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 به نام خداوند رحمان و رحیم
 مقدمه

 جز حقیقت نگویم. بار خدایا! به من توفیق بده که به جز حق نپویم و به
بار خداوندا! اگر رحمت و توفیق و هدایت تو نباشد مقتضی برای گمراهیی 
و مانع از هدایت من در درون و برون موجود است؛ از درون، توطئه گری نفس و 
نفسانیات من، و از برون نیز شیاطین جنی و انسی که بر سر راه سعادت من دامها 

. پیس اندرها و فریبها طرح و نقشه ها کشیدهپهن نموده و چاهها حفر کرده و مک
من خودم را تنها و تنها به تو و به ولّی زمانم حضیرت بقییا اللیه روحیی و حرواح 

سپارم تا این عمر کوتاه را بیه سیتمت طیی کیرده بیا اعتقیادی می العالمین فداه
 درست و عاقبتی خیر به پایان برسانم.

و تکبیر و حسید و غضیب را در  بار خداوندگارا! به من توفیق بیده تعصیب
 مباحثه حق کنار بگذارم و اختق و متانت و انصاف و امانت را رعایت نمایم.

 آمین رب العالمین
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 پیشگفتار

متن پیش رو حاصل یک دوره مناظره فشرده بین مکتب شیعه دوازده امامی 
. مکتیب انیدپیروان یمانی است که چندی است در اییران رواج پییدا کرده و مرام

شیعه یعنی همانها که امام دوازدهم خود را آخرین امام ی به هر معنایی که تفسییر 
دانند که روزی خودش ی نیه فرزنیدش ی قییام می ی و همان قائم موعودی 1شود

پر از ظلیم و سیتم گشیته  نماید همانگونه کهمی خواهد کرد و زمین را پر از عدل
و آن  2باشد. قائمی که نشیانه هیای مشیخص جهیانی بیرای شیناخته شیدن دارد

کردن نیست چون عقیل هیر « یعنی« »یعنی»ها محتاج به تفسیر و تاویل و نشانه
فهمد که نشانه یک شیء باید شناخته شده تیر از خیود آن می انسانی این نکته را

ف حجلی شیء باشد تا بتواند آن شیء را ب ف از معرَّ شناساند و به زبان علمی: معرِّ
و حعرف باشد. مکتبی که برای هر یک از قرآن و حدیث و عقل جایگیاه مناسیب 
خودش را قائل است و نه قرآن گرایی مفرط دارد نه گرفتار حدیث گرایِی افراطیی 

                                                             
 . در مرام یمانی ها امام به دو گونه عام و خیا  اسیت و آنهیا دوازده مهیدی را امیام بیه معنیای عیام1

دانند تا به این گونه تاکید روایات بسیار زیاد مبنی بر حصر عدد ائمه در دوازده نفر را توجیه کنند، که می
 ساختگی است و جوابش در جای خودش خواهد آمد.البته این اصطتحی 

، رخیداد صییحه ظهیور در سیحر . از جمله خروج سفیانی در شام قبل از ظهور حضرت قیائم 2
بیست و سه ماه رمضان، رخداد خسف بیداء یعنی فرو رفتن لشکر سفیانی به زمین که بعید از ظهیور و 

ماه محرم، که این مطالیب در رواییات فیراوان دهد، و رخداد صیحه خروج در دهم می قبل از قیام رخ
 بیان شده است.
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، و ایین همیه را وامیدار علمیای 1شیمردمی است و نه وهم و ظن و خیال را عقل
فرا گرفته و  سای خویش است که این مرام و مکتب را از ائمه اهل البیت پار

. عالمیان انیدر نسل برای مردم هر زمان حفظ نموده و به آنها انتقیال دادهاندنسل
بزرگ و بزرگواری چون علی بن بابویه قمی، علی بن ابراهیم قمی، شیخ کلینیی، 

ق حلبیی، محقیق شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، شییخ طبرسیی، محقی
حلی، عتمه حلی، شهید اول، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، دو عتمه مجلسیی، 
فیض کاشانی، وحید بهبهانی، عتمه بحر العلوم، میرازی قمی، دو فاضل نراقی، 

 شیخ انصاری، تا به امروز.
و اما مکتب یمانی، یعنی همانها که قائم موعیود را فرزنید بیا واسیطه امیام 

دانند که همان یمانی موعود و امام سییزدهم و پنجمیین می م احمددوازدهم به نا
سیاله شییعه را باطیل و  1400نائب خا  ایشان است. همانهیا کیه اعتقیادات 

ی علمای پرچمدار این مکتب را فاسق و بدعت گیذار دانسیته و بیا تشیبیه شییعه
ش در راه ساله به بت پرستانی که کورکورانه به تقلید از آباء و اجداد خیوی 1200

پنداشیتند از عامیه می داشتند و بدبختی و گمراهی را سعادتمی ضتلت قدم بر
خواهند با دوری کیردن از علمیای دیین کیه همیه فاسیق هسیتند، خیود می آنها

مستقیمًا به سراغ ادله حقانیت یمانی برونید تیا بفهمنید چقیدر گمیراه و سیاده و 
                                                             

. البته در دوره های مختلف بعضی از اشخا  یا گروه های شیعی مانند دیگر فرقه های اسیتمی بیه 1
داده همین َمنشی است که در می اما آنچه که جریان اصلی شیعه را تشکیل اندبعضی از اینها دچار شده

 باال ذکر شد.
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بی که برای قرآن و حدیث و عقیل . مکتاندعلمایشان چقدر حیله گر و فاسق بوده
توان از آن فهمید که کجا عقیل نمی جایگاه مشخصی قائل نیست و به هیچ وجه

حق فهمیدن و حکم کردن دارد و کجا ندارد، کجا خبیر واحید حجیت هسیت و 
شود. در نتیجیه میثًت نمی شود و کجامی کجا نیست، کجا تفسیر به رحی حساب

فهمد هر خروجی می گویند عقلمی عقل است و برای ظهور یمانی تنها دلیلشان
شیود بیرای عقیل هییچ می اما نوبت به تقلید در احکام کیه 1نیازمند ظهور است

جایگاهی قائل نیستند و تنها به این دلیل که حدیثی درباره تقلید در احکام وجود 
نیا شمرند که علمای فاسیق بمی ندارد ی که البته دارد ی آن را بدعتی بزرگ در دین

 .اندنهاده
آری حقیقت را باید از پس این مناظره یافت، و بیش از این نیازی به توضیح 

 نیست.
 و بالله التوفیق

إبن الحسین الخطیب

                                                             
ایات یمانی تنها به خروج او تصریح شده و کوچکترین سخنی درباره ظهور و دعوت و فاصیله . در رو1

طوالنی آن با خروج او گفته نشده است اما فرقه یمانی با تمسک به عقل بیرای یمیانی کیه میثًت همیان 
 سال هنوز منتهی به خروج نشده است. 18احمد بصری است ظهوری قائلند که بعد از گذشت حدود 
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 ازدواج کرده و فرزند دارند؟آیا امام زمان
 دارند؟ ازدواج کرده و فرزندآیا امام زمانجلسه اول: 

 إبن الحسین:
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد اللیه رب العیالمین و صیلی اللیه علیی 

 محمد و آله الطاهرین سیما بقیا الله عجل الله تعالی فرجه الشریف.
سیال سیابقه نداشیته  1400از آنجا که مکتب شما امر نوظهوری است که 

البتیه قبیل از شیرو   خواهم من سؤال کنم و شما پاسخ دهیید. ومی است اجازه
 کنم:می مباحثه سه نکته ذکر

اول( هر چند مادر من نزد شما متهم به ناپاکی است چون من و او به احمد 
ایم اما من به مادر شما کمال احترام را دارم و به این دلیل که بصری ایمان نیاورده

هامی به او فرزندش از مرام شیعه رو گردان شده و گرفتار فرقه یمانی گشته هیچ ات
دانم؛ زیرا گمراه شدن فرد همیشه بسته به ناپاک بودن نطفه و متهم بودن نمی وارد

مادرش نیست. همچنین هر چند شما من را به علت مخالفت علمی و اعتقیادی 
دانید و به تصریح خودتیان منتظیر امیر امامتیان می با احمد بصری واجب القتل

 دن ندهید ولی من شما را برادر خیودای به من فرصت نفس کشیهستید تا لحظه
طلبم همه می اید، و از خداوند مهرباندانم که به هر دلیلی از شیعه جدا شدهمی

 مان را به صراطی که حق است رهنمون شود.
دوم( مقتضای بحث علمی اینست که اول مبانی عملی نیه علمیِی خیود را 
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یا نه؟ منظورتان از تاییید  دانیدمی روشن کنید که مثًت خبر واحد را عمًت حجت
 یک خبر بواسطه قرآن چیست و نیز مرادتان از قرائن قطعیه بر صدور یک خبر چه

دهم از میی باشد؟ روش تان در تفسیر قرآن به چه نحو است؟ همچنین تذکرمی
دانید لطفیًا اعتبیار نمی آنجا که مکتب شیعه، احمد بصری را امام و حجت خدا

یک تفسیر یا یک مطلب را مبتنی بر گفته ایشان نکنید یک نسخه یا یک حدیث یا 
 که چون ایشان این را گفته پس درست است بلکه خودتیان بیر صیحِت هیر چیه

 فرمایید دلیل بیاورید یا به چیزی استدالل کنید که مورد قبول دو طرف باشد.می
 سوم( خواهشمندم ادب مناظره را رعایت کنیید و نییز وقتیی سیؤالی طیرح

پاسخ آن به مطالب دیگر نپردازید و فقط جواب همان سوال را بدهید  شود درمی
تا بحث به حواشی مختلف کشیده نشود و مخاطیب نییز گییگ نگیردد و بتوانید 

 تشخیص دهد که جواب سؤال چه شد و آیا قانع کننده بود یا نبود.
 یمانی:

ین بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله األئما و المهیدی
کنیم به خاطر رو برگردانی شما از می و سلم تسلیمًا. اواًل ما اگر مادر شما را متهم

امام بر حقی است که ادله حقانیتش کامًت هویدا و براهینش قاطع و محکم است 
و هیچ دلیلی برای انکار وی وجود ندارد، پس انکار و دشمنی افرادی مثل شما با 

از ناپاکی نطفه دارد که این در روایات تصریح  چنین امام مظلومی چه دلیلی غیر
دانیم و منتظر امر می شده است. و اتفاقًا به همین دلیل است که خون شما را هدر

امام مان هستیم تا انتقام بسیار سختی از شما بگیریم زیرا که به تصریح رواییت، 
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 بیرد ومی وقتی مهدی اول شمشیر بکشد هشت ماه بدون هیچ متحظیه ای سیر
 کند.می زمین را از خون شماها سیراب

ثانیًا مبانی ما کامًت مشخص است، ما به قرآن و احادیث آل محمد و ادلیه 
کنیم و طبق همانچه آنها ی نه علمای فاسق شما ی گفتیه می قطعی عقلی تمسک

 کنیم.می باشند عمل
 دانید که من بخواهم از شما بپرسم شما ییک عمیرنمی ثالثًا شما که چیزی

 است که به تقلید کوکورانه از علمایتان عادت کرده اید و فقط حرف های تکراری
زنید، لذا معلوم است که شما باید از من بپرسید نه من از شما، و من هم هیر می

گویم چه ربطی به سؤال شما داشیته باشید و می چه صتح بدانم در جواب شما
هسیتید، حیال بیرای مین شیرط و چه نداشته باشد. انگار نه انگار که شما باطل 

 گذارید؟ همین ابتدا عرض کنم کیه بیا ایین چیزهیامی شروط و خط و نشان هم
توانییید چهییره حییق را بپوشییانید و از پییذیرفتن حقیقییت طفییره بروییید، اگییر نمی

 مقصودتان اینست همینجا مناظره را رها کنیم.
د، إبن الحسین: سعی من دوری از هر گونه جدال و مخاصمه اسیت، باشی

 کنم.می گیرم و سؤالها را مطرحمی من همه حرفهای خودم و شما را نادیده
 دارند؟ فرزند و کرده ازدواجزمان امام . آیا1سؤال 

 مسیتحب شرایط آن غیر در و است واجب شرایطی در ازدواج یمانی: اوالً 
 نهی و شده ازدواج برای زیادی تاکید استم در که جهت این از و باشدمی مؤکد

 رواییات و قیرآن دلیلیی از هیچ و باشیم ما گشته، مجردی و عذوبت از شدیدی
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 و نبیوده محیروم خییر ایین ازمهیدی امام که است این اصل باشیم، نداشته
 بییت اهیل و حئمیه رواییات و نصیو  و ادله به که وقتی اما است، کرده ازدواج
 بلکیه نیسیت، عقلی رجحان یک صرفاً  مساله این که بینیممی کنیم،می مراجعه

 .دارد فرزندانی و کرده ازدواج الفداء له حرواحنا األعظم الله بقیه حضرت حتماً 
 زیرا نیست تصور قابل اصتً  کهقائم حضرت بر ازدواج جواب: وجوب

 بیه است نزدیک فرد اینکه کرد: یکی فرض توانمی آن وجوب برای وجه دو تنها
 باب از و نکند عمل  پیامبر سنت این به هیچکس اینکه دیگری و بیفتد حرام
 میورد در فیرض دو ایین از هیچکدام حالیکه در باشد. واجب نبوی سنت إحیاء

 .نیست متصورقائم حضرت
 داشته را شرایطش که جاری است کسی درباره تنها نیز موکد استحباب اما

 معیاف اسیتحباب ایین از غیبیت وضیعیت خیاطر بیهقائم حضرت و باشد،
دهم ی. و بیه بییانی میی این وضعیت را در جلسات بعدی توضییحباشند ی و می

دیگر: استحباب ازدواج برای کسی ثابت است که شرایط عادی دارد نه کسی کیه 
برد که ممکن است ازدواج برای او حتی حرام باشد، می در شرایط خاصی به سر

بیرد می در آن به سیرو از آنجا که ما نسبت به شرایط غیبتی که حضرت قائم 
گاهی نداریم  از توانیم حکم استحباب ازدواج را برای ایشان جاری بدانیم.نمی آ

احمید  جیده بیا ازدواج از قبیل ایشیان آیا است موکد مستحب ازدواج اگر طرفی
 1000 حدود تا ایشان چرا بوده نکرده اگر بوده؟ نکرده یا بوده کرده ازدواج بصری

 اگیر ؟انیدنموده ازدواج احمید جده با بعد و انداختهاندتعویق به را کار این سال
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 و اید. کرده نقض را ازدواج استحباب اطتق پس کردهنمی اقتضا شرایط بگویید
 کیافی همان و پوشانده عمل جامه نبوی سنت به کرده بوده که ازدواج قبلش اگر

 صیرری غیبیت همیان در مهیدی حضرت که کرد فرض توانمی لذا است.
 ایشیان دانسیتهمی هیم همسیر آن و باشند کرده ازدواج نبوی سنت به عمل برای

 آن از اما آییا باشد. کرده وفات و نموده طبیعی عمر هم بعد و هست خدا حجت
زن ماننید همسیران  آن اسیت ممکین نه زییرا شده؟ متولد فرزندی حتماً  ازدواج

 .باشد نشده باردار اصتً  متعدد پیامبر
 همسر وفات آن از بعد لذا است سنت همیشه ازدواج که بگویید و اما اگر

 وفیات از بعید چیرا پیس پرسیممی شده، موکد مستحب ایشان بر ازدواج دوباره
 برای فرزندی دیگر که کرده تصریح احمد زیراه؟ دنبو مستحب دیگر احمد جده
 همسیر اصیتً  ییا اسیت عقییم و دارنید همسیر یعنی 1شودنمی متولد زمان امام

 !ندارند؟
 و کجایند ها ازدواج این فرزندان کردهمی ازدواج همیشه ایشان اگر طرفی از

 آیند؟نمی او کمک به کرده ظهور احمد که اآلن چرا
یمانی: جواب همه این فروض شما را امام ححمد الحسن در یک جمله داده 

  .2کشیدنمی که زندگی خصوصی امام به شما ربطی ندارد آیا خجالت

                                                             
 الجواب المنیر ج. 1
 . الجواب المنیر ج2
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 انسانی و ندارد ما به ربطی هیچ مهدی، امام همسران و ذریه و خانواده امر
 امام مهدی امام کند.نمی صحبت مسأله این درباره اصتً  باشد، مؤدبی شیعه که

 زمیانی چیه حضیرت کیه دارد ارتباطی چه ما به برماست. خدا حجت ماست،
 فهمییدیم الحسن، احمد سید محمد، آل یمانی دعوت آغاز با بله کرده. ازدواج

 المهدی آل عشیره و کرده ازدواج بصره پیش در سال 200 حدود مهدی امام که
 .حضرت هستند ییهذر از

 ایین به زیادی اما بر فرض که از این اصل عقتئی صرف نظر کنیم روایات
 :کنیم بیان را نمونه سه دو توانیممی اشاره عنوان به دارد که داللت و اشاره امر

 همیان باشید،می  اکیرم رسیول وفیات شیب وصیت سند، ترین مهم
 بیود قیرار کیه وصیتی همان و است گمراهی از بازدارنده وصیت تنها که وصیتی

 کیه وصییتی همیان و شیود شناخته آن با االمر صاحب و مهدی محمد، آل قائم
 .باشدمی محمد آل اعداء با محمد آل شیعیان تفاوت و امتیاز عامل

 به را ختفت و وصیت مهدی امام که فرمایدمی مقدس وصیت آن در
 از او که است، مهدی هم سومش اسم که کندمی احمد واگذار عبدالله فرزندش

 هنگام مهدی امام قطعاً  پس باشد.می مهدی امام به مؤمنان و مقربان اولین
واسیطه،  بیا فرزند چه و باشد مستقیم فرزند چه فرزند، این و دارد فرزندی ظهور
 کیرده ازدواج قبل ها سال یعنی دارد، نبیره و نتیجه و کرده ازدواج شودمی معلوم
 .است

 جسیتجو حضرت خصوصی زندگی درباره زمانی مودب شیعه جواب: اوالً 
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 شما از باشد. نداشته او شقاوت و سعادت و اعتقادی مسائل به ربطی که کندنمی
 ادبیی بیی را حضرت ازدواج تعداد و ازدواج تاریخ درباره سوال که است تعجب

 از کبیری صیدیقه طهیارت بیر حتیی بییت اهل خود که حالی در دانیدمی
 رفیتن بیاال در را مساله این فهم و زیرا که شناخت اندکرده تاکید ماهیانه عادات
 .انددانستهمی دخیل شیعیان ایمان سطح

 ادب رعاییت خیاطر بیه ازدواج دربیاره پرسش از شما ممانعت جان آقا نه
 که کندمی روشن خوردگان فریب بر را زوایایی که است خاطر بدین بلکه نیست
 .گرددمی یمانی به ایمان از شان بازگشت باعث

 امیام کیردن ازدواج دلییل شیما وقتیی اسیت: واضیح خیلیی میا سیوال
 سیال 1000 تا چرا ایشان دانید پسمی نبوی موکد سنت به عمل رادوازدهم

 کجا حضرت آن فرزندان دیگر پس اندعمل نموده اگر و ؟اندنکرده عمل سنت به
 آیند؟نمی احمد کمک به چرا و هستند

 محتیوایی و سیندی اشیکال دهها البته که ی روایت وصیت طوسی در ثانیاً 
حضیرت  کیه شیده تصیریح یی دارد و در آینده به بعضی از آنها خواهیم پرداخت

 هییچ و دهیدمی تحوییل احمد فرزندش به را ختفت وفاتش هنگام بهقائم
 نتیجه در ظهور، دوره در یا آیدمی دنیا به غیبت دوره در احمد که ندارد ای اشاره

 .نیست غیبت دوران در قائم حضرت ازدواج مستلزم احمد نام به فرزندی داشتن
و بیه همیین  1گیرییدمی رفعت و غیبت معنای به را «وفات» لفظ شما البته

                                                             
 49. وفاته حی غیبته. مع العبد الصالح  1
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هنگام ظهور دارای فرزندی بیه نیام به گویید طبق این روایت قائم می خاطر
 تماماً  «وفات» کلمه که قبلی در این حدیث فقره یازده به توجه با احمد است، اما

 نیز فقره این در رفته، کار به جسم از روح مفارقت و کردن فوت معنای به آنها در
 حتماً  بود مراد آسمان به رفتن یا غیبت مثل دیگری معنای اگر و معناست همان به

 ضیتل از عاصیم وصییت ایین شیما اعتقاد به زیرا گذاشتمی قطعی قرینه باید
 .ندارد وجود ای قرینه چنین و نباید باعث گمراهی کسی شود حال آنکه است

باشید، بیاز هیم دلیلیی نداریید کیه  غیبیت معنیای به و بر فرض که وفات
 در از دویست سال پیش دارای فرزند بوده و این از هیچ کجیای رواییتقائم
آید، بلکه اینکه حتی همینک دارای فرزند باشد نیز قابل اثبیات نیسیت زییرا نمی

ایشان همینک در حال غیبت هستند و تا زمانیکه در غیبت به سر ببرنید ی طبیق 
تصور شما ی ازدواج بر آن حضرت مستحب بیوده و امکیان فرزنید دار شیدن در 

 زمان غیبت برای ایشان فراهم است.
 شما به حدیث وصیت، مادر فرزنید میرده را بیه خنیده وا یمانی: اشکاالت

دهم، اما از حدیث وصییت کیه می دارد و در جای خودش جواب همه آنها رامی
آن در  در کیه کنییدمی چه اصفهانی ضّراب ابوالحسن معروف روایت بگذریم با

 مفیاتیح در فرستیم؟ روایتی کهمی ستم و صلوات مهدی امام فرزندان به جا دو
 و ذریتیه علی و علیهم صل اللهم»آمده و در همه خانه ها موجود است:  الجنان
 خیودش، بیر بفرسیت صیلوات خیدایا ولده: و عامته و خاصته و رعیته و شیعته

 یک که هست اوالدش از یکی معلوم است خوب«. ... و فرزندش و فرزندانش،
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شده؛ نیز  فرستاده صلوات خا  طور به او بر جهت این از و دارد خا  جایگاه
 خدایا ولده: من األئما و عهده والة و ولیک علی صل اللهم»گوید: می ادامه در

 «.او نسل از امامان و او عهدهای ولی و او بر بفرست صلوات
 نگفتیه که مردی از شناس نا پیرزن یک توسط نامه زیارت این جواب: اوالً 

 پرسیدم بود پیرزنی رسیده: ما بدست است زمان امام کرده گمان راوی و کیست
 گفیتم گویید،می مرد آن گفت: پیرزن ... ام ائمه شیعیان از من گفت هستی؟ که
 َفَقاَلْت  ... َفَسَأْلُتَها َسْمَراءُ  َعُجوز   ِفیَها َو »گویم: می من گفت گوید؟می کسی چه
ْر  َلْم  َو  َلَك  َیُقوُل  َفَقاَلْت  ... َمَواِلیِهم ِمْن  َحَنا  َفَقاَلْت  َیُقوُل  َمْن  َلَها َفُقْلُت  ... َحَحداً  ُتَذکِّ
 «.َحُقول َحَنا

 حضرت گفت و گرفت ایمهنا زیارت چنین از را خود دین توانمی آیا حال
 !است؟ کرده ازدواج غیبت دوران درقائم 

 کنید در مفیاتیح الجنیان آمیده، اعتبیاری بیه ایین رواییتمی و اینکه تاکید
شیعه در طول تاریخش این بوده که نسبت به سند دعاها و بخشد زیرا طریقه نمی

کند زیرا این چیزها را از می آداب و مستحبات و همچنین مسائل اختقی تسامح
دیده تا بخواهد نسبت به معتبر بودن سندشان معیارهای علمیی را نمی ارکان دین

و فقیط رعایت کند. البته بنده کاری به درست و غلیط بیودن ایین طریقیه نیدارم 
عرضم اینست که صرف وجود یک دعا در مفاتیحی که در همه خانه ها هست به 

 انداعتراف داشتهمعنای این نیست که همه به وجود فرزند برای حضرت قائم 
 .انددانستهمی یا روایت ابو الحسن ضراب را معتبر
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خه ثانیًا بنده تمام نسخه های موجود از این روایت را نگاه کردم در هیچ نس
که بگویید بر یکی از فرزندان به طور خیا  صیلوات « عامته و ولده»ای ندارد: 

ِه َو َجِمییِع »ها اینگونه ثبت شده: فرستاده شده، بلکه در تمام نسخه ِتِه َو َعیُدوِّ َعامَّ
ْنَیا نیسیت « اللهم صل علییهم»همچنانکه در تمام نسخه های موجود  1«َحْهِل الدُّ

ُهمَّ َحْعِط »بلکه  ُهیمَّ َحِرهِ »و در یک نسیخه هیم « ِه ِفي َنْفِسهِ اللَّ ، در 2ثبیت شیده« اللَّ
نتیجه در فقره اول نه صحبتی از صلوات است و نه ذکر فرزندی به طور خا ، و 

کنم رعایت تقوا و امانت داری را نموده، الفاظ روایات را می من از شما خواهش
 ترییر ندهید و همانچه ثبت شده را نقل کنید.

در این فقره از ذریه قائم به طور عمومی سخن گفته شده که هیچ بییانی بله 
آینید: در دوران غیبیت ییا پیس از ظهیور می در مورد اینکه اینها چه موقع به دنیا

همیین حیاال دارای توان از آن نتیجه گرفت که حضرت قیائمنمی ندارد؛ پس
خواهید می ابتدا از خدا« ذریه»باشد. بلکه اتفاقًا از آنجا که قبل از ذکر می فرزند

 را ذکیر« ذرییه»که او را در قیامش یاری کند و عمرش را طیوالنی نمایید و بعید 
 آید که این ذریه در زمان طوالنِی پس از ظهیور بیه دنییامی کند چنین بدستمی
 آیند و هیچ ربطی به دوران غیبت ایشان ندارند:می

ُهمَّ َحِعزَّ َنْصَرُه َو ُمدَّ فِ » ُهمَّ اْکِفیِه َبْریَي اللَّ ْرَض ِبُطوِل َبَقاِئِه اللَّ
َ
ِن اأْل ي ُعُمِرِه َو َزیِّ

                                                             
 279، الریبا للطوسی  408 1. به عنوان نمونه: مصباح المتهجد ج1
 551. دالئل اإلماما  2
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ْصُه ِمْن َحْیِدي  اِلِمیَن َو َخلِّ اْلَحاِسِدیَن َو َحِعْذُه ِمْن َشرِّ اْلَکاِئِدیَن َو اْزُجْر َعْنُه ِإَراَدَة الظَّ
تِ  یَّ ُهمَّ َحْعِطِه ِفي َنْفِسِه َو ُذرِّ اِریَن اللَّ ِتهِ  َو ِشیَعِتهِ  هِ اْلَجبَّ ِه  َو َرِعیَّ ِتِه َو َعُدوِّ ِتِه َو َعامَّ َو َخاصَّ

ْنَیا َما ُتِقرُّ ِبِه َعْیَنهُ   1«.َو َجِمیِع َحْهِل الدُّ
 :این درباره فقره اول، اما در فقره دوم نیز

 اشهالزمی کیه اندشیده متولید غیبیت دوران در فرزندان این که اواًل نگفته
 در آن دوران باشد. تحضر آن ازدواج

دیگیری در همیان مصیدر و در همیان  نامیه زییارت در دوم فقره ثانیًا شبیه
ُهمَّ » :آمده «بعده من» لفظ «ولده من» جای به صفحه  َو  َعْهِدهِ  ُواَلةِ  َعَلی َصلِّ  اللَّ
اِ  ِئمَّ

َ
 رجعیت ائمیه بیر منطبق که دوازدهم امام از بعد امامان یعنی 2«َبْعِدهِ  ِمْن  اأْل

اسییت، و اتفاقییًا مسییتند اییین روایییت بییه جییای پیییرزن نییا شییناس، امییام 
 قریب کامتً  «بعده»و  «ولده» لفظ تصحیف که آنجا نیز از باشند. ومیرضا

 امیام نسیل از کیه گفت و کرد اعتماد اول زیارت نسخه به تواننمی است الوقو 
 .بود خواهند دیگری امامان دوازدهم

بینید که هیچ دلیلی مبنیی بیر اینکیه می فقره توجه کنیدثالثًا اگر به متن این 
َك »مراد از  اِ  َو » عبارت باشد وجود ندارد تاحضرت قائم« َوِلیِّ ِئمَّ

َ
 «ُوْلِده ِمْن  اأْل

                                                             
. همچنانکه دعا برای ذریه تتزمی با وجود ذریه ندارد بلکه گاهی دعا بیرای ذرییه بیه معنیای دعیای 1

ست: مثل اینکه برای کسی که اصًت فرزند ندارد چنین دعا کنی که خدا نسل تیو را صیالح طلب ذریه ا
 313   1قرار دهد یعنی اینکه نسل به بدهد و صالح هم قرارش دهد. المهدویا الخاتما ج
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یَك »گوید: می شود، بلکه روایت تفسیر فرزندان ایشان به َو ُواَلِة  َو َصلِّ َعَلیی َوِلیِّ
ِا ِمْن ُو  َعْهِدَك  ِئمَّ

َ
یَك » از مراد که ُبعدی ندارد و هیچ« ْلِدهَو اأْل  امییر شیخص« َوِلیِّ

 که باشند ایشان امامان بعد از همان «َعْهِدَك  ُواَلةِ » از مراد و باشد المومنین
ِا ِمْن ُوْلِده»توسط  ِئمَّ

َ
کیه از نسیل امییر المیومنین  گشیته بییان نسیب آنهیا «َو اأْل

 .باشندمی
 آن، صدور حکمت که شده تصریح زیارت این ابتدای در مهمتر، همه از و

 صیلوات چطور گفت پیرزن آن است: ایشان بردن نام و ائمه تک تک بر صلوات
 بر فرستیمی صلوات وقتی نه! گفت: پیرزن فرستاد، صلواتی هم راوی میفرستی؟

 :ببر را شان همه نام و بفرست صلوات آنها همه

ْیَت  ِإَذا :َلَك  َیُقوُل  َقاَلْت: ُثمَّ » َك، َعَلی َصلَّ ي َفَکْیَف  َنِبیِّ  َفُقْلیُت: َعَلْییِه؟ ُتَصلِّ
ُهمَّ » :َحُقوُل  د   َعَلی َصلِّ  اللَّ ، آِل  َو  ُمَحمَّ د  د   َعَلی َباِرْك  َو  ُمَحمَّ  اَل، :َفَقاَلیْت  ،... ُمَحمَّ

ْیَت  ِإَذا ِهْم  َعَلْیِهْم  َفَصلِّ  َعَلْیِهْم  َصلَّ ِهم َو  ُکلِّ  «.َسمِّ

 امیام دوازده شیخص بیردمی نیام محمد آل عنوان به کسانیکه تنها بعد، و
اِ »از:  مراد شویممی متوجه بردنمی نام را دیگری کس هیچ چون و هستند، ِئمَّ

َ
 اأْل

 فرزندان از نفرشان یازده که باشندمی امام دوازده همین بعدی، فقره در «ُوْلِده ِمْن 
 نیست. امامی ایشان غیر و هستند، اول امام

 ایین اصیتً  احمید، پیروان توهم ختف بر که شودمی روشن بیان این و با
 در میذکور امیام ۱۲ ایین جیز امامی وجود عدم بر صریح نصی و دلیل صلوات
 .است صلوات
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ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در این روایت تصریح شیده کیه 
ْفَرةِ َرُجًت ربعا،  َرَحْیُت »تیره بوده: رنگ امام زمان  ، در 1«َحْسَمَر، َیِمیُل ِإَلی الصُّ

حالیکه جناب ناظم ُعقیلی ی که از اولین ایمان آورنیدگان بیه احمید بصیری و از 
باشد همان مهیدی می کند قائمی که رنگش تیرهمی ارکان مکتب نجف ی تصریح

 2باشد.می سرخ و سفیداول یعنی احمد است و رنگ امام زمان 
شما برای دفا  از عقائد باطتن خود حتی مفاتیح را  کردمنمی یمانی: گمان

 هم نا معتبر بدانید و با صلوات ضراب اصفهانی که عمیری اسیت میومنین آن را
چنین جفا کنید، اما مگر روایات فرزندان قائم منحصر به همین دو  اندخواندهمی

 ظهیورش هنگیام در مهیدی امام نعمانی آمده که غیبت کتاب حدیث است؟ در
 َحْبَناِئَنا: َو  ِدَیاِرَنا ِمْن  ُطِرْدَنا َو  ُظِلْمَنا َو  ُحِخْفَنا قد بیت نبیکم ... اهل إنا»فرمایند: می
پسیرانمان  و خانیدان از و ترسیاندند را ما شده، ظلم ما به که هستیم بیتی اهل ما

 کنید؟ اینکه دیگر بیان خود امام زمان است.می با این چه«. کردند طرد
از این روایت که خیلی روشن است، زیرا حضیرت قیائم جواب: پاسخ

« اهل بیتی هستیم کیه ما»فرمایند: می گویند بلکه در ابتدانمی طرف خود سخن
باشید نیه شیخص می فرمایند در توصییف مجمیو  اهیل بییتمی و سپس آنچه

 شیخص فرزنیدان نیه اسیت ائمه فرزندان «َحْبَناِئَنا» از خودشان؛ در نتیجه منظور

                                                             
 274. الریبا للطوسی  1
 74، الطریق إلی دعوة الیمانیا  20. سامری عصر الظهور  2
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 مفیرد صییره از ای فاصیله هییچ بیدون قبلیی جملیه در شاهد اینکه .1خودشان
 کیه بعیدی جملیه در امیا بیوده خودشیان حیق بیه مربیوط کیه اندکرده استفاده

نَّ »: انیدنموده استفاده جمع صیره از است، مشترک قبلی ائمه با موضوعاتش ِِ  َفی
هِ  َرُسوِل  ِمْن  اْلُقْرَبی َحقَّ  َعَلْیُکْم  ِلي ْن  َمَنْعُتُموَنا َو  َحَعْنُتُموَنا )لّما( ِإالَّ  اللَّ  َیْظِلُمَنیا ِممَّ

َنا َعْن  ُدِفْعَنا َو  َعَلْیَنا ُبِرَي  َو  َحْبَناِئَنا َو  ِدَیاِرَنا ِمْن  ُطِرْدَنا َو  ُظِلْمَنا َو  ُحِخْفَنا َفَقْد   اْفَتَری َو  َحقِّ
 2«.َعَلْیَنا اْلَباِطِل  َحْهُل 

 «شدیم طرد مان فرزندان از ما» گوید:میم قائ عتوه بر اینکه حضرت
 کسیی باشند کرده ازدواج ناشناس صورت به و مخفیانه حضرت اگر حالیکه در

 امیام ماننید  ائمه دیگر حالیکه در است نکرده طرد فرزندانشان از را ایشان
 3شدند. طرد فرزندانشان از  رضا امام و کاظم

                                                             
را به پسران ترجمه نکردم بلکه به فرزندان تفسیر نمودم، زییرا معنیا « حبناءنا». توجه شود که بنده کلمه 1

فقط از پسرانشان طرد شده باشند نیه دخترانشیان، و حتیی طبیق  ندارد که امام زمان یا دیگر ائمه 
و عمه هیایش را فرزنیدان دختر هم دارند زیرا او خود و خواهران عقیده احمد بصری نیز امام زمان 

 که توسط شیعه یمانی بییان شیده صیحیح« پسران مان»شمرد؛ در نتیجه ترجمه این کلمه به می ایشان
 باشد.نمی

 281. الریبا للنعمانی  2
سادات علوی مدینه باشند زیرا در روایتیی دارد کیه « فرزندان مان». غیر از اینکه احتمال دارد مراد از 3

گرییزد و بیه می ماند اال به مکهنمی فرستد و هیچ کس از فرزندان علی باقیمی شکرسفیانی به مدینه ل
ُه َعیزَّ َو َجیلَّ »شود: می صاحب این امر ملحق اِميُّ ِعْنَد َذِلَك َجْیشًا ِإَلی اْلَمِدیَنِا َفُیْهِلُکُهُم اللَّ َو َیْبَعُث الشَّ

ْمیِر َو ُیْقِبیُل ُوْلِد َعِلي   ِدیَنِا ِمْن ُدوَنَها َو َیْهُرُب َیْوَمِئذ  َمْن َکاَن ِباْلَم 
َ
َا َفَیْلَحُقوَن ِبَصاِحِب َهَذا اأْل ِإَلی َمکَّ

ْمِر َنْحَو اْلِعَراِق َو َیْبَعُث َجْیشًا ِإَلی اْلَمِدیَنِا َفَیْأَمُن َحْهُلَها َو َیْرِجُعوَن ِإَلْیهَ 
َ
 ←  الکافی«. اَصاِحُب َهَذا اأْل
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داننید می آشنا هسیتند و به بیانی دیگر: کسانیکه با احادیث اهل بیت 
کند گاهی منظورش شیخص امیام می وقتی یک امام با صیره جمع از خود تعبیر

نییز در آن شیریک  باشد که بقیه ائمه می است و گاهی مرادش مقام امامت
 باشند.می هستند و در اینجا با توجه به دو شاهدی که ذکر شد مقصود همه ائمه

یمانی: خوب بلدید با احادیث آل محمد بازی کنید تا عقیده باطل خیود را 
 کتیاب کنید، بیشتری مطالعه باب این در خواهیدمی شما به اثبات برسانید، اگر

 مطالعه را الُعقیلی ناظم شیخ استاد نوشته ذریته، و مهدی مورد در حدیث چهل
 و ختفیت و مهیدی امیام ذرییه و اوالد با رابطه در روایت 52 ایشان آنجا کنید،

 .است کرده ذکر آنها امامت
جواب: بنده آن کتاب را مطالعه کرده ام. تمام آن روایات از قبیل همین سیه 

از نظر سند و محتوا روایتی است که شما اآلن ذکر کردید و حتی یک حدیث که 
شود بلکه موارد متعددی از این نمی قابلیت استناد داشته باشد در میان آنها یافت

نقل که شما نامش را حدیث گذاشته اید اصًت از معصوم نقل نشده بلکیه از  52
دروغگویانی مثل کعب االحبار و دشمنانی مثل پسر عمر یا افراد دیگر نقل شده 

 باشد.می ا نیز مخدوشاست و داللت بقیه آنه
نمی دانم شما چطور چنین نقلهایی را مستند محکم اعتقاد خود مبنیی بیر 

                                                                                                                             
گیردد احتمیال قیوی می آنجا که خطبه مورد بحث نیز در مکیه قرائیت. و از 285ح 225  8 ج →

اشاره به همان واقعیه نزدییک مبنیی بیر عملییات سیفیانی و فیرار « فرزندانمان»وجود دارد مرادشان از 
 318  1سادات علوی از مدینه باشد. المهدویا الخاتما ج
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در زمان غیبت قرار داده اید. ولی رخداد ازدواج و فرزند داشتن حضرت قائم 
به هر حال هر روایتی را شما در جلسه مطرح کنید به حول و قوه الهی پاسخش را 

دادن به کتاب ایین و آن خیودداری نماییید و اال بیان خواهم کرد، پس، از ارجا  
رواییت  52دهم که جواب همه آن می من هم به کتاب المهدویا الخاتما ارجا 

 . و اگر مایل هستید ادامه بحث را به جلسه بعد موکول کنیم.1را داده است
یمانی: هر چند بحث کردن با متکبران متعصبی چون شیما کیه بیه خیاطر 

دهند کار می طل خویش، احادیث حق آل محمد را بازیچه قراردفا  از اعتقاد با
کنیم و جواب اشکاالت می بیهوده ایست اما برای اینکه نگویید ما از مناظره فرار

 شما را نداریم جلسه بعد هم خواهم آمد.
جلسه اول در حالی تمام شد که من یعنی إبن الحسیین از انحیراف شیدید 

ل بحیث میتهم بیه رذائیل اختقیی و بیازی بیا این جماعت و اینکه مدام در طیو
شدم آزرده خاطر بودم، اما نزد خدای متعال احساس می احادیث اهل بیت 

نمودم که در پاسخگویی رعایت انصاف را کیرده و نیه کسیی را میتهم می راحتی
نموده و نه لفظ روایتی را ترییر دادم و نه حدیثی را از پیش خودم به دلخواه معنی 

 کردم.

                                                             
 327-306  1و ج 73-55  2. المهدویا الخاتما ج1
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 ؟اندکرده ازدواج چطور پس بوده، غایبمهدی امام اگر
 ؟اندکرده ازدواج چطور پس بوده، غایبمهدی امام . اگر2سوال 
 کنییدمی خییال نبوده، شما که معدوم لکن بوده، غایب مهدی امام :یمانی

 و بوده زنده خیر نه نبودند؟ زنده نبودند یا حضرت اینکه یعنی مهدی امام غیبت
 قیائم غیبیت که داریم نعمانی غیبت کتاب در حدیثی کرده.می زندگی مردم بین
 را او و آمدنید یوسیف بیرادران گوید:می شده ویوسف حضرت به تشبیه ما،

 همیین میا قائم فرماید:می شناخت. بعد را آنها یوسف ولیکن نشناختند و دیدند
 ماسیت. قیائم ایین که فهمندنمی عیالش و اهل و خانواده حتی یعنی است طور
 ایین اینکیه لیو و اوسیت حقوقی شخصیت غائب بودن معنای به او غیبت یعنی

 الحسن محمد بن نام به است متواضعی و خوب و مؤدب آقای یک مثتً  شخص
 حضیرت غیبیت بیا منافیاتی ایین و شده داماد قبیله این داخل آمده مثتً  حاال و

 کند؟می ظاهر کی را امرش و لکن کندمی زندگی مردم بین حضرت چون ندارد،
 را امیرش هنگام آن که شود فراهم مقدماتی و شروط یک که زمانی روایات طبق

 از قبل اما است محمد آل مهدی شخص این که فهمندمی مردم و کندمی ظاهر
 را هیویتش شود. پیسنمی افشاء هویتش دیگر مسائل و جان حفظ آن به خاطر

 امیام غیبیت با منافاتی هیچ امر این کند ومی هم ازدواج چه اگر کندنمی اظهار
 ندارد.مهدی

در  .1نعمانی به سه نکته بایید توجیه کیرد:  غیبت روایت به نسبت جواب:
 دو زییرا نیسیت جهات همه از دیگر شیء به شیء یک تشبیه زبانی هیچ ادبیات
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 و کننیدمی فیرق هیم با جهاتی از باالخره باشند هم به شبیه هم چقدر هر شیء
شوند. تشبیه یک غیبت به غیبت دیگر نیز می تلقی شیء دو خاطر همین به اصتً 

توان گفت چون حضرت یوسیف تیا قبیل از ظهیور می از همین قبیل است و اال
 نخواهند کرد.هم تا ظهورشان ازدواج حضرت قائم  1امرشان ازدواج نکردند

: صرری و کبری، و روایات مربوط به غیبت انددو غیبت داشته. امام زمان 2
با نگاه به این دو صادر شده، و عدم توجه به این موضو ، عمومًا باعث برداشیت 

. همچنانکه در واقعیت امر 2های متفاوت درباره کیفیت غیبت ایشان گشته است
ی متفاوت بوده است، مثل ایین رواییت هم حاالت و شرائط غیبت صرری با کبر

یاَس َو اَل َیَرْوَنیُه: »گوید: می که ِلْلَقاِئِم َغْیَبَتاِن َیْشَهُد ِفي ِإْحَداُهَما اْلَمَواِسَم َیَری النَّ
کنید و می برای قائم دو غیبت است که در یکی از آن دو در مراسم حیگ شیرکت

باید توجه داشت که در هر روایت  . پس3«بینندنمی بیند اما مردم او رامی مردم را
 گونیه دو بر غیبت طرفی . از3کدام غیبت ایشان به کدام غیبت تشبیه شده است.

 فرد که معناست این به اولی شخصیتی یا عنوانی. غیبت و شخصی غیبت است:

                                                             
 فِنها کانت عشرین سنا لم یدهن فیها و لم یکتحل و لم یتطیب و لیم یمیسغیبا یوسفو حما . » 1

. در ایین بیاره روایتیی در تفسییر 141  1کمیال الیدین ج...«. النساء حتی جمع الله لیعقوب شمله 
 ثبت کرده تعارض دارد. 187ثبت شده است که البته با آنچه در   197  2عیاشی ج

چهار نظریه فرض شده و نویسنده خودش نظر خاصی دارد . درباره کیفیت غیبت حضرت قائم  2
 باشد.می که در کتابی جداگانه توضیح داده است و آنچه در متن آمده طبق نظریه متعارف شیعه

 12ح 339  1. الکافی ج 3
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باشد ی مثیل غیبیت ییونس در  اجتما  از دور به چه )حال باشد غائب ها دیده از
در فرار به مدین و نیز در اربعین طیور و نییز در شکم ماهی و غیبت موسی 

نشود ی مانند غیبیت جسیم  دیده جسمش اما باشد داشته وجود چه دوران تیه ی و
 ایین بیه دومیی و به هنگام خروج از خانه جهت هجرت به مدینه ی( پیامبر 

 نداند کسی و کند زندگی ناشناخته عنوانی با جامعه میان در شخص که معناست
 کیست. واقعاً  او

 قیائم غیبت تشبیه آیا که شودمی مطرح مهم سوال این نکته، سه این ذکر با
غیبت و از طرفیی  چگونگی در یا باشدمی غیبت اصل دریوسف  غیبت به

 نعمیانی غیبیت حیدیث آیا یعنی کدام غیبت تشبیه شده: غیبت صرری یا کبری؟
 او کسی فقط و است جامعه میان در یوسف همانند قائم بگوید خواهدمی

شناسید می ولی به عنوان محمد فرزند حسن شناسدنمی را به عنوان حجت خدا
 دو غیبیِت هیر اصل به نظر فقط که به قول شما آدم مودب و خوبی بوده است یا

 غیبت؟ دو این تفاوت یا شباهت داشتن نظر در بدون دارد
 هایی غیبت به تشبیه حضرت قائم غیبت روایات، در که اینست پاسخ

 بیه غیبیت تشیبیه مثتً  هستند متفاوت هم با که شده خدا های حجت به مربوط
بوده ی آن هم به معنیای  شخصی این غیبت قطعاً  که 1از قوم خود شدهموسی 

                                                             
ا  ِمْن ُموَسی ْبِن ِعْمَراَن ِفي اْلَقاِئِم . » 1 ُتُه ِمْن ُموَسی ْبِن ِعْمَراَن َقیاَل َخَفیاءُ َفُقْلُت َو مَ ُسنَّ  ← ا ُسنَّ
«. [ َو ِعْشِریَن َسَناً َمْوِلِدِه َو َغْیَبُتُه َعْن َقْوِمِه َفُقْلُت َو َکْم َغاَب ُموَسی َعْن َحْهِلِه َو َقْوِمِه َفَقاَل ثماني ]َثَمان  →
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دو گونیه غیبیت همچنانکیه خیود یوسیف  شخصیتی، دوری از اجتما  ی نه
از خانواده در چاه و سیپس در مصیر تیا قبیل از دییدار بیا  غیبت شخصیداشته: 

برادران و نیز غیبت شخصی از مردم مصر در زندان، و غیبیت عنیوانی در هنگیام 
متقات با برادران و نیز غیبت عنوانی از مردم مصر قبل از اینکه بیه پییامبری وی 

گاهی یابند.  آ
بیا ایین بییان بیه غیبیت  همچنانکه در بعضی روایات، غیبت حضرت قائم

تشبیه شده که مانند او غائب از نزدیکانش و مردمش و مختفیی از  یوسف 
یا َشیَبُهُه ِمیْن ُیوُسیَف »برادران و مرگ و حیاتش بر بر پدرش مشتبه بوده:  ْبیِن  َو َحمَّ

ِتِه َو اْخِتَفاُؤُه ِمْن ِإْخَوِتِه َیْعُقوَب  ِتِه َو َعامَّ َو ِإْشَکاُل َحْمِرِه َعَلی َحِبیِه َفاْلَرْیَبُا ِمْن َخاصَّ
 1«.َمَع ُقْرِب اْلَمَساَفِا َبْیَنُه َو َبْیَن َحِبیِه َو َحْهِلِه َو ِشیَعِتهِ َیْعُقوَب 

برادارانی داشتند که از ایشان غائب شوند و در حالیکه نه حضرت قائم 
در اصیِل نه زنده بودنشان بر پدرشان مشتبه بوده، و تنها وجه شبه غیبیت ایین دو 

 غیبت است.
« شیباهت»نیز در چند روایت و نسخه بدل های همین رواییات بیه جیای 

 کند.می شده که وجه تشبیه را کمرنگ تر« سنت یوسف»تعبیر به 
یا »سجن یا حبس معرفی شیده:  همچنین سنت یوسف در قائم  َو َحمَّ

                                                                                                                             
 14ح 152  1کمال الدین ج

 7ح 328-327  1. کمال الدین ج 1
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ْجُن  ا ِمْن ُیوُسُف َفاْلَحْبُس »، 1«ِمْن ُیوُسَف َفالسِّ ْجُن َو »، 2«َو َحمَّ ُا ُیوُسَف َقاَل السِّ ُسنَّ
 اسیتداللو واقفه نییز بیه همیین رواییات بیر قائمییت امیام کیاظم  3«اْلَرْیَباُ 

برند امیا می نیز در حبس و سجن به سردر حالیکه حضرت قائم  4کردندمی
 کجا.حبس و سجن یوسف کجا و حبس و سجن قائم 

 تشیخیص میتک را غیبیت تشیبیه رواییات تیواننمی است چنین که حال
 که نمود مراجعه غیبت مفسرِ  احادیث به باید و داد قرار قائم غیبت چگونگی

 کنند:می تصریح
 ؛5«شودنمی : جسم قائم دیدهِجْسُمهُ  اَل ُیَری» 

ُکْم اَل َتَرْوَن َشْخَصِه: شما شخص قائم را»  ؛6«بینیدنمی ِإنَّ
 یابد او مردم رامی اَل َیَرْوَنُه: در مراسم حگ حضورَیْشَهُد اْلَمْوِسَم َفَیَراُهْم َو »

 ؛7«بینندنمی بیند ولی آنها او رامی
اَس َو اَل َیَرْوَنُه: او مردم را در مراسم حگ»...   بیند اما میردم او رامی َیَری النَّ

                                                             
 16ح 153-152  1کمال الدین ج . 1
 6ح 327  1. کمال الدین ج 2
 11ح 329  1، کمال الدین ج5ح 164. الریبا للنعماني   3
 60. الریبا للطوسی   4
 2ح 370  2، کمال الدین ج3ح 333  1. الکافی ج 5
 1ح 332و   13ح 328  1. الکافی ج 6
 49ح 351  2، کمال الدین ج6ح 338-337  1. الکافی ج 7
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 ؛1«بینندنمی
غیبیتش از میردم اَل ُبدَّ َلُه ِفي َغْیَبِتِه ِمْن ُعْزَلا: صاحب این امر به ناچار در »

 ؛2«جدا و دور است
اِس َشْخُصُهْم: بعضی از حجتهای خدا هستند که شخص »...  َغاَب َعِن النَّ

 ؛3«شودمی آنها از مردم غائب
رًا ُمْسَتِترًا: یکی از ما امامی مختفی است» ا ِإَمامًا ُمَظفَّ  ؛4«ِإنَّ ِمنَّ
ُه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َعَلی َخ » اَنا َعْن ِجَواِرِهْم: زمانیکه خیدا ِإَذا َغِضَب اللَّ ْلِقِه َنحَّ

 ؛5«نمایدمی بر خلقش غضب کند ما را از کنار آنها دور
ِریُد اْلَفِریُد اْلَوِحیُد: صیاحب ایین امیر آواره » ِریُد الطَّ ْمِر الشَّ

َ
َصاِحُب َهَذا اأْل

 6«.رانده، تك و تنهاست
زیِر زمین که کسی دسترسی و نیز اینکه ماء غائر یعنی آب بسیار مخفی در 

در غیبیت اول »، و نیز این بییان کیه: 7به آن ندارد به امام غائب تفسیر شده است
فقط خوا  شیعه از مکان ایشان با خبرند و در دومی فقط خیدمتکاران ویی ه از 

                                                             
 12ح 339  1. الکافی ج 1
 16ح 340  1. الکافی ج 2
 13ح 339  1ج الکافي . 3
 42ح 349  2، کمال الدین ج30ح 343  1. الکافی ج 4
 31ح 343  1. الکافی ج 5
 13ح 303 1جکمال الدین .  6
 14ح 340  1. الکافی ج 7
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جای ایشان با خبرند )و هیچ ذکری از زن و فرزند و غیبت عنوانی و استثناء بودن 
یَلیا  نمی مهدی اول به میان ْخیَری َطِو

ُ
آورد(: ِلْلَقاِئِم َغْیَبَتاِن ِإْحیَداُهَما َقِصییَرة  َو اأْل

ْخَری اَل َیْعَلُم ِبَمَکاِنِه ِفیَها
ُ
ُا ِشیَعِتِه َو اأْل وَلی اَل َیْعَلُم ِبَمَکاِنِه ِفیَها ِإالَّ َخاصَّ

ُ
 اْلَرْیَبُا اأْل

ُا َمَواِلیهِ   1.«ِإالَّ َخاصَّ
 اسیت شخصی نو  ازحضرت قائم  غیبت که دارد تصریح بیانات این

 و اگر در تک روایتیی چنیین آمیده کیه میردم در موسیم حیگ او را .شخصیتی نه
، این از نائب دوم و تنها در میورد موسیم حیگ صیادر 2شناسندنمی بینند ولیمی

ای دهد که ناظر به دوره غیبت صرری و واقعیهمی شده و متن روایت کامًت نشان
 3در همان زمان در حال جریان بوده است و ربطی به غیبت کبری ندارد.است که 

تصریح شده بود که مردم امیام همچنانکه در دو روایت از امام صادق 
بینند که تنها راه جمعش با این نقل نائب دوم به همین است نمی را در موسم حگ

ئیب دوم غیبت اصلی یعنی غیبت کبراسیت در حالیکیه میراد ناکه مراد امام 
 دیده است.می حالت غیبت صرری و همانچه را که

                                                             
 19  340  1. الکافی ج 1
ِه ِإنَّ َصاِحَب َهَذا . » 2 اَس َو َیْعِرُفُهْم َو َیَرْوَنهُ َو اللَّ ْمِر َلَیْحُضُر اْلَمْوِسَم ُکلَّ َسَنا  َفَیَری النَّ

َ
«. َو اَل َیْعِرُفوَنهُ  اأْل

 8ح 440  2کمال الدین ج
. و البته در تک روایتی دیگر غیبت قائم به غیبت یوسف با همین عبارت تشبیه شده کیه بیا توجیه بیه  3

ْتُر »درباره غیبت صرری صادر گشته است:  شودمی توضیحات باال مشخص ُتُه ِمْن ُیوُسَف َفالسِّ ا ُسنَّ َو َحمَّ
ُه َبْیَنُه َو َبْیَن اْلَخْلِق ِحَجابًا َیَرْوَنُه َو اَل َیْعِرُفوَنهُ   46ح 351  2و تمام النعما ج کمال الدین«. َیْجَعُل اللَّ
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ختصه اینکه: بین روایات هیچ گونه تعارضی وجود نداشته و هر کیدام بیه 
در گوشه ای و شرائطی نظر دارد؛ در نتیجه حالت عمومی غیبیت امیام زمیان

غیبت صرری، غیبت عنوانی است همچنانکه روایت نائب دوم ناظر به آن است، 
ومی غیبت ایشان در غیبت کبری غیبیت شخصیی و جسیمی اسیت و حالت عم

دهیید، و حییدیث غیبییت می همچنانکییه چنییدین روایییت بییاال بییدان گییواهی
 باشد.می هم ناظر به غیبت صررییوسف

 رخ کبیری غیبیت در مختلیف های مصلحت به که تشرفاتی در عموم بله
 بعد و نشناخته را ایشان فرد ابتدا یعنی اندبوده شخصیتی غیبت دارای ایشان داده،

 بیه ربطیی و اسیت ایحاشییه مسیاله یک این که است؛ شناخته شدن غائب از
 .ندارد ایشان غیبت طبیعی جریان

 عمیل هیم واحید خبیر بیه و ندارد قبول را رجال یمانی فرقه وقتی طرفی از
 هیر بیه نسبت پذیرد بایدمی را قطعی قرینه دارای یا متواتر اخبار فقط و کندنمی

 اسیتدالل آن بیه بعید کنید ثابت خودش متکهای طبق آن را اعتبار ابتدا روایت
 کنید؟می تمسک آن به که چیست نعمانی روایت اعتبار متک حال نماید.

در دوره غیبیت قیائم  غیبیت کیفییت کیه شید روشن توضیحات این با
 .نمایدنمی فراهم را ایشان برای ازدواج امکان کبری،

تازه آنچه گفته شد درباره تشخیص کیفیت غیبت بود، اما با توجیه بیه بلییه 
دوازده قائم که شما آورده اید تشخیص مراد از قائم نیز در هر رواییت بیا مشیکل 

را بر قائم هیای گونیاگون « قائم»روبروست. زیرا شما در روایات مختلف، لفظ 
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در احمید امیام دوازدهیم گویید مراد پیمی کنید و نسبت به یک روایتمی تفسیر
گویید مراد خیود احمید یعنیی مهیدی اول می ، در مورد یک روایت دیگر1است
گویید منظور آخرین قائم یعنی مهیدی دوازدهیم می و درباره روایتی دیگر 2است
دانید کدام قائم مراد اسیت و هیر نمی و درباره بعضی روایات هم خودتان 3است

 4گویید.می کدامتان یک چیزی
گوید: پدر یا پسر؟ می حال آیا روایت نعمانی درباره کدام قائم سخن خوب

استدالل شما زمانی درست که مراد از قائم در این رواییت، قیائم پیدر باشید در 
 حالیکه بعضیی ییاران شیما بیرای اثبیات قیائم بیودن احمید و اینکیه هییچکس

یعنی این  5کنندمی دانسته او همان قائم موعود است به همین روایت تمسکنمی
خوب اگیر ایین باشید آن وقیت ربیط ایین  دانند،می روایت را در مورد قائم پسر

 روایت به امکان ازدواج قائِم پدر در دوران غیبت چیست؟
 اگیر و هسیتند زمین روی بر خدا حجتزمان  امام اینها همه به کنار،

                                                             
 . مثل روایت دوازده مهدی بعد از قائم. 1
نسخه از روایت لوح جابر، و روایت یازده مهدی بعد از قائم و روایت خیروج القیائم مین . مثل یک  2

 241-236  2المحتوم. المهدویا الخاتما ج
 بعد از قائم.. مثل روایات رجعت امام حسین  3
گویید کیه ییک جیا رنیگ تییره را صیفت امیام می . مثل روایاتی که از صفات جسمی قیائم سیخن 4

 همچون روایت ضراب اصفهانی و یک جا رنگ تیره را صفت قیائم و مهیدی اولداند میدوازدهم
 257-249  2داند. مراجعه شود به المهدویا الخاتما جمی

5 . 
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 ایقبیله هر از دختری هر با شودنمی باشند داشته ایخلیفه خود نسل از بخواهند
 تیا امیا کنندمی نمایند بلکه حتمًا دختری از اصیل ترین خاندان انتخاب ازدواج

 نسیبی و اصیل بیا خیانواده کدام کنندمی جلوه نسب و اصل بی و ناشناس وقتی
 دهد؟ ایشان به را خودش دختر است حاضر

 زن و کرده ازدواج ناشناس صورت بهقائم  که فرض بر دیگر، طرفی از
 آنهیا از خواهیدمی چگونیه را وفیاتش عیدم امیا کیست او ندانند هم فرزندش و

 ها نوه بمیرند طوالنی عمر یک از بعد او بچه و زن که فرض بر زیرا کند؟ مخفی
 نیه و شودمی پیر نه گذردمی چه هر و است جدشان آقا این بینندمی ها که نبیره و

 نگیه مخفیی را خیود شخصییت و شیده رهیا آنهیا دست از چگونه پس میردمی
 نبیره و نوه از قائم حضرت چگونه شما، ادعای طبق دیگر: عبارت به و دارد؟می

 و رفتیه سیفر بیه آییا است؟ شده مخفی الحسن احمد اجداد یعنی خودش های
 و کیرده درسیت خودش شبیه ای جنازه آیا مرده؟ اندکرده فکر آنها و نیامده دیگر
 دفین را او آنهیا و زده مردن به را خودش آیا قبوالنده؟ آنها به خودش جنازه جای
 فقیط کیه مضحکی های فرض گشته؟ مخفی و شده خارج قبر از بعد و اندکرده

 !اندقابل پذیرش احمد برای پیروان
 شدن فراهم از قبل تاگویید حضرت قائم می شما که حالیست در این

 .را خودش نه داردمی نگه مخفی را هویتش فقط ظهور، مقدمات و شروط
 معنیای بیه قائم حضرت غیبت گویدنمی شما امام مگر ،کنار به اینها همه
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 ازدواج آمده نیست زمین در که کسی چگونه پس است؟ آسمان به ایشان رفعت
 کرده؟

 :پیوست شباهت قائم به یوسف 
چهار دسته روایت وارد شیده  درباره شباهت یا سنت یوسف در قائم 

 است:
تک روایت غیبت نعمانی که ی در چند کتاب دیگر هم ثبت شده  دسته اول:

گوید در صاحب این امر شباهتی از یوسف هسیت: بیرادران یوسیف او را می و ی
 نشناختند تا وقتی که خدا اذن داد و این امیت خیوک صیفت ملعیون چیرا انکیار

ننید کنند که خدا در وقتی از اوقات، حجت خود را از آنها غائیب کنید و او مامی
 1یوسف بین آنها تردد نماید و او را نشناسند تا خدا اذن ظهور دهد.

و البته در این باره دو روایت ضعیف دیگر از واقفیه و فرد ناشناس هیم وارد 
سنت یوسف در قائم حجابی است که خدا بین او »گویند: می که به ترتیب 2شده

شباهت یوسف در قائم »، و: 3«شناسندنمی بینند ولیمی و خلق قرار داده که او را
                                                             

 341  2، کمیال الیدین ج4ح 164-163، الریبیا للنعمیاني  4ح 337-336  1. الکافي ج 1
 3ح 244  1، علل الشرائع ج21ح
األحبار در این باره وجود دارد که چون منتسب بیه معصیوم نیسیت حجییت . البته نقلی هم از کعب  2

ندارد، و البته در ضمن آن عتمتهای متعددی برای ظهور قائم ذکر شده که هیچکدامش دربیاره احمید 
 147بصری رخ نداده است. الریبا للنعماني  

هُ . » 3 ْتُر َیْجَعُل اللَّ ُتُه ِمْن ُیوُسَف َفالسِّ ا ُسنَّ کمال الیدین «. َبْیَنُه َو َبْیَن اْلَخْلِق ِحَجابًا َیَرْوَنُه َو اَل َیْعِرُفوَنهُ  َو َحمَّ
 . راوی این روایت از رؤسای هفت امامی است.46ح 351  2ج
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غیبتش از نزدیکان و مردمش و مخفی بودنش از برادرانش و مشتبه بودن امرش بر 
پدرش یعقوب است )که البته در این روایت تصریح شده که از عتمات خیروج 

رساند قائم غیر از یمانی است و ثانییًا می قائم خروج یمانی از یمن است که اوالً 
 1باشد(.می یمانی از یمنکند خروج می تصریح

کیه  2دانیدمی دسته دوم: دو روایتی کیه شیباهت یوسیف و قیائم را در ایین
شود؛ یعنی همانگونه که یوسف به ییک شیب از می امرشان در یک شب درست

 زندان به عزیزی مصر رسید قائم هم در یک شب امر ظهیور ییا قییامش درسیت
نت را غیبت یوسف دانسته که اشتباه شود )و البته مرحوم نعمانی مراد از این سمی

ْمِر ِفیِه َشَبه  )سّنا( ِمْن ُیوُسَف  ِإنَّ َصاِحَب »است(: 
َ
اْبُن َحَما  َسیْوَداَء ُیْصیِلُح  َهَذا اأْل

ُه َلُه َحْمَرُه ِفي َلْیَلا  َواِحَدة    3«.اللَّ
 مشکل این دو روایت اینست که صاحب ایین امیر را ماننید یوسیف 

سیاه پوست بوده و نیه دانند در حالیکه نه مادر امام زمان می فرزند کنیز سیاه
. عتمه مجلسی آن را حمل بر مادر با واسیطه ییا داییه ایشیان 4مادر یوسف 

                                                             
ا َشَبُهُه ِمْن ُیوُسَف . » 1 ِتِه َو اْخِتَفاُؤُه ِمْن إِ ْبِن َیْعُقوَب  َو َحمَّ ِتِه َو َعامَّ ْخَوِتِه َو ِإْشَکاُل َحْمِرِه َفاْلَرْیَبُا ِمْن َخاصَّ

 328-327  1کمال الدین ج«. َمَع ُقْرِب اْلَمَساَفِا َبْیَنُه َو َبْیَن َحِبیِه َو َحْهِلِه َو ِشیَعِتهِ َعَلی َحِبیِه َیْعُقوَب 
 باشد.می . در سند این روایت اسماعیل بن علی قزوینی است که ناشناس7ح
یک روایت هستند زیرا راوی یکی یزید کناسی و راوی دیگری ضیریس  . البته به احتمال زیاد این دو 2

 کناسی ثبت شده و متن هر دو نیز دقیقًا یکی است.
 12ح 329  1، کمال الدین ج8ح 228)بدون لفظ واحدة( و   3ح 163. الریبا للنعماني   3
 763 . المعجم الموضوعی ألحادیث اإلمام المهدی  4
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، امیا 2را زائد دانسته« سوداء»که بدون قرینه است و شخص دیگری کلمه  1نموده
به معنای تییره رنیگ اسیت، و « سمراء»تصحیف لفظ « سوداء»به نظر ما ظاهرًا 

باشد که واقفیه اعتقیاد بیه قیائم بیودن اصًت ممکن است مرادش امام کاظم 
ایشان داشتند، و البته ظاهرًا وجه تشبیهش فقط در همان اصتح ناگهانی یا اصل 

 باشد نه تیره بودن رنگ مادر.می غیبت
وم: تک روایتی از واقفیه که سنت یوسف در قائم را جمال و سیخاء دسته س

ا  ِمْن ُیوُسَف »داند: می او  3«.ِفي َجَماِلِه َو َسَخاِئهِ  ُسنَّ
اما همین روایت با همین سند در یک جا از کمال الیدین و غیبیت طوسیی 

ْجُن »چنین ثبت شده:  ا ِمْن ُیوُسَف َفالسِّ میال الیدین و در جای دیگیر از ک 4«َو َحمَّ
ا ِمْن ُیوُسُف َفاْلَحْبُس »اینگونه:  و در جای دیگری از غیبت طوسی اینطور:  5«َو َحمَّ

ا  ِمْن ُیوُسَف » ا ُسنَّ  6«.َفاْلَرْیَباَو َحمَّ
کند سنت یوسف جمال و سیخا هسیت ییا سیجن و نمی که باالخره معلوم

ن ییک حبس یا غیبت یا سجن و غیبت. نگویید خوب همه اش هست، زییرا ایی
                                                             

 219  51. بحار االنوار ج 1
 358  4ج. معجم ححادیث اإلمام المهدی  2
. الزم به ذکر اینکه: در این مصدر، راوی ابو نصر ثبت شده که غلیط بیوده و 267. إثبات الوصیا   3

 باشد.می درستش ی با توجه به مصادر متعدد دیگر ی ابو بصیر
 60، الریبا للطوسی  16ح 153-152  1. کمال الدین ج 4
 6ح 327  1. کمال الدین ج 5
 424. الریبا للطوسي   6
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 .اندروایت است که چهار جور ثبت شده و امام یکی از اینها را بیشتر نگفته
 دسته چهارم: تک روایتی از واقفیه که سنت یوسف در قائم را زندان و غیبت

یا ِمیْن ُیوُسیَف »باشد: می شمرد که با نسخه بدل های روایت قبل همخوانمی َحمَّ
ْجُن َو اْلَرْیَباُ  نکه در سلسله راویان این دو دسته احادیث هفت . و جالب ای1«َفالسِّ

اعتقاد داشتند یعنی همان ها که به قائمیت امام کاظم  2ها وجود دارندامامی
 3مشکوک است. لذا اصل شباهت غیبت یوسف و غیبت قائم 

همچنانکه راوی یکی از دو روایت دسته دوم نیز هفت امامی اسیت و راوی 
                                                             

. در سند کمال الدین دو نفیر واقفیی و 5ح 164، الریبا للنعماني  11ح 329  1. کمال الدین ج 1
 در سند نعمانی ال اقل سه نفر از واقفیه وجود دارند.

. توضیح آنکه در سند روایت دسته چهارم حسن بن علی بن ابی حمزه و پدرش وجود دارند کیه هیر  2
دو از رؤسای واقفیه هستند و در سند روایت دسته سوم نیز سلیمان سنی مذهب از ابو بصیر وجود دارد 
که ظاهرًا واسطه بین آن دو یعنی علی بن ابی حمزه از سند افتاده است زیرا نقیل سیلیمان از ابیو بصییر 

ثبیت شیده اسیت:  متعارف نیست و در تمام کتب حدیثِی شیعه تنها دو حدیث از سلیمان از ابو بصییر
( در حالیکه در کتب اربعیه 6ح 326و   16ح 152  1، کمال الدین ج15ح 135  3)الکافی ج

باشد ی ثبت شده اسیت، و می ابی حمزه ی که از روات اصلی ابو بصیر دوازده نقل از سلیمان از علی بن
ده اسیت: )تهیذیب نیز دو حدیث در کتاب تهذیب از سلیمان از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر ثبت ش

؛ غیر از اینکه متن دو روایت باال کامًت شبیه هم هسیت، 63ح 258و   56ح 257  2األحکام ج
باشد. همه اینها به کنار، اصًت در یکی از می در نتیجه سند این روایت هم مشتمل بر راوی هفت امامی

ریح شیده اسیت: )الریبیا دو سند غیبت طوسی به نام علی بن ابی حمزه بین سلیمان و ابیو بصییر تصی
 کند.می ( که دیگر هر شک و تردیدی را منتفی60للطوسی  

. البته شیخ طوسی برای رفع اشکال، زندان و حبس را کنایه از همان غیبیت شخصیی ییا شخصییتی  3
 60شمرده است. الریبا للطوسی  



 |47|ازدواج کرده و فرزند دارند؟ آیا امام زمان 

ثبت شده که حنان نییز واقفیی  1یر و حنان بن سدیرروایت اول نیز به دو گونه سد
ْمیِر ُیْسیَجُن ِحینیًا: صیاحب االمیر »است، همو که از وی نقل شده: 

َ
َصاِحُب اأْل

 2«.گرددمی میرد و مدتی فراریمی شود مدتیمی مدتی زندانی
 ختصه اینکه رد پای هفت امامی ها ی که قائم موعود را همان امام کاظمی

برده ی در تمام این چند روایتی که غیبت می در زندان هارون به سردانستند که می
تشبیه کرده یا حتیی تصیریح بیه  حضرت قائم را به غیبت حضرت یوسف 

 حبس و زندان نموده پر رنگ است.
یمانی: حرف های شما حوصله من را سر برد؛ من فقط یک روایت خواندم 

دهیی. ایین می ربط تحوییلشما جوابش را نداری بدهی ده صفحه حرفهای بی 
 این بکنیم توجه باید ما که ایاشکاالت شما فوقش به چند روایت است اما نکته

 داریم ی و همیان قطعی نصو  مهدی امام ازدواج مساله که وقتی در است
کنید ی می ذکیر الله حفظه عقیلی ناظم شیخ روایت تا 52 کردم، عرض که طور
 فیتن بگیوییم بیا و بکنیم باز را اجتهاد باب بیاییم توانیمنمی ما جا این در دیگر
 ندارد و چه و چه. منافات چیز فتن دارد با منافات چیز

 مسجد در را هایش بچه و خانواده و آیدمی او که فرمایندمی بیت اهل وقتی
 دیگر. کرده ازدواج نداشته، منافات پس خوب دهد،می جا ظهورش هنگام سهله

                                                             
 430. تقریب المعارف   1
 58. الریبا للطوسی   2
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 وقوعیه: شییء امکیان علیی دلییل ادلُّ  اسم: به داریم قاعده یک اصطتح در ما
 میثتً  شیما شیده، واقیع کیه اینسیت است ممکن چیزی اینکه برای دلیل بهترین

 غیبیت زمیان در زمیان امیام اسیت ممکن آیا که بگویید شبهه این با خواهیدمی
 حضیرت روایات طبق که بکنم عرض شما به خواهممی من باشد. کرده ازدواج

 نیاممکن اگر دیگر، بوده ممکن یعنی کرده ازدواج که همین و کرده ازدواج قطعاً 
 .کردنمی دیگر ازدواج که بود

 غیبت دوران در ایشان اینکه بر داریم؟ چیزی چه بر قطعی نصو  جواب:
 فیرض بیا عاقلی کدام و نداشتیم دیگر بحثی که بود این اگر است؟ فرزند دارای
 کند؟می ازدواج وقو  از بحث فرزند وجود

 بیر صیلوات و سیتم دربیاره اخبیاری کرده جمع عقیلی ناظم که اما آنچه
 این ندارد که در این باره تصریحی هیچ که چیزهاست قبیل این از و قائم فرزندان
 رواییت چنید از تنهیا بله غیبت. زمان در یا آیندمی دنیا به ظهور از بعد فرزندان
 بیر دارنید صیدور بر قطعی ای قرینه نه و متواترند نه که سند بی و شمار انگشت

 ثابیت را چییزی هیم این که باشندمی غیبت دوره به مربوط فرزندان آن که آیدمی
 .کندنمی

ذکر این نکته نیز ضروری است که صرف تعداد باالی یک نقل بیه معنیای 
متواتر بودن محتوای آن نیست بلکه اساس تواتر بر ایین اینسیت کیه محتیوای آن 
برای نو  افراد اطمینان حاصل کند که چنین لفظ یا مضمونی از معصیوم صیادر 

ئم جمیع آوری شده است. در حالیکه آنچه آقای ناظم عقیلی درباره فرزنیدان قیا
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نموده چنین وی گی ندارد و همانطور که جلسه قبل عرض کردم بسییاری از آنهیا 
اصًت از معصوم صادر نشده، و بسیاری از آنهیا بیدون هییچ سلسیله سیندی بیه 
معصوم نسبت داده شده، و تعداد قابل توجهی از آنها هیچ ظهوری نیدارد کیه آن 

نقل آقای نیاظم  52س اینقدر روی عدد آیند. پمی فرزندان در دوره غیبت به دنیا
عقیلی مانور ندهید. غیر از اینکه بعضی از موضوعات به خاطر جایگاه خاصیی 

 نوعًا نظر جعل کنندگان حیدیث و دروغ پیردازان را بیه خیود جلیب اندکه داشته
شود ما به صرف تعّدد نقل، اطمینان به صدورش می که این نیز باعث اندکردهمی

یم. به عنوان مثال اهل سنت صدها بلکه هزاران حدیث در فضیائل از معصوم نکن
اما از آنجا که آنها در این موضو  متهم به تعصب و  اندخلفای سه گانه نقل کرده

شیود و نمی یکجانبه گرایی و تحریف واقعیات هستند آن همه نقل، متواتر تلقیی
دویت نییز اینگونیه کند. و مساله مهنمی انسان بی طرف به مضمون آنها اطمینان

است؛ یعنی از آنجا که افراد مختلفیی سیعی در اثبیات مهیدویت امیام خیویش 
 اندیا در صدد سوء استفاده از جذابیت مساله مهدویت به نفع خود بوده اندداشته

خود را مطلع از مسائل مهدویت جلوه دهنید دسیت بیه جعیل  اندخواستهمی یا
و این چنین است که درباره مهدویت  اندزدهمی حدیث و دروغ پردازی و تحریف

محمد بن عبد الله نفس زکییه، مهیدویت زیید، مهیدویت محمید بین حنفییه، 
، مهیدویت عباسیی هیا و پرچمهیای سییاه خراسیان، مهدویت امام کیاظم 

مهدویت امامان اسماعیلی و فرزندان مهدی و ... احادیث گوناگونی جعل شیده 
ما ببینیم این احادیث توسط چه کسانی است. پس آنچه منطقی است اینست که 
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 نقل شده، در چه مصادری ثبت گشته، آیا از نظیر محتیوا میدعای شیما را ثابیت
کند یا با ابهامات گوناگونی که دارد قابلیت اثبیات مطلیب بیه ایین مهمیی را می

 ندارد.
به عنوان نمونه درباره همین روایت مسجد سهله که نقل کردیید، تنهیا سیه 

 کنم:می رد که من آنها را از نظر سند و محتوا بررسینقل وجود دا
یا مریم  1روایت اول: راوی آن شخص نا شناخته ای به نام مرازم بن عبد الله

که در میان سلسله اسناد دهها هزار حیدیث فقیط ییک بیار  2بنت عبد الله است
نامش ذکر شده و فقط همین یک حدیث در قرن ششم از او نقل شده اسیت و از 

بینم قائم با اهل و عیالش در مسجد سیهله می گوید: گویی منمی محتوا نیز نظر
ْهَلِا ِبَأْهِلِه َو ِعَیاِله»فرماید: می نزول ي َحَری ُنُزوَل اْلَقاِئِم ِفي َمْسِجِد السَّ خوب «. َکَأنِّ

آید که قائم در دوره غیبت ازدواج کرده و دارای فرزند می از کجای این حدیث در
 شده است؟ زیرا:پسر نیز 

آید )که خود خیانواده گیاهی بیه می هم به معنای خانواده« اهل»اواًل کلمه 
شود سادات مقّرب به قیائم علییه می معنای خاندان است یعنی قوم و خویش که

 آید( و هم به معنای دور و بری هیا کیهمی الستم، و گاهی به معنای زن و فرزند
زن و فرزنید داشیتن نیدارد. بلیه کلمیه  شوند اصحاب قائم، پس تتزمیی بیامی
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 به معنای افراد واجب النفقیه شیخص ماننید زن و فرزنید و پیدر و میادر« عیال»
باشد که باز تصریحی در این ندارد که مراد از عیال حضرت زن ایشان اسیت می

 1ی و البته احمد قائل است ایشان دیگر زنی نخواهند گرفتیا فرزندشان یا هر دو 
ی و نیز اینکه این فرزند آیا پسر اسیت ییا دختیر و نییز اینکیه ایین فرزنید کیودک 
خردسالی است که چندی قبل متولد شده یا فرد کاملی که سیالها پییش بیه دنییا 

 آمده است.
با عییال در دهد که نزول حضرت قائم نمی ثانیًا روایت هیچ توضیحی

بیت ازدواج کیرده باشیند بلکیه ابتدای ظهور است تا الزم بیایید کیه در دوران غی
باشد و باید از روایات دیگر بدست آید. بلکه می نسبت به زمان این نزول ساکت

کنید نیزول می ای وجود دارد که کامًت مشخصدر نسخه ای از این روایت، تتمه
باشد، زییرا راوی از می ایشان بعد از تمام شدن جنگها و استقرار حکومت ایشان

 مانید و امیام جیوابمی ا قیائم در مسیجد سیهله بیرای همیشیهپرسد: آیمی امام
یَتُم ِفییِه اَبیدًا، َقیاَل: »دهند: آری: می ُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك اَل َیَزاُل اْلَقاِئُم َعَلْیِه السَّ
 2«.َنَعم

روایت دوم: راوی آن شخص نا شناخته ای به نیام صیالح بین ابیی األسیود 
 روایت دارد و با توجه به کسانی که از آنها نقلاست که در منابع شیعی بسیار کم 
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و امام متیذکر »گوید: می باشد، و از نظر محتوامی کند سنی یا زیدی مذهبمی
مسجد سهله شد و فرمود: آنجا منزل صاحب ماست زمانیکه با اهلیش بیایید: َو 

یُه َمْنیِزُل َصیاِحِبَنا إِ  ْهَلِا َفَقاَل َحَما ِإنَّ . در ایین 1«َذا َقیاَم )قیدم( ِبَأْهِلیهِ َذَکَر َمْسِجَد السَّ
ذکر شده که تصیریحی در « اهل»وجود ندارد و فقط کلمه « عیال»روایت کلمه 

 زن و فرزند آن هم پسر نیدارد و ماننید رواییت قبیل، از زمیان ایین نیزول سیخن
 گوید.نمی

روایت سوم( این روایت حدود صد سال پیش برای اولین بار در کتاب الزام 
که شماها قبیولش داریید ی مطیرح شیده ولیی از نظیر محتیوا بسییار الناصب ی 

فرستد تا اینکه می گوید قائم اصحابش را در اقطار زمینمی کارگشاست زیرا ابتدا
کند و پایتخت را در کوفه می گردد و زمین را پر از عدل و دادمی حکومتش بر قرار

و مکیان قضیاوت گوید و مسکن اهلش مسجد سهله است می دهد بعدمی قرار
ال یزال یبعد حصحابه في حقطار األرض حّتیی یسیتقیم لیه »کردنش مسجد کوفه: 

األمر فیمأل األرض قسطا و عدال کما ملئت جورا و ظلما و یستقّر فیي الکوفیا و 
 2«.یکون مسکن حهله مسجد السهلا و محّل قضائه مسجد الکوفا

و اهلیش قائم  آید که زمان نزول حضرتمیاز این روایت به خوبی بر
در مسجد سهله بعد از تمام شدن جنیگ و اسیتقرار حکومیت ایشیان و بعید از 
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برپایی عدل در تمام جهان است نه همان ابتدای ظهور، لذا هیچ مشکلی نیدارد 
که حضرت بعد از ظهور و قبل از استقرار حکومت ازدواج کرده و صاحب اهیل 

د سهله تشریف بیاورند؛ و البته شده و بعد از استقرار حکومت با اهلشان به مسج
که مراد از اهل ایشیان یعنیی زن و فرزنید  ندارد در این روایت هم هیچ تصریحی

 پسر.
اما آن قاعده که گفتید، مربوط به امور حسی است و ربطی به بحث رواییی 
 ندارد و تازه بحث ما هم روایی نبود، سؤال این بیود کیه وقتیی رواییات تصیریح

توانید بیا می شود این امام چگونهنمی قائم در دوران غیبت دیدهکند که جسم می
 جده احمد ازدواج کند و عمری را هم با او سر نماید؟

یمانی: صحبت های شما حوصله من را سیر بیرد بقییه بحیث باشید بیرای 
 جلسه بعد.

شود من هر چه بگویم شما با طعنه یا نمی إبن الحسین: آقا جان اینطور که
تمسخر از کنارش رد شوید؛ اگر حرفهای من اشیتباه اسیت وجهیش را تهمت یا 

بیان کنید، اگر درست است خوب به صحتش اعتراف کنید، و اال ال اقل بگوییید 
که جواب حرف مرا ندارید. و البته من هم خسته شدم و إن شاء الله ادامه سیخن 

 گیرم.می را در جلسه بعد پی
قبل راه به جایی نبرد چون طیرف یمیانِی متاسفانه این جلسه هم مانند جلسه 

پذیرفت، اما گمانم این بود می کرد و نه صحت آن رامی من نه حرفم را با دلیل رد
 داشتند لذا از این بابت خوشحال بودم.ماکه مخاطبان قضاوت درستی ازحرفهای
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 امدام وصدی و فرزندد یمانی که شخصیت گوییدمی . چطور3سؤال 

 است؟ زمان
 در این باره وجود ندارد. روایتی هیچ که در حالی 

 باد شما بر بالروایات: ال بالدرایات علیکم»فرمودند: علی امام :یمانی
 «.کردن نقل فقط نه ما، کلمات و احادیث فهم و درایت به

 حاصل معرفت برای ما عترت، و قرآن منظم منظومه نیستیم، اخباری که ما
 و عقل ذوق با عترت و قرآن منظومه این از را دین مان معارف این یعنی کند،می

 .فهمیممی عقل چراغ
 اطیاعتش کیه کسیی آن و است، واجب اطاعش یمانی حدیث آمده که در

 اشدربیاره حضیرت کیه کسیی آن باشید، خیدا حجیت بایید قطعاً  است واجب
 هدایت کند،می حق به دعوت« الحق الی یهدی الحق، الی یدعو» :فرمایندمی

 طرییق به که کسی یعنی «مستقیم طریق الی الحق و الی یدعو»کند، می حق به
 جهیتً  چیه و علمیاً  چیه سهوًا، چه و عمداً  چه کند،می دعوت حق و به مستقیم

 یعنیی چیی؟ یعنیی کنید. هیدایت و دعیوت باطل سمت به را شما است ُمحال
 مفتیرض کیه وقتی باشد. منصو  باید معصوم، شد او که وقتی است. معصوم
 او دستور از ندارد حق مسلمانی هیچ و کنند پیروی او از باید همه و است الطاعا

 میا کیه اسیت معصوم یعنی خداست، حجت او یعنی چه؟ یعنی کند، سرپیچی
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 اولیی جیزء وقتیی .اسیت األمر اولی جزء یعنی هستیم. او از اطاعت به موظف
 .باشد وصیت و نص صاحب باید باشد، منصو  باید است، األمر

 و معصیوما، إاّل  یکیون ال مّنیا اإلمیام»فرمایید: میالعابیدین زین امام
 و رئیس بالنص: إاّل  ُتثبت ال و ُتعرف ال و الخلق، فی ظاهرةً  صفتاً  لیست العصما

 که نیست چیزی یک عصمتش معصوم و است معصوم فقط بیت، اهل ما از رهبر
 میثتً  نوری یا برق پروژکتور یک مثتً  یا باشد، شده کوبی خال آن روی بر ی مثتً 
 شیودنمی شیناخته هرگز و شود شناخته تا نیست خلقتش ظاهر باشد ی در داشته

 آن است که به  قبل بدون واسطه توسط خلیفه نص گاهی این حاال «.نص با مگر
 هیا او سیال بیا قبل خلیفه گاهی بین و بردمی را اسمش و کندمی معرفی و اشاره

 موسی وصیت به و ابراهیم نوح به شیث که جوری همان است، فاصله
 قبل سال 400 مریم بن بود همچنانکه عیسی فاصله ها بین آنها سال خوب کرد،

 .ایشان وصیت کرد به پیرمبر بعثت از
 ال بالیدرایات علیکم باشند: فرموده علی امام اینکه اواًل اصل جواب:

بدون ذکر هیچ  1بالروایات ثابت نیست زیرا این بیان تنها در کنز الفوائد کراجکی
سندی آمده در حالیکه چنین بیانی در هیچ منبع دیگیری از شییعه وجیود نیدارد 

که سعی بر جمع آوری تمیام « عیون الحکم»و « غرر الحکم»حتی در دو کتاب 
و « جامع االخبیار»و حتی در دو کتاب  اندکردهکلمات قصار امیر المومنین 
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چنین روایتی  اندکه هر حدیثی ضعیف و بی سندی را ذکر کرده« عوالی اللئالی»
چیست؟ آییا « روایات»و « درایات»وجود ندارد. اما از سند که بگذریم، مراد از 

همانطور که شما ترجمه کردید منظور فهم حدیث در برابر نقل حیدیث اسیت؟ 
بیه « الیدرایات»، در حالیکه «بالدرایا»آورد: می ود که باید لفظ را مفرداگر این ب

ال »، از طرفی در فقره «فهم حدیث»شود نمی اشصورت جمع آمده پس ترجمه
مطلق نقل حدیث نفی شده در حالیکه صحیحش این بود کیه گفتیه « بالروایات

دهید، نه اینکیه بیه شود: به تدبر در معنای احادیث بیشتر از صرف نقلها آنها بها 
طور کلی نقل روایات نفی شود و اصًت تا نقیل رواییات نباشید چگونیه دراییت 

رسد که منظور می نسبت به آنها امکان پذیر است؟ در نتیجه این احتمال به ذهن
رز انیدپنید و« دراییات»داستان ها و حکایت ها باشید و منظیور از « روایات»از 

ر فرض که ترجمه شما از این نقل درست باشد اما گرفتن از داستانها باشد. حال ب
 ممکین آیا یعنی گیرد؟می هم را اعتقادات اصول دایره گستره آن تا کجاست و آیا

 نیاز که عصمت و امامت مساله مهم هم آن اعتقادی اصول دایره در معصوم است
 او سخن که بگوید سخن ای گونه به باشد تقیه مقام در اینکه بدون دارد، نص به

 .ندارد سازگاری عصمت و امامت بر نص با اینکه باشد؟ داشته درایت به نیاز
حیدیث هیدایتگر بیودن  حالیکیه در نیستیم اخباری ما گوییدمی شما ثانیاً 

 پیس شیده وارد حیدیث یک در تنها دهیدمی مانور رویش اینقدر شما که یمانی
 .کنید ثابت را یمانی عصمت خواهیدمی حدیثی تک با چگونه

 ال بالیدرایات علییکم گیویم:می شما به خودتان استشهاد مطابق من ثالثاً 
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 معصوم شخص فرمایدنمی حدیث طبق قرائتی که شما خواندید بالروایات، زیرا
 که ضمیری زیرا است نص نیازمند عصمت خود گویدمی بلکه دارد نص به نیاز

 إاّل  ُتثبیت ال و ُتعیرف ال»گیردد: می بر عصمت به و بوده مونث بریدمی کارد به
 یمیانی عصیمت در نص شما استدالل مورد متن که حالیست در این .1«بالنص
 و یعنی یعنی کردن دارید مطلب پیچاندن و درایت با خودتان قول به بلکه نیست

 .کنیدمی اثبات را او عصمت
 خاصیی جهیت در که عصمت است با متزم زمانی اطاعت وجوب رابعاً 

 را آنها از اطاعت چون که االمر اولی آیه مثل باشد، فراگیر و مطلقطور  به و نبوده
 تیک در حالیکه در کند،می عصمت بر داللت 2دانسته واجب مطلق صورت به

 و گفت چه هر نه است مطرح او خروج مساله تنها یمانی اطاعت وجوب روایت
 مسیائل بیه مقیید مربیوط و فقیط او از اطاعیت وجوب نتیجه در .کرد کاری هر

 همچنانکیه آیید.نمی در عصیمت وجیوب مقیید، اطاعیت از و بیوده خیروج
 خیدا فرمودنید: و دانسته واجب مسلمین همه بر را اسامه از اطاعت پیامبر
 3بپیچد. سر اسامه لشکر از کس هر کند لعنت

 «مسیتقیم طریق الی یهدی و الحق الی یدعو» عبارت: اگر مراد از خامساً 
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 در عبیارت این اما شدمی فهمیده عصمت شاید بود مستقیم صراط و حق مطلق
هُ »که:  شده تفسیر قبل فقره نَّ

َ
 به یمانی بودن حق نتیجه در 1«َصاِحِبُکْم  ِإَلی َیْدُعو أِل

 که جهت این از تنها بلکه باشد داشته عصمت با تتزمی تا نیست مطلق صورت
 بیر کنیدمی زمان امام به دعوت سفیانی و خراسانی پرچم مقابل در را مردم
 ییک در تنهیا مضیمون ایین کیه شید عرض تازه .است مشرو  خروجش و حق

 .برساند اثبات به تواندنمی هم را قدر همین که شده وارد حدیث
 یمانی قیام زمان که طبق بعضی روایات است ضروری نیز توضیح این ذکر

 :جمله از باشد،می قائم ظهور از بعد
ْرِض  َشْرِقيِّ  ِمْن  َراَیات   ُتْقِبُل  َو »... الف( 

َ
 اَل  َو  ِبُقْطین   َلْیَسیْت  ُمْعَلَمیا   َغْیَر  اأْل

ان   ِد  ِبَخاَتِم  اْلَقَناةِ  َرْحِس  ِفي َمْخُتوم   َحِریر   اَل  َو  َکتَّ یِّ ْکَبرِ  السَّ
َ
 آِل  ِمیْن  َرُجیل   َیُسوُقَها اأْل

د   ْذَفیرِ  َکاْلِمْسِك  ِباْلَمْرِرِب  ِریُحَها ُتوَجُد  َو  ِباْلَمْشِرِق  َتْظَهُر  ُمَحمَّ
َ
ْعیُب  َیِسییُر  اأْل  الرُّ

 َحْقَبَلْت  ِإذْ  َذِلَك  َعَلی ُهْم  َفَبْیَنَما آَباِئِهْم  ِبِدَماءِ  َطاِلِبیَن  اْلُکوَفاَ  َیْنِزُلوا َحتَّی ِبَشْهر   َحَماَمَها
ُهَما َیْسَتِبَقاِن  اْلُخَراَساِنيِّ  َو  اْلَیَماِنِي  َخْیُل   2...«.َفَرَسا ِرَهان   َکَأنَّ

 خیاتم بیا کیه پرچمی با محمد آل از مردی که شده تصریح روایت این در
 که اینست خصوصیتش و آوردمی عراق به رو شده مهر خدا رسول یعنی اکبر سید

 ایین کیه شیود،می سیرزمین آن وارد تیرس قیبلش ماه یک آوردمی رو جا هر به

                                                             
 256  للنعماني الریبا. 1
 274  52ج األنوار بحار ،53  ایمان اهل سرور .2
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 نتیجه در .1است شده بیان موعود قائم شخص درباره متعددی روایات در عتمت
 در بعید باشید.می قیائم شیخص «محمد آل از مردی» از مراد شویممی متوجه

رسیدن  برای خراسانی و یمانی شد کوفه وارد مرد آن اینکه از پس گوید:می ادامه
 .است مراد کوفه همان سیاق قرینه به توجه با کجا؟ به اما گیرندمی سبقت هم از

 َخَلیَف  َو  َخَلِفیي َیْنُصیُر  َحْلفیاً  َسیْبِعیَن  ِفي َیْخُرُج  اْلَمْنُصوُر  ِمْنُهُم  َو »... ب( 
ي  آنهاسیت از و فرمودنید: یمن اهل از ای عده با متقات از بعد پیامبر :2«َوِصیِّ
 وصی َخَلف و من َخَلف و کندمی خروج نفر هزار هفتاد با که شونده یاری فردی

 .نمایدمی یاری را علی من
 قیائم نتیجه در نیست ممکن غائب فرد به رساندن یاری که است واضح پر

 .شتابدمی ایشان یاری به یمانی که اندفرموده ظهور
شمرد نه قبیل از می روایات معتبری که خروج یمانی را قبل از قیام قائم ج(

ْیَحاُ  اْلَقاِئِم  ِقَیاِم  َخْمُس َعَتَمات  َقْبَل »ظهور، از جمله:  ْفَیاِنيُّ َو اْلَخْسُف  الصَّ َو السُّ
یِا َو اْلَیَمیاِنيُّ  ِکیَّ ْفِس الزَّ اْلَیَمیاِنيُّ َو اْلَقیاِئِم  ِقَییاِم  َخْمیس  َقْبیَل »، و: 3«َو َقْتُل الینَّ

اِ  ِکیَّ ْفِس الزَّ َماِء َو َخْسف  ِباْلَبْیَداِء َو َقْتُل النَّ ْفَیاِنيُّ َو اْلُمَناِدي ُیَناِدي ِمَن السَّ  4«.السُّ

                                                             
 307الریبا للنعمانی  . از جمله: 1
 40-39. الریبا للنعمانی  2
 483ح 310  8. الکافی ج3
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و ظاهرًا برای همین در توقیع سیمری، خیروج یمیانی جیزء عتئیم ظهیور 
 معرفی نشده است.

 و است یمانی از غیر کندمی قیام که قائمی اوالً  که رساندمی روایات این و
 و 1دانیدمی فاصله یاندو ماه سه قائم قیام و ظهور بین که روایاتی به توجه با ثانیاً 

ایشیان،  ظهیور از قبل نه قائم معرفی شده قیام از قبل یمانی خروج توجه به اینکه
 .کرد خواهد خروجظهور قائم  از بعد یمانی شودمی مشخص

اما آنچه درباره وصیت شیث به نوح و وصیت ابراهیم بیه موسیی و فاصیله 
با ایشیان گفتید: اواًل فاصله بین عیسی  و پیامبر استم  بین عیسی 

ال، ثانییًا آنچیه در قیرآن بییان شیده بشیارت سی 400سال است نه  600حدود 
است نه وصیت او به ایشان و طبق رواییات نییز پییامبر  به پیامبر عیسی
 معرفی نشده است.وصی عیسی  استم 

و شیخ طوسی و  3و پدر ایشان 2طریق 12ثانیًا در روایتی که شیخ صدوق با 
شییث بیه  انیدنیز صاحب کفایا االثر با سیند دیگیری از چنید طرییق نقیل کرده

ان»: فرزندش شّبان وصیت نموده نه به نوح  و « َحْوَصی َشیْیث  ِإَلیی اْبِنیِه َشیبَّ
کسی که به نوح وصیت کرده ناخور یا ناحور است که وصییتش بیدون فاصیله و 

                                                             
 379  2. از جمله: اإلرشاد ج1
 403، حمالی الصدوق  176  4، من ال یحضره الفقیه ج1ح 212  1. کمال الدین ج2
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َو َحْوَصیی »و:  1«َعَها نیاخور ِإَلیی ُنیوح  َدفَ »بوده است:  متصل به خود نوح 
همچنانکه ابراهیم به فرزندش اسماعیل وصییت کیرده نیه بیه  2«ناخورا ِإَلی ُنوح  

موسی و کسی که به موسی وصیت کرده شعیب بوده که باز وصیتش بدون فاصله 
و: « یَل َحْوَصی ِإْبَراِهیُم ِإَلی اْبِنیِه ِإْسیَماعِ »بوده است:  و متصل به خود موسی 

 3.«َو َحْوَصی ُشَعْیب  ِإَلی ُموَسی ْبِن ِعْمَران»
چنیین 4 انیدبله در حدیث دیگری که شیخ کلینی و شیخ صدوق نقل نموده

آمده که آدم متذکر نوح شد و گفت خدای متعال پییامبری بیه نیام نیوح خواهید 
َو ُنوحاً َو َذَکَر آَدمُ » شوند:می فرستاد که او را تکذیب کرده و گرفتار طوفان

ُبوَنیُه  یِه َعیزَّ َو َجیلَّ َفُیَکذِّ ُه َیْدُعو ِإَلی اللَّ َه َتَعاَلی َباِعث  َنِبّیًا اْسُمُه ُنوح  َو ِإنَّ َقاَل ِإنَّ اللَّ
وَفاِن  ُه ِبالطُّ کنیید ایین نیه تنهیا وصییت می ، اما همانطور که مشاهده«َفَیْقُتُلُهُم اللَّ

شیود بلکیه خبیر نمی ی بشارت هم تلقیینیست که حتی ی با توجه به ذکر عذاب 
گوید می بعد شوند.می دادن از آینده قومی است که با تکذیب پیامبر خود هتک

َو َکیاَن َبیْیَن آَدَم َو »ده نفر پدر بوده که همه پیامبر بودند:  که بین آدم و نوح 
یهِ َبْیَن ُنیوح   ُهیْم َحْنِبَییاُء اللَّ رسیاند وصییت بیه نیوح می و ایین« َعَشیَرُة آَبیاء  ُکلُّ

وصیت کرده پدرش بوده که او متصل بوده نه با فاصله و کسی که به نوح 
                                                             

 صادق  از امام 1ح 212  1جکمال الدین  . 1
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وصییت  کند که آدم به شیث می هم پیامبر بوده است. بله در ادامه تصریح
کرد که هر کس از شما نوح را درک کرد به او ایمان بیاورد تا از غرق شدن نجات 

ِبْعیُه َو »پیدا کند:  ِه َحنَّ َمیْن َحْدَرَکیُه ِمیْنُکْم َفْلُییْؤِمْن ِبیِه َو ْلَیتَّ َو َحْوَصی آَدُم ِإَلی ِهَبِا اللَّ
ُه َیْنُجو ِمَن اْلَرَرق نَّ ِِ ْق ِبِه َف امیا مخاطیب ایین وصییت بیه تصیریح ضیمیر « ْلُیَصدِّ

 باشند نه عموم مردم آن زمان، در نتیجه ایین ییکمیخاندان شیث « منکم»
وصیت خصوصی است و ربطی به نص عمومی بر خلیفا الله ندارد. و اتفاقیًا در 

که علم و اسم اکبر و میراث نبوت را در اختییار گوید: و نسل شیث می ادامه
بیه نبیوت رسیید در داشتند و از ترس نسل قابیل مختفی بودند، وقتیی نیوح 

رت داده است بشا نگاه کردند و دیدند پدرشان آدم به نوح وصیت آدم 
یَمیاِن »پس به او ایمان آوردند:  َو اْلَعِقُب ِمْنُه ُمْسَتْخِفیَن ِبَما ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َو اإْلِ

ُا  ی ُبِعَث ُنوح  َو َظَهیَرْت َوِصییَّ ِة َحتَّ ُبوَّ ْکَبِر َو ِمیَراِث اْلِعْلِم َو آَثاِر ِعْلِم النُّ
َ
َو ااِلْسِم اأْل

ِه ِحیَن  ِا آَدَم َفَوَجُدوا ُنوحاً ِهَبِا اللَّ َر ِبِه َحُبوُهْم آَدُم َفآَمُنوا ِبِه َو َنَظُروا ِفي َوِصیَّ َقْد َبشَّ
ُقوهُ  َبُعوُه َو َصدَّ یک وصیت خاندانی رساند وصیت آدم می که این متن هم«. اتَّ

بوده و مخاطب آن نیز فقط کسانی بودند که علم و اسم اکبیر و آثیار نبیوت را در 
گاهی ندارند.اختیار د  اشتند نه عوام الناسی که نسبت به خیلی چیزها علم و آ

گوید: و آدم به شیث توصیه می و مهمترین نکته اینکه در وصف این وصیت
کییرده بییود کییه وصیییت او را سییر هییر سییال بخواننیید و متییذکر شییوند و خانییدان 

آن  را درنیز آن تاریخ را عید قرار داده بودند و هر سال بعثیت نیوح شیث
یِه َحْن »شدند: می شود متذکرمی زمانی که مبعوث یی ِهَبیَا اللَّ َو َقیْد َکیاَن آَدُم َوصَّ
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َا ِعْنَد َرْحِس ُکلِّ َسَنا  َفَیُکیوَن َییْوَم ِعیید  َلُهیْم َفَیَتَعاَهیُدوَن َبْعیَث  َیَتَعاَهَد َهِذِه اْلَوِصیَّ
ِذي ُبِعَث ِفیهِ  ُنوح   رسیاند اواًل وصییت آنهیا می اراتکه این عب«. ِفي َزَماِنِه الَّ

و هر سال در آن  اندخاندانی بوده نه عمومی، ثانیًا اصل وصیت را در اختیار داشته
نه نقل وصیت آن هم توسط افراد مجهول  اندشدهمی و متذکر آن اندکردهمی نگاه

نییز یا ضعیف، و ثالثًا ی طبق تصریح روایت ی از زمیان مبعیوث شیدن نیوح 
گاهی داشت . حال کدامیک از این مطالب مرتبط با احمد بصری اسیت مین اندهآ

 دانم.نمی که
و ختصه با توجه به روایاتی که ذکر شد نص و وصیِت با فاصله برای نوح و 

 ادعایی بیش نیست. و پیامبر استم  موسی 
از همه اینها بگذریم، اصًت آنچه شما گفتید چه ربطی به سیؤال مین دارد؟ 

است زمان امام وصی و فرزند گویید شخصیت یمانیمی از کجامن پرسیدم 
 در حالیکه حتی یک روایت هم در این زمینه وجود ندارد.

کردم که شما نگذاشیتی و بیاز حرفهیای می یمانی: ربطش را داشتم عرض
 در باشد، خدا های حجت از حجتی باید یمانی که کردیم باطل زدی. ما عرض

 تنها به وقتی حاال باشد. هم وصیت و نص صاحب و باشد، هم مهدی امام زمان
 رسیول حضیرت از مانیده جا به و است گمراهی از بازدارنده وصیت که حدیث

 صاحب که کسی آن بینیممی کنیم،می مراجعه وفاتشان است، شب در  خدا
 در کیه امیری صاحب آن مهدی، آن حجت، آن خلیفه، آن است، وصیت و نص
 و مقیربین اولیین کیه است مهدی امام فرزند هست او کنار در مهدی امام زمان
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 است، مهدی و عبدالله، احمد هم اسمش و است مؤمنان اولین و اصحاب اولین
 را او زمیان امیام .اسیت زمان امام فرستاده و وصی و فرزند حقیقت همان در این
 .سازی زمینه برای فرستدمی را او گرفتن بیعت، برای فرستدمی

 امیام وصییت، حیدیث طبیق کیه کیردم عیرض قیبتً جیواب: مین هیم 
 ظهور از قبل نه کنندمی نصب ختفت به وفات هنگام فرزند خود را بهزمان

 از و اسیت آوردی در من اینها همه و سازی، زمینه و بیعت گرفتن برای خودشان
 بیا و آییدنمی در یمانی از اطاعت وجوب حدیث یا وصیت حدیث کجای هیچ
وفات که  شب در پیامبر وصیت طرفی از است. شده مطرح شما گفتِن  یعنی یعنی

غیر  در حدیث دیگر سه دانید اوالً می گمراهی از بازدارنده شما آن را تنها وصیت
 از فقیط و نیدارد وجیو آن در مهیدیین از نیامی هیچ که شده غیبت طوسی ثبت

 جیا به وصیت حدیث تنها گوییدمی چرا پس است. شده گفته سخن امام دوازده
 پیامبر؟ از مانده

 2سلیم ج در کتاب المومنین امیر از حدیث از دو عبارتند احادیث این
 1الیدین ج کمیال در، و ییک حیدیث از امیام صیادق 658و   877 
 45  1و عیون االخبار ج 312 

ثانیًا حدیث غیبت طوسی خودش به خاطر ابهامات متعدد باعث گمراهیی 
منظورش از سه اسم سه نیام اسیت ییا سیه شده، از جمله اینکه مشخص نکرده 

گشیته و قائیل بیه ظهیور « راییاتی»مسمی و برای همین گروه بزرگی از یمانی ها 
 کنند.می و به همین وصیت تمسک اندمهدی دوم به نام عبد الله شده
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 از یمیان بین حذیفیا آمده: طوسی غیبت کتاب جای دو در یمانی: حدیثی
 بیین یبیایع»فرمیود:  مهیدی مورد در حضرت که کندمی نقل  اکرم پیرمبر
 رکن بین ثتثتها: اسماؤه فهذه المهدی، و عبدالله و احمد اسمه المقام، و الرکن

 اسیمش سیه ایین اسیت، مهدی و عبدالله احمد، نامش کنند،می بیعت مقام و
 «.ندارد دیگری اسم هست،

 مراجعیه اللیه رسیول وصییت به وقتی کیه؟ مهدی عبدالله، احمد، خوب،
 یمیانی همیان یعنیی است زمان امام فرستاده و وصی و فرزند بینیممی کنیم،می

 ایین پس گیرد.می بیعت مقام و رکن بین و آیدمی زمان امام از قبل که است
خیدا و  حجیت شیود،می شیناخته وصیت با و آیدمی زمان امام از قبل که یمانی

 این و است الله رسول وصیت حدیث در احمد مذکور باشد همانمی منصو 
 او وصیی و علییه اللیه سیتم مهیدی امیام فرزنیدان از احمید این شخص،

 .باشدمی
 اطاعت به ما موظف بیاید وصیت پیامبر از غیر چیزی با اگر آیا حاال خوب

 فرمودید؟ نیست؛ دقت خدا حجت چون خیر، نه هستیم؟ او از
 قابلییت و 1شیده نقل سنت اهل طریق منحصرًا از روایت این اوالً  جواب:

 دو در رواییت همین ثانیاً  ندارد، را قائم موعود از حضرت غیر قائمی اثبات

                                                             
 باشند.می . سلسله این روایت متشکل از پنگ نفر است که سه نفر وسط هر سه از اهل سنت1
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، همچنانکیه حیدیث 1است شده ثبت محمد احمد، با لفظ جای به مصدر دیگر
، َو اْسُمهُ »حذیفه به اینگونه نیز ثبت گشته:  ُه اْلَمْهِديُّ نَّ ِِ َا َف

 ْبیُن َحْحَمیُد  اْلَحُقوُه ِبَمکَّ
هِ  ْرَض  َعْبِد اللَّ

َ
يي َیْمیأَلُ اأْل ْوِن اْبُن َحْرَبِعیَن َسَنًا، َکَأنَّ َوْجَهیُه َکْوَکیب  ُدرِّ ... َعَرِبيُّ اللَّ

ْکِن َو  َعْداًل َکَما ُمِلَئْت ُظْلمًا َو َجْورًا، َیْمِلُك ِعْشیِریَن َسیَنًا، ... َفُیَباِیُعوَنیُه َبیْیَن الیرُّ
 2«.اْلَمَقام

... کأّنیه  عبد الّلیه ححمد بن فالحقوا به بمّکا، فِّنه المهدّي، و اسمه»: و نیز
من رجال بني إسرائیل ... کأّن وجهه الکوکب الّدّرّي في الّلون، في خّده األیمین 

 3«.خال حسود، ابن حربعین سنا ... فیبایع له بین الّرکن و المقام
ست که نام قائم احمد بین که طبق این دو نقل، آنچه از حذیفه نقل شده این

. هر چند که نیزد شییعه هیچکیدام از ایین دو 4عبد الله است نه احمد و عبد الله
نقل اعتبار ندارد ولی شما که کاری به سند ندارید و به منقوالت اهل سینت هیم 

دهید باید بدانید که باالخره حدیث حذیفه در منابع شیعه سه جور می اینقدر بها
 کنید.می فقط آن نقلی که مطابق میلتان هست را ذکرثبت شده، اما شما 

                                                             
 25، منتخب األنوار  1149  3الخرائگ ج .1
 281 التشریف بالمنن  . 2
 120-119. عقد الدرر   3
گوید: پیامبر بیاناتی درباره مهیدی داشیتند و می . حدیثی که شیخ طوسی نقل کرده، تقطیع شده زیرا4

حذیفه آوردییم ، در حالیکه در دو متنی که از حدیث «ذکر المهدی فقال»: در ضمن آن این را فرمودند
ابتدا خصوصیاتی از مهدی گفته شده و بعد نام و محل بیعتش ذکر گشته، و بیه احتمیال قیوی، ایین دو 

 حدیث یکی است که دو جور ثبت شده.
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 بیعیت مقیام و رکین بیین او بیا آنکیه شیده تصریح روایات بعضی در ثالثاً 
 :است، از جمله محمد نامش کنندمی

 القائم لوني لونه و اسمي اسمه من ثم الزکي علي بن الحسن ثم »...الف( 
 ملئیت کمیا عیدال و قسطا األرض یمأل الذي المهدي الزمان، آخر في الّله بأمر

 األرض یمأل الذي محّمد اسمه المهدي و إماما؛ عشر اثني تکملا ظلما، و جورا
 یبیایع حییث و باسمه، ألعرفه إني الّله و ظلما، و فتنا ملئت ما بعد عدال و قسطا

 1«.حنصاره حسماء اعرف و ،المقام و الرکن بین
ِتي َمْهِدُي »ب(  د   ُحمَّ ِذي ُمَحمَّ ْرَض  َیْمأَلُ  الَّ

َ
 ُظْلماً  ُمِلَئْت  َکَما َعْداًل  َو  ِقْسطاً  اأْل

هِ  َو  َجْوراً  َو  ْعِرُف  ِإنِّي اللَّ
َ
ْکِن  َبْیَن  ُیَباِیُعهُ  َمْن  أَل  َو  آَبیاِئِهْم  َحْسیَماءَ  َحْعِرُف  َو  اْلَمَقاِم  َو  الرُّ

 2«.َقَباِئِلِهْم 
لله ذکر شده، در حالیکیه نیز در حدیثی از همین حذیفه کنیه قائم ابو عبد ا

لو لیم یبیق »شود کنیه اش ابو عبد الله باشد: نمی کسی که نامش عبد الله است
من الدنیا إال یوم لبعث الّله فیه رجت اسمه اسمي و خلقه خلقي، یکنی حبیا عبید 

 3«.و المقام له بین الرکن الّله یبایع
هیم همیانی حال بر فرض که اصًت حدیث حذیفه صحیح باشد و لفظیش 

                                                             
 120  2ج الهداة إثبات .1
اینگونه ثبت شیده  257  36. البته این روایت در بحار ج285  1ج النعما تمام و الدین کمال .2
 .که به نام مهدی در آن تصریح نشده است« دمهدی حما محم»
 212ح 257  2. اثبات الهداة ج3
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کنید غلط است. زیرا شما فقیره می ای که از آنباشد که شما خواندید، اما ترجمه
 اسیم هسیت، اسیمش سیه ایین»را اینگونه معنا کردید: « َفَهِذِه َحْسَماُؤُه َثَتَثُتَها»

اینهیا هیر سیه اسیم هیای »، در حالیکه ترجمه حیدیث اینسیت: «ندارد دیگری
نیدارد. خیوب چیرا شیما معنیای حیدیث را گوید: اسم دیگیری نمی و 1«اوست

کنید؟ برای اینکه اگر این قائم اسم دیگری نداشته باشد حتمًا می اینگونه تحریف
باشد می های ایشان محمدکسی غیر از امام دوازدهم است چون یقینًا یکی از نام

و نتیجه بگیرید که این کسیی غییر از امیام دوازدهیم و همیان احمید میذکور در 
بیند که در این می . اما کسی که به ادبیات عرب آشناست به وضوحوصیت است

فهمید کیه می حدیث ادات حصر وجود ندارد و این قاعده عرفی و عقتئی را هم
کند لذا از اینکه این روایت گفته اینهیا هیر سیه نمی اثبات یک شیء نفی ما عداه

مشکلی با ایین  آید که اسم دیگری ندارد و شیعه هم هیچنمی اسمهای اوست در
احمد باشد و اصًت محدث نوری اولیین ندارد که یکی از نام های امام زمان 

 2اسمی که برای ایشان ثبت کرده نام احمد است.
ی مثیل  انیدغیر از اینکه تمام کسانیکه این حدیث شیخ طوسی را نقل کرده

ی  4و حتی خود شیخ طوسیی 3شیخ حر عاملی و عتمه مجلسی و سید جزائری
                                                             

 86  1. مراجعه شود به نجم ثاقب ج1
 85  1. اول: احمد. نجم ثاقب ج 2
 180  3، رییاض األبیرار ج33ح 291  52، بحار االنیوار ج355ح 134  5. اثبات الهداة ج3
 235ح
 250. العقائد الجعفریا  4
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که اعتقاد داشتند نام اصلی آن کسی که بین رکن و مقام با  اندمه از کسانی بودهه
 شود محمید اسیت؛ خیوب اگیر از ایین حیدیث حصیری کیه شیمامی او بیعت

 زدند که این با اعتقیاد شییعه سیازگارمی آمد ذیل حدیث تعلیقهمی گویید درمی
بیر قیائم بیودن  باشد، مانند سید بن طاووس که وقتی حدیث حذیفیه مبنیینمی

اینکه نام مهدی احمد بن عبد »احمد بن عبد الله را ذکر کرده پایینش تعلیقه زده: 
الله باشد مخالف چیزی است که از روایات به ثبیوت رسییده، امیا مین بخیاطر 

 1«.رعایت امانت داری متن را همانگونه که بود ثبت کردم
ای هییچ تعلیقیه این در حالیست که حتی یک نفر از شیعه ذیل این حدیث

آید تا با عقییده شییعه نمی نزده است، چرا؟ چون هیچ حصری از این حدیث در
سال حتی ییک نفیر ایین را نفهمییده  1000آمده و می ناسازگار باشد نه اینکه در

 است تا نوبت به شما برسد.
یمانی: راوی حدیث حذیفه سنی است؟ خوب باشد؛ روایتش جیور دیگیر 

ا چه ربطی دارد؟ در دو مصدر به جیای احمید، محمید هم نقل شده خوب به م
سازد میتن نمی با اعتقادشان درباره قائم موعود اندخوب چون دیده اندثبت کرده

؛ کسی از علمای شیعه تعلیقه نیزده اندحدیث را مطابق میل خود دستکاری کرده
 خوب نزده باشد؛ هیچ کس تا حاال از این روایت حصر نفهمیده؟ خوب نفهمیده

باشد؛ اینها اشکال نیست اینها بازی با احادیث آل محمد است و اصیًت جیواب 
                                                             

الروایات، و له مدخل في التأویتت، و لکّننیا  ححمد بن عبد الّله؛ فِّنه مخالف للمحّقق من. إّن اسمه 1
 282-281نقلناه کما وجدناه؛ تأدیا لألمانات. التشریف بالمنن  
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 اشیاره اسیت. مشیر عنوان یک ما برای الزم ندارد. اما نکته مهم اینست که یمانی
 آل قائم آن به کندمی اشاره خدا، خلیفه آن به کندمی اشاره اول، مهدی به کندمی

هُ » فرمود: صادق امام محمد که ُل  ِإنَّ ُثُکْم  َقاِئم   َحوَّ یا َحْهیَل اْلَبْییِت ُیَحیدِّ َیُقوُم ِمنَّ
 که است بیت اهل ما طرف از قائم اولین ِبَحِدیث  اَل َتْحَتِمُلوَنُه َفَتْخُرُجوَن َعَلْیِه: او

 شیما کیه زندمی حرفی یک و گویدمی حدیثی یک شیعیان شما به کند،می قیام
 چه است، حدیثی چه این ،«کنیدمی قیام اش علیه خودتان و کنید،نمی تحملش

 کنند؟نمی تحمل شیعیان که گویدمی
جواب: اواًل اینکه یمانی یک عنوان مشیر است که به خلیفیه ای از خلفیای 

باشد که هیچ روایتی نه تصریح می خدا اشاره دارد خودش یک ادعای بدون دلیل
درباره وجوب اطاعیت همیه به آن دارد و نه تلویح به آن، اال تک روایتی ضعیف 

مسلمین از یمانی به هنگام خروج که روات آن به این ترتییب اسیت: احمید بین 
عقده زیدی مذهب از احمد بن یوسف ناشناس از حسن بن علی بن ابی حمیزه 

از پدرش علی موسس واقفیه و از دشمنان اصلی  1بطائنی که از بزرگان واقفیه بوده
او و اصحابش را االغان انسان نما م که امام کاظ 2امامت حضرت رضا 

و  4وی را تکذیب کننده رسول خدا و همه ائمیه اطهیارو امام رضا  3نامیدند

                                                             
 73شماره 36. رجال النجاشی  1
 883شماره 463. رجال الکشی  2
 836و  835و  832هشمار 444و   757شماره 404و   754شماره 403. رجال الکشی  3
 760شماره 405. رجال الکشی  4
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 1کسیکه بعد از مرگش وارد آتش شده دانستند.
از طرفی چون مضمون آن کامًت شاذ و منحصر به فرد است طبق فرمیایش 

ِذ  ُیْتَرُك »که فرمودند: امام صادق  اذُّ الَّ ی  2«ي َلْیَس ِبَمْشُهور  ِعْنَد َحْصَحاِبَك الشَّ
ی میا ایین  انیدکه شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی هر سه نقلیش کرده

گذاریم و مستند اعتقادی خویش بیرای شیناخت حجیت می حدیث شاذ را کنار
 دهیم.نمی خدا قرار

و 3روایت تصیریح 9اقل در اما ال باشد مشیر عنوان که یمانی بر فرض ثانیاً 
 4کند.می خروج یمن در یک روایت تلویح شده که یمانی از

 :دارد اشکال 20حدود  «إنه اول قائم»روایت  و اما
نیامیده کیه  سعید بن حسین زهد کتاب از غیر کتابی هیچ در روایت این (1

 ییک همیین دارای فقیط و به صورت وجاده پیدا شده است و سند متصل ندارد،

                                                             
 834و  833شماره 444. رجال الکشی  1
 302  6، تهذب االحکیام ج3233ح 10  3، من ال یحضره الفقیه ج10ح 68  1. الکافی ج2
 52ح
از امیام  16ح 331  1، حیدیث دوم: کمیال الیدین ج7ح 328  1. حدیث اول: کمال الیدین ج3

، حیدیث چهیارم: عییون الحکیم از امیام صیادق  661، حدیث سوم: کفایا المهتدی  باقر
حیدیث ششیم: کفاییا المهتیدی  ،60ح 277، حدیث پنجم: الریبیا للنعمیانی  4642ح 244 
، حدیث هشتم: تقریب المعیارف، حیدیث نهیم 40-39، حدیث هفتم: الریبا للنعمانی  647 

  359  3شرح األخبار ج
 . توضیح آن بعدًا خواهد آمد.19ح 661 . حمالی الطوسی 4
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کتیاب حسیین بین »سند اینگونه ثبت شیده:  االنوار بحار در البته باشد.می سند
ِه َعِن اْبِن َحِبي َیْعُفور   گویی این حدیث دو  1«سعید و النوادر َحُبو اْلَحَسِن ْبُن َعْبِد اللَّ

مصدر دارد: یکی کتاب حسین بن سعید و دیگری نوادر ابو الحسن، در حالیکیه 
در خیود کتیاب حسیین این ثبت صد در صد غلط است و درستش همانست که 

ِه َعِن اْبِن َحِبي َیْعُفور»ثبت شده:  همچنانکه در مستدرک « َحُبو اْلُحَسْیِن ْبُن ُعَبْیِد اللَّ
زیرا بین  2«حسین بن سعید از ابی الحسن بن عبد الله»الوسائل چنین ثبت شده: 

حسین بن سعید و عبد الله بن ابی یعفور حدود صد سال فاصله بیوده و حسیین 
سال بعد از وفات او به دنیا آمده است، لذا حتمًا باید بین حسین و عبد الله  دهها

 باشد.می واسطه ای باشد که همان ابو الحسین یا ابو الحسن
بیه کلمیه بعید « ال»زائد نباشد، یا باید بدون « النوادر»از طرفی اگر کلمه 

در ألبیی النیوا»گفیت: می شید و ییا اینکیهمی ثبیت« ابی الحسن»اضافه شده و 
 با هییچ قاعیده ای جیور در« النوادر ابو الحسن»، و به هر حال عبارت «الحسن

 داننیدمی دارنید آشینایی فهرسیتی اصیطتحات بیا که کسانی به عتوه آید.نمی
 را محتیوا ییا سند جهت از دار مشکل های روایت آن در که کتابی یعنی «نوادر»

 .باشدمی ضعیف اعتبار نظر از و اندکرده جمع
از عبد الله بن ابی یعفور که از بزرگیان شییعه و قارییان  صادق امام (2

                                                             
 174ح 375  52و ج 9ح 284  7. بحار االنوار ج1
  4557ح 225  4. مستدرک الوسائل ج2
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و بیه  2از حواری های امیام ششیم بیودهو طبق بیان امام کاظم  1مسجد کوفه
ای از در حضیور عیده 3باشیدمی بیان خود امام ششم از شییعیان خّلیص ایشیان

 چنیین اوالً  کیه «اْلُقْرآَن  َقَرْحَت  َهْل » ای؟خوانده قرآن پرسند آیامی اصحاب خود
 روایتی هیچ در تعبیری چنین ثانیاً  و ندارد معنا اصتً  یعفور ابی ابن مثل از سوالی
از پیرمرد ناصبِی اهل شام که وقتی بیه  سجاد امام سوال در مگر ندارد سابقه

یِذي َقیَتَلُکْم َو َقَطیَع َقیْرَن اْلِفْتَنیا»امام گفیت:  یِه الَّ حضیرت از وی  4«اْلَحْمیُد ِللَّ
ْیُخ ]َحْنِصْت ِلي»ای: پرسیدند: ای پیر مرد آیا قرآن خوانده َها الشَّ [ َفَقْد َنَصتُّ َلَك َحیُّ

ی َحْبَدْیَت ]حبدحت ا ِفي َنْفِسَك ِمَن اْلَعَداَوِة َحتَّ ؛ حال آییا 5«اْلُقْرآن َقَرْحَت  َهْل [ ِلي َعمَّ
الله بین ابیی خصی مثل عبداز شمعقول است که همین سوال را امام صادق 

 یعفور بپرسند؟
ام گوید: بله قرآن خوانیدهمی عبد الله بن ابی یعفور در جواب حضرت (3

 و امیام نییز در تاییید او« ُقْلُت َنَعْم َهیِذِه اْلِقیَراَءةَ »ولی فقط همین قرائت رایگ را: 
 َعْنَها َسَأْلُتَك َقاَل »پرسم نه از غیر آن: می فرمایند: من هم از همین قرائت از تومی

                                                             
الکوفیا. رجیال  مسیجد في یقرئ قارئا کان و الله عبد حبي علی کریم حصحابنا في جلیل ثقا . ثقا 1

 556شماره  213النجاشی  
 20ح 10الکشي  رجال . 2
 313ح 180الکشي  رجال.  3
 153. تفسیر فرات الکوفي   4
 3ح 166و قریب به آن: حمالی الصدوق   154. تفسیر فرات الکوفي   5
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رساند کیه امیام قرائیت راییگ را قبیول می ، و این جمتت کامتً «َلْیَس َعْن َغْیِرَها
گوید من همین قرائیت را ییاد دارم می داند لذامی و عبد الله هم این را اندنداشته

نه آنچه شما بدان عالمید. این در حالیست که بر اساس استشهادهای بسیار زیاد 
به همین قرائت رایگ، به وضوح مشخص است که ایشان همین قرائت  ائمه 

های نادری و قرائت دیگری نزدشان نبوده است و آن قرائت انددانستهمی را حجت
که در بعضی روایات مطرح شده ی بر فرض صحت سند و ثبوت متن ی تفسییر، 

 تاویل، تطبیق یا بیان بطن قرآن بوده است.
َفُقْلیُت َنَعیْم »چرا از خواندن قرآن از مین پرسییدید: پرسد: می عبد الله (4

 و موسیی چیون فرماینید:می اللیه عبد پاسخ در امام ، و«ُجِعْلُت ِفَداَك َو ِلَم 
 سیوال چیه آن و جیواب ایین بین براستی جنگیدند. خود پیروان بعضی با عیسی

 در و پرسییدید قیرآن خواندن درباره من از چرا گویدمی او دارد؟ وجود ارتباطی
 ممکین جنگیدنید. خیود پیروان بعضی با عیسی و موسی چون شنودمی جواب
 قرائیت ادامیه در کیه ایستآیه همان تطبیق بیان حضرت منظور شود گفته است

 را کتم ابتدای توانستندمی راحت خیلی بود این امام منظور اگر ولی ،اندفرموده
 .کنند شرو  تطبیق همان از

 اصیحابش از بعضی با موسی حضرت که شده تصریح حدیث این در (5
 را آنهیا و جنگییده تکرییت در اصحابش از بعضی با عیسی حضرت و مصر در

 در نیه و تفسیری و تاریخ هیچ در نه و انجیل و تورات نه در حالیکه در .اندکشته
 تنهیاعیسیی حضیرت که مخصوصاً  نشده، نقل ای واقعه چنین روایتی هیچ
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 .بودند مهربان و دوست ایشان با آسمان به صعود هنگام تا که داشتند یار دوازده
 آییه بیه عیسیی  حضرت و موسی حضرت جنگ روایت، این در (6
 اسرائیل بنی به مربوط کتً  آیه این اوالً  حالیکه در است شده تفسیر متن در مذکور

 حضیرت زمیان اسیرائیِل  بنیی بیه ربطیی و اسیتعیسیی حضیرت زمان در
َها یا»اینست:  آیه تمام و ندارد موسی ذیَن  َحیُّ هِ  َحْنصاَر  ُکوُنوا آَمُنوا الَّ  قاَل  َکما اللَّ
یَن  َمْرَیَم  اْبُن  عیَسی هِ  ِإَلی َحْنصاري َمْن  ِلْلَحواِریِّ وَن  قاَل  اللَّ هِ  َحْنصاُر  َنْحُن  اْلَحواِریُّ  اللَّ
یْدَنا طاِئَفا   َکَفَرْت  َو  ِإْسرائیَل  َبني ِمْن  طاِئَفا   َفآَمَنْت  یذیَن  َفَأیَّ ِهْم  َعلیی آَمُنیوا الَّ  َعیُدوِّ

بله در تفسیر فرات زیدی مذهب کتمیی از کعیب االحبیار «. ظاِهریَن  َفَأْصَبُحوا
است که عیده ای آن  نقل شده که این آیه مربوط به وصیت موسی به یوشع 

نحصار ثبت و ا 2که سوای مرسل بودن سند و عدم اتصال به معصوم 1را نپذیرفتند
آن در آثار زیدیه، باز ربطی به جنگ موسی با اصحابش در مصر ندارد زیرا عیدم 

 3رخ داده است. پذیرش یوشع بعد از وفات حضرت موسی 

                                                             
نَّ ُموَسی ]ْبَن ِعْمَراَن  . » 1 ِِ َي َحْوَصی ِإَلی ُیوَشَع ْبیِن ُنیون  َفَقِبَلیُه َطاِئَفیا  ِمیْن َبِنیي ِإْسیَراِئیَل َو َف ا ُتُوفِّ [ َلمَّ

ُه ]ُذِکَرْت َحْنَکَر  ِتي َذَکَر اللَّ طاِئَفیا  َفآَمَنْت طاِئَفا  ِمْن َبِني ِإْسراِئیَل َو َکَفَرْت  [ ِفي اْلُقْرآِن ْت َفْضَلُه َطاِئَفا  َفِهَي الَّ
ِذیَن آَمُنوا َعلی ْدَنا الَّ ِهْم َفَأْصَبُحوا ظاِهِرین َفَأیَّ  184-183تفسیر فرات الکوفي  «. َعُدوِّ

معرفی کرده، کیه اواًل بسییار بعیید اسیت امیام ت کوفی راوی کتم کعب را امام حسن. البته فرا2
معصوم و حجت خدا کتم کسی مثل کعب االحبار ُعمری را نقیل کننید و ثانییًا صیرف نقیل کیتم او 

 باشد.میداللت ندارد که همه آنچه او گفته مورد قبول امام
 154و   27  1. کمال الدین ج3
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ثانیًا مضمون این آییه در هییچ رواییت و حتیی کتیاب تفسییری بیه جنیگ 
تفسیر نشده است بلکه تنها چیزی که در این باره ثبیت شیده حضرت عیسی

ایست که در تفسیر قمی آمده و آن هم جنگ پییروان عیسیی سیالها بعید از  نکته
که  1عروج وی به آسمان با کسانی است که شبیه عیسی را به صلیب کشیده بودند

خود همین تفسیر دارای مشکل است زیرا آن دسته از پیروانی که بخاطر دار زدن 
کردنید حضیرت می اختنید آنهیایی بودنید کیه گمیاناندشبیه عیسیی جنیگ راه

به دار کشیده شده و اینها بر ختف آنچه این آیه فرموده، طائفه میومن عیسی
 نبودند.
هُ ( »7 ُل  َو ِإنَّ تعبیر اولین قائم در هیچ روایت دیگری وجود ندارد و «: َقاِئم   َحوَّ

 منحصر به همین تک روایت است.
ُثُکْم »( این حدیث به واسطه خطیاب عیامی کیه دارد: 8 ِبَحیِدیث  اَل  ُیَحیدِّ

، عبد الله بن ابی یعفور «َتْحَتِمُلوَنُه َفَتْخُرُجوَن َعَلْیِه ... َفُتَقاِتُلوَنُه َفُیَقاِتُلُکْم َفَیْقُتُلُکْم 
روند در حالیکه می آورد که به جنگ اولین قائممی را هم جزء شیعیانی به حساب

رفتیه می به شیمار همانطور که گفتیم عبد الله جزء شیعیان درجه اول ائمه 
 است.

 ( این حدیث خطاب خروج بر ضد اولین قائم را به همه شییعیان متوجیه9

                                                             
ِتي َقَتَلیْت َشیِبیَه ِعیَسیی َفآَمَنْت . » 1 ِتي َکَفَرْت ِهَي الَّ َو طاِئَفا  ِمْن َبِني ِإْسراِئیَل َو َکَفَرْت طاِئَفا  َقاَل: الَّ

ی اَل ُیْقَتَل  -َصَلَبْتهُ  ِتي َقِبَلْت َشِبیَه ِعیَسی َحتَّ ِتي آَمَنْت ِهَي الَّ ِتي َقَتَلْتُه َو َصلَ  -َو الَّ اِئُفُا الَّ َبْتُه َو ُهیَو َفَقَتَلِت الطَّ
ِذیَن آَمُنوا َعلی ْدَنا الَّ ِهْم  َقْوُلُه: َفَأیَّ  366  2تفسیر القمي ج«. َفَأْصَبُحوا ظاِهِرین -َعُدوِّ
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پردازنید و صیحیحش نمی کند در حالیکه قطعًا همه شیعیان با او به مخالفتمی
 «.کنیدمی عده ای ی یا بسیاری ی از شما با او مخالفت»این بود که بگوید: 

قائم بت فاصله بعد از گفتن کتمی  ( در این روایت خروج بر ضد اولین10
کند چون این دو واقعه با فاء به هیم عطیف می فرض شده که او با شیعیان مطرح

ُثُکْم ِبَحیِدیث  اَل َتْحَتِمُلوَنیُه »آیید: می داده شده که برای ترتیب بدون فاصله ُیَحیدِّ
 18د ی بییش از ، در حالیکه مدعی قائِم اول بودن ی یعنیی احمی«َفَتْخُرُجوَن َعَلْیهِ 

ساله شیعه را مطیرح  1200سال است که ادعای خود مبنی بر باطل بودن عقایِد 
 کرده است.

کند که خروج مخالفان و جنگ با اولین قیائم و می ( این حدیث تصریح11
َفَیْقیُتُلُکْم َو ِهیَي آَخیُر »دهید: می کشته شدن آنها، آخرین جنگیی اسیت کیه رخ

یکه این با عقیده به دوازده قائم که هر کدام قرار است قییام در حال« َخاِرَجا  َیُکوُن 
 بیه چیه تفسییرنمایند ناسازگار است، غیر از اینکه قائم بودن امام دوازدهیم 

 شود؟می
( درست است که در این روایت از اولین قائم سخن گفته شده اما این را 12

چنانکیه خداونید اول دانند که هر اولی لزومًا دارای دوم و سوم نیست هممی همه
گویند فتنی اولین می است اما با این حال آخر هم هست، یا در زبان عرفی مثتً 

توان از تعبییر اولیین قیائم چنیین نمی کسی بود که از خانواده ما شهید شد؛ پس
نتیجه گرفت که بعد از او قائم های دیگری در راهند، و اصًت در ادامه این روایت 

 شود.می از اولین قائم قیامت بر پاتصریح شده که بعد 
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( بر فرض که بعد از اولین قائم، قائم های دیگری باشند ولی آنها همان 13
ائمه رجعت هستند که به تصیریح رواییت صیحیح السیند، بعید از قیائم، امیام 

گیرنیید و سییپس امیییر می خییروج کییرده و انتقییام خونشییان را حسییین
 1رند.گیمی خروج کرده و انتقامالمومنین
 ( این روایت محل خروج شیعه بر اولین قیائم را رمیلیه دسیکره معرفیی14

باشد، در حالیکه یاران احمد محل می کند که اطراف بصره یا برداد یا موصلمی
َو َیِسیُر »نمایند: می دانند و به این روایت استنادمی خروج شیعیان بر قائم را کوفه

َا َعَشَر َحْلفًا ِمیَن ِإَلی اْلُکوَفِا، َفَیْخُرُج ِمنْ  اَء  َها ِستَّ یَتِح، ُقیرَّ یِا، َشیاِکیَن ِفیي السِّ اْلُبْتِریَّ
َفیاُق، َو  ُهْم النِّ ُروا ِثَیاَبُهْم، َو َعمَّ یِن، َقْد َقَرُحوا ِجَباَهُهْم، َو َشمَّ اْلُقْرآِن، ُفَقَهاَء ِفي الدِّ

ُهْم َیُقوُلوَن: َیا اْبَن َفاِطَمَا، اْرِجْع اَل َح  یْیَف ِفییِهْم َعَلیی ُکلُّ اَجَا َلَنا ِفیَك. َفَیَضُع السَّ
 ، ْثَنْیِن ِمَن اْلَعْصِر ِإَلی اْلِعَشاِء، َفَیْقُتُلُهْم َحْسَرَ  ِمْن َجْزِر َجُزور  َا اإْلِ َجِف َعِشیَّ َظْهِر النَّ

 2.«َفَت َیُفوُت ِمْنُهْم َرُجل
 ضد قیائم خیروج گوید آنهایی که در رمیلا الدسکرة برمی ( این روایت15

کنند همه شیعه هستند، در حالیکه در روایت غیبت طوسی آنهایی که در این می
باشند کیه شعارشیان ییا عثمیان ییا می نمایند دوستداران عثمانمی مکان خروج

ی َیْخُر ِإَذا َقاَم اْلَقاِئُم »عثمان است:  َج َدَخَل اْلُکوَفَا ... ُثمَّ اَل َیْلَبُث ِإالَّ َقِلیًت َحتَّ
ْسَکَرِة َعَلْیِه َماِرَقُا اْلَمَواِلي  اَلف  ِبُرَمْیَلِا الدَّ َفَیْدُعو  ِشَعاُرُهْم َیا ُعْثَماُن َیا ُعْثَماُن َعَشَرَة آ

                                                             
 258-257. اإلختصا   1
 456 - 455الحدیثا(   -. دالئل اإلماما )ط  2
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ُدُه َسْیَفُه َفَیْخُرُج  ی اَل َیْبَقی ِمْنُهْم َحَحد َرُجًت ِمَن اْلَمَواِلي َفُیَقلِّ  1«.ِإَلْیِهْم َفَیْقُتُلُهْم َحتَّ
شیود و امیت هیر می گوید بعد از قیام قائم قیامت بر پامی این روایت( 16

گردند تا درباره روابط دو جانبه هیر امیام و امیتش سیوال می امامی با او محشور
ید  »شود:  ِلیَن َو اآلِْخِریَن ُثمَّ ُیَجاُء ِبُمَحمَّ وَّ

َ
ُه َیا اْبَن َحِبي َیْعُفور  اأْل  ُثمَّ َیْجَمُع اللَّ

َم  ... ُثمَّ  ، در حالیکه طبق عقییده شییعه و همچنیین احمید «ُیَساُقوَن ِإَلی َناِر َجَهنَّ
لذا این فقره از حدیث،  2دهدمی بصری، قبل از رخداد قیامت مساله رجعت رخ

بیرای بییان « ُثمَّ »باشد. کسی نگوید که می مخالف عقاید همه قائتن به رجعت
ا مضمون حدیث مخالفتی بیا فاصله طوالنی است هر چند صدها سال باشد، لذ

برای « ُثمَّ »رخداد رجعت ندارد و فقط بدان اشاره نکرده است. زیرا ی غیر از اینکه 
داند ی حدیث دارد در مورد می فاصله زیاد نیست ی و این را هر آشنا به زبان عربی

گوید و معنیا نیدارد کیه ذکیر یکیی از مهمتیرین می وقایع بعد از قیام قائم سخن
دوران یعنی رجعت را از کسی مثل عبید اللیه بین ابیی یعفیور دریی   حوادث آن

 نماید.
کند که وقتی خدا از قوم پیامبر درباره ابیتغ می ( در این حدیث تصریح17

ات  »کنند: می پرسد آنها سه بار تکذیبمی رسالت ایشان ُیِعییُد َذِلیَك َثیَتَث َمیرَّ
ُب اْلَقْو  دًا َو ُیَکذِّ ُق ُمَحمَّ  بیا ایشیان، و همین کار را قوم امیر المیومنین«مَ َفُیَصدِّ

                                                             
 475. الریبا )للطوسي(   1
ارضی، ولی به هر حال هر دو به رخداد اصل رجعت . البته او به رجعت سماوی قائل و ما به رجعت  2

 قبل از قیامت قائلیم.
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ات  ُثمَّ ُیَجاُء ِبَعِلي  » کنند: می ُبُه َقْوُمُه َو ... ُیِعیُد َذِلَك َثَتَث َمیرَّ ، در «... َو ُیَکذِّ
تواند دروغ بگوید و چییزی نمی حالیکه طبق آیات قرآن در روز قیامت هیچ کس

َه َحِدیثًا َو اَل َیْکُتُموَن »را کتمان کند:  َو َمیا »تواند منکر چیزی شیود: نمی و 1«اللَّ
ْصیَواُت »آیید: نمی و صیدای کسیی از تیرس در 2«َلُکْم ِمْن َنِکییر  

َ
َو َخَشیَعِت اأْل

ْحمِن َفَت َتْسَمُع ِإالَّ َهْمساً  خواهند فقط فرار کنند نه راست راست می و همه 3«ِللرَّ
 4«.ْنَساُن َیْوَمِئذ  َحْیَن اْلَمَفرُّ َیُقوُل اإْلِ » بایستند و دروغ بگویند: 

به عنیوان شیاهدان ( در این روایت پنگ نفر از اصحاب امام سجاد 18
دهند ایشان به وظیفیه خیود عمیل می که گواهی اندایشان در قیامت معرفی شده

، در حالیکیه طبیق رواییات «َو َهُؤاَلِء ُشُهود  َلُه َعَلیی َمیا اْحیَتگَّ ِبیهِ »کرده است: 
نه اینکه خود نیازمند  5باشندمی هستند که شهود امت خود فراوان، این ائمه 

به شهود باشند و اصًت شأن امام خیلی عظیمتر از آنست که محتاج چهار نفیر از 
شعیانش باشد تا در پیشگاه خدا به نفع او شهادت دهند، غیر از اینکه چیرا هییچ 

مام مظلوم محتاج بیه شیاهد گشیته امام دیگری نیازمند شهود نیست و فقط این ا
 است؟

بیه ( در این حدیث جبیر بن مطعم را جزء یاران و شهود امام سیجاد19
                                                             

 42. نساء:  1
 47. شوری:  2
 108. طه:  3
 10. قیامت:  4
 4ح 191و   2ح190  1. الکافی ج5
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شمار نیاورده، در حالیکه در روایت دیگری، او از حیواریین امیام معرفیی گشیته 
؟ فیقیوم جبییر بین مطعیم و ثم ینادي حین حواري علي بن الحسین »است: 

مرتید نشیدند: و نیز جزء سه نفری اعتم شده که بعد از امیام حسیین  1...«
هِ » اُس َعْن َحِبي َعْبِد اللَّ ِإالَّ َثَتَثًا َحُبو َخاِلد  اْلَکاُبِليُّ َبْعَد اْلُحَسْیِن  َقاَل: اْرَتدَّ النَّ

یِل َو ُجَبْیُر ْبُن ُمْطِعم  ُثمَّ ِإنَّ النَّ  ِو  2«.اَس َلِحُقوا َو َکُثُرواَو َیْحَیی اْبُن ُحمِّ الطَّ
نشیمرده، در نیز ابو حمزه ثمالی را جیزء ییاران و شیهود امیام سیجاد 

و در رواییت دیگیر  3حالیکه او برترین یار ایشان بوده و در روایتی سیلمان زمیان
 4لقمان زمان معرفی گشته است.
 عیادی شخص او یک شده، ذکر که برای یمانی یمانی: با توجه به اوصافی

 اسیت، مهیدی همیان شیخص این خداست، خلیفه همان شخص این نیست،
 امیام فرزنید چیه کسیی اسیت؟ وصییت است؛ خوب صاحب وصیت صاحب
 .مهدی امام وصی مهدی، امام فرزند کیست؟ یمانی پس مهدی.

 ایشان ادله گویند:می ها بعضی که است این کنم ذکر باید اینجا که اینکته
 من گویدمی و کندمی مهدویت ادعای دارد آقا این است. مهدویت کننده اثبات

                                                             
 20ح 10. رجال الکشی   1
او سال  33. البته این دو روایت پذیرفته نیست زیرا به تصریح رجال طوسی  64. اإلختصا    2

 شود.نمی وفات نموده است ولی یاران احمد که این چیزها سرشانسه سال قبل از امام حسین  58
 296شماره  115. رجال النجاشی   3
 357ح 203. رجال الکشی   4



 |85|است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان

 ادعیای بیه ربطیی پرچم، و...؛ این علم، وصیت، آوردم، مهدی را شناخت ادله
 من که بیاورد دلیل باید هستم، یمانی من که است این ایشان ادعای ندارد، ایشان
 آل قائم األمرم، صاحب هستم، مهدی من که بیاورد دلیل اینکه نه هستم، یمانی
 کیرده اسیت. دقتیی بیی حقیقت در کند ای شبهه چنین که کسی هستم. محمد

 مین کیرد اثبات که کسی ماست. پیش هم نود آید صد که برای اینکه چون چرا؟
 امیام وصیی زمیینم، روی در خدا خلیفه و خدا حجت حمرم، صاحب ام، مهدی

 ادعا اگر خوب آورد، را زمین روی بر خدا حجت و معرفت قانون یا هستم، زمان
 حیاال هسیت، عیادی آدم ییک یمیانی کیردیممی فکر ما و هستم یمانی که کند

 چیه ایین آمیدی. خیوش هسیتیم، هم نوکرت خداست، حجت یمانی فهمیدیم
 لییکن و هسیت بودن یمانی مدعی آقا این کنند:می ها بعضی که است اشکالی
 و آمیدمی یمین از ولیی بیود مهیدویت میدعی اگیر خدا! بنده آورده؟ رو وصیت

 دلیلی چون داشت، شبهه و اشکال جا این ام، مهدی پس ام یمانی گفت چونمی
 درصید 100 ادعایش ولی بود، مطلب درصد 40 مثتً  کننده اثبات بود آورده که

 بیر خیودش، بودن مهدی بر وقتی اما است، کوتاهتر ادعایش از دلیلش و است
و در  آورد دلییل خیودش بیودن األمیر صیاحب بر خودش، بودن محمد آل قائم

 در عاقلی ام هیچ مهدی امام فرستاده و وصی ام، یمانی من کرد که کنارش ادعا
 اسیت، عیادی شخص یک یمانی کردندمی فکر مردم خوب .کندنمی شک این

 مهدی خودش که آمده شخصی اما حاال بودند، یمن از عادی شخص یک منتظر
 محمید آل قیائم خیودش اسیت، زمان امام فرستاده وصی و خودش است، اول
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 .بودم من همان هم یمانی که دهدمی یاد ما به دارد البته و است
 جواب: عجیب است که من هر جوابی در قبیال صیحبت هیای قبلیی تیان

 کنید.می دهم شما همه را نشنیده گرفته و ادامه حرفهای خود را بیانمی
 احمید بیودن مهیدی بیه چیون کنندمی را اشکال این که بگذریم؛ کسانی

 طرفیی کننید. ازمی اعتیراض هم او بودن یمانی ادعای به دارند جدی اشکاالت
 وقتیی امییر المیومنین و پس باشد هم مخالف شودنمی که خدا حجت دو کتم
 یکی شودنمی است یمن از یمانی خروج فرمایندمی  صادق امام و باقر امام

 بصره است. از خیر نه بگوید و شود پیدا مهدویت ادعای با دیگر
 قیدیمی هیای نسیخه در «الیمن من» کلمه گویدمی جریان یمانی اینکه و

 بیه موجیود نسخه ترین قدیمی در و باشدمی ندارد اواًل کذب وجود الدین کمال
، به عتوه مصادر قدیمی کیه از کمیال 1دارد وجود «الیمن من»لفظ  891 تاریخ

، ثانیًا مصدر ایین حیدیث 2هستند« من الیمن»نیز دارای لفظ  اندالدین نقل کرده
حیدیث در  9که فقط کمال الدین نیست بلکه همانطور که قیبًت عیرض کیردیم 

 .اندمنابع متعدد این لفظ را از چند معصوم ثبت کرده
 .است شده ثبت لفظ همین با قدیمی کتب دیگر در اینکه از غیر
 معرفیی عتمت عنوان به که چیزی در بداء که کنیدمی بداء ادعای هم اگر

                                                             
 114  ابلیس رسول. مراجعه شود به: 1
 534  2القدیما( ج -، کشف الرما )ط 292  2حدیثا( جال -. إعتم الوری )ط 2
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 حالیکیه در شودمی مردم سرگردانی و گمراهی باعث این زیرا دهدنمی رخ شده
 .است شده ذکر عتمت عنوان به یمن از یمانی خروج

یمانی: خدا نکند کسی گرفتار تعصب کور باشد که هر چه بیرایش دلییل و 
کند. من نه برای اینکه شیما می مدرک بیاوری باز حرف های باطل خود را تکرار

به یمانی ایمان بیاورید بلکه تنها از این جهت که حجیت را بیر شیما تمیام کینم 
 حاضر به ادامه این جلسات هستم.

إبن الحسین: برادِر من، چیه تعصیب کیوری از مین سیر زد؟ شیما اصیًت 
 دهید که معلوم شود کجایش اشتباه است، اما باشد میننمی حرفهای مرا جواب

کنم بیشتر به حرفهای تان دقت کنم تا حقی از کسی ضایع نشود و اگیر می سعی
 مایل باشید همینجا جلسه را تمام کنیم که خیلی طوالنی شد.



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چهارم جلسه
 و خانواده و پدر که بصری احمد  

 هستند، معلوم عراق در اش عشیره
 امام فرزند تواندچطور می

 ؟باشدمهدی



 



|91| 

 
 معلیوم عیراق در اش عشییره و خیانواده و پیدر کیه بصری احمد. 4سؤال 

 باشد؟مهدی امام فرزند تواندمی چطور هستند،
 عشیره ندارد. عشیره اصتً  چون نیست، مشخص ایشان عشیره اوالً  :یمانی

 موجود قبلشان نسل بیست نسل، ده تا حداقل که گویندمی عربی بزرگ قبائل به
و ییک  شیوندمی جمع هم دور قبل نسل بیست ده تا های عموزاده یعنی هستند،

 نبیوده پنجمش معلوم جد اصتً  الحسن احمد سید دهند. امامی خاندان تشکیل
 دانستند.نمی اینها ی خانواده خود یعنی است؛ کسی چه

 حسین، فرزند صالح صالح، فرزند اسماعیل است، اسماعیل فرزند احمد
 اآلن که شناخت. مردمینمی کس هیچ را سلمان پدر لکن سلمان، فرزند حسین

 هم صالح سید هست، یادشان را اسماعیل سید کنند،می زندگی دارند عراق توی
ندییده، و  کیس هییچ را حسیین سیید اما هست، یادشان ها پیرمرد بعضی احیاناً 
 زنیدگی کجیا بیوده، شکلی چه سلمان پدر بوده، کی سلمان نیست یادش کسی

 کسیی دیگیر شیاهدها مردنید همیه بیوده، زمان امام همان پس کرده. خوبمی
 نمانده.

 مشیخص اش کیست عشیره دانستهنمی سلمان را کسی پدر چون بنابراین
 بلکیه هسیتم مهیدی امیام مسیتقیم فرزنید من گویدنمی نیست. از طرفی ایشان

 امیام ذرییه از ام، مهدی امام صلب از هستم، مهدی امام اوالد از گویدمی
جید  سیلمان یعنی حضرتم نوادگان از حقیقت در من یعنی چه؟ یعنی ام، مهدی
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 دانسته است.نمی کسی این را و بوده مهدی امام پسر من، پدر
 هستند، معروف بصره در که المهدی آل عشیره الحسن، احمد سید خاندان

 تحالف دیگر های عشیره از بعضی با دیگر، های خانواده از بعضی با آمدند اینها
 مسیائل و حقیوق در و بشیوند حساب آنها جزء مثتً  که شدند پیمان هم کردند،

 تحیالف سیویلم ییا سییامر قبیلیه بیا اینها کنند. پشتیبانی دیگر هم از اجتماعی
 .نیستند آنها جزء لیکن کردند،

جواب: حرفهایی که درباره عشیره احمد زدید کیامًت خیتف واقیع اسیت. 
گرایش به جریان یمانی رنگ بصیره را هیم شما با اینکه ایرانی هستید و تا قبل از 

 ندیده و نامی از خاندان احمید نشینیده بودیید طیوری دربیاره عشییره او سیخن
گویید که انگار سالهای سال با عشیره وی رفت و آمد داشته و همه شیجرنامه می

آنها را از حفظید. این حرفهایی که زدید فقط توسط مکتب نجف به شیما منتقیل 
کنید. اواًل در میان عربهای عراق وضیعیت عشیایر و می کرارششده و شما هم ت

قبائل کامًت مشخص است و عموم قبائل عراقی ی مخصوصًا روستا نشینان ی بیه 
اینکه رگ و ریشه خود را بدانند و اسامی اجیداد خیود را از فراموشیی و تحرییف 

اسیانی دهند و حتی در میان بسیاری از قبیله ها نسیب شنمی حفظ کنند اهمیت
ر نسل تاریخچه اجداد و آباء قبیلیه و داسیتانهای مهیم آنهیا و اندهستند که نسل

اینکه چه کسی با چه کسی ازدواج کرده، کی مرده، کجا دفن شده و... را سینه به 
. و اصًت برای عرب ننگ بزرگی بوده که نداند نسبش به چه انددادهمی سینه انتقال

ه فاصله ای تا فرزندان فعلی نیدارد. بلیه در رسد مخصوصًا جد پنجم کمی کسی



 |93|احمد بصری که پدر و خانواده و عشیره اش در عراق معلوم هستند...    

میان غیر عربها این مساله خیلی اهمیت ندارد و خصوصًا با گسترش شهر نشینی 
و جدا شدن افراد یک خاندان از یکیدیگر و نییز رواج شناسینامه و کیارت هیای 
شناسایی، موضو  شناخت رگ و ریشه و اصل و نسب خیلی کمرنگ شیده، امیا 

سال پیش اصًت امکان نداشته کسی نداند  200ق خصوصًا در در میان عرب عرا
پدر سلمان که بوده مگر اینکه سلمان نتیجه صیره موقت یا رابطه نا مشرو  باشد 

 که پدرش ناشناس مانده باشد.
اما همانطور که عرض کردم اصل ادعای شما خیتف واقیع اسیت و رگ و 

مًت مشخص بود و پیدر سیلمان، ریشه عشیره احمد تا قبل از آغاز ادعاهای او کا
داود و پدر او نیز هنبوش نام دارد. غیر از اینکه در این عشیره نسب شناسی وجود 

شناسد و تصیریح و می دارد که نسب تمام عشیره احمد از جمله پدر را سلمان را
 کند که این را سینه به سینه از اجدادش دریافت کرده است.می تاکید

ریم، من جلسه اول این سوال را مطرح کردم که امیام حال از همه اینها بگذ
چگونه به صورت ناشناس و بدون اینکه هییچ اصیل و نسیبی از خیود زمان 

 اندو خاندان سلمان چگونه حاضر شده اندُبروز دهند با مادر سلمان ازدواج کرده
به یک انسان ناشناسی که نه از قبیله آنهاست و نه هیچ اصل و نسیبی دارد دختیر 

امیا چگونیه از  انیددهند؟ اصًت قبول، با وجود نسیب مجهیول بیه او دختیر داده
کنیید هییچکس حتیی نیام پیدر می که شما ادعا انداسمش هیچ اطتعی نداشته

ین دختر را دادند و سلمان به دانسته؟ نیز پرسیدم بعد از اینکه انمی سلمان را هم
چه شدند که دیگر نه کسی ایشان را شناخت و نیه کسیی دنیا آمد امام زمان 
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ایشان را دید و نه حتی کسی از سرگذشت ایشان با خبر بود و نیه حتیی قبیری از 
رفتند به مسافرت و دیگر برنگشتند؟ آیا خیود را ایشان سراغ داشت؟ آیا امام 

ز دفن شدن از قبیر بییرون آمدنید؟ و بیاالخره چیه شید کیه به مردن زدند و بعد ا
توانست از مادر سلمان و خود سلمان و خاندان سلمان به گونه ای مخفیی شیود 

 که هیچ اثری از وی باقی نماند حتی نامش؟
و قبرش هم معلیوم بیود حقیقت اینست که پدر سلمان کامًت مشخص بود 

اما به یکبیاره بیا شیرو  ادعاهیای  دانستندمی کجاست و عشیره احمد هم این را
احمد آنها شدند بی اصل و نسب و سلمان هم شد بی پدر. پدری که هیچ کیس 
از او هیچ اطتعی ندارد، با اینکه عرض کردیم فاصله چهار نسل آنقدر نیست که 
کسی هیچ نداند خصوصًا در قبائل عیراق و مخصوصیًا در روسیتاها کیه فضیای 

 نقل همین چیزها سرگرمند.ای دارد و مردمش با بسته
 و اما تحالف عشیره احمد با عشیره دیگر، بر فرض که درست باشد باعیث

شود که اصل و نسبها قاطی شود و با فاصله چهار نسل همه افراد ایین قبیلیه نمی
فکر کنند که از نسل افراد آن قبیله هستند. مساله تحالف در میان عربها رسم بوده 

کنید رخ می له دارد و هیچگاه چنین چیزی که شما ادعاو تاریخچه چند هزار سا
 اندشیناختهنمی نداده است. از طرفی اگر عشییره احمید اصیل و نسیب خیود را

چطور قبیله سویلم یا سیامر حاضر شده با بی اصل و نسبانی مثل آنهیا تحیالف 
کند؟ مگر اینکه خودش هم بی رگ و ریشه و بی اصل و نسب بوده باشد که هرگز 

 پسندد.نمی ا برای حجتش چنین چیزیخد
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به طور طبیعی از سرگذشت  اندشناختهنمی یمانی: وقتی اینها پدر سلمان را
. و تمام انداو و اینکه نامش چه بوده و چه شده و قبرش کجاست هم خبر نداشته

 چیزهایی که شما جزء محاالت شمردید نزد ما کامًت ممکن است. 
کنیم بلکه همانطور که گفتم مسیتند نمی ه اکتفااز طرفی ما فقط به تاریخچ

 ما قرآن و احادیث آل محمد است. شما اگر با روایات اهل بیت سر و کار داشتید
شود قائم می دیدید که به مجهول النسب بودن قائم تصریح شده است. ِا مگرمی

 عزیزان به کد یک عنوان اینکه به فقط من باشد؟ النسب مجهول و االصل خامل
 :خوانممی حدیث تا دو بدهم، محقق

 امییر میولی مقیدس وجیود از اسیت 256نعمیانی،   غیبیت کتاب در
 سیر و بچرخید آسیاب که زمانی»فرماید: می که روایت شدهعلی المؤمنین

 قیامش هنگام )یعنی خشن و ستبر یعنی عنیف، بنده خداوند برسد، اولش جای
 که کندمی مبعوث است( انتقام جای قیامش هنگام یعنی ندارد، عطوفت و رحم

 میثتً  یعنی چه؟ یعنی باشد،می مجهول نسبش و اصل که است این اش وی گی
 عشییره یعنیی دانید،نمی هشیتمش را هفتم جد یا پدربزرگش پدر یا پدربزرگش

 ندارد. بزرگی
 است؟ کسی چه عنیف بنده خوب این

آخیر همیان  برادر من این روایتی که از نعمانی نقل کردید قسیمت جواب:
 تفصییل بیه نسیب، و اصیل بیی میرد این ذکر از روایت یمانی است، یعنی قبل

المیومنیناز امییر ایتازه تمکادامه در بعدو شدهاو خروجو یمانیاز صحبت
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َذا »کند: می مشخص را دو آن دوئیت کامتً  که نمایندمی مطرح مرد این درباره ِِ َف
اِس ... َو َقاَل َخَرَج اْلَیَماِنيُّ  َتِح َعَلی النَّ َم َبْیَع السِّ اَل ُبدَّ ِمیْن َرًحیی َتْطَحیُن َحرَّ

َذا َقاَمْت َعَلی ُقْطِبَها َو َثَبَتْت  ِِ ُه َعَلْیَها َعْبدًا َعِنیفًا َخاِمًت َحْصیُلُه  َف َعَلی َساِقَها َبَعَث اللَّ
ْصُر َمَعُه   1...«.َیُکوُن النَّ

بر وحدت قائم و یمانی تاکید داریید پیس چطیور  این در حالیست که شما
 دهید؟می این شخص خشن مجهول النسب را بر یمانی و قائم تطبیق

 روایتیی تیک با چطور پس دانیدنمی حجت را واحد خبر که شما طرفی از
 !کنید اثبات را قائم نسب بودن خامل خواهیدمی

دانیم در نتیجه اینهیا دو نمی یمانی: اواًل ما این حدیث را ادامه حدیث قبل 
حدیث هستند که در یکی به عنوان یمانی تصریح شده و در دیگری به وصیف او 

کردید علیت تطبییق می که خامًت اصله است. ثانیًا اگر شما به ادامه روایت دقت
 اصیحاب گویید: اینهیامی رواییت فهمیدید. زیرا ادامهمی آن را بر قائم و یمانی

 بیا هیم پییروزی معیه: النصیر یکیون»فرمایند: می بعد هستند. سیاه های پرچم
 فقیط پیروزی که، بینیممی کنیممی مراجعه دیگر احادیث به وقتی حال«. اوست
 غیبیا 19 بیاب کیه النصیر رایا النصره، رایا است. محمد آل قائم پرچم با همراه

 فرمیود: صادق امام است. الله رسول پرچم رایا و روایات به مربوط نعمانی
 عنییف خامیل بنیده ایین خیوب اسیت. بصره در ما نزد نصرت و پیروزی پرچم
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 است. قائِم منصور یعنی اوست؛ با پیروزی که االصل
دانیید چیون کیه نمی جواب: اواًل شما ایین حیدیث را ادامیه حیدیث قبیل

کند آن عنیف خامل هر کسی هست غیر از می استدالل تان را باطل کرده و ثابت
اال دلیلی بر دو تا بیودن ایین حیدیث نداریید. و تیازه اگیر ایین باشد و می یمانی

قسمت را حدیث جداگانه ای بگیرید سلسله سند ندارد در نتیجه مسیتند خامیل 
کیه معلیوم نیسیت شود تک نقلی بدون سند از امیر المیومنین می بودن قائم

 شود به حرفش اعتماد کرد یا نه.می راوی آن شیعه است یا سنی و آیا
 ام ولی شما دقیت نکیرده ایید زییرا اوالً ًا من به ادامه روایت دقت کردهثانی

 باشد قائم یا یمانی همان او کندنمی داللت است مرد این با نصرت اینکه صرف
 نصیرت رواییت مربوط به کل عالم است در حالیکه ایننصرت قائم  چون

حیدوده منطقیه کند بلکیه تنهیا در منمی معرفی عالم کل مقابل بنده خامل را در
اِ » داند:می فرات ِا َو اْلَبْحِریَّ یَّ  و «َفَیْقُتُلوَنُهْم َهْرجًا َعَلی َمِدیَنِتِهْم ِبَشاِطِئ اْلُفَراِت اْلَبرِّ

 فعتً  ثانیاً  .اندهمراه بوده پیروزی با پیوسته که تاریخ کم نبوده خروجهایی طول در
 خیود جرییان به مربوط را سیاه های پرچم چگونه پس است سفید شما پرچم که

 دانید؟می
 کردید:می توجه خامل هم مرد آن یاران صفات به خوب بود اگر ثالثًا خیلی

اسیت:  سییاه شیان لباسیهای اسیت، بلند شان سبیلهای است، بلند آنها موهای
یَلاُ  َحْصَحاُبهُ » ِو َباِل  َحْصَحاُب  ُشُعوُرُهْم  الطَّ  ایین شیما آییا حیال ؛1«ِثَیاُبُهم ُسود   السِّ
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 است؟ شده بدا قسمت این در باز یا دارید هم را صفات
رابعًا طرف مقابل آن مرد خامل فقط فیاجران و عربهیای ظیالم، آن هیم در 

ي َحْنُظُر ِإَلْیِهْم َو ِإَلیی َحْفَعیاِلِهْم َو َمیا »: اندمنطقه کوچکی از عراق معرفی شده َلَکَأنِّ
ْعَرا

َ
اُر ِمْنُهْم َو اأْل ُه َعَلیْیِهْم ِبیَت َرْحَمیا  َفَیْقُتُلیوَنُهْم َیْلَقی اْلُفجَّ ُطُهُم اللَّ ُب اْلُجَفاُة ُیَسلِّ

یَك  ِا َجَزاًء ِبَما َعِمُلیوا َو میا َربُّ ِا َو اْلَبْحِریَّ یَّ َهْرجًا َعَلی َمِدیَنِتِهْم ِبَشاِطِئ اْلُفَراِت اْلَبرِّ
م  ِلْلَعِبیِد   «.ِبَظتَّ

 امامتیان را شییعیان دوازده امیامیاین در حالیست که شماها دشمن اصلی 
دانید که با وجود رعایت تقوی و عمل به دین، تنها به خاطر ایمان نیاوردن بیه می

 احمد مهدور الدم هستند و بعضی از شماها علنًا میا را تهدیید بیه قتیل و انتقیام
ْعَراُب اْلُجَفاةُ »کنید، در حالیکه لفظ می

َ
اُر ِمْنُهْم َو اأْل ین انسان هیایی بر چن« اْلُفجَّ

 کند.نمی تطبیق
 : پیرچمانیدنقل کردید که فرمودهاما آنچه درباره پرچم از امام صادق 

باشد و تطبییقش بیر می است. این ترجمه غلط بصره در ما نزد نصرت و پیروزی
گاهیید بیاز  احمد بصری غلط تر، و با اینکه شما بیه خیوبی از غلیط بیودن آن آ

 کنید.می تکرارش
کند تا عدد حلقه کامل شود نمی قائم خروج»اینست: بیان امام صادق 

آورد آن پرچم رسول خداست کیه جبرئییل می در این هنگام پرچم را به اهتزاز در
روز جنگ بدر از آسمان نازلش کرد به خدا قسم آن پرچم از پنبه و کتان و خیز و 

ز بیدر بیاز کیرد و ابریشم نیست از برگ بهشت است آن پرچم را رسیول خیدا رو
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سپس آن را پیچید و به علی داد و نزد علی بود تا جنگ جمل بازش نمود و پیروز 
کنید تیا نمی احدی بیازش آنجاستگشت و سپس آن را پیچید و آن پرچم نزد ما 

 قائم قیام کند و بازش نماید:
ی َیُکوَن َتْکِمَلُا اْلَحْلَقِا ُقْلُت َو اَل َیْخُرُج اْلَقاِئُم » َکْم َتْکِمَلُا اْلَحْلَقِا َقاَل َحتَّ

اَیَا َو َیِسییُر ِبَهیا َفیَت  اَلف  َجْبَرِئیُل َعْن َیِمیِنِه َو ِمیَکاِئیُل َعْن َیَساِرِه ُثمَّ َیُهزُّ الرَّ َعَشَرُة آ
یهِ     َنیَزَل َیْبَقی َحَحد  ِفي اْلَمْشِرِق َو اَل ِفي اْلَمْرِرِب ِإالَّ َلَعَنَها َو ِهَي َراَیُا َرُسوِل اللَّ

ان  َو اَل َقیزي  ِه ُقْطن  َو اَل َکتَّ د  َما ِهَي َو اللَّ َو اَل  1ِبَها َجْبَرِئیُل َیْوَم َبْدر  ُثمَّ َقاَل َیا َحَبا ُمَحمَّ
ِه   َیْوَم َبْدر  ُثمَّ َحيِّ َشْي  َحِریر  ُقْلُت َفِمْن  ِا َنَشَرَها َرُسوُل اللَّ  ء  ِهَي َقاَل ِمْن َوَرِق اْلَجنَّ

َها َو َدَفَعَها ِإَلی َعِلي   ی ِإَذا َکاَن َییْوُم اْلَبْصیَرِة َنَشیَرَها َفَلْم َتَزْل ِعْنَد َعِلي  َلفَّ َحتَّ
َها َو ِهَي َحِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  ُه َعَلْیِه ُثمَّ َلفَّ یی  ِعْنَدَنا ُهَناَك  َفَفَتَح اللَّ اَل َیْنُشُرَها َحَحید  َحتَّ

َذا ُهَو َقاَم َنَشَرَهاَیُقوَم اْلَقاِئُم  ِِ  2«.َف
یعنی بصیره و « ُهَناَك »آید که مراد از می خوب اواًل از کجای این روایت در

 دارنید تصیریحپرچم رسول خدا در بصره اسیت؟ در حالیکیه امیام صیادق 
 ؟ بلکیه هیر آشینا بیه زبیان عربیی«ِعْنیَدَنا َو ِهیَي »کنند آن پرچم نزد ماست: می
ی بعد از تصریح به اینکه پرچم پیش ماست ی یعنی بیا دسیت « ُهَناَك »فهمد: می

، همچنانکه در روایات متعدد تصیریح شیده کیه اشاره به اتاق یا صندوقی کردند
 میراث پیامبر از جمله پرچم ایشان در صندوق یا تابوتی بوده که توسط ائمه 
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 1شده است.می در اتاقی نگهداری
 وایت ذکر شده بر احمد بصری تطبییقثانیًا کدامیک از صفاتی که در این ر

جبرئیل آن پیرچم را روز بیدر بیا »کند؟ یکبار دیگر به این صفات نگاه کنید: می
خودش از آسمان آورد و پیامبر آن را بیاز کردنید و بعید از پییروزی آن را در هیم 

بیود تیا روز جمیل بیازش کردنید و بعید از پیچیدند و آن نزد امیر المومنین 
 «.کندمی بازمی د و اآلن نزد ماست و قائم که قیام کند آن راپیروزی پیچیدن

یعنی بصیره و اصیًت « هناک»یمانی: همانگونه که گفتم، به نظر ما مراد از 
گوید: از جنس پارچه نیست و از ورق جنت است خود دلیلی است می همین که

میان شود یعنی همی بر اینکه مراد از این پرچم، شخصی است که باعث هدایت
 «.یهدی الی الحق و یهدی الی طریق مستقیم»یمانی که به تصریح روایات: 

 .اندسییاه های پرچم اصحاب فرمود: آنها اما به ادامه روایت دقت کنید که
 متعدد کتب در شنیدید شما است که روایتی هستند؟ کسانی چه سیاه های پرچم

 مین اقبلیت قید السود الرایات رایتم إذا»که:  متعدد طرق از و متعدد منابع در و
 سیمت از سییاه هیای پیرچم دیدیید وقتی آمده ی: هم دیگری ی تعابیر« خراسان
 شده هم یخ روی خیز بشتابید، سینه برف روی بر خیز سینه حتی آیدمی خراسان

 های پرچم این خوب «آنجاست مهدی خدا ی خلیفه چون بشتابید، سویشان به
 نیسیت،مهیدی امام های پرچم اینها قطعاً  آید،می مشرق سمت از که سیاه
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 از یکیی خیودش این پرچمها است؟ اصتً  کدام مهدی این پس کنید؟می دقت
 مکیه از آید،نمی شرق از مهدی امام است چونمهدی ظهور های نشانه

 الزمیان آخیر الریرای ام کیه پیرمبیر زمان الُررای ُام از آیدمی نجف از یا آیدمی
 .است

 ظهور های نشانه جزء خودش که آمده احادیث در سیاه های پرچم این اما
 . پرچم2شام  در . درگیری1باشید:  داشته فرج توقع تا سه این از است که فرمود:

 همان اینمهدی امام از قبل آیدمی شرق از که مهدی این بنابراین سیاه. های
 تیا دو شودمی و اال است یمانی همان این و اوست با پیروزی است، اول مهدی
 همیان ایین و شیود.نمی زمان نصیرت یک در محمد آل از پرچم تا دو و پرچم
 اول، مهیدی همیان ایین و آییدمی مشیرق سمت از که است مهدی خدا خلیفه
 است. احمد

جواب: اواًل این نقل که خلیفه خدا مهدی در میان پرچمهای سیاه خراسان 
 اللیه خلیفیا فیهیا فیان قبل خراسیاناقبلتمن  قد السود الرایات رایتم إذا»است: 

نیست بلکه آنچه در کتب شیعه نقل شده  بیت  این از بیانات اهل« المهدی
کیه نیه تنهیا میولفش نیزد خیود آنهیا است  سنت اهل منحصرًا از کتاب ُنعیم از

توصیف به دروغگو بودن و جعل کننده بودن حدیث شده که در نقل او نییز ایین 
و  1باشیدمی ثوبان داده نشده بلکه گوینده آن شخصی به نامکتم به پیامبر نسبت 

                                                             
  ←این گفته را به پییامبر انداز نعیم نقل کرده. البته در بعضی مصادر که 214. الفتن، ابن الحماد  1



 نبرد |102|

 

سید بن طاووس هم که این را از َنعیم نقل کرده، باز به پییامبر نسیبت نیداده و از 
. پس چطور شما با نامیدن چنین نقلی به عنیوان احادییث 1ثوبان ثبت کرده است
 کنید؟می آل محمد به آن استناد

 خلیفیا فیها» جمله سنت اهل یعنی حدیث این ناقتن خود اینکه جالب و
سیاز قییام پیرچم هیای  مقدمه منظور که اندکرده تفسیر اینگونه را «المهدی الله

 ایشیان خیود مییان در مهیدی اینکیه نه است مهدی حکومت سیاه برای تشکیل
 ،«المهیدّي  الّله خلیفا فیها فِّن »الّستم:  و الّصتة علیه قوله معنی لعّل  و باشد:

 2آنفا. الحارث بن الّله عبد حدیث في سبق کما لسلطانه، تمهیدا و توطئا فیها حي
کنید می تصیریحهمچنانکه در غیبت طوسی در روایتیی از امیام بیاقر 

شوند و وقتی مهیدی می پرچم های سیاه خراسانی قبل از ظهور مهدی وارد کوفه
اَییاُت  َتْنیِزُل »فرسیتند: می ظهور کرد برای او بیعت یی الرَّ یوُد َحتَّ  ِمیْن  َتْخیُرَج  السُّ

َذا َظَهَر اْلَمْهِديُّ   َبَعَث ِإَلْیِه ِباْلَبْیَعاِ  ُخَراَساَن  ِِ  3«.ِإَلی اْلُکوَفِا َف
توانیید بگوییید نمی ؛ و شیماانیدو این یعنی قبلش در بیعیت مهیدی نبوده

در این روایت امام مهدی است و منظور از آن روایت مهیدی « مهدی»منظور از 

                                                                                                                             
ولی وقتی در مصدر اصلی و نیز در دو سید بن طاووس چنین چییزی وجیود نیدارد،  اندنسبت داده→

 هیچدلیلی مبنی بر اینکه ثبت آن مصادر درست باشد در دست نیست.
 53، المتحم و الفتن   112ح 119. التشریف بالمنن  1
 167  المنتظر حخبار فی الدرر عقد .2
 452. الریبا للطوسی   3
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بوده و بیعت اول است؛ زیرا به اعتقاد شما مهدی اول ممّهد قیام امام مهدی 
گیرد نه برای خودش، در نتیجه اگر این پرچم های خراسانی همیان می را برای او

هستند نه اینکه وقتی بیعت امام مهدی یاران احمد بصری باشند همینک در 
 مهدی ظهور کرد بیعت را برای او بفرستند.

در نتیجه ما جماعت شیعه اصًت حدیثی به عنیوان پیرچم سییاه شیرقی کیه 
شناسیم تا بخواهیم بر سرش بحیث کنییم کیه ایین نمی مهدی در میان آنها باشد

 مهدی کدام مهدی است.
آیید ییا از نجیف، جیوابش را در جیای می اما اینکه گفتید مهدی یا از مکه

 خودش بیان خواهم کرد.
و اما اینکه گفتید پرچم های سیاه جزء نشانه های ظهور است ما هم قبیول 

را روشین « فیان فیهیا خلیفیه اللیه المهیدی»داریم ولی چون عدم اعتبار روایِت 
 آید.نمی کردیم، چیزی به نام مهدی اول از آن در

پاه خراسان چه ربطی به احمد بصری دارد؟ احمد کیه غیر از اینکه اصًت س
در عراق ظهور کرد و فعًت هم تبلیراتش تمام دنیا را نشانه رفته. یعنی تمام پیروان 

سیال اسیت مکتیب نجیف  18احمد از تمام دنیا یا آن حلقه ده هزار نفری ی کیه 
شیوند می باشد ی همه به همراه خود احمد در خراسان جمعمی منتظر تشکیل آن

کنند؟ خوب یعنی چه که این همه عراقِی یمیانی، می و بعد به سمت کوفه خروج
 هزاران فرسخ تا خراسان بیایند که به سمت عراق بتازند؟

بگذریم، سوال مهم من درباره حدیِث سه نشانه که خواندید اینست که چرا 
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 نشانه سوم را ذکر نکردید و فقط دو نشانه اول را گفتید؟
شیکند و آن اینکیه می ا؟ چون نشانه سوم کمر ادعاهای شما رامی دانید چر

دهد که شما منکر آن بوده و آن را تاوییل بیه خیواب و می از صیحه آسمانی خبر
 برید.می رؤیا

 متن کامل روایت اینست:
از پدید آمدن سه چیز منتظر فرج باشید: اختتف داخلیی بیین اهیل شیام، 

در ماه رمضان و آن همان نشانه ای اسیت  پرچم های سیاه از خراسان، و وحشتی
کند و فیرد می کشد و فرد به خواب رفته را بیدارمی که دختر را از پس پرده بیرون

 اندازد:می بیدار را به وحشت
ِمْن َثَتث  َفِقیَل َیا َحِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن َو َما ُهنَّ َفَقاَل اْخِتَتُف َحْهِل  اْنَتِظُروا اْلَفَرَج »

وُد ِمْن ُخَراَساَن َو اْلَفْزَعُا ِفي َشیْهِر َرَمَضیاَن َفِقییَل َو َمیا  اِم الشَّ  اَیاُت السُّ َبْیَنُهْم َو الرَّ
ِه َعزَّ َو َجلَّ ِفي اْلُقیْرآِن  ِإْن َنَشیْأ  اْلَفْزَعُا ِفي َشْهِر َرَمَضاَن َفَقاَل َح َو َما َسِمْعُتْم َقْوَل اللَّ

ْل َعَلْیِهْم ِمَن ال ْت َحْعناُقُهْم َلها خاِضِعیَن ُنَنزِّ ماِء آَیًا َفَظلَّ ِهَي آَیا  ُتْخِرُج اْلَفَتیاَة ِمیْن  سَّ
اِئَم َو ُتْفِزُ  اْلَیْقَظاَن   1«.ِخْدِرَها َو ُتوِقُظ النَّ

 اگر به این روایت توجه کنید اواًل صیحه را از نشانه هیای فیرج و قبیل از آن
کند نه طول سال، و می ماه رمضان معرفیداند، ثانیًا زمان همین صیحه را در می

آورد که هیچکدام از اینهیا می گوید خوابیده را بیدار و بیدار را به وحشتمی ثالثاً 
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 |105|احمد بصری که پدر و خانواده و عشیره اش در عراق معلوم هستند...    

 کنید ناسازگار است.می با تاویلی که شما از صیحه
توانید جلوی احادیث آل محمید می کنید با این حرفهامی یمانی: شما فکر

 بحار االنوار از کتاب در کنید کهمی حدیث چکاررا بگیرید؟ خیلی خوب با این 
 آیاتنیا، علییهم تتلیی إذا و»فرمایند: می آیه این مورد در آمده که صادق امام
 ایین گوینیدمی شیود،می خوانیده آنهیا برای ما آیات وقتی االولین: اساطیر قالوا

 یعنیی ماسیت قیائم میورد در ایین فرمیود: حضیرت «است گذشته های افسانه
 اسیت. دروغگیو او گوینیدمی کنند،می تکذیب را محمد آل محمد. آل بتکذی

 ولید مین لسیت و نعرفک لسنا»گویند: می شود،می وارد آیدمی وقتی گوید:می
 زهیراء فاطمه اوالد از تو هستی، کسی چه دیگر تو شناسیم،نمی را تو ما فاطمه:

زنند می الحسن احمد سید به امروز که حرفی این یعنی« نیستی علیها الله ستم
 تو گویندمی بهش آیدمی محمد آل قائم وقتی شده، که بینی پیش توسط حضرت

 .نیستی سید تو نیستی، فاطمه فرزندان از
« قال»و « علیه»جواب: اواًل در قرآن چنین آیه ای وجود ندارد بلکه لفظ آیه 

ه کنید نیمی باشد و دربیاره ییک شیخص صیحبتمی یعنی لفظ آیه مفرد 1است
در زمان حضور ایشان ندارد. حال ، پس ربطی به منکران حضرت قائم2جمع

کنیم و بعید رواییت میی آن شخص کیست؟ ابتدا به صفاتش در خود قرآن اشاره
                                                             

 15. قلم: 1
کند اما با توجه به روایتی که این آیه را تفسییر می آمده که داللت بر جمع« کل». البته در اول آیه لفظ 2

 کرده، مراد شخص خاصی هست.
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 کنیم تا بفهمید محتوای آیه درباره کیست.می ذیلش را نقل
خیورد، می در آیات قبل، صفات این شخص چنین بیان شده: بسییار قسیم

یبجو و سخن چین ماهر، بسیار منع کننیده از خییر و تجاوزکیار و پست است، ع
گنهکار، خشن و حرامزاده، دنبال ثروت و فرزندان زییاد اسیت. و سیپس در آییه 

که شیما « آنها»شود ی نه بر می گوید وقتی آیات خدا بر او خواندهمی مورد بحث
گویید: می بعد گوید اینها افسانه های گذشتگان است، ومی کنید ی اومی ترجمه

 نهیم:می ما به زودی بر بینی او داغ
ف  َمِهین  ) اء  ِبَنِمیم  )10َو ال ُتِطْع ُکلَّ َحتَّ از  َمشَّ ا   ِلْلَخْییِر ُمْعَتید  11( َهمَّ ( َمنَّ

آیاُتنا َعَلْیِه  ( ِإذا ُتْتلی14( َحْن کاَن ذا مال  َو َبِنیَن )13( ُعُتل  َبْعَد ذِلَك َزِنیم  )12َحِثیم  )
ِلیَن ) وَّ

َ
 (16( َسَنِسُمُه َعَلی اْلُخْرُطوِم )15قاَل َحساِطیُر اأْل

خوب آیا به نظر شما صدها میلییون شییعه در دنییا کیه بیه احمید بصیری 
 اعتقادی ندارند همه دارای این صفات خصوصًا حرامزادگی هستند؟

راد گوید؟ در تفسیر قمی تصریح شده که میمی حال روایت ذیل این آیه چه
« ثانی: غاصیب دومیی»از این شخص فتنی است و در نسخه مختصر البصائر 

اش در زمان رجعت توسط امیر المیومنین، و داغ گذاشتن بر بینی1ثبت شده
 2شوند.می زندهمعرفی شده که آن فتنی یا ثانی با بقیه دشمنان امیر المومنی

                                                             
 32ح 161. مختصر البصائر   1
ِلیَن » َقاَل: َکَنی َعْن ُفَتن  « َعَلْیِه آیاُتنا ِإذا ُتْتلی»َقْوُلُه: . »2 وَّ

َ
ِلیَن « قاَل َحساِطیُر اأْل وَّ

َ
َکاِذیُب اأْل َسَنِسیُمُه » َحْي َح

ْجَعِا ِإَذا َرَجَع َحِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن « َعَلی اْلُخْرُطوِم   ←ُهْم ِبِمیَسم  َمَعُه َکَمیاَو َرَجَع َحْعَداُؤُه َفَیِسُم  َقاَل ِفي الرَّ
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راد اولیی و دومیی که می و در عین همین آیه در سوره مطففین روایت کرده:
 1«.َو ُهَما ُزَرْیق  َو َحْبَتر  »هستند: 

با این توضیحات مشخص شد آن روایتی که از بحار االنوار خواندید ی بیر 
فرض که قبولش کنیم ی مربوط بیه ییک منکیر خیا  اسیت کیه در زمیان امیام 

گیردد و می شود و منکر نسبت ایشان بیا حضیرت فاطمیه می زندهزمان
تطبیقی که شما درباره اعتقاد ما شییعیان نسیبت بیه عیدم سییادت هیچ ربطی به 

 احمد بصری گفتید ندارد.
شوند که بخواهند منکیر می ِا مگر اولی و دومی در زمان حضرت قائم زنده

نسب ایشان شوند؟ بله در بحار االنوار در حدیث مفصلی که بیانگر وقایع بعد از 
ایشان جسید آن دو را از کنیار قبیر  باشد آمده:میظهور و اقدامات امام زمان

 2کند.می کشد و آن دو را زندهمی جدش پیامبر بیرون
 حیدیث در «و لست من ولد فاطمیا لسنا نعرفك»متن این اواًل، و اما ثانیًا 

 آن و شودنمی فهمیده این هم نشود فهمیده آن تا که شده دیگری مطلب به تشبیه
 گفتنید: محمید بیه مشیرکین همچنانکیه گوییدمی قائم به را سخن این او اینکه

د   اْلُمْشِرُکوَن  َقاَل  َکَما َفاِطَماَ  ُوْلِد  ِمْن  َلْسَت  َو  َنْعِرُفَك »  «.  ِلُمَحمَّ
 نیسیتی؟! قیریش از تیو گفتند پیامبر به مشرکین یعنی چه؟ یعنی این خوب

                                                                                                                             
َفَتْین→ ْنِف َو الشَّ

َ
 381  2تفسیر القمی ج«. ُتوَسُم اْلَبَهاِئُم َعَلی اْلُخْرُطوِم َو اأْل

 411  2ج تفسیر القمي.  1
 14-12  53. بحار االنوار ج2
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 شیاید بیود. قیریش تیریِن  واضیح و نسب اعلی پیامبر نسب که حالیست در این
 نیه باشید اسحاق نسل از باید ایشان گفتندمی که است یهود سخن مراد بگویید

 کتیاب، ثانییاً  اهل نه بوده مشرکان سخن این گویدمی حدیث اوالً  اما اسماعیل،
 که نیست نسبی آن نسب این داشتند ادعا بلکه کردندنمی پیامبر نسب انکار یهود

 کنیدمی را قیائم نسب انکار این شخص مورد نظر حالیکه در بودیم منتظرش ما
 دارند؟ هم به ربطی چه این دو پس

 از تیو شناسییمنمی را تیو میا بگویند قائم به ای عده که فرض بر طرفی از
 نظرها از کهدوازدهم امام خود مورد در این آیا خوب نیستی؛ فاطمه فرزندان

 !کند؟نمی صدق شناسدنمی را ایشان کسی و بوده غائب
 مهیدی امیام فرزنید منکیران معنیای به بتریه روایتی طبق ما را که شما ثالثاً 

و او را  دارند قبول را قائم نسب بتریه که آمده روایت همان در حالیکه در دانیدمی
ُهْم »گویند: می کنند: ومی خطاب« یا ابن فاطمه»  اْرِجْع  َفاِطَمَا، اْبَن  َیُقوُلوَن َیا ُکلُّ
 1«.ِفیَك  َلَنا َحاَجاَ  اَل 

 چه شد؟ باالخره ما شیعیان منکر نسب قائم هستیم یا نیستیم؟خوب 
 حدیث کنیم ذکر این برای تر روشن و دیگر دلیل یک بخواهیم یمانی: اگر

 طت از که دارد طالقان در گنجی متعال خداوند فرمایند:می است کهباقر امام
 احمید احمید شعارشیان کیه هستند خراسان در مرد هزار 12 بلکه نیست نقره و
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 .هستند محمد آل قائم احمد، پیروان و اصحاب اینها یعنی است،
رود کیه چطیور از میی جواب: انسان از تخیتت ذهن شما در تعجب فیرو

بنده عنیف که دارای نصر است پریدید به پرچم قائم که دارای نصر است و از آن 
اشکالی نیدارد پریدید به پرچم های سیاه و از آن پریدید به گنگ های طالقان! اما 

 دهیم.می ما به حول و قوه خداوند جواب همه اش را
 شعار دیگرش کتاب در کرده نقل را روایت این منحصراً  که کسی همان اوالً 

 لشکری هر شعار که البته و ،1احمد احمد نه کرده ثبت الحسین لثارات یا را آنها
 .باشدنمی بیشتر یکی

 و اسیت بیوده احمید  استم پیامبر دوم نام انگار نه انگار اینکه از غیر
 خیود بر را حدیث این و بیاید بصری احمد تا است احمد مصداق قحطِی  گویی
 نه باشدمی له پیامبر مقدس نام احمد، احمد از مراد نتیجه در دهد؟ تطبیق

 کنند.می دیگر؛ یعنی آنها به دفا  از شریعت احمد قیام شخص
 در گنجیی خیدا گویید:می زییرا ندارد درستی ته و سر مذکور روایت ثانیاً 

هِ  ِإنَّ »خراسانند:  در نفر 12000 دارد طالقان اَلَقاِن  َکْنزاً  َتَعاَلی ِللَّ  ِبَذَهب   َلْیَس  ِبالطَّ
ا   اَل  َو 

 یعنیی اسیت طالقان در گنگ این اگر خوب .2«ِبُخَراَساَن  َحْلفاً  َعَشَر  اْثَنْي  ِفضَّ
 جمیع خراسیان در و هسیتند طالقیانی آنهیا همه یعنی آیا است؟ خراسان در چه
 شیوند؟می جمیع طالقیان در و هسیتند خراسیانی شان همه یعنی آیا شوند؟می
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 نیست. شما اعتقاد مطابق دو این از هیچکدام
 طالقیان، از منظیور اینکیه آن بله در اینجا احتمیال معقیولی وجیود دارد و

 آن بیوده، خراسیان منطقیه جیزء گذشیته در چیون کیه 1باشید افرانستان طالقان
 افرانسیتان طالقیان اما افرانستان. در هم و دانسته طالقان در هم را نفر  12000

 .دارد شما به ربطی چه
 از قیائم اصیحاب کیه اسیت مخالف دو روایتیی اول احتمال اینکه از غیر

اَلَقاِن  ِمَن »داند: می نفر 24 را تنها طالقان  2«.َرُجًت  ِعْشُروَن  َو  َحْرَبَعاُ  الطَّ
خوانم مطیابق می شود که هر روایتی منمی یمانی: تعصب کور شما باعث

میل خود تاویلش ببرید و از پذیرفتن معنای آن طفره روید. واقعًا بحث کیردن بیا 
در سیاه دالنی مثل شما که نیدای ملکیوتی قیائم آل محمید احمید الحسین

 دارد.کند چه فایده ای نمی های سنگ تان نفوذ پیداقلب
جواب: برادر من! قرار بود آداب مناظره را رعایت کنید، وقتی مین بیه شیما 

کنم لطفًا شما هم اینقدر مرا به صیفات مختلیف توصییف نکنیید. نمی جسارتی
بحث علمی است، اگر جواب تاویتت بنده را دارید بدهید و اگر ندارید باالخره 

 کنید.می چگونه حقانیت خویش را اثبات
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کنم جلسات بعید هیم بیاییید تیا بیا هیم پیرامیون مسیائل می من خواهش
مختلف مربوط به ادعای یمیانی گفتگیو کنییم، زییرا بیه قیول خودتیان کمتیرین 

 اش اتمام حجت بر ما شیعیان است.فایده



 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 پنجم جلسه
کند چطور احمد الحسن ادعا می  

 است؟که فرزند مهدی 

 



 



|115| 

 
 است؟ مهدی فرزند که کندمی ادعا الحسن احمد چطور

فرزند  کرد ادعا کسی هر که آمدهباقر محمد روایتی از امام . در5 سؤال
 ؛«فالعنوه المهدی لإلمام ولد انه ادعی من»کنید:  لعنت را او است، مهدی امام

 است؟ مهدی فرزند که کندمی ادعا الحسن احمد چطور
 منیابع از کیدام هییچ و درنیدارد، خارجی وجود حدیثی چنین اوالً  :یمانی

 کنیدنمی پیدا ،بکنید سرچ االحادیث جامع افزار نرم در یعنیشیعی نیست؛ معتبر
 است. نشده اثبات ما برای حدیثی چنین اصل کنید ونمی پیدا ...و بحار در

 کتیابی چیه در بیاوریید. را سیندش و مدرک است، عربی جمله این خوب
 ییک ییا باشد باید افزار نرم داخل یا باشد باید کتابخانه توی یا کتاب این است؟
 کرده؟ نقل را حدیث واسطه چند با و کیست اش خطی؛ نویسنده نسخه

 شیده ثبیت االحادیث جامع افزار نرم در چه هر کنیدمی فکر شما جواب:
 االحادییث جیامع وی گیی تنهیا نیسیت؟ معتبر نشده ثبت چه هر و است معتبر

 حال آورده، گرد یکجا در چاپی نسخه همان را طبق چاپی های کتاب که اینست
 بحیار همچنانکیه نباشید یا باشد معتبر شیعه نزد در کتاب اصل یا نسخه آن چه

 نتیجه در است. داشته دسترسی مصدرش به کرده که ثبت را احادیثی تنها االنوار
 کیه گفیت نیسیت بحیار یا افزار نرم در اینکه صرف به حدیثی مورد در تواننمی

 احیادیثی بیه بارها خود های کتاب در احمد یاران همچنانکه ندارد. وجود اصتً 
نیست مثل اینکه  االنوار بحار و االحادیث جامع افزار نرم در که جویندمی استناد
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 .یکی از نام های بصره یمن است یا حدیث حسنی مبارک و دهها حدیث دیگر
 کیه نداریید کار اصتً  آوریدمی حدیثی خودتان وقتی شد از طرفی، چطور

 میا چیه هیر و کیرده؟ نقیل را حیدیث واسیطه چنید با و کیست کتابش نویسنده
 بیه اسناد حدیث فتن است، شده ثبت سندی هیچ بدون حدیث فتن گوییممی

 شده مطرح استم گذشت از سال 1000 از بعد حدیث فتن نشده، داده معصوم
 نوبت اما نیست بدهکار شما گوش نکرده، ولی نقل را حدیثی چنین کسی قبتً  و

 کنید؟می خدشه حدیثش خصوصیات در رسدمی که مقابل طرف به
  دارد و در وجیود حدیثی چنین اوالً  گفت باید شده ادعا مطلب به راجع اما

 ابیی بن حاتم سهل ابی بن علی ابوالحسن نوشته« البدعا اهل علی الرد»کتاب 
 ثبت شده است. 431قزوینی   حاتم

گوید: به خدا قسم امر ما واضحتر و می که دیگری هست حدیث همچنین
شوند لعنت می روشن تر از خورشید است ... عده ای قائل به فرزند برای مهدی

هِ  َو »خدا و متئکه و پیامبران و همه مردم بر آنها باد:   َو  ِمْنَهیا َحْبیَیُن  َو  َحْنَوُر  َحْمُرَنا اللَّ
ْکَثُرُهْم  َو  ِمْنهُ  ِباْلَوَلِد  َیُقوُلوَن  َو  َماَت  هِ َغْیَبتِ  ِفي اْلَمْهِديُّ  َلُیَقاُل   َکْوَنهُ  َو  ِواَلَدَتهُ  َیْجَحُد  َح

هِ  َلْعَناُ  َعَلْیِهْم  ُحوَلِئَك  ُظُهوَرهُ  َو  ُسِل  َو  اْلَمَتِئَکاِ  َو  اللَّ اِس  َو  الرُّ   1«.َحْجَمِعیَن  النَّ
معنا  همین تتزم به که دارد وجود روایت دسته چند حدیث، این از غیر اما

 :جمله از رساندمی را
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 و سیفیانی خیروج از قبیل کیس هیر گوید:می که سمری توقیع اول دسته
َعی َفَمِن  َحاَل » دروغگوست: کند مشاهده ادعای آسمانی صیحه  َقْبَل  اْلُمَشاَهَدةَ  ادَّ
ْفَیاِنيِّ  ُخُروِج  ْیَحاِ  َو  السُّ ةَ  اَل  َو  َحیْوَل  اَل  َو  ُمْفَتر   َکاِذب   َفُهَو  الصَّ یهِ  ِإالَّ  ُقیوَّ  اْلَعِلیيِّ  ِباللَّ
 1«.اْلَعِظیِم 

 سیفارت ادعیای معنای به چه و عادی مشاهده معنای چه به را حدیث این
 فرزنید حضیرت ادعای کسیی ماننید احمید اسیت کیه خیود را  مخالف بدانیم

 شمرد.می و مشاهده کننده و وصی ایشانقائم
 قیامیت روز تیا پییامبر اوصییاء کندمی تصریح که است روایاتی دوم دسته

 :جمله از نفرند، دوازده
َحَد  َو  َحِخي َو  َحَنا»الف( 

َ
ُهْم  اْلِقَیاَماِ  َیْوِم  ِإَلی َحْوِصَیاِئي ِإَماماً  َعَشَر  اأْل  َهاُدوَن  ُکلُّ

وَن   2«.َمْهِدیُّ
هِ ال َرُسوَل  َیا َقاال اْلِقَیاَماِ  َیْوِم  ِإَلی َحْوِصَیاِئي »...ب(  ْنُهْم  لَّ  َحِخي َعِليي  َقاَل  َلَنا َبیِّ

 َبْعیَد  َواِحید   اْلُحَسیْیِن  اْبِنَي  ُوْلِد  ِمْن  ِتْسَعا   ُثمَّ  اْلُحَسْیُن  اْبِنَي  ُثمَّ  اْلَحَسُن  اْبِنَي  ُثمَّ  ...
 3«.َواِحد  

هِ  َرُسوَل  َیا اْلَفاِرِسيُّ  َسْلَماُن  َفَقاَل  اْلِقَیاَماِ  َیْوِم  ِإَلی َحْوِصَیاِئي» ْنُهْم  اللَّ  َفَقاَل  َلَنا َبیِّ
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ُلُهُم [ ُوْلِدهِ  ِمْن  ِإَماماً  َعَشَر  َحَحَد  َو  َحِخي َعِليي   ِتْسیَعا   ُثمَّ  اْلُحَسْیُن  ُثمَّ  اْلَحَسُن  ]اْبِنَي  َحوَّ
  1«.َواِحد   َبْعَد  َواِحداً  اْلُحَسْیِن  ُوْلِد  ِمْن 

 اگر خورد،نمی کسی درد به تنهایی به که بودن قائم فرزند ادعای زیرا قطعاً 
 احادییث ایین و کنید ثابیت را خیود وصیایت خواهدمی کندمی فرزندی ادعای

 بود. نخواهد قیامت روز تا دیگری وصی کنندمی تصریح
یمانی: توقیع سمری و روایات حصر دوازده امام جوابهای مفصلی پیش ما 

دادید نزد ما معتبر نیست. کنیم، اما آدرسی که می دارد که در جای خودش مطرح
در منبع معتبری مثل کافی آمیده بیود  حدیثی اصًت چنین که محال حال بر فرض

آیا طبق موازین علمی خودتان در حوزه، انصافًا بیه ایین تیک حیدیث در مقابیل 
کردیید؟ در می اعتمیاد اول، مهدی مخصوصاً  و مهدیین به مربوط متواتر روایات

در  مهیدیین زمیان و امام وارثان و ذریه و اوالد به بوطمر متواتر روایات که حالی
 رسیده است. بیت اهل از تواتر به شیعه اول دست و معتبر منابع

شییعه  معتبیر اول دسیت منابع از یکی در حدیثی چنین حتی اگر در نتیجه
 طبیق است، مهدیین به مربوط متواتر روایات مخالف چون خوب داشت، وجود

 .نیست اخذ طهارت قابل و عصمت بیت اهل خود دستور
 الفیاظ بیا البتیه دارییم، مهدیین مورد در حدیث 60 ،50 بیش از که وقتی

 از امامان قائم، ولد از ُقوام قائم، ولد از مهدیین قائم، ذریه مهدی، اوالد مختلف:
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 قطیع پییدا قرائن، به محفوف و متقن روایِی  ادله طبق طرف آن از و ... و او نسل
 خیوب آیید؛میمهیدی امیام از قبل مهدی، امام فرزند اول مهدی کردیم که

 یا این همه روایت را؟ تک حدیث را بگیریم این ما حاال
 از بعید خیوب مین اسیت، حدیث گوییمی و آوردی عربی متن یک شما

 همیه این وجود با است معصوم کتم کتم، این که کنم یقین چطور سال 1400
 مهدیین؟ مورد در جدی و محکم متواتر، حدیث همه این وجود با معارض،

جواب: برادرم شما گفتی چنین حدیثی وجود ندارد مین هیم گفیتم وجیود 
اش بیا احادییث دارد و در فتن کتاب است، اما اینکه معتبر هم هسیت و رابطیه

گیویم. و البتیه می مهدیین چیست حرف جدیدی است کیه همینیک جیوابش را
ای از این تیک حیدیث نیسیت بلکیه مجموعیهمستند بنده برای رد ادعای احمد 

 صدها حدیث است که إن شاء الله در طول این بحثها بیه بعضیی از آنهیا اشیاره
شود. من این حدیث را تنها طبق مبانی خودتان که به هر نقیل بیی سیند و نیا می

دهید. و البته بنیده بیه می زنید مطرح کردم که جواب این را چهمی معتبری چنگ
دیث، حدیث دیگری ذکر کردم که شما جیوابش را ندادیید و نییز دو غیر از آن ح

دسته روایت نقل کردم که با وجود داشتن صراحت، معنای آنها را با تاویتت غیر 
 دهید.می منطقی ترییر

باشد وجه جمعش با روایات مهدیین خیلی ساده  معتبر حدیث آن اگر حال
همچنانکه در  آیندنمی او از قبل ی ثبوت فرض بر ی قائم فرزندان است و آن اینکه:

خود حدیث وصیت هم این مساله تصریح شده که وقتیی وفیات امیام دوازدهیم 
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کند و نقشی برای احمد به عنوان ممّهد دوره می رسید ختفت را به احمد تسلیم
 غیبت قائل نیست.

اما آنچه درباره چگونه اعتماد کردن بر این تک حدیث گفتید واقعًا عجییب 
کنیید کیه بسییاری از آنهیا می زیرا شما به تک حدیث های فراوانی استناد است،

و روات شیعه نقل نشده بلکه منقیوالت اهیل سینت  اصًت توسط اهل بیت 
سال به آن  1400است که گاهی منتسب به پیامبر هم نیست. چطور شما بعد از 

فیرق ایین تیک  گیریید؟می کنید و دین و ایمیان خیود را از آنهیامی نقلها اعتماد
 حدیث با آن تک حدیث چیست؟

 بعید مهدیین باید دانست که تعبیر دوازده مهدی و اما درباره تواتر احادیث
 حدیث ضعیف آمده، و غیر این شش تا، اکثر روایات شش تنها در ائمه  از

 متولید غیبت دوره در آنها که نیست این در صریحقائم داشتن حضرت فرزند
 اصیلی بتواند که نیست حدی در ماندمی باقی و آنچه ظهور، از شوند یا بعدمی

 کند. ثابت را اعتقادی
 که نیست بیشتر تا شش کتً  مهدیین احادیث گفتیم قبتً  به عبارت دیگر: ما

 امیام ظهیور از مهیدی اول قبیل کیه ندارد تصریحی ثانیاً  و باشدنمی متواتر اوالً 
 لذا این سخن غلط است که کند.می وصایت ادعای حتی و شده متولد دوازدهم

 نیست. اخذ قابل حدیث این داریم مهدیین درباره متواتر احادیث چون
 قبیل کس هر که اینست احادیث با حدیث مذکور این جمع وجه نتیجه در

 و باشیدمی ملعون دروغگوی است ایشان فرزند کرد ادعا دوازدهم امام ظهور از
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 .آیندمیامام شخص ظهور از بعد هم ی بر فرض قبول ی مهدیین
 آییدمی مهیدی قبیل از مهیدی فرزنید کیه داریم متقن احادیث اینکه اما و

 جیای در هیم میا و ایید کرده مطرح روایات بعضی به نسبت که است تاویتتی
 .ایم داده پاسخ خودش

بگیریم احادیث اوالد مهدی متواتر نیسیت بلکیه فقیط ییک  یمانی: فرض
و از آن طرف هم یک حدیث دارییم  داریم،مهدی امام اوالد مورد در حدیث

 جمیع در شیما کنید. لعنتش است، مهدی امام فرزند کند ادعا کس که مثًت هر
 قیائم کیه دارییم حیدیث تا دو در حالیکه در کنید؟می کار چه واحد خبر دو این
 ییاران و انصیار او همیراه بیه و گییردمی بیعیت نجف، پشت کوفه، پشت آیدمی

 .زمان امام فرزند شناسند،می عنوان چه به را او مردم یعنی هستند. او با پدرش
 حسین امیام انصیار و آییدمیزمیان امیام کیه نیسیت این معنایش این
نیسیتند  زمیان ایین در کیه عسکری حسن امام انصار هستند، همراهش عسکری

 و آییدمی که است اول مهدی این شودمی معلوم پس رفتند. خدا رحمت به همه
 هستند. او با الزمان صاحب یعنی پدرش انصار

 از منظور گوییدمی باشد خودتان نفع به جا هر که است چطور جواب: اوالً 
 نام نامش گفته اگر است، واسطه با پسر پسر، از منظور است، واسطه با پدر پدر،
 انصیار از منظیور گوییم:می اینجا در هم ما من؟ بیستم جد یعنی است من پدر

 گوییممی جهت این از را این و ، المومنین امیر خالص شیعیان یعنی پدرش
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 بیر تنهیا کیه شده معرفی دقیق خصوصیات با موعود قائم فراوان، احادیث در که
 .ایشان از غیر کسی نه است منطبقدوازدهم امام

با  اصتً  ما ولی نبود حدیث دو این مقابل در حدیثی هیچ که فرض بر حال
 حدیث دو با تنها پذیردنمی عقل چون کنیمنمی ثابت اعتقادی حدیث اصل تا دو
 .شویم مند عقیده دیگری قائم به و کنیم انتخاب را خود شقاوت و سعادت راه

ثانیًا بر فیرض محیال کیه منظیور از قیائم در ایین دو رواییت، فرزنید امیام 
کجای  گیرد اما ازمی آید و بیعتمی باشد که با یاران پدرش به کوفهدوازدهم

آید که این فرزند در دوره غیبت کبری به دنیا آمده و ممهد قیام پیدرش می این در
 هست؟

بینیید و آن می آییدمی ثالثًا شما این دو حدیث را درباره قائمی که بیه کوفیه
کند که با می بینید که درباره قائِم کوفه خصوصیاتی نقلنمی همه حدیث دیگر را

 فرزند ایشان، از جمله:سازد نه میامام دوادزهم
َه ِإَلی اْلُکوَفِا َناَدی ُمَناِدییِه َحاَل اَل »الف(  َا َو َحَراَد َحْن َیَتَوجَّ ِإنَّ اْلَقاِئَم ِإَذا َقاَم ِبَمکَّ

َیْحِمْل َحَحد  ِمْنُکْم َطَعامًا َو اَل َشَرابًا َو َیْحِمُل َحَجَر ُموَسی ْبِن ِعْمَراَن َو ُهَو ِوْقُر َبِعیر  
َت َیْنِزُل َمْنِزاًل ِإالَّ اْنَبَعَث َعْین  ِمْنُه َفَمْن َکاَن َجاِئعًا َشِبَع َو َمْن َکاَن َظاِمئًا َرِوَي َفُهیَو فَ 

َجَف ِمْن َظْهِر اْلُکوَفاِ  ی َیْنِزُلوا النَّ  1«.َزاُدُهْم َحتَّ
این حدیث اتفاقًا در همان کتاب کافی که شما معتبرش خواندید آمده است 
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شود همان قائمی اسیت می کند قائمی که از پشت کوفه وارد نجفمی حو تصری
دهد هیچ کس آب و غذا با خود بر ندارد می نماید و دستورمی که از مکه خروج

 باشد که از آن آب و خوراک لشکریان تیامینمیو با او سنگ حضرت موسی
 گردد.می

یَا ُیَنیاِدي ِإَذا َخَرَج اْلَقاِئُم » ب( ُمَناِدییِه َحاَل اَل َیْحِمَلینَّ َحَحیُدُکْم  ِمْن َمکَّ
َو ُهَو ِوْقُر َبِعیر  َفَت َیْنِزُل  َمَعُه َحَجَر ُموَسی ْبِن ِعْمَراَن  َطَعامًا َو اَل َشَرابًا َو َحَمَل 

َییْت َمْنِزاًل ِإالَّ اْنَفَجَرْت ِمْنُه ُعُیون  َفَمْن َکاَن َجاِئعًا َشِبَع َو َمْن َکاَن َظْمیآَن َروِ  َي َو َرِو
َجَف ِمْن َظْهِر اْلُکوَفاِ  ی َیْنِزُلوا النَّ ُهْم َحتَّ  1«.َدَوابُّ

این روایت را شیخ صدوق با یک سند و شیخ نعمانی با سندی دیگیر ثبیت 
 و از نظر محتوا کامًت شبیه روایت قبل است. اندکرده

آیا او کند یا از شرق و خراسان؟ می خوب آیا امام شما احمد از مکه خروج
آب و دارد و تنهیا از سینگ موسیینمیی برای لشکریانش هیچ آذوقه و آبی بر

دانیید و می کند؟ خیر هرگز، و شما هم ایین را بیه خیوبیمی غذای آنها را تامین
 را.برای همین مجبورید هم مکه را تاویل ببرید و هم سنگ موسی

 کنم اینسیتیمانی: نکته دیگری که من باید در مورد آن تک روایت عرض 
مهیدیین  بیه اعتقیاد شده، اما محتوای آن با صادر حدیث این گیریممی فرض که

 هیم اشیکالی هییچ داریم، قبول کامتً  را حدیث این ندارد. لذا ما ابدًا مخالفت
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زیرا منظور آن،  ندارد. چرا؟ مهدیین اخبار با تعارضی و منافات هیچ ندارد، چون
آمید و کسیی در دوره غیبیت امیام زمیانفرزند بدون واسطه است، یعنی اگر 

 گفت من فرزند بدون واسطه ایشان هستم او را لعنت کنید. چرا؟
 ادعا کس هر فرماید:می حضرت روایت این به دو دلیل: اول اینکه: حسب

 پیدر صلب از که است پسری آن عربی در «َولد»اما  است؛ مهدی امام ولد کند
 إبین. گوینیدمی هم نتیجه و نوه نیست و بهاینگونه  إبن که و حب به ختف آمده،
 اللیه رسیول ولید ییا امیا الله، رسول یا إبن گویی:میصادق امام به شما مثتً 
 هسیتم،مهیدی امیام ولد من نکرده ادعا خوب احمد الحسن هم .گویینمی
 ام، پیس حیدیث شیامل ایشیان مهیدی امیام های نواده و احفاد از من گویدمی

 شود.نمی
طبق حدیث وصیت، مهدی اول به نام احمد، فرزند امام مهدی  دوم اینکه:

 بگویید بیایید است اما فرزند بی واسطه یا با واسطه؟ اگر کسی در دوران غیبیت
 خیارج حیال دو و بابایش هم مشخص باشد، از است الزمان صاحب من بابای

بندد می گوید که ملعون است چون دارد به اهل بیت دروغمی . یا دروغ1نیست: 
 معلوم است کیه بالله؛ و مرده العیاذ زمان امام و تازه اگر بابایش مرده باشد یعنی

گوید که باز هم ملعون است؛ می . یا راست2باشد. می ملعون شخصی جور این
کیسیت و  مهیدی امیام کیه بفهمید کسیی نیست قرار غیبت زمان در چرا؟ چون

دهید می کشیتن به را و ایشان کند،می افشاء را مهدی امام ِسِرّ  دارد کجاست و او
 لعن»فرمودند:  چون پدرش به خاطر خوف در پرده غیبت بوده. و به همین خاطر
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نا: خدا حفشی من الله  «.کند افشاء را بیت اهل ما سِرّ  که کسی کند لعنت سَرّ
 زمیان باشد شخص اماممی در نتیجه منظور از آن قائمی که خامل االصل

سلمان است  فرزند حسین فرزند صالح فرزند اسماعیل فرزند نیست، بلکه احمد
 از که دانستنمی هم خودش حتی است کسی چه دانستندنمی را سلمان پدر که

 از مشخص شید، وقتییمهدی امام با متقات در است و این زمان امام نسل
علمیی  و اعتقادی اصتح عراق، و وضع و نجف حوزه اصتح سمت ایشان برای

 بودم. من سلمان پدر فرماید:می به او مهدی امام آنجا شود، تازهمی فرستاده
کیه  انیدداده توضییح 144 سیؤال متشیابهات کتاب در الحسن احمد سید

 فرزند اگر و است، مهدی امام اوالد از چون باشد، االصل خامل باید اول مهدی
 شیود؟می چه ام مهدی امام فرزند من بگوید و بیاید و باشد مهدی امام مستقیم
 امیام بیه فاصیله چنید بیا بایید دیگیر. لیذا آییدمی در غیبیت از حالیت پدرش
 بوده،مهدی امام ششمم پنجم برسد طوریکه وقتی آمد و گفت جدمهدی

 را او که بوده است. آنهایی قبل نسل پنگ چون نشناسد، را مهدی امام دیگر کسی
 پیش مشکلی رفتند. پس دنیا از است مهدی امام که بودند نشناخته و بودند دیده
 .آیدنمی

در نتیجه آن حدیثی که شما مطرح کردید درباره ادعای مهیدی اول نیسیت 
 گوید من از نسل امام مهدی هستم.می که

 ایین کیه داننیدنمی مهدی ذریه اهل و که داریم روایات در از طرفی گویی
 است. یوسف غیبت مثل او که غیبت داریم نعمانی غیبت زیرا در .ماست مهدی
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 همیین هم ما قائم غیبت و نشناختند، و دیدند را یوسف و آمدند یوسف خانواده
 زمیان ام؛ مهیدی من که: کردهنمی فاش را خودش مهدی امام چون .است طور

 هیم فرزنیدانش بیوده، نرسییده ظهیورش زمیان چون لذا بوده. نرسیده ظهورش
 .هستند مهدی امام اوالد از که دانستندنمی

شما سه ادعا مطرح کردید: یکیی دربیاره معنیای ولید، دوم اینکیه جواب: 
مهدی اول باید فرزند با واسطه باشد و اال ملعون است، سوم غیبیت امیام ماننید 

شناخته؛ من جواب هر یک نمی غیبت یوسف است که کسی از خانواده اش او را
 کنم:می را بیان

 بیه فرزنید صیلبیدر عربیی فقیط « ولید»جواب ادعای اول( این ادعا کیه 
 دو بر استم پیامبر متعددی روایات در زیرا است روایات بیان گویند مخالفمی
 نییز ولد نتیجه ، دراندکرده اطتق والد آنها نیز خویش بر و ولد خود دختری نوه
 .گرددمی اطتق نوه بر

ِمین ُولید رسیول »همچنانکه در روایات فراوان ائمه دوازده گانه توصیف به 
 مثل این روایت: اندشدهالله 

هَ » دًا َو َعِلّیًا َو َحَحَد َعَشَر ِمْن ُوْلِدِه ِمْن ُنوِر َعَظَمِتیِه َفَأَقیاَمُهْم  ِإنَّ اللَّ َخَلَق ُمَحمَّ
ُسیوَنُه َو ُهیُم  یَه َو ُیَقدِّ ُحوَن اللَّ َحْشَباحًا ِفي ِضَیاِء ُنوِرِه َیْعُبُدوَنُه َقْبَل َخْلِق اْلَخْلِق ُیَسیبِّ

 
َ
ُا اأْل هِ  ُوْلِد َرُسوِل  ِمْن ِئمَّ  1«. اللَّ
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 1است.« َولد»جمع « ُولد»و به تصریح کتب لرت، 
از طرفی، شما چون فرض را بر این گذاشیته ایید کیه مهیدی اول در زمیان 

کنیید و اال می آید، حدیث میورد نظیر را اینگونیه تاوییلمی غیبت امام دوازدهم
شود و اصًت ادعای می و با واسطه هر دو اطتق آن شامل ادعای فرزند بی واسطه

فرزندی بدون ادعای وصایت که نفعی برای طرف ندارد، خوب کسی بیاید ادعیا 
هستم، که چه؟ زیرا ادعای فرزند بودن چییزی را کند من فرزند حضرت قائم

کند، در نتیجه هر کس ادعا کرد من فرزند ایشان هستم به دنبال اثبات نمی ثابت
باشید و می باشد و این شامل فرزند بی واسطه و بیا واسیطه هیریم وصایت خود

شیمرد چیون بیه تصیریح می روایت هم از همین جهت چنیین کسیی را ملعیون
روایات فراوان تعداد ائمه و خلفا و اوصیاء و اولیاء این امیت فقیط و فقیط دوازده 

ی و تاست. این در حالیست که نه از حدیث وصیت و نه از احادیث دوازده مهید
آید که مهدی اول در دوره غیبت نمی نه از احادیث فرزندان قائم، از هیچکدام در

 آید تا مجبور باشیم به این دلیل ساختگِی شما چنگ بزنیم.میامام
کنید که عتوه بر نا معتبر بودن می بله شما به احادیثی از اهل سنت تمسک

شما نیست مثل حدیث ، از نظر محتوا هم نص بر مطلوب آن نزد اهل بیت 
 که قبًت پاسخش را بیان کردیم.« فِن فیها خلیفا الله المهدی»

 انسیان همه کنیدمی فکر که اینست شما فرضیه جواب ادعای دوم( اشکال
                                                             

 884. المفردات  1
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 اگیر که هستند شده ثبت اطتعاتِی  اسناد و شناسنامه دارای زمین کره روی های
 اما شود، فاش جایش و دهش شناخته پدرش است زمان امام من بابابی گفت یکی
 .نیست اینگونه خودتان اعتقاد طبق

زیرا در ایین بیاره دو فیرض وجیود دارد کیه هیر دو قابیل پیذیرش اسیت و 
 افتد:نمی چیزهایی که شما گفتید نیز اتفاق

به طور نیا شیناس در منطقیه ای دور افتیاده کیه کسیی الف( امام زمان
فرزندی در مکانی به دور از اجتما  متولد مدرک و شناسنامه ندارد ازدواج کند و  

شود مثل کوه های مرتفع، جنگلهای وسیع و جاهای بسییار متنیوعی کیه انسیان 
دیگری در آن وجود ندارد، و پدر هم خودش را تا موقع ظهور امر این فرزند به او 
معرفی نکند مثل فرضیه شما درباره احمد. در این صورت بعد از اینکه آن فرزند 

 بابیای جیای دارد لزومیی چیه تما  برگشت و امر خود را ظیاهر کیرد اوالً به اج
دهد وقتی که قانون معرفت حجیت را در  چرا نشان و اصتً  دهد نشان را خودش

شناسد ممکن است بعد از نمی اختیار دارد؟ ثانیًا چون کسی امام را ندیده بوده و
هیم ندانید  ظاهر شدن فرزندش جیای خیود را تریییر دهید کیه حتیی فرزنیدش

کجاست که بخواهد در معرض خطر قیرار گییرد، ثالثیًا شیما کیه در میورد امیام 
 قائلید به آسمان رفته، خوب او هم الزم نیست بگوید بابایم مرده، بلکیهزمان

گوید به آسمان رفته، پس نه سّر اهل بیت مکشوف شده و نه ادعای وفات پدر می
 را کرده که بخواهد ملعون واقع شود.

 امام داشتن فرزند اثبات برای شده، پخش جزوات در شما یاران عضیب( ب
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. خوب بر این اساس فرض اندجسته استناد خضراء جزیره داستان بهدوازدهم
 مین بگویید و بیایید خضیراء بت فصل امام زمان از جزیره فرزندان از کنید یکی

قیانون  باشیم و بیا تمسیک بیه همیانمی و ممّهد ظهور پدرم هستم مهدی فرزند
کنیید می معرفت حجت و همان خوابها و همان معجزاتی که بیرای احمید ادعیا
 ظهور نماید و ادعای فرزندی خود را توسط این قانون به اثبات برساند.

و جیای جزییره خضیرا را  شناسندنمی را بابایش اصتً  در این صورت مردم
 .تا سّر اهل بیت کشف شود دانندنمی هم

و هییم خامییل االصییل اسییت، هییم فرزنیید امییام و طبییق هییر دو فییرض: ا
است و هم با پرده برداشتن از فرزند بودن خویش، جای پدر را مکشوف زمان

 نکرده و سّر پدر را عیان ننموده و ملعون نگشته است.
و ختصه: ادعای اینکه من نسل پنجم امام دوازدهم هستم کیه هییچ کیس 

ه ناپدید شیده، بیه همیان قیدر شناخته و معلوم هم نیست چگوننمی پدِر جدم را
بعید و غیر قابل پذیرش است که ادعای فرزنید بیدون واسیطه و متولید شیده در 
منطقه ای دور افتاده یا در جزیره خضراء، بلکه این دومی خیلی قابل قبیول تیر از 

 باشد.می اولی
جواب ادعای سوم( ما در جلسات قبل درباره روایت غیبت نعمانی و اینکه 
آیا مرادش غیبت صررا بوده یا کبرا و اینکه آیا وجه تشبیه غیبت ایشیان بیه غیبیت 

اصل غیبت بوده یا خصوصیات غیبت، به تفصیل سیخن گفتییم و  یوسف 
هیچ جوابی به پاسخ هر دو مساله را کامًت روشن کردیم. خوب شما در آن جلسه 
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 کنید؟می اینها ندادید و حال باز دورباره همان ادعا را مطرح
بوده که تا وقت ظهورش از طرفی، اگر غیبت ایشان مانند غیبت یوسف

خود را به احمد شناسیاند و کسی ایشان را نشناخت پس چطور حضرت قائم
 مشکلی ایجاد نکرد؟حدیث غیبت یوسف

 نرسییده بیوده فرزنیدانش هیمزمیان اما اینکه چون زمیان ظهیور امیام
دانستند از اوالد ایشان هستند، خوب ایین در میورد احمید بصیری هیم کیه نمی

نرسییده که او آمد هنوز زمان ظهور امام زمان 2000صادق است. زیرا سال 
 بود و هنوز هم که نرسیده است.

 احمید سیید صیحیحی و محکیم استدالل اول، مهدی با رابطه یمانی: در
 امیام اعقیاب از اول مهدی کندمی اثبات که آورده، متشابهات کتاب در الحسن

 بیود زمیان امیام مسیتقیم فرزند اگر زمان. چون امام مستقیم فرزند است نه زمان
 مین و نیام نیام نیامش فرماییدمی پیرمبیر که محمد، در حالی بن احمد شدمی

 است. من بابای نام بابایش
 ایین یعنی چه؟ یعنی است پیرمبر پدر نام اول، مهدی خوب اینکه نام پدر

 چیون اسیت مهدی امام نوادگان و احفاد از بلکه نیست زمان امام مستقیم فرزند
 و اسماعیل شده ام، ذبح دو فرزند فرمود: من است که پیرمبر پدر نام پدرش، نام

 اسیماعیل. بین احمد یا عبدالله است و بن احمد یا اول مهدی پس نام عبدالله.
 اللیه، سیمع مین هست: عبدالله معنای به عبری در هم اسماعیل کردید؟ دقت
 کند.می اطاعت و کندمی گوش را خدا حرف که کسی
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است در این باره حتی ییک حیدیث  پیامبر نام مهدی پدر نام جواب: اینکه
 بلکیه ایین در بعضیی نسیخه هیای وجود نیدارد  بیت اهل ضعیف هم از

 زنیدمی محمد آل احادیث از حمایت از دم که شما از و آمده سنت اهل احادیث
 !کنیدمی تمسک سنت اهل روایات به اینقدر چرا که است تعجب خیلی

 بررسیی بیه نییازی دیگیر خوب وقتی چنین حدیثی در شیعه وجود نیدارد
 و بیوده اسماعیل جدشان پیامبر، پدر از منظور که نیست بردید شما که تاویتتی

 زبیانی هیر عیرف در حال هر به ولی است. اسماعیل بن احمد نام به فردی قائم
 را واسیطه بیسیت بیا پیدرِ  آن از پیدرم، نیام بگوینید ای قرینیه هییچ بدون وقتی
 پییامبر هیم فیرض بیر نتیجیه در فهمند.می را واسطه بدون پدر بلکه فهمندنمی

 مشهور نام همان بر است من پدر نام پدرش نام و من نام مهدی نام باشند فرموده
 در ای قرینه هیچ زیرا الله عبد بن محمد یعنی شودمی حمل واسطه بدون پدر و

 .اندنداده قرار زمینه این
 اسیت وقتیی بصیری احمد امامت سند که وصیت حدیث در اینکه از غیر

 تصیریح خودشیان پیدرم، نیام و من نام دارد: نام سه قائم فرزند گویندمی پیامبر
 گیریدمی دیده نا را پیامبر تصریح این چطور پس الله، عبد یعنی پدرم که اندکرده

 اسماعیل؟ یعنی پدرم گوییدمی و
 آن از منظیور و ام شده ذبح دو فرزند من فرمودند: پیامبر اینکه به راجع اما

 منظور که آمدهصادق امام از روایتی در اتفاقاً  ،اندبوده الله عبد و اسماعیل دو
 :است شده اطتق پدر عمو بر گاهی قرآن عرف در زیرا بوده اسحاق و اسماعیل
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هِ  َعْبِد  َحِبي َعْن  اِدِق  اللَّ د   ْبِن  َجْعَفرِ  الصَّ ِبیيِّ  َقْوُل  َو   ُمَحمَّ  اْبیُن  َحَنیا  النَّ
ِبیَحْیِن  نَّ  اْلَعمَّ  ِبَذِلَك  ُیِریُد  الذَّ

َ
اهُ  َقْد  اْلَعمَّ  أِل هُ  َسمَّ  ُکْنیُتْم  َحمْ  َقْوِلِه: ِفي َحباً  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ

 ِإلَهَك  َنْعُبُد  قاُلوا َبْعِدي ِمْن  َتْعُبُدوَن  ما ِلَبِنیهِ  قاَل  ِإذْ  اْلَمْوُت  َیْعُقوَب  َحَضَر  ِإذْ  ُشَهداءَ 
اهُ  َیْعُقوَب  َعمَّ  ِإْسَماِعیُل  َکاَن  ؛َو  ِإْسحاَق  َو  ِإْسماِعیَل  َو  ِإْبراِهیَم  آباِئَك  ِإلهَ  َو  هُ  َفَسمَّ  اللَّ

 1«.َحباً  اْلَمْوِضِع  َهَذا ِفي
 عمیوم کیه بدانیید بایید کنییدمی اسیتناد سینت اهل احادیث به که حال و

 بیا پس اسماعیل، نه دانندمی اسحاق ی تورات مطابق ی را الله ذبیح آنها احادیث
 نیام واسیطه، چنید پدر مورد در شما ادعای و سنی حدیث دو این کردن ضمیمه

 .اسماعیل بن احمد نه است اسحاق بن احمد قائم
 ذبح مورد در المطلب عبد نذر داستان احادیث عموم که دانست باید البته و

 جملیه: از است، پذیرش قابل غیر محتوا نظر از و مخدوش سند نظر از الله عبد
 از فرزند کردن قربانی نذر و مذموم، شرایع همه نزد پدر توسط گناه بی فرزند قتل

 علییهم بییت اهیل نیزد کیه المطلیب عبد ندارد معنا و بوده مشرکین های سنت
 سینت طبیق اسیت مراتیب بلندترین دارای خدا درگاه در و شرک از بری الستم

 .باشد کرده نذر مشرکین
 کسی الله، سمع من هست؛ عبدالله معنای به عبری در اسماعیل اینکه اما

 .کندمی اطاعت و کندمی گوش را خدا حرف که

                                                             
 58  1. الخصال ج 1
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روایات اهل  در اما ندارید، یاد عبری زبان یقیناً  که امامتان حتی و شما اوالً 
 َو »...اسیماعیل:  نه باشدمی الله عبد معنای به که است اسرائیل این ،بیت 

هِ  َعْبُد  ِإْسَراِئیَل  َمْعَنی َو  ِإْسَراِئیُل  ُهَو  َیْعُقوُب  نَّ  اللَّ
َ
هُ  ُهَو  ِإیَل  َو  َعْبد   ُهَو  ِإْسَرا أِل  َو  َعزَّ  اللَّ

 1«.َجلَّ 
 معنی به ایل و شنید معنی به ِاسما  گویندمی بلدند عبری که آنها به عتوه

 گوش خدا صدای به آنکه نه شنید را او ندای خدا آنکه یعنی اسماعیل و خداست
 .الله عبد شودنمی اش ترجمه باز باشد آن هم اگر تازه که داد

 صحبتها هستم.من در جلسه بعدی منتظر جواب شما نسبت به این 
إبن الحسین: از آنجا که طرف یمانی تقریبًا هیچ توجهی بیه جوابهیای مین 

زد مین هیم تصیمیم گیرفتم در جلسیات بعیدی می نداشت و تنها سخن خود را
انتظار جواب از او نداشته باشم و به عبارت دیگر: او حیرف خیود را بزنید و مین 

 ا خود حق را تشخیص دهند.حرف خود را و قضاوت را به مخاطبان واگذار کنم ت
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 اسیماعیل بصیری احمید امام شما تا قبل از طرح ادعای خود به .6 سؤال
 یمانی؟ الحسن احمد پس چطور یک دفعه شد شهرت داشت

 آل یمانی همان که بدین خاطر گویند،می ایشان یمانی به اینکه چرا :یمانی
 پاسیخ را ایین متشابهات کتاب  144 سؤال در الحسن احمد سید است. محمد

 فرمودنید: ایمیان خدا رسول هستند. یمانی همشان محمد آل و محمد که داده،
 همشون محمد آل است. یمانی حکمت و علم هستم، یمانی من و است یمانی
 ایین یمیانی، الحسین احمید پس کردید؟ الیمین. دقت هستند، اصحاب یمانی
 اوست. لقب یمانی

 با را ها بعضی اوالً  است، مرسوم عرب در این الحسن؟ احمد شد چرا اما
مثیل  عیرب ادبییات کتابهیای شیما است. معروفی چیز این کنند؛می صدا لقب

 به و . لقب.3 کنیه .2 . َعَلم1است:  نو  سه اسم گویند:می کنید سیوطی را نگاه
 گوینیدمی بیاز هیم کنیه و لقیب است، به جالب اسم. گویندمی اینها ی سه هر

 اسم.
 دعیوت ایین از قبیل ایشیان، اختق و خو و خلق به خاطر بصره در خوب

 نیکوکیار، احمید یعنی الحسن احمد بودند: گذاشته ایشان لقب برای ها بعضی
 .... و آقا احمد رفتار، خوش احمد

 امام فرستاده و وصی من فرمود و کرد اظهار را دعوتش ایشان که وقتی بعداً 
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را  ایشیان مهیدی امیام انصیار افتیاد، زبانها سر الحسن احمد این هستم، مهدی
 مرسیوم عیرب در چون کردند. از طرفیمی خطاب الحسن احمد نام به همیشه

اگیر نیام کسیی  مثتً  گذارند؛می جدش اسم کنار را شخص اسم گاهی که است
 مهم خیلی و آن جد چهارم آدم حامد فرزند حمید فرزند حسن فرزند کاظم باشد

 جزئیی دو اسیم عربیی زبیان در یعنیی حامد کاظم. گویندمی باشد، معروفی و
 پیدر ییا اسیم یا است لقبش یا الحسن الحسن، احمد گویند:می وقتی نداریم و

 است. الحسن ُولد ِمن اول مهدی حقیقت در که جهت این جدش، از
 اسیت، طوسیی غیبت در که خضر حدیث مثتً  آمده، هم روایات این در و

 وجیود بیر را ایمیانش و المؤمنین دیین امیر آقا خدمت آمد نبی خضر گوید:می
را  ائمیه نام یکی یکی و کرد عرضهمجتبی امام مقدس وجود و ایشان مقدس

 علییه عسیکری حسن امام اسم به رسید تا دارم اعتقاد ها این به من گفت: و برد
یا ال الحسن ُولد ِمن رجل علی حشهد و»گفت:  الستم؛ بعدش  ُیسیّمی ال و ُیَکَنّ

 کیهعسیکری حسین امام اوالد از مردی بر دهممی حمره: شهادت یظهر حتی
 شود. دقت اظهار امامتش و والیت امر که زمانی تا شودنمی برده اش کنیه و اسم

 عسکری. حسن امام فرزند نگفت کنید؛
 له ارواحنا عصر امام مقدس وجود کنیه و اسم قطعاً  که اوالً  دانیممی خوب

 امیام ثانییاً  ،اندنوشیته کتابهای شیان در و علماء شده، برده غیبت طول در الفداه
 گوینید:می ، بلکه حسن امام اوالد از الحسن: ُولد ِمن گویندنمی را مهدی

 العسکری. الحسن ابن یا: الحسن َوَلُد 
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 حسین امیام اوالد از دهیدمی شیهادت او بیه دارد خضر که کسی این پس
 شود ظاهر امرش که زمانی تا شودنمی برده هم اش کنیه و اسم و است عسکری

 از ذکری اینکه بدون آورده اینجا را اول مهدی چرا خوب است. اول مهدی همان
 امیر به که کسی آن عسکری حسن امام از بعد اینکه به خاطر بکند؟ مهدی امام
 اسیت. اول مهیدی شود،می حاکمیت و حکومت امر متولی و کندمی قیام خدا

 را عصیر امیام جهیانی انقیتب و قیام و حکومت زمینه اول که است اول مهدی
 میبهم مواقیع بعضیی در لیذا آورنید.می تشیریف عصر امام بعد کند،می فراهم
 اسیم مواقیع بعضیی الحسین، بن حجا :اندگفته مواقع بعضی الحجا، :اندگفته

 حسین امیام از را امامیت که بود کسی او چون الحسن. محمد بن بردند صریح
 بعضی است. زمین و آسمان اهل همه امام هم امروز و گرفت، تحویل عسکری

 یمیانی مقدس نام الحسن احمد پس حسن، اوالد از مردی گویند:می هم مواقع
 که جدش نام الحسن است، خودش نام احمد است. محمد آل قائم محمد و آل
 امیام که طوری همان گفتند.می به او نیکویی و اختق ستایش عنوان به آغاز در

 نیکویان سرور در حقیقت بودند، دو نیکو هر چون حسین، امام و مجتبی حسن
 .بودند بهشت اهل

 چند هر گفت باید است یمانی بیت اهل مانند احمد اینکه به راجع جواب:
 خود بر را یمانی عنوان هیچگاه اما اندشده یمانی به توصیف آنها نقلها بعضی در

 نکره اولی و کندمی فرق یمانی لقب با یمانی وصف دیگر: عبارت به و اندننهاده
 بییت اهیل تمام که اینست احمد بودن یمانی دلیل اگر لذا است. معرفه دومی و
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 این شده، یمانی به ملقب احمد فقط که شود باعث تواندنمی این ،اندبوده یمانی
 آمیده یمیانی درباره بیت اهل روایات در آنچه از طرفی گردد. َعَلم او برای لقب

 جهیت ایین از خوانیدنش یمیانی علت پس کندمی خروج یمن از او که اینست
 .ندارد بیت اهل بودن یمانی به ربطی و است

ادبیات عرب خیلی عجیب است چون امام شیما  اما استشهاد شما به کتب
 و خود شما ادبیات عرب را قبول نداریید و جرییان یمیانی بیه احیادیثی تمسیک

ولی به هر حال  .1اندکند که گویی ائمه علیهم الستم منکر ادبیات عرب بودهمی
آنچه در سیوطی بیان شده است که َعَلم بر سه قسم است: اسم، کنیه، لقیب، نیه 

و اسیمًا حتیی الَعلیم و کنییًا و »سم بر سه قسم است: علیم، کنییه، لقیب: اینکه ا
گوید بلکه بر عکس این سه کیامًت از نمی . پس کسی به کنیه و لقب، اسم2«لقباً 

رود کیه می به کار« حرف»و « فعل»در مقابل « اسم»هم جدا هستند. بله گاهی 
به معنای نیام نیسیت  شود، اما این اسممی در این صورت شامل کنیه و لقب هم

داند این یک اصطتح است کیه بیر هیر کلمیه ای کیه می بلکه هر طلبه پایه دوم
شود. در نتیجه اسیم بیه می بتواند الف الم بگیرد و زمان هم نداشته باشد اطتق

 معنای نام، نه کنیه است و نه لقب.
 صرهب در ادعاهایش از قبل و بوده خوبی خوی و خلق دارای احمد اینکه اما

                                                             
 270  4. مستدرک الوسائل ج1
 2. البهجا المرضیا، باب الَعلم  2
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 در را او کسیی اصیتً  میا های جویی و پرس طبق بوده معروف الحسن احمد به
 است. شناختهنمی بزرگی آن به بصره

 از بعید حیدیث ایین گفتید باید دانسیت: در خضر حدیث درباره آنچه اما
 شما و دهدمی الحسن ولد من رجل به شهادت عسکری امام به گواهی دادن

دوازدهیم امیام خیود بیه خضر صورت این در.است اول مهدی او گوییدمی
 خیدا امر به او از قبل اول مهدی چون گوییدمی شما چرا؟ است؛ نداده شهادت

 غیبیت از قبلدوازدهم امام مگر اوالً  شود.می حکومت متولی و کندمی قیام
 که نکرد قیام خدا امر به مدت این در یعنی نفرمود؟ امامت سال 69 مدت کبری
 حکومیت متولی دادن، گواهی متک اگر ثانیاً  دهد؟نمی گواهی ایشان به خضر
 گیواهی دیگیری امیام هیچ به دوم و اول امام از غیر به نباید خضر که باشد شدن
بعید از  خضیر گیواهی ثالثیاً  نبودنید. حکومیت متولی آنها هیچکدام چون دهد

 شنید جواب چون و خداست خلفای نزد علمش که بود علمی ای مساله پرسش
 دوره در و اندبوده علم این صاحب همدوازدهم امام قطعاً  و داد را گواهی این

 توانسیتند کیه دادند نشان شان نواب توسط را علم این از ای شمه صرری غیبت
 را ایشیان خضر که ندارد معنایی هیچ لذا نمایند. ثابت همگان بر را خود امامت
 .نکند ذکر خود گواهی ضمن

 شنیدید خضر خود لب دو از شما انگار الحسن، ولد من گفته چرا اینکه اما
 خشیخاش بیه مته حرفش حرف سر حاال که نموده ادا گونه همین به را الفاظ که

 کمیی دارد امکیان کیه شیده گیزارش نفر یک توسط تنها گواهی این گذارید.می
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 دیگیران طیرف از که هایی گواهی در که آنجا از و باشد شده تصحیف الفاظش
 توسط بهیشان ندادن گواهی و شده داده گواهی نیزدوازدهم امام به شده، ثبت

 :پذیرفت باید را ذیل عقتئی احتماالت از یکی ندارد درستی تعلیل هیچ خضر
 و است، نشده نقل درست الفاظ اما بوده ایشان به گواهی خضر مراد الف(

 رواییات در که نموده قسطاً  االرض یمت به توصیف را مرد آن که اینست ما دلیل
 است. شده صادردوازدهم امام شخص مورد در فراوان

نعمانی ، علل الشرائع و اثبات الوصیا  از جمله: غیبت هفت کتاب در ب(
 نتیجه در ،1«اْلُحَسْیِن  ُوْلِد  ِمْن  َرُجل   َعَلی َحْشَهُد  َو »شده:  ثبت «الحسین ولد من»

 گیواهی قیدر همین تنها و نکرده مهدی امام واسطه بدون پدر به ای اشاره خضر
 .است حسین فرزندان از مهدی که داده

 نداشیته دیگیری فرزنید عسکری امام چون که اینست شما حرف تمام ج(
 دو در حالیکه در کند،نمی تطبیق مهدی امام بر الحسن ولد من رجل جمله پس

 امیام کیه شیده تصیریح ایید دییده امامان نه و شما نه زیاد احتمال به که روایت
 از یکی گفته خضر اینکه نتیجه در اندداشته موسی نام به کوچکی برادرمهدی

 اْییُم  َو  ِلیي َقاَل »احمد:  نه بوده موسی مقابل در مهدی منظورش حسن، فرزندان
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هِ  ْعِرُف  ِإنِّي اللَّ
َ
ْوءَ  أَل د   ِبَجِبیِن  الضَّ  َفَقاَل »، و: 1«َعِلي ْبِن  اْلَحَسِن  اْبَنِي  ُموَسی َو  ُمَحمَّ

ِریَحْیِن  َتْعِرُف  حَ  اْلَحَسِن  َحَبا َیا ِبَك  َسْهًت  َو  َحْهًت  ِریَحْیِن ] الصَّ  َو  َقیاَل  َنَعْم  ُقْلُت  [الضَّ
د   ُقْلُت  ُهَما َمْن   2«.ُموَسی َو  ُمَحمَّ

 از تعدادی در زیرا عسکری، امام نه باشدمی مجتبی امام حسن، از مراد د(
 و ( استحسن )مجتبی  اوالد از مهدی که شده تصریح سنت اهل روایات

در نتیجه این روایت  .کنید تمسک سنت اهل روایات به دارید عادت هم که شما
مطابق اعتقاد اهل سنت بیوده و حجییت نیدارد و ییا تیاویلش اینسیت کیه امیام 

دختیر امیام نیز هستند زیرا مادر امام باقراز فرزندان امام مجتبیزمان
 . اندبودهمجتبی
 مردی به دهممی گواهی یعنی :3باشد بیانیه «ِمن» دارد احتمال مچنانکهه

 .حسن فرزند از بیان باشد که
 چون نیست صادقدوازدهم امام مورد در یسمی ال و یکنی ال اینکه اما

 زبیان بیه حرمت مورد در حدیث نوشتند. اینمی ها کتاب در را اش کنیه و اسم
 گوییدمی سیخن شییعه زبیان در دو آن نبیودن رایگ یا حضرت کنیه و نام آوردن

 مهیدی، گوییدمی چیسیت دوازدهیم امیام نام بپرسی ای شیعه هر از همچنانکه
 .است آشکار کامتً  این و محمد القاسم ابو گویدنمی

                                                             
 19ح 446  2. کمال الدین ج1
 22ح 467  2. کمال الدین ج2
 206  6. مرآة العقول جللبیان نمِ  کان الحسن ولد من.  3
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َو »گیردد: نمی شود و به نام ذکرنمی جسم قائم دیدهدر حدیث آمده است: 
یَفَقاَل اَل  ُسِئَل َعِن اْلَقاِئِم   1«.اْسُمهُ  ُیَری ِجْسُمُه َو اَل ُیَسمَّ

و لکین »چنین ثبت شیده: « ال یکنی»همچنانکه در اثبات الوصیا به جای 
شود نه به اسم که این کناییه غییر از آن کناییه می ، یعنی از او با کنایه یاد2«یکنی

منطبق است که با عنوان امیام باشد، و این دقیقًا بر امام دوازدهممی مصطلح
شود و هیچکس ایشان را محمید می مان و بقیا الله و حجا بن الحسن و ... یادز

 کند بر ختف احمد بصری.نمی یاد
 و این حقیقت در روایات بیان شده است، از جمله:

نام بردن امام بر از امیام عسیکری حیتل نیسیت پیس بگوییید حجیت آل 
ُکْم ِباْلَخَلِف ِمْن َبْعِد اْلَخَلِف َفُقْلُت َو اْلَخَلُف ِمْن َبْعِدَي اْلَحَسُن َفَکْیَف لَ »محمد: 

ُکْم اَل َتَرْوَن َشْخَصُه َو اَل َیِحلُّ َلُکْم ِذْکُرُه ِباْسِمِه َفُقْلُت  ُه ِفَداَك َفَقاَل ِإنَّ ِلَم َجَعَلِنَي اللَّ
ُا ِمْن  د   آِل  َفَکْیَف َنْذُکُرُه َفَقاَل ُقوُلوا اْلُحجَّ  3«.ُمَحمَّ

 در و جسته برائت الحسن احمد از صیامر عشیره بزرگ گویندمی .7سؤال 
 نییز او خانواده و نزدیکان برخی حتی و است کرده مسئولیت سلب خونش برابر

 دارید؟ مسأله این برای توضیحی چه هستند. ادعایش منکر

                                                             
 3ح 333  1ج . الکافی1
 161. إثبات الوصیا  2
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 آل عشییره صرفاً  و نیست صیامر قبیله از ایشان که کردم عرض اوالً  :یمانی
 و اخیوت عهید کرده، صیامر تحالف قبیله با المهدی آل خاندان یعنی المهدی،

 .بودند بسته اجتماعی و سیاسی پیمانی هم
 گردن خودنش گفته و کرده برائت ایشان از صیامر عشیره بزرگ که ثانیًا این

 دلییل ییا شیودمی محمید آل قائم دعوت بودن باطل دلیل این خوب نیست، ما
 از نفر دو زنم:می شما برای کرده. مثالی برائت اعتم که شخصی آن بودن باطل

 از ابوجهیل و ابولهیب اکیرم، پیرمبر های عمو یعنی اکرم پیرمبر یقبیله بزرگان
 محمید حضیرت دعیوت بیودن باطل نشانه این کردند. برائت اعتم خدا پیرمبر

 .لهبابو و ابوجهل بودن دروغگو و انکار و جهود و کفر نشانه یا باشدمی
 احمید سیید خیانواده اکثیر اوالً  ندارند، قبول هم خودش خانواده اینکهاما 

 کند، ارائه را دلیلی ایشان اینکه از قبل حتی هستند، سید دعوت به مؤمن الحسن
 همیین بیا شخصیی چنیین باشد، فرستاده مهدی شخصی را امام گفتند: اگرمی

 دیده نزدیک از را الحسن الحمد سید رفتار و خو و خلق آنها فرستد.می اوصاف
 و همسیر آییا بودنید، وی ضید هیم او خانواده محال، فرض حتی بر بودند. ثانیاً 

 بودن باطل کند؟می ثابت را چیزی این چه نبودند؟ او کافر دعوت نوح به فرزند
 و همسیر بیودن کیافر ییا آمیده، وصیت و خدا، سوی از بینه با که را نوح دعوت
 را؟ پسرش

 نسیبی برائیت اعتم پیامبر از جهل ابو و لهب ابو برائت اعتم اوالً  جواب:
 داندمی اینکه با یعنی جسته؛ برائت احمد نسب از صیامر بزرگ حالیکه در نبود،
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 تلقیی پدر بی و قبیله بی وی تا ندانسته خود از را او آنهاست قبیله نسل از احمد
و البته خوب است بدانیید کیه ابوجهیل  .است ای قبیله تنبیه بزرگترین این و شود

 نبوده است. عموی پیامبر 
 هایانسان آنها یکبار است: گونه دو او به مدعی خانواده نیاوردن ایمان ثانیاً 

 ایمیان عدم به کسی که هستند نوح فرزند و همسر مثل شخصیتی بی و ابالی ال
 یافتن باطل که هستند متقی و مومن هایی انسان آنها یکبار کند، امانمی اعتنا آنها

 آن حیاالت بایید ابتیدا نتیجیه در است. شده ایمانشان عدم باعث مدعی ادعای
 ایمان، عدم صرف به اینکه نه داد قرار بررسی مورد را اندنیاورده ایمان که افرادی

 هیای انسیان کیار کردن، متهم نمود؛ زیرا که نوح فرزند و همسر به تشبیه را آنها
 .تقواستبی

 قیوم و عشییره بیا نزدییک از بخواهنید جویان حق از گروهی . اگر8سؤال 
 چیست؟ تکلیف کنند، دیدار الحسن احمد

 هر در و کنند.می دیدار هم ها خیلی کردند، دیدار ها خیلی خوب :یمانی
 فقهیای از بیه خیاطر بعضیی البتیه و است زمین روی الحسن، احمد سید حال

 همیان ایشیان ی اندداده محمد آل قائم قتل به فتواالزمان که  آخر گمراه و ضتل
 این معنایش این دارد. اختفائی غیبت و بود ی شده بینی پیش احادیث در که طور

 به مأمور منتها بینند،می را ایشان هم ها خیلی بیند.نمی را ایشان کسی که نیست
 نیستند. اعتن و افشاء

 ایمیان ایشیان بیه ایشیان، اقوام از بسیاری و ها، عمه ها، عموزاده برادرها،
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 در اسیت. مشخص که هم آنها منطقه کنند، ومی زندگی بصره در و عمدتاً  دارند
 تابع و هستند ایشان مخالف هم ای عده و دارند ایمان ایشان به ای عده منطقه آن

 ببینید، نزدییک از را ایشان خانواده خواهدمی باالخره کس هر هستند. مرجعیت
نیسیت.  این حجت شناخت راه لکن و ببیند، نزدیک از برود و بگیرد بلیط خوب
 اونم مکه، بیاید خواستمی مرتبه یک ندید، را الله رسول عمرش در قرنی اویس

 ولیی نیامید کنید، کمکیش او که بود محتاج مادرش که مادرش، احترام بخاطر
 نزدیک الله رسول به ملکوتی نظر از قدر این و رسید جایی به کارش قرنی اویس

 بیه یمین سیوی از رو رحمان بوی و رایحه فرماید: منمی الله رسول آقا که شد،
 در که بود خدا نزدیک رسول به اش ملکوتی اتصال قدر این و «.رسدمی مشامم
 آخ. گفیت و گرفیت درد دندانش دفعه کرد یکمی کار و بود ایستاده اش مزرعه
 گرفیت. قیرار اصابت مورد الله رسول حبیبم دندان اآلن گفت: شده؟ چه گفتند
 واقعیاً  اگر کنیم، فکر ما که این کرد. درک لحظه همان را در الله رسول درد یعنی

 اینها بوده، غار یار شد،می المؤمنین اول باید ابوبکر بود، این حجت شناخت راه
 اللیه رسیول زن پیدر اینها شد،می المؤمنین اوُل  باید عمر نیست. انکار قابل که

 اللیه. رسیول بعید الناس شد؟ ارتد چه لیکن و بودند رسول الله صحابه بودند،
 نشیین هیم بودنید، محشور طالب حبی بن علی المؤمنین امیر با همه اینها خوب

 عیالم سینخ از اصیتً  نیسیت. ایین حجیت شناخت راه اما بودند، فامیل بودند،
 حجت با آشنایی و است ملکوت عالم طرف از الهی استختف نیست. طبیعت

 سیید بیا بسییاری دنییا، عالم در ملکوت، در خورد؟می انسان درد به کجا خدا،
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 بیه کیه طور همون است. خوبی آدم گفتندمی و کردندمی زندگی الحسن احمد
 محیض به راستگو. امین و محمد گفتندمی بشود مدعی اینکه از قبل الله رسول
 بایید را هیا بیت شیود،می وحیی مین بیه هستم، خدا رسول من کرد ادعا اینکه

 متأسفانه است. مجنون و ساحر شاعر، است، کذاب حرفا گفتند: این و شکست
 .است افتاده اتفاق هم قضیه امروز این

 که متعصب غیر منصف ساز مستند گروه یک که خوبه هم خیلی اتفاقاً  بله
 تحقیق بصره در نباشند بروند فتن و فتن بیت دار وام نباشند، مرجعیت دار وام

 نه ترسند ومی خدا از نه که افرادی امروز، الحسن که احمد سید که کنند میدانی
 اینکه، بخاطر چه؟ بخاطر زنند،می به ایشان دارند دوست تهمتی هر قیامت، از

 عمیل جیور چیه داشیته، ای سیره چه ایشون افتاده، خطر به دستگاهشان دکان و
 تربییت بیوده، هیا طلبیه تربیت مشرول و بوده حوزه در وقتی نجف در کرده،می

 فتیوا بعداً  که نجف علمای همین گفتند؟می به او چه اختقی، و عملی و علمی
 گفتندنمی مگر امین، صادق عبد الله گفتندنمی موردش مگر در دادند، قتلش به

 طالب حبی بن علی حمیرالمؤمنین، سیره شبیه اش سیره گفتندنمی مگر صالح، عبد
 مگیر انیدازد؟می المیؤمنین حمییر ییاد بیه را میا رفتیارش گفتندنمی مگر است؟

 همیین شد؟ چی نجف؟ به کرده هدیه را او خدا و است حوزه ُمصلح گفتندنمی
 بعد خودشون، خیال به افتاد خطر به علماء جان بعد صدام، علیه کرد اعتراض که
 در چیرا کنیید؟نمی دفا  قرآن حرمت از چرا شدید؟ ساکت چرا گفت علماء به

 آمد بعد بیرون. برو نجف از گفتند: بهش علماء کنید؟می سکوت طاغوت مقابل
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 از اطاعیت بیه را میردم بیاییید کیه داده اجازه شما به کی کرد، اعتراض علماء به
 بکشید. را او مجنونه، ساحره، شاعره، کذابه، گفتند: کنید؟ دعوت خودتون

 مرجعیتیی، غییر حکومتی، غیر از ساز مستند گروه خوبه است یک خیلی
 ُمدینیه در بصیره در نجیف، در برونید بیفتند راه جو حق طلب، حق های انسان
 از حعم ،انددیده را الحسن احمد سید که کسانی از بکنند میدانی تحقیق و بصره،

 در کیه میرد این بگویند معاندین. و مخالفین از هم و طرفها بی از حعم و مؤمنین
 که گفتیدنمی کودکی، دوران در آیا بود، انسانی جور چه کردمی زندگی شما بین

 و میزار  در بردنیدمی پاشییدن بیذر و کشیتزار موقیع بیرای است مبارکی سید او
 برکیت موجیب مزرعیه در گیذاردمی قیدم پاشیدن بذر موقع وقتی این گفتندمی

 دفعه؟ یک شد چه خوب ما. زر  و کشت در شودمی بیشتر
 شناسیی حجیت راه شناسی، حجت برای نه خوب است، هم خیلی اتفاقاً 

مییدانی  تحقیق عنوان به ولی اغیار، مانع نه است افراد جامع نه چون نیست، این
 هیر کجیا، از عیراق، از اییران، از گروهیی ییک بگذارند. اگر منتها خوب است

 و بکننید بیرداری فییلم و بکننید مییدانی تحقیق آنجا بروند ایران، از مخصوصاً 
 بیدون بیوده؟ چیی بوده؟ کسی واقاً  شخص این اینکه درباره بکنند جمع مستند

 خبیردار سیسیتانی آقیای بییت مثتً  اگر بگذارند. اگر منتها تقلید. بدون تعصب.
 است. خوبی چیز ندهد، اینها قتل به فتوا و نشود

 جییواب: چییه پرسیییدیم و چییه شیید! میین اگییر اییین سییوال را پرسیییدم فقییط
 از خودتان مطمئن هستید که دیدم خیلی!خواستم ببینم چقدر می
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و اال ما را نیازی بیه تحقییق مییدانی از خیانواده و آشینایان و بیی طرفهیا و 
مخالفان احمد بصری در بصره و نجف و ُمدینه نیست. هر چند که ما این کار را 
کرده ایم و در خانه مادر احمد رفته ایم و با برخورد تند مادر او بثنیه رانده شدیم، 

مچنانکه از استادش در حوزه و هم حجره ای هیایش و دیگیر کسیانی کیه او را ه
دیده بودند تفحص کردیم و جملگی بر ضد ادعاهای شما ابراز کردند، هر چنید 

 که همان رفتار مادرش برای کشف حقیقت بس بود.
اما آنچه از فضائل او نزد علما گفتید اینها را هیچکس از علمای نجف ابراز 

شیخ یعقوبی باجناق مدعی سید حسنی که به تصیریح خاخیام بیزرگ  نکرده اال
یهود در کلیپی که از منتشر شده جاسوس و فرستاده اسرائیل برای ایجاد انحیراف 
در مهدویت در عراق فرستاده شده اسیت. خیوب از چنیین شخصیی بیه دور از 

ر انتظار نیست که از عنصری مانند احمید بصیری چنیان تعیابیری کنید و او را د
 حوزه بزرگ جلوه دهد. و اال علمای نجف اصًت تا وقتی احمد فقط طلبه بود او را

 شناختند و بعد ابراز ادعاهایش کم کم در حوزه سر زبان ها افتاد.نمی
ها اما آنچه درباره اویس گفتید و ربطی هم به سوال من نداشت، این حالت

 ر ضیمن بیه مکیه هیممربوط بیه بعید از ایمیان وی بیود نیه قبیل از ایمیانش، د
خواست و بر ختف ادعای شما به مدینه هم می خواست برود بلکه به مدینهنمی

 رفت ولی چون پیامبر در مدینه نبودند موفق به دیدار ایشان نگشت.
 دیگیر سیال هزار شاید است؟ ظهور زمان اآلن که معلوم کجا . از 9سؤال

 شود؟ ظهور دیگر سال هزار و بیفتد؟ اتفاق دقیقاً  عتئم ظهور
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 شخصیت های نشانه یک داریم، ظهور زمان های نشانه یک ما اوالً  یمانی:
 .است شده داده وعده که قائم شخصیت یعنی موعود،

 بیا زمیان هم که هایی نشانه آن یعنی شده، محقق آنها دوی هر ما زمان در
 کیه فرمودنید میثتً  شیده، محقیق بودنید، کیرده بیان قائم قیام و دعوت و ظهور

 است، حیوانی نامش که کسی بعد عبد الله شودمی حاکم عربستان در پادشاهی
 یا دهم.می شما به را حجت ظهور بشارت من بدهید را مرگش اگر بشارت فهد.

 قرمز های ملخ و سرخ مرگ و سفید مرگ امر، این با همراه فرمود: علی حضرت
 ییا دیگیر. داد رخ پییش سال چند اتفاق این خوب هست. خودش فصل غیر در

 حضیرت قییام و ظهور با زمان هم عتئم است ی حتمی عتمت شش فرمودند:
 چنید جیا فتن تلسکوپ خوب شود.می ظاهر آسمان در که دستی کف قائم ی:

 .گرفته را عکس این پیش سال
 قائم قیام و ظهور فرا رسیدن زمان برای که مشخصی و دقیق های نشانه پس

 شده. محقق همه شان اندکرده بیان بیت اهل
 از اوالً  حیوانست، نامش که کسی بعدش که عربستان پادشاه قصه جواب:

دهنید وجیود می نیسیت و تیازه در مصیدری کیه از آن آدرس بییت اهیل بیانات
نداردبلکه فقط بر سر زبانها افتادهو از شما کهبه حدیث لعن مدعی فرزنید قیائم 

به چنین حدیث غیر مسیتندی گرفتید خیلی تعجب است که می اشکال مصدری
ثانیًا در حدیث نگفته اسم آن حیوان فهد اسیت بلکیه تنهیا گفتیه  استناد جویید،



 نبرد |152|

 

مختلف است؛ متن رواییت  افراد بر تطبیق قابل باشد که اینمی نامش نام حیوان
 اینست:

 اسیم علیی اسیمه رجیل الحجاز یحکم :  النبی عن احمد مسند عن
 فیی تیری ال منیه اقتربیت اذا و البعید من الحول عینه فی حسبته رحیته إذا حیوان،

 بشیرونی: ثتثاً  اعادها منه؛ لشیعتنا ویل عبدالله، إسمه له حخ یخلفه شیئًا، عینیه
 بشیرونی الحجیا، بظهیور ابشیرکم بموته بشرونی الحجا، بظهور ابشرکم بموته
 .الحجا بظهور ابشرکم بموته

 اسیت افتاده اتفاق بصری احمد ظهور از بعد سال 14 الله عبد وفاتثالثًا  
 بوده؟ او ظهور شدن نزدیک نشانه چطور پس

 کنیدمی ادعای که چیست معنایش اصتً  اوالً  ملخ و سرخ و سفید مرگ اما
 کیی ثالثیاً  باشید، ظهیور نشانه که بیفتد اتفاق قرار است کجا ثانیاً  افتاده؟ اتفاق
 افتاده است؟ اتفاق

 یعنیی قرمز مرگ یافتد:می اتفاقات این قائم از قبل چندی گویدمی روایت
 ملیخ و خیودش فصل در های ملخ طاعون، یعنی سفید مرگ شمشیر، با کشتار

 خودش: فصل غیر در خونرگ قرمز های
 َغْیرِ  ِفي َجَراد   َو  ِحیِنهِ  ِفي َجَراد   َو  َحْبَیُض  َمْوت   َو  َحْحَمُر  َمْوت   اْلَقاِئِم  َیَدِي  َبْیَن » 

ِم  َحْحَمُر  ِحیِنهِ  ا َکالدَّ ْحَمُر  اْلَمْوُت  َفَأمَّ
َ
ْیِف  اأْل ا َو  َفِبالسَّ ْبَیُض  اْلَمْوُت  َحمَّ

َ
اُعوُن  اأْل  1«.َفالطَّ
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 سرخ؟ ملخ به چسبیدید و اید کرده رها را قبلی عتمت سه شما خوب
 رهیا را ظهیور یعنیی سیفیانی قطعیی نشانه زرنگید! خیلی دست. کف اما

 نقل مخدوش سندی با هم آن روایت سه در تنها که ای نشانه به چسبیدید کردید
 سال در دست این اوالً  کنممی عرض شما اطت  جهت ندارد اشکالی اما شده؟

 پیس کیرده ظهیور 2000 سیال در بصری احمد حالیکه در شده رؤیت 2006
 عتمیت کفیی هر ثانیاً  بوده؟! احمد ظهور بودن نزدیک نشانه کف ظهور چطور
 بیر منطبیق که شده ذکر آن برای هایی نشانه روایت سه آن در بلکه نیست ظهور

 :نیست گفتید شما که کف این
 این از قبل افتدمی اتفاق صیحه آن در که سالی گوید:می اول روایت الف(

ِذي اْلَعامُ »شود: می رؤیت مشخصی دست و ماه در صورتی رجب ماه در  ِفییهِ  الَّ
ْیَحاُ   1«.َباِرَزة   َید   َو  اْلَقَمرِ  ِفي َیْطُلُع  َوْجه   َقاَل  ِهَي  َما َو  ُقْلُت  َرَجب   ِفي اآلَْیاُ  َقْبَلهُ  الصَّ

 با که رجبی هم آن ماهی، هر نه است رجب ماه در رؤیتش تاریخ اوالً  پس
 و شودمی رؤیت ماه در صورتی همراهش به ثانیاً  دارد، قرار صیحه از کمی فاصله
 .نیست تنهایی به دست

 گوییدمی کیه اسیت صیدایی کف این همراه به گوید:می دوم روایت ب(
 جیای بیه و گوییدنمی چیزی شما ادعای مورد دست حالیکه در اینست اینست
،»کند: نمی اشاره هم خاصی یْفَیاِنيُّ ، َو  السُّ ، َو  اْلَیَمیاِنيُّ  ْبیُن  ُشیَعْیُب  َو  اْلَمْرَواِنیيُّ
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 1«.َهَذا َهَذا، َتُقوُل: َکفي  َو  ،َصاِلح  
 در نیه کنیدمی طلیو  آسیمان از کیف ایین گوید:می هم سوم روایت ج(

َماءِ  ِمَن  َتْطُلُع  َکف   َو  :آسمان  2«.اْلَمْحُتوِم  ِمَن  السَّ
 همه برای رؤیت قابل همین برای نکرده طلو  آسمان از کف این حالیکه در

 مطلیع آن از دارند کار و سر مجازی فضای با که کسانی از معدودی تنها و نبوده
 .اندشده

 نیایید تا که سفیانی کو شده؛ خوب همه نشانه های ظهور محقق اما اینکه
 سفیانی به کم خیلی شما چرا که است مشخص کامتً  شود؟نمی محقق ظهوری

 زییرا نیسیت. اثبیات قابل اصتً  که کنیدمی رنگ پر را دیگر عتئم و پردازیدمی
 خوشبختانه که است ظهور شدن نزدیک مورد در روشن ای نشانه سفیانی کلیات
 .باشدمی نشانه این از عاری شما امام ظهور

کردید که این نشانه هم زمان با ظهیور و قییام می ختصه اینکه: شما تاکید
قائم است در حالیکه هیچیک از وفات عبد الله و ملخ های سرخ و کف آسمانی 

تفاق افتاده، بیه عیتوه همزمان با ظهور احمد بصری نبوده بلکه سالها بعد از او ا
 که اصًت آنچه رخ داده مطابق آنچه در روایات گفته شده نیست.

دانیم کیه در رواییات آمیده، امیا شیما می یمانی: ما این نشانه ها را همانی
شخصی به نام  فرض کنید اصًت هیچکدام از نشانه های ظهور رخ نداده اما وقتی
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الله  رسول وصیت یعنی فرمودند حطهار حئمه که قانون همان با الحسن احمد سید
 و عیسیی و موسی حضرت حتی و بیت اهل و پیرمبر او را اوصاف تمام آمده، و

 شیده داده بشیارت است، شده معرفی او یعنی ،اندکرده بیان نوح حضرت حتی
 علیم شیعه، روایات سنت، در حهل روایات در قرآن، و انجیل و تورات در است،

 علمی همان او کنید. مطالعه را نوشته که را کتابهایی کند،می اظهار را محمد آل
 شیناخته و کردنیدمی معرفیی آن علم با را خودشان خدا های حجت که آورده را

 علمی همه فرمود چون را آورده. خدا های حجت همه فوق علمی بلکه شدندمی
 اسیت، علیم حیرف دو شودمی اظهار که علمی همه آورند،می خدا خلفای که

 هیم شیود. بنیابراینمی تکمییل دیگرش حرف پنگ و بیست آیدمی ما قائم وقتی
 که شخصی اینکه هم و شده محقق گفتند ظهور زمان برای که دقیقی های نشانه

 آمده است. اندداده بشارت
جواب: اگر قرار بود فردی بدون تمام نشانه های ظهور بیاید که اصیًت چیرا 

قیام او گفته شیده اسیت؟ آییا چنیین لریوی از ائمیه این همه نشانه برای ظهور و 
 دهد؟ حاشا و کّت.می معصوم علیهم الستم رخ

اما اینکه احمد بصری با قانونی حجت آمده یعنیی وصییت رسیول خیدا و 
علم اهل بیت و در قرآن و و دیگر کتب آسمانی هم معرفی شیده و هیم بشیارت 

 شیما ادعیایِی  امیام از چیزی که اتروای و انجیل و تورات و قرآن داده شده، اوالً 
 .متون خود نه کنیدمی تمسک متون آن از خودتان تاویتت به شما و اندنگفته

 سیهوی و عمیدی اشیتباهات از پر خوانده ایم را احمد های کتاب ما ثانیاً 
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 اشیتباه و شیده مرتکیب روایات بعضی به جهلش به خاطر را سهوی اشتباه بود.
 بدهد. تطبیق خودش بر تا کندمی حذف را حدیث ته و سر که جایی را عمدی

و اما وصیت که در جای خودش به تفصیل ثابت خواهیم کرد منظیور ییک 
 حدیث بدون سند که فقط یک نفر آن را نقل کرده نیست.

 معلوم کجا از الله بگویید رسول زمان اینست که در یمانی: سخن شما مثل
 موعیود پیرمبر که همین خوب باشد؟ انالزم آخر پیامبر موعود ظهور زمان اآلن
 کرد، مکه ظهور در بود، آمده انجیل و تورات در که اوصافی همان با الزمان آخر

 کیه کسیی آن خیود کیرده. ظهیور خیودش دیگر. خوب است ظهور زمان یعنی
 است؟! ظهور زمان که معلوم کجا از حاال کرده، ظهور شده بوده داده بشارت

 در بودنید، گفته منجی ظهور زمان برای که هایی نشانه و اوصاف به عتوه
 کتیاب اهیل کیه هیایی نصرانی و ها یهودی و لذا اکرم حاصل شد پیرمبر زمان

 سنی و شیعه بزرگ علمای هم امروز است. منجی ظهور زمان دانستندمی بودند
 درگییری و ها جنگ افتد،می دارد عراق و شام در که اتفاقاتی دانند.می خودشان

 حوادث ایران، حوادث یمن، حوادث افتد،می خاورمیانه منطقه در دارد که هایی
 است. ظهور زمان های نشانه همه مسائل این عراق،

 گفتنید شما بزرگان خود بینند،می پیرمردترها که گفتند شماها بزرگان خود
 منتظیر فتنی. پیس به میدهد را پرچم فتنی کنیم،می درک را ظهور زمان ما که

 کیه کسی آن وقتی ولی آیدمی کسی چنین زمانی چنین در که دانستندمی وبودند 
 فلّمیا»قیائم:  تعبییر به و ورزیدند، به او کفر و کردند تکذیبش شناختند آمد،می
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 بیر خیدا لعنت پس «الظالمین قوم علی الله فلعنا« »به کفرو عرفوا، ما هم جاء
 .خدا خلفاء به کافران

 و کردنید معرفی قرآن معجزه را خود اصلی دلیل استم پیامبر اوالً  جواب:
 اهل آنچه ثانیاً  مستقل. دلیل نه بود تایید عنوان به کتاب اهل های کتاب به استناد
 در متن کتب آسمانی شان بود که قیرآن پیامبر دقیق مشخصات دانستندمی کتاب

ا جاَءُهْم ما َعَرُفوا َکَفُروا ِبه»فرماید: می  احمید کیه قائلید ه شماحالیک در ،1«َفَلمَّ
 دوران در کیه بیوده مختیوم وصیت و مرفول حقیقت و مکتوم سر و یخفی رجل
متن کتیب آسیمانی  کنیدمی استناد آن به شما آنچه و فهمیدند، اشتباه همه فترت

 بیدل نسیخه چنید ییا احتمال چند دارای و پهلو دو و مبهم نیست بلکه جمتتی
 .نیست دو این بین قیاسی پس کند حاصل اطمینانی تواندنمی که است

 ظهیور هیای نشانه از که عراق یا یمن یا ایران در حادثه رخداد صرف ثانیاً 
 این به مربوط حوادث بلکه افتاده، کشور سه این در خیلی اتفاقات این از نیست،

 .نیافتاده است اتفاق هنوز که شده ذکر هایی نشانه با کشورها
 در آنها از ای عده یعنی بزرگان ،اندچناه گفته گویید بزرگان مامی اما اینکه

 از کیه کلیپیی در و ایشیان غیر نه بودند گفته بهجت الله آیت تنها را این حالیکه
 نه بوده پیرمردها نبودن امید نا منظورشان که اندداده توضیح شده منتشر نیز ایشان
 پیرده ظهیور بودن نزدیک به علم از سخنشان و باشند داشته خبر چیزی از اینکه

 .باشد برداشته
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ایین آرزوی میدافعان  دهید،میزمیان امیام را به پرچم رهبری اینکه اما
 تطبیق با ها منبری بعضی و شده عوامانه ایشایعه انقتب ایران است که تبدیل به

 !بزرگان نه کردند مطرحش ایشان بر خراسانی
 کیه اسیت واهی خیالی هستیم ظهور آستانه در دانستندمی ما بزرگان اینکه

بییت  اهیل مقیدس کیتم ایین شیعیان مقابل در زیرا دهیممی نسبت آنها به شما
 نزدییک از هیچگیاه شییعه پس .1«الوقاتون کذب» که دارد وجود علیهم الستم

بییت علییهم  اهیل کیه حتمیی عتئیم اینکه اال دهدنمی خبر ظهور قطعی شدن
 .است ندیده حال به تا که ببیند را سنت ی اهل ی نه اندفرموده الستم

 ظهیور تعیین کردن وقیت بیرای به معنای یمانی . آیا ادعای آمدن 10سؤال
 «.الوقاتون کذب»که:  داریم روایت نیست؟ در حالیکه

یمانی یکی از عتئیم ظهیور  کردیم؟ تعیین وقت ظهور برای کی ما :یمانی
 عتمیاتی چنیین قیائم قیام و ظهور با زمان هم فرمودند اطهار ائمه است و وقتی

 باید را عتمت آن آیا بکنیم؟ کار چه باید ما افتاد اتفاقات این افتد، اگرمی اتفاق
میا آن  اگیر نه؟ یا کنیم عمل قبالش در را خود و وظیفه بشناسیم، بفهمیم، ببینیم،

 وّقات؟ شویممی کردیم، تصدیق را عتمت
 مشیرق سیمت از را سیاه های پرچم فرموده: وقتی حضرت به عنوان مثال 
 مهیدی خدا خلیفه چون آنها بشتاب سوی به یخ روی بر خیز سینه حتی دیدی،
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 ظهیور نزدیک های نشانه از سیاه، های پرچم که دانیممی همه خوب آنجاست.
 امام دست به را پرچم و آیندمی اینها مهدی است که امام ظهور با مصادف تقریباً 

 ائمیه کیه اوصافی آن با دیدم را سیاه های پرچم آن من اگر حال دهند.می مهدی
 خلیفیه بیه و برسیانم آنها به را خودم خیز سینه دارم وظیفه آیا کردند، ذکر اطهار

 به من اگر نه؟ یا است یمانی و همان اول مهدی همان که شوم مهدی ملحق خدا
 کردی؟ تعیین مصداق شما عجب؟! ِاِاِااِ  گوییمی شما خوب بشتابم، سمت آنها

 از کسیی هر شدم زیرا جهنمی که نشناسم اگر کردی؟ و تعیین وقت ظهور برای
  کرد؟ کار چه باید باالخره است. خوب آتش اهل برگرداند، روی یمانی

 خراسانی، و یمانی و سفیانی خروج فرمودند: خودشان اطهار ائمه که وقتی
 کردنید، خروج اینها که کوفه است و هنگامی سمت به روز، یک و زمان یک در

 را حیدیث ایین اگیر میا خیوب شیود.می ظیاهر مهدی امام بعدش مقدار فتن
 پیس .انیدفرموده اطهار ائمه خود این را خوب وّقاتیم؟ کردیم؟ توقیت بخوانیم،

 محقیق حتمی عتمات اینکه از قبل گویندمی خیر. نه بودند؟ وّقات اطهار ائمه
 .دارد وجود آنها در هم بداء امکان عتوه به و دانندنمی ظهور را وقت بشود،

 بیه کیریم قرآن که عتماتی همان با اینکه بخاطر آمده، یمانی گوییممی ما
 یمانی او که فهمیدیم الله رسول وصیت با فرمودند، طهارت و عصمت بیت اهل

 بییت اهیل احادییث اسیت، بیا یمیانی او کیه فهمیدیم محمد آل علم است، با
 رؤییای است، بیا یمانی او که فهمیدیم ایشان پرچم با است، یمانی او فهمیدیم

 است. یمانی او که فهمیدیم جبرئیل ملکوتی صیحه و آسمانی ندای و صادقه
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 و یمیانی حتی وقتیی دانیم.نمی ما کند،می کی ظهور مهدی امام اما اینکه
 کردنید میا کوفه خروج سمت به هم با همزمان روز فتن در سفیانی و خراسانی

 دین کل به ما اال و بیاید باید دیگر ماه مهدی هشت امام قطعاً  توانیم بگوییمنمی
 ابدًا. شویم؛می کافر

 اسیتدالل «.الوقیاتون کیذب»فرماینید: می حضرت کافی اصول کتاب در 
 میقات، برای برود روز 30 شد قرار شد، بداء موسی حضرت مورد در که کندمی

 یعنیی شیدند. مرتید اسیرائل بنی اکثر و روز 40 شد کرد، بداء را روز 30 خدا و
 فرمودند: لذا بشود، محقق محمد آل قائم امر مورد در است ممکن چیزی چنین

 آن در بیداء چیون کنیم؛نمیی تعییین وقیت که هستیم بیتی اهل نکنید ما توقیت
 اوصیافی همان با یمانی که وقتی ولی کنیمنمی تعیین وقت ما پس است. ممکن

 حجیت کیه او مقابیل در دارییم وظیفیه آمید میا نمودنید ذکر بیت اهل ائمه که
 وقتی حال بشویم. همراه بکنیم، تمکین بشویم، تسلیم کنیم، اطاعت خداست،

 فیتن میثتً  کیه فهمیید شودمی روایات حسب به کرد، کوفه خروج سمت به که
 حتی بیت، اهل روایات حسب به اما مهدی ظهور خواهد کرد امام بعدش مقدار

 بیت اهل و است، ممکن بداء آنجا در چون کنیم،نمی مشخص وقت هم آنجا در
 بیداء اسیت ممکین قییام و ظهیور میورد در و شد بداء موسی مورد در فرمودند
 و نیست وقت تعیین ما وظیفه است. الله خلیفا از اطاعت ما وظیفه شود. حاصل
 وقت قطعی تعیین خدا، حجت از غیر کسی هر کنند،می وقت تعیین که کسانی

 .است دروغگو کند،می ظهور موقع فتن در مهدی امام حتماً  بگوید و بکند
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 آمیده، یمانی پیش ها سال پرسند: اگرمی در همین راستای گاهی دشمنان
 ؟اندظهور نکرده هنوزحضرت مهدی چرا پس

 بیه سفیانی و یمانی خروج فاصله زمان کند،می تعیین زمان که اما روایاتی
 زمان یک در اینها گویدمی یعنی کند.می بیان را  مهدی امام ظهور تا کوفه سمت

 بیه اینهیا کیه مررب. وقتیی از و سفیانی شرق از این شوند،می ور حمله کوفه به
 میاه قیدر این مهدی مثتً  امام ظهور تا بعد به آن از شدند، ور کوفه حمله سمت
 کوفیه سمت به خروجی هنوز سفیانی و یمانی است. این در حالیست که فاصله
 سیاز سرنوشت و عظیم و مهم حادثه یک عنوان به که اتفاقی آن یعنی .اندنداشته

 نیدارد معنا سؤال این پس نیفتاده. اتفاق هنوز شده، مطرح ظهور عصر طلیعه در
  نیامده. مهدی امام چرا که

 کردند، خروج کوفه سمت زمان به یک در خراسانی و سفیانی و یمانی اگر
 چرا کردند، خروج پیش ماه هشت مثتً  اینها بفرمائید توانیدمی شما تازه وقت آن

 بییت، اهیل رواییات بیه توجه با تازه که مهدی نشده؟ امام ظهور از خبری هنوز
 الحسین بین محمید حضیرت محمید، آل قائم ظهور زمان در بداء امکان چون

 صیادر اسیت تسیلیم کیه ای شییعه ییک از هیم سؤال این دارد وجود العسکری
امیا  برگیردد روزه سیی بودنید منتظیر موسیی قوم فرمود: حضرت چون شودنمی

 میذهب بیه برگشتند آنها و روز 40 شد روز 30 کرد فتنه کرد، بداء متعال خدای
 دو بیفتید. اتفیاق هم ما قائم مورد ممکن است در اتفاق همین و پرستی گوساله

 اتفیاق سیوم مرتبه شد، حاصل بداء نوح قوم عذاب درباره نوح، قوم درباره مرتبه
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 شیدند کیافر و برگشتند نوح شیعیان و پیروان و قوم سوم دو جهت همین به افتاد.
 خیروج از قبیل تیا اوالً  پیس بکند. فتنه جور این را ما متعال ممکن است خدای

 و یمیانی کیه هیم وقتیی کیرد. تعییین شودنمی مهدی امام برای وقتی که یمانی
 برای که فتنه ممکن همان هم بعد به این از کردند، خروج کوفه سمت به سفیانی

 متعیال خدای از بیفتد. اتفاق هم ما برای افتاد، اتفاق نوح قوم و اسرائیل بنی قوم
 و ندهید قیرار سیخت هیای آزمایش مورد این از بیشتر را ما که کنیممی مسألت

 مهدی نورانی جمال چشمان مان به زودتر چه هر الله شاء إن و ما بر بکند رحم
 .بشود روشن فاطمه

دانستم ادعای ظهور یمانی ربطی به تعیین کیردن وقیت می جواب: من هم
دهید تیا بطیتن می ندارد اما سوال را اینگونه مطرح کردم تا ببینم شما چه جواب

 مبانِی شما بیشتر آشکار شود.
 در پاسخ به ادعاهای شما باید گفت:

در احادیث آل محمد علیهم  باشد، اجبو یمانی شناخت که فرض بر اوالً 
 رواییات، تصیریح طبق و ،1او ظهور نه شده گفته سخن او خروج از الستم تنها

 رواییات، تصیریح طبیق بیاز و 2بود خواهد همزمان سفیانی خروج با او خروج
 در و 3کشیدنمی طیول بیشیتر ماه نه حکومتش مدت و ماه شش سفیانی خروج

                                                             
 82ح 303  1و ...: الخصال ج. پنگ عتمت قبل از قیام قائم خواهد بود: خروج یمانی 1
 255. الریبا للنعمانی  2
 300. الریبا للنعمانی  3



 |163|چطور  احمد اسماعیل بصری یک دفعه شد احمد الحسن یمانی؟    

 روایات، طبق زیرا نمایدمی خروج و ظهور محمد آل قائم که است ماه نه همین
 و ماه سه یعنی است فاصله محرم 10 تا رمضان 23 از ایشان خروج تا ظهور بین

 1روز. بیست از کمتر
 معیین ظهیور برای زمانی شود شناخته یمانی اگر که است صورت این در

 .است نشده
 و شده مطرح روایت یک در تنها یمانی از اطاعت بودن واجب مساله ثانیاً 

 .نیست اثبات قابل
 است؟ کوفه سمت به یمانی و سفیانی خروج همزمانی گفتید کجا از ثالثاً 

 سیفیانی خیروج محیل و 2است یمن یمانی خروج محل بیت اهل روایات طبق
 تصریح اما آیدمی کوفه به یمانی روایت یک طبق بله .3باشدمی شامات و دمشق

 .4است یمانی از غیر کندمی داد و عدل از پر را زمین که کسی آن کندمی
 بیانات از آنهاست در مهدی خدا خلیفه که مشرقی سیاه پرچم روایت رابعاً 

                                                             
 379  2. اإلرشاد ج1
از امام باقر  16ح 331  1، حدیث دوم: کمال الدین ج7ح 328  1. حدیث اول: کمال الدین ج2

از امام صادق علیه الستم، حیدیث چهیارم: عییون  661علیه الستم، حدیث سوم: کفایا المهتدی  
، حییدیث ششییم: کفایییا 60ح 277، حییدیث پیینجم: الریبییا للنعمییانی  4642ح 244الحکییم  

، حیدیث هشیتم: تقرییب المعیارف، 40-39هفتم: الریبیا للنعمیانی  ، حدیث 647المهتدی  
  359  3حدیث نهم شرح األخبار ج

 300، الریبا للنعمانی  328  1. کمال الدین ج3
 . قبًت به این روایت پرداخته شد.4
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 شییعه نیزد اعتباری که است سنت اهل منقوالت از بلکه نیست  بیت اهل
 .ندارد

 فقیط بداء امکان اصل دارد، وجود بداء امکان حتمی عتمات در اینکه اما
 توسط در سفیانی بداء وقو  اما شده بیان تک روایتی ضعیف در سفیانی به نسبت

 :جمله از گشته، شده رد  ائمه خود
در پاسخ کسی که گفت امیدوارم اجل سفیانی اجل موقوف ی   باقر امام

 بداء پذیر ی باشد فرمودند: نه به خیدا قسیم سیفیانی یقینیًا از محتومیات اسیت:
 قیال: المحتیوم؟ میا حمیران: له فقال موقوف. اجل و محتوم حجتن حجل حنهما»

 حمیران: قال المشیا. فیه لّله الذی قال: الموقوف؟ ما و قال: غیره. یکون ال الذی
 ال الستم: علیه جعفر حبو فقال الموقوف! من السفیانی حجل یکون حن الرجوا انی

 1«.المحتوم لمن حنه الّله و
که هییچ چیاره ای از رخ دادن آن فرمودند: از محتوماتی نیز امام صادق

 ان بّد  ال الذی المحتوم من»قبل قائم نیست خرج سفیانی و خسف بیداء است: 
 2«.بالبیداء خسف و السفیانی خروج القائم قبل یکون

 است یمانی همان بصری احمد اید فهمیده چیزها یکسری با اینکه خامساً 
 فرمودند، طهارت و عصمت بیت اهل به کریم قرآن که عتماتی از عبارتند آنها و

                                                             
 5ح 301. الریبا للنعمانی  1
 26ح 264. الریبا للنعمانی  2
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 .صادقه رؤیای پرچم، بیت، اهل احادیث محمد، آل علم الله، رسول وصیت
 فرمیوده، احمید دربیاره عتمیاتی چیه بیت اهل به قرآن فهممنمی که من

 دوازده از حرفیی رواییت سیه در کیه دارد رواییات چهار هم وفات شب وصیت
 مساله این حدیث یک در تنها و گفته سخن امام دوازده از فقط و نشده زده مهدی

 مورد در اما سندی و داللی دارد.  اشکال سی بر بال  هم حدیث آن که شده وارد
 رواییات تصیحیف و تحرییف و غلط حرفهای از پر هایش کتاب که احمد علم

 تعداد گویندمی سنی و شیعه در متواتر روایات که بیت اهل احادیث اما و است.
  تاست. دوازده امت این اوصیای و ائمه و خلفاء

 رؤیای اما و نکردید ارائه چیزی معقول نا و سبک تاویتت جز که پرچم اما
 کیه اذان شیأن حتی که شده تصریح صحیح سند چندین با روایتی در که صادقه
 شیده معرفیی خیواب توسیط که آنست از باالتر خیلی باشدمی مستحب عملی
 گیرو در بشر ابدی شقاوت و سعادت که خدا حجت شناخت به برسد چه باشد

 1آنست.
 کردند یعنی سال ظهور را مشیخصنمی سادسًا اینکه اهل بیت وقت تعیین

کردند و این ربطی ندارد که عتمات حتمی برای رخداد ظهور و قیام را بییان نمی
کنند و اال این همه روایت که روز و ماه زمان ظهور و زمان خیروج قیائم را بییان 

 چیست؟ دانکرده

                                                             
 1ح 482  3. الکافی ج1
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داده که خبر قبلیی را داده می سابعًا بداء همواره در زمان خود معصومی رخ
نموده، همچنانکه بداء در میقیات می بوده و خود معصوم هم رخداد بداء را تایید

اتفاق افتاد اما رخ دادن بیداء در زمیان غیبیت در زمان خود موسیموسی
روایات اهل بیت چیز دیگری در تنها مساوی با گمراه شدن شیعیانی است که جز 

دسترس ندارند لذا قطعًا درباره عتمات حتمی و زمیان خیروج قیائم بیدائی رخ 
 نخواهد داد.

باید توجه داشت که  و اما در مورد تنظیر میقات قائم به میقات موسی 
گفتند میا می ابتدا و انتهای وقت کامًت مشخص بود و اهل بیتنسبت موسی

کنیم چون احتمال بداء وجیود دارد، امیا اینکیه نمی ی قائم بیانچنین وقتی را برا
کند وقت را می بگویند هر وقت سفیانی به حکومت رسید بعد از نه ماه قائم قیام

نیدارد. غییر از « کیذب الوقیاتون»لذا منافاتی با  اندبه صورت روشن بیان نکرده
امیا دربیاره قیائم اینکه برای موسی عتمتی برای باز گشتش گذاشیته نشیده بیود 

شود می عتماتی گذاشته شده که تخلف از آنها تنها باعث حیرت و سر در گمی
 و بداء در آنها امکان ندارد.

 روایتیی هییچ در اما راجع به سوالی که مطرح کردید همانگونه کیه گفیتم
 غیرب از او و شیرق از این و است کوفه سمت به سفیانی با یمانی خروج نگفته
 پیس غیرب، از سیفیانی و شرق از اون که شده گفته خراسانی مورد در این بلکه

اْلُخَراَسیاِنيُّ َو »ندهیید: نسیبت یبیت اهل به و نیاورید در چیزی خودتان لطفًا از
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ْفَیاِنيُّ َهَذا ِمَن  َو َهیَذا ِمیَن اْلَمْریِرِب َیْسیَتِبَقاِن ِإَلیی اْلُکوَفیِا َکَفَرَسیْي  اْلَمْشِرِق  السُّ
 1«.ِرَهان  

 و دعوت و ظهور نه است یمانی خروج فقط آمده روایات در طرفی آنچهاز 
 کوفه نه شده ذکر یمن از او خروج همچنانکه خروج، و لشگر و بیعت

                                                             
 259و   255نی ج. الریبا للنعما1



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هفتم جلسه
شما چطور اعتقاد به سیرده امام   

دارید و می خواهید با کتاب شیخ 

 طوسی آن را اثبات کنید؟
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ید امام سیزده به اعتقاد چطور شما  کتدا  همین با خواهیدمی و دار

 کنید؟ اثبات را طوسی آن شیخ
 امیام دوازده که گویدمی «غیبت» کتاب در خودش طوسی . شیخ11سؤال 

 رفتند، بین از و بودند امامی سیزده که داشت وجود منحرفی فرقه و نداریم بیشتر
 همیین با خواهیدمی و دارید امام سیزده به اعتقاد چطور شما .اندبوده باطل پس

                                                    کنید؟ اثبات را طوسی آن شیخ کتاب
 نیستیم. طوسی شیخ از بزرگتر و طوسی شیخ مقلد عقایدمان در ما :یمانی

 گیریم.می محمد آل و محمد پیرمبر، عترت و کریم قرآن از را عقایدمان ما
 کیه اینست سر بر بلکه نیست طوسی شیخ از تقلید سر بر صحبت جواب:

 عقائید که دورانی یعنی ندارد صرری غیبت عصر تا چندانی فاصله طوسی شیخ
 و مانیده باقی نخورده دست بوده رسیده بیت اهل از که گونه همان به کلی شیعه

 شییعه صیحیح عقائید و بیت اهل بیانات عموم به واسطه سه دو با طوسی شیخ
 بیوده نظر اختتف جزئی مسائل بعضی در است ممکن بله است. داشته اشراف

 بوده، ائمه تعداد و امامت بحث که شیعه اعتقادی مساله ترین اصلی در اما باشد
 .ندارد معنا صدوق شیخ و مفید شیخ و طوسی شیخ اشتباه فرض

 میردم تیک تیک منظور شما اگر کیست؟« ما» از منظور شما اینکه از غیر
 را رواییات و قیرآن بیه مراجعیه سواد مردم تک تک دانیدمی به خوبی که هستند
 برسد چه است عربی زبان مترجم از تقلید کنندمی تقلیدی که کمترین و ندارند
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 پیس باشیند. داشته روایات و قرآن به نسبت الزم های تخصص از خبر اینکه به
 کیه آنچیه تابع و کنند مراجعه شناس دین متخصصین به که ندارند این جز راهی

 نیست تابعیت و تقلید ائمه، مساله تعداد مورد در اما باشند. اندآورده بدست آنها
 شیعه و ها سنی از اعم استمی های فرقه تمام زیرا اینهاست از باالتر خیلی بلکه
 کبری غیبت و صرری غیبت و ائمه حضور دوران طول در امامی دوازده غیر های
 ائمه تعداد حصر به اعتقاد یعنی هستیم امامی دوازده شیعه ما که دانستندمی
 شییعه بافته، فترت دوران درباره احمد که داستانی طبق اینکه نه داریم دوازده در
 جیای بیه اشیتباهی میثتً  و شده کشیده عقیدتی انحراف به کبری غیبت دوره در

 .است گشته معتقد امام دوازده به امام سیزده
 علوم از ایرشته هیچ در شما که هستید خودتان ما از منظور شما اگر اما و

 رجال نه و تشیع تاریخ نه عقائد نه حدیث تفسیر، نه نه ندارید تخصص استمی
 .است محض اشتباه روایات و قرآن به مستقیم مراجعه در این صورت درایه. و

 عقائد« غیبت»در کتاب  طوسی شیخ گویممی بدانید بیشتر اینکه برای اما
 عصیر در شییعه عقائد بر کامل اشراف که کسی عنوان به بلکه ننوشته را خودش
دارد این کتاب را نگاشته و اعتقاد شیعیه را درباره مهدویت بیان کرده  ائمه حضور

 اسیاس بیر شییعه در اعتقیادات  الجعفری عقائد نام به کتابی است. همچنانکه
 کیه نییاورده مهیدیین از سیخنی هییچ آن در نگاشیته و  بییت اهیل روایات

 شییخ اسیت. همچنانکیه نداشته جایگاهی شیعه نزد ای عقیده چنین رساندمی
 دوره کیه بیوده پیدرش شیاگرد و آمیده دنییا به صرری غیبت دوره در که صدوق



 |173|؟خواهید با کتاب شیخ طوسی آن را اثبات کنیدمیشما چطور اعتقاد به سیزده امام دارید و   

 واسیطه بیه نموده، دریافت ایشان از را درست عقائد و درک را  ائمه حضور
 تالیف را شیعه اعتقادات کتاب نموده، نقل پدرش از را آنها از بسیاری که روایاتی

 بیانیات طبیق شییعه عقائید بدانید خواسیت و آمید آینیده در کیس هر که کرده
 از سخنی هیچ نیز کتاب این در و کند مراجعه کتاب این به چیست بیتاهل

 .است نشده زده مهدیین
 درسیتی حیرف قضیاء از گفتیه، طوسیی شیخ که چیزی این یمانی: اصتً 

 و امیام ی سییزده نیه امام ی دوازده فرماید:می وصیتش در هم پیرمبر است، زیرا
 امیام تیا 12 از تیر پایین مهدی دوازده مقام شودمی معلوم مهدی؛ پس تا دوازده
 خیا  معنیای بیه امیام لکن و هستند خدا حجت و خدا خلیفه هم آنها است.
 که تعارف امام، 13بگوید  خواستمی اکرم پیرمبر اگر و هستند. امام 12 همان

 امام. 13 فرمودمی شریفش وصیت در نداشت،
 همیان اول مهیدی چیون کیرد ذکیر را اول مهیدی پیامبر در وصیتش تنهیا

 وصییت بیا باید لذا آید.می زمان امام از قبل که زمان است امام وصی و فرستاده
 امام خود آیند ومی الهی عدل دولت در بعداً  دیگر مهدی یازده کند. اما احتجاج

 .کنندمی معرفی رو آنها زمان،
 گذشیته های امت به نسبت که بوده اصطتحی عام، معنای به امام جواب:

 بیشیتر معنا یک خدا، امام رسول روایات مطابق استم امت در اما داشته کاربرد
 که است واحدی معنای همان به امام منظورشان امام دوازده گفتند اگر لذا ندارد

 بیشتر نه و امام دوازده گفته طوسی شیخ اگر نتیجه در .اندنموده تعریف خودشان
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 امیام دوازده نیه اسیت مطیرح رواییات در که واحدی معنای همان به امام یعنی
 .عام امام دوازده و خا 

 احمد که کرده تصریح مکتوباتش بعضی در صراحتاً  نجف مکتب طرفی از
 جیابر لیوح حیدیث شیما مهیم مستمسکات از یکی اتفاقاً  و است سیزدهم امام
 دیگیر ردیف در  زهرا حضرت فرزندان از دوازدهم وصی آن در که باشدمی

 .است نشده داده آنها با فرقی هیچ و بوده اوصیاء
 چیه دوازده در اوصییاء و خلفیاء تعیداد حصیر نصیو  بیا کنیار، به اینها

 معنیای بیه و عیام معنیای بیه وصیی بگوییید توانیدنمی دیگر که آنجا کنید؟می
 .نیست بعید شما از البته و خا  معنای به و عام معنای به خلیفه خا ،
 اسیت؟ ائمیه از تیر پیایین مهیدیین مقام گوییدمی مبنایی چه بر طرفی از

 امیا و اسیت؟ دلیلی چه این مهدی؟ دوازده و امام دوازده شده گفته اینکه صرف
 اسیت خیوب داندنمی امام را مهدیین که کنیدمی تمسک ابوبصیر روایت به اگر

 حالیکه ، در«شیعتنا من قوم» مهدیین کندمی تصریح که بخوانید هم را اش ادامه
 قیول بیه زییرا «حبنائنیا مین قوم»گفت: می بودندمی ائمه فرزندان از مهدیین اگر

 .ندارند تعارف کسی با که بیت اهل خودتان
 شیما آوردید؟ در کجا از را آیندمی عدل دولت در ها مهدی بقیه اما اینکه

 ذکیر را مهدیین بقیه چرا پس است ضتل از عاصم وصیت این کنیدمی ادعا که
 بر مبنی هاشم الله عبد ادعای با ها رایاتی یعنی شما از شده جدا فرقه ی تا نکرد
 به قائل خیلی شما که آنجا از گویممی من نشوند؟! گمراه است دوم مهدی اینکه
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 همیان دوم مهیدی و شود بداء هم اول مهدی به نسبت است ممکن هستید بداء
 دربیاره بداء امکان چون پس دارد. را ادعا همین نیز هاشم الله عبد که باشد قائم
 مهدی به الاقل ضتل از عاصم وصیت در باید پیامبر حتماً  بوده اول مهدی قیام
 میا اگیر فرمودند:صادق امام زیرا به قول خودتان کردند.می تصریح هم دوم

 انکار داد رخ فرزندش فرزند یا فرزند در و گفتیم چیزی بیت اهل از مردی درباره
 کیامتً  بیایید زمیان امیام از قبیل و باشد قائم دوم مهدی اینکه امکان لذا 1نکنید
 .دارد وجود

 آوردیید؟ در وصیت کجای از را است زمان امام فرستاده اول مهدی اینکه
 و دهندمی احمد به را ختفت وفات هنگام به زمان امام وصیت، نص طبق اتفاقاً 
 معنایش هم فقره این در رفته کار به مرگ معنای به قبل، وفات فقره یازده در چون

 است. همین
 امیر یعنیی آورد،می جدید امر قائم که این یمانی: اینها همه به کنار، اصتً 

 شیدنمی دیگر که باشد داشته خبر آن از طوسی شیخ بود قرار اگر و است جدید
 یعنیی امیر اسیت. جدیید امیر همین با ظهور زمان در شیعه امتحان جدید. امر

 و خلیفیه مهیدیین یعنیی است، عام معنای به امامت این منتها امامت. و والیت
 احمید سیید خیود را ایین نیسیتند. امیام 12 مقام حد در اما هستند خدا حجت
 مهیدی تیا 12 مقیام با امام 12 مقام که داده توضیح متشابهات کتاب در الحسن
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 اینهیا است. متفاوت پیرمبر مقام با علی امام مقام که جور همان است. متفاوت
 مبین، فتح مقام که اکرم پیرمبر مقام و اعظم عرش سرادقات و عرش و کرسی در

کرد و  امام اطتق خا  طور به امام دوازده مقام به دارند. هم با متفاوتی مقامات
 منتهیا مهیدی. 12 و امیام 12 هسیتیم عشیری اثنا شیعه ما تاست. امام 12گفت

 خیود آمیده. احادییث خود در این کند.می پیدا را امامت مقامدر اول مهدی
 دوازدهم فاطمه؛ و علی نسل از امام دوازده که آورده روایت تا چند طوسی شیخ
 سیید هسیتند. تیا 12 ایین علی پیدران و علی؛ پیرمبر امام و پیرمبر نسل از امام

 را اول مهیدی جاهیا بعضی در چرا که داده توضیح متشابهات کتاب در خودش
 امام. نه کردند، حساب مهدی را اول مهدی جاها بعضی در کردند، حساب امام
 .اوست های مقام و حیثیات و جهات تفاوت بخاطر این

 چیه بیه جدیید امیر امیا قبیول، آوردمیی جدیید امیر مهدی اینکه جواب:
 جدید؟ امامت معنای به معناست؟

 قیائمیتش خود اینکه نه آوردمی جدید امر قائم که کنندمی تصریح روایات
 عرضیه جدییدی امیر شیده ثابیت بیودنش قیائم که کسی یعنی باشد. جدید امر
 .نیست والیت و امامت معنای به امر از مراد نتیجه در کندمی

 بلکیه نیسیت جدیید امیر آوردن قیائم، شناخت معیار علمی: عبارت به و
 .است موعود قائم آمدن جدید، امر شناختن متک

 فیرد آن قائمییِت  ثبیوت فیر  جدیید، امیر اظهیار اینکیه بر ما سخن دلیل
 مفیاد را جدیید سینت و کتیاب و امر آوردن که است متعددی روایات باشد،می



 |177|؟خواهید با کتاب شیخ طوسی آن را اثبات کنیدمیشما چطور اعتقاد به سیزده امام دارید و   

 او بیودن قیائم زمانیکیه یعنیی دانید،مقام می و رکن بین کعبه کنار قائم با بیعت
 :کنند بیعت وی با خواهندمی مردم و شد مشخص

 َلَکیَأنِّي»کنید: می بیعت جدیدی کتاب بر مردم با مقام و رکن بین قائم •
ْکِن  َبْیَن  ِإَلْیهِ  َحْنُظُر  اَس  ُیَباِیُع  اْلَمَقاِم  َو  الرُّ  1«.َجِدید   ِکَتاب   َعَلی النَّ

 بیعیت جدییدی برهیان و کتیاب و امیر بر مردم با مقام و رکن بین قائم •
ْکِن  َبْیَن  ِإَلْیهِ  َحْنُظُر  َلَکَأنِّي»کند: می اَس  ُیَباِیُع  اْلَمَقاِم  َو  الرُّ  َو  َجِدید   ِبَأْمر   النَّ

َماءِ  ِمَن  َجِدید   ُسْلَطان   َو  َجِدید   ِکَتاب    2«.السَّ
 :است خروج و قیام از بعد جدید امر آوردن این، از باالتر بلکه

 امیر سیپس کننیدمی پیا بیر ارهیا خیمیه کوفه مسجد در قائم اصحاب •
 ِفیي اْلَفَسیاِطیَط  اْلَقیاِئِم  َحْصَحاُب  َضَرَب »رسد: می آنها به جدیدی
 3«.َجِدید   َحْمر   اْلُمْسَتْأَنَف  اْلِمَثاَل  ِإَلْیِهُم  ُیْخَرُج  ُثمَّ  ُکوَفاَن  َمْسِجِد 

 دعوت جدیدی امر به خدا رسول مثل را مردم کند قیام که زمانی ما قائم •
اَس  َدَعا َقامَ  ِإَذا َقاِئَمَنا ِإنَّ »کند: می  َرُسوُل  ِإَلْیهِ  َدَعا َکَما َجِدید   َحْمر   ِإَلی النَّ
هِ   4«. اللَّ

 َجِدید   ِبَأْمر   اْلَقاِئُم  َیُقومُ »کند: می قیام جدید قضاء و کتاب و امر به قائم •
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 1«.َجِدید   َقَضاء   َو  َجِدید   ِکَتاب   َو 
 بیر حمیل نکرد جدید امر این اظهار زمان به ایاشاره حدیث، یک اگر لذا

اِعي»]شود: می روایات همین ا[ َیْسَتْأِنُف الدَّ ا ُدَعاًء َجِدیدًا َکَما َدَعیا َرُسیوُل  ِممَّ ِمنَّ
ِه   2«.اللَّ

 هییچ در خفیی، امیر امیا بیود، جدیید امر درباره همه گفتیم که اینها ثانیاً 
 و یی« خفیی بیأمر یأتی» :آوردمی خفی امریمهدی یا قائم که نیامده حدیثی

 امر به مهدی گویندمی متعدد روایات بلکه ی است احمد پیروان دقت عدم از این
 وجیه از هیم راوی و اسیت مفعیول اسیم «مهدی» چون شود،می هدایت خفی

 :پرسدمی صیره همین به تسمیه
َما»شود: می هدایت مخفی امری به که اینست مهدی تسمیه وجه َي  ِإنَّ  ُسمِّ

هُ  َمْهِدّیاً  اْلَمْهِديُّ  نَّ
َ
 3«.َخِفي   َحْمر   ِإَلی ُیْهَدی أِل

 احمد عقاید و قائم دوئیت و مهدیین به وصیت همان خفی، امر آن اینکه و
 عکس بر بلکه ندارد، وجود برایش روایی دلیل که ادعاست صرف باشد، بصری

 است: شده معرفی حضرت غیب علم خفی، امر این روایاتی در
 هدایت مخفی امر به که شده نامیده مهدی جهت این از فقط مهدی الف(

 سیراغ گنیاهی او از میردم کیه فرستدمی مردی دنبال که حد این تا حتی شودمی
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 و زندمی حرفی اش خانه در کسی که حد این تا حتی و کشدمی را او پس ندارند
 حمر إلی یهدي ألّنه المهدي سّمي إّنما»دهد:  گواهی او بر دیوار که ترسدمی

 ذنبیا لیه حّن( الکوفیا حهیل و )بیه الناس یعلم ال رجل إلی یبعث حّنه حّتی خفي،
 1«.الجدار علیه یشهد حن فیخاف بیته في یتکّلم ححدهم حّن  حّتی فیقتله،

 هیدایت مخفیی امیر بیه کیه شیده نامییده اینمهیدی برای فقط مهدی ب(
 او و فرستدمی مردی شود،دنبالمی هدایت دارند سینه در مردم آنچه به شود،می

َما» است: کشته را او چرا داندنمی کسی و کشدمی را َي  ِإنَّ هُ  َمْهِدّیاً  اْلَمْهِديُّ  ُسمِّ نَّ
َ
 أِل

ْمر   ُیْهَدی
َ
اِس، ُصُدورِ  ِفي ِلَما ُیْهَدی ،َخِفي   أِل ُجِل  ِإَلی َیْبَعُث  النَّ  َیْدِري اَل  َفَیْقُتُلهُ  الرَّ

 2«.َقَتَلهُ  ء  َشْي  َحيِّ  ِفي
 امیر بیه او چیون فرمیود: شیده؟ نامیده مهدی ایشان چه برای پرسیدم ج(

 گنیاهی او از کسی که فرستدمی اصحابش از مردی سراغ کندمی هدایت مخفی
يِّ »کشد: می را او و ندیده

َ
َي  ء  َشْي  أِل هُ  َقاَل  اْلَمْهِديَّ  ُسمِّ نَّ

َ
ْمر   َیْهِدي أِل

َ
 َیْبَعُث  َخِفي   أِل

ُجِل  ِإَلی  3«.َفَیْقُتُلهُ  َذْنب   َلهُ  ُیْعَرُف  اَل  َحْصَحاِبهِ  ِمْن  الرَّ
ْمر   َیْهِدي» نسخه این در البته

َ
 کیرده تفسیری ولی آمده، معلوم صیره به «أِل

 .ندارد بصری احمد ادعای به هم ربطی و سازدمی مجهول صیره با که
 غیار از اصیلی انجییل و تورات اظهار خفی امر آن دیگر، روایات در نیز و
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 است: شده معرفی مخفی هایگنگ خروج و انطاکیه
 هدایت مخفی امر به که شده نامیده مهدی جهت این از فقط مهدی الف(

 هیر اهل بین و نموده خارج انطاکیه غار از را خدا کتب سائر و تورات او کندمی
َما»کند: می خارج را زمین های گنگ و نماید،می حکم کتاب همان طبق کتاب  ِإنَّ
َي  هُ  اْلَمْهِدَي  ُسمِّ نَّ

َ
ْمر   َیْهِدي أِل

َ
ْوَراةَ  َیْسَتْخِرُج  َخِفي   أِل هِ  ُکُتِب  َساِئَر  َو  التَّ  َغیار   ِمیْن  اللَّ

اَ  ْوَراةِ  َحْهِل  َبْیَن  َفَیْحُکُم  ِبَأْنَطاِکیَّ ْوَراةِ  التَّ ْنِجیِل  َحْهِل  َبْیَن  َو  ِبالتَّ ْنِجیِل  اإْلِ  َحْهِل  َبْیَن  َو  ِباإْلِ
ُبورِ  ُبورِ  الزَّ ْنَیا َحْمَواُل  ِإَلْیهِ  ُتْجَمُع  َو  ِباْلُفْرَقاِن  اْلُفْرَقاِن  َحْهِل  َبْیَن  َو  ِبالزَّ َها الدُّ  ِفیي َمیا ُکلُّ

ْرِض  َبْطِن 
َ
اِس  َفَیُقوُل  َظْهِرَها َو  اأْل ْرَحامَ  یهِ فِ  َقَطْعُتْم  َما ِإَلی َتَعاَلْوا ِللنَّ

َ
 ِفیهِ  َسَفْکُتْم  َو  اأْل

َماءَ  هِ  َمَحاِرمَ  ِفیهِ  َرِکْبُتْم  َو  الدِّ  1«.َقْبَلهُ  َکاَن  َحَحد   ُیْعَط  َلْم  َشْیئاً  َفُیْعَطی اللَّ
 غیبیت در میتن همین اوالً  اما شده، ثبت معلوم «یهدی»نیز  نسخه این در
 امیر از کیه تفسییری ثانیاً  و شده ضبط مجهول صورت به االنوار بحار و نعمانی

 .ندارد احمد ادعای به ربطی باز البته و سازد،می مجهول صیره با کندمی خفی
 هیدایت مخفیی امر به که شده نامیده مهدی جهت این از فقط مهدی ب(

َما»نماید: می خارج انطاکیه غار از را خدا کتب سائر و تورات و شودمی َي  ِإنَّ  ُسمِّ
هُ  َمْهِدّیاً  اْلَمْهِديُّ  نَّ

َ
یْوَراةَ  َیْسیَتْخِرُج  َو  َخِفي   َحْمر   ِإَلی ُیْهَدی أِل یهِ  ُکُتیِب  َسیاِئَر  َو  التَّ  اللَّ

َوَجلَّ   2«.ِبَأْنَطاِکَیا َغار   ِمْن  َعزَّ
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 شده نامیده مهدی علت این به فقط مهدی کرده: نقل حماد بن نعیم و ج(
 بییرون شیام هیای کیوه از را آنهیا و شیودمی هدایت تورات اسفار به او چون که

 إّنمیا»آورنید: می آورد و جماعت کثیری از یهود بخاطر ان کتابها به او ایمانمی
 جبیال مین یسیتخرجها التیوراة حسفار من حسفار إلی یهدی ألّنه ؛المهدي سّمي

 1«.کثیرة جماعا الکتب تلك علی فیسلم الیهود، إلیها یدعو الشام،
 نشده، هدایت خفی امر یک به مهدی طوسی شیخ روایت طبق همچنین و

 نامییده مهدی ایشان علت چه به پرسیدم :است مخفی امور همه از سخن بلکه
يِّ »شیود: می هیدایت مخفیی امیور همه به چون فرمود: شده؟

َ
َي  ء  َشیْي  أِل  ُسیمِّ

هُ  َقاَل  اْلَمْهِديَّ  نَّ
َ
 2«.َخِفي   َحْمر   ُکلِّ  ِإَلی ُیْهَدی أِل

 از جمهیور که کندمی هدایت امری به مهدی که آمده چنین روایتی در بله
اَس  َدَعا  اْلَقاِئُم  َقامَ  ِإَذا»اند: شده گمراه آن ْسیَتِم  ِإَلی النَّ  َهیَداُهْم  َو  َجِدییداً  اإْلِ

َما َو  اْلُجْمُهوُر  َعْنهُ  َفَضلَّ  ُدِثَر  َقْد  َحْمر   ِإَلی َي  ِإنَّ هُ  َمْهِدّیاً  اْلَقاِئُم  ُسمِّ نَّ
َ
 َحْمیر   ِإَلی َیْهِدي أِل

وا َقْد  َي  َو  َعْنهُ  َضلُّ  دانیدمی حدیث به آشنای هر ولی ،3«ِباْلَحقِّ  ِلِقَیاِمهِ  ِباْلَقاِئِم  ُسمِّ
 اصیل از هیاسینی و شییعه، نیه هستند سنت اهل روایات، در «جمهور» از مراد

 نقیل در رواییت همیین میتن اینکیه از غییر مهدی؛ 12 نه اندشده گمراه امامت
 4«َعْنیه َمْضیُلول   َحْمر   ِإَلی ُیْهَدی»شده:  ثبت مجهول صورت به متعدد هاینسخه
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 .کردن هدایت نه است مطرح مضلول امر به مهدی امام شدن هدایت مساله که
 باید علی، و پیامبر یا فاطمه و علی نسل از امام دوازده روایات به نسبت اما

 داللیت و سیند نظیر از تعدادشیان، بیودن کیم کنار در روایات این عموم گفت
 ای نسخه هر به کامل توجهی بی با اما هستند بدل نسخه دارای و بوده مخدوش
 .کنیدمی تمسک هست اعتقادتان که مطابق

احمد امام نیسیتند پیس چطیور  و وصیت، مهدیین حدیث . طبق12سؤال 
 دانید؟می شما آنها را امام

رسول فرمودند امام زمیان  حضرت چطور پس نیستند، امام اواًل اگر :یمانی
 ؟ کسیی«المقربین اول إبنه إلی فلُیَسِلمها»ختفت و وصیت را به او تسلیم کند: 

اسیت.  غلطیی حیرف این که شودمی متوجه کند، نگاه را وصیت حدیث که متن
 دیگر داریم که متعدد منابع و طوسی غیبت کافی، در کتاب حدیث همه ثانیًا این

 زهیرا کیه فاطمیه لوح حدیث فاطمه، همچنین و علی نسل از امام 12گوید می
 اوالد از کیه علیی خیوب امیام فاطمه، اوالد از نفر  12گویدمی تر روشن خیلی
 آنهیا آخیری که بودند فاطمه اوالد از نفر گوید دوازدهمی نبوده، و حدیث فاطمه

 اسم یعنی چه؟ یعنی بود. علی تا 3 بود، ها اسم این داخل محمد تا 3 بود و قائم
 او مقیام چیون نبوده فاطمه نسل از امام 12 جزء طالب حبی بن علی امام مقدس

 است. امام 12 از باالتر
واضیح  علیتش گوییم،می امام اولو دیگر مهدیین مهدی به که این بنابراین

 خواهید انکار واضحات کنید.می است ولی شما
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« فلیسیلمها»در « ها»ر یجواب: درباره حدیث وصیت باید دانست که ضم
گردد و یا به ختفت و به هر کدام که برگردد ربطی به امامیت می یا به وصلیت بر

ندارد زیرا درست است که ختفت و وصایت در دوازده امیام میتزم بیا امامیت 
است اما از آنجا که خود حدیث وصیت بین امامت و مهدویت فیرق گذاشیته و 

شویم کیه وصیایت و ختفیت می ه مهدی متوجهگفته دوازده امام و سپس دوازد
مهدیین تتزمی با امامت ندارد. غیر از اینکیه تسیلیم وصیایت ییا ختفیت تنهیا 
درباره مهدی اول بیان شده و درباره دیگر مهدیین سیخنی گفتیه نشیده تیا میورد 

 بحث قرار گیرد.
بماند که تک حدیث وصیت با احادیث فراوان حصر عدد اوصیاء و خلفیاء 

 تعارض دارد و قابل اثبات نیست. 12م در است
و این سخن تازه در صورت قبول قرائت متعارف حدیث وصیت است است 
و اال همانطور که بعدًا توضیح خواهیم داد طبق نسیخه بیدل حیدیث وصییت و 
همچنین طبق تفسیر جدییدی از حیدیث وصییت، مهیدیین همیان دوازده امیام 

 صی وجود خاترجی ندارد.هستند و چیزی به نام بیست و چهر و
 نسخه چهار دارای لوح و اما حدیث لوح، بارها توضیح داده ایم که حدیث

 :باشدمی بدل
 و طالیبابیبنعلی اولینشان که نفرند 12 اوصیاء السفاتگ: ابو از 1 نسخه

 سه نام و است قائم آخرینشان که باشندمی زهرا حضرت فرزندان از دیگر نفر 11
 امام باقر، محمد امام :محمد )سه است علی نفرشان چهار نام و محمد نفرشان
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 و هشیتم و چهیارم و اول امیام علیی: چهیار و دوازدهیم، امیام و جیواد،محمد
 (:دهم

ْبَصاَر  َیْرَشی َضْوُؤهُ  َیَکادُ  َلْوح  »
َ
 َو  َظیاِهِرهِ  ِفیي َثَتَثیا   اْسیماً  َعَشَر  اْثَنا ِفیهِ  َو  اأْل

َذا َفَعَدْدُتَها َطَرِفهِ  ِفي َحْسَماءَ  َثَتَثاُ  َو  آِخِرهِ  ِفي َحْسَماءَ  َثَتَثاُ  َو  َباِطِنهِ  ِفي َثَتَثا   ِِ  ِهیَي  َفی
ْوِصَیاءِ  َحْسَماءُ  َهِذهِ  َقاَلْت  َهُؤاَلءِ  َمْن  َحْسَماءُ  ُقْلُت  َعَشَر  اْثَنا

َ
ُلُهْم  اأْل ي اْبُن  َحوَّ  َحَحَد  َو  َعمِّ

یداً  ِفیهِ  َفَرَحْیُت  َجاِبر   َقاَل  اْلَقاِئُم  آِخُرُهْم  ُوْلِدي ِمْن  َعَشَر  یداً  ُمَحمَّ یداً  ُمَحمَّ  ِفیي ُمَحمَّ
 «.َمَواِضَع  َحْرَبَعاِ  ِفي َعِلّیاً  َعِلّیاً  َعِلّیاً  َعِلّیاً  َو  َمَواِضَع  َثَتَثاِ 

 چنید کنید اشیاره اینکیه بدون و نفرند 12 اوصیاء الجارود: ابو از 2 نسخه
 نفرشیان چهیار نام و محمد نفرشان سه نام هستند زهرا حضرت نسل از نفرشان

 :است علی
ْوِصَیاءِ  َحْسَماءُ  ِفیهِ  َلْوح  »

َ
 ِمیْنُهْم  َثَتَثیا   اْلَقیاِئُم  آِخیُرُهُم  َعَشیَر  اْثَنْي  َفَعَدْدُت  اأْل

د    «.َعِلي   ِمْنُهْم  َحْرَبَعا   َو  ُمَحمَّ
 سه نام که  زهرا حضرت اوالد از نفرند 12 اوصیاء الجارود: ابو از 3 نسخه

 شوندمیعلی امام عتوه به )که بوده علی نفرشان چهار نام و محمد نفرشان
 تا(: 13

ْوِصَیاءِ  َحْسَماءُ  ِفیهِ  َلْوح  »
َ
 َثَتَثا   اْلَقاِئُم  آِخُرُهُم  َعَشَر  اْثَنْي  َفَعَدْدُت  ُوْلِدَها ِمْن  اأْل

د   ِمْنُهْم  هِ  َلَواُت َص  َعِلي   ِمْنُهْم  َحْرَبَعا   َو  ُمَحمَّ  «.َحْجَمِعیَن  َعَلْیِهْم  اللَّ
 سه نام که  زهرا حضرت اوالد از نفرند 12 اوصیاء الجارود: ابو از 4 نسخه
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 شیوندمیی علی امام عتوه به )که بوده علی نفرشان سه نام و محمد نفرشان
 تا(: 13

ْوِصَیاءِ  َحْسَماءُ  ِفیهِ  َلْوح  »
َ
 اْلَقاِئُم  آِخُرُهُم  َعَشَر  اْثَنْي  َفَعَدْدُت  ُوْلِدَها ِمْن  اأْل

د   ِمْنُهْم  َثَتَثا    .«َعِلي   ِمْنُهْم  َثَتَثا   َو  ُمَحمَّ
 بیابیم را صحیح نسخه مختلف، هاینسخه این میان از نتوانیم اگر ما خوب

ها نسبت به مورد اتفاق یعنی اصل دوازده وصی حجتند اما نسبت نسخه این همه
حضییرت اینکییه همییه اییین اوصیییاء از فرزنییدان بییه مییورد اخییتتف یعنییی

و  افتنیدمیی حجییت از اندهستند یا اینکه سه نفرشان علی نام داشیتهفاطمه
 .گذاشت کنار را بقیه و کرده انتخاب خود دلخواه به را نسخه یک توانالبته نمی
 دوم و اول نسیخه زییرا اسیت: تشیخیص قابیل صحیح نسخه اینجا در اما
 نسیخه فقیط و ندارند علی چهار و محمد سه و اوصیاء تعداد در هم با مخالفتی

 عقیده همان این که نفرند 11 زهرا حضرت فرزندان از اوصیاء دهدمی تذکر اول
 .است شیعه

 زهرا  حضرت اوالد از نفر 12 اوصیاء گویدمی که هم سوم نسخه اما و
 مییان در حالیکیه در داشیتند نام علی آنان از نفر چهار که گفته هم را این بودند

که برای  راهی تنها لذا هستند، علی نام به نفر سه فقط زهرا  حضرت فرزندان
 همعلی حضرت بگوییم که اینست دارد وجود روایت مضمون شدن درست

 از نفرشیان 11 یعنیی آنها غالب چون که باشندگانه میدوازده اوصیاء همان جزو
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 ایشیان فرزنیدان جیزء همیه ترلیب، باب از اندبوده زهرا  حضرت فرزندان
 .اندشده معرفی

 جیزء ترلیب باب از راعلی امام پیامبر حضرت روایتی، در همچنانکه
 بیه باشیندمیی مین نسل از امامانی من از : بعداندو فرموده دانسته خود فرزندان

  است: طالب ابی بن علی اولینشان که اسرائیل بنی نقباء تعداد
ا   َبْعِدي َیُکوُن » ِتي ِمْن  َحِئمَّ یَّ اُموَن  ُذرِّ ُلُهْم  ِإْسَراِئیَل  َبِني ُنَقَباءِ  َکَعَددِ  ِباْلِقْسِط  َقوَّ  َحوَّ

َمامُ  َفُهَو  َطاِلب   َحِبي ْبُن  َعِليُّ  اِ  ِمَن  ِتْسَعا   َو  َبْعِدي اْلَخِلیَفاُ  َو  اإْلِ ِئمَّ
َ
 َهَذا ُصْلِب  ِمْن  اأْل

یِن  َیُقومُ  َتاِسُعُهْم  اْلَقاِئُم  َو  َصْدِري َعَلی َیَدهُ  َوَضَع  َو  َماِن  آِخرِ  ِفي ِبالدِّ  «.الزَّ
 و شیده تصیحیف دچیار چهیارم نسخه شویممی متوجه بررسی این با لذا

 سیه متن همان باشدمی حجت آنچه و کرده، بیان علی سه اشتباهاً  را علی چهار
 .است اول نسخه

شییخ کلینیی و شییخ نسیخه )یعنیی  ایین ناقل بزرگوارِ  سه هر اینکه از غیر
 راستا این در و آورده 12 در ائمه عدد حصر درباب را آن صدوق و شیخ طوسی(،

 قطعیی آن در را تصیحیف نکتیه، رخیداد این به توجه که اندکرده استدالل آن به
 کند.می

 آن در کیه کنیدمیی نقل جابر لوح از دیگری روایت طوسی همچنین شیخ
 فرزنید وصیی، آخیرین و بوده لوح آن میان در همعلی امام نام شده تصریح

 .باشدمیعسکری حسن امام
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 نفر دوازده را اوصیا و ائمه عدد که است فراوانی روایات کنار در همه اینها و
 .نمایدمی آشکار را چهارم نسخه بطتن و داندمی

 هییچ بیدون شید، گفته آنچه همه بر خود چشم بستن با الحسن احمد اما
 بیه «علیی مینهم ثتثا»ضمیر  گوید:می و نموده انتخاب را چهارم نسخه دلیلی

 فرزنیدان از اوصیاء تعداد لوح، حدیث طبق لذا خوردمی زهرا حضرت فرزندان
 امیام خیود بیا و دارنید، نیام علی نفرشان سه که باشندمی نفر 12 زهرا حضرت

 .هستم سیزدهمین همان من و نفر 13 شوندمیعلی
 از وی کیه دارد وجیود ی شد گفته آنچه از غیر ی مهمی نکات اینجا در ولی

 :است نموده غفلت آنها
 اسیت ابوالجارود نام به نفر یک )ب( و )ج( و )د( های نسخه راوی الف(

 نسخه یک در و اندداشته نام علی اوصیاء از نفر چهار گفته نسخه دو در او یعنی
 دارد. برتری نقل یک بر نقل دو و نفر، سه گفته

 و نیدارد، اعتبیاری شییعه نیزد کیه است زیدیه فرقه رئیس الجارود ابو ب(
 زید که کرده نقل طوری را نسخه بوده، زید امامت به قائل چون که دارد احتمال

 .شود تلقی پیامبر اوصیاء جزء هم
 نیام دربیاره لوح گویدمی که است جابر این )ج( و )د( های نسخه در ج(

 )الف( نسخه در اما بودند، نفر 12 که بوده زهرا  حضرت فرزندان از اوصیاء
 از نفر 11 که است اوصیاء همه درباره لوح گویندمی که هستند زهرا حضرت این
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 کدام حضرت، خود تصریح و جابر برداشت بین که است معلوم و منند، فرزندان
 .باشدمی صحیح

 چنید در حالیکیه در نشیده، گفتیه اوصیاء تک تک نام ها نسخه این در د(
 11 کیه اسیت شده ثبت ایشان تک تک نام سند چند با جابر لوح از دیگر نسخه

 باشند:می زهرا  حضرت اوالد از نفرشان
ْوُح  َهَذا َفَقاَلْت   ...َحْخَضَر  َلْوحاً » الف( هُ  َحْهَداهُ  اللَّ  َرُسیوِلهِ  ِإَلیی َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ

ْوِصَیاءِ  َحْسَماءُ  َو  اْبَنيَّ  اْسُم  َو  َبْعِلي اْسُم  َو  َحِبي اْسُم  ِفیهِ   
َ
ْلُت  ... ُوْلِدي ِمْن  اأْل  َفضَّ

َك  ْوِصَیاءِ  َعَلی َوِصیَّ
َ
ْکَرْمُتَك  َو  اأْل  ... اْلُحَسْیِن  َو  اْلَحَسِن  ِبِسْبَطْیَك  َو  َبْعَدهُ  ِبِشْبَلْیَك  َح

ُد  َعِليي  ... َو  د   اْبُنهُ  َو  ... اْلَعاِبِدیَن  َسیِّ  ... ُموَسیی َبْعیَدهُ  اْنَتَجْبیُت  ... َجْعَفر   ... ُمَحمَّ
نَّ  ... َعِليي  ِقرَّ

ُ
د   َعْیَنْیهِ  أَل َعاَدةِ  َحْخِتُم  َو  ... َبْعِدهِ  ِمْن  َخِلیَفِتهِ  َو  اْبِنهِ  ِبُمَحمَّ  َعِلي   اِلْبِنهِ  ِبالسَّ

ْکِمُل  ُثمَّ  اْلَحَسَن  ... ِمْنهُ  ُحْخِرُج  ...  َحْوِلَییاِئي ُحوَلِئیَك  ... ِلْلَعاَلِمیَن  َرْحَماً  ِباْبِنهِ  َذِلَك  ُح
ِهْم  ِمْن  َصَلوات   َعَلْیِهْم  ُحولِئَك  ... ِفْتَنا   ُکلَّ  َحْدَفُع  ِبِهْم  َحّقاً   ُهیُم  ُحولِئیَك  َو  َرْحَما   َو  َربِّ

 «.اْلُمْهَتُدوَن 
 کتیاب در نییز طوسیی شیخ را کلینی، صدوق، مفید، نعمانی و روایت این

 1است. کرده ثبت غیبت
ة   ِمْن  َبْیَضاءُ  َصِحیَفا  »ب(  اِ  َحْسَماءُ  ِفیَها َقاَلْت  ... ُدرَّ ِئمَّ

َ
َذا ... ُوْلِدي ِمْن  اأْل ِِ  َفی

                                                             
، 309  1، کمییال الییدین ج42  1ج ، عیییون حخبییار الرضییا 3ح 527  1. الکییافی ج1

 144، الریبا للطوسی  62، الریبا للنعمانی  210اإلختصا   
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ُد  اْلَقاِسِم  َحُبو هِ  َعْبِد  ْبُن  ُمَحمَّ هُ  اْلُمْصَطَفی اللَّ  َطاِلب   َحِبي ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  َحُبو آِمَناُ  ُحمُّ
هُ  اْلُمْرَتَضی د   َحُبو َمَناف   َعْبِد  ْبِن  َهاِشِم  ْبِن  َحَسِد  ِبْنُت  َفاِطَماُ  ُحمُّ  َعِلي   ْبُن  اْلَحَسُن  ُمَحمَّ

هِ  َعْبِد  َحُبو اْلَبرُّ  ِقيِّ  ْبُن  اْلُحَسْیُن  اللَّ ُهَما التَّ د   ِبْنُت  َفاِطَماُ  ُحمُّ د   َحُبو ُمَحمَّ  ْبیُن  َعِلیيُّ  ُمَحمَّ
هُ  اْلَعْدُل  اْلُحَسْیِن  ُد  َجْعَفر   َحُبو َیْزَدَجْردَ  ِبْنُت  َشْهَرَباُنو ُحمُّ یهُ  اْلَبیاِقُر  َعِلي   ْبُن  ُمَحمَّ  ُحمُّ  ُحمُّ

هِ  َعْبِد  هِ  َعْبِد  َحُبو  َطاِلب   َحِبي ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  اْلَحَسِن  ِبْنُت  اللَّ ید   ْبیُن  َجْعَفُر  اللَّ  ُمَحمَّ
اِدُق  هُ  َو  الصَّ ِد  ْبِن  اْلَقاِسِم  ِبْنُت  َفْرَوةَ  ُحمُّ  ُحمُّ  ْبیُن  ُموَسیی ِإْبیَراِهیَم  َحُبو َبْکر   َحِبي ْبِن  ُمَحمَّ

هُ  َجْعَفر   اةُ  َحِمیَدةُ  اْسُمَها َجاِرَیا   ُحمُّ َضیا ُموَسیی ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  َحُبو اْلُمَصفَّ یهُ  الرِّ  ُحمُّ
ُد  َجْعَفر   َحُبو َنْجَماُ  اْسُمَها َجاِرَیا   ِکيُّ  َعِلي   ْبُن  ُمَحمَّ هُ  الزَّ  َحُبو َخْیُزَراُن  اْسُمَها َجاِرَیا   ُحمُّ

د   ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  ِمیُن  بن ُمَحمَّ
َ
هُ  اأْل د   َحُبو َسْوَسُن  اْسُمَها َجاِرَیا   ُحمُّ  ْبُن  اْلَحَسُن  ُمَحمَّ

ِفیُق  َعِلي   هُ  الرَّ ی َو  ُسَماَناُ  اْسُمَها َجاِرَیا   ُحمُّ یُد  اْلَقاِسیِم  َحُبیو اْلَحَسیِن  ُحمَّ  ُتَکنَّ  ْبیُن  ُمَحمَّ
اُ  ُهَو  اْلَحَسِن  هِ  ُحجَّ یهُ  اْلَقیاِئُم  اللَّ یهِ  َصیَلَواُت  َنیْرِجُس  اْسیُمَها َجاِرَییا   ُحمُّ  َعَلیْیِهْم  اللَّ

 1«.َحْجَمِعین
 این از دیگر نسخه امالی دو در طوسی شیخ و األثر، کفایا صاحب د( و ج

 2.اندنموده نقل را لوح
 نیام اوصییاء، لوح در که است معقول اصتً  آیا بگذریم، اینها همه از اگر و

 اوالد از اوصیاء نام به فقط و نیامدهالمومنین امیر األوصیاء حفضل و األئمه ابو
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 وصیایت اصیتً  و هستند اوصیاء سلسله سر ایشان حالیکه در باشد؟ شده اکتفا
 کجا خدا هر رسول اینکه به توجه با مخصوصاً  شود؛می آغاز ایشان با خدا رسول

 جاری زبان به راعلی نام ابتدا کنند معرفی را خود از بعد اوصیاء خواستندمی
 !ستودندمی برجسته های وی گی و القاب با را ایشان و نموده

اما از همه اینها که بگذریم در حدیث لوح هم سخنی از امامیت بیه مییان 
 نیامده بلکه تنها بحث وصایت مطرح است که از ضمیمه آن به حیدیث وصییت

شود که مهدیین امام نیستند. و بر فرض که اصًت حدیث لوح بیر می دوباره ثابت
امامت مهدی اول داللت کند ربطی به دیگر مهدیین نیدارد و چییزی بیرای آنهیا 

 کند.نمی اثبات
یمانی: به نظر سید احمد نسخه صحیح ِحدیث لوح همانسیت کیه قرائیت 

که گفیتم احادییث امامیت  کردم چون مطابق حدیث وصیت است. اما همانطور
 مهدیین بیش از این حرفهاست بگونه ای که با سخنان باطل شیما حیق پوشیانده

 اللهیم» اصیفهانی آمیده: ضّراب ابوالحسن صلوات شود. به عنوان مثال درنمی
 ولیت بر بفرست صلوات خدایا ولده: من األئما و عهدک والة و ولّیک علی صل

 امیام مهیدیین پس ؛«او نسل از امامان و او های عهد ولی و عصر ولی حضرت
 هستند.

ما قبًت جواب این صلوات را به تفصیل بییان کیردیم امیا شیما بیاز  جواب:
 کنید! و من هم مجبورم تکرار کنم:می دوباره آن را تکرار

 از کردیید؟ ترجمیه عصیر ولیی حضرت به را «ولیک» کلمه دلیلی چه به
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َك » از مراد که آیدمی در زیارت این کجای  عبارت تا باشدمی دوازدهم امام «َوِلیِّ
اِ  َو » ِئمَّ

َ
 از منظیور گیوییممی میا شیود؟ فرزنیدان ایشیان تفسییر به «ُوْلِده ِمْن  اأْل

 نسل از امام یازده نیز« ولده من االئمه»از  مراد و المومنین امیر حضرت «ولیک»
 در ائمه حصر درباره متواتر فوق روایات نیز برداشت این برای و باشد،می ایشان
 اصیفهانی ضیراب صیلوات در کیه تکرار نکنیید اینقدر پس را داریم. نفر دوازده

 هییچ بیدون شما که است چیزی این نخیر شده. قائم فرزندان از ائمه به تصریح
 .کنیدمی ادعا فقط دلیلی

 بایید اصیفهانی ضیراب صیلوات دربیاره را دیگیری مساله این، از غیر اما
 :اینکه آن و دانست

 در همان متن و همان صفحه به دیگری نامه زیارت در متن همین شبیه اوالً 
ُهمَّ »آمده:  «بعده من» لفظ «ولده من» جای اِ  َو  َعْهِدهِ  ُواَلةِ  َعَلی َصلِّ  اللَّ ِئمَّ

َ
 ِمْن  اأْل

 .است رجعت ائمه بر منطبق که دوازدهم امام از بعد امامان یعنی «َبْعِدهِ 
 باشیدمی الوقو  قریب کامتً  «بعده» و «ولده» لفظ تصحیف که آنجا از و

 امامان دوازدهم امام نسل از که گفت و کرد اعتماد اول زیارت نسخه به تواننمی
 .بود خواهند دیگری

 و کیست نگفته که مردی از شناس نا پیرزن یک توسط نامه زیارت این ثانیاً 
 را خیود دین توانمی آیا حال رسیده، ما بدست است زمان امام کرده گمان راوی

 !گرفت؟ اینامه زیارت چنین از
 آن، صیدور حکمیت کیه شده تصریح زیارت این ابتدای در کنار، به اینها
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 آل عنوان به کسانیکه تنها بعد، است، و ایشان بردن نام و ائمه تک تک بر صلوات
 نیام را دیگیری کیس هییچ چون و هستند، امام دوازده شخص بردمی نام محمد

اِ  َو » از مراد شویممی متوجه بردنمی ِئمَّ
َ
 همیین بعیدی، فقیرات در «ُوْلیِدهِ  ِمْن  اأْل

 ایشیان غییر و هستند، اول امام فرزندان از نفرشان یازده که باشندمی امام دوازده
 نیست. امامی

 ایین اصیتً  احمید، پیروان توهم ختف بر که شودمی روشن بیان این و با
 در میذکور امیام ۱۲ ایین جیز امامی وجود عدم بر صریح نصی و دلیل صلوات
 .است صلوات

 اینها همه به کنار، در حدیث ابوبصیر تصریح شده که مهدیین امام نیستند.
 از کند:می عرضاینست که به امام صادق ابوبصیر یمانی: متن حدیث

 پیدرم»فرمود:  حضرت .اندمهدی تا دوازده قائم از بعد فرمود: که شنیدم پدرت
 میا شییعیان از قیومی بلکیه آنهیا امیام؛ تا دوازده و نگفت مهدی، دوازده فرمود:
 اگیر خوب ما «.کنندمی ما دعوت حق شناخت و ما والیت به را مردم که هستند

 بییت اهل کلمات و احادیث فهم باشیم و دنبال گرفتن اسرائیلی بنی بهانه دنبال
 اگیر مهیدیین گیوییم: اوالً می کنیم، لذامی بین این دو دسته روایت جمع باشیم

 چرا ،اندخوبی شیعیان یک صرفاً  و نیستند و حجت خلیفه و امام و اندکاره هیچ
 آورد؟ چون فقیطمی پیرمبر اوصیای وصیت به عنوان در را اکرم اسمشان پیرمبر

 در چیرا نیسیتند امام اگر اینها دارد؟ معنایی این چه ؟اندخوبی ها یا علمای آدم
 اطتق شده است؟ امام مهدیین بر متعدد احادیث این
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 روشین خیلیی گذاشیته پاسیخش فرق اما اینکه پیرمبر بین ائمه و مهدیین
 کیه امیام 12 خیا  معنیای به امام آن و لکن نه هستند خدا حجت اینها است.

 . چوناندنرسیده مقام آن به مهدیین و انبیاء و ابراهیم و است خودشان مخصو 
 متشیابهات کتیاب درالحسین احمید سید خود که خاصی مرتبه آن در امام

 در مهیدیین عرش هستند، مقام در اطهار حئمه که خاصی مرتبه در داده، توضیح
تا و بیشتر  13امام یک مقام خاصی دارند که در آن مقام  12زیرا  نیستند. مقام آن

 است. روشنی مسأله یک این و شوند،نمی و کمتر
 للنیاس جاعلیک إنیی» گوید:می ابراهیم حضرت مورد در متعال خداوند

 قبول را ایشان شما اگر یعنی چه؟ یعنی ؛ این«دادم قرار مردم امام را تو امامًا: من
 شییعته مین إَنّ »گویید: می ابیراهیم دربیاره نه. قرآن امامی؟ 13 شویمی بکنی،

ابیراهیم  نین:حمیرالمیؤم شیعه یعنی شیعته، من»فرمودند:  بیت اهل که «إَلبراهیم
 چطیور بگویید: اسیت ممکین یکی حاال «.است المؤمنین حمیر شیعیان از یکی

 باشید؟ امیا امیام خیودش هیم و باشد علی امام شیعیان از هم ابراهیم، شودمی
 حضیرت میورد مهیدیین در حیدیث ابوبصییر در همچنانکیه نیدارد. منافیات

 هستند و اصتً  هم امام حال عین در اما ،«هستند ما شیعیان از آنها» فرمایند:می
 امام. شده همین بخاطر لذا واقعًا، حمیرالمومنین بوده شیعیان از ابراهیم چون

جواب: وقتی در حدیث ابوبصیر تصریح شده که اینها امام نیستند و ضمیر 
خیورد وجیه جمعیش بیه اینسیت کیه می نیزب هوصایت یا ختفت« فلیسمها»

ظیاهری دارنید و فاقید مقیام معنیوی  مهدیین بر فرض ثبوت ختفت و وصیایت
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باشند، و اال بین حدیث ابوبصر و حدیث وصیت تعارض وجیود دارد می امامت
و  انیدو قابل جمع نیست. اما اینکه چرا پیامبر در وصیتشان از مهیدیین ییاد کرده

 که بعد از دوازده امام دوازده مهدی خواهد بود امیامی بیرای آنهیا ثابیت اندگفته
مانگونه که گفته شد، ختفت و حکومت ظاهری آنها برای ذکرشیان کند و هنمی

 کند.می کفایت
توانند حجت خیدا نمی حال وقتی که امامت مهدیین منتفی شد، دیگر آنها

حجت های ظاهری خدا سه دسته باشند زیرا طبق تصریح روایت امام کاظم
یهِ »بیشتر نیستند: پیامبران مرسل، پیامبران غیر مرسل و ائمیه:  یاِس  ِإنَّ ِللَّ َعَلیی النَّ

َتْیِن  ُا   ُحجَّ ِئمَّ
َ
ْنِبَیاُء َو اأْل

َ
ُسُل َو اأْل اِهَرُة َفالرُّ ا الظَّ ًا َباِطَنًا َفَأمَّ ًا َظاِهَرًة َو ُحجَّ  1«.ُحجَّ

دیگر نیز بر مهدیین امیام تلقیی شیده  و آنهیا امیام بیه  اما اینکه در روایات
معنای عام هستند ادعایی بیش نیست و هر روایتی شما ذکر کنید به حیول و قیوه 

 دهیم.می الهی جوابش را
ی که مهدیین امام به معنیای  آوردید در خودتان از شما که حرفهایی اگر این
 هستند امام مهدیین که کردندمی بیان راحت خیلی ائمه بود درست عام هستند ی

هستیم همچنانکه در مورد خداوند متعال فرمودند: خیدا  امام ما که معنایی نه اما
ُه َشیْي »شیئ هست اما نه مانند دیگر اشیاء :  ْشیَیاءِ ِإنَّ

َ
 مشیخص پیس .2«ء  اَل َکاأْل

                                                             
 16  1. الکافی ج1
 107. التوحید  2
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 تمیام و نیداریم اسیتم امیت در خا  امام و عام امام عنوان به چیزی که است
 .است شده داده جواب نیز کنیدمی ادعا مهدیین امامت درباره که روایاتی

 به پیامبر گوییدمی دلیلی چه به که است همین حرف به عبارت دیگر: همه
 تیک بیه تمسیک بیا شمرده؟ خودش خلفای جزء را آنها و کرده وصیت مهدیین
 عیرض بارهیا میا شیده؟ ثبیت کتیاب یک در تنها مخدوش سندی با که حدیثی

 آنها از یکی در فقط که است روایت چهار دارای وفات پیامبر وصیت که ایمکرده
 اثبیات قابیل مهیدیین ختفیت مسیاله اصل آمده، لذا میان به مهدیین از سخن

 مین قیوم»عبارت  وصیت، حدیث به تمسک با توانیدنمی شما نتیجه در نیست.
 یک توسط فقط آنها ختفت اصل چون کنید تفسیر را ابوبصیر روایت در «شیعتنا

 در مهیدیین حصیر به احادیث بعضی در اینکه از غیر نیست اثبات قابل حدیث
 دهید؟ از جمله:می پاسخ چه را آنها است شده تصریح امام دوازده همین

 11 علیی صیلب از من محمد ای فرمودند: پیامبرشان به متعال خدای •
هُ َفَأْوَحی »... :اندبتول از تو نسل از همه که کنممی خارج مهدی  ِإَليَّ  اللَّ

ُد  َیا ُهیْم  َمْهِدّیاً  َعَشَر  َحَحَد  ُصْلِبهِ  ِمْن  ُحْخِرَج  َحْن  َحْعَطْیُتَك  َو  ... ُمَحمَّ  ِمیْن  ُکلُّ
ِتَك  یَّ ي ِمْنُهْم  َرُجل   آِخُر  َو  اْلَبُتول اْلِبْکرِ  ِمَن  ُذرِّ  َمْرَیَم  اْبُن  ِعیَسی َخْلَفهُ  ُیَصلِّ

  َیْمأَلُ 
َ
 1«.َجْوراً  َو  ُظْلماً  ِمْنُهْم  ُمِلَئْت  َکَما َعْداًل  ْرَض اأْل

  اولینشیان کیه هسیت مهیدی دوازده میا از فرمایند:میحسین امام •
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 قیائم همیان کیه است من از فرزند نهمین آخرینشان و ابیطالببنعلی
ا»دارد:  غیبتی و نمایدمی پیروز را دین و زنده را زمین که باشدمی  اْثَنا ِمنَّ

ُلُهْم  َمْهِدّیاً  َعَشَر  اِسُع  آِخُرُهُم  َو  َطاِلب   َحِبي ْبُن  َعِليُّ  اْلُمْؤِمِنیَن  َحِمیُر  َحوَّ  ِمْن  التَّ
َمامُ  ُهَو  َو  ُوْلِدي هُ  ُیْحِیي ِباْلَحقِّ  اْلَقاِئُم  اإْلِ ْرَض  ِبهِ  اللَّ

َ
 ُیْظِهُر  َو  َمْوِتها َبْعَد  اأْل

یِن  َعَلی اْلَحِق  ِدْیَن  ِبهِ  هِ  الدِّ ... َلهُ  اْلُمْشِرُکوَن  َکِرهَ  َلْو  َو  ُکلِّ  1«.َغْیَبا 
 تایشیان شیش و اندرفته تایشان شش که دارد وجود مهدی دوازده ما از •

 دارد دوسیت آنچیه باقیمانیده مهیدِی  ششمین با خدا که اندمانده باقی
ا»شود(: می غائب )یعنی کندمی ا   َمَضی َمْهِدّیاً  َعَشَر  اْثَنا ِمنَّ  َبِقیَي  َو  ِسیتَّ
ا   هُ  َیْصَنُع  ِستَّ اِدِس  اللَّ  2«.َحَحبَّ  َما ِبالسَّ

 3«.َمْهِدّیاً  َعَشَر  اْثَنا َنْحُن » :هستیم مهدی دوازده ما •
 به ابراهیم اصتً  و ندارد منافاتی بودن امام با بودن شیعه گوییدمی اینکه اما

 شییعه ائمیه بیر روایتیی هییچ در اوالً  اسیت. رسیده امامت به بودن شیعه خاطر
 خیواهیم ادامیه در را منسوب تفسیر روایت جواب و روایتی، هیچ نشده، اطتق

 فرزنیدان بر روایات در و هستند قائم فرزندان از مهدیین شما ادعای به داد. ثانیاً 
ُهیمَّ »: اندشده تفکیک هم از دو این بلکه نشده، اطتق شیعه هم ائمه  ِفیي َحِرهِ  اللَّ

ِتهِ  یَّ  4«.ِشیَعِته َو  ُذرِّ
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 |197|؟خواهید با کتاب شیخ طوسی آن را اثبات کنیدمیشما چطور اعتقاد به سیزده امام دارید و   

 توانسیتندمی راحیت خیلییامیام بودنید قائم فرزندان از مهدیین اگر و
 «.شیعِتنا» نه« ابنائنا من قوم»بگویند: 
 هرگیز زیرا نیست، سازگار وصیت حدیث تعبیر با اصتً  تعبیر این نتیجه در

 تعبیر این حتی و نشده «ما شیعیان» به تعبیر اوصیاء و خلفاء از روایتی، هیچ در
 از ائمیه، کیه نیسیت معهود چون سازدنمی هم گانهدوازده هایمهدی سیادت با

 بکنند. «ما شیعیان» به تعبیر خود فرزندان
 هیایمهیدی کیه اینسیت شیودمی برداشیت تعبییر این از وضوح به آنچه 
 شییعیان از ایعده تنها و ندارند ائمه یا خدا جانب از خاصی منصب گانهدوازده

 معقیول اصیتً  و انید،شیده متمیایز دیگران از باال ایمان جهت به که اندمخلص
 .بکنند «ما شیعیان» به تعبیر را خدا رسول خلیفه نیست

 است مشخص کامتً  آیه سیاق از ،«اَلبراهیم شیعته من إن»به آیه  راجع اما
 :گرددمی بر نوح به «شیعته» ضمیر که

ا(79) اْلعاَلمیَن  ِفي ُنوح   َعلی َستم  » یهُ (80) اْلُمْحِسنیَن  َنْجِزي َکذِلَك  ِإنَّ  ِإنَّ
ْبیراهیَم  شییَعِتهِ  ِمیْن  ِإنَّ  َو  (82) اآلَْخیریَن  َحْغَرْقَنیا ُثیمَّ (81) اْلُمیْؤِمنیَن  ِعباِدَنا ِمْن  إَلِ

(83.)1 
 مقیام بیه بعید و بیودنیوح آیین پیرو امر، ابتدای در ابراهیم اینکه یعنی
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 لفظ قرار باشد اگر نیز  ائمه نتیجه در رسید. شدن شریعت صاحب و امامت
المومنین یعنی  امیر شیعه نه هستند پیامبر شیعه ایشان شود اطتق ایشان بر شیعه

و  اندو بعدًا خودشان به مقیام شیارعیت رسییده اندابتدا پیرو شریعت ایشان بوده
مطیابق شیریعت  انیدالبته چون دین استم دین خاتم بوده، هیر چیه ایشیان گفته

 دهیم قیرن در رواییت ییک در تفسیری که شما از ایه گفتید و استم بوده است.
اِدِق  َمْواَلَنا َعْن  ُرِوَي »آمده:  تعبیر این با سندی هیچ بدون ید   ْبیِن  َجْعَفرِ  الصَّ  ُمَحمَّ

 آن. تفسیر نه است آیه تطبیق یا تاویل ، این1«
 بی ادعایی اندرسیده امامت مقام به بودن شیعه بخاطرابراهیم اینکه اما

 میورد در همچنانکیه امامیت نیه بیوده نبوت شرط بودن شیعه بلکه است مدرک
 مسیجود داد خبیر آنهیا اسیماء بیه ایشان وقتی که شده تصریحآدم حضرت

 خضر و الیاس بدانیم بودن شیعه را امامت شرط اگر طرفی از گرفت. قرار متئکه
 شیعیان از و داشتند : امام دوازده والیت به ایمان روایات تصریح طبق هم 
 .نشدند امام اما بودند ایشان

 لفظ این استعمال با ارتباطی پیامبر یک بر شیعه لفظ استعمال اینکه از غیر
 بعضیی ائمه بعضی هیچگاه که کردیم عرض چون ندارد یکدیگر بر ائمه توسط
 در اصطتحی شیعه از غیر قرآن، در شیعه ثانیاً  ،اندنخوانده شیعه را دیگر اماماِن 

 که شده اطتق هم معمولی افراد بر قرآن در شیعه لفظ همین برای است روایات
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 |199|؟خواهید با کتاب شیخ طوسی آن را اثبات کنیدمیشما چطور اعتقاد به سیزده امام دارید و   

هِ  ِمْن  هذا َو  ِشیَعِتهِ  ِمْن  هذا»: اندگرفته قرار انبیاء توبیخ مورد حتی  َفاْسیَتراَثهُ  َعیُدوِّ
ِذي  1«.ِشیَعِتهِ  ِمْن  الَّ

 13شیویم می ابراهیم را به معنای خیا  بگییریمو اما اینکه اگر ما امامت 
امامی، واقعًا سخن مضحکی است زیرا سخن ما درباره امامان امت استم استم 

حتی اگر در نتیجه پذیرفتن امامت ابراهیم اندبوده که بعد از پیامبر اکرم 
 کند.نمی به معنای خا  باشد ما را سیزده امامی

 دوازده کیه کنیدمیی تصیریح دارد یت ابوبصیرروا وقتی کنار، به اینها همه
 لفیظ بیا خواهییدمی چگونیه شما هستند، ما شیعه فقط بلکه نیستند امام مهدی
 کنید؟ ثابت را آنها امامت شیعه،

 تیا بیزنم مثیال یمانی: در روایات هم بر ائمه شیعه اطتق شده است. یک
 درب رضیا دم امیام آقیا خدمت آمدند شیعیان از عده ای بشود. تر روشن مسأله

 علی شیعیان گفتند از هستید؟ کی شما گفت: و آمد مستخدم ایستادند، حضرت
 روزی سیه دو نیداد. راهشیان رضیا امیام بگیرد. رضا اجازه امام از رفت هستیم.
 دور راه از ما اینکه زاری به و التماس با بشوند و باالخره وارد نداد اجازه و ماندند
اذن دخول گرفتند و  حرفا وارد این از و فتن و ببینیم را امامان خواهیممی آمدیم،

 ییا گفتند نداد. را اینها جواب و کرد رضا غضب امام وارد شده و ستم کردند اما
 برخیورد جیور این چرا شما هستیم، شما دوستدار والیتیم، اهل ما الله رسول بن

                                                             
 15. قصص: 1



 نبرد |200|

 

 رسیول و خیدا گفتیید. بزرگی دروغ چون فرمود: کنی؟می غضب چرا کنی؟می
 گفتنید: کیردم. غضب هم من کردند و غضب شما بر طالب حبی بن علی و خدا
 علیی شیعیان از ما گفتید که همین فرمود: گفتیم؟ دروغی چه ما الله رسول یابن

 بین محمد و ابوذر و مقداد و سلمان و الحسین الحسن علی شیعا إّنما»هستیم. 
 امام و حسن علی امام شیعیان فقط، و فقط شیئًا: حمره یخالفو لم الذین بکر، حبی

 بیا هیم بیار یک که بودند، بکر حبی بن محمد و ابوذر و مقداد و سلمان و حسین
 علی. شیعه گویندمی اینها به نکردند، علی مخالفت امام

 اول بشیمارد علیی را شییعیان خواهیدمی رضا وقتیی حضرت اینجا ببینید
 امامنید؟ چرا حسین امام و حسن امام اصتً  حسین. امام و حسن امام گوید:می

 و ختفت مقام به رسند،می امامت مقام به چرا مهدیین هستند. علی شیعه چون
 شیعتنا من قوم»هستند:  حئمه واقعی شیعیان اینکه بخاطر رسند؟می الهی حجت
 «.حقنا و معرفا لمواالتنا الناس یدعون

 رواییات در مثیال ده گویی که بزنم مثال یک گوییدمی طوری یک جواب:
 از هیم مثال آن و ندارید بیشتر مثال یک فقط که کردیدمی تصریح کاش هست.
 :جمله از مخدوش زیادی جهات

نیست  ثابت معصوم به انتسابش که آمده کتابی در حدیث منحصراً  این اوالً 
 بر را آن بودن جعلی که است مضامینی شامل ثانیاً  پس قابلیت استدالل را ندارد،

 : جمله از کند،می مت



 |201|؟خواهید با کتاب شیخ طوسی آن را اثبات کنیدمیشما چطور اعتقاد به سیزده امام دارید و   

روز ی نیه دو سیه روز کیه شیما  60 معیادل میاه دو میدت گیروه الف( آن
 اذن ایشیان بیه امیام امیا شیتافتندمیامام دیدار به روز تحریفش کردید ی هر

 گرفتند. دخول اذن فراوان التماس با اینکه تا دادنمی متقات
 اجازه حتی و نداده را جوابشان امام کردند ستم و شده وارد وقتی ولی ب(

 این و عظیم ظلم این ما حق در چرا که کردند اعتراض آنها و ندادند! هم جلوس
 !دارید؟می روا را تحقیر

 عاَلم، امام به برسد چه است دور به وارسته عالم یک از رفتاری چنین یقیناً 
 .است نشده دیده رفتاری چنین امامی هیچ از و

داریید در حالیکیه جیواب نیدادن امیامغیر از اینکه چه توجیهی بیرای 
جواب ستم واجیب شیرعی اسیت؟ و نییز چیه تیوجیهی بیرای ظیالم خوانیدن 

شود کسی شیعه باشد و امامش را ظالم می توسط آن شیعیان دارید؟ مگرامام
روز هیر روز اذن  60بداند؟ نیز چه توجیهی برای شیعه نبودن آنها دارید با اینکه 

راهشان ندادند ول نکردند بروند و بار آمدند و باز آمدنید دخول گرفتند و با اینکه 
و باز آمدند با اینکه مسافر بودند و مسکن مستقل نداشیتند؟ براسیتی چیه کسیی 

کنید که از شهر ییا کشیور می شیعه تر از آنهاست؟ همین اآلن چند شیعه را پیدا
از هم بماند و روز اجازه بگیرد و راهش ندهند و ب 60دیگری در خانه امام برود و 

 اجازه بگیرد؟
 و سلمان همسان ای شیعه را   حسین امام و حسن امام نقل، این ج(
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 اصیتً  و بودنید حسینین  پای خاک آنها حالیکه در شمردمی غیره و ابوذر
 .نیستند هم با مقایسه قابل

 در گفیت تیواننمیی دیگیر شید روشین روایت این بودن جعلی که حال و
 .است شده اطتق شیعه ائمه، بر حدیثی

 بودن مخدوش از غیر زیرا نیست اثبات قابل هم ابوبصیر حدیث خود البته
 .است ناسازگار امام دوازده همان در مهدیین حصر روایات با سندش
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هشتم جلسه
ز بصره آمده مگر چطور ا یمانی  

 نباید از یمن بیاید؟
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 بیاید؟ یمن از نباید مگر آمده بصره از چطور یمانی
 بیاید؟ یمن از نباید مگر آمده بصره از چطور . یمانی13سؤال 
 یاء یک این بیاید، یمن از باید حتماً  که نیست این یمانی معنای اوالً  :یمانی

 یمیین، بیه منسیوب ییا یمن، به منسوب یمان، یا به منسوب یعنی است، نسبت
 یعنی حیمن، وزیر اگر یمانی، کسی گویندمی بهش باشد الیمین اصحاب از کسی
 یمانی. گویندمی بهش باشد، مهدی امام راست دست وزیر

 و اسیت یمیانی یمانی: ایمان حنا و یمان، اإلیمان»فرمایند: می اکرم پیرمبر
 یمیانی علیم یمیانی: الحکمیا و یمانی، العلم»فرماید: می و باز«. ام یمانی من

 چه؟ یعنی این «یمانی حکمت و است
 منسوب یا یمین اصحاب به که آمده چنین لرت کتاب کدام در آخر جواب:

 آورد در خود پیش از را چیزی شودمی آیا یمانی؟ گویندمی ایمن وزیر یا یمان به
 بیه فقیط لریت در یمانی داد؟ نسبت  بیت اهل به سپس و عرب لرت به و

 از یمیانی نیسیت الزم حتمیاً  اینکه اما باشد.می یمن اهل که است کسی معنای
 که شده تصریح بیت  اهل از روایت 8 ال اقل در بارها گفته ایمباشد،  یمن

 از صینعاء کیه شیده تصیریح نییز حیدیث ییک در و است یمن از یمانی خروج
هِ  َعْبِد  َحِبي ِعْنَد  ُذِکَر »باشد: می ْفَیاِنيُّ   اللَّ ا َو  َذِلَك  َیْخُرُج  َحنَّی َفَقاَل  السُّ  َیْخُرْج  َلمَّ

 1«.ِبَصْنَعاءَ  َعْیَنْیهِ  َکاِسُر 
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 بگوییید شیاید کنید؟می چه صنعاء با بردید تاویل را یمانی حال بر فرض
 بیا میرتبط کیه خوانده عمران مهندسی رشته نیز احمد و است صنعت از صنعاء

 .صنعاء شودمی پس باشدمی صنعت
 وجیود بییت اهل بیانات در هستم یمانی من باشند فرموده پیامبر اما اینکه

تنها در یک کتاب شیعی یعنی االصیول السیتا عشیر ثبیت شیده نییز و اگر  ندارد
 ی شده داده نسبت بیت اهل به آنچه و 1رسدنمی سندش سنی است و به اهل بیت

 َحْهِل »است:  فقره این فقط ی مخدوش سندی با شیعه از مصدر یک در تنها هم آن
یَماُن  َحْفَضُل  اْلَیَمِن  ا   اْلِحْکَماُ  َو  َیَماِني   اإْلِ  َحْهیِل  ِمْن  اْمَرحً  َلُکْنُت  اْلِهْجَرةُ  اَل  َلْو  َو  َیَماِنیَّ
 2«.اْلَیَمِن 

کییه سییید رضییی همییین بیییان را هییم در کتییاب المجییازات النبویییا جییزء 
 3استعماالت مجازی گرفته است.

 اهیل احادییث از ایین و نیدارد وجود «یمانی حنا»نقل،  این غیر ازاینکه در
یَمیاُن »اولش یعنیی  فقره درباره آنها از بعضی که باشدمی سنت  سیه «َیَمیاِني   اإْلِ

 از تهامه و تهامه از مکه و شده شرو  مکه از ایمان اینکه (1: اندداده ذکر احتمال
 اصیالتاً  آنها زیرا اندبوده مدینه انصار حضرت مخاطب اینکه (2 است بوده یمن

 تبوک منطقه در را کتم این حضرت ( اینکه3 اندبوده ایمان کننده یاری و یمانی
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 را این یمن ناحیه به اشاره با لذا بود یمن و حضرت بین مدینه و مکه که فرمودند
 ایین از یمیانی رکن به همچنانکه است بوده مدینه و مکه منظورشان و اندفرموده
 :است یمن از اینکه نه است یمن ناحیه سمت به در که گویندمی یمانی جهت

 اإلیمیان ألّن  ذلیك؛ قال إّنما «یمان اإلیمان»نگارد: می بارهابن اثیر در این 
 الکعبیا یقیال: لهیذا و الییمن، حرض مین تهامیا و تهاما، من هي و مّکا من بدح

 و اإلیمیان نصیروا هیم و یمانون ألّنهم األنصار؛ القول بهذا حراد :قیل و .الیمانّیا
 و بتبیوك، هو و القول هذا قال إّنه قیل: و إلیهم. اإلیمان فنسب آووهم و المؤمنین

 و مّکیا یریید هو و الیمن ناحیا إلی فأشار الیمن، بین و بینه یومئذ المدینا و مّکا
 1المدینا.

 کار به یمن به منسوب معنای به یمانی احتمال، سه هر طبق شود دقت اگر
 ایین دوم احتمیال در بله یمین. اصحاب و یمین و یمان به منسوب نه است رفته
 بیه منسیوب که رساندنمی این اما بودند ایمان یاران انصار که شده ذکر هم نکته

 جهت این ادریس نامگذاری علت نقلی در همچنانکه گویند.می یمانی را ایمان
 گرفته درس از ادریس لرت، در اینکه با است خواندهمی درس زیاد که شده ذکر

 شیابهت جهیت بیه کیه اسیت عیرب زبان در شایع مجاز نو  این و است نشده
َما» گیرند:می نادیده را معنوی اختتف لفظی، َي  ِإنَّ  َکیاَن  َمیا ِلَکْثیَرةِ  ِإْدِرییَس  ُسیمِّ
هِ  ُحْکِم  ِمْن  َیْدُرُس   2«.َجَل  َو  َعزَّ  اللَّ
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 تبییین متشیابهات کتیاب 144 سؤال جواب در الحسن احمد یمانی: سید
 پیرمبر چون .اندیمانی حصالتاً  محمد آل ی همه جررافیایی، نظر از اوالً  که کرده
 جنوب منطقه کتً  تهامه و بود و تهامه از استان مکه زیرا بود، یمِن بزرگ جزء اکرم

 یا ایران اینکه بگویند مثل بود. بزرگ یمن و قدیم بندی یمن تقسیم جزء عربستان
 سال هزار سه دو یا پیش، سال 1000 که ایرانی کجا، امروز ایران خراسان، خوب

 و از طرفیی اسیت یمین اهل اکرم پیرمبر جررافیایی نظر پس از کجا. بوده پیش
 که جور همان یمن، به جدشون انتساب بخاطر یمانی شوندمی محمد آل ی همه

 سیه دو اصتً  عمرشون در که در حالی گویند تهرانی،می مثتً  را ها خیلی امروز
 بیه بیوده معروف و بوده تهران اهل دهمشان جد اما باشند، نرفته تهران بیشتر بار

 یمین از بایید حتمیاً  اسیت یمیانی لقبش که چون یمانی بگوییم که این تهرانی.
 .نیست درستی حرف این باشند،

 هسیت سیفیان آل از چون سفیانی نه. باشد؟ سفیان اهل باید مثًت سفیانی
 ُیمن خودش که است پیرمبری نسل از هم چون یمانی سفیانی. گویندمی بهش

 شده یمانی. بوده یمانی و
 است ممکن بلکه باشد یمن از حتماً  ندارد لزومی یمانی که پس ثابت شد

 یمیان بیه منتسیب باشد، ُیمن به منتسب است نباشد، ممکن یمن اهل از اصتً 
 َیمن. به منتسب لزوماً  نه باشد،

 کیریم قرآن اینکه آن و هم دارد مادی فوق و ملکوتی البته یمانی یک معنای
 هیا یمیانی الیمیین حصیحاب «.الشمال حصحاب و الیمین حصحاب» فرماید:می
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 .اندیمان اهل یعنی یمین اهل همه آنها شیعیان و محمد آل و محمد یعنی هستند
 حتمیاً  است، یمانی لقبش آقا این چون حتماً  که نیست جور این که دانستیم پس
 .باشد یمن اهل باید

 بییان طبیق بیوده یمین جزء هم تهامه و بوده تهامه جزء مکه اینکه جواب:
 بعضی بیان طبق اما است، حدیث معنای کردن درست برای سنت اهل از بعضی

به عنوان مثیال،  باشد.می غلط این اندداشته جررافیایی نگاه فقط که آنها از دیگر
 نجد، تهامه، بوده: قسمت پنگ العرب که جزیرة کرده تصریح باره این در مدائنی
 مقابیل در یمین صیراحتاً  کیتم این در و یمن. و عروض مدینه(، و )مکه حجاز
 :است گرفته قرار مدینه و مکه یعنی حجاز و تهامه منطقه

 و عروض و حجاز و نجد تهاما حقسام: خمسا العرب جزیرة المدائني: قال
 التي الناحیا فهي نجد و حما الحجاز، من الجنوبیا الناحیا فهي تهاما حما و یمن.

و  بالشام یتصل حتی الیمن من سد جبل فهو الحجاز و حما و العراق، الحجاز بین
 .البحرین إلی الیماما فهي العروض وحما وعمان، المدینا فیه

 نجد و تهامه بین ای منطقه حجاز )مکه و مدینه( گوید:می واقدی همچنین
 :است بوده منطقه دو این بین حاجز که شده نامیده حجاز خاطر بدین و است

 طرییق إلیی المدینیا و مین تبوك، إلی المدینا من الحجاز الواقدي: و قال
و  العیراق بین و ما نجد، فهو البصرة حرض یشارف حن إلی ذلك وراء و من الکوفا،

 و میا تهامیا، فهو البحر إلی وجرة وراء کان و ما نجد، الطائف: و عمرة وجرة بین
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  1بینهمیا. یحجیز ألنیه حجیازاً  سیمي حجیاز، فهیو و نجید تهامیا بیین کیان
 ِمْن  اْمَرحً  َلُکْنُت  اْلِهْجَرةُ  اَل  َلْو  َو »شد: می توجه حدیث آخر قسمت به اگر طرفی از

 کیامتً  ،«بیودم یمین اهیل از میردی مین نبیود مدینه به هجرت اگر اْلَیَمِن: َحْهِل 
 بیه چه پیامبر بود یمن از مکه اگر زیرا نیست یمن از مکه که گشتمی مشخص

 کندمی اثبات فقره همین و بودند. یمنی کردندنمی چه و کردندمی هجرت مدینه
 یمانی من باشند فرموده فرض بر حال هستم. یمانی من اندنفرموده حضرت که

 بیه فقط چرا بود این اگر خوب است؟ یمن از مکه که اینست معنایش آیا هستم،
 ییا هسیتند یمیانی مکیه اهیل فرمودنیدمی بایید و انیداختصیا  داده خودشان

 فقیره دو به توجه با نتیجه در .اندنگفته اینگونه اما هستند یمانی قریش گفتندمی
 ابیراز یمن به را خود خاطر تعلق خواهنداند میکرده یمن اهل از تمجید که قبل

هستم و همیانطور کیه گفتیه  یمانی من و :اندی بر فرض قبول ی فرموده لذا و کنند
بیان را جزء مجازات نبوی دانسته که معنای حقیقی از آن اراده شد سید رضی این 

 نشده است و احتمال آن برای ابطال استدالل شما کافی است.
 گوییدنمی بیوده تهرانیی دهمش جد که کسی مورد در کس هیچ طرفی از

 .است تهرانی فتنی
 نداریم سفیان نام به مکانی ما زیرا ندارد یمانی به ربطی هیچ سفیانی و اما

 داده توضیح روایات در و است ابوسفیان نام به شخصی به منسوب سفیانی بلکه
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 لریت، اهیل تصریح طبق یمانی اما باشد.می ابوسفیان نسل از سفیانی که شده
 نشد معلوم باألخره و ُیمن. نام به صفتی نه باشدمی َیمن نام به مکانی به منسوب

 یا است ُیمن به منسوب یا بوده، َیمن از مکه چون است َیمن به منسوب یمانی که
 هیم خودتیان شیما اسیت؟ یمیین اصیحاب به منسوب یا است یمان به منسوب

 همیین بیرای و زنییدمی حیرف خود پیش از چون چرا؟ گویید،می چه دانیدنمی
 بیه منسیوب تواندنمی البته و است. کدامیک به منسوب باألخره یمانی دانیدنمی
 بایید باشید داشته وجه چند چیزی یک تسمیه که فرض بر چون باشد اینها همه
 فیرض با واحد آِن  در بتوان تا باشد داشته وجود معنوی اشتراک وجه چند آن بین
 غییر و َیمن بین حالیکه در کرد، جعل مسمی آن برای را اسم مشترک، معنای آن
 .نیست اشتراکی وجه آن

 یمان بین فرق شما دارم یقین که اما آنچه درباره معنای ملکوتی گفتید، من
 اسم که دید خواهید بزنید عرب لرت کتب به سری اگر ولی دانیدنمی را یمین و

 .گویندنمی یمانی را یمان و یمین به منسوب
اما اینکه الزم نیست اهل یمن باشد، عرض شد طبق روایات متعیدد، قییام 

پیذیریم ی نمی ی و یمانی از یمن است لذا بر فرض همه حرفهای شما را بپذیریم
 که یمانی اهل یمن نیست اما قیامش از یمن خواهد بود.

یمانی: ما ثابت کردیم یمانی اهل یمن نیست بلکیه چیون جیدش پیرمبیر 
گیوییم یمیانی اهیل بصیره می از کجیا اما گویند یمانی،می اکرممکی بوده به او

 چون بیاید. الله رسول وصیت با باید موعود، یمانی که است این دلیلش است؟
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 بیاقر در امیام و شیده معرفی هدایت پرچم صاحب یمانی متعددی، احادیث در
 قیام که حن یلتوی علیه ...: یمانی لمسلم   یحلُّ  ال»فرمایند: می نعمانی غیبا کتاب

 حیق مسیلمانی هییچ و کن، قیام او با کن، بیعت او با و او سمت به بشتاب کرد
 پیس «.اسیت آتش اهل کند سرپیچی او از کسی اگر و کند سرپیچی او از ندارد

 اطاعیت او از بایید یمیانی کیه عنیوان و لقیب با آیدمی کسی مهدی امام از قبل
 بنشیین»فرمایید: می عیاشیی تفسیر کتاب در صادق امام در بکنیم. از آن طرف

 وصییت بیا علیی بین حسین امام اوالد از کسی تا نکن اطاعت کسی از و زمین
 «.پیرمبر بیاید پرچم و پیرمبر، ستح پیرمبر،

 حجیت قیائم و هیای نشیانه ستح و پرچم و وصیت که دانیممی ما خوب
 تشخیصیی(، وصییت )نیص اسیت: این حجت شناخت قانون یعنی خداست.

 است. علم همان حقیقتش که ستح و خدا، حاکمیت به دعوت پرچِم 
آیید می مهیدی امام از قبل یمانی شود؟می چه حدیث دو این خوب نتیجه

 آمید کیه است کسی اولین الحسن احمد خوب بیاید. الله رسول وصیت با باید
 و وصیی محمیدم، آل از قیائم اولیین اولیم، مهیدی هستم، یمانی من کرد ادعا

 شیناخته آن بیا بودنید گفتیه اطهیار ائمه که آورد دلیلی ام؛ و مهدی امام فرستاده
 .پیرمبر پرچم و پیامبر ستح و پیرمبر وصیت یعنی شودمی

 قدیمی و ترین معتبر در یعنی بود موجود ما کتابهای در اکرم پیرمبر وصیت
 .است موجود طوسی غیبت یعنی شیعه، کتاب ترین

 و وصیی احمید، نیام مهیدی امام از غیر به برده را کسی نام در آن وصیت
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 او از بایید میا و آییدمی زمان امام از قبل که کیست یمانی پس زمان. امام فرزند
 است که از بصره آمده. احمد اول، مهدی همین بکنیم؟ اطاعت

 معرفیی هیدایت پیرچم صیاحب را یمانی متعدد روایات در اینکه جواب:
 که رسیده  اهل از حدیث دو باره فقط این در زیرا است آشکار دروغی کرده
 او از نیدارد حیق مسلمانی هیچ اندفرموده اینکه است. مخدوش هم دو هر سند

 و متعیدد احادییث آن کیو پیس آمیده ضعیف روایت یک در فقط کند سرپیچی
 و والییت و عصمت توانمی حدیث دو با آیا کنید؟می ادعا که الصدوری قطعی

 !کرد؟ اثبات را کسی از اطاعت وجوب
 تیا نکین اطاعیت کیس هیچ از آمده عیاشی روایت در گوییدمی اینکه اما

 در زییرا اسیت آشیکار دروغیی هیم این بیاید. پرچم و ستح و وصیت با کسی
 اینکیه تیا نیده تکان پایی و دست و باش زمین متزم آمده: چنین عیاشی روایت

 که ی کنندمی ذکر را سفیانی جمله از عتماتی سپس ببینی. سال یک در عتماتی
 مدینیه بیه لشکری سفیانی اینکه به رسدمی تا ی گیریدمی نادیده را آنها همه شما
 آنها پی در سفیانی لشکر و گریزدمی مکه به مدینه از منصور و مهدی و فرستدمی

 و ایسیتاده مقیام و رکین بیین قائم بعد روندمی فرو زمین به بیداء در و شده روانه
 بیعیت او بیا و شوندمی جمع او نزد ناگهانی طور به نفر  313 و خواندمی خطبه

 او بیا فرماینید:میامیام که اینجاست است. نشانه و آیه همان این و کنندمی
 هنگیام این در گویند:می نیز ادامه در و است ایشان ستح و پرچم و پیامبر عهد

 زمیین اهیل همیه کیه دهیدمی نیدا پیدرش اسیم و او اسیم بیه آسمان از منادی
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 و پییامبر عهد شد مشتبه شما بر چیزی هر اگر فرمایند:می پایان در و شنوند،می
 شیما بیر هیم اینهیا اگیر و شودنمی مشتبه شما بر زکیه نفس و ستحش و پرچم
 پس شودنمی دهد مشتبهمی ندا  امرش و اسمش به که آسمانی صوت شد مشتبه
 فرزنیدان از میردی تا نکن تبعیت محمد آل از مردی از هرگز و باش زمین متزم

 .باشد ستح و پرچم و نبی عهد او با که ببینی را حسین
 نیایید او تیا و بیاید سفیانی باید اوالً  طوالنی، حدیث این در شود دقت اگر

 نیه کعبه در مقام و رکن بین قائم ثالثاً  دهدمی رخ بیداء خسف ثانیاً  آید،نمی قائم
 نقیاط از ناگهیانی طیور بیه کیه نفیری 313 بیا و خوانده خطبه کوفه و نجف در

 معرفیی نشیانه و آییه را شیدن جمیع ایین خیود و یی اندشده جمع زمین مختلف
 و عهید مساله که اینجاست در و شوندمی خارج مکه از کرده بیعت و ی کنندمی

 گردد:می مطرح ستح و پرچم
 و یدك تحرکن ال األرض الزم یقول  جعفر حبي عن الجعفي جابر عن»

 ینیادي منادییا تیری و سینا، فیي لیك حذکرها عتمات تری حتی -حبدا رجلك ال
 الترك رحیت فِذا مسجدها، من طائفا یسقط و قراها، من بقریا خسف و بدمشق،
 و الرملیا، نزلیت حتیی الروم حقبلت و الجزیرة نزلت حتی الترك فأقبلت جازوها

 عنید یختلفون الشام حهل إن و العرب، حرض من حرض کل في اختتف سنا هي
 مضر، الحمار ذنب بني مع السفیاني، و األبقع و األصهب رایات ثتث علی ذلك

 الحمار ذنب بني علی معه من و السفیاني فیظهر کلب من حخواله السفیاني مع و
 معیه مین و هو فیقتل بدمشق رجل یحضر و قط ءشي یقتله لم قتت، یقتلوا حتی
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 اللیه یقیول التیي اآلیا هي و الحمار، ذنب بني من هو و -قط ءشي یقتله لم قتت
ْحزاُب  َفاْخَتَلَف » تعالی و تبارك

َ
ْیل   -َبْیِنِهْم  ِمْن  اأْل ِذیَن  َفَو  َییْوم   َمْشیَهِد  ِمْن  َکَفُروا ِللَّ

 و   محمید آل إال همیه یکیون ال حتیی -معیه من و السفیاني یظهر و «َعِظیم  
 قتت بالکوفا محمد آل شیعا من بأناس فیصاب الکوفا، إلی بعثا فیبعث شیعتهم،

 الموالي من رجل یخرج دجلا ساحل تنزل حتی خراسان من رایا تقبل و -صلبا و
 بهیا فیقتیل المدینیا إلیی بعثا یبعث و الکوفا، بظهر فیصاب تبعه، من و ضعیف

 ال کبیرهم و صریرهم محمد آل یؤخذ و ،منها المنصور و المهدي یهرب و رجت
 یخیرج و -الیرجلین طلیب فیي الجییش یخیرج و -حیبس إال ححید منهم یترك

ُب  خاِئفاً  موسی سنا علی منها المهدي  حتی الجیش تقبل و مکا یقدم حتی َیَتَرقَّ
 -مخبیر إال مینهم یفلیت فت -بهم خسف الهمتت جیش هو و البیداء نزلوا إذا

 حیهیا ییا :فیقیول وزییره، معه و ینصرف و فیصلي المقام و الرکن بین القائم فیقوم
 فأنیا اللیه في یحاجنا من -حقنا سلب و ظلمنا من علی الله نستنصر إنا -الناس

 فأنیا نیوح في حاجنا من و بآدم، الناس حولی فأنا آدم في یحاجنا من و بالله حولی
اِس  َحْوَلی فأنا إبراهیم في حاجنا من و بنوح، الناس حولی ْبراِهیَم  النَّ ِِ  حاجنا من و ،ِب

 النیاس حولی فنحن النبیین في حاجنا من و  ، بمحمد الناس حولی فأنا بمحمد
 و نشهد إنا الله، کتاب ب الناس حولی فنحن الله کتاب في حاجنا من و -بالنبیین

 حموالنا و دیارنا من حخرجنا و -علینا بري و طردنا و ظلمنا قد إنا -الیوم مسلم کل
 و ثتثمائا الله و ء،یجي و -مسلم کل و الیوم الله نستنصر إنا حال قهرنا، و حهالینا و

 کقز  قزعا میعاد غیر علی بمکا یجتمعون -امرحة خمسون فیهم رجت عشر بضعا
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 ِبُکیُم  َیْأِت  َتُکوُنوا ما َحْیَن » الله قال التي اآلیا هي و -بعضا بعضهم یتبع الخریف
هُ  هَ  ِإنَّ  -َجِمیعاً  اللَّ  هیي و  محمد آل من رجل فیقول «َقِدیر   ء  َشْي  ُکلِّ  َعلی اللَّ

 -عشیر بضعا و الثتثمائا معه من و هو مکا من یخرج ثم -حهلها الظالما القریا
 ،معیه وزییره و ستحه و رایته و الله نبي عهد معه و المقام، و الرکن بین یبایعونه
 کلهیم األرض حهل یسمعه حتی -السماء من حمره و باسمه بمکا المنادي فینادي

 و رایتیه و  الله نبي عهد علیکم یشکل فلم علیکم حشکل ما نبي، اسم اسمه
 علیکم یشکل فت هذا علیکم حشکل فِن الحسین، ولد من الزکیا النفس و ستحه

 و محمد آلل فِن محمد، آل من شذاذ و إیاك و حمره و باسمه السماء من الصوت
 تیری حتیی -حبیدا رجیت منهم تتبع ال و األرض فالزم رایات، لریرهم و رایا علي

 اللیه نبیي عهید فِن -ستحه و رایته و الله نبي عهد معه الحسین، ولد من رجت
یهُ  َیْفَعیُل  َو  علي بن محمد عند صار ثم الحسین، بن علي عند صار  َیشیاءُ  میا اللَّ
 و ثتثمائیا معیه منهم رجل خرج فِذا -لك ذکرت من و إیاك و حبدا هؤالء فالزم

 یمیر حتیی المدینیا إلیی عامیدا   اللیه رسیول رایا معه و -رجت عشر بضعا
 1«.بهم یخسف الذین القوم مکان هکذا یقول حتی بالبیداء،

 خاصیی مکان و زمان شماست مستمسک که سه شیء این اظهار اوالً  پس
 نفس قبلش عتئم جمله از و است پیش و پس متعددِ  قرائن به محفوف ثانیاً  دارد
 15 روایات طبق او زیرا شودنمی مشتبه شما بر فرمایندمی امام که باشدمی زکیه
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 اظهار از بعد عتئم از و است شده بریده سر کعبه کنار در واقعه این از قبل روز
 این و شوند.می را قائم امر و نام زمین اهل همه که است آسمانی صدای سه، این
 که را کس هر شما چرا پس دارد را شدن مشتبه قابلیت هم نبی عهد که رساندمی

 و نمیوده تکفییر پیذیردنمی را غیبیت وصیت حدیث متعدد، اشکاالت خاطر به
 !کنید؟می عمر به تشبیه

 شییخ غیبیت در مکتیوب حدیث نبی، عهد از مراد که شودمی روشن ثانیاً 
 یعنی است نبی عهد همراهش مکه از خروج هنگام گویدمی زیرا نیست طوسی

 را آن چون نیست علم ستح، از منظور نیز است؟ طوسی غیبت کتاب همراهش
 رسیول پیرچم از منظیور همچنیین و انددانسته مکه از خروج هنگام به مقید نیز

 مراد بلکه باشدنمی پرچم خروج بدون چون نیست الله حاکمیت به دعوت خدا،
 میراد همچنین و بود. خواهد آن با نصرت شود باز اگر که است قیام پرچم همان

 و دارد خاصیی مکیان و زمان صیحه این اوالً  زیرا نیست صادقه رؤیای صیحه از
 مشیتبه اصیتً  کیه کنندمی تاکید ثالثاً  و نفر چند نه شنوندمی زمین اهل همه ثانیاً 
 تعبیر نیازمند وقتها خیلی و شبهه و ابهام دارای ماهیتاً  خواب حالیکه در شودنمی
 .است فراوان شبهات دارای نیز حجیت جهت از که ماهیتاً  تنها نه و باشدمی

 اطاعت روایت موید تنها نه عیاشی حدیث که شد مشخص توضیح این با
 تا نکن اطاعت هیچکس از دهدمی دستور زیرا آنست مناقض که نیست یمانی از

کند در حالیکه هیچیک برای احمد  ها ظهور نشانه آن با شخصی و عتمات این
 .ظهور نکرده است
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 در قیائم کیه نیامیده روایت عیاشی در که است ضروری هم نکته این ذکر
 آغیاز در بلکه کندمی استدالل نبی عهد به عموم، ایبر خودش اثبات برای ابتدا
 بیعت از پس و شوندمی ظاهر نفر 313 سپس و خوانده در مکه خطبه تنها و یکه

 دیگیری وایت درر که است آمده میان به نبی عهد از سخن تازه مکه از خروج و
 اظهیار منبیر بیاالی کوفیه تسخیر از پس در را عهد این قائم، که کندمی تصریح

 فرمایند: میدارند. امام صادقمی
ي ِباْلَقاِئِم » َقَباء  َفُیْخِرُج ِمْن َوَرَیاِن َقَباِئِه ِکَتابیًا  ِمْنَبِر اْلُکوَفِا َعَلْیهِ  َعَلی َکَأنِّ

اِس َفُیْجِفُلوَن َعْنُه ِإْجَفاَل الْ  ُه َفَیْقَرُؤُه َعَلی النَّ َرَنِم َفَلْم َمْخُتومًا ِبَخاَتم  ِمْن َذَهب  َفَیُفکُّ
ْعیِرُف 

َ
یي أَل ی َیْرِجُعیوا ِإَلْییِه َو ِإنِّ ُم ِبَکَتم  َفَت َیْلَحُقوَن َمْلَجًأ َحتَّ َقَباُء َفَیَتَکلَّ  َیْبَق ِإالَّ النُّ

ُم ِبهِ  ِذي َیَتَکلَّ  1«.اْلَکَتَم الَّ
 شیناخت متک اصتً  و شده ثبت نعمانی غیبت در روایت همین طرفی از

 بیر چه هر که شده ثبت اینگونه نسخه بلکه ندانسته ستح و رایت و عهد را قائم
 بیه علما از وراثتش و خدا رسول از قائم والدت شود مشتبه ها نشانه این از مردم

 شید مشیتبه نییز دو ایین اگیر و شودنمی مشتبه عالم از بعد عالم متصل صورت
 :شودنمی مشتبه دهدمی ندا مادرش و پدرش و خودش نام به که آسمانی صوت

اِس  َعَلی َحْشَکَل  َفَما»  ِمیْن  ِواَلَدُتیهُ  َعَلیْیِهْم  ُیْشیِکَلنَّ  َفَت  َجاِبُر  َیا َذِلَك  ِمْن  النَّ
هِ  َرُسوِل  ْن  َعاِلم   َبْعَد  َعاِلماً  اْلُعَلَماءُ  ِوَراَثُتهُ  َو   اللَّ ِِ هُ  َهَذا َحْشَکَل  َف نَّ  َعَلیْیِهْم  ُکلُّ ِِ  َفی
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ْوَت  َماءِ  ِمَن  الصَّ هِ  َو  َحِبیهِ  اْسِم  َو  ِباْسِمهِ  ُنوِدَي  ِإَذا َعَلْیِهْم  ُیْشِکُل  اَل  السَّ  1«.ُحمِّ
 آن به عموم برای اما هست قائم همراه عهد که آیدمی بر اوالً  نقل این از که
 آسیمانی صیحه قائم شناخت برای شبهه متِک بدون تنها ثانیاً  کندنمی استدالل

 محتیوایش و بیوده 313 ناگهانی اجتما  و بیداء خسف و سفیانی خروج از بعد
 .باشدمی قائم مادر و پدر اسم و نام یا قائم امر و نام به تصریح
 او والدت شود مشتبه شما بر نبی عهد اگر حتی گویدمی ثبت این طرفی از

 خیدا رسیول از احمید والدت حالیکه در باشدنمی مشتبه شما بر خدا رسول از
 هیچ اال و اید کرده اثباتش ستح و پرچم و وصیت بواسطه که است مشتبه آنقدر
 نداشیته مشخصیی نسیب و اصل گوییدمی اینکه اال ندارید او سیادت بر دلیلی
 است.

 وفیات شب وصیت به ترجمه را عهد دلیلی چه به اصتً  کنار، به همه اینها
 شما که است مشخص کامتً  است؟ وصیت معنای به لرت در عهد آیا نمودید؟

 نبیی عهید کیه دیدمی زدیدمی روایات به سری اگر اال و هستید خود افکار تابع
 .ندارد وفات شب وصیت به ربطی هیچ

 در کیه دادییم تیذکر بارهیا را ایین اوالً  گوییید،می اما آنچه درباره وصیت
 و دهدمی فرزندش به وفات هنگام را ختفت دوازدهم امام کرده تصریح وصیت

 اینجا در آمده، مرگ معنای به وفات همگی در که قبل گانه یازده فقرات به توجه با
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 حکومت خودش کندمی قیام خودش دوازدهم امام پس است مرگ معنای به نیز
 کیه کیس هر به بعد برسد وفاتش تا کندمی حکمرانی خودش و دهدمی تشکیل

 .هستیم او تابع ما داد را حکومت
 با اندگفته بلکه آیدمی پیامبر وصیت با نفرمودند حضرت کردیم عرض ثانیاً 

 کیه دارد دو ایین غییر و مکیانی و زمیانی های نشانه هم عهد این پیامبر، و عهد
 .باشد مستقلی عتمت اینکه نه شودمی شناخته ها نشانه آن توسط

یمانی: دلیل ما صرف این نیست که احمد با وصییت و سیتح و پیرچم از 
روایات ذکر شده است. چون در وصیت آمده بصره آمده، بلکه اصًت نام بصره در 

نفر اصحاب حضرت هستند و  313که احمد اولین مقربان است و مقربان همان 
باز گفته که اولین مومنان است یعنی چه؟ یعنی اولین کسی اسیت کیه در زمیان 

 کنید و از اصیحاب ایشیانمی بینید و بیا ایشیان بیعیتمی غیبت امام مهیدی را
در کتاب المتحم و الفتن سید بن طاووس توجیه کنیید  شود. حال به حدیثمی

 مین آخیرهم و البصیره مین حولهیم»گویید: می که درباره اصحاب امیام مهیدی
 فرمایید:می مضمون همین به قریب اإلستم بشارة کتاب در ، همچنین«الَیمامه

 از زمیان امیام اصیحاب و رجیال اولین األبدال: من آخرهم و البصره من حولهم»
 کردید؟ ؛ توجه«است بصره

و  شیده، ذکیر خیدا رسول وفات شب وصیت در نامش که یمانی نتیجه در
 سیه در اصحاب امام زمان اسیت در 313اولین مقربان یعنی اولین از  گفته شده
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تصیریح شیده کیه: از بصیره اسیت:  اندمشترک قسمت این در سه هر که روایت
 «.البصره من اولهم»

 نفیر 313 یعنیی خیا  اصیحاب همیان مقربیان گویییدمی اینکه جواب:
 جزء زمان امام فرزند که گوییدمی کجا از نیز گویید؟می کجا از را این باشند.می

 یعنی مومنان اولین از مقصود گفتید کجا از همچنین اوست؟ اصحاب نفر 313
 غیبیت در را امیام کیه کسیی اولیین یعنیی آن باز و مهدی؟ امام به مومنان اولین

 آورید؟می در کجا از را اینها کند؟می بیعت غیبت همان در ایشان با و بیندمی
 البصرة و آخرم من الیماما من اولهم روایت اما روایت اولین از بصره، اوالً 

 کرده نقل سنی سندی با سنی سلیلی کتاب از که کرده تصریح طاووس بن سید را
األبدال ادامهای  ندارد. و حدیث اولهم من البصرة و آخرهم من حجیت ما برای و

فالذین من حهیل »گوید: می کنید و آن اینکهمی دارد که شما از نقل آن خودداری
: از بصره دو نفیر هسیتند نفیر البصرة رجتن اسم ححدهما علي و اآلخر محارب

، و هییچ نیامی از احمید 1«اول نامش علی است و نفر دوم نامش محارب است
 شود.نمی برده

 تصیریح کیه دارد وجیود دیگیر حیدیث دو حیدیث، دو این مقابل در ثانیاً 
 :کندنمی همراهی قائم با بصره اهل از احدی کندمی

 میا و رجت، خمسون إال الکوفا حهل من قائمنا مع یقوم ما غیرکم حنصارنا»
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 1«.إنسان منهم معه یخرج ال فانه البصرة حهل إال طائفا منهم معه و إال بلدة من
هُ  اْلَبْصَرةِ  َحْهَل  ِإالَّ  َطاِئَفا   ِمْنُهْم  َمَعهُ  َیْخُرُج  ِإالَّ  َبْلَدة   ِمْن  َما» و: نَّ ِِ  َمَعهُ  َیْخُرُج  اَل  َف

 2«.َحَحد   ِمْنَها
 هیم تصریح و برندمی نام بصره از که را افرادی دیگری حدیث در همچنین

 آنها احمد در میان آنها نیست بلکه  است بصره از قائم اصحاب اولین که کندمی
 داند که بدان اشاره کردیم.می محارب و علی نام به نفر دو را

 عبید را نفیر اولیین امیا شیمردمی بصره از را نفر سه دیگری روایت در نیز
 :اْلَبْصیَرةِ  ِمیَن  َو  نفر: اولین نه کندمی ذکر ملیح بن احمد را نفر دومین و الرحمن

ْحَمِن  َعْبُد  ْعَطِف  ْبُن  الرَّ
َ
، ْبِن  اأْل ادُ  َو  ،ُمَلْیح   ْبُن  َحْحَمُد  َو  َسْعد   3«.َجاِبر   ْبُن  َحمَّ

 شما جواب کدامیک از این احادیث را دارید؟!
 نیسیت خیالی اسیم یک فقط وصیت، مسأله که است این یمانی: واقعیت

 المتحم کتاب در مثتً  .اندگفته را یمانی تفاسیر و جزئیات و اوصاف تمام بلکه
فرمیود:  حضیرت کیه کنیدمی نقیل علی امام از حدیثی طاووس بن سید الفتن و
 کجاسیت؟ ُمدینیه اسیت. ُمدینه تولدش محل مهدی «بالُمدینه مولده المهدی»

 نیه اسیت َمدینیه گفتنیدمی کردند؟می چه حدیث این با مهدویت محققین قبتً 
 زمان است. کردند مراد از مهدی، اماممی ُمدینه، چون گمان
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 بودند مجبور پس سامرا؟ متولد یا است َمدینه متولد زمان اما آیا انصافًا امام
 زمانیکیه امیا کننید. درسیت بیرایش غیر قابل قبول توجیه یک یا انکار را حدیث
 حاال آمد الحسن احمد سید موعود، یمانی محمد، آل از قائم اولین اول، مهدی

 منطقیه اهل ایشان چون چه. معنای حدیث یعنی شده مشخص انصار برای تازه
 و کنیدمی تطبییق علی بر او امام فرمایش هم پس َمدینه. نه است بصره ی ُمدینه

 الله. رسول فرمایش هم
 دقییق و مشیخص صیورت به را یمانی جررافیایی منطقه که پس ثابت شد

 .بصره ی ُمدینه :اندکرده معرفی
 مدینیه متولید مهیدی کیه این زیرا نیست توجیه به نیازی هیچ جواب: اوالً 

 ثبت سنی نعیم توسط که باشدمی مرسل سندی با سنت اهل از روایتی یک است
 ایین ادامیه اتفاقیًا در و نیدارد. السیتم علیهم بیت اهل احادیث به ربطی و شده

 (1جملیه:  از شیودمی سانسیور هیا یمیانی توسط که شده گفته چیزهایی روایت
اسم مهدی اسم پدر پیرمبیر اسیت یعنیی عبید اللیه ییا بیه قیول شیما   گویدمی

 المقیدس بیت مهدی هجرت ( محل2اسماعیل پس چه ربطی به احمد دارد؟ 
 صیفاتی جسیمانی (3ندییده  را المقدس بیت عمرش به احمد حالیکه در است
 پرچم گویدمی (4 است نبوده احمد در هیچکدامش که کندمی ذکر مهدی برای

 شکل مربعی و سیاه رنگ به مخملی ای پارچه است پیامبر رایت همان که مهدی
 حالیکه در است نشده باز خدا رسول وفات زمان از پرچم این گویدمی (5 است

 سازد:نمی الله حاکمیت به پرچم تاویل با اینها از هیچکدام
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 و حبیی، اسیم اسیمه و ، النبیی بیت حهل من بالمدینا مولده المهدی»
 خال، وجهه فی الثنایا، براق العینین، حکحل اللحیا، کث المقدس، بیت مهاجره

 سوداء مخملا مرط من  النبی برایا یخرج النبی، عتما کتفه فی حجلی، حقنی
 یخیرج حتیی تنشیر ال و ، الّلیه رسول توفی منذ ینشر لم حجر فیها مربعا،

 و خیالفهم مین وجیوه یضیربون المتئکیا، من آالف بثتثا الّله یمده المهدی،
 1«.األربعین و الثتثین بین ما هو و یبعث حدبارهم،

 آن بیه بیداء بیه قائیل شیما مگیر اشکاالت، این همه از نظر صرف با حال
 وجیود بیداء امکیان هیم حتمی عتئم در حتی گوییدنمی مگر نیستید؟ وسعت

 ییک از کیه بودیید مهیدی منتظیر اگر فرمودهباقر امام گوییدنمی مگر دارد؟
 اشیکالی هیچ مبنا این طبق خوب نکنید؟ انکار آمد دیگر طرف از و بیاید طرف
 شده بداء بعد و است َمدینه مهدی موَلد باشند فرمودهالمومنین امیر که ندارد

 و نبیوده حتمییات از ایشیان والدت مخصوصًا اینکیه محیل باشد شده سامراء و
 .است پررنگتر آن در بداء امکان

 الفیاظ که همانگونه که بدانید باید کنیدمی قرائت ُمدینه را َمدینه اینکه ثانیاً 
 بوده است. اینگونه نیز الفاظ قرائت رسدمی اصلی مصدر به سینه به سینه حدیث

 قرائیت َمدینه هم هزار سال پیش خوانندمی َمدینه را لفظ این امروز اگر نتیجه در
 ایین در قطعی دلیل اینکه اال شده، خوانده َمدینه بعداً  و بوده ُمدینه اینکه نه شده

 .باشد که ندارد داشته وجود زمینه
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 باشد؟ علی بن زید نسل از نباید . آیا یمانی14 سؤال
 نشانه ضمن در صادق امام که داریم، السائل فتح کتاب در روایتی :یمانی

 و بالیمن: زید عّمی ُولد من رجل   خروج و»فرماید: می ظهور زمان حوادث های
 مرد یک یعنی ،1«یمن در زید ما عموی نسل از مردی کردن خروج شدن، خارج
 ایین اآلن یعنیی افتیاده، اتفیاق میا زمان در این اتفاقاً  کند.می قیام یمن از زیدی

 علیه مسلحانه قیام کردند، خروج علی بن زید اوالد از هستند زیدی که اوسیون
 حکومیت یعنیی خودشان حکومت علیه الله، و خذلهم سعود آل خبیث دولت

 در زیید اوالد از میردی گوییدمی حضرت فقط روایت این در اما العابدین. زین
 حیدیث بیه وقتیی امیا اسیت. موعیود یمیانی این که کند، نگفتهمی خروج یمن

 است، واجب همه بر اطاعتش فرمود حضرت او درباره کنید توجه یمانی معروف
 و خروج سیفیانی :فرمایدمی شود. نیزمی آتش اهل کند سرپیچی او از کس هر

 و میاه یک و سال یک در عربستان ی و یمن نه کوفه ی سمت یمانی به و خراسانی
 روز است. یک

 فرمیود را ایین است، واجب اطاعتش فرموده این یمانی است که حضرت
 بیه کیرد خروج وقتی فرمود را این است، آتش اهل کند سرپیچی ازش کسی که
 کوفه. پس این به شود؟می آید؟ از بصره؛ به کجا نازلمی کجا از بشتابید. سمتش

 .است زیدیه یمنی شخص آن از غیر موعود، یمانی
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 امیام و پرسدمی مهدی خروج عتمت از روایت این در راوی اوالً  جواب:
 فتنیه مررب، از پرچمی مشرق، از پرچمی کنند:می ذکر را عتمت پنگ این فقط

 معقیول آییا حال بیت. ستاره انتهاب و یمن، از زیدی نسب مردی خروج برداد،
 عتمتیی از راوی اینکیه بیا نباشید حتمیی عتئیم از اینهیا از هیچکدام که است

 دهد؟ تشخیص را مهدی خروج بتواند که پرسدمی
 ُخُروُج  َقاَل  َذا َما ِمْثُل  ُقْلُت  َشتَّی َعَتَمات   َنَعْم  َقاَل  َذِلَك  َقْبَل  َعَتَما   َفَلهُ  ُقْلُت »

ْوَراءِ  َحْهَل  ُتِظلُّ  ِفْتَنا   َو  اْلَمْرِرِب  ِمَن  َراَیا   َو  اْلَمْشِرِق  ِمَن  َراَیا    ُوْلِد  ِمْن  َرُجل   ُخُروُج  َو  الزَّ
ي  1«.اْلَبْیِت  ِسَتاَرةِ  اْنِتَهاُب  َو  ِباْلَیَمِن  َزْید   َعمِّ

 از بایید انیدفرموده حضیرت که هایی عتمت این از یکی اقل ال نتیجه در
 و واضیح کمیی کیه عتمتی تنها عتمت، پنگ این میان در و باشد حتمی عتئم

 در کیه آنجیا از و اسیت. یمین از زییدی مردی خروج همان باشدمی فهم قابل
 این شویممی متوجه ،2شده معرفی محتوم عتئم از یمانی خروج دیگر احادیث

 در ایین اسیت. معیروف یمیانی همیان کنیدمی خیروج یمین از که زیدی رجل
 خیروج صینعاء و یمین از یمیانی کیه شیده تصیریح رواییت 9 در کیه حالیست

 یمن از است مهدی خروج عتئم از خروجش که هم زیدی رجل این و نمایدمی
 باشد.می یمانی همان زیدی رجل که است مویدی هم این و کندمی خروج
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 پرچم از منظور و خراسانی پرچم مشرق پرچم از مراد بگویید است ممکن
 بیه نییازی پیس باشدمی حتمی عتئم از سفیانی که است سفیانی پرچم مررب
 آن بیر دلیلیی کیه ادعاسیت صیرف ایین اما نداریم. یمانی بر زیدی رجل حمل

 .ندارید
 گفتیه نعمیانی رواییت کجیای در بندیید؟می دروغ محمید آل به چرا ثانیاً 

 خراسانی خروج فقط نعمانی روایت در بلکه است؟ کوفه سمت به یمانی خروج
 مییان بیه سخنی هیچ یمانی خروج مکان از و دانسته کوفه سمت به را سفیانی و

 است: نیاورده
ْفَیاِنيُّ َهیَذا ِمیَن اْلَمْشیِرِق َو َهیَذا ِمیَن » ی َیْخُرَج َعَلْیِهُم اْلُخَراَساِنيُّ َو السُّ َحتَّ

 1«.ِرَهان   ِا َکَفَرَسْي اْلَمْرِرِب َیْسَتِبَقاِن ِإَلی اْلُکوفَ 
 حیال در بیا هیم جیایی بیه رسیدن برای سفیانی و یمانی روایتی طبق بله 
 کجا؟ نگفته اما سبقتند
ْفَیاِنيُّ َکَفَرَسْي  اْلَیَماِنُي »  2«.ِرَهان   َو السُّ

 مسیابقه کوفیه سیمت بیه هیم بیا یمانی و خراسانی دیگر روایتی طبق البته
یی» است: یمانی از غیر قائم که شده تصریح روایت همان در اما گذارندمی  َحتَّ

 َو  اْلَیَمیاِنيِّ  َخْییُل  َحْقَبَلْت  ِإذْ  َذِلَك  َعَلی ُهْم  َفَبْیَنَما آَباِئِهْم  ِبِدَماءِ  َطاِلِبیَن  اْلُکوَفاَ  َیْنِزُلوا
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ُهَما َیْسَتِبَقاِن  اْلُخَراَساِنيِّ   1«.ِرَهان   ]َفَرَسا [فرسي َکَأنَّ
 زمیان بیه مقیید یمیانی از اطاعیت که ایم داده توضیح بار چند را این ثالثاً 
 در تنهیا اطاعیت وجیوب ایین رسیاندمی که مطلق صورت به نه شده خروجش

 تازه آید. در حجیت و عصمت آن از که امور همه در نه باشدمی قیام امر راستای
 کرد خروج وقتی گویدمی روایت است؟ واجب یمانی از اطاعت گفته کجا اصتً 

 ایین کس هر که کند مخالفت او با و بشورد او ضد بر نیست حتل مسلمانی بر
 اْلَیَماِنيُّ  َخَرَج  ِإَذا َو »نکند:  اطاعت او از کس هر نه است جهنم اهل بکند را کار

نَّ  ِإَلْیهِ  َفاْنَهْض  ِِ  َذِلیَك  َفَعَل  َفَمْن  َعَلْیهِ  َیْلَتِوَي  َحْن  ِلُمْسِلم   َیِحُل  اَل  َو  ُهًدی َراَیاُ  َراَیَتهُ  َف
ارِ  َحْهِل  ِمْن  َفُهَو  هُ  النَّ نَّ

َ
 2«.ُمْسَتِقیم   َطِریق   ِإلی َو  اْلَحقِّ  ِإَلی َیْدُعو أِل

 جیز مستندی هیچ که است آشکار دروغی آیدمی بصره از یمانی اینکه اما
 .ندارد ساخته خود تاویتت

 یک ظهور عصر در موعود یمانی از غیر کند اثبات که داریم دلیل یمانی: ما
 السفیانی قبل یخرج»روایت شده:  طوسی غیبت کتاب در داریم. هم دیگر یمانی

 3«کنیدمی خیروج یمیانی ییک و مصیری یک سفیانی، از قبل یمانی: و مصری
خیوب  کنید.می خروج یمانی یک و مصری یک سفیانی از قبل کنید دقت خوب

سیفیانی؟  بیا زمیان هیم ییا کنیدمی خروج سفیانی از قبل یمانی باالخره شد چه
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 آن کندمی خروج خراسانی و سفیانی با همزمان موعود یمانی جواب اینست که
 کوفه. سمت به هم

تواند در مقابیل چنید نمی جواب: اواًل این یک روایت تک روایت است که
روایت که بیانگر همزمان بودن خروج یمانی و سفیانی است ایستادگی کند. ثانیًا 

مع بستن بین دو روایت متعارض وقتی صحیح است که شاهد ودلیلیی داشیته ج
تیوان گفیت نمی باشد و اال جمع بی دلیل ئ تبرعی نزد عقتء ارزشی ندارد. لذا

چون این روایت گفته خروج یمانی قبل از سفیانی است و آن یکی گفته همزمان 
 با اوست بگوییم پس دو تا یمانی داریم.

 توان جوای داد و آن اینکه:می طور دیگری هم
 کنیدمی تصریح تا سه شده، نقل روایتیمانی خروج زمان با رابطه در
 دو است، سفیانی از قبل گویدمی تا دو است، همزمان سفیانی خروج با زمانش

 :شود بررسی باید که دارد ابهامی تا
ْفَیاِنيِّ  ُخُروُج »الستم:  علیه باقر امام (1  َسَنا   ِفي اْلُخَراَساِنيِّ  َو  اْلَیَماِنيِّ  َو  السُّ
 1«.َبْعضاً  َبْعُضهُ  َیْتَبُع  اْلَخَرزِ  َکِنَظاِم  ِنَظام   َواِحد   َیْوم   ِفي َواِحد   َشْهر   ِفي َواِحَدة  

َتَثاِ  ُخُروُج : » صادق امام (2 ْفَیاِنيِّ  الثَّ  ِفیي اْلَیَماِنيِّ  َو  اْلُخَراَساِنيِّ  َو  السُّ
 2«.َواِحد   َیْوم   ِفي َواِحد   َشْهر   ِفي َواِحَدة   َسَنا  
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 فیی البییض الرایات مع الیمن من الیمانی خروج و خروجه یکون قد( »3
 1«.واحدة سنا و واحد، شهر و واحد، یوم

ْفَیاِنيُّ  َو  اْلَیَماِنيُّ ( »4  2«.ِرَهان   َکَفَرَسْي  السُّ
هِ  َعْبِد  َحِبي ِعْنَد  ُذِکَر » (5 ْفَیاِنيُّ   اللَّ ا َو  َذِلَك  َیْخُرُج  َحنَّی َفَقاَل  السُّ  َیْخُرْج  َلمَّ

 3«.ِبَصْنَعاءَ  َعْیَنْیهِ  َکاِسُر 
ْفَیاِنِي  َقْبَل  َیْخُرُج ( »6  4«.َیَماِنيي  َو  ِمْصِريي  السُّ
ْفَیاِني ُخُروُج  َو ( »7  ِإَلیی َحْلفیاً  َثَتِثیَن  َو  ِماَئاً  َیْبَعُث  َو  ... ِبِهم ُخِسَف  ... السُّ
ْوَحاءَ  َیْنِزُلوَن  َو  اْلُکوَفاِ  وَن  ِمْنَها َفَیِسیُر  اْلَفاِرَق  َو  الرَّ یی َحْلفاً  ِستُّ  ... اْلُکوَفیا َیْنِزُلیوا َحتَّ
د آِل  ِمْن  َرُجل   َیُسوُقَها  َیْسیَتِبَقاِن  اْلُخَراَسیاِنيِّ  َو  اْلَیَمیاِنيِّ  َخْییُل  َحْقَبَلیْت  ِإذْ  ... ُمَحمَّ
ُهَم   5«.فرسي رهان اَکَأنَّ

 سال یک در یمانی و سفیانی خروج که کندمی تصریح ابتدا اول روایت در
 تسیبیح هیای دانیه مثیل اینهیا گویدمی فاصله بت اما است روز یک و ماه یک و

 چیه؟ یعنیی عبارت این خوب آیند.می دیگر بعضی سر پشت بعضی که هستند
 یعنیی باشند نه با هیم؟می هم سر پشت چگونه کنندمی خروج روز یک در اگر
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 خروج دیگری از جلوتر ساعت چند یکی کند.می فرق هم با خروجشان ساعت
 باشند. حیال گفته سخن ساعت روی روایات در ندیدم حال به تا من نماید؟می
 است سفیانی از قبل یمانی خروج گویدمی که روایتی دو آن با پس باشد این اگر

 نباشد مراد این اگر اما کند.می خروج زودتر ساعت چند یمانی و آیدمی در جور
 ییک در خروجشیان از منظور بگوییم که اینست روایت آمدن در درست راه تنها

 همزمان، نه است هم با آنها خروج زمان بودن نزدیک روز، یک و ماه یک و سال
 از بعید یکیی تسیبیح هیای دانیه گوید مانندمی که کنیدمی چه فقره این با اال و

 آیند؟می دیگری
 یک در خروجشان گفته فقط و ندارد را فقره این دوم روایت که نشود اشکال

 کیه نیسیت رواییت ییک از نسیخه دو این زیرا است، روز یک و ماه یک و سال
 از مستقل روایت دو بلکه شودمی گذاشته کنار و دارد اضافی نسخه یک بگوییم

 رواییت ییک در که اضافاتی به بارها خودتان شما اینکه از غیر باشد.می امام دو
 .کرده اید تمسک نیست روایت یک در و هست

 در امیا دانیدمی روز ییک در را دو آن خیروج کیه درست سوم، روایت اما
 پرچمش گویدمی همچنین است یمن از یمانی خروج که کندمی تصریح عوض
 داریم متعدد روایات اهل مشرق پرچم و قائم پرچم درباره حالیکه در است سفید

 کنید؟می چطور حل را تناقضات این شما خوب است. سیاه که
 مسیابقه اسیب دو ماننید سیفیانی و یمانی گویدمی فقط چهارم روایت اما

 خروج که شودمی لذا است. روز یک در خروجشان که رساندنمی این اما هستند
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 دارد خروج دو سفیانی اینکه از غیر باشد. افتاده اتفاق زودتر روز دو یکی یمانی
 ملك»شود: می حکومت تشکیل و منطقه 5 فتح به منجر که شامات در خروجی

 به خروجی ، و1«قنسرین و األردن فلسطین، حمص، دمشق، الخمس: الشام کور
 2«.الکوفا جیشًا إلی السفیانی یبعث و»کوفه:  سمت

 صینعاء و یمن از یمانی خروج که شده تصریح روایت 9 در الاقل طرفی از
 یمانی خروج بودن همزمان اوالً  شود:می مطرح اینجا در سوال دو حال باشد.می

 یمانی و سفیانی خروج محل دوئیت ثانیاً  است؟ سفیانی خروج دو از کدامیک با
 شویممی متوجه نتیجه در ندارد. سازگاری جا یک سمت به دو آن دادن مسابقه با

 کوفیه سیمت به یمانی دوم خروج سفیانی با یمانی خروج بودن همزمان از مراد
 این دو آن مسابقه و باشدمی منطقه آن به سفیانی دوم خروج با همزمان که است
 تعارضی روایات بین که شد مشخص توضیحات این با کند.می پیدا مفهوم گونه

 سیفیانی ییک و یمانی یک از دسته دو هر بلکه شود یمانی دو بر حمل تا نیست
 .دارند خروج دو دو، این منتها گویندمی سخن

 سفیانی چشم دو شکننده همان ی یمانی که کندمی تصریح پنجم روایت اما
 تاویل قابل هیچگونه به یمانی این و نماید.می خروج صنعاء از او خروج از قبل ی

 و افتیدمی در سیفیانی بیا که است یمانی همان این کندمی تصریح چون نیست
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 کشد.می را او که نیست این چشمها شکننده از مراد البته
 کیردیم بییان چهیارم رواییت به نسبت که توضیحی با ششم، روایت اما و
 اول خیروج شیده دانسیته سیفیانی خروج از قبل یمانی خروج اینکه شد روشن
 .باشد سفیانی اول خروج از بعد تواندمی البته که است یمانی

 کشیتن بیرای و کرد خروج سفیانی وقتی گویدمی فقط هفتم، اما روایت و
 کوفه وارد و کرده خروج حضرت و شد بیداء خسف و فرستاد لشکر مدینه به امام

 یمانی خروج زمان که رساندنمی این اما رسدمی رو کوفه به تازه هم یمانی شدند
 حیرف ییک رسیدن و است بحث یک خروج زیرا نه، یا بوده همزمان سفیانی با

 همزمیان سیفیانی خروج با کوفه سمت به یمانی خروج است ممکن لذا دیگر،
 اما تازدمی کوفه به دمشق از سفیانی زیرا باشد متفاوت رسیدنشان زمان اما باشد

 تعارضی هم روایت این نتیجه در برسد؛ دیرتر باید طبیعتاً  و آیدمی یمن از یمانی
 .ندارد

 صیرف دانسیتید زییدی نسیب رجیل قیام همان را ها اوسی قیام اینکه اما
 ندارید. آن بر دلیلی هیچ که ادعاست

اطاعیت از  و شیناخت بیه موظیف یمانی: ما دو تا یمانی داریم ولیی فقیط
 حجیت یعنیی شیده، ذکیر بیرایش معصیومین یمانی موعود هستیم که اوصاف

 مهدی نام هم وصیت در شود.می شناخته وصیت با هم خدا و حجت خداست،
ما نه تنها . است زمان امام فرستاده که است بصره ُمدینه متولد که آمده احمد اول

 کنییم، بیعیت بشتابیم و با او سمتش به موظفیم کرد خروج که این یمانی زمانی
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 همیان تیوی موظف به اطاعت هسیتیم چیون کندمی هم دعوت که زمانی بلکه
، «الزمیان صیاحب سیمت به کندمی دعوت صاحبکم: إلی یدعو» دارد: حدیث

 ایین کننید،می باطیل بیه دعوت دیگران مستقیم: طریق إلی و الحق إلی یدعوا»
 «.کندمی مستقیم صراط و حق به دعوت

 بیا زمیان هیم کسیی چیه ببینیم منتظریم بگوییم، که نیست جور این پس
 را خیدا حجیت و معصومین اوصاف یمانی این چون نه کند.می خروج سفیانی

 الله رسول پرچم و وصیت یعنی حجت شناخت دلیل و آمد کسی اگر پس دارد،
 حجت بکند، دیگر خروج سال 30 سال 20هر چند  ام یمانی من گفت و آورد را

 هستیم. او از اطاعت به موظف ما و خداست
یمیانی، امیا  گوینیدمی بهش آمد و کرد خروج یمن از کسی دقت کنید! هر

اطاعیت از  بیه موظف است پس باید دانست که ما متعدد ظهور عصر در یمانی
 تیا نیده، تکیان را و دسیت و زمین، بنشین»فرمود:  صادق امام هستیم. کدامیک

 سیتح و پیرچم و وصییت او همیراه که ببینی حسین را اوالد از مردی که زمانی
 .کنیممی حرکت ما به سمتش باشد داشته را اینها اگر یمانی پس «.است پیرمبر

 جواب:
 درقیائم حضیرت میا صیاحب بیه نیست خودش به یمانی دعوت اوالً 

 داند.می خودش را قائم و کندمی دعوت خودش به احمد حالیکه
 بیرایامیام امیا کنیدمی صاحب به یمانی دعوت که است درست ثانیاً 

 سال 30 سال 20 نه است خروجش زماِن  آن، و اندکرده تعیین زمان او به پیوستن
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نَّ  ِإَلْیهِ  َفاْنَهْض  اْلَیَماِنيُّ  َخَرَج  ِإَذا َو »جلوترش:  ِِ  ِلُمْسِلم   َیِحُل  اَل  َو  ُهًدی َراَیاُ  َراَیَتهُ  َف
ارِ  َحْهِل  ِمْن  َفُهَو  َذِلَك  َفَعَل  َفَمْن  َعَلْیهِ  َیْلَتِوَي  َحْن  هُ  النَّ نَّ

َ
 َطِریق   ِإلی َو  اْلَحقِّ  ِإَلی َیْدُعو أِل

 «.ُمْسَتِقیم  
 بیا زمیان هم کسی چه ببینیم منتظریم که است جور همین دقیقاً  نتیجه در
 آورد در روایت خود از بتوان شاید ثالثاً  بپیوندیم. او به بعد کندمی خروج سفیانی

 کرد خروج وقتی گویدمی ابتدا است، زیرا خروجش با همزمان یمانی دعوت که
 کنید شیورش او ضید بر نیست حتل مسلمان بر گویدمی بعد برو، او سمت به

 .کندمی راست راه و حق به دعوت یمانی چون
 چه روایت تک همین از غیر به دارد را معصومین اوصاف یمانی اینکه رابعاً 

 نیسیت خدا حجت او که داریم متعدد روایات ما اما روایتی؛ هیچ دارید؟ دلیلی
 جمله: از

 یمیانی همیان او کیه پرسیید کننیدگان خروج از یکی مورد در راوی الف(
 علیی از اینکیه حالیکه در دارد دوست را علی یمانی نه دادند پاسخ امام است؟
ا»جوید: می برائت ِبي ِقیَل  اْلَحقِّ  َطاِلُب  َخَرَج  َلمَّ

َ
هِ  َعْبِد  أِل  َیُکوَن  َحْن  َنْرُجو : اللَّ

 1«.َیْبَرحُ  َهَذا َو  ، َعِلّیاً  ُیَواِلي اْلَیَماِنُي  اَل، :َفَقاَل  اْلَیَماِنيَّ  َهَذا
 خلیفه و وصی شما ادعای به بلکه و معصوم و حجت یمانی اگر براستی آیا
 دارد؟ دوست را علی که کردندمی معرفی را او اینطور باید بودعلی حضرت
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 به افراد ترین نزدیک و علی شیعیان ترین خالص از یمانی گفتندمی باید اقل ال یا
 باشید امیامی دوازده شییعه یمیانی که آیدنمی در بیان این از حتی بلکه اوست؟

 هستند؟علی دوستدار هم ها زیدی چون
 َرُجیل  »رسید: می کوفه به یمانی بعد و رسندمی کوفه به قائم حضرت ب(

د   آِل  ِمْن  ْذَفیرِ  َکاْلِمْسیِك  ِبیاْلَمْرِرِب  ِریُحَها ُتوَجُد  َو  ِباْلَمْشِرِق  َتْظَهُر  ُمَحمَّ
َ
 َیِسییُر  اأْل

ْعُب   َذِلیَك  َعَلی ُهْم  َفَبْیَنَما آَباِئِهْم  ِبِدَماءِ  َطاِلِبیَن  اْلُکوَفاَ  َیْنِزُلوا َحتَّی ِبَشْهر   َحَماَمَها الرُّ
ُهَما َیْسَتِبَقاِن  اْلُخَراَساِنيِّ  َو  اْلَیَماِنِي  َخْیُل  َحْقَبَلْت  ِإذْ   1«.ِرَهان   ]َفَرَسا [فرسي َکَأنَّ

 .خداست حجت و قائم از غیر یمانی روایت، این تصریح به
 محیض دروغ بیایید پیرچم و وصیت با کسی تا بنشینید این حدیث که اما

 رسول پرچم و وصیت ی نه نبی ی عهد او با گفته روایت کردیم عرض قبتً  و است
 عهد از بعد و قبل عتماتی بلکه ندانسته قائم شناخت نشانه را اینها ولی خداست

 ادعاهیای بر که عتماتی گفته پرچم و عهد خود برای حتی و نموده ذکر پرچم و
 .و توضیحش گذشت نیستمنطبق  شما

 کنممی تحدی من کند. خروج دیگر سال 30 سال 20 گوییدمی اینکه اما
 و آمید نخواهد دیگر و رفته که خودش چون کرد نخواهد خروج هرگز احمد که

 که کند جمع یار آنقدر تواندنمی اش اربعه شیوخ عمر پایان تا هم نجف مکتب
 حدس جهان. به برسد به چه آورد در خود تصرف به را عراق کشور حتی بخواهد
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 ادعیای با را دوم مهدی باید الجرم احمد اختفای شدن طوالنی با که اینست من
 .بماند باقی نشاط خودش بر  یمانی جریان تا بفرستند بداء

 هیایی نشیانه یمانیکه به قول شما همان قائم اسیت ظهور اگر اینکه از غیر
 در روایات که دارد غیره و مکانی و زمانی متعدد های عتمت هم خروج او دارد

 بیا مطیابق کیامتً  بصیری احمید ظهور که فرض بر لذا است. گشته بیان متعدد
 او که کندمی روشن همین باشد روایات مخالف خروجش اگر اما باشد روایات
 ننمیوده قطع را حیاتش رگ خداوند است داشته کذب نشانه چون و است کذاب
 .است

 کننیدمی احتجیاج رواییت زییدی بیودن یمیانی به که کسانی یمانی: اآلن
 زیید از مردی گویندمی ها ندارند. زیرا این اعتقاد گویندمی که چیزی به انصافاً 

 زمیان در اآلن گوینیدمی آقیایون ایین طیف طرف آن کند، ازمی خروج یمن در
 دارد شیام تیوی سیفیانی دانمنمی و استمی نوین تمدن و کنیممی زندگی ظهور
 ظهوریم. زمان در که دارند هم قبول یعنی و... ، کندمی فتن

 راسیت واقعیاً  شیما اگیر انیدکره خیروج یمین در کیه زیدی هیا اوالً  خب 
 کیه یمیانی اطاعت از خوب دارید، اعتقاد احادیث اهل بیت این به و گوییدمی

 اسیت. پناهییان آقای به خطاب این است بروید یمن اطاعت کنید دیگر. واجب
 و عجییب نظرهیای اظهیار مسیائل ایین درباره سادگی همین به که پناهیان آقای

همیان  یمنیی، اوسی های این واقعاً  به گفته شما اگر پناهیان آقای کند.می غریب
 یمانی اطاعت از فرماید:می باقر حضرت خوب هستند روایات در موعود یمانی
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 خیود خیوب اسیت. آتیش اهیل کنید پیچیی سیر او از کیس است و هر واجب
 اوسی ها، سرباز بشوید بروید کنید ول همراهتان همه و تان مقتدای و جنابعالی

 کنی!نمی ول است، اما الطاعا مفترض اوسی ها بکنید و بگویید رها را دیگران
 آورید.می در بازی دارید نیستید. موعود یمانی دنبال اصتً  چرا؟ چون شما

 کنید. دعوت الله داعی سمت به را مردم که نیستید این دنبال
 سادگی همین به دهی.می فریب الله رسول منبر باالی متاسفانه را مردم چرا

 کنی.می نظر یمانی اظهار مسأله مورد در
 تطبییق یمیانی قییام بر را یمن فعلی مسائل پناهیان آقای اینکه اوالً  جواب:

و به بنیده  مهدویت متخصصین همه به ربطی و است، مربوط ایشان خود به داده
 االطاعیه واجب که دادیم توضیح بارها ثانیاً  کنم ندارد،می که دارم با شما مناظره

 مدعا اصل لذا شده نقل مخدوش سندی با هم آن روایت یک در تنها یمانی بودن
 یمیانی از اطاعیت وجیوب حدیث، همان طبق طرفی از تازه نیست، اثبات قابل
 .است نکرده مطرح او برای مطلقی اطاعت و شده او خروج به مقید

. اگر یمانی ظهور کرده، پس چرا فقط یک عده خاصی آن هیم از 15سؤال 
 ظهیورطریق تلگرام متوجه شدند؟ در روایات متعدد دارد وقتی امیام مهیدی

 فهمند.می کند صیحه عمومی زده شده و همه مردممی
 13چیرا بعید از گفتند: اگر پیرمبر ظهور کیرده می یمانی: زمان رسول خدا

نفر بیه  55کند، ظاهرًا می سال در مکه دعوت 13سال ما فهمیدیم؟ پیرمبر اکرم 
آورند. دعوت غریبانه و مظلومانه در مکه. بیشترین عده وقتیی از می ایشان ایمان
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استم شنیدند که پیرمبر از دنیا رفته بود، تازه بعضی کشور های اطراف نفهمیده 
ی پیرمبر به گوششان نرسییده بیود. خیوب اگیر پیرمبیر، بودند. اکثر این ها صدا

هیم پیرمبر همه جهانیان بود، برای چه مردم نفهمیده بودند؟ دعیوت یمیانی
دعوت جهانی است، دعوت منجی بشریت است، دعوت امیام مهیدی اسیت و 

شنوند تا صدایش به همه برسد و این که یک عده خاصی می لکن مردم به تدریگ
هزار نفیر  700، این طور نیست. فقط صفحه فیس بوک ایشان در تلگرام شنیدند

کنند. پیس می هزار نفر مطالب ایشان را دنبال 700الیک کردند و در فیس بوک 
 شود.می باالخره دعوت ایشان کم کم منتشر

شنوند می اینکه در روایت دارد وقتی امام مهدی ظهور کند همه صدایش را
 شنوند دیگر.می دارند تدریجًا صدایش را شوند، بله اآلن همهمی و متوجه

از طرفی کتاب البرهان حدیث اسیت کیه پیرمبیر اکیرم وقتیی مبعیوث بیه 
رسالت شد، صدایی زد. یعنی به همه ارواح مؤمنین، ارواح مردم تا قیامت صیدا 
زد که من محمد، رسول خدا هستم، لبیک بگویید. و همه مؤمنان تا قیامت لبیک 

صدای او را شنیدند یعنی چه؟ همه شینیدند صیدای او را در گفتند. این که همه 
ملکوت. و آنهایی که اهل ملکوت بودند و اهل ایمان در ملکیوت بودنید، نیدای 
پیرمبر را لبیک گفتند. اما در زمین چه؟ در زمیین هیر کسیی در زمیان خیودش 
شنید. بعضی ها چندین قرن بعد از شهادت پیرمبر اکیرم دعیوت رسیول اللیه را 

دند. مهم این است که دعوت امام مهدی جهانی است امروز در اقصی نقاط شنی
دنیا از ملیت ها و ادیان مختلف، این دعوت را شنیدند، ایمان آوردند و عده ای به 
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کنند. یعنی آن صیحه جبرئیل و ندای آسمانی بیا آن می زبان خودشان دارند تبلی 
 رسانند.می مپیرام ملکوتی ظهور منجی را دارند به تمام عال

می گویند ظهور مهدی یعنی چه؟ حدیثی در کتاب متحم و الفتن سید بن 
یعنیی اسیمش سیر « حینئذ یظهر المهدی علی افواه الناس»طاووس هست که: 

افتد. اسم مبارکش، اوصافش، روایاتی کیه بیه او اشیاره دارد، نصیو  می زبانها
زنند. یعنی بیه ایین می و حرفافتد و از امی تورات و انجیل بر سر زبانهای مردم

 معناست که امر او ظاهر شده.
 جواب: شما سه ادعا کردید: 

منافاتی با تدریجی بیودنش نیدارد، دوم( اول( جهانی بودن دعوت قائم
جهانی بودن دعوت در عالم ملکوت است نه زمین، سوم( جهانی بودن یعنیی از 

 هر قوم و ملیتی بشنوند هر چند یک نفر.
ادعای اول باید گفت: قیاس یمانی بیه پییامبر طبیق معمیول، قییاس درباره 

باطلی است زیرا در مورد ایشان چنین بیان نشیده بیود کیه یکدفعیه همیه میردم 
شنوند لذا جهانی بودن دین ایشان با گسیترش تیدریجی اش می صدای ایشان را

تصریح شده که به هنگیام منافاتی ندارد، در حالیکه در مورد حضرت مهدی
شیوند می ظهورشان صیحه جهانی زده شده و همه متوجه ظهور و دعوت ایشیان

 پس این دو ربطی به یکدیگر ندارد.
 700هزار الیک هستند حیرف مضیحکی اسیت زییرا اواًل  700اما اینکه 

سال  18میلیارد آدم در روی کره زمین کجا؟ آن هم بعد از گذشت  8هزار کجا و 
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رش دعوت او با ایین همیه وسیائل تبلیریی و از ظهور جناب احمد؛ به نظر گست
شبکه ماهواره ای و تلگرام و فیسبوک و پالتاک و تبلیرات رنگی و کاغذی و چهره 
به چهره و چه و چه خیلی تدریجی است! ثانیًا با رباتهای متعددی که در فضیای 

هزار عضو داشته باشد در حالیکه  50000شود یک شبکه می مجازی وجود دارد
تیوان از نمی رش عضو مجازی و به عبارت دیگر ربات باشیند. پیسنف 48000

هزار الیک چنین نتیجه گرفت که دعوت احمد به هفتصد هزار نفر رسییده  700
است. ثالثًا برای سرویس های جاسوسی هیچ کاری ندارد که با الییک کیردن در 

دهند لذا شبکه های مربوط به جریان های منحرف، ِعده و ُعده آنها را زیاد نشان 
هزار الیک چنین نتیجه گرفیت کیه هفتصید هیزار نفیر  700توان از نمی باز هم

 کنند.می مطالب فیسبوک امام اینترنتی را دنبال
و امییا ملکییوتی بییودن نییدای پیییامبر هیییچ ربطییی بییه صیییحه مربییوط بییه 

ندارد زیرا همانگونه گفته شد تصریح روایات متعدد است که همه میردم قائم
شینوند غییر از اینکیه دعیوت قیرار می مومنان در عالم ملکوت آن را دنیا نه فقط

مانند دعوت پیامبر هزاران سال طول بکشد کیه تاوییل بیه نیست دعوت قائم
 عالم ملکوت ببیرد و بگویید کسی بعد از چند قرن خواهد شنید.

پیس جهیانی اسیت. اواًل  اندو اما اینکه از هر ملیتی دعوت احمد را شنیده
دانید چنید ملییت نمی . من یقین دارم شما حتیاندید از هر میلتی شنیدهثابت کن

در دنیا وجود دارد چه برسد کهخ بدانید دعوت احمد به آنها رسیده است یا نیه. 
 اندثانیًا اینکه چون از هر ملیتی باالخره یکی شنیده پس جهانیان دعوتش را شنیده
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 .تاویل مضحکی است که نزد عقت جایگاهی ندارد
و اما حدیث سید بن طاووس، بارها این نکته را تیذکر داده ام کیه سیید در  

کتاب متحم و فتن تصریح کرده که احادیث چهار کتاب سنی را جمع نموده نیه 
از طریق شیعه را، پس با اسم سید بن طیاووس میردم را  احادیث اهل بیت 

 گول نزنید و صراحتًا بگویید حدیث نعیم بن حماد کذاب و جّعال:
حّدثنا نعیم، حّدثنا الولید و رشدین عن ابن لهیعا عن حبي قبییل عین حبیي »

إذا نادی مناد من السماء حّن الحیّق فیي آل محّمید، فعنید »رومان عن علي، قال: 
 «.الناس، و یشربون حّبه، فت یکون لهم ذکر غیره حفواه علی المهدي ذلك یظهر

و  1غیر از اینکه این نقل در بعضی نسیخه هیای کتیاب نعییم وجیود نیدارد
گوید: بعید می نیز نقلشان دارای نسخه بدل است و اندکسانی که از او نقل کرده

لمهدی علی اقوام یظهر ا»شود: می از صیحه، مهدی برای عده ای از مردم ظاهر
، و ایین دقیقیًا مطیابق نشیر شییعه اسیت کیه «علی افواه الناس»نه  2«من الناس

شوند و بیه همیین می نفر ظاهر 313بعد رخداد صیحه برای حضرت مهدی
خاطر است که سفیانی از محل اختفای ایشان مطلع شده لشکری بیرای قتیل آن 

بد نیست که این روایت کیه فرستد. ذکر این نکته نیز می حضرت به سمت مدینه
                                                             

البن حّمیاد « الفتن»الحدیث غیر موجود في النسخا التي اعتمدناها من کتاب . و جدیر ذکره حّن هذا 1
مین طبعیا مکتبیا التوحیید  965بیرقم  334: 1طبعا دار الفکر بتحقیق سهیل زّکار، لکّنه موجیود فیي 

 123  1ه. العرف الوردی پاورقی 1412القاهرة، بتحقیق سمیر حمین الزهیري، سنا الطبع 
 196  2دی پاورقی. المتحم، ابن المنا2
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 1باشد.می خواندید در متحم سید نیست بلکه در التشریف بالمنن
نتیجه اینکه شما خواستید با تیک روایتیی سینی و نییز دارای نسیخه بیدل، 

را تاویل به ظهور نام او ببرید کیه بحمید اللیه نیا معنای ظهور جهانی مهدی
 موفق بودید.
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 نهم جلسه
نظر علماء و فقهاء شیعه درباره   

 احمد الحسن چیست؟



 



 

 
 چیست؟ احمد الحسن درباره شیعه فقهای و علماء نظر

 آییا چیسیت؟ احمید الحسین دربیاره شیعه فقهای و علماء . نظر16 سؤال
 کردند؟ تأیید را ایشان

 فتیوا بیود؟ آییا چیه ابیراهیم درباره ابراهیم فقهاء زمان و علماء نظر :یمانی
 بسوزانند؟ کذاب را مدعی این تا کنند جمع هیزم همه بر است واجب که ندادند

 در افسیاد خواهیدمی کیه نبیود این آیا بود؟ چه موسی زمان بزرگان و علماء نظر
 را او که نبود این آیا عیسی بعثت زمان کند؟ خارج دینتان از را شما و بکند زمین

 علماء علیه بکشید، را او کند،می گمراه را ما جوانان دارد او که نبود این بکشید؟
 شیاگردان کیه کسیانی همیان یعنیی پیرمبیر صحابه علمای نظر زند؟می حرف

 بر نشدند جمع همشان آیا بود؟ علی چی امام اکرم بودند درباره پیرمبر مستقیم
 فاطمیه؟ به نکردند خیانت همشان ؟ طالب ابی بن علی بر ترک ابوبکر و محور
  .سرایی داستان برای نه است گرفتن عبرت برای تاریخ

 بیه شییعه فتیوا علمیای حتی بود؟ حسین چه امام قیام زمان در علماء نظر
 است؟ مباح او خون و شده خارج خدا دین از حسین نگفتند آیا ندادند؟ قتلش

 بیوده ایشیان قتل و انحراف موسی و ابراهیم زمان علماء نظر اینکه جواب:
 اصتً  و بود این حکومت نظر بلکه آوردید در خودتان از که است آشکار دروغی

 یهود علماء عملکرد قیاس اما ندارد. وجود پیامبر دو این مورد در علماء از نامی
 قیرآن خیود در مسیح و یهود علمای زیرا است الفارق مع قیاسی استم علماء با
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 احکیام و کردندمی تحریف را کتاب کلمات آنها که اندگرفته قرار نکوهش مورد
 و پییامبر از فراوانی احادیث شیعه علماء درباره حالیکه در دادندمی ترییر را خدا
 عصر در مخصوصاً  آنها برای رفیعی بسیار جایگاه که شده صادر ایشان بیت اهل

 .هستند قائل خدا ولی غیبت
 دروغیی بودنید علمیا جزو و پیامبر شاگردان همه پیامبر اصحاب اینکه اما
 جمییع عیدالت بیه اعتقادشیان وجیود بیا سنت اهل خود حتی و است شاخدار
 آنهیا مییان در بلکیه کنید.می ادعا شما که اندنکرده ادعا را چیزی چنین صحابه

 بیه آنهیا عمیوم و شیدندمی تلقیی دیین بیه عالم که بودند شماری انگشت افراد
 غصیب کودتای مقابل در بلکه نخاستند برالمومنین امیر والیت با مخالفت
 شیده پیا بر که وحشتی و رعب جهت به و کرده گم را خود پای و دست ختفت

 کیه بودنید نفیر7یا نفر 5 آن نکردند سکوت که کسانی تنها و کردند سکوت بود
 .شدند پرست بت واقعاً  همه اینکه نهاد نه آنها بر را مرتد غیر اصطتح روایت

 ارتداد و حسین امام قتل وجوب بر شیعه علماء حتی و علماء نظر اینکه اما
 .است تاریخی دروغی واقعاً  بوده ایشان

 پینگ بودنید دین عالم و شاگرد شما قول به که پیامبر صحابه از زمان آن در
 امیام اتفاقیاً  و بودنید حضیرت قتیل مخیالف شان همه که بودند زنده شش نفر

 اصیتً  شییعه، اما و .1دادند ها همان به ارجا  قتلشان جواز عدم برایحسین
                                                             

  ←از این قرارند: جابر بن  اندذکرده . و آن صحابه به ترتیبی که امام حسین 97  2. اإلرشاد ج1
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  بدهند. را خودشان امام قتل فتوای بخواهد تا نداشت دهنده فتوا عنوان به مرجعی
 با رابطه در شیعه علمای کنید؛ نظر ظهور نگاه زمان روایات یمانی: شما به

 بود؟ خواهد چه محمد آل قائم
 و ولیجیه هیر کیه بیود خواهد ای لرزنده و کور فتنه من از بعد جان علی»

 او روی میردم هیا، دل محبیوب یعنیی ولیجیه «.کنیدمی سقوط آن در ای بطانه
 میردم کیه کسی یعنی بطانه آنها، و غیر و دین علمای از اعم کنندمی باز حساب

 طیور بیه کیه ظهور زمان در خوب گذارند.می میان در او با را خود باطنی اسرار
 آسیمان زییر فقهیای تیرین پست و بدترین زمان آن فقهای» گفتند: ما به صریح

 اهمیتی چه ما برای دیگر «.گردد برمی آنها به و آیدمی بیرون آنها از فتنه هستند،
 بدانیم؟ محمد آل قائم با رابطه در را آنها نظر که دارد

 آنها از ای عده .است روشن محمد آل قائم با رابطه امروز در آنها نظر البته
 آنها از ای عده ،اندساکت آنها از ای ، عدهاندداده الحسن احمد سید قتل به فتوا

 دعوت این درباره تحقیق حال در آنها از شماری انگشت ای عده کنند،می انکار
 کنیم.نمی تکذیب و تصدیق ما گفتند و هستند

 ببینیم، را خدا خلفای و انبیاء دعوت تاریخ باشیم الله متوسل حبل به ما اگر
 بخیوانیم، را مهیدی ظهور زمان علمای به مربوط روایات بخوانیم، را کریم قرآن

                                                                                                                             
عبد الله انصاری، ابو سعید خدری، سهل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم و انس بن مالیک. و البتیه →

نیامی از او  بود وجیود داشیت امیا امیام  در آن زمان پسر خلیفه دوم هم که مخالف قتل امام 
 نبردند.
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 پرسیم.نمی را سؤال این دیگر اصتً 
 ییک شخصیاً  بنیده کردنیدمی تأیید را الحسن احمد سید علماء اصًت اگر 
 بیا ایین دانممیی چیون کیردم،می شک الحسن احمد سید دعوت درباره مقدار

 هستند، ها همین دشمنان قائم فرمودند: کند، زیرا ائمهنمی تطبیق ظهور روایات
 هیر و هسیتند الحسن احمد سید دعوت دشمن شیعه فقهای اکثر لله الحمد اما
 کنند.می کار انصار علیه و دعوت این علیه توانندمی چه

 جرییان مقابیل که اندبوده علما این همیشه غیبت، تاریخ طول در جواب:
 هجمیه با شیعه جامعه اندنگذاشته و اندایستاده دروغین مدعیان و انحرافی های
گیاهی از عمومیاً  کیه مردم اال و شود، کشیده انحراف به مدعیان گوناگون های  آ
 و کیذاب میدعی بین توانندنمی راحتی به و هستند و بوده برخوردار پایینی دینِی 
 عیدم بیرای بهائییت و بابییت فرقه مستمسک اتفاقاً  دهند. تشخیص باطل و حق

 فقهای که بود نقلهایی کردن َعلم همین جریان، دو این با شیعه علمای همراهی
 اسیتفاده سناریو همین از نیز شما و خواند،می کننده گمراه و گمراه را ظهور دوره
 .کنیدمی

 پییدا تقیوا با عالم حتی یک شیعه میان در بگویید که است معقول واقعاً  آیا
 از سیطح ایین در شییعه اگیر پرسیتند؟ دنیا و فاجر و فاسق شان همه و شودنمی

 انگییزه امیا اسیت. سیوال زیر مکتبش حقانیت اصل که بردهمی سر به انحطاط
 دوستی دنیا و طلبی شهرت به متهم را آنها همه شما امام چیست؟ علما مخالفت

 عیین در کیه ام دییده را بسییاری علمای نزدیک از خودم من حالیکه در کندمی
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 را عمیر یک تقوا نهایت در و گریزی دنیا و زهد کمال در اجتماعی باالی جایگاه
 لطف الله آیت و صافی علی الله آیت بهجت، الله آیت مثل افرادی کردند سپری

 ایمیان او بیه و کردنید درک را احمید ظهیور دوران سیالها سه هر که صافی الله
 احمید البتیه چسیبد.نمی آنهیا بیه نییز احمید های انگ از هیچکدام و نیاوردند
 اصیتً  قوی احتمال به و ندیده نزدیک از را بزرگان این اصتً  چون ندارد تقصیری

 .شناسدنمی
 اینکیه برای فقط من خواندید، بطانه و ولیجه کل سقوط روایت از آنچه اما

 و گیریدمی را روایت از قسمتی چطور که بکنم روشن را شما علمی خیانت نو 
 این متن قدری کنیدمی حذف ضررتان است بر که اش بقیه و کنیدمی َعَلم سر بر

 :کنممی بررسی را روایت
 ظاهر تو به نسبت قوم های کینه ُمردم من یا علی زمانیکه فرمایند:می پیامبر

 کندمی سقوط آن در بطانه و ولیجه هر که است شدیدی فتنه من از بعد و شودمی
بدهنید ...  دسیت از را تیو فرزند هفتمین از پنجمین شیعه که است زمانی این و

 نزدیک فرد که شودمی داده آنها به ندایی سپس برندمی سر به یأس نهایت در آنها
 با همراه بارزی بدرِی  سومی در و ... است رجب در تا سه ندا آن و شنودمی را آن

 نسیب و اسیم بیه و است فرستاده را فتنی خدا گویدمی که بینیدمی شمس قرن
 نهمیین قیائم شیود؛می حاصل فرج و دهدمی نداعلی حضرت خود تا قائم
 باشد:می حسین از بعد ائمه

َذا» ِِ اءُ  ِفْتَنیا   َبْعیِدي َسَیُکوُن  َو  َقْوم   ُصُدورِ  ِفي َضَراِئُن  َلَك  َظَهَرْت  ِمتُّ  َف  َصیمَّ
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 ِمیَن  اْلَخیاِمَس  ِشییَعِتَك  ِفْقیَداِن  ِعْنیَد  َذِلَك  َو  ِبَطاَنا   َو  َوِلیَجا   ُکُل  ِفیَها َیْسُقُط  َصْیَلم  
اِبِع  ْرِض  َحْهُل  ِلَفْقِدهِ  َیْحَزُن  ُوْلِدَك  ِمْن  السَّ

َ
َماءِ  َو  اأْل ف   ُمْؤِمَنا   َو  ُمْؤِمن   َفَکْم  السَّ  ُمَتَأسِّ

ف   یي َو  ِبیَأِبي َقاَل  َو  َرْحَسهُ  َرَفَع  ُثمَّ  َمِلّیاً  َحْطَرَق  ُثمَّ  َفْقِدهِ  ِعْنَد  َحْیَراُن  ُمَتَلهِّ ي ُحمِّ  َو  َسیِمیِّ
ورِ  ُجُبوُب  َعَلْیهِ  ِعْمَراَن  ْبِن  ُموَسی َشِبیهُ  َو  َشِبیِهي ورِ  َجَتِبیُب  َقاَل  َحْو  النُّ ُد  النُّ  ِمْن  َیَتَوقَّ
 َکَمیا اْلُبْعیِد  ِمیَن  َیْسیَمُعهُ  ِبِنیَداء   ُنیوِدَي  ُثمَّ  َکاُنوا َمْن  آَیُس  ِبِهْم  َکَأنِّي اْلُقْدِس  ُشَعاِ  

 َمیا َو  ُقْلیُت  اْلُمَناِفِقیَن  َعَلی َعَذاباً  َو  ِنیَن اْلُمْؤمِ  َعَلی َرْحَماً  َیُکوُن  اْلُقْرِب  ِمَن  َیْسَمُعهُ 
َداءُ  َذِلَك  ُلَها َرَجب   ِفي َحْصَوات   َثَتَثاُ  َقاَل  النِّ هِ  َلْعَناُ  َحال َحوَّ یاِلِمیَن  َعَلی اللَّ یاِني الظَّ  الثَّ

اِلُث  َو  اآلِْزَفاُ  َحِزَفِت  ْمِس  َقْرِن  َمَع  َباِرزاً  َبْدِرّیاً  َتَرْوَن  الثَّ هُ  اآلَْن  ُیَناِدي الشَّ  َبَعیَث  َقْد  اللَّ
اِلِمیَن  َهَتُك  ِفیهِ  َعِلي   ِإَلی َیْنُسَبهُ  َحتَّی ُفَتن   ْبَن  ُفَتَن   َو  اْلَفیَرُج  َییْأِتي َذِلَك  َفِعْنَد  الظَّ

هُ  َیْشِفي ِبِهْم  َغْیَظ  ُیْذِهُب  َو  ُصُدوَرُهْم  اللَّ هِ  َرُسوَل  َیا ُقْلُت  ُقُلو  َبْعیِدي َیُکوُن  َفَکْم  اللَّ
اِ  ِمَن  ِئمَّ

َ
اِسُع  َو  ِتْسَعا   اْلُحَسْیِن  َبْعَد  َقاَل  اأْل   1«.َقاِئُمُهم التَّ

 از بعد و دارد ادامه صیحه رخداد تا مردم یأس که دارد صراحت روایت این
 خواب نه رجب ماه در داندمی صوت را سه صیحه لکن و شودمی حاصل فرج آن
 کندمی تصریح نیز و است عتماتی صوت آن همراه و سالی، و ماه هر در هم آن
 فقیره شیویممی متوجیه لذا دهمین نهحسین امام از بعد امام نهمین قائم که
 کیه است «ولدی من»تصحیف  یا سابع، و نه است خامس صفت «ولدک من»

 اال و فرزنید. هفتمیین از پنجمین شودمی  فاطمه حضرت احتساب با قائم

                                                             
 159-158. کفایا األثر  1
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 آن گوییدمی کیه کنیدمی چه فقدان کلمه با باشد دوازدهم امام فرزند منظور اگر
 نیه دهیدمی رخ پنجم فرزند این فقدان هنگام به بطانه و ولیجه کل سقوط و فتنه
 .ندارد او فقدان از قبل بطانه و ولیجه به ربطی لذا ظهورش؟ یا هنگام قبل

 گویندمی اینکه اال رسیده متن همین عین بارضا امام از روایت همین و
 امیام وفیات میراد کیه دهیدمی رخ مین فرزنید سیومین فقیدان هنگیام فتنیه آن

 :کندنمی تطبیق دوازدهم امام فرزند بر جور هیچ و استعسکری
َضا ِلَي  َقاَل » هُ   الرِّ اءُ  ِفْتَنا   َسَیُکوُن  َحَسُن  َیا ِإنَّ  ُکیُل  ِفیَها َیْذَهُب  َصْیَلم   َصمَّ
یَعاِ  ِفْقَداِن  ِعْنَد  َذِلَك  َو  ِبَطاَنا   َو  َوِلیَجا   ُکُل  ِفیَها َیْسُقُط  ِرَواَیا   ِفي َو  ِبَطاَنا   َو  َوِلیَجا    الشِّ
اِلَث  ْرِض  َحْهیُل  ِلَفْقِدهِ  َیْحَزُن  ُوْلِدي ِمْن  الثَّ

َ
یَماءِ  َو  اأْل  ُمْؤِمَنیا   َو  ُمیْؤِمن   ِمیْن  َکیْم  السَّ

ف   ف   ُمَتَأسِّ ي َو  ِبَأِبي َقاَل  َو  َرْحَسهُ  َرَفَع  ُثمَّ  َحْطَرَق  ُثمَّ  ِلَفْقِدهِ  َحِزین   َحْیَراَن  ُمَتَلهِّ  َسِميُّ  ُحمِّ
ي ورِ  ُجُیوُب  َعَلْیهِ  ِعْمَراَن  ْبِن  ُموَسی َشِبیهُ  َو  َشِبیِهي َو  َجدِّ ُد  النُّ  ِضیَیاءِ  ُشَعاِ   ِمْن  َیَتَوقَّ

 َمیْن  َیْسیَمُعهُ  َکَمیا ِباْلُبْعیِد  َمْن  َیْسَمُعهُ  ِنَداءً  ُنوُدوا َقْد  َکاُنوا َما آَیَس  ِبهِ  َکَأنِّي اْلُقْدِس 
ي َو  ِبَأِبي َفُقْلُت  اْلَکاِفِریَن  َعَلی َعَذاباً  َو  اْلُمْؤِمِنیَن  َعَلی َرْحَماً  َیُکوُن  ِباْلُقْرِب   َحْنَت  ُحمِّ

َداءُ  َذِلَك  َما َو  ُلَها َرَجب   ِفي َحْصَوات   َثَتَثاُ  َقاَل  النِّ هِ  َلْعَناُ  الحَ  َحوَّ یاِلِمیَن  َعَلیی اللَّ  َو  الظَّ
اِني اِلُث  َو  اْلُمْؤِمِنیَن  َمْعَشَر  َیا اآلِْزَفاُ  َحِزَفِت  الثَّ یْمِس  َقیْرِن  َمیَع  َباِرزاً  َیداً  َیَرْوَن  الثَّ  الشَّ
هَ  ِإنَّ  َحاَل  ُیَناِدي اِلِمیَن  َهَتِك  َعَلی ُفَتناً  َبَعَث  َقْد  اللَّ  اْلُمیْؤِمِنیَن  َییْأِتي َذِلیَك  َفِعْنَد  الظَّ
هُ  َیْشِفي َو  اْلَفَرُج  ِبِهْم  َغْیَظ  ُیْذِهْب  َو  ُصُدوَرُهْم  اللَّ  1«.ُقُلو
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 ثبت بارز بدن دیگری نسخه در بارزی، گفته ید بارز، و فقط به جای بدرِی 
ْمِس  َقْرِن  َمَع  َباِرزاً  َبَدناً  َیَرْوَن »است:  شده  1«.الشَّ

 سیومین فقیدان گوییدمی کیه شده ثبت امام همین از نیز دیگری سند با و
 2ندارد. انطباق دوازدهم امام فرزند بر باز که فرزندم

 بطانه و ولیجه هر سقوط است؟ سازگار شما عقاید با اینها از کدامیک حال
 نه صیحه بودن صوت صیحه؟ رخداد تا یأس پنجم؟ استمرار فرزند فقدان هنگام

 قائم؟ بودن نهمین صیحه؟ شنیدن بودن همگانی آن؟ بودن رؤیایی
 بیه مربیوط سیقوط ایین کیه آوردید در روایت کجای از کنار، به همه اینها

 و ولیجیه کیل سیقوط کنیدمی تصریح روایت این زیرا است؟ قائم ظهور آستانه
 و شیودمی آغازعسکری امام وفات ابتدای از یعنی ایشان فقدان هنگام بطانه
 پیدر مثیل دوران آن بیزرگ علمای تمام و اربعه نواب حتی که اینست اش الزمه
 کیل از منظیور بگویید اینکه اال اندکرده سقوط نیز کلینی مرحوم و صدوق شیخ

 نییز میا بگوییید اینگونه اگر که آنهاست از بسیاری بلکه نیست شان همه ولیجه
 بخشی تنها و نیستند علما همه مراد که گوییممی ظهور آستانه به نسبت را همین

 .شان همه نه کنندمی سقوط علما از
 شیامل را بطانه و ولیجه که است صورتی در زدیم که هایی حرف همه تازه
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 الزمیان آخیر در علمیا جایگیاه بیه ربطی هیچ حدیث این اال و بدانیم هم علما
 .ندارد

 الزمان: آخر فقهای روایت اما و
 بسیار روایات در و شیعه، بر نه آیدمی زمانی مردم بر گویدمی حدیث اوالً 

 تشکیل را جامعه اکثریت آنها چون شده اطتق سنت اهل بر ناس لفظ که هست
 باشید سینی و شییعه فقهای زمان آن فقهاء از مراد که نیست معلوم لذا دادندمی

 گیری فتنیه اوج بیه زمیان آن در که باشد سنت اهل فقهای مرادش تواندمی بلکه
 احکام عالمان بر که است سنی اصطتحی فقهاء اصطتح همچنانکه رسند.می

 باشد.می سنت اهل عالمان اراده بر ای قرینه نیز این و اندکردهمی اطتق شرعی
 عیالم )مفسیر( قیرآن عالم شامل لذا شرعی احکام عالمان یعنی فقهاء طرفی از

 و اختقیی عیالم رجالی، عالم )محدث( شناس حدیث عالم )متکلم( اعتقادی
 و زنیدنمی عالمان این فسق درباره سخنی نتیجه در شود.نمی دیگری عالم هیچ
 و شیناس حیدیث و اعتقیادی و قرآنیی عالمیان احمد مخالفان از بسیاری اتفاقاً 

 آشیکار را وی بطیتن و دهنیدمی پاسخ خوبی به را او شبهات که هستند رجالی
 .نمایندمی

 در فقهیای فقهاء این از مراد که دانستید حدیث کجای از کنار به همه اینها
 فقیط و نکیرده زمیانی محدوده به ای اشاره روایت چون باشد؟می ظهور آستانه

 که بوده مرول حمله زمان مرادش شاید خوب شود. چنین که بیاید زمانی فرموده
 :بردندمی سر به عجیبی انحطاط در استمی جامعه
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هِ  َرُسوُل  َقاَل   اْلُمْؤِمِنیَن  َحِمیُر  َقاَل » یاِس  َعَلی َسَیْأِتي  اللَّ  اَل  َزَمیان   النَّ
ْسَتِم  ِمَن  َو  َرْسُمهُ  ِإالَّ  اْلُقْرآِن  ِمَن  َیْبَقی ْوَن  اْسُمهُ  ِإالَّ  اإْلِ اِس  َحْبَعُد  ُهْم  َو  ِبهِ  ُیَسمَّ  ِمْنهُ  النَّ

َماِن  َذِلَك  ُفَقَهاءُ  اْلُهَدی ِمَن  َخَراب   ِهَي  َو  َعاِمَرة   َمَساِجُدُهْم   ِظلِّ  َتْحَت  ُفَقَهاءَ  َشرُّ  الزَّ
َماءِ   1«.َتُعودُ  ِإَلْیِهْم  َو  اْلِفْتَناُ  َخَرَجِت  ِمْنُهْم  السَّ

 و انیدداده را او قتل حکم زیرا بوده، دشمنی احمد با علما موضع اینکه اما
 بیه فتیوا نه ایران و نجف در که محققانی به چرا چه. و چه و ساکتند هم ای عده

 محکم های پاسخ او باطل حرفهای به فقط و اندکرده دشمنی نه و اندداده قتلش
 باید دنیاپرستی و فسق جرم به هم نظرات آن آیا کنید؟نمی ای اشاره هیچ اندداده
 ایین بطیتن اینقیدر کیه آنها قسمند دو بر ساکت علمای اما و شود؟ ریخته دور

 پاسیخ برای گذاشتن وقت برای ارزشی که دانندمی آشکار را حرفهایش و جریان
 کیافی تخصیص مهدویت مساله در چون هم ای عده و نیستند قائل آنرا به دادن

 را احمید قتیل فتوای که آنها اما و .اندکرده تکیه مساله این متخصصان بر ندارند
 نرفتیه خطا به راه باشد داده فتوا کسی اگر ولی شناسیمنمی را کسی که ما اندداده

 اگر که کافری کندمی معرفی کافر را خودش به متدین غیر احمد وقتی زیرا است
 بر بوزینگانی دین را علمای که احمدی شد، خواهد کشته بگیرد شکل یمانی قیام
 نسیخ صیدد در جدید امر ادعای با که احمدی کند،می معرفی خدا رسول منبر

 دولتیی دستگاه از دزدی و خیانت جواز به فتوا که احمدی است، استم شریعت
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 و گرفتیه تمسیخر بیاد بیه را شیعه ساله 1400 اعتقادات که احمدی است، داده
 ندارد. حرمتی خونش است، نهاده بنا بزرگی انحرافات

چرا عرفای بزرگی مثل آقای بهجت که در . بر فرض علما به کنار، 17سؤال 
کردند به احمد ایمیان نیاوردنید؟ آییا ایین دلییل بطیتن می عصر معاصر زندگی

 جریان احمد نیست؟
یمانی: اگر مخالفت و دشمنی عرفا دلیل بر باطل بودن دعوت بیود، دلییل 

شد، چون عارف بسیار بزرگ آن زمان بلعم باعورا که به می حضرت موسی باطل
تعبیر قرآن کریم آیات الهی به ایشان داده شده بود و در روایت اهل بیت آمده که 

ب الیدعوه بیود. ایین دیید و مسیتجامی اسم اعظم داشت و پایین تر از عیرش را
عارف بزرگ ربانی چه کار کرد؟ آمد دربارِی فرعون شد. دربارِی طاغوت شید و 
به همین سبب او را گماشتند که بر حضرت موسی نفیرین کنید تیا نیابود شیود. 
عارف خیلی معروف و مشهور دیگر در زمان حضرت موسی سامری بود. چکار 

قبول کنند و با یک کیاری شیبیه کرد؟ نگذاشت مردم وصایت و والیت هارون را 
معجزه همه مردم را به مذهب بت پرستی برگردادند و مرتد کرد. اگر این مییزان و 
 معیار درستی بود، خوب باید دعوت بسییاری از حجیت هیای خیدا زییر سیؤال

 رفت. می
جواب: واقعًا برای شما متاسفم که انسان پاکی چیون عبید صیالح بهجیت 

کنید که طبق عقیده مشیهور گرفتیار عیذاب می اعوراییخوبان را قیاس به بلعم ب
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الهی گشته و زبانش مانند سگ از دهانش بیرون افتاده و در مأل عام مفتضح شده 
 است.

اولین کسی که قیاس کرد این را بارها تکرار کردم که به گفته امام صادق
عکیس،  تواند حق و حقیقت را ثابت کند بلکه برنمی و مقایسه هرگز 1ابلیس بود

گردد و برای همین کار شییطان معرفیی گشیته می باعث مشتبه شدن حق و باطل
. شما اگر دلیل دارید آن را بیان کنید و مثًت ثابت کنید که مرحیوم بهجیت 2است

عارف نبوده و فتن فسق را داشته نه اینکه به صرف لرزیدن کسیی بیه نیام بلعیم 
 قیاس به او کنید. باعوراء، همه عرفا و از جمله مرحوم بهجت را

و عبارت دیگر: قیاس عارفی چون بلعم که فاسق شدنش قطعیی اسیت بیا 
عارفی چون بهجت که صالح بودنش تا پایان عمر قطعی است قیاس مع الفیارق 

 است.
 کنم:می اما برای اینکه قضیه بلعم کمی روشنتر شود نکاتی را عرض

در سیوره اعیراف آییه  بلکیه 3نکته الف( در قرآن هیچ نامی از بلعم نیامیده
کنید کیه بعضیی از رواییات و عیده ای از مفسیرین می از کسی ییاد 175-176

منظور بلعم است. ولی این قطعیی نیسیت و مرحیوم طوسیی و طبرسیی  اندگفته
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 که در این باره اختتف وجود دارد که مراد کیست. اندتذکر داده
ه بر دین موسی بعضی گفته مراد بلعم بن باعورای مستجاب الدعوه است ک

دانسته به زودی قیرار می مقصود امیا بن ابی الصلت بوده که اندبود، بعضی گفته
است پیامبری ظهور کند و امید داشت خودش باشد و زمانیکه پییامبر اسیتم بیه 

منظور ابیو عیامر بین نعمیان  اندنبوت رسید حسد کرد و کفر ورزید، برخی گفته
ق نامید و به نفرین خودش با حالیت کفیر وی را فاس صیفی است که پیامبر 

شیناختند و می مراد منافقان اهل کتاب هستند که پییامبر را اندمرد، عده ای گفته
این تنها یک مثال است و مصداق خاصی اراده  اندکردند، و برخی گفتهمی انکار

 1کند.می نشده است و شیخ طوسی این نظر را مناسب با عقاید شیعه معرفی
مفسرین اتفاق نظری وجود ندارد که مراد بلعم عارف باشد کیه بیه پس نزد 

 گویید قرآن بلعم را به عنوان عارِف فاسق مثال زده است.می ضرس قاطع
و اما در روایات، در اینکه این دو آیه درباره بلعم نازل شده تنها سه رواییت 

شند: یکیی در بامی از معصوم رسیده که هر سه فاقد سند یا دارای سند غیر معتبر
 تفسیر قمی، یکی در تفسیر عیاشی، و یکی هم در تفسیر تبیان و مجمع البیان.

دانیم کیسیت و نمیی اما روایت تفسیر قمی از حسین بن خالد نقل شده که
خیدا را بیر »گوید: فرعون به بلعم گفت: می اشکال محتوایی هم دارد و آن اینکه

َه َعَلی ُموَسی َو َحْصیَحاِبِه  ُن ِلَبْلَعَم ضد موسی و اصحابش بخوان: َقاَل ِفْرَعْو  اْدُ  اللَّ
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 ، در حالیکه فرعون اصیًت خیدا را قبیول نداشیت و خیود را خیدا«ِلَیْحِبَسُه َعَلْیَنا
دانست. غیر از اینکه در نقل راوندی قضیه بلعم بعد از وفات موسی و دعیای می

 1او نیز بر ضد یوشع معرفی شده نه موسی.
عیاشی بدون سلسله سند از فرد مجهولی به نام سیلیمان لّبیان و اما روایت 

نقل شده که نامش در میان ده ها هزار سند حدیث فقط همین یکبار ذکیر گشیته 
 2شویم.می است و اشکال محتوایی نیز دارد که بعدًا متذکر

 و اما روایت مجمع البیان اصًت معلوم نیست از معصوم رسیده باشد زیرا:
ُروی »نیه « قال ابو جعفیر »طبرسی در چاپ فعلی با لفظ اواًل مرحوم 

آن را از تفسیر مرحوم طوسی گرفته و ایشان نییز از طبیری سینی « عن ابی جعفر
امیام « ابو جعفیر»گرفته، در حالیکه کتم طبری هیچ داللتی ندارد که مرادش از 

ممکین ابیو جعفیر گفتیه: ... و »است بلکه با توجه به نو  گویشش کیه: باقر
 نیست.کامًت مشخص است منظور امام باقر« است مراد بلعم باشد

ثانیًا چنین روایتی در هیچ کتابِ حدیثی و غیر حیدیثی شییعه ثبیت نشیده 
نیز به  انداست اال ثبت مرحوم طوسی و طبرسی و لکن لفظی که آن دو ثبت کرده

ییت بیودن ایین خورد، و همین دو امر تردید ما را نسبت بیه روانمی بیان معصوم
 کند.می کتم تقویت
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کند امیا می کند با سلسله سند ثبتمی ثالثًا خود طبری هم هر قولی را نقل
رساند کیه می نماید و اینمی در اینجا بدون سند و مستقیم از خود ابو جعفر نقل

توانسته بیدون واسیطه از او نقیل کنید. می کسی است که« ابو جعفر»مرادش از 
 1«.قال»کند نه با لفظ می هم با ذکر سلسله سند نقلام باقرهمچنانکه از ام

لیذا  رابعًا اصًت این قسمت از عبارت، کتم خود طبری است نه ابیوجعفر،
باز جمله مذکور ربطی بیه  هم باشد،امام باقر« ابوجعفر»حتی اگر مراد او از 

رد که انسان در نتیجه تنها دو روایت مجهول در این زمینه وجود دا معصوم ندارد؛
 تواند طبق آن دو حکم کند که قرآن درباره بلعم باعورا سیخنی گفتیهنمی منصف

 است.
األصل في ذلك بلعم ثیم ضیربه  قال حبو جعفر »کتم مرحوم طبرسی: 

 2«.الله مثت لکل مؤثر هواه علی هدی الله من حهل القبلا
میثت  في األصل بلعم ثم ضیرب قال ابو جعفر »کتم مرحوم طوسی: 

ه تعالی من اهل القبلا  3«.لکل مؤثر هواه علی هدی اللَّ
قال حبو جعفر: و الصواب من القول في ذلك حن یقال: إن »کتم طبری سنی: 
حن یتلو علی قومه خبر رجل کان الله آتاه حججیه و  الله تعالی ذکره حمر نبیه 
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و األعتم فیما مضیی علی حن معنی اآلیات األدلا  1و قد دللناحدلته، و هي اآلیات. 
 2«.حن یکون الذي کان الله آتاه ذلك بلعم و جائزبما حغنی عن إعادته، 

نکته ب( غیر از این دو روایت، دو روایت دیگر از معصوم رسیده کیه فقیط 
سیوره اعیراف  176-175نام بلعم را ذکر کرده و هیچ اشاره ای نیدارد کیه آییات 

 . و آن دو روایت از این قرارند: انددرباره او نازل شده
، ِحَماُر َبْلَعَم »اول(  َا ِمَن اْلَبَهاِئِم ِإالَّ َثَتَثا  ْبِن َباُعوَراَء َو ِذْئُب  َفَت َیْدُخُل اْلَجنَّ

 3«.ُیوُسَف َو َکْلُب َحْصَحاِب اْلَکْهِف 
شیود مگیر سیه تیا: االغ نمی گوید: از حیوانات وارد بهشتمی این روایت

اعورا، گرگ یوسف و سیگ اصیحاب کهیف. در حالیکیه اواًل در داسیتان بلعم ب
و ثانییًا چیرا گوسیفند  4یوسف گرگی وجود نداشته تیا بخواهید بیه بهشیت بیرود

اسماعیل و ناقه صالح و هدهد سلیمان و اسب و شتر و االغ پییامبر و شیتر امیام 
کیه در عیزای ایشیان خیود را کشیت جیزء حیوانیات بهشیتی شیمرده سجاد
؟ ثالثًا در جلد یکم تفسیر قمی، این حدیث را ادامه همان روایت اول که اندنشده

شیود، رابعیًا ایین نمی پس حدیث مستقلی حساب 5متذکر شدیم قرار داده است
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 روایت هیچ اشاره ای ندارد که بلعم که بوده و چه شده. 
اَد ْبَن َعاد  َو »دوم(  ُه َعزَّ َو َجلَّ َشدَّ یود  َو َبْلَعیَم  َفَقْد َحْمَهَل اللَّ ْبیَن  َثُموَد ْبیَن َعبُّ

ْعَمیاِر َو َحَتیْتُهُم  َو َحْسَبَ  َعَلْیِهْم  1َباُعور  
َ
ْمَواِل َو اأْل

َ
ُهْم ِبیاأْل ِنَعَمُه ظاِهَرًة َو باِطَنًا َو َحَمدَّ

َهاَبَا َلهُ  ِه َو ِلَیْعِرُفوا اإْلِ اَلَء اللَّ ُروا آ کَّ ْرُض ِبَبَرَکاِتَها ِلَیذَّ
َ
َناَبَا ِإَلْییِه َو ِلَیْنَتُهیوا َعیِن َو  اأْل  اإْلِ

ْکَلَا َحَخَذُهُم 
ُ
وا اأْل َة َو اْسَتَتمُّ ا َبَلُروا اْلُمدَّ ُه َعزَّ َو َجیلَّ َو اْصیَطَلَمُهْم  ااِلْسِتْکَباِر َفَلمَّ  اللَّ

ْیَحُا َو ِمْنُهْم َمْن َحْح  2َفِمْنُهْم َمْن ُحِصَب  اُ َو ِمْنُهْم َمْن َحَخَذْتُه الصَّ لَّ َو ِمیْنُهْم  3َرَقْتُه الظُّ
ْجَفاُ  ُه ِلَیْظِلَمُهْم  5َو ِمْنُهْم َمْن َحْرَدْتُه اْلَخْسَفاُ  4َمْن َحْوَدْتُه الرَّ َو لِکیْن کیاُنوا  َفما کاَن اللَّ
 6«.َحْنُفَسُهْم َیْظِلُمون

کنید کیه می بلعم را طور دیگری معرفی 7این روایت با سندی بسیار خراب
 شویم.می ( خاطر نشاندر نکته )ج

 نکته ج( آیا بلعم عارف بوده و بعد فاسق شده؟
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 . حي حهلکته الزلزلا. 4
 . حي حهلکته الخسف و السوخ في األرض کقارون. 5
 30-29  8. الکافی ج 6
ده وجیود . در سلسله سندش سه نفر نا شناخته، یک نفر سنی غیر موثق و یک نفر غالِی تضیعیف شی7

 18  8دارد: الکافی ج
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( در دو روایِت مجهول تفسیر قمی و تفسیر عیاشی گفته شده که او دارای 1
اسم اعظم بوده، در حالیکه در روایت عیاشی مریرة بن شعبه به بلعمی کیه اسیم 

کند می با ابهام روبرواعظم داشته تشبیه شده و همین تشبیه، مراد از اسم اعظم را 
زیرا مریره اسم اعظم نداشته و فاسی بیش نبوده، اما در نقل راوندی چنیین ثبیت 

َو َکاَن ِعْنَدُهْم َحنَّ َبْلَعیَم »شده که مردم گمانشان این بوده که او اسم اعظم داشته: 
ْعَظَم 

َ
زییرا  ، ولی معلوم نیست که مرادشان از اسم اعظم چیست1«ُحوِتَي ااِلْسَم اأْل

 و یوشع شهر آنها را محاصره کرده بود. 2در همان نقل آنها کافر بودند
کند: امکان ندارد کسی می ( شیخ طوسی این مطلب را رد کرده و تصریح2

یه »که عارف شده فاسق گردد:  الن عندنا ال یجوز ان یرتد المؤمن الذي عرف اللَّ
 3«.علی وجه یستحق به الثواب

م نهعارفی بزرگ بلکه مردی پولیدار و دارای عمیر ( در روایت کافی، بلع3
و پیدرش  4طوالنی و برکات زمین معرفی شده و گرفتار عذاب خا  الهی گشته

او را به علت کثرت ثروت یا کثت حمقاتش یا کثرت دروغگو بودنش ییا کثیرت 
 5فضول بودنش بحور نامیده بود.
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 768  4. همان، مجمع البیان ج2
 32  5ج التبیان . 3
 29  8. الکافی ج4
 265  11. شرح الکافی للمازندرانی ج5
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ذره ای از دیین  گوید: طبق روایاتی بلعیممی ( مسعودی در اثبات الوصیا4
ء مین ححادیث توجب انه لم یخرج عن شیي« بلعم»و قد روي في »خارج نشد: 

 1«.دینه و هو من ولد لوط 
گوید: بلعم اسم اعظم داشت اما خدا آن را در اختییار می ( شیخ صدوق5

او قرار داد و بعدًا پس گرفت تا به مردم بفهماند فقط کسانیکه لیاقت اسم اعظم را 
شیود: می گردد و اال دوبیاره میاجرای بلعیم بیاعورا تکیرارمی دیشان عطادارند ب

فأنسي  کبلعم بن باعوراء حین حراد حن یدعو علی کلیم الله موسی بن عمران »
ما کان حوتي من االسم فانسلخ منها ... و إنما فعل عز و جل ذلك لیعلم الناس حنه 
ما اختص بالفضل إال من علم حنه مستحق للفضل و حنه لو عم لجاز مینهم وقیو  

 2.«ما وقع من بلعم
رساند اواًل بلعم عارف نبوده و اسیم اعظیم بیا وجیود عیدم می که این بیان

ه بوده، ثانیًا بلعم یک قضیه منحصر به فیرد اسیت کیه دیگیر لیاقت به او داده شد
 شود.نمی تکرار

َو َلْو ِشْئنا َلَرَفْعنیاُه ِبَهیا َو »و همه اینها به کنار، خود تعبیر قرآن درباره او که: 
ْرِض 

َ
ُه َحْخَلَد ِإَلی اأْل رساند او عارف نبوده و جایگاهی پیش خیدا نداشیته می «لِکنَّ

 است.

                                                             
 65 اثبات الوصیا  . 1
 640  2جکمال الدین  . 2
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ید شما و امامتان که اینقدر بیه تیورات عناییت داریید، در خوب است بدان
بلعم باعورا پییامبر معرفیی   24بند پنجم تا آخر باب  22تورات سفر اعداد باب 

 و قطعًا امکان ندارد پیامبری بر ضد پیامبر دیگر قیام نموده و فاسق شود. 1شده
شیته، با این توضیحات واضح شد: بر فرض که بلعمی بوده و اسم اعظم دا

عارف نبوده، و بر فرض که عارف بوده، چون فسق علنی مرتکب شده و نزد میأل 
دانسته و قیاس او نمی عام مفتضح شده دیگر کسی او را عارف و سخنش را معتبر

با مرحوم بهجت که تا آخر عمر با پاکِی تمام بندگی خدا را کرد ظلم به شیریعت 
 است.

لم سامری سخن مضحکی است که اما ادعای شما درباره عارف بودن و عا
 از توضیحاتی که دربیاره عیارف بیودن بلعیم بییان کیردم جیواب آن هیم روشین

 شود.می
 و آمریکیا انگلسیتان، وهابییت، . آیا دعوت احمد ساخته دسیت18سؤال 
 شده است؟ دین در تفرقه موجب که چرا نیست صهیونیسم

علیی  امیام و اکیرم پیرمبیر شیما نظیر به چه؟ یعنی شیعه در تفرقه :یمانی
 علی امام پیروان به استم صدر در چرا اصتً  نبودند؟ یا بودند فرقه یک خودشان

شیدند،  مسلمین جیدا بدنه از شمار انگشت ای یعنی یک عده رافضه، گفتندمی
 اما کردند، بیعت ابوبکر با و شدند جمع سقیفه شورای محور حول مسلمین همه

                                                             
 288  3. قاموس قرآن ج 1
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 این خب شدند. جمع طالب حبی بن علی محور حول و شدند جدا قلیل عده این
 اتهیامی همیان عیین شیودمی زده الحسن احمد سید پیروان به امروز که اتهامی

 .شدمی علی زده امام پیروان به که است
 شییعه از منحیرف هیای فرقه همه حرف کردی شما که قیاسی این جواب:

 طول در اینکه کما بدانند حق بر را خود قیاسی چنین با توانندمی آنها همه است؛
 اقلییت در حیق همیشه هستید اقلیت در شما اگر که اندکرده را کار همین تاریخ

 .بود شیطان کرد قیاس که کسی اولینصادق امام گفته به آری است. بوده
 و سیند بیی مطیرح کیردن رواییات بواسطه جامعه از شیعه گیری کناره اما
 را خود شما که نبود مختلف های فرقه شبهات جمع و متشابه احادیث به تمسک

 80 نفیر هزار 100 که بود حدیثی شیعه مستمسک بلکه کنید.می قیاس شیعه به
 کنیاره جامعه از حقیقت آن از دفا  بخاطر و بودند شنیده پیامبرشان از پیش روز

 غصیبی ختفیت تثبیت از پس و بود موقت نیز شان گیری کناره اما کردند گیری
 که بیا شما عکس بر درست نشدند. شناخته جامعه در ازاندتفرقه عنوان به هرگز

 یعنیی یعنیی سیاخته و خیود تیاویتت و متشیابه و سیند بی احادیث به تمسک
 خورد به آورده جدید قائِم  که جدیدی امر عنوان به را جدید مذهبی تان کردنهای

 شیناس، دیین متخصصیان و دینیی رهبران از مردم کردن جدا با و دهیدمی مردم
 .دهیدمی سوق رهبر نداشتن و ثباتی بی سمت به را شیعه جامعه

 نفری10313 همان قائم، قیام و ظهور زمان در بیت اهل شیعه یمانی: اصتً 
 اآلن، کیه فهمییدمی شیما کنند. خوب همیهمی بیعت قائم با آغاز در که هستند
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هسیتند؟  شییعه واقعاً  اینها آیا داریم اما ای شناسنامه و اسمی شیعه میلیون 500
کنند، پیس بقییه چیه؟ چیون می پس چرا فقط ده هزار و سیصدوسیزده نفر بیعت

 کردند. بیعت قائم با فقط و کردندمی نفی را دیگر رهبران و دیگر های پرچم اینها
 شیعه جدا شدند؟ از و شدند فرقه یک اینها پس بگوییم

 آل حقیقیی پیروان اینهانشدند.  شیعه جدا از اینها است؛ غلطی حرف این
 و شدند بیت جدا اهل والیت از که هستند بقیه ها. همین یعنی شیعه .اندمحمد
 دیگر کذاب مدعیان و دروغین امامان با کردند، بیعت دیگر های ولیجه با رفتند
کردنید  بیعیت و مقیام رکن بین قائم با که نفر 10313 گروه این اما کردند. بیعت
  قائم؟ کدام .اندشیعه

 و عبداللیه و احمید اسیمه المقیام، و رکین بین یبایع»فرمود:  اکرم پیرمبر
 احمد، نامش کنند،می بیعت قائم با مقام و رکن بین ثتثتها: اسمائه هذه مهدی و
 بینییدمی کنیید، مراجعیه وصییت حدیث به اگر خوب «.است مهدی و عبدالله
 اصحاب اولین است. زمان امام فرستاده و وصی و فرزند مهدی، عبدالله، احمد،

 دیگران؟ یا اندحق اهل اینها است. حال پیروان او زمان امام
 آن اسیت بییت اهل والیت شیعه اتحاد محور چیست؟ اتحاد محور اصتً 

 زییارت در اسیت. زمین در که واقعی امام تخیلی، امام نه تخیلی، والیت نه هم
 ائتتف به تبدیل ها تفرقه بیت اهل شما مواالت وسیله به گوییممی کبیره جامعه

 پییدا اصیتً  بییت اهیل والییت از غیر جایی در اتحاد شود.می واحدی تشکل و
 مردم همه است. باطل محور بر اتحاد یا نیست اتحادی اصتً  یا یعنی شود،نمی
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 نحسیی اتحیاد اسیت؟ اتحادی چه این عثمان، حول معاویه، حول بشوند جمع
 متحیده والییت مثیل شیودمی شیوروی، جماهیر اتحاد مثل شودمی این است.

 دارد؟ ای فایده باطل چه بر اتحاد اتحادی؟ نو  چه اما است آمریکا، متحد
 راهیی چیه از الله خلیفا خوب داریم. نیاز را الله خلیفا محور بر اتحاد ما
 بیه دعیوت و علیم تشخیصیی، نیص اللیه، رسیول وصییت با شود؟می شناخته

 خدا. حاکمیت
 بیه را شیبهه همیین کنند؟ عینمی را انگلیس کار اینها آیا که مساله این اما

هم نعلم لقد و: »103 آیه نحل سوره کردند.می نیز اکرم پیرمبر میا یقولیون، انَّ  إنَّ
مه ...:  را اینهیا آوردی، تیو کیه هایی حرف این گفتند:می اکرم پیرمبر به آنها یعِلّ

 ییاد تیو بیه را ها این ای. نشانده دست تو یعنی ،«است داده یاد تو به بشری یک
 بخورانی. مردم به بیایی که اندداده

 انبییاء همیه زمیان در همیشه ها حرف این که است این سخنمان اصل ما
 بکند، بررسی را بیت اهل روایات بیایند است ممکن انگلیس و غیر او بوده. بله

 چیزهایی همان عین و کردند درست شناسی شیعه مرکز تتویو در که طور همان
 درست دروغین مهدی یک کنند،می پیاده دیگر یکی در را گفته شده قائم برای که

 .کنندمی
 بود قرار اگر کنم:می مطرح اندعقل اهل که کسانی برای سؤال یک فقط من

 فقیط را آن فرمودنید، اطهیار ائمیه کیه حجت معرفت قانون همان با بیایند اینها
 توانسیتند آنها که، است این معنایش پس بسازند، را کسی آورد،می امر صاحب
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 در باللیه. العییاذ بیود باالتر خدا قدرت از شیاطین قدرت یعنی بزنند، دست رو
هیا و  دسیت همیه از بیاالتر خیدا گویید و دسیتنمی جور این ما دین که حالی
 را خیدا تواننیدنمی که خدا مخلوقات است و مخلوقاتش همه از باالتر اشاراده
 دهند. فریب بزنند و دور

 گمراهی از بازمانده نوشته تنها که وصیتی همان با تواند،نمی پس انگلیس
 قیامیت روز میا آییا بسازد و اال را شخصی بیاید است، قائم شناخت اصلی راه و

 را میا احادییث تیان بیا شما بگوییم طهارت و عصمت بیت اهل به نداریم حق
 بیا بیایید کذابی آدم یک 15 قرن در است قرار دانستیدمی که شما دادید؟ فریب
 ایین چیرا کند پس گمراه را ما کردید بیان شماها که حجت معرفت قانون همین
شیاطین مصونش  دست از بتوانید که نگفتید دیگر قانون یک چرا گفتید؟ را قانون

 بدارید؟
 در تفرقیه بیه ربطی محمد آل قائم گرد به نفر 10313 اجتما  اوالً  جواب:

 بیه بقییه از زودتر اندداشته که خلوصی کمال بخاطر صرفاً  اینها زیرا ندارد شیعه
 اسمشان فقط و نیستند شیعه اصتً  بقیه اینکه نه رسندمی امامشان با بیعت شرف
 و داشته مراتبی ایمان که شده بیان حقیقت این متعدد روایات در زیرا است. شیعه

 که کسی به ندارد حق است باالتر رتبه در که کسی و دارد قرار ای رتبه در کس هر
 :نیستی شیعه تو نداری ایمان تو بگوید است تر پایین رتبه در

یَماَن  ِإنَّ » ِم  ِبَمْنِزَلاِ  َدَرَجات   َعْشُر  اإْلِ لَّ  َفیَت  ِمْرَقیاة   َبْعیَد  ِمْرَقیاةً  ِمْنیهُ  ُیْصَعُد  السُّ
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 اْلَعاِشرِ  ِإَلی َیْنَتِهَي  َحتَّی ء  َشْي  َعَلی َلْسَت  اْلَواِحِد  ِب ِلَصاِح  ااِلْثَنْیِن  َصاِحُب  َیُقوَلنَّ 
 1«.َفْوَقَك  ُهَو  َمْن  َفُیْسِقَطَك  ُدوَنَك  ُهَو  َمْن  ُتْسِقْط  َفَت 

کنید همینک عیده تیان چنید صید هیزار نفیر می همچنانکه خود شما ادعا
بیا احمید نفرشیان  10313گویید؟ چرا فقیط می است، خوب درباره همینها چه

بیعت خواهند کرد؟ چون بقیه تان کافرند یا فقط ایمانشان در آن حد نیسیت کیه 
 اولین بیعت کنندگان باشند؟

 را اسیت علیم و حاکمییت به دعوت و وصیت قائم شناخت راه اینکه ثانیاً 
 نییز شیما ساخته خود تاویتت و نگفته چنین روایتی هیچ که دادیم جواب بارها

 شما امام های حرف به ما اگر پس است.  بیت اهل فراوان احادیث مخالف
 اهیل از پییروی عدم خاطر به نه است، ایمان نداشتن بخاطر نه آوریمنمی ایمان
 نیه و،دارنید ایمیان زمیان امام به نفر 10313 فقط اینکه خاطر به نه است، بیت

 بیت اهل احادیث هم ما عکس بر بلکه،است معصوم غیر از کوکورانه تقلید
 بیت اهل احادیث بر و داده گوش هم را شما حرفهای و کردیم مطالعه دقت به را

 .شده است آشکار ما برای شما دعاوی بطتن و نمودیم عرضه
 اییم داده توضیح بارها هم را این مقام، و بین رکن احمد بیعت به راجع اما

 ثبت محمد دیگری نسخه در ثانیاً  و هستند سنی حدیث این سند سلسله اوالً  که
 مقیام و رکین بیین او با آنکه شده تصریح دیگری حدیث در ثالثاً  و احمد نه شده

                                                             
 45  2. الکافی ج1
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 است. دوازدهم امام محمد کنندمی بیعت
برید کیه ایین هیم دعیوایی می و تازه شما رکن و مقام را هم تاویل به نجف

 بدون دلیل است.
 اعتماد شخص این به چطوری دروغین، مدعی همه این وجود . با19 سؤال

  بکنیم؟
 میدعی کیه نیسیت این معنایش وقت هیچ دروغین مدعیان یمانی: کثرت

 قیانون کسی بیا چه ببینیم هستیم، دلیل پیرو ما بکنیم. تکذیب باید هم را صادق
 تصیدیق را او بیود حجیت معرفت قانون صاحب کسی اگر آمده. حجت معرفت

 محمید حضیرت زمیان در کنیید فیرض اآلن نیداریم. بقییه بیا کاری کنیم ومی
 بود و آمد و گفیت مین فرسیتاده انسان یک اکرم پیرمبر انصافاً  هستیم. مصطفی

 کذاب مدعی نفر 4 زمان همان در شود. فرض کنیدمی وحی من به هستم، خدا
 ما بودند نبوت کذاب مدعی آنها چون که است این معنایش آیا بودند. هم نبوت

 کردیم ببینییم ایشیانمی دلیل پیرویاز  باید نه ایشان را هم کذاب بدانیم، یا باید
 ندارد؟ یا دارد را حجت معرفت قانون

 هسیتم، خدا فرستاده من گویدمی آیدمی کس هر کنم عرض ساده طور به
 امیام نایب من گویدمی و آیدمی یکی اآلن خواهیم.می بینه و شاهد یک او از ما

 معرفی را تو باید مهدی امام خود یعنی چه؟ یعنی زمان امام نایب هستم؟ زمانم
 فتنیی بگوینید مشیخص طیور به باشند و داده خبر باید اجدادش یا باشد کرده

 بیا آییدمی زمیانی چنین در و است زمان امام نایب اوصاف این با فتنی، فرزند
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 زمیان امام نایب این گوییممی ما خوب داشت ای ادله چنین اگر ای. ادله چنین
 است.

 دلیلیی باطل نیست. کثرت تکذیب و تصدیق دلیل که ما بدآمد و خوشامد
 نیست. صادق مدعی بودن باطل بر

 صیادق امیام عیاشیی، تفسییر کتیاب در معروفیی روایت در مثال عنوان به
 سیتحه: و رایته و الله نبی عهد علیکم ُیشکل فلم علیکم حشکل ما»فرماید: می
 سیتح پیرمبیر، پیرچم پیرمبیر، وصیت بکند، شبهه ایجاد شما برای چیزی هر

 و شیبهه ایجیاد شیما برای اینها است. حجت شناخت قانون سه این که« پیرمبر
 او که داریم وظیفه ما داشت همراه را ها چیز این و آمد کسی اگر کند.نمی اشکال

 چیه شیما بیه باشیند خیوب هسیتند، کذاب مدعی 100 حاال بکنیم. تصدیق را
 عمیر بین مفضیل بیه حضیرت کیه دارییم صیادق امام روایت در دارد؟ ارتباطی

 قابیل کیدام هییچ از کیدام هیچ که شودمی بلند هم شبیه پرچم 12 فرمایند:می
 بیه مشیوب باطل نیستند، مطلق باطل هستند، مشتبه همه یعنی نیست، شناخت

 ییا کنیم کار چه ما که کردن گریه به کرد شرو  مفضل دارند. شبهه هستند، حق
 و فرمیود: امیر و کیرد خورشید به اشاره حضرت زمانی؟ چنین در الله رسول بن

 را او بفرسیتد، را کسی متعال خدای وقتی چون است. تر روشن این از ما والیت
 وصییت یعنیی اللیه، نبی با عهد کند؟می معرفی چطور کند.می معرفی خودش

 برایتیان چییزی اللیه فرمیود: رسیول کیه همیان وصییت؟ کیدام پیرمبر، آن هیم
 است. گمراهی از بازدارنده نوشته تنها این یعنی نشوید گمراه ابد تا که نویسممی
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 هیم را این ما اگر بکنیم؟ اعتماد چه چیزی به نکنیم اعتماد هم این به اگر خوب
 بیه اگیر شیناخت؟ خواهیم چیزی چه مهدی را با امام خود فردا ببریم سؤال زیر
 کنید،نمی گمراه را شما این خورده، که وصیت این پای که پیرمبر امضای و مهر

 فاقید هم را این شود،نمی گمراه این با کسی کند،نمی گمراه این با را مردم کسی
 چییزی چه با بفرمائید پس بکند گمراه را ما است ممکن بگوییم و بدانیم اعتبار

 کنیم؟ پیدا نجات گمراهی از است قرار
 و رایت و نبی عهد قائم شناخت راه نفرمودند هرگزصادق امام جواب:

 مکه به قائم فرار بیداء و خسف رخداد و سفیانی خروج از ابتدا بلکه است ستح
 سیخن بشنوند زمین اهل همه که آسمانی صیحه و ایشان گرد نفر 313 اجتما  و

 سیتح و رایت و نبی عهد او با کرد خروج مکه از وقتی گویندمی بعد گویندمی
 بیر آسیمانی صییحه شید مشتبه تو بر تا سه این اگر گویندمی بعد و است ایشان
 امیور ایین مجموعه قائم شناخت متک حقیقت در پس شود.نمی مشتبه احدی

 و پیرچم بیودن عتمت اینکه از غیر است. صیحه اینها همه صدر در و باشدمی
 و بییداء خسیف از بعید زمیانِی  ظیرف و مکیه مکانِی  ظرف در را رایت و ستح

 مراد کندمی ثابت ها همین و انددانسته مکه از خروج هنگام و نفر 313 اجتما 
 .گوییدمی شما که تاویتتی آن نه است خارجی ای شی ستح و پرچم از

 و است؟ پیامبر وصیت همان نبی عهد از مراد که آوردید در کجا از ثانی در
 بیه تصریح تا دو در که دارد دیگر روایت سه پیامبر وفات وصیت وقتی همچنین

 گانه دوازده خلفای این تک تک اسامی دیگر یکی در و بیشتر نه شده نفر دوازده
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 روایتی تک به چرا نگشته آنها ختفت و مهدیین به ای اشاره هیچ و شده ذکر نیز
 همیین مهمتیر همیه از و گیرید؟می دید نا را روایت سه آن و اید چسبیده موهوم

 مهیدی نام نکردن ذکر خاطر به دانیدمی گمراهی از عاصم را آن شما که وصیتی
 ظهور به قائل ها رایاتی نام به و شده یمانی ها از بزرگی گروه گمراهی موجب دوم

 .اندشده دوم مهدی
 



 



 
 

 
 
 
 

 

 دهم جلسه
آیا درباره تشخیص حقانیت ادعای   

احمد نباید به علما و کارشناسان دین 

 مراجعه کنیم؟
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 و علمداء بده نبایدد احمدد ادعدای دربداره ششدخیح حقانیدت آیدا

 ؟کنیم مراجعه دین کارشناسان
 و علمیاء بیه نبایید احمید ادعیای تشخیص حقانیتدرباره  . آیا20 سؤال
 سیراغ نبایید انیدنخوانده دیین درس کیه کنیم. مردمیی مراجعه دین کارشناسان

 بروند؟ دین متخصصین
 گیواهی علماسیت، بیه از تقلید علماء، به مراجعه از منظورتان اگر :یمانی

 باطیل معصیوم غیر از دین در تقلید اصل عقلی دلیل و بیت اهل آیات و روایات
 إتخیذوا»بییت آییه:  اهیل تفسییر حسیب بیه کریم قرآن آیات است. و از جمله

 است.« الله دون من ارباباً  رهبانهم و ححبارهم
 حتیی نیه عترت و از نه قرآن، از نه نداریم، تقلید حجیت بر دلیلی ما هیچ

 ندارد خوب در شرعی اشکال مسائل در تقلید که کنیم اگر قبول حال عقلی؛ دلیل
 بیه مخصیو  تقلیید نوشته، دوم اول، صفحه المسائل توضیح های رساله تمام

 اگیر شیما پس است. باطل کردن تقلید دین اصول در یعنی است شرعی احکام
 کنید. تقلید ندارید حق تقلیدتان مرجع همان فتوای به جا این در باشید هم مقلد

 عترت از نه و قرآن از نه نداریم تقلید بر دلیلی هیچ که ادعا این جواب: اوالً 
 حسین امیام بیه منسیوب تفسییر کیه شیما اسیت. بعیید شیما طیرف از واقعیاً 

 در را حدیث این چطور کنیدمی استناد آن روایات به و دارید قبول راعسکری
 :گویدمی که اید ندیده آن
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 زیرا است فرق شان علمای از یهود تقلید و علمای شان از شیعه تقلید بین»
 حیرام و گوینیدمی دروغ صیریحاً  دانستندمی که کردندمی تقلید علمایی از آنها

 شیدیداً  و دهنیدمی تریییر عمید روی از را احکیام و گیرنیدمی رشیوه و خوارنید
 میان در اما و ... دارندمی بر دین از دست حتی آن خاطر به که تعصبی متعصبند

 باشید هوسیش مخیالف باشد دینش حافظ باشد نفسش مراقب که فقیهی شیعه
 «:از او رواست  تقلید مردم برای باشد موالیش امر مطیع

اِدِق  َرُجل   َقاَل » َذا  ِللصَّ ِِ  اْلِکَتاَب  َیْعِرُفوَن  اَل  اْلَیُهودِ  ِمَن  اْلَقْومُ  َهُؤاَلءِ  َکاَن  َف
ُهیْم  َفَکْییَف  َغْییِرهِ  ِإَلی َلُهْم  َسِبیَل  اَل  ُعَلَماِئِهْم  ِمْن  َیْسَمُعوَنهُ  ِبَما ِإالَّ   َو  ِبَتْقِلییِدِهْم  َذمَّ

َنا ِإالَّ  اْلَیُهودِ  َعَوامُّ  َهْل  َو  ُعَلَماِئِهْم  ِمْن  اْلَقُبوِل  ُدوَن  َکَعَوامِّ ْن  ُعَلَماَءُهْم  ُیَقلِّ ِِ  َیُجیْز  َلْم  َف
وَلِئَك 

ُ
َنا َبْیَن    َفَقاَل  ُعَلَماِئِهْم  ِمْن  اْلَقُبوُل  ِلَهُؤاَلءِ  َیُجْز  َلْم  ُعَلَماِئِهْم  ِمْن  اْلَقُبوُل  أِل  َعَوامِّ
َیا   َو  ِجَها   ِمْن  َفْرق   ُعَلَماِئِهْم  َو  اْلَیُهودِ  َعَوامِّ  َبْیَن  َو  ُعَلَماِئَنا َو  یا ِجَهیا   ِمْن  َتْسِو  ِمیْن  َحمَّ

نَّ  اْسَتَوْوا َحْیُث  ِِ هَ  َف َنا َذمَّ  َقْد  اللَّ یا َو  ُهْم َعَوامَّ  َذمَّ  َکَما ُعَلَماَءُهْم  ِبَتْقِلیِدِهْم  َعَوامَّ  ِمیْن  َحمَّ
ْن  َقاَل  َفَت  اْفَتَرُقوا َحْیُث  هِ  َرُسوِل  اْبَن  َیا ِلي َبیِّ  َقیْد  َکیاُنوا اْلَیُهودِ  َعَوامَّ  ِإنَّ   َقاَل  اللَّ
ِریِح  ِباْلَکِذِب  ُعَلَماَءُهْم  َعَرُفوا ْکِل  َو  الصَّ َشاءِ  َو  اْلَحَراِم  ِبَأ ْحَکیاِم  ِبَتْرِییرِ  َو  الرِّ

َ
 َعیْن  اأْل

َفاَعاِت  َواِجِبَها ِب  َعَرُفوُهْم  َو  اْلُمَصاَنَعاِت  َو  اْلِعَناَیاِت  َو  ِبالشَّ َعصُّ ِدیِد  ِبالتَّ یِذي الشَّ  الَّ
ُهْم  َو  َحْدَیاَنُهْم  ِبهِ  ُیَفاِرُقوَن  ُبوا ِإَذا َحنَّ ُبوا َمْن  ُحُقوَق  َحَزاُلوا َتَعصَّ  اَل  َمیا َحْعَطْوا َو  َعَلْیهِ  َتَعصَّ
هُ  وا َمْن  َیْسَتِحقُّ  ُیَقاِرُفوَن  َعَرُفوُهْم  َو  َحْجِلِهْم  ِمْن  َظَلُموُهْم  َو  َغْیِرِهْم  َحْمَواِل  ِمْن  َلهُ  َتَعَصبُّ

َماِت  وا َو  اْلُمَحرَّ ِبِهْم  ِبَمَعاِرِف  اْضُطرُّ  اَل  َفاِسیق   َفُهیَو  َیْفَعُلوَنهُ  َما َفَعَل  َمْن  َحنَّ  ِإَلی ُقُلو
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َق  َحْن  َیُجوُز  هِ  َبْیَن  َو  اْلَخْلِق  َبْیَن  اْلَوَساِئِط  َعَلی اَل  َو  هِ اللَّ  َعَلی ُیَصدَّ ُهیْم  َفِلَذِلَك  اللَّ  َذمَّ
ُدوا ِلَما هُ  َعِلُموا َقْد  َمْن  َو  َعَرُفوا َقْد  َمْن  َقلَّ  ِفیي َتْصیِدیُقهُ  اَل  َو  َخَبیِرهِ  َقُبوُل  َیُجوُز  اَل  َحنَّ

یهِ  ِبَما اْلَعَمُل  اَل  َو  ِحَکاَیاِتهِ  ْن  ِإَلْیِهْم  ُیَؤدِّ َظیُر  َعَلیْیِهُم  َوَجیَب  َو  ُیَشیاِهُدوهُ  َلیْم  َعمَّ  النَّ
هِ  َرُسوِل  َحْمرِ  ِفي ِبَأْنُفِسِهْم   ِمیْن  َحْشَهَر  َو  َتْخَفی َحْن  ِمْن  َحْوَضَح  َداَلِئُلهُ  َکاَنْت  ِإذْ    اللَّ

ِتَنا َعَوامُّ  َکَذِلَك  َو  َلُهْم  َتْظَهَر  اَل  َحْن  اِهَر  اْلِفْسَق  ُفَقَهاِئِهُم  ِمْن  َعَرُفوا ِإَذا ُحمَّ اَ  َو  الظَّ  اْلَعَصِبیَّ
ِدیَدةَ  َکاُلَب  َو  الشَّ ْنَیا ُحَطاِم  َعَلی التَّ ُبوَن  َمْن  ِإْهَتِك  َو  َحَراِمَها َو  الدُّ  ِإْن  َو  َعَلْییهِ  َیَتَعصَّ

ْصَتِح  َکاَن  َرْفُرِف  َو  ُمْسَتِحّقاً  َحْمِرهِ  إِلِ ْحَساِن  َو  ِباْلِبرِّ  التَّ یُبوا َمیْن  َعَلی اإْلِ  ِإْن  َو  َلیهُ  َتَعصَّ
َذاَلِل  َکاَن  َهاَناِ  َو  ِلإْلِ َد  َفَمْن  ُمْسَتِحّقاً  اإْلِ َنا ِمْن  َقلَّ  ِمْثیُل  َفُهْم  اْلُفَقَهاءِ  َهُؤاَلءِ  ِمْثَل  َعَوامِّ

ِذیَن  اْلَیُهودِ  ُهُم  الَّ هُ  َذمَّ ْقِلیِد  َتَعاَلی اللَّ ا -ِهمُفَقَهائِ  ِلَفَسَقاِ  ِبالتَّ  اْلُفَقَهیاءِ  ِمَن  َکاَن  َمْن  َفَأمَّ
ْمرِ  ُمِطیعاً  َهَواهُ  َعَلی ُمَخاِلفاً  ِلِدیِنهِ  َحاِفظاً  ِلَنْفِسهِ  َصاِئناً 

َ
ُدوه َحْن  َفِلْلَعَوامِّ  َمْواَلهُ  أِل  1«.ُیَقلِّ

 که کتابی همان ،2آورده احتجاج در کتاب نیز طبرسی مرحوم را روایت این
 موافیق الاقیل ییا مشهور و متواتر روایات فقط من کندمی تصریح اش مقدمه در

 3ام. کرده ثبت آن در را شر  و عقل
 به جاها خیلی در شما زیرا است، روایت تک یک فقط این که نکنید اشکال

 لفظ اینکه مثل گیریدمی متواتر خبر حکم در را آن و کنیدمی تمسک روایت تک
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 تفسییر همیین در هیم آن رواییت ییک فقیط که است شده اطتق ائمه بر شیعه
 .دارد وجود باره این در منسوب

 :جمله از دارد، وجود نیز دیگری روایات این، از غیر اما
 بعدی عالم به را علمش عالم هر اگر کند:می نقل پیامبر از تفسیر همان در

 آنهیا از و کننیدمی انتخیاب دینی رهبران عنوان به را جاهتن مردم بمیرد و ندهد
 :کنندمی گمراه و شوندمی گمراه و دهندمی علم غیر به فتوا نیز آنها و پرسندمی

هِ  َرُسوِل  َعْن » هَ  َحنَّ  : اللَّ یاِس  ِمیَن  َیْنَتِزُعیهُ  اْنِتَزاعاً  اْلِعْلَم  َیْقِبُض  اَل  اللَّ  َو  النَّ
َذا اْلُعَلَماءِ  ِبَقْبِض  َیْقِبُضهُ  َلِکْن  ِِ ُب  َعْنهُ  َیْصِرُف  َعاِلم   یِإلَ  َعاِلم   ُیْنِزْل  َلْم  َف  ُحَطاِم  ُطتَّ

ْنَیا َخَذ  َو  َحْهِلهِ  ِلَرْیرِ  َیْجَعُلوَنهُ  َو  َحْهَلهُ  اْلَحقَّ  َیْمَنُعوَن  َو  َحَراِمَها َو  الدُّ یاُس  اتَّ  ُرَؤَسیاءَ  النَّ
ااًل  وا ِعْلم   ِبَرْیرِ  َفَأْفَتْوا َفُسِئُلوا ُجهَّ وا َو  َفَضلُّ  1«.َحَضلُّ

 میذمت جّهیال دادن فتوا بلکه نشده ذم دادن فتوا و فتوا اهل روایت این در
 .است شده

 برای بنشین و مسجد در فرمودند: ابان بهباقر امام دیگری روایت در نیز
 :باشند تو مثل افرادی ام شیعه میان در دارم دوست من که بده فتوا مردم

 شییعتي فیي ییری حن ححّب  فاني الناس و افت المدینا مسجد في اجلس»
 2«.مثلك

 فتیوا گویندمی بلکه بخوان حدیث و بنشین گویندنمی حضرت شود دقت
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 عصیر در آیا بوده جایز  معصومین خود زمان در دادن فتوا وقتی خوب بده.
 است؟! حرام ندارند دسترسی هیچکس به مردم که غیبت

 تقلید که دروغ این کردن آشکار جهت فقط من است، زیاد روایات این از و
 .کردم ذکر را خروار از مشتی ندارد شرعی مستند

 .طلبدمی دیگری جای آن توضیح که دارد وجود نفر آیه قرآن در اما و
 شدن روشن با هم دروغ این بیند،نمی تقلید بر دلیلی هیچ عقل اینکه و اما
 زبان دین، بودن تخصصی وجه اولین گردد:می آشکار کامتً  دین بودن تخصصی

 بیه بایید لذا ندارند یاد قرآنی عربِی  مردم عموم و باشدمی قرآنی عربِی  که آنست
 .است تقلید مرحله از اولین این و کنند مراجعه مترجم

 و لریات دارای بودن عربی از غیر قرآن زبان که اینست قرآنی عربِی  از مراد
 مثیل عربی علوم یادگیری سایه در یادگیری به نیاز که است خاصی اصطتحات

 .دارد تفسیر و لرت و بدیع و بیان و معانی و نحو و صرف
 کنند رها را خود زندگی و کسب و کار مردم همه دارید انتظار شما آیا خوب

 آییه در نیه، است؟ بوده این استم نظر آیا بگیرند؟ فرا را علوم این سالها بروند و
 .بروند دین در فقاهت دنبال توانندنمی همه که کندمی اعتم صریحاً  نفر

 مجمیل آییات هسیت، عیام آییات هسیت، متشابه آیات قرآن در که بماند
 .ندارد آگاهی از کسی هر که هست منسوخ و ناسخ هست، آیات

 روایات اما دارد، احکام پیرامون آیه پانصد فقط که بود قرآن درباره این تازه
 110 برونید مردم همه چه؟ گرفته بر در را شرعی حکم هزار 12000 بر بال  که
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 است؟ معقول این آیا فرا بگیرند؟ را الشیعه وسایل جلد 30 و بحاراالنوار جلد
 چقیدر دارییم، ای تقییه احادییث چقیدر رواییات، میان در که بماند حال

 و بیوده شییعه میذهب مخیالف کیه داریم روایاتی چقدر داریم، جعلی روایات
 ملحداِن  و ها سنی امامی ها، هفت غتت، ها، امامی شش ها، امامی پنگ توسط

 معییار برونید میردم خیوب .1اسیت شیده شییعه احادییث وارد تشیع به متظاهر
 منحرف دروغین احادیث تاثیر تحت تا بگیرند یاد هم را موارد این همه تشخیص
 نشوند؟!

 اتفاقیاً  و باشند مجتهد خودشان باید مردم همه که اینست حرف این الزمه
 مجتهید خیودش کیس هیر که اینست اّولی اصل که گویندمی را همین هم فقها

 اگیر و نیسیت، هیم اجتهیاد از کمتیر کیه کند احتیاط دین در نیست اگر یا باشد
 وقیت عمیر ییک را اینهیا همه رفته که مجتهد یک از باید کند احتیاط تواندنمی

اشیتباه  هیم میوارد بعضی در مجتهد اگر حال کند. تقلید آورده بدست و گذاشته
 باشید، کیرده نقل اشتباه امام از را حدیث راوی اگر اینکه مثل ندارد کرد اشکالی

 .است نداشته وجود از این غیر دیگری راه هیچ چون
 ایین دلییل دانییدمی اصتً  شما نیست؟ جایز دین اصول در تقلید اینکه اما

 چیست؟ دین اصول از منظور اصتً  و چیست فتوا
                                                             

درباره مریرة بن سعید فرمودند: خدا مریرة بن سعید را لعنیت کنید، او کتیب  . از جمله امام باقر 1
کیرد. رجیال الکشیی می را در آنهیا واردگرفت و احیادیثی کیه پیدر نفرمیوده بیود می اصحاب پدرم را
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 عقل توسط اثباتش که است اعتقاداتی تنها رساله، در دین اصول از منظور
 خودشیان بایید هسیتند مسیاوی عقل داشتن در همه چون که پذیردمی صورت

 در او زیرا نمایند تقلید دیگری شخص از ندارند حق و کنند اثبات را خود اصول
 بلکیه شیودنمی ثابیت عقیل با که عقایدی اما است. مساوی آنها با عقل داشتن

 است جسمانی معاد یا دارد امام چند استم امت اینکه مثل است نقل مستندش
 همیه اسیت؟ مقیدار چه شریعت و دین شناخت در خواب جایگاه یا روحانی یا

 در که همانطور و شود ثابت روایات و قرآن بررسی با باید که است مسائلی اینها
 و قیرآن بیه مسیتقیم مراجعیه توانیدنمی میردم تمام دادیم توضیح قبل سطر چند

 بدسیت را احکیام و عقائید از اعیم دیین مسیائل همه خودشان و داشته روایات
 .آوردند

 از بعید اگر که شده تصریح مساله این بههادی امام از روایتی در اتفاقاً 
 از الهیی برهانهیای با و کنند دعوت او به که علمایی نبودند قائم حضرت غیبت

 بیاقی احیدی دهنید نجیات را االعتقیاد ضیعیف بندگان و نمایند محافظت دین
 شد:می مرتد اال ماندنمی

د   ْبُن  َعِليُّ  َقاَل  َقاَل    َعْنهُ  َو »    َقیاِئِمُکْم  َغْیَبیاِ  َبْعَد  َیْبَقی َمْن  اَل  َلْو   ُمَحمَّ
اِعیَن  اْلُعَلَماءِ  ِمَن  یَن  َو  ِإَلْیهِ  الدَّ الِّ یَن  َو  َعَلْیهِ  الدَّ ابِّ هِ  ِبُحَجِگ  ِدیِنهِ  َعْن  الذَّ  اْلُمْنِقِذیَن  َو  اللَّ

هِ  ِعَبادِ  ِلُضَعَفاءِ  َواِصِب  ِفَخاِخ  ِمْن  َو  َمَرَدِتهِ  َو  ِإْبِلیَس  ِشَباِك  ِمْن  اللَّ  ِإالَّ  َحَحد   َبِقَي  َلَما النَّ
هِ  ِدیِن  َعْن  اْرَتدَّ  ُهُم  َو  اللَّ ِذیَن  َلِکنَّ اَ  ُیْمِسُکوَن  الَّ یَعاِ  ُضَعَفاءِ  ُقُلوِب  َحِزمَّ  ُیْمِسُك  َکَما الشِّ



 نبرد |286|

 

ِفیَناِ  َصاِحُب  اَنَها السَّ ْفَضُلوَن  ُهُم  ُحوَلِئَك  ُسکَّ
َ
هِ  ِعْنَد  اأْل  1«.َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ

و اما پاسخ آیه ای که قرائت کردید اینست که با توجه به رواییات ذییل آییه، 
مقصود آن، مردمی است که با وجود علم به باطل بودن حکم علمایشیان بیاز از 

داستند ربیا حیرام می نمودند مثل اینکهمی ای آنها استنادآنها تبعیت کرده، به فتو
خوردند، یا مثل اینکه می است اما چون علمایشان حتل کرده بودند آنها هم ربا

یقین داشته باشند حجاب بر زن واجب است اما فقیه دنیا پرستی بیاید فتوا دهید 
چنیین تقلییدی برهنگی زنان بی اشکال است و زنها بروند خود را برهنیه کننید. 

کند با علیم بیه می است که قرآن از آن مذمت کرده، در حالیکه تقلیدی که شیعه
باطل بودن فتوای مجتهد نیست و اال بر او هم چنین تقلیدی حرام اسیت، و ایین 

در تفسییر معنای رب قرار دادن علما من دون الله است. از جمله امام صادق
 دادن آنها این نبود که نمازشیان را بیرای آنهیامنظور از رب قرار »فرمایند: می آیه

 28   246   1گرفتند بلکه المحاسین   جمی خواندند و روزه شان برای ایشانمی
 246باب ال طاعا لمخلوق في معصیا الخالق .....    : 

ْن َذَکَرُه َعْن َعْمِرو ْبِن َحِبي اْلِمْقَداِم َعْن َرُجیل   244 َعیْن َحِبیي َعْنُه َعْن َحِبیِه َعمَّ
هِ  َجْعَفر   َخُذوا َحْحباَرُهْم َو ُرْهباَنُهْم َحْربابًا ِمْن ُدوِن اللَّ ِه َتَعاَلی اتَّ  ِفي َقْوِل اللَّ

هِ  ْوا َلُهْم َو اَل َصاُموا َو َلِکْن َحَطاُعوُهْم ِفي َمْعِصَیِا اللَّ ِه َما َصلَّ  2«.:َو اللَّ
جواب روایت تفسیر منسوب یمانی: سخن ما در تقلید همانست که گفتم، 

                                                             
 18  1. اإلحتجاج ج1
 244ح 246  1. المحاسن ج2
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 که باشد باب این از کردن، از مراجعه منظورتان اگر را هم در جای خود دارم. اما
 بیرای عقلی مساله یک جا این در من بگیرید، عمل مشورت و علم اهل شما از

 فقییه و مجتهید مین گفیتم کیردم و اجتهیاد ادعای آمدم بنده کنم:می تبیین شما
 مجتهد واقعاً  فتنی این که کنید تحقیق من امر درباره اینکه برای آیا شما هستم.
 ایین شیما نظیر بیه بگوییید و کنید مراجعه بقال و شاطر به رویدمی نه یا هست

 ایین کنیدمی فکر و خندیدمی شما بکند را کار این کس هر نه؟ یا هست مجتهد
 میدعی ایین ادعیای خواهیممی اگر گویید:می چرا؟ است، حماقت اوج کارش
 آنها از کنیم و مراجعه خودش از باالتر مجتهدین به باید یا کنیم بررسی را اجتهاد
 هستند. خودش حد در که مجتهدینی به الاقل یا کنیم تبّین و تحقیق

 هستم. خدا خلیفه ام، فرستاده رسولم، من کندمی ادعا آمده حال شخصی
 اسیت ی باطل اساس از که تقلیدکنیم ی نه  تحقیق این امر مورد در اینکه برای ما

 نیسیت؟ مقایسیه قابیل او با مقامشان اصتً  کسانی مراجعه کنیم که توانیم بهمی
 اسیت؟ مهدی چقیدر جایگاه به نسبت فقهاء و علماء جایگاه شما نظر به یعنی

 همیان یعنی است. شاطر و بقال تا مجتهد یک فاصله از بیشتر خیلی آنها فاصله
 حکم مردم همه بقال به کنید مراجعه شما کردم اجتهاد ادعای اگر من که جوری

 کرد، رسالت ادعای کرد، نبوت ادعای آمد شخصی اگر کنند،می شما سفاهت به
 خیلیی ایین کردیید، مراجعیه فقهیاء و علمیاء به بروید امامت کرد، شما ادعای

 و علمیاء جایگاه با الله نبی و خلیفا فاصله چون است، تر سفیهانه و تر احمقانه
 خیلیی گرفتنید ییاد را اصیطتحی علوم سری یک و رفتند مدارس در که فقهائی
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 چیه کسیی بیه بایید میا پیس است. شاطر و بقال با مجتهد فاصله یک از بیشتر
 ییا الله یا باالتر از اوست. یعنیی خلیفا همان حد در که کسی به کنیم؟ مراجعه

 مقامشان تقریباً  بکنیم که مراجعه خدا خلفاء به باید یا بکنیم مراجعه خدا به باید
 که کسی به نه کرد مراجعه آنها به باید تبّین و تحقیق برای خداست. حد همان در

 است. تر پایین بسیار مقامش
 در کیه بینییدمی بکنیید ظهیور نگیاه زمیان رواییات به شما وقتی عتوه به
 کیه کسانی اولین قائم، مخالفان اولین قائم، دشمنان آمده: اولین متعدد احادیث

 کیدام هستند. خوب فقها دهند،می قتلش به فتوا حتی و کنندمی تکذیب را قائم
 طبق که کند مراجعه کسانی به قائم ادعای با رابطه در تحقیق برای آیدمی عاقلی

 و ظهورنید زمیان در خیدا خلق بدترین پیرمبر بیت اهل و اکرم پیرمبر احادیث
 خیدا بیه را شیما فرماید:می الحسن احمد امام کنند؟می گمراه ها همان را مردم
 کنیید، سیؤال من امر مورد در و علماء سراغ بروید اینکه از قبل آیا دهممی قسم

 سؤال الزمان آخر علمای حال و وضعیت درباره پیرمبر اهل و پیرمبر سراغ رفتید
 در کنید تا مراجعه فقهاء به که این از قبل شما است. حکیمانه کتم خیلی کنید؟
مورد  در بیت اهل و پیرمبر و خدا سراغ نرفتید چرا بپرسید الحسن احمد با رابطه
 نه؟ یا هستند اعتماد قابل آنها آیا بپرسید و کنید سؤال الزمان آخر علمای خود

 آقای بیت نه کند جوابش دکتر و بشود مریض ات بچه وقتی شما شد چطور
 خانه در رویمی مستقیم فقط سیاسی؟ دفتر فتن به نه بندیمی دخیل سیستانی
 ابوالفضیل بیه قیائم شیناخت با رابطه در جا این اما العباس، ابوالفضل حضرت
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 جیواب توانیدنمی عبیاس حضرت شما نظر به یعنی کنی؟نمی مراجعه العباس
 وقتیی دهد؟ یعنیینمی را شما جواب و است بخیل بالله العیاذ یا بدهد؟ را شما
 دهنید؟نمی پاسیخی و اندمرده شما نظر به دیگر اطهار ائمه رسید جا این به کار

 قائم دشمنان اولین فرمودند بیت اهل که کنیم مراجعه کسانی به باید دیگر اینجا
 بیه چرا کنید؟نمی مراجعه ائمه به چرا گوید؟می را این شما عقل ؟اندمحمد آل

 کنید؟نمی مراجعه خدا
 بیوده، شیطان بنیان گزارش که هستید قیاس اهل کتً  شما چند هر جواب:

 .کندمی شک شما عقل در انسان که کنیدمی هایی قیاس گاهی اما
 میدعی این دهد تشخیص بتواند که داندنمی اجتهاد از چیز هیچ شاطر آن
 معیارهیای بیه کیامتً  دیین علمیای حالیکه در نه، یا است مجتهد واقعاً  اجتهاد،
 کیذب همیشیه کیه انیدبوده ها همین تنها و واقفند باطل از حق مدعی شناخت
 دین از چندانی آگاهی که مردم اال و اندکرده آشکار مردم برای را دروغین مدعیان
 .ندارند

 علمیی منظورتیان مراجعیه اگیر نکنیم. مراجعه ائمه به چرا گوییدمی شما
 شد داده توضیح که همانطور و دارد آنها احادیث به دسترسی فقط شیعه که است

 و تقییه بیا مخلیوط حیدیث صیدهزار مییان از را حیق تواندنمی متخصص غیر
 که است عباس حضرت به توسل منظورتان اگر و دهد تشخیص جعل و تحریف

 چیست؟ ادعا این شرعی مستند دهند، ما نشان به را حق تا شویم متوسل برویم
 چیه اسیت دنیوی امر یک که گرفتن شفا آخر است؟ گرفتن شفا جواز مستندتان
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 از چگونیه اسیت؟ اخروی و دینی امری که دارد مدعی حقانیت کشف به ربطی
 را دییِن درسیت و عقایید فهیم برای ائمه به توسل حجیت دیگری به یکی قیاس

 مسیاله ایین خود اصل دادند؟! ما به دستوری چنین ائمه کجا کنید؟می استنباط
 در شیما حرف به که کسانی و اید داده را فتوایش شما که است تخصصی بحثی

 .اندکرده تقلید شما از دهند گوش باره این
 هسیتند فقهیا و علما قائم دشمنان بدترین اندگفته احادیث چون اینکه اما

 عموم اوالً  کرد. مراجعه آنها به نباید و دینند بی و فاسق فقها و علما همه اآلن پس
و آنها که  است، نشده بیان بیت اهل توسط اصتً  و سنت بوده اهل از روایات این

 شده صادر معصوم از نیست معلوم و دارد سندی به توسط شیعه نقل شده ضعف
 زمیانی دهیدمی خبیر فقیط و نیست الزمان آخر به مقید آنها از خیلی ثانیاً  باشد.

شوند در حالیکه ممکن است این صدها سال قبل اتفیاق می بد علما که رسدمی
 کیه رواییات آن تا است الزمان آخر اآلن که نداریم دلیلی هیچ ثالثاً  افتاده باشد،

 ایین رابعیاً  دهییم، تطبییق فعلیی علمای بر را باشدمی قائم یا الزمان آخر درباره
 امتم بر زمانی فرمودند: پیامبر جمله از است، فراوان های معارض دارای روایات

 چیون کنیدمی فیرار گرگ از گوسفند که همانگونه کنندمی فرار علما از که برسد
 گرفتار رود،می اموالشان از برکت کند:می مبتت چیز سه به را آنها خدا کنند چنین

 روند:می دنیا از ایمان بدون شوند،می ستمگر سلطان
وَن » ِتي َیِفرُّ ْئِب َفیِِ  اْلُعَلَماِء َکَما َیِفرُّ اْلَرَنُم  ِمَن  َسَیْأِتي َزَمان  َعَلی ُحمَّ َذا َعیِن الیذِّ

ُل َیْرَفُع اْلَبَرَکَا ِمْن َحْمَواِلِهْم َو الثَّ  وَّ
َ
ُه َتَعاَلی ِبَثَتَثِا َحْشَیاَء اأْل اِني َکاَن َکَذِلَك اْبَتَتُهُم اللَّ
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ْنَیا ِبَت ِإیَمان   اِلُث َیْخُرُجوَن ِمَن الدُّ ُه َعَلْیِهْم ُسْلَطانًا َجاِئرًا َو الثَّ َط اللَّ  1.«َسلَّ
فرمودند: زمانیکه صالح از قیوم خیود غائیب بیود خیدا نیز امام صادق

عادل تر از آن بود که زمین را بدون عالم رها کند، عالمی که مردم را به سوی خدا 
هدایت کند، و مردم نیز بر دین خدا بودند تا صیالح بازگشیت و َمثیل قیائم َمثیل 

 صالح است:
ُقْلُت َهْل َکاَن ِفیِهْم َذِلَك اْلَیْوَم َعاِلم  ِبِه ِإنَّ َصاِلحًا   َغاَب َعْن َقْوِمِه َزَمانًا ... »

ْرَض ِبَت َعاِلم  
َ
ُه َحْعَدُل ِمْن َحْن َیْتُرَك اأْل ِه َعزَّ َو َجلَّ َو َلَقْد َمَکیَث  َقاَل اللَّ َیُدلُّ َعَلی اللَّ

ام  َعَلی َفْتَرة  اَل َیْعِرُفو ُهْم َعَلی َما ِفیي اْلَقْوُم َبْعَد ُخُروِج َصاِلح  َسْبَعَا َحیَّ َن ِإَمامًا َغْیَر َحنَّ
ا َظَهَر َصاِلح    اْجَتَمُعوا َعَلْییِه َو  ِه َعزَّ َو َجلَّ َکِلَمُتُهْم َواِحَدة  َفَلمَّ َحْیِدیِهْم ِمْن ِدیِن اللَّ

َما َمَثُل اْلَقاِئِم   َمَثُل َصاِلح    2«.ِإنَّ
 اآلن شما ادعای هب اگر و است دادن رخ حال در همینک مساله این خوب 

 بیدون دنییا از خیروج بیا مساوی را علما از کردن دوری پیامبر باشد الزمان آخر
 .انددانسته ایمان

 با آن محتوای روایت، تطبیق صحت فهم های راه از یکی کنار، به همه اینها
 میومن کیه خیوابی هیر بگویید صحیح سند با روایت یک اگر مثتً  است. خارج

 صادقه مومن خوابهای همه دانیممی بیرون از که ما خوب است، صادقه بیندمی
 اطیتق بایید ییا نتیجیه در آیید.می پیش کم خیلی صادقه خواب اتفاقاً  و نیست
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 در بایید ییا نبیوده، مومن خوابهای همه منظور بگوییم و بگذاریم کنار را روایت
 مومنان ترین خالص بلکه نیست مومنی هر منظور بگوییم و کنیم تصرف موضو 
 در ندارد. تطبیق بیرونی واقعیت با چونکه را کنار بگذاریم روایت یا باید و مرادند

 و سیسیتانی آقیای فقط شیعه کنیدمی فکر شما است. گونه همین نیز علما مورد
 اعمیال و رفتیار به کردن وارد شبهه با مدام که دارد را کورانی آقای و مکارم آقای
 عیاِلم هزار دهها شیعه کنید؟ معرفی کذاب و فاسق را علما همه خواهیدمی آنها
 و زاهدانیه چطیور کیه بینیممیی و ماست روی پیش اینها از خیلی زندگی و دارد

 محمید و صیدر باقر الله آیت سنگ اینقدر که شما امام کنند،می زندگی متقیانه
 را سیستانی الله آیت مخالفان و صدر مقتدا حامیان نظر تا زندمی سینه به را صدر

 یکباره به که است چقدر علما دیگر با شهید دو آن فاصله مگر کند جلب خود به
 قبلیی علمیای شیاگرد صدر شهیدان مگر ؟اندشده دین بی و فاجر و فاسق همه

 هستند. علما که همینک جزو  اندنداده پرورش شاگردانی دو همان مگر و نبودند
 چنید و ایرانیی نفر چند فقط دنیا نقاط اقصی در شیعه عالم هزار ده چند از شما

 فقط کذابند و فاسق که کنیدمی حکم آنها همه به نسبت اما شناسیدمی را عراقی
 کذابنید؟ و فاسق قائم زمان یا الزمان آخر علمای گفته حدیث چند اینکه بخاطر

 چیه احادییث آن میراد بفهمی تا ببین نزدیک از را خارجی واقعیت بیا جان آقا نه
 نبوده؟ قائمیت اثبات و خروج از بعد فقهای آیا بوده؟

 بیین کیه اسیتدوازدهیم امام محمد آل قائم فراوان، روایات طبق زیرا
 بعد را او مردم عموم لذا است فاصله روز 18، 17 و ماه سه فقط قیامش تا ظهور
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 بیه وی بیا او قائمییت اثبیات از بعید کیه فقهایی نتیجه در شناسندمی خروج از
 از فقهیا و علمیا ایین آییا حیال باشیندمی کیذاب و فاسق خیزندمی بر مخالفت

 آوریم کهمی حدیث چندین ما اما ندارید باره این در حدیث یک حتی ؟اندشیعه
 شعارشیان کیه کسیانی از سیخن ، ییا1زنیدمی بترییه و زیدییه فقهیای از سخن

 و فقهیا مراد که یابیممی در احادیث این به توجه با ، و2است عثمان خوانخواهی
 منکر بله .اندبوده شیعه مذهب حافظ و حامی پیوسته آنها که نیست شیعه علمای

 مخالفیت امیام بیا و بلرزد پایش شیعه در عالمی است ممکن که شویمنمی این
 شامل و ندارد عمومیت این اما کردند چنینکاظم امام وکتی همچنانکه کند
  شود.نمی شیعه علمای همه

یمانی: اینکه اآلن آخر الزمان است ادله فراوانی دارد و اینکه مراد همه علما 
آید و ما هیم رواییات را می هستند چه شیعه و چه سنی از اطتق روایات بدست

علمیا فاسیق هسیتند  اندکنیم برویم سراغ تطبیق، پس وقتی روایات گفتهنمی ول
 شیخص این خود اینجاست که حتمًا هستند و نیازی به تحقیق ندارد. اما جالب

 گوییدمی خیودش زمیانم، امیام فرستاده و وصی من گویدمی و آمده که مدعی
 ادعا این دهند.می شهادت کنید آنها سؤال بیت اهل و خدا از من حقانیت درباره
 کنیید، سیؤال قیرآن از من با رابطه در گویدمی ایشان است. بزرگی ادعای خیلی

 در دعوتش اول دهد.می من حقانیت به شهادت هم آن بگیرید، قرآن با استخاره
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 بلند سجده از را سرتان کنید عهد و سجده بر بگذارید را سرتان فرمود:می عراق
 حیق کیه کنید معرفی شما به را من و بدهد جواب شما به متعال خدای تا نکنید
زهیرا  حضیرت به توسل و بگیرید روزه روز، سه گوید:می ایشان باطل. یا هستم
 در رؤییا، در بدهند پاسخ شما به اطهار ائمه خود تا بخوانید رؤیا دعای و بکنید

 ایین دانند.می صتح خودشان که طریقی هر با معجزه، با مکاشفه، در بیداری،
 نیست. ما دست به آنهاست، دست به دیگر امر

 را خیودش حقانییت تا که فهمیدمی داشت عزیزم احمد اگر توجه جواب:
 و بپیچد خدا حجت شناخت العمل دستور ما برای تواندنمی نکند ثابت ما برای
 .ندارد وجود استم شریعت در که کند مطرح را ای استخاره و روزه و دعا

 خیدا تیا و بگیذارم سیجده بیه را سرم احمد دستور به باید من دلیل چه به
 دسیتور بیه وقتیی من که است روشن خیلی نکنم؟ بلند سجده از نداده را جوابم

 بر را شیطان تسلط راه و کردم بدعت به عمل نیامده، دین در که کنم اقدام العملی
 نیه است باطل و شیطانی بشنوم یا ببینم در این باره چه هر لذا و نمودم باز خودم

 .رحمانی
 تیا آدم از که زدیدمی حجتی معرفت قانون دم از شما که دیروز تا شد؟ چه

 کیه کنییدمی طیرح قانونی رسدمی که احمد به نوبت اما است بوده واحد خاتم
 روزه، روز سیه قیانون رؤییا، دعیای قانون است؟ نداشته وجود استم امت برای

 خدا؟ حجت شناخت برای استخاره قانون
 رواییی ادلیه اگر نیست. گوییدمی شما که سادگی این به مساله جان آقا نه
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 مطرح کسی را اینها نبود، استخاره و روزه و خواب به نیازی هیچ بود متقن احمد
 کننیده قیانع کسی برای سستش ادله و جداست بیت اهل از طریقش که کندمی

 است طبیعی و گیرد، مدد شیطانی نیروهای از تا آیدمی جلو بدعت با لذا نیست
 هیم مسیئولیتی خیدا شیده خارج خدا والیت از دهد بدعت به تن کسی اگر که

 .ندارد گمراهی از او حفظ جهت
 اسیتخاره دفتیر علمیاء آقاییان دییروز یمانی: استخاره دراستم نیست؟ تیا

 اسیتخاره مردم برای صریری و کبیر هر مورد در داشتند، استخاره ساعت داشتند،
 آل قیائم رسید که جا این کند.می هدایت را شما استخاره گفتندمی و گرفتندمی

 قیانع ادلیه ایین با کسی اگر دهدمی من به شهادت قرآن گویدمی و آمده محمد
 راه ایین نیه، نیه نه گویید:می بگیرد. قرآن به استخاره نشد، مطمئن نفسش نشد،

 هیر در مردم که گفتیدمی مردم به دیروز تا شد؟ کنید! چه سؤال علماء از نیست.
 به دهند امامی جواب شما به آنها خدا، بیت اهل به کنید مراجعه صریرتان و کبیر
 همیه اطهیار ائمیه دیگیر شیدند؟ میرده همیه اطهار ائمه دیگر رسید که جا این

 بپرسند؟ سؤال علما از کنند، مراجعه علما به باید زنند؟ مردمنمی حرف ساکتند،
 الوکیل. نعم و الله حسبنا

 صریر هر در نگفتند و نکردند استخاره تبلی  هیچگاه علما که اوالً  جواب:
 در ییا گیرنیدنمی اسیتخاره اصتً  دفاتر از بسیاری حتی و کنید استخاره کبیری و

 نگفتند هرگز علما ثانیاً  کنند.نمی استخاره طتق و ازدواج مثل مهم مسائل مورد
 امیورات در تحییر رفع تنها استخاره جایگاه بلکه کندمی هدایت را شما استخاره
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 گفیتمی و زدمیی زنیگ کسیی اگیر هیم احمید ظهیور از قبل لذا است. دنیوی
 ییا وهابییت ییا سینت اهیل ییا حلقه عرفان یا صوفیه حقانیت درباره خواهممی

 همیین کینم اسیتخاره قبییل ایین از دیگیری چیزی هر یا انقتب ضد یا انقتب
 بیه نسیبت جایگاهی هیچ استخاره دهند:می شما به اآلن که دادندمی را جوابی
 .ندارد هدایت از ضتلت تشخیص و دینی مسائل

 قیانع اینهیا بیا اگیر گفتیه که بوده اساس بی و سست احمد ادله چقدر ثالثاً 
 شوید؟ قانع استخاره و خواب مثل تر سست ای ادله با بیایید شویدنمی

 را او بییت اهیل اکیرم و پیرمبیر کیه است این احمد حقانیت یمانی: دلیل
 ،اندگفته را اوصافش ،اندگفته را اسمش معرفی؟ جور چه هم آن .اندکرده معرفی

 ملخ شود،می ظاهر آسمان در دستی کف که : هنگامیاندگفته را ظهورش زمان
 :انیدگفته را ظهیورش زمیان دقیقاً  کنند.می حمله کشاورزی مزار  به قرمز های

 هتکت به عربستان در فهدی قبلش شود،می واصل درک به عربستان در عبدالله
 گفتند، را پدرش نام گفتند، را شمایلش و شکل گفتند، را پوستش رنگ رسد.می

 چرا هستیم، تبّین و تحقیق اهل ما اگر خوب گفتند. را تولدش محل دقیق منطقه
 بودنید، حجیت دییروز تیا محمید آل شد؟ چه کنیم؟نمی مراجعه محمد آل به

 حجیت دیگیر اسیتخاره نیسیتند؟ حجیت دیگیر اآلن کردید،می آنها به مراجعه
 هیای کتاب نیست؟ حجت مکاشفه نیست؟ حجت بیت اهل به توسل نیست؟

استخاره اما اینجیا کیه  از است پر مکاشفه، و رؤیا از است پر کنید نگاه را علماء
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 رسید بدعت شد و باطل؟!
 کیه ضعیفی روایات ضمن در ؟اندکرده معرفی را او بیت اهل جواب: کجا

 معرفیی را او سینت اهیل بفرماییید نیسیت؟ اثبیات قابل آنها از صدورش اصل
 شیعه. نه است سنت اهل مال شما استناد مورد احادیث از بسیاری زیرا اندکرده
 در که عتئمی با و افتاده اتفاق احمد ظهور از بعد سال 9 هم ادعایی دسِت  کف

 و کننیدمی حمله گاهی از هر سرخ های ملخ ندارد. تطبیق نیز شده گفته روایت
 در دیگیر عتمیت سه کنار در این بلکه نیست ظهور نشانه تنهایی به ملخ اصتً 
 که شده ذکر احادیث دیگر در دیگر نشانه صدها و دهها کنار در و حدیث همان

 امیام کیه آوریدنمی سفیانی از اسمی چرا کنید.می پوشی چشم همه آنها از شما
 فرمودند:صادق

 َکَفیاُکْم  کنید:می کفاییت شیما بیرای ظهیور عتمیت عنیوان به سفیانی»
ْفَیاِنِي    1«َعَتَماً  ِبالسُّ

 خیروج کیرده، سفیانی برسد خبر تو به اینکه تا بنشین خانه در فرمودند: و
 اْلَزمْ  َسِدیُر  َیا»پیاده:  پای شده با اگر حتی بیا ما سوی به شنیدی را خبر این چون
ْییُل  َسیَکَن  َما اْسُکْن  َو  َحْحَتِسهِ  ِمْن  ِحْلساً  ُکْن  َو  َبْیَتَك  َهیاُر  َو  اللَّ َذا النَّ ِِ  َحنَّ  َبَلَریَك  َفی

ْفَیاِنيَّ   2«.ِرْجِلَك  َعَلی َلْو  َو  ِإَلْیَنا َفاْرَحْل  َخَرَج  َقْد  السُّ
 إن»شود: می واقع شک بدون که است حتمی عتئم از سفیانی فرمودند: و
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 1«.منه بّد  ال الذی المحتوم من السفیانی
 باشید: فرج منتظر کرد تصرف را منطقه پنگ سفیانی زمانیکه»فرمودند:  نیز

 فتوقعوا قنسرین، و االردن فلسطین، حمص، دمشق، :الخمس الشام کور ملك إذا
 2«.الفرج ذلك عند

نیست منقول از مسیند احمید  بیت اهل احادیث از فهد و الله عبد قصه اما
است و تازه فهد هم نگفته فقط گفته نامش نام حیوانی است و تازه مرگ عبد اللیه 

 رنیگ اما سال پس ار ظهور احمد رخ داده پس چگونه عتمت ظهور بوده؟ 15
 انطباق قابلیت باز شود گفته هم بدن و صورت خصوصیات تمام هیچ، که پوست

 خیود بیر منطبق را ها نشانه آن عموم باب محمد علی اتفاقاً  و دارد را نفر دهها بر
 قلمی و کشیده بینی گشاده، هم از ابروان کمانی، ابروان سفید، رنگی دانست:می

 شیناخت راه بلکیه نیسیت خیدا حجیت شناخت راه کلی های نشانه این . ... و
 احمد خودت که شما تازه باشند.می ها نشانه این فاقد که است دروغینی مدعیان

 کنی.می تقلید نجف مکتب از و ندیدی را
وسیت و البته خوب است این را بدانید که خود مکتب نجف درباره رنیگ پ

احمد اختتف دارد و معلوم نیست رنگ او سفید بوده یا تیره، ابروانش کمیانی و 
نازک بوده یا پر پشت و صاف؛ حال شما که اصًت او را ندیده اید به رنگ پوستش 
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 کنید؟می استدالل
 اهل از روایتی به شما گفتند؟ کجا گفتند، را پدرش نام بیت اهل اینکه اما 
 در خودتیان از بعید و اسیت من پدر نام پدرش نام گفته که کنیدمی استناد سنت

 بییت اهیل را ایین پس بوده. اسماعیل یعنی بیستم جد پدر، از مراد که آوریدمی
 .اندنگفته

 سینت اهیل از روایت یک در تنها این ؟اندگفته را والدتش منطقه دقیق نام
 خوانیدمی ُمدینه خودتان پیش از شما اما بوده َمدینه هم متنش قرائت و شده وارد

 الهیویر روستای در او حالیکه در بوده ُمدینه احمد والدت منطقه کنیدمی ادعا و
 توسط که شده گفته چیزهایی روایت این ادامه اینکه در از غیر است. شده متولد
 (2گوید نامش نام پدر پییامبر اسیت می (1جمله:  از شودمی سانسور ها یمانی
 بییت عمیرش بیه احمید حالیکیه در اسیت المقدس بیت مهدی هجرت محل

 هیچکیدامش که کندمی ذکر مهدی برای جسمانی صفات (3ندیده  را المقدس
 پارچه است پیامبر رایت همان که مهدی پرچم گویدمی (4 است نبوده احمد در
 زمیان از پیرچم ایین گویدمی (5است  شکل مربعی و سیاه رنگ به مخملی ای

 بیه پرچم تاویل با اینها از هیچکدام حالیکه در است نشده باز خدا رسول وفات
 .سازدنمی الله حاکمیت

 ربطی چه این باشد خوب است مکاشفه و خواب از پر شیعه کتب اینکه اما
 شناخت راه را مکاشفه و خواب شیعه، فقیه کدام دارد؟ قائمیت مدعی شناخت به

مستحبی  امر حتی گویدمی السند صحیح حدیث وقتی است؟ کرده معرفی قائم
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 باشدمی دین اساسی رکن که حجت شناخت ،1شودنمی ثابت خواب با مثل اذان
 است؟! اثبات و شناخت قابل خواب با

 را بییت اهیل میا بیایید میا قائم که وقتی فرمودند: اطهار ائمه یمانی: خود
 اجتمعنیا قد رحیتمونا فاذا» صادق فرمودند: امام شدیم. جمع دورش که بینیدمی

 جمع نفر یک دور که دیدید را بیت اهل ما وقتی فانهدو الینا بالستح: رجل علی
 یی بیا اسیت قیائم او دهیممیی نشون را کسی کنیم،می اشاره بهش یعنی شدیم ی

 است ممکن جور چه گوید:می الحسن احمد خوب «.ما بیایید سمت به ستح
 زمان در ،اندرفته دنیا از اینها که حالی در ببینیم، نفر یک دور را اطهار ائمه امروز
 یعنی است؟ صادقه مکاشفه و رؤیا از غیر این آیا ؟اندکرده زندگی مختلف های

 گفتنید، هم را اش نشانه و کردند تایید اطهار ائمه را مکاشفه و رؤیا که جایی آن
 را آمیده وصییت در کیه شخصیی همیان اسیم برنید،می را امر صاحب این اسم
 کیه جا این کند،می معرفی و برندمی را الحسن احمد سید اسم یعنی گویند،می

 حجیت مکاشیفه نیست، حجت معصوم رؤیای نیست، حجت رؤیا رسید دیگر
 نیسیت، حجیت قیرآن نیسیت، حجت روایات نیست، حجت استخاره نیست،
 در مراجیع از تقلید است؟ حجت کسی چه پس نیست، حجت انجیل و تورات
 است؟! باطل گویندمی خودشان که عقیده
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بینیید می را بییت اهیل ما گفتند بیت اهل گوییدنمی شما مگر اوالً  جواب:
 ییک دییدن خیواب چگونه پس کنیم؟می اشاره او به و شدیم جمع نفر یک دور

 حقانیت نتیجه در دهید؟می تطبیق احمد گرد بیت اهل شدن جمع بر را معصوم
 ییک در معصیوم چهیارده یعنی بیت اهل همه که شودمی ثابت وقتی تنها احمد

 شیماها از کیدامیک حال است. حق بر بصری احمد این بگویند و بیایند خواب
 ندییده خیوابی چنین که ما خوب اید دیده شما فرض بر اید؟ دیده خوابی چنین

 .ندارد حجیت دیگری برای کسی خواب و ایم
 بیه سیتح بیا شیدیم جمع نفر یک گرد ما دید وقتی گویدمی حدیث ثانیاً 

 خیروج نشیانه اجتمیا  داده؛ پس رخ قیام یعنی این و بیایید دوان دوان ما سمت
 خروج کو و اید رفته احمد سمت به ستح با شما از کدامیک اما ظهور. نه است

 نفیر هیزار ده دنیا تمام در نتوانسته هنوز و کرده ظهور است سال 18 که احمدی
 کند؟ جمع

 او سیمت به ایم شده جمع کسی گرد ما دیدید وقتی گویدنمی روایت ثالثاً 
 ِإَلْیَنیا َفاْنَهیُدوا»بیاییید:  اییم شده جمع که ما خود سمت به گویدمی بلکه بروید

َتِح   .«ِبالسِّ
 دقیت رواییات معیانی و الفیاظ در امامتیان و شما یعنی این چه؟ یعنی این

 را هسیت خیود ذهین در آنچیه بلکیه نداریید رواییت به کاری اصتً  و کنیدنمی
 .کنید تحمیل  بیت اهل روایات بر خواهیدمی

 فهمیدیید.می را درسیت معنیای شاید کردیدمی توجه روایت صدر به اگر
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 قییام )یعنیی شد آشکار خراسان از سیاه های پرچم که هنگامی گویدمی روایت
 نظر داشتند عرضه امام به ابان با حضرمی ابوبکر گرفت( اوج خراسانی مسلم ابو

 جمله آن امام آنگاه نه( یا کنیم همراهی قیام این با هم ما آیا )یعنی چیست؟ شما
 ابیو بییت( اهیل همه نه صادق امام )یعنی شخص ما اینکه از کنایه فرمودند، را

 ستح با بعد کنیم تایید را کسی ما که وقتی تا بنشینید پس نکردیم تایید را مسلم
 اظهیار بیرای را کتم این حضرت که است مشخص کامتً  توضیح این با بیایید.

 آل قائم شناخت برای نه اندکرده بیان دوران آن به نسبت و مسلم ابو قیام ضتلت
 خواب: توسط هم آن محمد

هِ  َعْبِد  َحِبي َعَلی َحَبان   َو  َحَنا َدَخْلُت » اَییاُت  َظَهَرِت  ِحیَن  َذِلَك  َو    اللَّ یودُ  الرَّ  السُّ
َذا ُبُیوِتُکْم  ِفي اْجِلُسوا َفَقاَل  َتَری َما َفُقْلَنا ِبُخَراَساَن  ِِ  َرُجل   َعَلی اْجَتَمْعَنا َقِد  َرَحْیُتُموَنا َف

َتِح  ِإَلْیَنا َفاْنَهُدوا  1«.ِبالسِّ
 بنی اجتما  به تصریح دیگری حدیث در بگویید و نپذیرید را این اگر حال

 عتمیت و اجتما  این زمان روایت آن در چون بهتر، چه گوییممی شده. فاطمه
 اال نیسیت کسیی شما صاحب» فرمایند:می زمانش اما گشته است. تصریح آن

 و بیاورید رو خدا نام با شد رجب زمانیکه کنند اجتما  او بر فاطمه بنی که کسی
 داشیتید دوست اگر و بیندازید تاخیر به شعبان تا را آمدن این داشتید دوست اگر

 فرمودنید: عتمت درباره بعد «.شود شما تقویت موجب شاید بگیرید هم روزه
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 :«است کافی شما برای عتمت عنوان به سفیانی و»
اَیاُت  َکاَنِت  ِإَذا» َیاُ  َو  الرَّ ْلِو

َ
ا َیْسَمَع  اَل  َحْن  َحْجَدُر  اأْل  َبُنو اْجَتَمَعْت  َمِن  َمَع  ِإالَّ  ِمنَّ

هِ  َفَو  َمَعهُ  َفاِطَماَ   َعَلیی َفیَأْقِبُلوا َرَجب   َکاَن  ِإَذا َعَلْیهِ  اْجَتَمُعوا َمِن  ِإالَّ  َصاِحُبُکْم  َما اللَّ
هِ  اْسِم  ُروا َحْن  َحْحَبْبُتْم  ِإْن  َو  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ  َحْن  َحْحَبْبیُتْم  ِإْن  َو  َضیْیَر  َفیَت  َشْعَباَن  ِإَلی َتَتَأخَّ

ْفَیاِنيِّ  َکَفاُکْم  َو  َلُکْم  َحْقَوی َیُکوَن  َحْن  َذِلَك  َفَلَعلَّ  َحَهاِلیُکْم  ِفي َتُصوُموا  1«.َعَتَماً  ِبالسُّ
 چطیور دارد؟ خصوصییتی چه رجب ماه گوید؟می چه حدیث این خوب

 سمت به ماه سه و بیندازیم تاخیر به روزه ماه از بعد تا را بیت اهل سمت به رفتن
 سیفیانی طرفی از نرویم؟ فاطمه بنی اجتما  دیدن محض به چرا و نرویم ایشان

 سواالتی اینها چیست؟ عتمت اصًت سفیانی و دارد؟ اجتما  این با ارتباطی چه
 توضییح شیما بیرای مین امیا اسیت. عیاجز جیوابش از امامتیان و شما که است

 .دهیممی
 سه بعد سال رجب در و کندمی خروج شام منطقه در رجب ماه در سفیانی

 آشیکار شیمس قیرن در هیم بیدنی سیومی در که شودمی داده رجب در صیحه
 :گرددمی

 َیْسیَمُعهُ  َکَمیا ِباْلُبْعِد  َمْن  َیْسَمُعهُ  ِنَداءً  ُنوُدوا َقْد  َکاُنوا َما آَیَس  )بهم( ِبهِ  َکَأنِّي»
یي َو  ِبَأِبي َفُقْلُت  اْلَکاِفِریَن  َعَلی َعَذاباً  َو  اْلُمْؤِمِنیَن  َعَلی َرْحَماً  َیُکوُن  ِباْلُقْرِب  َمْن   ُحمِّ

َداءُ  َذِلَك  َما َو  َحْنَت  ُلَها َرَجب   ِفي َحْصَوات   َثَتَثاُ  َقاَل  النِّ هِ  َلْعَناُ  َحال َحوَّ اِلِمیَن  َعَلی اللَّ  الظَّ
اِني َو  اِلُث  َو  اْلُمْؤِمِنیَن  َمْعَشَر  َیا اآلِْزَفاُ  َحِزَفِت  الثَّ یْمِس  َقْرِن  َمَع  َباِرزاً  َیداً  َیَرْوَن  الثَّ  الشَّ
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هَ  ِإنَّ  اَل حَ  ُیَناِدي اِلِمیَن  َهَتِك  َعَلی ُفَتناً  َبَعَث  َقْد  اللَّ  اْلُمیْؤِمِنیَن  َییْأِتي َذِلیَك  َفِعْنَد  الظَّ
هُ  َیْشِفي َو  اْلَفَرُج  ِبِهْم  َغْیَظ  ُیْذِهْب  َو  ُصُدوَرُهْم  اللَّ  1«.ُقُلو

 امیام همیین بیرای اسیت، نکیرده ظهیور محمد آل قائم هنوز زمان این در
 کجا اما بینداز. تاخیر روزه تا خواهینمی بیایی، خدا نام با خواهیمی فرمایندمی

 رمضیان وقتی است. محمد آل قائم خروج و ظهور محل آنجا زیرا مکه؛ بیایی؟
 شیودمی داده ظهور صیحه سوم و بیست شب در بودند روزه مشرول مردم و شد
 شنوند:می را آن زمین اهل همه متعدد روایات تصریح طبق که

ْوُت  َیُکوُن »  َفیَت  ِعْشیِریَن  َو  َثیَتث   َلْیَلاِ  ُجُمَعا   َلْیَلاِ  ِفي َرَمَضاَن  َشْهرِ  ِفي الصَّ
وا َهارِ  آِخرِ  ِفي َو  َحِطیُعوا َو  اْسَمُعوا َو  َذِلَك  ِفي َتُشکُّ  ُیَناِدي ِإْبِلیَس  اْلَمْلُعوِن  َصْوُت  النَّ

اَس  َك ِلُیَشکِّ  َمْظُلوماً  ُقِتَل  ُفَتناً  ِإنَّ  َحاَل   َشیاك   ِمیْن  اْلَییْوِم  َذِلیَك  ِفي َفَکْم  َیْفِتَنُهْم  َو  النَّ
ر  

ارِ  ِفي َهَوی َقْد  ُمَتَحیِّ َذا النَّ ِِ ْوَت  َسِمْعُتُم  َف وا َفَت  َرَمَضاَن  َشْهرِ  ِفي الصَّ یهُ  ِفیهِ  َتُشکُّ  َحنَّ
هُ  َذِلَك  َعَتَماُ  َو  َجْبَرِئیَل  َصْوُت  یی َحِبییهِ  اْسیِم  َو  اْلَقیاِئِم  ِباْسیِم  ُیَناِدي َحنَّ  َتْسیَمَعهُ  َحتَّ

ُض  ِخْدِرَها ِفي اْلَعْذَراءُ   َهیَذْیِن  ِمیْن  ُبیدَّ  اَل  َقاَل  َو  اْلُخُروِج  َعَلی َحَخاَها َو  َحَباَها َفُتَحرِّ
ْوَتْیِن  َماءِ  ِمَن  َصْوت    اْلَقاِئِم  ُخُروِج  َقْبَل  الصَّ  ِباْسیِم  َجْبَرِئییَل  َصیْوُت  ُهیَو  َو  السَّ
ْمرِ  َهَذا َصاِحِب 

َ
ْوِت  َو  َحِبیهِ  اْسِم  َو  اأْل اِني الصَّ ْرِض  ِمَن  الثَّ

َ
 ِإْبِلییَس  َصیْوُت  ُهیَو  َو  اأْل

ِعیِن  هُ  ُفَتن   ِباْسِم  ُیَناِدي اللَّ ِبُعوا اْلِفْتَنیاَ  ِبیَذِلَك  ُیِرییُد  َمْظُلومیاً  ُقِتیَل  َحنَّ یْوَت  َفیاتَّ  الصَّ
ل وَّ

َ
 2«.اأْل
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 و دارد عتمیت و دارد زمیان فاطمیه بنیی اجتما  که روشن توضیح این با
 آن چیه حیال دهید.نمی رخ اجتماعی باشد سفیانی که عتمت آن و زمان بدون

 به نسبت بیت اهل روایات تایید از کنایه را آن چه و بریم تاویل رؤیا به را اجتما 
 .بدانیم قائم شخص

 مهیدی امیام وصیی و فرستاده و محمد آل احمد واقعًا قائم . اگر21 سؤال
 کنید،می کمکیش خودشیان خیدا دارد؟ شما تبلیرات به نیازی چه اصتً  هست

 باشد. داشته شما به نیازی نباید
 اگر حقدامکم: یثبت و ینصرکم الله تنصرو إن» فرماید:می کریم قرآن :یمانی

 شما نظر به «.کندمی قدمتان ثابت یاری نموده و را شما خدا کنید، یاری را خدا
 مناقشیه قیائم میورد در شیما کنیید؟ یاری مرا پیامبر بگوید اگر نیست خدا خدا،

... . خیوب  کنید یاری را خدا اگر گوید:می خداست، که متعال خدای کنید،می
 ییاری را خدا کنید، تجلی یاری را خدا خلیفه یعنی کنید؟ یاری را خدا چه یعنی
 تفکر طرز کنیم، کمکش باید چرا ما است قائم اگر فتنی که تفکر طرز این کنید.
 لین إّنا موسی یا قالوا»فرمایند: می 24 آیه مائده سوره در کریم قرآن است. یهود

 بشود و کنند تصرف را آنجا و شوند مقدس ارض وارد اینها بود قرار ،...« ندخل
 داخیل هرگیز میا موسیی ای عمران. گفتند: بن موسی الهِی  عدل حاکمیت مرکز
 خیدایت و هستند، تیو آنجا در مستکبرین و طواغیت این که زمانی تا شویمنمی

 حیق اگیر ایین کیه بود این آنها تفکر طرز ایم. نشسته اینجا ما بجنگید، و بروید
 ایین بجنگنید. مسیأله و بروند دارند، را قدرتش خدایش و خودش خوب است،
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 واجب شما بر جهاد و جنگ قتال و القتال و هو کره لکم: علیکم کتب» که، است
 است. رفاه و آسایش با مخالف چون ،«آیدمی بدتان شما چه اگر است، شده

 امتحیان اینکیه بیه داریم نیاز ما اما ندارد شما یاری به نیازی متعال خدای
 اکیرم پیرمبیر مگر است. تبلی  همان اول جهاد بدهیم و مرحله پس را جهادمان

 عیده چرا پس بود. الحسن احمد سید از باالتر خیلی مقامش که او نبود؟ منجی
 اینکه نه آنها، برای بود امتحانی فرصت و یک این کنند؟ تبلی  که فرستادمی را ای

 کند. یاری را منجی و پیرمبر تواندنمی کند، یاری را قائم تواندنمی متعال خدای
 .کند امتحان را ما خواهدمی لکن و بکند را کار این تواندمی خدا

 نیدارد سیوال به ربطی هیچ آوردید یهود تفکر درباره که ایآیه جواب: اوالً 
 تفکر حالیکه در ندارد، شما تبلی  توسط اثبات به نیازی قائم گویدمی سوال زیرا

 آنهیا بیرای حجییتش که کسی یعنی قائم. اثبات عدم نه بود قائم یاری عدم یهود
 مثل نه بجنگید، بروید خدا و تو گفتند و نکردند یاری جنگ در را بود شده ثابت
 .رفته گذاشته خودش که زنیدمی له له احمدی قائمیت اثبات برای دارید که شما

 و دارد؟ وجیود قائمییت و امامت و نبوت بین قیاسی چه پیامبر، تبلی  و اما
 طبیق کنید؟می را کار این و دارد تبلی  به نیاز نبی مانند قائم که دارید دلیلی چه

 کیه دارد شناخت عتئم آنقدر  قائم حضرت خروج و ظهور فراوان، روایات
 بیا خیوب خیودت گذشته از که شمایی نیست. شما امثال و شما تبلی  به نیازی
 را نجیف مکتیب آبروی هایت اختقی بی و ها بددهنی هم اآلن همین و خبری

 .است کرده دل بلند کهن و موسوی مثل را ها یمانی از ای عده اعتراض و برده
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اولین مرحله قتالی که قرآن مطرح کرده، تبلی  است، حرفی مین  و اما اینکه
 درآوردی است که هیچ دلیل روایی برای آن وجود ندارد.

 دفا  شیعیان از و نکرده قیام چرا است، محمد آل قائم احمد . اگر22 سؤال
   کند؟نمی

 دلییل اتفاقیاً  و شیودمی مهدی مطیرح امام با رابطه در سؤال همین :یمانی
 کیه است این ندارند زمان امام به اعتقاد که سنت اهل از بسیاری و زیدیه اصلی

 اسیت؟ محمد آل قائم چطور نکرده، قیام که امامی خورد؟می دردی چه به امام
 یعنی است، محمد آل از و کندمی قیام جواب اینست که یمانی قائم است چون

 و علیی نسیل از امیام دوازدهمیین اسیت، اوصییاء از اسیت، زمیان امیام وصی
 برای لقب قائم اصل در است. همچنانکه محمد آل قائم پس است. فاطمه

نشیده  فیراهم اش زمینه اینکه دلیل به نکرده؟ قیام چرا نیز هست پس مهدی امام
 تقصیر حقیقت در دلیلش اینها گرفتارند، اسیرند، ،اندمظلوم شیعیان اینکه است.

 هییچ بودند، کرده یاری را قائم اگر آنها یمانی. مهدی، نه امام نه است خودشان
 بینممی علی هست: زمانی امام از حدیثی در رسید.نمی جا این به وضعیت وقت

 چنیین و چنیان.... و شیوندمی اسییر شیوند،می کشیته فیوج فوج من شیعیان که
 ییا کیرد، عرض راوی کرد. صحبت ... الزمان آخر مصائب دیگر از و شوند.می

 و بیچیاره همیه ایین که است کم زمان آن در شما شیعه افضل آیا، المؤمنین امیر
 کنندمی طلب را پیروزی و نصرت و لکن نه، فرمود: حضرت شوند،می بدبخت

 پییش بیرای شیان هیا گرفتیاری این جهت همین به نیست. آن جای که جایی از
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 آن بیه تشییع جهیان و استم امت عالم کل متاسفانه اآلن که عذابی این آید.می
 الله داعی اگر است. الله خلیفا حق در خودشان تقصیر از ناشی ،اندشده مبتتء

 نفر هزار ده فرمود: حضرت کند.می قیام محمد آل قائم خوب بگویند، لبیک را
 نویسیی اسیم قیائم قییام بیرای هنوز نفر هزار ده امروز کند.می قیام باشد داشته

 .نکردند
نیست که چرا قائم قیام نکرده پس به چه اواًل اشکال اهل سنت این  جواب:

گویند امامی که غائیب اسیت چگونیه هیدایت بشیر را در می خورد بلکهمی درد
خورد؟ و اشکال زیدییه نییز می زمان غیبت بر عهده دارد و امام غائب به چه درد

گویند امامی که قیام مسلحانه نکند امام می مبتنی بر مبنای باطل ایشان است که
هر سیدی که قیام مسلحانه بکند امام هسیت و ربطیی بیه قیائم بیودن و نیست و 

ندارد. ثانیًا مثل همیشه قیاسی که کردید باطل است زییرا نبودن حضرت قائم
امیام احمید سالهاسیت  انیدقیام نکرده چون هنوز ظهور نکردهاگر امام زمان

ظهور کرده و سؤال ما از علت عدم قیام او مربوط بیه بعید از ظهیور اسیت پیس 
ربطی به امام زمانی که غائب هستند ندارد. بله ممکن است بگویید خوب احمد 

 نفیر خیلیی 10000 از تعدادتان کنیدمی ادعا که یاری ندارد تا قیام کند اما شما
 شیود کامیل نفری 10000 حلقه اگر کنیدمی عااد هم طرف آن از و است بیشتر

 بصری احمد چون چرا؟ دانیدمی نکرده؟ قیام حال به تا چرا پس کندمی قیام قائم
 مکتیب بشیود کیه جیایی تا بلکه کند قیام نیست قرار اصتً  و نیست موعود قائم

 کند. رو را دوم مهدی است آن مجبور از بعد و دهدمی کش را او غیبت نجف



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 یازدهم جلسه
چطور می توانید زنده بودن    

 احمد الحسن را اثبات کنید؟
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 کنید؟ اثبات را احمد الحسن بودن زنده شوانیدمی چطور 

 جرایید در و شده کشته 2008 سال در احمد که است . معروف23 سؤال
 کنید؟ اثبات را او بودن زنده توانیدمی چطور شد. مطرح مسأله این هم عراق

 کشته که کسی ولی کرد، منتشر عراق عباِس  بنی دولت را دروغ این :جواب
 .شودمی ارائه اش جنازه از تصویری شود،می ارائه او از ای جنازه شود،می

 نیور خواستندمی کردند منتشر های شان رسانه که گفتند دروغی یک اینها
داننید کیه می نرسییدند و اال امیروز نتیجیه به کنند ولی یمانی را خاموش دعوت
 .الحمدلله است. مقتدر و سالم و زنده یمانی

 بیاران موشیک را الزرگه پادگان چون ندارد جنازه ای کشته هر اوالً  جواب:
 نبود شناسایی قابل کًت از بین رفتند و بعضی دیگر اصتً  از اجساد خیلی و کردند

 کشیته یا بودند پادگان در که کسانی همه شده چون کشته او گویندمی اینکه ثانیاً 
 کردند یقین نبود شدگان دستگیر میان در احمد چون که شدند دستگیر یا و شدند

 اطمینیانی بلکیه نبیوده کیار در دروغیی هییچ پس است. شدگان کشته میان در
 مخفی و داده واپسین لحظات نجات را او امریکا است ممکن بله است. عقتیی

 .ندارد ارائه قابل مستند که است احتمال یک فقط این اما باشد کرده
 کیه دلیلیی همیان به است زنده ایشان فهمیممی کجا یمانی: اما اینکه ما از

 اسیت؟ زنیده مهیدی امیام فهمیممی کجا از ما است. زنده زمان امام فهمیممی
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 تا باید وصیت حدیث طبق خداست و مهدی خلیفه امام دانیممی که این بخاطر
 تسلیم کند زنیده باشید. و اول مهدی فرزندش به را ختفت و وصایت که زمانی

 کیه است یمانی همان اول مهدی است، چون زنده هم بعد از آن احادیث، طبق
 آورد ومیی تشیریف زمیان بعیدش امیام و کندمی قیام و ظهور زمان امام از قبل

خواهید  مهدی اول که با احتجاج بیه وصییت آمیده زنیده کند. پسمی حکومت
 ماند.

 کند،می احتجاج وصیت حدیث هنوز در فیسبوک دارد بهشخصی که  این
 پس زنده است. است اول مهدی
 کتیاب کنید،می اظهیار را محمد آل علم دارد اآلن که کسی این از طرفی 
 عقاید کتاب کشد.می چالش به را عالم غرب و شرق که نویسدمی را الحاد توهم

 را کتیاب ایین سیال ده از بعید علمییه هیای حیوزه اگر که نویسدمی را اإلستم
شوند، معلوم است کیه همیان حجیت می رو و زیر علمی مبانی نظر از بشناسند

 خدا و امام بر حق است پس یمانی زنده مانده است.
 کیه است بصری احمد درباره بلکه نیست اول مهدی درباره سخن جواب:

 ادعیا ییک بیا نتیجیه اسیت، در زنیده پیس اسیت اول مهیدی کنیدمی ادعا شما
 پس آمده وصیت با گوییدمی اینکه اما کنید. ثابت را دیگر ادعای یک توانیدنمی

 آل قیائم شیناخت راه روایتیی هییچ در کیه دادیم را جوابش بارها است، حق بر
 میورد در روایت عیاشیی کیه بلکه است نشده معرفی وصیت به احتجاج محمد

 اجتمیا  و خسف و سفیانی که شده ذکر ایشان برای عتئمی شماست احتجاج
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 سیخن سیتح و راییا نبیی و آن از عهد از بعد و است صیحه نفر و 313 ناگهانی
 .گویدمی

 را االسیتم عقائد و االلحاد توهم های کتاب دارد کسی یک چون اینکه اما
 بصیری احمید همیو پیس بدهید را آنها جواب نتوانسته کس هیچ که نویسدمی

 این در تایپی و ادبی اشتباهات و نویسدمی دارد مکتب را ها کتاب این اوالً  است.
 از پیر االسیتم عقائید مخصوصاً  کتاب دو این ثانیاً  است مشخص کامتً  کتابها

 ثالثیاً  کنید.می مت بر را سوادِی نویسنده بی که باشدمی غلط و سخیف مطالب
 چیرا خیوب خداسیت اثبات درباره چون نداده را االلحاد وهم جواب کسی اگر

 هیای کتیاب در االسیتم عقائد جواب ولی کند؟ رد را کتاب این بیاید ای شیعه
 داده شیده نگاشیته یمانی جریان پیرامون مختلف موضوعات درباره که متعددی

 مسیتقلی کتیاب در گفتیه خواب حجیت درباره که هایی حرف مثتً  است. شده
 و مقیاالت در زده عصیمت ییا معجیزه دربیاره کیه چیزهایی یا شده، داده پاسخ

 اذان لهم و غلف قلوبهم» اما است، شده داده پاسخ متعدد کانال های و جزوات
 «.بها یسمعون ال

 امارات به 2008 حوادث از بعد الحسن احمد گویندمی . بعضی24 سؤال
 کرده؟ فرار چرا چیست؟ علت گریخته،

نرفتیه،  امیارات بیه وقیت هییچ ایشیان اصتً  و است دروغ این اوالً  :جواب
 ییک مریرب و  کیه رفتیه  شنیدم گویند عراق است، باز در جاییمی بعضی هم

 گشته! را دنیا کل ایشان روسیه. پس از نظر این کذاب ها رفته خواندم جایی
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 کیریم قیرآن خیوب کیرده، فیرار بگیریید ایشیان حال اصًت فیرض محیال 
 بیود مراقب و ترسیدمی آمد در حالیکه  بیرون از مصر موسی حضرت گوید:می

 برگشت، مصر به وقتی عمران بن موسی فرماید:می کریم قرآن نکنند. دستگیرش
 خداوند و بکشید مرا خواستید ترسیدم، شما از که وقتی کردم فرار گفت: از شما

 .داد رسالت و نبوت حکم من به
 را آنها تا دهندمی رواج شیعیان در شیعه دشمنان را دروغها بعضی جواب:

باشید می امارات به فرار فقط است معروف که آنچه اال و دهند جلوه پرداز دروغ
 .نه مررب یا روسیه

 است. ربط بی معمول طبقموسی فرار حضرت به احمد فرار قیاس اما
 نشده مبعوث مردم هدایت برای هنوز و نبود خدا خلیفه کرد فرار وقتی موسی زیرا
 همه آن از سال 8 گذشت از بعد احمد فرار اما بود، نکرده آغاز را دعوتش و بود

 هسیتم، قائم پرچم من هستم، قائم خود هستم، من قائم رسول من که: ادعاست
 رجیب 13 تیاریخ تیا کیس هستم، هیر موعود یمانی من هستم، اول مهدی من

 این آیا انصافاً  رفت! و گذاشت یکدفعه بعد است. کافر نیاورد ایمان من به 1425
 است؟ هم شکل فرار دو

 شکسیت اختانیدراه بیه که نظامی اقدام در چون گریخت؟ چرا اینکه اما
 نه نجف شیوخ مکتب وجود با اصتً  و بماند عراق در توانستنمی دیگر و خورد

 زیرا است. راحتتر پرده اماِم پس پذیرش که نبود او ظهور و حضور به نیازی تنها
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 همیه این و بوده چنان و چنین او که بافندمی قصه اندندیده را او که مردمی برای
 کنند.می باور هم ها بیچاره آن و دهندمی شهادت دارند نفر

  ندارد؟ وجود ایشان از عکسی حتی و اثری هیچ . چرا25 سؤال
 پاسخ مردم، با ارتباط و کتاب، جلد 51دارد  وجود ایشان از که اثر :یمانی

 اما فیسبوک.و... در  احادیث و انجیل و تورات و قرآن متشابهات سؤال به گویی
 زمیان امیام بیا رابطیه در سؤال همین خوب ندارد، وجود ایشان از عکسی اینکه

 و مهیدی امام حقانیت دلیل مگر نداریم. زمان امام از عکسی چرا است. مطرح
 و اال نیسیت طیور ایین باشید؟ داشته وجود عکس باید که است این اول مهدی
 ایشیان از عراق دولتی مراکز درالبته  سؤال. زیر رودمی خدا خلفای همه امامت
 بصیره بیود امیا در دانشیگاهی شخصیت یک ایشان داشت، چون وجود عکس
 بیود ی متعیال آیات خیدای از ای آیه این حقیقت در کرد ی و اراده متعال خدای
 شد. ناپدید ایشان های عکس تمام دادند را ایشان قتل و پیگیری دستور که زمانی

 خدای ایشان بود و جان حفظ بخاطر ندارند عکسی ایشان از دشمنان اینکه پس
 ایشیان هیای عکیس که شد محقق الهی موهبت این داد. نشان را آیه این متعال
 سؤال این خودم من ندارند، عکسی ایشان از ایشان دوستان چرا اما شود. ناپدید

 نگرفتید؟ ایشان از عکسی گفتم چرا پرسیدم. محمدی صادق شیخ از شخصاً  را
 ایشیان از را درخواسیت این مرتبه دو یکی دعوت آغاز در ما گفت: صادق شیخ

 فرمودنید: ایشیان بگییریم؟ عکسی شما از دهیدمی اجازه گفتیم کردیم و مطرح
 مین فرمودنید: ایشیان دیوار. به بزنیم مثتً  گفتم کنید؟ کار چه که بگیرید عکس



 نبرد |316|

 

 را مین خواهییدمی شیما آنوقیت کینم، پرسیتی خیدا بیه دعوت را شما که آمدم
  بپرستید؟
 حکومیت بیه اگر که نیستم گونه این من که: دارند بوک فیس در بیانی یک

 و بزننید ییوار و در همیه به را عکسم آقایون این مثل بشوم امور متصدی و برسم
 .بکنم عمل مستکبرین و جبارها مثل

 ظیاهر چون ندارد عکس اگر زمان امام بود؟ مضحکی قیاس واقعاً  جواب:
 دانشگاه و دبیرستان و دبستان احمد ولی بگیرد را ایشان عکس کسی که اندنبوده
 را ایین شیده غییب عکسیها اینکیه امیا داشته. عکس این دوره ها تمام در و رفته

 عکس احمد دانشگاه پرونده اگر چون الهی، موهبت نه بدانید آمریکایی موهبت
 خواهد بیهوده و لرو خوانده سالها که درسی این و است اعتبار فاقد باشد نداشته

 او اگیر دارد؟ او جیان حفیظ بیه ربطی چه احمد عکس شدن گم طرفی از شد.
 اش تکیه تکیه و بریزنید مکتبش به توانستندمی که بوده ظاهر 2008 تا خودش

 آقا نه دارد؟ دخلی چه وسط این عکس که بوده کار این مانع خدا هم اگر و کنند
 اینست برای عکس شدن گم نیست؛ گوییمی شما که سادگی این به مساله جان

 نشیان و عکس بی امام لذا ساختهنمی قائم نشانه با احمد جسمی های نشانه که
 .کند گم رد تواندمی تر راحت خیلی

 سخن واقعاً  دیوار به بزنیم که بگیریم عکس گفته محمدی صادق اینکه اما
 عکیس ما چه؟ که دیوار به بزنند را عکسش بوده خودش وقتی بوده. ای احمقانه

 در قیائم از کیه ای چهیره با او چهره تطبیق برای خواهیمنمی دیوار برای را احمد
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 .است شده گم او عکسهای همین برای و خواهیممی شده معرفی روایات
 دولتی مراکز به مربوط فقط الهی موهبت این بگویم باید تاسف کمال با اما

 و دارنید را او عکیس دانشیگاه در احمید هیای همکتسی از بعضی اال و است
 نییز ایش حجره هم و اسدی علی شیخ نام به حوزه در استادش و اندکرده منتشر

 آمریکیایی میوهبتی احمد عکس شدن گم گفتم همین برای .اندکرده تایید را آن
  است.

 است؟ شده بعد از ظهور از ترس پنهان احمد . چرا26 سؤال
 لم قیل: یقوم، حن قبل غیبا للرتم ُبدَّ  ال»که:  داریم نعمانی غیبت در :یمانی

دارییم  مضیمون همین در حدیث ی چند« یخاف و اومأ بیده إلی بطنه قال: ذلک،
 رابطه در این مسلماً  خوب «.قیامش از غیبتی قبل یک از است ناچار جوان ی: آن

 غیبت، یک نه داشته غیبت تا دوزمان اواًل امام چون چرا؟ زمان نیست امام با
 رفت. غیبت به سالگی 5 از تقریباً  تولدش، آغاز از بلکه نه، قیامش قبل ثانیاً 

 جیان بخیاطر نیه خیودش جیان بر خدا حجت ترس که اینست مهم نکته
 بیه و دارد خیدا سیوی از مأموریت و رسالتی است که این بخاطر بلکه دوستی،

 کیه امیانتی و رسالت که این از ترسدمی شود. او حفظ جانش باید جهت همین
 کیریم قیرآن در کیه همچنیان نرسید. انجام به گذاشته، او دوش بر متعال خدای

 و ترسییدمی که در حالی کرد فرار و ترسید عمران بن موسی حضرت فرماید:می
 از خصیلتی ییک قیائم کیه دارییم هم احادیث در نکنند. دستگیرش بود مراقب
 جیان از تیرس حقیقیتش قتیل، از ترس بنابراین بردمی ارث به عمران بن موسی



 نبرد |318|

 

 غیبیت هیم اول مهدی کردند غیبتمهدی امام که دلیلی همان پس به نیست
 .کندمی

 تیا دو غیبیت زمیانی زییرا اندنداشیته غیبیت دوزمان امام اوالً  جواب:
 و صیرری غیبیت گوینیدمی اینکیه و باشید، ظهوری میانش که شودمی حساب

 شده ظاهر بعد شده غائب یکبار اینکه نه بوده غیبت مراتب لحاظ به کبری غیبت
 بر تا دارد غیبت یک گفته روایت این کجای در ثانیاً  است. گشته غائب مرتبه دو و

 و عیدد بیه نسیبت شما آوردید؟ کجا از را «یک» این شود؟ تطبیق بصری احمد
 یعنی فهمیدید «دارد غیبتی» کلمه از کجا از نیستید مفهوم به قائل شرطیه جمله

 را امام دوازده درباره نصو  همه این وقتی شد از طرفی چطور دارد؟ غیبت یک
 و اندکرده اشاره ائمه از تعدادی به احادیث این گوییدمی گذاریممی شما جلوی

 غیبت یک به آن در گوییممی حدیث این به نسبت هم ما خوب ندارد مفهوم عدد
 .است نشده اشاره دیگر غیبت به و شده اشاره

دارد: قبیل « قبیل قیامیه»ثالثًا عین همیین حیدیثی کیه خواندیید بیه جیای 
ُقْلُت َو ِلَم َقاَل َیَخاُف َو َحْوَمی ِبَیِدِه ِإَلی َبْطِنِه  َغْیَبًا َقْبَل ُظُهوِرهِ  ِإنَّ ِلْلَقاِئِم «: »ظهوره»

 1«.َقاَل ُزَراَرُة َیْعِني اْلَقْتَل 
 غیبتی نداشته تا بر او تطبیق کند. در حالیکه احمد قبل از ظهورش

کنید، از نمی رابعًا در بعضی از احادیث اضافاتی دارد که بر احمید تطبییق
 جمله:

                                                             
 9ح 246  1. علل الشرائع ج 1
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َغْیَبًا َقْبَل َحْن َیُقوَم ُقْلُت َلُه َو ِلَم َقاَل َیَخاُف َو َحْوَمَأ ِبَیِدِه ِإَلی َبْطِنِه ُثمَّ  ِإنَّ ِلْلَقاِئِم »
اُس ِفي ِواَلَدِتِه ِمْنُهْم َمیْن َیُقیوُل ُهیَو َقاَل َیا ُزَراَرُة َو  ِذي َیُشكُّ النَّ ُهَو اْلُمْنَتَظُر َو ُهَو الَّ

َحْمل  َو ِمْنُهْم َمْن َیُقوُل ُهَو َغاِئب  َو ِمْنُهْم َمْن َیُقوُل َما ُوِلَد َو ِمْنُهْم َمْن َیُقوُل ُوِلَد َقْبَل 
 1«.َوَفاِة َحِبیِه ِبَسَنَتْیِن 

ک از این عتمات در احمد وجود داشت؟ میردم در والدتیش خوب کدامی
او هنوز به دنیا  انداو هنوز حمل است؟ مردم گفته اند؟ مردم گفتهاندشک داشتنه

او دو سال قبل از وفات پدرش به دنییا آمیده اسیت؟  اندنیامده است؟ مردم گفته
 هیچکدام. 

ا َغْیَبًا َیُطوُل َحَمُد  ِإنَّ ِلْلَقاِئِم »  2«.َهاِمنَّ
 خوب آیا شما برای احمد قائل به طول امد هستید؟

 هم وارد شده، از جمله:خامسًا عین همین عبارت درباره امام دوازدهم
اِسُع ِمْن ُوْلِدي » ُلُهْم َحِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن َعِليي   َو آِخُرُهُم التَّ ا اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیًا َحوَّ ِمنَّ

ُه ِبهِ ِبالْ  َو ُهَو اْلَقاِئُم  ْرَض َبْعَد َمْوِتها َو ُیْظِهیُر ِبیِه ِدییَن اْلَحیِق  َحقِّ ُیْحِیي اللَّ
َ
َعَلیی  اأْل

ِه َو َلْو َکِرَه اْلُمْشِرُکوَن  یِن ُکلِّ یِن ِفیَهیا  َغْیَبا  َیْرَتیدُّ  َلهُ  الدِّ ِفیَهیا َقیْوم  َو َیْثُبیُت َعَلیی الیدِّ
 3«.آَخُروَن 

یِه َو  ُنُه اْلَقاِئُم ِإنَّ َبْعَد اْلَحَسِن ابْ »و:  ِباْلَحقِّ اْلُمْنَتَظُر َفُقْلُت َلُه َیا اْبَن َرُسیوِل اللَّ
                                                             

 24ح 342  2. کمال الدین ج 1
 480  2الدین ج. کمال  2
 38ح 68  1. عیون حخبار الرضا علیه الستم ج 3
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َماَمِتِه َفُق  ِِ ْکَثِر اْلَقاِئِلیَن ِب ُه َیُقوُم َبْعَد َمْوِت ِذْکِرِه َو اْرِتَداِد َح نَّ
َ
َي اْلَقاِئَم َقاَل أِل ْلیُت ِلَم ُسمِّ

َي اْلُمْنَتَظَر َقاَل  نَّ َلُه َغْیَبًا َیْکُثُر  َلُه َو ِلَم ُسمِّ
َ
اُمَها َو َیُطوُل َحَمُدَها أِل  1«.َحیَّ

 غائب تولدش آغاز از که رساندنمی دارد غیبت قیامش از قبل اینکه خامساً 
 .نیست زمانی ابتدای مثِبت زمانی، قبلیت زیرا است نبوده

 مثل اوالً  است. اول مهدی غیبت دلیلمهدی امام غیبت دلیل اینکه اما
 کیه شمردمی فترت دوران را امام غیبت علت که رفته یادتان امامتان حرف اینکه
 اول مهیدی ظهیور علیت که صورتی در نمایدمی غیبت ندارد وجود قابلی چون

 کند. تبلی  و بیاید باید پس آمده وجود به قابل و شده تمام فترت دوران که اینست
 مهیدی حالیکیه در بوده غائب تولد اول همان از مهدی امام خودتان قول به ثانیاً 
 وجیه چیه پیس کیرده تبلیی  کرده، دعوت کرده، رسالت کرده، اظهار ظهور اول

 اگیر اینکیه اما دانید؟می یکی را شان غیبت علت که هست این دو بین اشتراکی
 فیرا از قبیل اگیر کیه است ظهور از قبل به مربوط این شودمی کشته نشود غائب

 برای مرگی دیگر ظهور از بعد ولی شودمی کشته نباشد غائب ظهور وقت رسیدن
 آستانه در سفیانی لشکر از فرار شده ذکر او برای که فراری تنها و بود نخواهد قائم

 .است خروج
اما خیودش  2و اما تشبیه فرار موسی به قائم هر چند در بعضی روایات آمده

                                                             
 3ح 378  2. کمال الدین ج 1
 ح 28  1. کمال الدین ج 2
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معین دیگری فرار کیرد توضیح داده که مانند موسی که از یک شهر معین به شهر 
قائم هم مانند موسی وقتی سفیانی به دنبال او بفرستد از شهر معین مدینه به شهر 

 گریزد نه به نا کجا آبد، و اینست وجه شبه این دو فرار:می معین مکه
، منهیا إلیی مکیا فیفر المهدي و یبعث السفیاني بعثا إلی المدینا »... 

هدي قد خرج من المدینیا فیبعیث جیشیا علیی فیبل  حمیر جیش السفیاني حن الم
ُب  -حثره  1«.علی سنا موسی بن عمرانفت یدرکه حتی یدخل مکا خاِئفًا َیَتَرقَّ

برد چه دلیلی دارید می و اما اینکه قائم خصلتی از موسی بن عمران به ارث
که آن خصلت حتمًا فرار ایشان باشد بلکه در خود روایات وجه اشیتراک قیائم و 

 بیان شده است، از جمله:موسی 
ِفیي »الف( شباهت در مخفی بیودن والدت و غائیب شیدن از قیوم خیود: 

ا  ِمْن ُموَسی اْلَقاِئِم  َتُم ُسنَّ ُتُه ِمیْن  َعَلْیِه السَّ َتُم. َفُقْلُت: َو َما ُسینَّ ْبِن ِعْمَراَن َعَلْیِه السَّ
 2«.ْیَبُتُه َعْن َقْوِمهِ ُموَسی ْبِن ِعْمَراَن؟ َقاَل: َخَفاُء َمْوِلِدِه، َو َغ 

َه َتَعاَلی ِذْکُرُه َحَداَر ِفي اْلَقاِئِم »و:  َر  ِإنَّ اللَّ ُسِل َقیدَّ ا َثَتَثًا َحَداَرَها ِلَثَتَثا  ِمَن الرُّ ِمنَّ
 3«.َمْوِلَدُه َتْقِدیَر َمْوِلِد ُموَسی

ي َو َشیِبیِهي»ب( شباهت جسمی:  یي َسیِمیِّ ْبیِن  ُه ُموَسییَو َشیِبی ِبیَأِبي َو ُحمِّ

                                                             
 67ح 2، الریبا للنعمانی  147ح 245  1. تفسیر العیاشی ج 1
 14ح 152  1. کمال الدین ج2
 169. الریبا للطوسی   3
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َذاَك اْلُمْشَرُب ُحْمَرًة اْلَراِئُر اْلَعْیَنْیِن اْلُمْشِرُف اْلَحاِجَبْیِن اْلَعِریُض َمیا »، و: 1«ِعْمَران
ُه ُموَسی  2«.َبْیَن اْلَمْنِکَبْیِن ِبَرْحِسِه َحَزاز  َو ِبَوْجِهِه َحَثر  َرِحَم اللَّ

هَ »ج( اصتح شدن امر در یک شب:  َتَباَرَك َو َتَعاَلی َلُیْصیِلُح َلیُه َحْمیَرُه  ِإنَّ اللَّ
ْهِلِه َنارًا َفَرَجَع َو ُهَو  ِفي َلْیَلا  َکَما َحْصَلَح َحْمَر َکِلیِمِه ُموَسی 

َ
ِإْذ َذَهَب ِلَیْقَتِبَس أِل

 3«.َحْفَضُل َحْعَماِل ِشیَعِتَنا اْنِتَظاُر اْلَفَرِج  َنِبيي ُمْرَسل  ُثمَّ َقاَل 
د( دوام ترس، طوالنی بودن غیبت، مخفی بودن والدت و سیختی شییعیان 

ا َشَبُهُه ِمْن ُموَسی»«: در دوره غیبت   َفَدَواُم َخْوِفِه َو ُطوُل َغْیَبِتِه َو َخَفاُء ِواَلَدِتِه  َو َحمَّ
َذی َو اْلَهَواِن ِإَلی حَ 

َ
ا َلُقوا ِمَن اأْل ُه َعزَّ َو َجلَّ ِفیي َو َتَعُب ِشیَعِتِه ِمْن َبْعِدِه ِممَّ ْن َحِذَن اللَّ

هِ  َدُه َعَلی َعُدوِّ  4«.ُظُهوِرِه َو َنْصِرِه َو َحیَّ
، ترس و غیبت معرفیی و اگر در بعضی روایات سنت موسی در قائم 

، جوابش همان است که موسی قبل از ظهور ترسان بود و اما بعد از ظهیور 5شده
غائب شد، و اماغیبتش از قیومش در بیابیان نه از فرعون ترسید و نه فرار کرد و نه 

 تیه نه بخاطر ترس که به خاطر تنبیه قومش بود.
 جملیه دارییم، از اول مهیدی غیبیت با رابطه در زیادی یمانی: ما احادیث

                                                             
 159-158. کفایا األثر   1
 3ح 215  . الریبا للنعمانی 2
 281. کفایا األثر   3
 7ح 327  1. کمال الدین ج 4
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 داشیتعلیی امام گوید:می طوسی غیبت کتاب در که نباته بن اصب  روایت
 جان آقا کرد: عرض نباته بن اصب  کرد.می فکر کرد،می رسم تصویر زمین روی

 بیه رغبتیی آییا کشید،می نقشه زمین در دارید و متفکرید شما بینممی شده، چه
 داشتم لکن و نداشتم رغبتی زمین در هرگز قسم خدا به نه، دارید؟ فرمود: زمین
 خیوب اسیت. مین فرزنید ییازدهمین پشیت از مولودی که درباره کردممی فکر

 امیام پشیت از کیه زمیان و فرزنیدی امام شودمیعلی امام فرزند یازدهمین
 از پر را زمین که است کسی همان او» فرمود: اول. مهدی شودمی استزمان
 و حیرت او» فرمود: بعد «.شده ستم و ظلم از پر که همچنان کندمی داد و عدل

 را اول مهدی غیبت پس «.کشدمی سال طول 6 یا ماه 6 یا روز 6 دارد که غیبتی
 .کردند بیان هم را علتش و کردند بیان و بینی پیش اطهار ائمه

 همانها که ندارد بیشتر حدیث تا شش مهدیین خود زیاد؟ احادیث جواب:
 حیق دارییم؟ زییاد احادییث اول مهدی غیبت برای آنوقت است ناسازگار هم با

 ساخته خود تاویتت اال ندارد وجود باره این در محکمی حدیث هیچ که اینست
 .ضعیف و سند بی احادیث به استناد کنار در شما

 .کردید استناد آن به که حدیثی اما و

 :است بدل نسخه سه دارای روایت این اوالً 

 االمامیا، کیافی، مثیل متعیدد های نسخه در «:َظْهِري» در یاء فاقد الف(
 از الیوری، إعیتم و المعیارف تقرییب األثر، کفایا الوصیا، اثبات الدین، کمال
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 اسیت: شیده ضیبط گونه این به «من پشت از» بلکه نشده ثبت یازدهمین پشت
 از فرزنیدی نیه فرزنیدم ییازدهمین یعنیی «ُوْلیِدي ِمیْن  َعَشیَر اْلَحاِدَي َظْهِريِمْن »

 نسیخه همیه ایین از چشیم کیه دارد وجیود توجیهی چه پس فرزندم. یازدهمین
 اسیت؟ نفیاق و تزوییر ازغیر  این آیا ببینیم، را خود دلخواه نسخه فقط و بپوشیم

 نامهیای بیه کتیاب چهیار ؟اندکرده ثبت شما قرائت مطابق کتاب چند کتً  حال
 کتیب از سه تیایش که الکبری هدایا و اختصا  االمامه، دالئل طوسی، غیبت
 یک درجه کتب در خواندیم که ما ای نسخه اما شود،می محسوب ضعیف روایی
 است. شده ثبت بیشتر تعداد با و شیعه

 فقیره ایین فاقید کتً  نعمانی غیبت در «:ُوْلِدي ِمْن  َعَشَر اْلَحاِدَي »فاقد  ب(
 اشیکالی هیم نسیخه ایین طبق که «اْلَمْهِديُّ  ُهَو  َظْهِري ِمْن  َیُکوُن  َمْوُلود  »است: 

 .آیدنمی پیش

 مین»آمیده:  چنیین قرائیت یک در تنوین: با ولی «َظْهِري»در  یاء فاقد ج(
 وجیود بیه دهیر این از بعد که مولودی یعنی ،«دوره از این بعد»معنای  به «ظهر  
 .است من نسل از فرزند یازدهمین او که آیدمی

 را «ُوْلیِدي ِمیْن » کیه اسیت درست صورتی در نسخه این به استدالل ثانیاً 
 «َمْوُلیود  » بیرای صیفت تواندمی حالیکه در بگیریم «َعَشَر اْلَحاِدَي »برای  صفت

 دلیلی چه پس است، من نسل از مولود آن که یازدهم نفر از مولودی یعنی باشد
 کور و بیجا تعصب از غیر این آیا کنیم، ترجمه نخست بگونه را آن که دارد وجود

 است؟
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 پیذیرفتن بیرای ما دلیل اما ندارند انتخاب این برای دلیلی احمد یاران آری
 از پیر را دنییا کیه همانی و امت مهدی که است فراوانی روایات ها، نسخه دیگر
  حسین امام فرزند نهمین و عسکری حسن امام فرزند را کندمی داد و عدل

 :جمله از ، المومنین امیر از فرزند یازدهمین فرزند نه نمایدمی معرفی
ُد  ُثمَّ  »...الف(  اِ  َمْهِديُّ  اْلَحَسِن  ْبُن  ُمَحمَّ مَّ

ُ
 َکِطیَنِتي ِطیَنُتهُ  َو  َکاْسِمي اْسُمهُ  اأْل

ْرَض  َیْمأَلُ  ِبَنْهِیي َیْنَهی َو  ِبَأْمِري َیْأُمُر 
َ
 َیْتُلو َجْوراً  َو  ُظْلماً  ُمِلَئْت  َکَما َعْداًل  َو  ِقْسطاً  اأْل

 1«.ُشَهَداءُ  اْلَحْوَض  َعَليَّ  َیِرُدوا َحتَّی َواِحد   َبْعَد  َواِحداً  َبْعضاً  َبْعُضُهْم 
اِسُع  »...ب(  ُهْم  التَّ ْرَض  ْمأَلُ یَ  َمْهِدیُّ

َ
 َو  َجیْوراً  ُمِلَئیْت  َکَمیا َعیْداًل  َو  ِقْسیطاً  اأْل

 2«.ُظْلماً 
 را فرزنید ییازدهمین ایین غیبت مدت که حدیث آخر قسمت به نسبت اما
 نفر دو اینکه از نظر صرف با زیرا بپذیریم را این نیستیم مجبور ما کرده، مشخص

 فراوان احادیث مخالف قسمت این هستند، مهمل و مجهول حدیث این روات از
 هیم را رواییت ایین بایید اال و بپیذیرم را روایتی هر ما نیست هم قرار و باشدمی

 کسی را پرچم که روایت این یا 3دارد موسی نام به برادری دوازدهم امام که بپذیرم
 شما عقیده با نه و سازدمی شیعه عقیده با نه که 4دهدمی قائم به جعفر فرزندان از

 .ها یمانی
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 مدت نه باشند کرده بیان را حیرت مدت حضرت دارد احتمال اینکه از غیر
 منظورشان نتیجه در حیرتی و دارد غیبتی مهدی فرمایندمی ابتدا در زیرا را غیبت

 شیرو  اوائیل در زییرا اسیت حیرت گانه سه مراتب سال، 6 و ماه 6 و روز 6 از
 بیه دسترسیی عدم توانستندنمی و رفتند فرو حیرت در شیعیان از بسیاری غیبت

 شدیدتریِن  که حیرت اولین حیرت یعنی: مراتب و کنند. هضم خود برای را امام
داشته که عده ای دنبال  جریانعسکری امام وفات از بعد روز شش تا بوده آن

میاه کیه عیده ای  شش تا بوده متوسط که حیرت دومین جعفر کذاب راه افتادند،
 تا بوده ضعیف که حیرت سومین و را گمراه نمودند،ادهای نیابت کردند و مردم 

 غیبیت آن از بعد و سال که عده ای از طوالنی شدن غیبت به شک افتادند، شش
 آمده: در طبیعی امری صورت بهامام

 زمیان   بأن معًا فأجاب الحیرة و الریبا زمان مقدار عن سأل السائل لعل»
 و الریبیا تبقیی و الحییرة ترتفیع ذلیك بعید و المذکورة االزمنا ححد مجموعهما

 سیتا بعید شخص حیرة ترتفع فقد االشخا  مراتب تفاوت الی بالنسبا التردید
  1«.سنین ست حو حشهر ستا بعد االخر حیرة ترتفع و حیام

 و  530  االمامیه دالئیل کتیاب نقیل در قسمت این اصتً  اینکه از غیر
 الیوری اعیتم و  336  طوسی نقل از غیبت یک و 289  1ج الدین کمال

 6 و میاه 6 و روز 6 جیای بیه هیم نعمانی غیبت در و ندارد وجود 228  2ج
                                                             

 237  6. شرح الکافی للمازندرانی ج 1
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 اشیاره نکیات ایین از هیچییک بیه شیما که 1شده ثبت «الدهر من سبت» سال،
 خودتان نکنید، تقلید نپرسید، علما از مردم گویید:می هم طرف آن از و کنیدنمی

 چند روایت این دانندنمی که بیچاره مردم خوب کنید. بررسی را یمانی ادله بیایید
 معنیای بیه نسیبت احتمیاالتی چیه و است معتبر نسخه کدام دارد و بدل نسخه

 .دارد وجود حدیث
 بیه تیا نشید حاضیر تلوزیونی برنامه یک در الحسن احمد . چرا27سؤال 

 مخابره دنیا مردم تمام برای تصویری و علنی صورت به را خود تبلی  کلی صورت
 کند؟

 تا پنگ است. داده قرار خطاب مورد را جهان مردم بارها ایشان یمانی: خوب
 ضبط اینها و کردند انشاء صوتی بیانیه یعنی .اندداشته عمومی سخنرانی تا شش
 مهدی عربی و فارسی موجود است. امام انصار رسمی سایت در و شده

 که پیش وقت چند شد.می حل خوب با اینها شود حل مشکل بود قرار اگر
 فاییل ییک نجف در خودشان دانشگاه در هفتگی نشست برنامه در خواستمی

بودنید  بسته را ها خیابان تمام عراق دولتی شود، نیروهای پخش ایشان از صوتی
 کند؟ پخش زنده تلوزیونی برنامه یک بیاید ایشان مثتً  دارید توقع شما حاال

 که آنهایی و اختنداندخطر به را محمد آل قائم امنیت که کسانی آن از باید
 بپرسید آنها از باید کنند،می تهدید را خدا های حجت و کنند،می سد را خدا راه
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 امیام نیورانی جمیال بیه چشمانمان زودی به الله شاء إن و محمد، آل قائم از نه
 .بشود تأمین آنها امنیت که هنگامی شودمی روشن فرزندانش مهدی و

 ییا باید شما و کرد نخواهد خروج هرگز احمد که کردم تحدی من جواب:
 مکتب شیوخ مرگ با که احمد برای نوح عمر به قائل یا و باشید دوم مهدی منتظر

 اختفیاء دوره مربیوط سوال میا اما شوند. نصب او توسط جدیدی شیوخ نجف،
 همیه بیا کنیدمی ادعیا و داشته حضور که است ای دوره به مربوط نیست احمد

 خودش سایت که در کسی اگر آیا خوب نمودم. مباهله درخواست و کردم تحدی
 گوش به و رسیده کسی چه گوش به نیست معلوم اصتً  که کرد مباهله درخواست

 نکرد؟ من با مباهله قبول کس هیچ که کند ادعا تواندمی نرسیده کسی چه
 ملیوک همه به الله بهاء گویندمی که است بهائیت ادعای مثل شما ادعای

 هیای نامیه هیم میدرکش و کیرد بهائیت آیین به دعوت را آنها و نوشت نامه دنیا
 اال و نگشیته ارسال اما شده نوشته فقط ها نامه این حالیکه در اوست. از موجود
 .باشد ملوک آن دست باید کندمی چکار شما دست

 کنید حیک را فیس بیوکش تواندنمی یهود و است عاَلم امام که احمد البته
 همه این یا خودش سایت در و دهد ارائه خودش از کلیپی تواندمی راحت خیلی

 .مفقود بچه و است تر جا که است این حقیقت اما دهد. ارائه مجازی فضاهای
 متعلق است بوک فیس صفحه در که صدایی این معلوم کجا . از28 سؤال

 باشد؟ الحسن احمد به
 امیام تعبییر بیه ُجرزان و منافقین سمت از بیشتر معموالً  شبهه این :جواب



 |329|؟ چطور می توانید زنده بودن احمد الحسن را اثبات کنید   

 سیید خیود اگیر پرسیم،می شما از سؤال یک من شود.می مطرح الحسن احمد
 معلیوم کجیا تلوزییونی، از ی برنامیه ییک در بیایید شود و ظاهر الحسن احمد

 و شیخص میورد در سیؤال همیین نیست؟ الحسن احمد سید خود این نگویید
 دارد. وجود بشنوند را صدایش و ببینند مردم که او خارجی مصداق

 احمید بیوک فیس صفحه مبارک صفحه این فهمیممی کجا از ما از طرفی
 هیا، کتیاب ایین اسیت؟ الحسین احمد امام مکتب مکتب، این است؟ الحسن

  است؟ الحسن احمد صدای صدا، این است؟ الحسن احمد امام های کتاب
 گان شده تربیت و مقربین و اصحاب تمام یعنی ثقات شهادت بخاطر اوالً 

 بیه ایشیان ظهیور زمیان در کیه ایشان، کسانی مکتب شیوخ تمام ایشان، مکتب
 حسن سید مثل عقیلی، ناظم شیخ مثل بودند شده معرفی معتمد نماینده، عنوان

 صیادق شییخ مثیل السیالم، عیت دکتیر مثیل حسیینی، واثق سید مثل حمامی،
 امیام خیود بیرادر تیر مهم همه از و دهندمی شهادت دارند اینها همه محمدی،

 خیود صیدای صدا، این دهند،می شهادت دارند که محمد سید الحسن، احمد
 مکتیب هیا، مکتیب این است، ایشان خود کتابهای ها، کتاب این است، ایشان
 در باالتر، کسی که این از عتوه به است. کرده تأسیس که است ایشان خود های
 کرده، و قبل اظهار را محمد آل علم اوالً  نویسدمی مطلب بوک فیس صفحه این

 ایشان است، قرن علمی معجزه و قرن کتاب که الحاد توهم کتاب شدن چاپ از
 این و بیایند ادیان علمای گفت و کرد در صفحه فیس بوک مطرح را سؤاالت این
 مسائل و مناظرات کرد. اظهار را الحاد توهم کتاب ایشان دهند. بعد پاسخ را ها
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 انتشارات و مکتبه رسمی سایت در و بوک فیس صفحه در ایشان علمی مطالب و
 همیین شود.می اظهار دارد الصباح نجما شرکت مهدی، امام اصطتحات مرکز
را  مصیداق کجیا از میا مگیر اسیت امیام شیخص این که است این بر دلیل علم

 تشخیص دادیم؟ از علمش.
 بیه احتجیاج بیوک فییس مبارک صفحه در ایشان که از طرف دیگر، همین

 در را خیودم دلییل من گوید:می بوک فیس های پست از یکی در کرده و وصیت
 و صیدور جهیت از که بود اکرم پیرمبر وصیت آن و کردم مطرح وصایت ادعای

 و است قطعی قرائن به محفوف هم و است متواتر هم چون است قطعی داللت،
شیود. می شیناخته وصییت با قائم نیز فرمودند اطهار ائمه روشن، و هم داللتش

 وصییت بیه احتجیاج حقیقیت در نویسدمی را بوک فیس مطالب دارد که کسی
 احتیزار بیه را لله البیعا پرچم خدا، حاکمیت پرچم کرده، علم به احتجاج کرده،

 نویسد،می را ها کتاب این دارد که کسی فهمیممی دلیل همین به خوب درآورده.
 خیود این کندمی اداره را بوک فیس مبارک صفحه این کند،می اظهار را علم این
 ظیاهر ایشان خود اگر بعداً  نکند قبول را این کسی اگر است. الحسن احمد امام
 است؟ امام خود این که بدهد تشخیص تواندمی کجا از شد

 امری تکنولوژی پیشرفت همه این با صدا ساختن و صدا تقلید اوالً  جواب:
 خود که بسازد طوری را شما خود صدای تواندمی روز علم و است افتاده پا پیش
 .بگذارید کنار را شیوخ و داداش گواهی پس دهی تشخیص نتوانی هم شما

 اشتباه و غلط های حرف اینقدر و ادعاست فقط که علم احمد به راجع اما
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 منبع که دارد تناقضات و سنت اهل احادیث موافق و بیت اهل روایات مخالف و
 را االلحاد وهم کتاب عاَلم دانشمندان همه کنیدمی فکر شما علم. نه است جهل

 .خوانیدمی محمد آل علم آن که بدهند را جوابش اندنتوانسته و اندخوانده
 کسیی را او و شینیده را احمد اصًت نام  جهان در دانشمند کدام جان آقا نه
 میلیون صدها که احمدی احمد؟ کدام بخواند؟ را او کتاب برود که کرده حساب

 بخواننید الحیاد رد در کتیابی بخواهنید هیم فیرض بر آنها ندارند؟ قبولش شیعه
 به استم و تشیع دنیای در که خوانندمی را شیعه مشهور عاَلم یک کتاب روندمی

 .عکسش نه هست خودش نه که احمد مثل کسی نه باشد مشهور علم
 و ندارند ای وی ه شخصیت هیچ دانیمی هم شما خود که مکتب شیوخ اما

 خیانیتکاظم امام نواب که همانگونه تازه و رسدنمی تواتر به هم تعدادشان
 کردنید منحیرف را میذهب و کشییدند بیاال حضیرت غیاب در را پولها و کردند

 اینهیا دست بر اربعه نواب مانند اینکه اال هست هم شیوخ این مورد در امکانش
 مسیتمر طیور بیه را خدا حجت با ایشان اتصال و ثبات که شود ظاهر معجزاتی

 .کند امضا
 احمد خود که کسانی به دهی؟می کسی چه به جواب را این شما طرفی از

 ایین ییا است زنده او که دهندمی گواهی مکتبش شیوخ گوییمی ندارند قبول را
 است برهانی سوالی ما سوال است. چیزی خوب هم عقل است؟ خودش صدای

 اسیتدالل بودنید احمد اعتماد مورد شیوخ، که خودتان مبنای طبق شودنمی لذا
 .کنید
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 اگیر کیه وصیت عنوان به طوسی غیبت کتاب در نوشته یک به احتجاج اما
 داده توضیح را این بارها نداشت، وجود اصتً  اآلن بود نکرده ثبتش طوسی شیخ

 پرچم و وصیت به احتجاج را قائم شناخت راه که نداریم روایت یک حتی که ایم
 .شماست آشکار دروغی این باشد و کرده معرفی ستح و

 واحیدی خبر دانیدمی خوب خودتان متواتر است حدیث وصیت اما اینکه
 دارد قطعییه قیرائن اینکه و است، نموده نقلش ناشناخته راوی یک فقط که است

 احادییث آن، و دارد وجود کذبش بر قطعی قرائن اتفاقاً  و نیست بیش ادعایی هم
 .گیریدمی نادیده را همه شما که است شیعه معتبر کتب در قطعی و متواتر
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 کجایند؟ خراسانی و سفیانی پس آمده؟ زود احمد چرا

 احمد چرا است. روز یک در خراسانی و سفیانی و یمانی . خروج29 سؤال
 کجایند؟ خراسانی و سفیانی پس آمده؟ زود

خواهیید می اگیر اسیت؟ روز ییک در اینهیا خیروج که داریم کجا :یمانی
 بخوانید: کامل باید بخوانید، روایت

 عبیاس بنیی کیه بیین زمانی فرماید:می یمانی معروف حدیث باقر در امام
 کوفیه وارد سیفیانی و خراسیانی هنگیام ایین شیود، در تشتت و تفرقه و اختتف

 و سیال ییک در یمانی و سفیانی و خراسانی یعنی سه این فرمود: بعد شوند.می
 به آنها خروج یعنی کوفه. در عباس بنی دولت بر شوندمی وارد روز یک و ماه یک

 .اوالً  این است؛ زمان یک در کوفه سمت
یعنیی  دارد، شیرایطی عقیًت ییک قییام و خیروج که مستحضرید شما ثانیاً 

 وهابییت یا حرکیت کنند، کوفه قیام سمت به خواهندمی که سفیانی خراسانی یا
 آمیده، قیبلش سیال هیا ده قبلش، ها سال کند، خروج خواهدمی وقتی تکفیری
 شاگرد کرده، خودش مطرح اسم به اش راعلمی مدارس کرده، مطرح را ادعایش

 قییام کیه داده انجیام قیبلش را کارهیا ایین همه کرده، لشکر تجهیز کرده، تربیت
 خراسانی نیز و سفیانی بنابراین آید.نمی در زمین زیر از دفعه یک که قیام کند.می
 و بیعت هم دارند، هم دعوت، ظهور هم کوفه، سمت به خروجشان قیام و از قبل
 خروج های دیگر. هم
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 جریان شود، کوفه وارد اینکه از قبل وهابیت بعضی است، مهم خیلی این 
 بسیا ای و اندداشته دیگری خروج هم قطعاً  ها خراسانی خروج داشته، سفیانی،

 .باشد داشته هم یمانی
 کیه خروج این سه به سیمت کوفیه اسیت فرماید:می باقر امام آنی که پس

 این معنایش و این است، زمان یک در اینها باشد،می عباس بنی حکومت محل
 اینها ظهور خارجی واقع حسب البته است. زمان یک در هم ظهورشان که نیست

 دارد سفیانی جریان که شد مطرح زمان یک در یعنی بوده زمان یک در تقریباً  هم
 سیرایا آرم ها عراقی کند.می یارگیری دارد هم خراسانی جریان کند،می یارگیری

 و تعلییم دارد زمیان همیین در هم یمانی جریان و لباسشان. بر زدند الخراسانی
 .کندمی یارگیری و کندمی انصارش و اصحاب تربیت

 ایین در شیود؟می وارد کوفیه به هم یمانی گفته روایت این کجای جواب:
 .است کرده بیان را سفیانی و خراسانی با یمانی خروج همزمانی فقط روایت

 هم یمانی پس کنند گیری یار باید عقتً  سفیانی و خراسانی چون اینکه اما
 شیما ظیاهراً  نمایید. دعوت به شرو  و نموده ظهور خروجش از قبل سالها باید

 امیر گفته فراوان روایات در که است موعود قائم همان یمانِی شما که رفته یادتان
 مقدمیه قیائم کیه است تصریح این و دهدمی رخ قیامت روز مثل دفعًا، فلتًا، او

 عقلیی دلیل هیچ باشد، ظهور خروج، مقدمه که فرض بر طرفی از ندارد. سازی
 قائم حضرت ظهور بین روایات طبق همین برای ندارد وجود آن بودن طوالنی بر
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 داشته ظهوری یمانی هم اگر پس است؛ فاصله ماه چهار از کمتر ایشان خروج تا
 .بکشد طول سال 30 یا سال 18 نیست الزم باشد

 کیه ندارد اشکالی هیچ دانندمی قائم غیر از را یمانی که شیعیان نظر به اما
 خیروجقیائم حضیرت خیروج آستانه در که باشد قدرت دارای فردی یمانی
 اینها بدون عنوان یمیانی چون ندارد بیعت و مدرسه و دعوت به نیازی لذا نماید

 .است فراهم برایش
 زمیان ییک در تقریبیاً  خراسانی و سفیانی که ظهور مضحک سخن این اما

 یعنیی بیوده زمیان یک در تقریباً  طرف آن از سفیانی؟ و خراسانی کو اصتً  بوده!
 ییک در تقریبیاً  نیه است سال یک و ماه یک و روز یک در گویدمی روایت چه؟

 یمانِی  اما اندبوده زمان یک در تقریباً  سفیانی و خراسانی طرفی بر فرض از زمان.
 است. زمان یک در سه هر خروج گویدمی روایت چه؟ شما

 در مورد او روایتی که مستند شما برای عصمت یمانی است . در30 سؤال
 پرچم رساند کهمی است لذا تفضیل اسم« حهدی» و آمده« الرایات حهدی» تعبیر

 پیرچم هیدایت، پیرچم تنهیا که گوییدمی شما اما است. هدایتگر هم خراسانی
 است؛ چرا؟ یمانی

کنیم نمیی اثبات «الرایات حهدی»تعبیر  از را یمانی ما عصمت اوالً  :یمانی
 هیدایت و است گر هدایت یمانی پرچم که کندمی اثبات «الرایات حهدی»بلکه 

 .همین است؛ گرترین
 عصیمت بحث الحسن احمد امام متشابهات کتاب 144 سؤال جواب در
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 الیی و الحیق الیی یدعو» تعبیر یکی تعبیر اثبات شده است: دو طریق از یمانی
 نیه کنیدنمی مسیتقیم طرییق و غیر غیر حق به دعوت یمانی که «مستقیم طریق
 ...«حن یلتیوی علییه  لمسلم یحلُّ  ال»تعبیر که  این از یکی هم .سهواً  نه و عمداً 
 او از کیس هر و ندارد یمانی از برگرداندن رو و اعراض حق مسلمانی هیچ یعنی

 .است آتش اهل رو برگرداند
 دیگیر هیای پرچم که اینست ظاهرش بله «الرایات حهدی»با  رابطه اما در

 مراجعه بیت اهل روایات و کریم قرآن به اگر دارند، ولی هدایت از خطی یک هم
 تعیین حفعل معنی آن به امثال و «الرایات حهدی»حفعل تفضیل مثل  بینیدمی کنید،

 حیق هیدایت بیه کیه کسیی آییا»فرمایید: می کریم قرآن به عنوان مثال آمده. هم
 خیودش که کسی آن یا شود اطاعت اینکه برای است تر کند، ححق و شایستهمی

 رواییات به حال اگر «.کنند هدایتش و بگیرند را دستش اینکه مگر نشده هدایت
 وجیود بیه را «کنیدمی حیق هیدایت به که کسی آیا» بینیدمی کنید نگاه آیه ذیل

 هیم اینجیا آیا خوب. .اندکرده تفسیر محمد آل یاعلی المؤمنین حمیر مقدس
 ححق و شایسته محمد آیا آل یعنی است؟ تفضیل صفت «ححق» فرماییدمی شما
 همانها خواهند بود تبعیت شایسته هم دیگران در این صورت تبعیت؟ برای ترند

کننید در حالیکیه اینگونیه نیسیت و  هدایتشیان اینکیه مگر شوندنمی هدایت که
 ییک دارییم؛ ایین این موارد زییاد از تفضیل و حفعل نه است تعیین حفعل «ححق»

 .مسأله
 ایجیاد مشیکلی شیدبا هم تفضیلی صفت «حهدی»مطلب دیگر اینکه اگر 
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 یعنی کندمی حق هدایت همه کند بهمی یمانی که به حق هدایت چون کند.نمی
 هستند که به مقداری از حق دیگرانی خوب ندارد. وجود دعوتش در باطلی هیچ

 چون اما است، هم با باطل و حق است، مشوب دعوتشان یعنی کنندمی هدایت
 حیق هیدایت به مطلقاً  آنها گفت کلی طور به شودنمی هست دعوتشان در باطل

 امیام حیدیث و در« ییدعو الیی الحیق»: انیدکنند اما در میورد یمیانی گفتهمی
 هییچ یعنیی ،«کندمی هدایت حق به مطلقاً  الحق: إلی یهدی»آمده: صادق
 .نیست او دعوت در باطلی

 را تعبیر این ظهور، عصر داران پرچم بعضی با رابطه در الحسن احمد امام
 خلیفه آن از حکومت اینکه یعنی مثتً « آوردند را حق از مقداری» که برده کار به

 به کرد کار چه باید غیبت زمان در اینکه با رابطه در کردند منتها قبول خداست را
شیوند می ازهانیدآوردنید و بیه همان را هیدایت و حق از چیزی پس رفتند، بیراهه

 هدایتگر.
 یمیانی پیرچم هدًی: رایا هی»فرماید: می حدیث همان ادامه در عتوه به

 البییت حهیل لنیا إنَّ »فرمایند: می علی امام چه؟ این یعنی«. است هدایت پرچم
مها مرق و من تأخر عنها زهق و من تبعها لحق: میا من رایاً   ییک بییت اهیل تقدَّ

 کیس هر کرده، تجاوز کرده تعدی است مارق جلو بزند کس هر که داریم پرچم
 اهل به ملحق باشد پرچم آن پیرو کس هر و شودمی هتک بیفتد عقب ازش هم

 ظهور زمان پرچم خوب این نیست؟ هدایت پرچم این آیا خوب ،1«شودمی بیت
                                                             

 «.زهق»هست نه « محق». متن روایت 23ح 654  2الدین ج. کمال  1
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کیه  اسیت یمیانی از غیر آیا است؟ کسی چه دعوت دعوت، این کیست؟ دست
 ندارد؟ وجود او از است و هدایتگرتر «الرایات اهدی»

 الزمیان آخیر گمیراه علمیای فرماید:می حگ خطبه در الحسن احمد امام
 ممکن طور چه پس نکردند تحمل و هدایت را آوردند حق از مقداری که کسانی

 یعنیی حیق همیه آوردم. را حیق همیه مین در حالیکیه کننید تحمل را من است
 منصو . و منصوب خلیفه نصب طریق از شئون همه در خدا حاکمیت

 ییا کندمی هدایت هم خراسانی کنیم ادعا کجا از ما که اینست دیگر نکته
 اینکه با رابطه در نص یک کند؟ این نیاز به نص دارد. شمامی هدایت هم سفیانی

ندارد و ما نصی نیداریم  وجود نصی است بیاورید؛ چنین هدایتگر هم خراسانی
 سمت از که هایی پرچم آن هستند. گر هدایت هم سفیانی یا خراسانی که بگوید

 جرییان بیه ربطیی مهیدی الله خلیفا سیاهِ  های پرچم آن و کندمی قیام خراسان
 مهیدی امیام از قبیل کیه اسیت محمید آل قیائم دعوت خود آن ندارد. خراسانی

 باشد.می
 فقط یمانی بودن «الرایات اهدی» که ایم داده تذکر بارها را این اوالً  :جواب

 برسد چه نیست هم شرعی حکم مثِبت که شده وارد السند ضعیف حدیث دو در
 حجیت و اینکیه شیناخت و عصیمت اثبیات بیه برسید چه و فرعی ای عقیده به

کنیم ختف واقع است زییرا نمی اثبات عصمت« اهدی الرایات»گویید ما از می
کنند. ثاینًا بیه نظیر میا عصیمت بایید می بعضی یاران شما به این فقره هم استناد

 شود.نمی باط اثباتمنصو  باشد لذا نیاز به نص دارد و با استن
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 «اهیدی» پیرچمش کیه اینسیت از غیر باشد «اهدی» فرد خود اینکه ثالثاً 
 پرچم اگر اما بیاید در عصمت آن از شاید باشد« اهدی»فرد  خود باشد زیرا اگر

 حرمیت و کنیدمی ثابیت را قییام اصل مشروعیت فقط این بود «اهدی»قیامش 
 او بیا کیس هیر بیشتر. پیس اینکیه نه رساندمی قیام با رابطه در تنها را مخالفت
 دعیوت خیاطر بیه بلکیه نیسیت او خیود بخاطر است جهنم اهل کند مخالفت

 1«.صاحبکم الی یدعو النه هدی رحیا هی: » مهدی امام به اوست
 «تعیین افعل» ما بله خواهد.می دلیل است تعیین افعل «اهدی»اینکه  اما

 هر که رساندنمی این اما رفته کار به تعیین معنای در گاهی هم «اهدی»و  داریم
 است. تعیین برای باشد رفته کار به جا

 بعضی چون ندارد اشکال هم باشد تفضیل معنای به اگر گوییدمی اینکه اما
 در یمانی رحیت که نیست حواس تان اینکه مثل کردند، آشکار را حق از بعضی ها

 داشته تفضیل معنای اگر لذا شده، معرفی اهدی سفیانی و خراسانی رحیت مقابل
 آورده را حیق از مقیداری سفیانی هم و خراسانی هم که اینست اش الزمه باشد

 !باشند
 سینجیده پیرچم دو آن بیه نسبت تنها یمانی رحیت بودن اهدی اینکه از غیر

 .شود استنباط عصمت آن از مطلق، که نه است ِنسبی پس شده
 قبول،« داریم پرچم یک بیت اهل ما»فرمودند: علی حضرت اینکه اما

 است؟ بیت اهل از یمانی که آوردید در کجا از ولی
                                                             

 256. الریبا للنعمانی  1
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اْلَیَمیاِنيُّ ُییَواِلي َعِلّییًا )َعَلْییِه »کیه:  دارییم قیدر همیین فقط یمانی مورد در
َتُم(  .همین ؛«صاحبکم الی یدعو»اینکه  هم یکی ، و1«السَّ
 خداست، خلیفه آن از حکومت گفتند که بود این حق از مقداری اینکه اما

 زمیان در اللیه حاکمیت بفرمایید شما ولی نسبت به زمان غیبت به بیراهه رفتند.
 تواندنمی حکومت بدون جامعه طرف یک از باشد؟می نحو چه به غائب خلیفه
است،  غائب خلیفه ولی اوست خلیفه و خدا آن از حکومت دیگر طرف از باشد،

 کیه دیین علمیای کیه اینسیت دارد وجیود که راهی تنها کرد؟ چکار خوب باید
 را شیعه جامعه حکومت دارند  بیت اهل مکتب به نسبت را آگاهی بیشترین

 والییت دربیاره طرفیی از کند. ظهور محمد آل قائم که وقتی تا بگیرند دست در
 دوران بیه برسید چیه 2دارد وجیود رواییت  ائمه خود با همزمان حتی فقیه

 از نیز را والیت این شدند فقیه والیت به قائل غیبت دوره در فقهاء اگر پس غیبت.
 حکومیت راسیتای در کیه انیدآورده بدست بیت علیهم الستم اهل خود بیانات
 و انیدپیموده را حیق از مقیداری چطیور پس است. الله حاکمیت و خدا خلیفه

 اصیتً  که بوده بیت اهل حق حکومت اینکه طرفی از ؟اندرفته بیراهه به مقداری
 چیه یعنی پس اندبوده قائل همین به علما تمام و شده بنا همین بر شیعه مذهب
 ؟اندپیموده را حق از بعضی علما بعضی

                                                             
 19ح 661. حمالی الطوسی   1
 . مراد، مقبوله عمر بن حنظله است.2
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 ازهانیدهمان بیه هسیت دعیوتش در درستی مسأله کسی یک اگر اینکه اما
 ضد های قیام تمام صورت این در و است مضحک واقعاً  این باشد.می هدایتگر

 بین جعفیر قیام زکیه، نفس قیام زید، قیام مثل شوندمی هدایت پرچم استکباری
 مبارزه آن و بود دعوتشان در درست مساله یک چون ... و السرایا ابو قیام محمد،

 قیام این هرگز  ائمه حالیکه در بودمی العباس بی و اموی ستمگر ظالمان با
 .ندانستند هدایت دارای را پرچمشان و ها

 و متنی اشکال یمانی، عصمت برای یمانیون استناد مورد . روایت31 سؤال
 پیرچم سه باید اقتً  که معناست این به «الرایات اهدی» تعبیر چون دارد، داللی

 قطعیاً  سیفیانی در حالیکیه باشید، تیر هیدایتگر آنهیا از یمانی که باشد هدایت
 «.الرایتین اهدی»گفت: می باید نتیجه در و نیست هدایتگر

 حفعیل کیتً  حهیدی و حوالً  کیه کیردیم عیرض قبیل سؤال جواب در :یمانی
 یعنیی آمده تعیین افعل معنی به احادیث و قرآن در موارد از بسیاری در التفضیل

 باشید، تفضییل افعیل اگیر الرایات، اهدی همین از است ثانیاً  هدایتگر این فقط
 از مقیداری بیه سفیانی و خراسانی یعنی آنها از کدام هر که کرد استفاده شودمی
 حکومیت برقیراری بیرای کننیدمی کشیی لشیکر زیرا اینها کنندمی هدایت حق

 کنید عراق محقق در خواهدمی مد نظرش را شیعِی  حکومت خراسانی استمی،
 اهل اینها شودمی معلوم پس را. خودش وهابی سنی ختفت حکومت سفیانی و

 را حکومتی دموکراتیک فرآیند براساس بخواهد کسی چون اگر نیستند دموکراسی
 عراق به کندمی کشی لشکر آیدمی که ندارد، این کشی لشکر به نیازی کند بر پا
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 و حکومیت اینکیه اصیل دانیدمی اسیت یعنیی استمی حکومت به قائل یعنی
 خداسیت پیس عهده به و نیست مردم عهده به نیست، مردم دست در حاکمیت

 خییال و شیده شیبهه برایش منتها است، صحیح انتقادش مقدار، همین به نسبت
 بیر خیتف نیدارد، نصیی هییچ حالیکه در است خودش خدا خلیفه که کندمی

 .آمده وصیت در نامش که یمانی
دارد و قائیل بیه  قبیول را خدا حاکمیت اینکه اصل طور، همین هم سفیانی

 خلیفه ندارند حق مردم گویندمی داعش که تکفیری دموکراسی نیست، مثل جبهه
 مقیدار همین به پس است. استمی خلیفه مصداق بردادی کنند و ابوبکر تعیین

به  چون چرا؟ الرایات، اهدی شودمی لذا یمانی گویند،می راست اصل همین در
 بلنید قییام برای زیادی های پرچم»صادق فرمود:  امام کند.می همه حق هدایت

 حکومیت باید گویندمی نیستند و دموکراسی به قائل که کسانی ، یعنی«شودمی
 دموکراسی. لیبرال حکومت نه باشد استمی

 معنای رساندن برای تفضیل افعل قرار داد اصل که شد عرض اوالً  جواب:
 ثانیاً  باشیم. داشته تعیین معنای اراده بر قرینه که جایی اال تعیین نه است تفضیل

 کنید قیرار بیر اسیتمی حکومت خواهدمی چون کندمی خروج خراسانی اینکه
 در کجیا از را حرفهیا ایین هست. خدا خلیفه خودش که شده شبهه برایش چون

 حکومیت تشیکیل نیه اسیت سفیانی با مقابله برای خراسانی خروج آورید؟می
 خلیفه خودش کند گمان که باشد احمق باید چقدر خراسانی طرفی از استمی،

 توانیدمی منصیو  معصیوِم  غییر کسیی شیعه تفکر قاموس در مگر خداست؟
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 دارد فکیری انحیراف اینقیدر که را کسی است تعجب شما از باشد؟ خدا خلیفه
 ثالثیاً  نیدارد. قبیول را دموکراسی که بهانه این به بدانید هدایت از مقداری دارای

 کیرد خیروج کس هر که است خروج و جنگ به استمی حکومت تشکیل مگر
 انعقیاد که باشدمی سنت اهل تفکر دقیقاً  این استمی؟ حکومت به داعی بشود

 و جنیگ توسیط غلبه و قهر یکیش که دانندمی راه سه دارای را ختفت و امامت
 .باشدمی خروج

 کیارش و حیرف هیزار از کیه کسیی به هرگز شد عرض که همانطور رابعاً 
 وقتیی تنهیا هدایت صفت بلکه است هدایت بر گویندنمی است درست یکیش

 خطاهیایش و باشید درسیت حرفهیایش و کارهیا عمیوم کیه شیودمی اطیتق
 تلقیی هیدایت از مقیداری دارای نیز را سفیانی مثل فردی اینکه لذا ک.اندبسیار
 .است مضحک واقعاً  باشدمی اهدی او از یمانی که کنید

 باشدمی ختفت غاصبان طریق به استمی حکومت داعش ادعای خامساً 
 حکومت اید نفهمیده اصتً  شما خدا. توسط نه شده ایجاد مردم توسط اتفاقاً  که

 از منصیوب آن خلیفیه کیه حکومتی یعنی استمی حکومت چه. یعنی استمی
 اصیتً  سیفیانی یا داعش حکومت در حالیکه در باشد خدا خلیفه یا خدا جانب
 قبیول را دموکراسیی کس هر که نیست طور این پس نیست. مطرح چیزی چنین

 .است استمی حکومتش باشد نداشته
 و اسیتمی حکومت تشکیل خاطر به کندمی بلند پرچم کس هر اینکه اما

 زییرا اسیت مضیحکی سیخن هیم ایین کنید.می بلنید پرچم دموکراسی ضد بر
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 خیروج سیفیانی بیا مقابله برای یمانی همچنین و خراسانی شد عرض همانگونه
 حکومت تشکیل داعیه آنها که نیست روایات در ای اشاره کوچکترین و کنندمی

 .دارند
 از نفیر 12  «...فرمیود: حیدیثی در صیادق یمانی: اینها همه به کنار، امام

 دعیوت خودشیان سیمت بیه را مردم آنها همه که کنندمی قیام هاشم سادات بنی
 را خیدا خلیفیه لکین بیر پیا کننید استمی حکومت خواهندمی یعنی ،«کنندمی

 از تقلیید و اطاعیت به را مردم کنند آنها تبعیت از او خواهندنمی یا شناسندنمی
 هیچ از زمین، به بچسب و بنشین»صادق فرمود:  حضرت دارند.می وا خودشان

 پیرمبیر، وصیت او همراه حسین که اوالد از ببینی را کسی تا نکن اطاعت کسی
 هیا خیلیی کننید،می قییام هیا خیلی یعنی «.است پیرمبر ستح و پیرمبر پرچم

 اصلشیان در .انیدباطل همشان اینها اما پا کنند بر استمی حکومت خواهندمی
 کسی تا زمین، به بچسب شما .اندکرده اشتباه تطبیقش در منتها گویندمی راست

 تا سه این با که کسی یعنی است، پیرمبر ستح و پیرمبر پرچم پیرمبر، وصیت با
 ایین دارد، دسیت بیه هیدایت پیرچم آمد، تا سه این با که کسی است، قائم آمد

 بیه حاکمیت که دارد قبول را دینی حکومت اصل هم چون است. الرایات اهدی
 سیمت بیه کننده دعوت خدا و حاکمیت مصداق او اینکه هم و خداست دست

 .است مهدی امام
 و انیدنفرموده چییزی چنیینصادق امام که کردیم عرض بارها جواب:

 بیه تقطییعش بریید.می تاوییل هیم و کنییدمی تقطیع را، هم ایشان حدیث شما
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 سه خودشان اینها بلکه نیستند حضرت شناخت عتمت مورد، سه این که اینست
 قیرین و خیا  مکان خا ، زمان از عبارتند که دارند شدن شناخته برای نشانه

 را نبیی عهد که اینست به تاویلش و کنید.می سانسور را آنها همه شما که خا 
 و ندارد ایشان وصیت به ربطی نبی عهد حالیکه در کنیدمی نبی وصیت به ترجمه

 هنگیام بیه را ستح و رایت و عهد از اینکه غیر باشد.می نبی عهد فاقد شما اماِم 
 که است آشکار روایت از کامتً  و ایشان ظهور نه اندکرده مطرح حضرت خروج

کنید و توضییح اینهیا می مطرح شما که تاویتتی نه است خارجی شیء سه مراد
 .جلسات گذشتدر اولین 

 شش مهدی امام خروج با یمانی خروج بین که داریم حدیث . در32 سؤال
 امام هنوز و شده خارج پیش سال هجده شما حالیکه یمانِی  در است، فاصله ماه

 کنید؟می توجیه چگونه را این نیامده.زمان
 و یمانی خروج بر متقدم که است مقوله یک یمانی دعوت و ظهور :یمانی

 جخرو برای که روایاتی یا روایت آن باشد.می کوفه سمت به خراسانی و سفیانی
 زمان تا آن فاصله کند،می تعیین کوفه زمان سمت به خراسانی و سفیانی و یمانی
 دیگیری روایت است. ماه هشت یا ماه شش که کندمی بیان مهدی را امام ظهور

 است. مشتبهی امر یک این که داریم هم
 شیناختی را عتمت آن وقتی بشناس، را عتمت یک آن صادق فرمود: امام

 شود مقدم مهدی، امام انقتب و حاکمیت و امر این زندنمی ضرری تو به دیگر
از  اسیت. متشابهی مسأله یک این یعنی بیفتد. عقب یا بیفتد جلو شود، مؤخر یا
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 داریم وظیفه ما است. ممکن بداء آن در اندکرده بیان اطهار که ائمه زمانی طرفی
 اطاعتش باید که کیست و چیست عتمت یک آن بشناسیم. را عتمت یک آن که

 زمان در حال اگر بشناسیم، را او داریم وظیفه ما است و مهدی اول. یمانی کنیم؟
 اینهیا شود، حاصل بداء مهدی امام ظهور زمان در شود، حاصل بداء خروجش

 است. ممکن بداء آن در کندمی تعیین زمان که روایتی این و ندارد ما به ارتباطی
 از کجیا بکنییم. تمسیک آن بیه دارییم وظیفه ما است چیزی که جزء محکمات

 را کسیی تا زمین بنشین گفتند ما به گوییم آن عتمت، یمانی است؟ از اینکهمی
 شیما. امیام شیودمی او اسیت، پیرمبر ستح و پیرمبر وصیت او همراه که ببینی
 امیام ظهیور مهیدی، امام حاکمیت امر که ندارد فرقی تی،شناخ را امامت وقتی

 بیفتد. جلو یا بیفتد عقب مهدی امام انقتب مهدی،
 یمیانی ظهیور عنیوان بیه چییزی اصتً   بیت اهل روایات در جواب:

 دلییل را نامش و آوردید در خودتان از شما را این نشده، هم اشاره حتی یا مطرح
 خیروج اگیر حالیکیه در اسیت ظهور نیازمند خروجی هر که اید گذاشته عقلی
 فیراهم روز در چنید تواندمی خروجش مقدمات بدانیم سفیانی ضد بر را یمانی

 .نیست سال 30 و سال 20 گذشت به نیازی و شود
 حیدیث ییک در تنها این دانیدمی کوفه سمت به را یمانی خروج اینکه اما

 .است یمانی از غیر محمد آل قائم که شده تصریح آن در اتفاقاً  که آمده
 شناختی اگر که بشناس را عتمت یک آن فرمودندصادق امام اینکه اما

 نیز امام همان خوب زند،نمی ضرر تو به مهدی امام انقتب شدن موخر و مقدم
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 اینکه اما کردند.نمی بیان اصتً  نبود مهم اگر و اندکرده مشخص را زمان ظهورش
 و نیست َمدینه از مهدی تولد در بداء امکان چطور هست زمان آن در بداء امکان

 کیه یمیانی خروج زمان به نوبت اما خوانیدمی ُمدینه را آن دلیلی هیچ بدون شما
 و شودمی بداء نیست شما نفع به حدیثی هر یعنی آنست؟ در بداء امکان رسدمی
 باشد؟می محال آن در بداء هست شما نفع به حدیثی هر

 اینکه از غیر نیست کنیدمی فکر شما که گشادی گله این به بداء جان آقا نه
 گمراهیی باعث و افتدمی بودن نشانه از اال و دهدنمی رخ ها نشانه مورد در بداء

 بیان اگر که شودمی بیان معصوم توسط تنها بداء رخداد همچنانکه شودمی مردم
 .است نداده رخ بدائی نکرد

 شیما آنچیه هرگز که ایم داده توضیح بارها را ات خانه در بنشین حدیث اما
 .است معصوم بر افتراء این و نگفته را گوییدمی

 حسن دارند: وجود واقفی نفر دو یمانی، معروف حدیث سند . در33 سؤال
 کنید؟می اعتماد روایت این به چطور پدرش. و حمزه بن علی بن

 اهیل احادییث غربیال و تمیییز بیرای میزانیی را رجیال علم ما اوالً  :یمانی
 قابل سؤال این وقت آن داشتیم، رجال علم به اعتراف ما اگر دانیم؛نمی بیت

 قابیل خودتیان مییزان طبیق حیدیث ایین بگوییید توانسیتیدمی بود و شما طرح
 قیرآن که جهت این به دانیممی بدعت را رجال علم چون ما اما نیست. استدالل

 کنیید، غربیال رجال وسیله به را احادیث اندنگفته ما پیرمبر به بیت اهل و کریم
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احادییث و حتیی عقیل  و قیرآن از رجیال علم نفی بر دلیل یعنی بالعکس، بلکه
 داریم.

گیوییم: می این حدیث بحث کنییم رجال با رابطه اگر بخواهیم در حاال اما
 قیدر اسیت، ایین ملعیون و واقفییه رؤوس از یکی که بطائنی حمزه ابی بن علی

 بخیواهیم اگر نقل کرده که  رضا امام از حتی و کاظم امام صادق، امام از روایت
 و بدنیه به سهمگینی ضربه یک کنار بگذارم شیعه حدیثی جوامع از را او روایات

 معیارف بعد در چه عقاید، بعد در چه احکام، ُبعد در چه خورد،می شیعه پیکره
 در و مسیتقیم صیراط و حیق مکتیب در شید، پیرمیرد که زمانی تا ایشان دیگر.

 از بعید و کنیدمی شییطنت عمیرش و آخیر بیوده امامی و الله خلیفا از اطاعت
 پرشماری و فراوان احادیث با رجالیون خوب گردد.می کاظم واقفی امام شهادت

 کنند؟می کار چه است حدیث مجامع در ایشان امثال و ایشان از که
 احادییث جیور ایین بیه رجیالی همیان مییزان طبیق حتیی مهم اینکه نکته

 خودشان میزان طبق حمزه، یعنی بن علی موثقه گویندمی مثتً  موثقه. گویندمی
 را صحیح اصطتح چه اگر است اعتماد و وثاقت مورد است، معتبر احادیث این

 رجالی. میزان با رابطه در برند؛ ایننمی کار به برایش
 که کردند نقل زمانی در را احادیث داریم که چون آنها این دیگر بحث یک

 نقیل او از قبتً  که حدیثی هزار چند مثتً  تمام گویندنمی نبوده فاسد شان عقیده
 دور. شده را بریزید
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 توانیدنمی پس داریم قبول که ما ندارید قبول را رجال علم شما اوالً  :جواب
 و رجال علم اینکه است. ضعیف ما مبنای طبق که کنید استناد روایتی به ما برای
 عتمه و حلی عتمه و طوسی شیخ و مفید شیخ جمله از شیعه های رجالی همه

 دشمنی از پرده دانیدمی کار بدعت و گزار بدعت العلوم را بحر عتمه و مجلسی
 شیما که گزارانی بدعت همین را شیعه مکتب زیرا داردمی بر شیعه با شما آشکار

 فکر که داردمی بر شما نهایت بی غرور از پرده طرفی از .اندکرده حفظ گوییدمی
 شییعه الشیأن عظییم علمای فهمیدمی سوادی کم همه این با شما آنچه کنیدمی

 اما است. رسیدهنمی دارید رجال به شما که اشکاالتی به عقلشان و فهمیدندنمی
 و شماسیت آگاهی بی از نیز ندارد وجود رجال علم صحت بر دلیلی هیچ اینکه
 .نیست اینجا جایش که است شده داده پاسخ رجال کتب در شما اشکاالت همه

 شیعه مکتب از رجال علم حذف که کنممی عرض ختصه طور به فقط من
 کامتً  را بستر که است باطل از صحیح حدیث تشخیص معیار حذف با مساوی

 فیراهم باطل و سند بی و جعلی احادیث از منحرف های فرقه استفاده سوء برای
 .کندمی

 شود حذف شیعه از اگر که دارد احادیث اینقدر حمزه ابی بن علی اینکه اما
 .شودمی وارد موضوعات همه در شیعه بدنه به سهمگینی ضربه

 چه در که باشد دیده را او احادیث همه که بزند تواندمی کسی را حرف این
 نه شود،می چه شود حذف اگر و دارد کارایی چقدر و است شده وارد موضوعاتی

 .نفرمایید مطالعه بدون ادعای پس دانید،نمی رجال از چیز هیچ که شمایی مثل
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 مضمون که 1دارد اربعه کتب در حدیث 545 علی بن حمزه شمارش، طبق
 آنهیا از بسییاری مضیمون شیده، وارد هیم دیگیران احادییث در آنها از بسیاری
 مربوط دیگر بعضی مضمون و نیست پذیرش قابل اصتً  و شیعه مذهب مخالف

 ضیربه شییعه بدنیه بیه آن حذف که است اختق و آداب و مستحبات بعضی به
 زند.نمی سهمگین
 طوسیی شییخ را این کنند،می چکار ایشان احادیث با ها رجالی اینکه اما

 نقیل امیامی دوازده غییر راویان که منفردی روایات به شیعه اصحاب که فرموده
 نماینید کیهمی اسیتناد آنهیا احادیث به وقتی فقط بلکه کنندنمی اعتماد اندکرده
 احادیث با همچنانکه باشد داشته امامی دوازده شیعه روایات در شاهدی و موید
 .2نمایندمی رفتار گونه همین نیز سنت اهل

 علیت بیه را حمیزه ابیی بن علی احادیث همه نشود که فرض بر نتیجه در
 و گذاشت کنار را فردش به منحصر احادیث شودمی اما گذاشت، کنار فراوانیش

 علی توسط فقط «علیه یلتوی ان لمسلم یحل ال» که حدیث معروف یمانی اتفاقاً 
 و تیو فرمودنید: او دربیارهکاظم امام که کسی همان شده، نقل حمزه ابی بن

  3«.الحمیر شبه حصحابك و حنت علي یا» هستید: االغ شبیه اصحابت
 اسیت. موثقیه حمزه ابی بن علی روایات ها رجالی معیار طبق اینکه اما و
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کنید زییرا می بیشتر آشکار شما سوادی بی که نگویید جایی دیگر را این خواهشاً 
 دوازده غییر فیردی رواتیش سلسیله در کیه موثقه گویندمی حدیثی به ها رجالی
 حمزه ابی بن علی مثل کسی نه باشد شده توثیق ها رجالی توسط اما باشد امامی

 باشد ی بسییارمی اول طراز روات ی که از فضال بن حسن بن علی تصریح به که
  1«.متهم کذاب حمزة حبي بن علي» است: متهم و دروغگو

 وضعش علی بن حسن یعنی دیگر راوی اما بود علی درباره شد گفته آنچه
 .است خرابتر پدرش از

 زییدی نفر یک واقفی، نفر دو از غیر به حدیث این سند در گذشته اینها از
 بیا شیما کیه دارد وجیود هیم یوسف( بن )احمد مجهول نفر یک و عقده( )ابن

 بیه که هست مهران بن اسماعیل آن در همچنین شوید.می رد آن کنار از زرنگی
 منفردات به 2کندمی حدیث نقل ضعفا از خیلی چون ها رجالی بعضی تصریح

 دارد. کاربرد موید و شاهد عنوان به تنها حدیثش و کرد اعتماد شودنمی او
اما اینکه چون آنها آخر عمر گمراه شیدند احادییث قبلشیان میورد اعتمیاد 

 حیدیث ایین حمیزه، ابیی بن علی که دادید تشخیص کجا از خوب شما است،
 هم او که حسن پسرش فقط را حدیث این کرده؟ نقل شدن گمراه از قبل را یمانی
 شده واقفی که وقتی را حدیث کندمی مشخص کامتً  این و کرده نقل بوده واقفی

 .است نکرده نقل او از واقفی حسن از غیر کسی که کرده نقل بوده
                                                             

 403. رجال الکشی  1
 38. رجال إبن الرضائری  2



 نبرد |354|

 

 رجیال؟ دنبیال رونیدمی میا فقهای اصتً  چرا اینکه دیگر نکته یمانی: یک
 چقیدر حیدیث این بفهمند تا کنند شواهد اجتما  که اینست چیست؟ هدفشان
 خیلی حماراِت  از یکی خوب، باشد. شده صادر امام مقدس وجود از دارد احتمال

 بیر داعیی بحیث آیدمی کار به حدیث صدور به برای حصول اطمینان که مهمی
 مثتً  فضیلت مورد در شده نقل عایشه از مثل اینکه حدیثی افتراء است. کذب و

 در عایشیه از امیرالمؤمنین و حدیثی هم آقا الشهداء یا مجتبی یا سید حسن امام
 و انگیزه و دلیل عایشه فهمیممی تاریخ مطالعه با ابوبکر نقل شده. فضیلت مورد

 انگییزه و داعی و دلیل عمر داشته اما و ابوبکر فضیلت داعی برای جعل حدیث
 بیوده، اینها شدن کشته عامل خودش که طیبه خمسه فضائل مورد در که نداشته

 حیدیث بیایید حسین امام و مجتبی امام شهادت برای کرده ریزی برنامه خودش
 .بکند جعل

 که نبوده حسین امام زمان اصتً  و مرده معاویه زمان در عایشه اوالً  جواب:
 عایشه اتفاقاً  ثانیاً  نگویید. پت و پرت اینقدر کند ریزی برنامه ایشان شهادت برای

 با که بود کدورتی خاطر به آن و داشته انگیزه و داعی حسنین فضائل نقل مورد در
 خلفیای زمیان در اال و گفت،می را احادیث این او لگ از و بود کرده پیدا معاویه

 بلی  سعی معاویه توسط بکر ابی بن محمد برادرش شهادت از قبل تا و گانه سه
 از عایشه که فضائلی به حتی نتیجه در نمود.می  بیت اهل فضائل کتمان در

 میان در گواهی و شاهد اینکه اال نمود اعتماد تواننمی کرده نقل  بیت اهل
 فضیلت بیان الی به ال در که که ندارد هیچکاری زیرا باشد. داشته شیعه احادیث
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 بزنیی. ضیربه شییعه میذهب بیه تا بگویی هم دروغ و واقع ختف مطلب چند
 محبیوب فاطمه و علی اینکه درباره حدیثی سنی یک از صدوق شیخ همچنانکه

 بیا ایشیان که آمده آن ضمن در که کندمی ذکر اندبوده خدا رسول نزد افراد ترین
، نییز 1دهید آشیتی را دو آن تیا گذاشیت وقیت میدتی پیامبر و شد دعوایشان هم

 اسناد با را« است مومنان همه ولّی  من از بعد علی» روایت سنت اهل همچنانکه
 سیر خالید وعلی بین که آمده مطلب این ضمنش در اما اندکرده نقل فراوان

 فهمیید میننمی شیما را اینها دانممی بوده. دعوا جنگی غنیمت زیبای کنیز یک
 فکیر و انیدخورده را شیما گیول کیه گیویممی ای بیچیاره مردم برای فقط را اینها
 درسیت و فهمیدمی درسیت کیه هسیتید شیما فقیط زمیین کره روی در کنندمی
 گوید.می

من زنی مواظب حرف زدنت باش، می یمانی: خیلی با گوشه و کنایه حرف
کنم و اال چنیان می فقط به خاطر سید احمد الحسن این همه جسارت را تحمل

 دادم که نتوانی سرت را بلند کنی.می جوابت را
کنم: میی فهمید مثیالی ذکیرنمی اما برای اینکه مشخص شیود چیه کسیی

 ختفت مفادش چیست؟ شده؛ مفادش نقل عامه متعدد از طرق به غدیر حدیث
 بخیاطر نیست صحیح روایت گوییم ایننمی اینجا در است. علی امام امامت و

 کیه بودنید پیرمبر صحابه بلکه اندنبوده ... و ثقه و عدل و امامی راویانش اینکه
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 را ایین طیاغوت. بیا بیعیت بیه برگشتند شدند و مرتد خدا پیرمبر از بعد همشان
اسیت،  متیواتر نیست، واحد خبر شده، نقل متعدد طرق به اوالً  چون گوییمنمی

خدا رحمت کند عتمه امینی را که کتاب الردیر را برای اثبات تواتر این حیدیث 
 مثل ظنونی دنبال ما است و دیگر الصدور قطعی دیگر متواتر شد نوشت، و وقتی

 .نیستیم که باشیم رجال علم به قائل اگر حتی رویم،نمی رجال
 ای انگییزه و عییدا چیه سینت اهیل و پیرمبیر صحابه گوییممی از طرفی

پییامبر نسیبت دهنید کیه بیا عقائید  نسیبت را چیزی دروغ به اینکه برای داشتند
 نیست. خودشان سازگار

را  نییم و صفحه دو حدیث حمزه این بن بگویید علی خواهیمی شما حاال
باطیل  عقایید دارد حیدیث ایین آییا گویید؟می چه حدیث این ساخته؟ خوب را

 حدیث این تعابیر و کلمات قطعه قطعه بالعکس؟ دقیقاً  یا کندمی واقفیه را اثبات
 این است. یمانی شریف حدیث آن از بخشی یک که است، صفحه دو که شریف

 صحبت یمانی مورد در که آنجا چه اطهار است. ائمه مشهور روایات همان مفاد
 کیه آنجیایی چه کند.می صحبت سیاه های پرچم مورد در که آنجا چه کند،می

 اثبات پس است؛ دیگر روایات مضمون همه اش کند،می صحبت سفیانی درباره
بر عدم صدور آن وجود دارد. الررض  قرینه بگوییم که واقفیه نبوده منویات کننده

 گویند موثقه.می اینجور روایات را
 سینت اهیل منقوالت به کاری اصتً  غدیر حدیث مورد در ما اوالً  جواب:

 احادیث ما مستمسک و الستم علیهم بیت اهل بیانات ما روی پیش بلکه نداریم
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 سینت اهیل احادیث تان مستندات درصد 70 که شما مثل نه باشدمی محمد آل
 انیدرفته سنت اهل کتب در غدیر حدیث تواتر اثبات دنبال علمای اگر باشد.می

 این بلکه کنند اثبات شیعه برای راالمومنین امیر والیت که نبوده این خاطر به
 اثبیات بیه را مطلبی او خود برای مقابل طرف احادیث با که است جدلی روشی

 بهطالب ابی بن علی والیت اثبات برای را الردیر کتاب امینی عتمه برسانی.
 شییعی درون بحثیی کیه دارد یمیانی بحیث بیه ربطی چه این نوشت سنت اهل

 است؟
 کار رجال به کسی دیگر شد ثابت روایتی تواتر وقتی خودتان بیان طبق ثانیاً 

 کیه است متواتر او بودن الرایات اهدی یا یمانی از اطاعت حدیث مگر اما ندارد
 همیین فقیط بیودنش الراییات اهدی مورد در بپوشیم. سندش رجال از چشم ما

 میورد در و دارد وجیود عمییره بین سییف از مرسیل روایت یک و واقفی حدیث
 قیاس چه را حدیث این هست. واقفیه حدیث همان فقط بودنش االطاعه واجب

 !غدیر؟ حدیث به
 اینقدر اینکه خاطر به اندکرده ثبت را غدیر حدیث سنت اهل چرا اینکه اما
 ایین سیر بیر کیار چند آمدند ولی کنند مخفیش شدنمی که بود فراوان اسنادش

 حیدیث که اوالً  هاست: یمانی شما های تخصص از اتفاقاً  که آوردند در حدیث
 معنیای بیر کیه فراوانیی تا قیرائن اختنداندرا وسطش و ته و سر و کردند تقطیع را

 خنک و آوردی در من تاویتت به دست ثانیاً  بماند مخفی کندمی داللت والیت
 منحیرف مطلیب حقیقیت از را هیا ذهین تیا زدند غدیر حدیث معنای به نسبت
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 کیه شیما مثل خواندندنمی مردم برای اما کردند ثبت را حدیث فقط ثالثاً  سازند.
 قطعیی عتمیت اولیین دانییدمی چیون داریید سفیانی الپوشی در سعی همیشه

 میرگ و سرخ ملخ سراغ رویدمی بلکه است، سفیانیقائم شناخت حضرت
 صدورشیان بر قطعی قرائن نه و متواترند نه کدامشان هیچ که دست کف و سفید
 .دراد وجود

 کسانی شگرد ابی حمزه گفتید، همیشهاما آنچه درباره انگیزه نقل علی بن 
 که اینست دهند دیگران خورد به را آوردی در من و باطل مطالب خواهندمی که

 باطیل از بینیدمی او کیتم در را حقیایق که مخاطب تا آمیزندمی باطل با را حق
 در قبول، است ظهور عتئم از که داریم سفیانی یک ما اینکه شود. غافل هایش

 و است الرایات اهدی پرچمش که داریم یمانی یک اینکه اما آمده، دیگر روایات
 اش انگیزه حال آمده؟ دیگر روایت کدام در این «علیه یلتوی ان لمسلم یحل ال»

 به دیگر چون اندشدهمی جدا ائمه از که افرادی اتفاقاً  بگوید؟ را این که بوده چه
 حرف خویش، فرقه جذابیت حفظ برای شدندمی مجبور نبودند متصل علم منبع
 مطالیب آن بیا امیامی دوازده هیای شیعه که بسازند آوردی در من و جدید های

 حمزه ابی بن علی توسط فقط مطلب این بینیممی که است همین برای .اندبیگانه
 .موثقه گویندنمی را روایات اینجور الررض .دیگر کس هیچ نه شده نقل

 یمیانی بحیث وجود دارد و آن اینکه اصتً در اینجا  دیگر یمانی: یک نکته
 ایین امثیال و حیدیث ایین بیه چندانی نیاز ما یعنی نیست. حدیث این بر مبتنی

 رجیال علیم کش خط با بخواهد کسی اگر اینکه جهت به چرا؟ نداریم. حدیث
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 وجیود والدت حتیی شیود یعنییمی متزلزل کتً  اعتقادی، های بحث جلو برود
 خیود تیو کیرد؛ اثبیات رجیال بیدعت این با شودنمی را الزمان صاحب مقدس
 .مجمل این از بخوان مفصل حدیث

 از کیرد ثابیت رازمان امام والدت شودنمی رجال علم با اینکه جواب:
 هیم راامیام والدت احادیث و ای نخوانده رجال اصتً  شما چون نیست شما

 طوری حال و است علم مدعیان بعضی گفته این بلکه ای، نکرده سندی بررسی
 .کردید نگاه را والدت احادیث تک تک رفتید خودتان انگار که زنیدمی حرف

 :گویممی عزیز مردم برای را این من
 فرض بر اگر حتی که دارد وجود متعددی ادلهزمان امام والدت مورد در
 هییچ باشید ضیعیف همیه ایشیان آمدن دنیا به چگونه خصو  در که احادیثی

 :جمله از کند،نمی ایجاد حضرت آن والدت اثبات در ای خدشه
 و دوازدهیم امیام محمید آل قیائم کنیدمی تصریح روایت 136اول( دلیل

 امام فرزند موعود قائم کندمی تصریح روایت  146باشد.می خدا حجت آخرین
 امیام فرزنید نهمیین قیائم کیه کنیدمی تصریح حدیث 148 است.عسکری

 نتیجیه هیم بیه فیراوان رواییات ایین کردن ضمیمه از خوب باشد.میحسین
 وفیاتعسکری امام زیرا اندشده متولد دوازدهم امام و موعود قائم گیریممی

 .اندنموده
 شد خواهد متولد دوازدهم امام که کندمی تصریح حدیث 214 دوم( دلیل

 .نمایدمی غیبت و
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 اربعیه نواب بود نشده متولد قائم براستی اگر اربعه: نواب واقعه سوم( دلیل
 نادری اال هیچکس و کنند حفظ خود دور به را شیعه جریان قاطبه توانستندنمی

 و آمیده دنییا بیه گوییدمی که امامی این کو آخر که برنخیزد مخالفت به ایشان با
 روشین کیامتً  اربعیه نیواب بیه نسبت شیعیان قاطبه عملکرد همین شده. غائب

 مطمئن اربعه نواب انتساب ودوادزهم امام والدت به نسبت شیعه که کندمی
 .است بوده

 رؤییت نیز و فرزندشان والدت ازعسکری امام دادن خبر چهارم( دلیل
 تصریح مفید شیخ که بزرگوار پدر حیات زمان در شیعیان از جمعی توسط ایشان

 .است کثیر روایاتش کندمی
 صیرری غیبت دوره در حضرت آن با شیعیان از ای عده دیدار پنجم( دلیل

 .بردمی نام را زیادی عده طبرسی شیخ که
 حضرت آن با کبری غیبت در فراوانی افراد دیدار ششم( دلیل
 آن والدت بیه نسیبت سنت اهل علمای از زیادی عده گواهی هفتم( دلیل

 .1رسندمی نفر صد از بیش به که حضرت
 دوادزهیم امیام والدت اثبیات بیرای ها دلیل این از کدام هر چند هر حال

 بیا کیه گییردمی شکل برهانی یکدیگر به اینها همه ضمیمه از اما کندمی کفایت
 .نیست انکار قابل استداللی و منطق هیچ

                                                             
 . این ادله در کتب متعدد کتمی شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. 1
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 سیخن گییردمی را قیائم والدت اثبات جلوی رجال علم که شبهه این پس
 .نیست بیش مضحکی

 را یمیانی توانیم عصیمتمی عقیم رجال و سقیم میزان همین با یمانی: ما
 چون باشیم، چگونه؟ داشته نعمانی غیبت حدیث به نیاز اینکه بدون کنیم اثبات

سیه  آن بیین شیده کیه در نقیل صادق امام از حدیثی مفید، شیخ ارشاد کتاب در
 حیق بیه دعیوت او اسیت چیون یمیانی پیرچم ها، پرچم ترین گر هدایت پرچم

 دارد و عصمت او یعنیکند، نمی باطل به دعوت ابداً  یعنی حق به دعوت کند.می
 .کندنمی خارج حق از و نبرده باطل سمت به را شما

 یکیی آمده، تعبیر این بار سه یا بار دو کریم قرآن در که است این جالب و
یک»پیرمبیر:  مورد در هم یکی قرآن، مورد در یکی خدا، مورد در  إلیی تیدعو إنَّ

 صیحیح سند به حدیث در که کردن حق به دعوت این پس اینها. امثال و «الحق
 همیین و اسیت یمیانی عصیمت کننیده اثبات آمده، مفید شیخ ارشاد کتاب در

 .است دیگر روایات دهنده توضیح فقراتش سایر کند ومی کفایت
 ضیعف نعمیانی حیدیث گوییممی است؟ استداللی جور چه این جواب:

 خودمیان میا را ایین کنیید؟می استناد مرسل حدیث یک به رویدمی دارد سندی
 .داریم حدیث تا دو فقط یمانی بودن الرایات اهدی مورد در که گفتیم اول همان

 عقیم و سقیم میزان از استفاده به داشت ربطی چه ارشاد روایت به استدالل
 از تیر ضعیف خیلی ارشاد حدیث رجال، عقیم و سقیم میزان طبق اتفاقاً  رجال؟
ندارد و در غیبت طوسی هم  سند سلسله اصتً  چون است نعمانی غیبت حدیث
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که این سند با سلسله سند از فضل بن شاذان از سیف بن عمییره نقیل شیده اواًل 
طریق شیخ طوسی به فضل بن شاذان ضعیف است و ثانییًا فضیل بین شیاذان از 

 کند.نمی سیف بن عمیره نقل
 صحیح سندش گوییدمی شما ندارد سند اصتً  ارشاد حدیث گویممی من

 مسائل مورد در اما بود صحیح هم سندش و داشت سند که فرض رب حال است؟
 ییا متیواتر حد در حدیث باید و کندنمی کفایت تنهایی به سند صحت اعتقادی

 نیست. موجود اینجا در هیچکدامش که باشد الصدور قطعی
 رفتیه کار به پیامبر و قرآن و خدا مورد در چون «الحق الی تدعو» اینکه اما

 چیون نیست درست این است، عصمت مطلق معنای به برود کار به جا هر پس
 بیه دعوت یعنی شودمی سنجیده اش کننده دعوت به توجه با حق به دعوت رتبه
 حیق کننید دعیوت چه هر به آنها و باشدمی مطلق معصومین مورد در حق

 مقابیل در سیلمان میثتً  نیسیت. مطلیق معصوم غیر به نسبت حالیکه در است
 فیراالمیومنین امییر بیا بیعیت به را مردم و کندمی ایستادگی ختفت غصب

 ایین بیا نیسیت. او عصیمت مثِبیت اما است حق به دعوت این خوب میخواند،
 نیه کنیدمی مشیخص را حیق به دعوت دایره عصمت که شودمی روشن توضیح

 باشد. کسی عصمت مثِبت حق به دعوت اینکه
 سوی از رجال علم اگر حتی بودیم، رجال علم به قائل حتی اگر یمانی: ما

 حیدیث ایین بیه نییازی بیود، شیده اثبیات عقلیی دلیل سوی از و عترت و قرآن
 قانون با رابطه در ما چون ندارد، فرقی ما برای نباشد یا باشد حدیث این نداشتیم.



 |363|؟ چرا احمد زود آ مده؟ پی سفیانی و خراسانی کجایند   

 خیدا حجیت را یمیانی ییا شیما دارد: حالیت کنیم. دومی بحث حجت معرفت
 خیدا حجت یمانی اگر کنار، بگذاریم را حدیث این اصتً  دانی؟نمی یا دانیمی

 بییاییم نیسیتیم بیکیار که ما کنیم. بحث اش درباره ما ندارد اهمیت خب نباشد
 بیه ... و کفترانی و جمکرانی و سفیانی و خراسانی و یمانی که بزنیم حرف اینجا

 شخصیت این از مدل صد هستند. هایی شخصیت چه اینها که داره ربطی چه ما
 اصتً  خوب نیست خدا حجت یمانی بگوید کسی اگر هستند. ظهور عصر در ها

 خواهیممی است، امامان دینمان به شناخت همه ما چون نکن. بحث اش درباره
 یمیانی بگویید کسیی اگر بشناسیم. اما را الله داعی خواهیممی بشناسیم امام را

 شییخ ارشاد کتاب بخاطر چه حدیث، این بخاطر چه حاال هست، خدا حجت
 چیه چییزی بیا باید خداست حجت که یمانی احادیث دیگر، باالخره چه مفید،

 همیان بیا دقیقیاً  یعنیی حجیت، معرفت شناخت قانون با کند؟ اثبات را خودش
 دقیقاً  هستم، خدا حجت من که کرد اثبات را خودش الله رسول محمد که چیزی
 میا چون بنابراین خورد.نمی ما درد به بیاورد دیگر چیز هر بیاورد و باید را همان
 .روایت نیست تا دو و روایت یک با بحث اصتً  دانیممی خدا حجت را یمانی

 وجیود اصیل پیس داریم. یمانی مورد در روایت بیست هجده ما عتوه به
 اسیت الزمیان صیاحب بیه کننده دعوت است و کننده هدایت او اینکه و یمانی
 همیه و احادیثدارند شتم و ضرب به شدیدی عتقه که کسانی حتی است قطعی

 اصیل در کردند که اعتراف هم آنها بکوبند، سینه دیوار به خواهندمی را احادیث
 .است معنوی متواتر انکاری نیست چون یمانی،
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 داریم حدیث قدر فتن بگویید که نیست یمانی اصل سر بر بحث جواب:
 شیما نیسیتید؟ بیکیار شیما اسیت. یمانی حجیت و عصمت سر بر بحث بلکه

 حجییت و عصمت زنیدمی زور حدیث تا دو این با امامتان از تبعیت به خودتان
 بیر بحیث و نداریم کاری حدیث دو این به ما گوییدمی بعد کنید ثابت را یمانی

 چیه شیما هسیت معلیوم اصیتً  نیه؟ ییا دانیممی حجت را یمانی که اینست سر
 نبود. بحثی دیگر که داشتیم یمانی بودن حجت بر محکم دلیل اگر ما گویید؟می

 دو همیین فقیط یمیانی شیخص حجیت و عصمت درباره که اینست سر حرف
 خیروج اصیل دربیاره فقیط حیدیث، هجده آن اما دارد. وجود مخدوش حدیث
 گویییدمی شما خود که است یمن از مردی درباره آنها از بعضی که است یمانی
 هجیده کنییدمی ادعیا حیاال اما باشد معروف یمانی همان مرادش نیست معلوم

 کیه صنعاسیت و یمین از یمانی خروج کندمی تصریح نه تایش داریم؟! حدیث
 ایین از بعضی داریم؟ حدیث هجده گوییدمی بعد باشدمی شما اعتقاد مخالف
 السیتم علییهم بییت اهل بیانات به ربطی و است سنت اهل منقوالت احادیث

 تا دو ما گوییدنمی شما مگر طرفی از داریم؟ حدیث هجده گوییدمی بعد ندارد
 چند و اول یمانی به مربوط تایش چند حدیث هجده این از خوب داریم؟ یمانی
 9 دارای تنهیا یمیانی هیر کنییم نصیفش اگیر است؟ دوم یمانی به مربوط تایش

 .معنوی متواتر نه و است لفظی متواتر نه که باشدمی حدیث
 تیواتر اصیتً  و چیسیت؟ معنوی تواتر متک اما داریم حدیث هجده اصتً 

 اگیر شیمارید.می بیدعت را آن اصل شما که است رجالی اصطتح یک معنوی
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 موضیوعات از بعضیی شییعه کتیب میان در آوردمی معنوی تواتر حدیث هجده
 .دارند معنوی تواتر اولی طریق به آنها پس است حدیث 50 دارای باطل

 امیا همیین. یمیانی؛ خروج درباره چه؟ درباره اما دارند معنوی تواتر اصتً 
 راییت راییتش اینکیه و است امامی دوازده شیعه یمانی اصتً  اینکه و تفصیتتش

 مخیدوش رواییت دو در تنها که چیزی آیا داریم؟ معنوی تواتر هم است هدایت
 !کند؟می درست معنوی تواتر آمده

 کیرد اثبات را خودش پیامبر که چیزی همان با دقیقاً  با باید یمانی اینکه اما
 کیه آوردیید در کجا از آوردید؟ در کجا از را این کند. اثبات را خودش حقانیت

 فرقیی هیچ هم امام و پیامبر بین و بوده یکی خاتم تا آدم از حجت معرفت قانون
 نیست؟ باره این در

 اندکرده اثبات چیزی با چه را خودشان که نداریم گذشته انبیاء به کاری ما
 تصریح به که قرآن با کرد؟ اثبات چیزی چه با را خودش استم پیامبر براستی اما

 از قیرآن این اگر که کرد تصریح و کرد تحدی و بود گویا ای معجزه متعدد آیات
 را خودشیان چییز بیا  ائمیه اما بیاورید. را مثلش هم شما است بشر جانب
 پیامبر یعنی مباشر. غیر و متصل غیر نص نه مباشر و متصل نص با کردند اثبات

 نمیود، حسن و امام دوازده به نص علی نمود، علی به نص و امام دوازده به نص
 سیجاد و امیام دوازده بیه نیص حسین نمود، حسین و امام دوازده به نص حسن
 اثبیات بیرای دیگیری راه شرایط اقتضاء به اما بود اصلی راه گفتیم که اینها نمود.
 خیدا رسول ودایع به استناد کتاب، اهل با علمی محاجه جمله از دادندمی نشان
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 ماننید سواد بی مدعیان مقابل در شریعت علم به استدالل شیعیان، بعضی برای
 بیا موعیود قائم اما ... و احوال فراخور به فراوان معجزات اظهار افطح، الله عبد
 نیص ظهیور عصیر شییعیان بیرای و بوده غائب که او شود؟می شناخته چیز چه

 بیان یمانی فرقه های ساخته نه بیت اهل بیانات از جوابش زودی به ندارد. مباشر
 .شودمی

 حجیت یمانی دارید قبول شما گوییم: یامی مخالف شخص به یمانی: ما
 کسی اگر دارید؟ کار چه حدیث این به خوب دارید قبول اگر ندارید، یا خداست

 یمانی من که گفت بعد محمدم، آل قائم ام، مهدی من که کرد اثبات شما به آمد
 نیه را بودنیت یمانی کردیم، اما قبول را بودنت قائم و مهدی گوییمنمی دیگر ام،

 یمانی این بگوید کسی اگر اما ماست. پیش هم نود آید صد که نکردیم زیرا وقتی
 چطیور را مهیدی شما پرسیممی نیست، خدا حجت شده، وصف روایات در که

 او بیاید قانونی چه چیست و با پدرش اسم چیست؟ اسمش مهدی شناسی؟می
 اثبیات حاال وقتیی آمده. قانون همان با الحسن احمد شناسی؟ خوب سیدمی را

 از اطاعت وظیفه ما پس األمرم، صاحب محمدم، آل قائم ام، مهدی من که کرد
 ام، یمیانی مین گفیت شیخص ایین اگیر حیال خداسیت. حجیت و داریم را او

 مایی. کاره همه تو مایی، صاحب تو مایی، آقای تو گوییممی
 هیوا رو از کیه خداسیت حجیت یمانی باشیم داشته قبول ما اینکه جواب:

 اگیر پیس دادید قرار ضعیف روایت دو را دلیلش شما خواهد.می دلیل شودنمی
 نخواهید وجیود یمیانی بودن حجت بر دلیلی هیچ دیگر کنار بگذاریم را دو این
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 من گفت بعد کرد ثابت را خودش بودن مهدی و آمد کسی اگر اینکه اما داشت.
 هم بودنش مهدی ادله شودمی معلوم حرف باطلش همین از هستم یمانی همان

 هیچ تنها نه زیرا اندخورده فریب اندآورده ایمان او به که کسانی و بوده مخدوش
 دوئییت بر متعددی ادله عکس بر که نداریم مهدی با یمانی بودن یکی بر دلیلی

 و یمین از یمیانی خیروج کنیدمی تصیریح کیه حدیث 9 جمله: از داریم، اینها
 تفکر یک این است. مکه از مهدی گوید خروجمی دهها حدیث که و صنعاست

 متناقض و غلط حرف هر دیگر شد ثابت ما بر کسی امامت وقتی که است غلط
 از یکیی و دارد معییار خدا حجت شناخت زیرا بپذیریم، باید زد شر  مخالف و

 بطیتن اثبیات بیرای شیعه های حربه از یکی اتفاقاً  و هاست. همین معیارهایش
 و غلط های حرف همین اندداشته بودن حجت ادعای رهبرانشان که فرقه صدها

 کیه داده ییاد ما به قرآن خود را راهکار این و است، بوده شر  مخالف و متنافض
 وجود آن مطالب در زیادی اختتف بود خدا غیر طرف از قرآن اگر»فرماید: می

 است. گونه همین نیز احمد مورد در و 1«داشت
 از کیه اسیت مفصلی بحث یک این شناسیم؟می چه با را مهدی اینکه اما

 دارایمهیدی امام گویم:می ختصه طور به ولی است بیرون شما امثال فهم
 یعنیی نفیی های نشانه اثباتی. های نشانه و نفیی های نشانه است: نشانه نو  دو

 بیه علیم میثتً  نه، حق مدعی اما شودمی شناخته باطل مدعی آن با که چیزهایی
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 زیرا رفت کار به زید و حسن الله عبد و افطح الله عبد درباره که شریعت احکام
 پیس ماندنید بیاز شرعی سواالت پاسخ در و نداشتند آگاهی دین احکام از آنها

 را شیرعی احکیام پاسیخ کیس هیر که رساندنمی این اما نیستند امام شد معلوم
 ادعیای مثل نفیی های نشانهزمان امام مورد در خداست. حجت پس داشت
 است ائمه دیگر نسل از سیدی دوازدهم امام و نداشته فرزند عسکری امام اینکه
 نیه اسیت حسینی سیدی محمد آل قائم اینکه یا باب، محمد علی ادعای مانند

 است معلوم بکند بودن مهدی ادعای بیاید ادعاها این با که کسی خوب حسینی.
 قسیم دو بیر خیود که است زیاد خیلی اثباتی های نشانه اما و باشد.می باطل که

 را اینها همه شما که ظهور از بعد های نشانه و ظهور از قبل های نشانه باشد:می
 نیه سیال، شیش مثتً  که شمریدمی ظهور نشانه را چیزی و اید کرده قاطی هم با

 چیست؟ ها نشانه آن حال است. داده رخ احمد ظهور از بعد سال یا پانزده سال
 بیه فقیط سمری توقیع درزمان امام که باشدمی صیحه و سفیانی مهمترینش

 َفَمیِن  َحاَل »نیاوردنید:  مییان بیه یمانی از حرفی اصتً  و نمودند تصریح دو همین
َعی ْفَیاِنيِّ  ُخُروِج  َقْبَل  اْلُمَشاَهَدةَ  ادَّ ْیَحاِ  َو  السُّ  1«.ُمْفَتر   َکاِذب   َفُهَو  الصَّ

 ایین بیه ایید توانسته چه هر و کشیدید زحمت شما که است همین برای و
 .اید کرده وارد متنی و سندی اشکال شماست مرام مخالف که حدیث

و آن  اعتراف نداریم رجال علم به ما حرف من این شد که اوالً  یمانی: جمع
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 حیدیث ایین داشتیم اعتقاد رجال علم به هم اگر ثانیاً  .دانیممی بدعت و فاسد را
 ثالثیًا دربیاره دارییم. بیاب ایین در هم صحیح حدیث عتوه به و موثقه، شدمی

 آن اصلی های وی گی و یمانی وجود اصل پس داریم متواتر روایات یمانی مسأله
 بیه دارد اشاره یعنی دانیممی ُمشیر عنوان یک را یمانی ما نیست. رابعاً  انکار قابل

 نیدارد. اهمیتیی ذاته حد فی یمانی کلمه این خود پس است حجت که شخصی
 محمیدم، آل قائم و مهدی من که کرد اثبات حجت شناخت قانون با اگر یمانی

 من بفرمایید شما ندارد. بحث جای دیگر هستم، یمانی بگوید حاال اگر بعدش
 و سیمعاً  را همش بکنی، لیست ما برای هم ادعا تا 50شما  هستم، تهرانی اصتً 
 .هستی خدا حجت تو چون کنیممی موالی قبول و سیدی طاعتاً 

 ندارید رجال به اعتراف شما جمع حرفهای ما هم این شد که: اوالً  جواب:
 .نفرمایید احتجاج برای سند بی و ضعیف حدیث با لطفاً  پس داریم که ما

 توثییق علیی پیدرش نیه و حسین نه چون موثقه شودنمی حدیث این ثانیاً 
 سیندش سلسیله اصتً  است صحیح گوییدمی شما که حدیثی عتوه به ندارند،

 بر و نداریم متواتر روایات یمانی درباره ما ثالثاً  باشد.می مرسل است و نشده ذکر
 اتفیاق یمانی خروج بر فقط بدانیم متواتر را شما ادعایِی  حدیث هجده که فرض

 مشییر عنیوان را یمانی نیست الزم شما رابعاً  آن. اصلی های وی گی نه دارند نظر
 9 در دارد؟ چیه بیه اشیاره امیا اسیت مشییر ذاتًا عنوان منسوب اسم زیرا بگیرید
 به منسوب اسم یمانی اصتً  و صنعاست و یمن از خروج که شده تصریح حدیث

 شیده مطیرح رواییات در خیروجش بیا فقیط یمیانی چیون نتیجه در است یمن
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 عنوان مانند آنجاست از خروجش و بودن یمنی همان نسبتش وجه که رساندمی
 بیین قیاسیی و است خراسان از خروجش هم و است خراسانی هم که خراسانی

 بیه منسوب بلکه نیست ای منطقه اسم سفیان زیرا ندارد وجود سفیانی با دو این
 االمیر صاحب و شیعه با او خا  دشمنی به مشیر عنوان، این و است سفیان ابو
 هیم خیلیی اتفاقیاً  نیدارد اهمیتیی ذاتیه حید فی یمانی عنوان اینکه اما باشد.می

 یمانی من بگوید و نشود پا بصره مثل کجا هر از کسی هر اینکه آن و دارد اهمیت
 دسیتور یمانی اسم به بعد و بشمارد ظهور نزدیکی های نشانه از را خود و هستم

 .کند صادر را گناه بی مردم کشتار و قیام
 هییچ زییرا نیسیت حجیت معرفیت قیانون در داخل اصتً  یمانی طرفی از
 .باشد بوده مشیر عنوان دارای که یابیدنمی را خدایی حجت

 قیانون بیا چیون طاعتیاً  سیمعًا و هسیتم تهرانی من بگوید مهدی اینکه اما
 تهرانی برای وجهی هیچ و نیست تهرانی وقتی خوب است! آمده حجت معرفت
او  بیه که کسانی و است کذاب و دروغگو شودمی معلوم ندارد وجود هم بودنش

 بیا کیه نشیده پییدا هییچکس کنیمی فکر شما .اندخورده فریب اندآورده ایمان
 علیی شیود؟ خود به زیادی افراد ایمان موجب حجت معرفت قانون بردن تاویل

 خیود گرد به را یمانی پیروان برابر چندین توانست سال شش طی در باب محمد
 اآلن کند. جمع سال 18 در نتوانسته امکانات همه این با شما امام که کند جمع

 آنهیا از بسیاری و هستند بهائیت مضحک آیین به متدین جهان در نفر ها میلیون
 را خیود قیرآن نیص بیه تمسیک با قادیانی احمد ورزند.می تعصب آن به شدیداً 
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 هییچ کیه زمیان آن در و کیرد معرفی داده بشارت او به عیسی که احمدی همان
 ایمان او به نفر صد هزار نبود بیچاره و فقیر مردم دسترس در جمعی ارتباط وسیله

 همه بودند؟ سواد بی شان همه بودند؟ احمق آنها همه کنیدمی فکر شما آوردند.
 ای عده به کاری فریب با کسی شودمی پس جان. آقا نه بودند؟ حوزوی غیر شان

 متنیاقض های حرف وقتی اما هستم، منتَظر همان و خدا حجت من که بقبوالند
 وعده هر که دیدی وقتی کردی، مشاهده را تقطیعاتش و تحریفات وقتی دیدی، را

 را خیودش بطیتن تیا نمیود بیداء رخداد ادعای سریع آمد در ختفش و داد ای
 هیر دانیدمی حجیت را هست نفعش به که روایتی هر دیدی وقتی کند، الپوشی

 در و السیند صیحیح کیه مخالفی روایت هر و باشد اشکال از پر و سند بی چند
 تو که دهدمی گواهی تو به اینها همه شمردمی جعلی و کرده رد آمده معتبر کتب

ای و خیدا  کیرده اشیتباه فرد این بر تطبیقش و حجت معرفت قانون تشخیص در
هم الزم نیست رگ حیاط چنین فیردی را پیاره کنید چیون بطتنیش از خورشیید 

 .روشنتر است
 تواندمی احمقی فقط طاعًا!؟ و سمعاً  هستم تهرانی من بگوید بیاید مهدی

 .بپذیرد را ادعایی چنین
 
 
 


