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پیشگفتار

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مدتی است که فردی در عراق ادعا میکند ،از فرزندان حضرت مهدی موعودأ
است و او وصی آن حضرت و یکی از مهدیون دوازدهگانه و حجت خدا ،و یمانی و
قائم آل محمد] و معصوم و عالم به جمیع علوم اهلبیت] میباشد.
تبلیغات گسترده ای در شبکه های مجازی راه انداخته ،و صدها جوان ناآگاه و
بی خبر از مبانی دینی را فریب داده و از مکتب حق ،منحرف نموده است.
در افغانستان عده ای گول تبلیغات بیاساس او را خورده اند ،و به این شخص
گرایش پیدا نموده اند.
بنابر این الزم است شبهات و الطائالت این مدعی کذاب مورد بررسی و نقد قرار
گیرد ،تا آنانکه دنبال حقیقت میباشند درک واقع نموده ،از این انحراف جلی و
روشن دست بردارند ،و هم چنین برای مؤمنین کذب این مدعی باید روشن باشد،
تا بتوانند با دلیل و برهان از شبهات این دجال جواب دهند.
الزم بذکر است که دانش پژوهان و محققان دینی ،کتبی در رد اباطیل او نوشته
اند ،ولی چون همه جوانب قضیه در آن نوشتارها مورد دقت قرار نگرفته ،پیروان این
شخص دروغگو با تحریف و تدلیس و جعل اسناد و اکاذیب ،فعالیت گسترده خویش
را ادامه میدهند و هر روز دنبال شکار تازه ای هستند ،و با شستشوی مغزی ،افراد
ناآگاه و بیخبر را جذب اندیشه باطل خود مینمایند.
بر همین اساس الزم دیدم که حقیر نیز مطالبی در این زمینه بنویسم ،تا خدای
ناکرده سکوت در برابر باطل نکرده باشم ،و در حد توانم از حقیقت روشن مکتب
اهلبیت] ،دفاع نموده باشم.
الزم به ذکر است که پس از فتوای تحریم تنباکو که توسط مرجع بزرگ وقت
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حضرت آیت اهلل العظمی  شیرازی صادر شد ،و دولت وقت ایران مجبور شد که
قرارداد منعقد شده در رابطه با تجارت تنباکو با انگلیس را لغو کند ،دشمنان قسم
خورده اسالم و مذهب اهلبیت] ،متوجه نقطه مرکزی اسالم شدند ،که عبارت
از مرجعیت شیعه و توانائیهای مرجع شیعه باشد ،و لذا در صدد برآمدند تا هر طور
میشود ،و از هر راه ممکن مرجعیت شیعه را نشانه رفته و تضعیف نمایند.
لذا از همان روزهای اول توطئه ها و دسیسه های آنها ،علیه مرجعیت آغاز گردید
و تا امروز و از این به بعد هم ادامه داشته و خواهد داشت.
از مرحوم میرزای شیرازی توسط بستگان و شاگردان ایشان در حد تواتر نقل
شده است ،که بعد از صدور فتوای تحریم تنباکو با این لفظ (الیوم استعمال تنباکو
و دخانیات در حکم محاربه با امام زمانأ است) به مرحوم میرزا از گزارشهای
متعددی در رابطه با تأثیر این فتوی در کشور ایران ،خبردادند بهحدی که حتی
در قصر شاه هم تنباکو پیدا نمی شد ،و زنان او از آوردن قلیان امتناع نموده حتی
قلیان ها را شکستند.
میرزا به گریه افتاد ،که از حاال به بعد استکبار و استعمار ،نقطه قوت اصلی را که
روحانیت و مرجعیت است شناخته اند و به جان آن می افتند.
و آن بزرگوار با فراستی که مخصوص مؤمنین هست ،این نکته را در یافته بود و
درست همان شد که آن مرجع بزرگ فرموده بود.
آئین باطل بهائیت را در ایران حمایت کردند ،تا نه تنها مرجعیت و تشیع را ،بلکه
اصل اسالم را منسوخ اعالم کنند ،تا با این ترفند بشود قدرت مرجعیت را از بین
ببرند یا ال اقل تضعیف نمایند.
البته چند صباحی جوالن دادند و عده ای بهائی درست کردند ،اما باالخره با
تالش علماء و اهل دانش و تحقیق ،پیشرفت این مذهب باطل ،متوقف شد و حاال
نه تنها کسی به این مکتب گرایش پیدا نمیکند بلکه پیروان آن مذهب باطل که
حتی اباً عن جد ،بهائی شده بودند ،نیز دست از باطل برداشته و بسوی حق که همان
اسالم محمدی ,است میگروند.
بعد از گذشت تاریخ مصرف این دسیسه ،دشمنان به فکر دسایس دیگر افتادند
تا بتوانند نقشه شوم خود را که از بین بردن مرجعیت و این قدرت معنوی باشد،
پیاده کنند ،و در هر زمان و مکان به گونه ای دیگر و رنگی دیگر ظاهر شدند ،و نقشه
کشیدند و توطئه کردند و عده ای ناآگاه را منحرف نمودند ،اما در آخر تیرشان به
سنگ خورد و ناکام ماندند.
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تا اینکه در سال  1357شمسی انقالب اسالمی ایران به رهبری مرجع عالیقدر
جهان تشیع حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی  ،به پیروزی رسید و با این
پیروزی ،حکومتی دوهزار و پنجصد ساله شاهنشاهی سقوط کرد ،حکومتی که برای
حفظ آن استعمار تالش مستمر و پیگیر انجام داده بود و بقول معروف خون دلها
خورده بود ،و میلیونها دالر مصرف نموده بود،کودتاها براه انداخته بود و از طریق
مزدوران داخلی و طراحان خارجی نقشههای شوم خود را عملی ساخته بود.
این جا بود که دشمن فهمید که هیچ کاری نتوانسته انجام دهد ،این دیگر تحریم
موقتی تنباکو نبود بلکه سقوط یک نظام حکومتی قوی و آمدن نظام اسالمی بود،
که سلطه کفار را بر ممالک اسالمی حرام میدانست ،مبارزه با دشمنان اسالم را
واجب اعالم میکرد ،و از مظلومان در سرتاسر جهان حمایت و دفاع مینمود ،پس
دوباره بفکر چاره افتاد و از باب (الغریق یتشبث بکل حشیش) از هر طریق ممکن
در صدد تضعیف مرجعیت و بدبین ساختن شیعیان نسبت به این نهاد دینی برآمد.
چون در ایران حکومت اسالمی بنیانگذاری شده بود و مسؤلین حکومتی و در
رأس آنان وجود مرجعی آگاه و خبیر و بیدار قرار داشت ،که توطئه های دشمنان را
یکی پس از دیگر خنثی میکرد.
دشمنان متوجه شدند که در ایران نمیتوانند ،مفکوره های باطل و غلط را رایج
بسازند گرچه که زیاد تالش کردند و میکنند ،عرفانهای غلط و مهدیهای موهوم
و نمایندگان دروغین امام زمان ،هیچ کدام نتوانستند کاری از پیش ببرند ،بلکه همه
محکوم به شکست و اضمحالل شدند ،دشمنان به فکر جای دیگری افتادند تا نقشه
های پلید و شیطانی خویش را پیاده کنند.
و چه جای مناسب تر از عراق ،که حکومت صدامی نابود شده و غرب بر آن
مستولی گردیده و دست نشاندگان استکبار در آن کشور ،ید طوالئی برای پیاده
کردن نقشههای خود دارند.
از یک طرف کشور عراق مانند ایران کشوریست ،که اکثریت آنرا شیعیان دوازده
امامی معتقد تشکیل میدهد و از طرف دیگر حوزه علمیه کهن و پر ثمر نجف
اشرف در آن قرار دارد ،و از طرف سوم مراجع تقلید در آن حوزه مستقر هستند ،اما
حکومت دست حاکمان شرع نیست تا مانع اقدامات گمراه کننده آنان باشد ،پس به
فکر پیاده کردن نقشه در آن سرزمین افتادند ،زیرا فضای باز سیاسی و حاکم شدن
دموکراسی غربی و نشر و ترویج آزادانه فرهنگ مبتذل غرب ،به دشمنان این نوید
را میداد که کشور عراق بهترین و مناسب ترین جا و مکان برای اجرای اهداف شوم
و پلید آنها است.
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عراق همسایه ایران است و در عراق مرقد مطهر شش امام بزرگوار و معصوم قرار
دارد و شیعیان ،برای زیارت از اطراف و اکناف عالم به آنجا میآیند ،بعد از سقوط
حکومت صدام و پیدا شدن هرج و مرج نیز ،زمینه برای ایجاد هر گونه انحراف و
اضالل در آن کشور وجود دارد.
چنانکه مرکز وهابیت را شبه جزیره عرب یاهمان عربستان سعودی قرار دادند،
زیرا که بهترین جا برای تبلیغ این مذهب باطل ،سرزمین مکه و مدینه و بهترین
وقت از نظر آنها فصل انجام مناسک حج بود ،که ملیون ها مسلمان از همه دنیا
شرکت میکردند و میکنند.
دشمنان با استفاده از یک سری اعتقادات شیعیان و تمسک بهروایات ضعیفه و
بعضی دلیلهای واهی که در متن کتاب مشخص خواهد شد شخصی را در عراق
علم کردند ،و او مدعی شد که فرزند امام دوازدهم حضرت حجة بن الحسن[،
نائب و وصی او میباشد.
به این معنی که مردم باید به او اقتداء کنند و دیگر نیازی به تقلید از مراجع
و رجوع به رسائل عملیه نیست ،زیرا وقتی فرزند امام معصوم که خود نیز معصوم
و عالم به تمام دین میباشد وجود دارد ،رجوع به مرجع تقلیدی که امام زمان را
ندیده و با آن امام ارتباط مستقیم ندارد ،به چه دردی میخورد و چه فائده ای
خواهد داشت؟
البته در ضمن مباحث این کتاب روشن خواهد شد که تمام ادعاهای این آدم
باطل و بی اساس است ،ولی آنچه در این مقدمه گفته شد برای این بود ،که
خوانندگان عزیز بدانند که اصل هدف استعمار و استکبار جهانی از تشکیل این
گروهکهای منحرف ،بر عالوه دوری مردم از دین خدا ،بدبین کردن آنها نسبت
به حوزههای علمیه و فقهای عظام ،مراجع بزرگ تقلید میباشد ،زیرا با نفوذ آن
بزرگواران در جامعه تشیع ،دشمن نمیتواند کاری را که میخواهد انجام دهد.
الزم به ذکر است که دشمنان اسالم به همین مقدار بسنده نکرده و نمیکنند
بلکه شخص موهوم و ناشناس دیگری را به نام (منصور هاشمی خراسانی) نیز علم
کردهاند و او نیز ادعا دارد که همان  خراسانی است که قبل از ظهور امام زمان}
خروج میکند و با سفیانی میجنگد.
این آدم نیز برای خودش سایتی دارد و کتابهای تألیف نموده است ،و خودش
را چون امامان] معصوم میداند.
او هم مثل مدعی دروغین یمانی تقلید را حرام میداند و مردم را بسوی خودش
دعوت میکند.
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درکشورهای اسالمی مثل ایران و عراق و غیره باز مواردی غیر ازاین وجود داشته
و دارد ،مثل تشکیل گروهک عرفان حلقه که با ترفندهای شیطانی جوانان را شکار
میکردند ،و امروز رؤسای آنان به دام قانون گرفتار آمده اند ،و مثل شیخ علی اکبر
تهرانی که مدعی بود حتی از پیامبر ,و اهلبیت] نیز باالتر است.
و مدعی بود که در خواب دیده شده که انبیاء عظام الهی و اولیاء] در رابطه
با او جلسه برگذار کرده اند ،و نواسه او که یک دختر است او را از امام زمان}
مهمتر و بزرگتر معرفی میکرد.
و دهها مورد از این گونه قضایا ،که مردمان زود باور و معتقد را از مسیر اسالم
ناب منحرف نموده و برای ارضای اربابان خارجی شان ،تالشهای گسترده انجام
میدهند.
یادم هست که یک وقتی در ایران یک خانمی را دستگیر کردند که ادعا میکرد:
او را امام زمان} متعه نموده است ،و امام زمان} به او گفته که به خاطر زحمات
تو خداوند ظهور مرا چهل سال جلو انداخته است و...
بر جوانان مسلمان و پیرو اهلبیت] الزم است که اجازه ندهند ،کس یا
کسانی با این ترفندها از احساسات پاک و عقاید خالص و عشق مخلصانه شان
نسبت به دین و مبانی دینی ،سوء استفاده نمایند و با ترفندهای نظیر خواب دیدن،
استخاره کردن و ...سبب گمراهی آنان شوند.
ضمنا همانطوریکه حیلهها و ترفندهای گذشته استکبار جهانی برمال شد ،و مردم
متوجه دروغ بودن آن شدند ،این ترفند و حیله جدید هم گرچه آن نتیجهای را
که استکبار جهانی و مزدورانشان انتظار داشتند در پی نداشت ،و مردم مؤمن آن
را باطل میدانستند و باطل اعالم کردند ،و عدهای ناآگاه و بی خبر را توانستند به
گمراهی و انحراف بکشانند و بدعتهایی در دین خدا ایجاد نمایند ،که در البالی
این کتاب روشن خواهد شد ،روزی نابود شده و مضمحل خواهد شد چراکه للحق
دولة و للباطل جولة.
غرض ما از نوشتن این کتاب فقط هدایت گمراهان و گول خوردگان نیست ،بلکه
مهم آگاه ساختن مؤمنان و دوستاران اهلبیت] از توطئههای دشمنان و ابطال
این ادعای غلط و بی اساس است.
ناگفته نماند که مدعی یمانی تنها ادعای یمانی بودن ندارد بلکه خودش را
فرزند امام زمان} و وصی آن حضرت ،سفیر پنجم ،موعود همه ادیان ،قائم آل
محمد] ،امام ،عالم به علوم امامت (علم لدنی) ،یمانی و معصوم معرفی میکند،
که به هرکدام این اباطیل پاسخ داده خواهد شد  .
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ما در این کتاب کوشش نمودهایم که با دالیل عقلی و نقلی بطالن این ادعاها را
ثابت نمائیم ،تا چراغی باشد برای کسانی که میخواهند از تاریکی رهائی یابند ،و
راهنمائی باشد برای اهل تحقیق ،تا خدای نکرده در دام این خناسان گرفتار نشوند.
باشد که با این عمل ناچیز و کوچک ،مقداری از َدین خود به اسالم و مسلمین
را اداء نموده باشیم.
امیدواریم خداوند این عمل کم و کوچک را مورد قبولش قرار دهد ،و گمراهان
را بسوی حق و حقیقت راهنمائی نماید.
خزان 1397
کابل – تکیه خانه عمومی چنداول
سید محسن حجت

    

 -1آیا امام زمان} ازدواج نموده است؟
احمد نامی میگوید :فرزند امام زمان} است ،در حالیکه اول باید ثابت شود
که امام زمان} ازدواج کرده است یا خیر؟ فرزند دارد یا خیر؟ تا بعد در رابطه با
مصداق خارجی آن بحث شود.
در اینکه آیا حضرت حجت} ازدواج نموده اند یا خیر ،سه نظریه وجود دارد.
نظریه اول :چون ازدواج یک امر مستحب و از مستحبات مؤکده میباشد و امام
معصوم} همانند پیامبر ,به تمام مستحبات عمل میکند ،پس آن حضرت
یقینا ازدواج نموده ،و دارای زوجه و فرزند میباشد.
این گروه برای اثبات مدعای خود ،به بعضی از آیات قرآن کریم و روایات هم
استدالل نموده اند ،از جمله به روایت معروف (النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی
فلیس منی) نکاح سنت من است و هرکه از سنت من اعراض کند از من نیست.
یا روایاتی که عزوبت و زن نگرفتن را مکروه معرفی میکند ،و مسلما معصوم}
مرتکب مکروه نمیشود.
یا روایاتی که از آن روایات استفاده میشود امام} ازدواج نموده ،و تشکیل
خانواده داده است بلکه فرزندانی هم دارد که خود دلیل بر ازدواج است.
شیخ طوسی در کتاب (الغیبة) این روایت را از امام صادق} با این سند نقل
َ
ن َعب ِد َّ
الل ِ بْنِ َجبَ َل َة
يس َع ْن َعلِ ِّي بْنِ ُم َح َّم ٍد َعنِ ال ْ َف ْضلِ بْنِ َشاذ َ
َان َع ْ ْ
میکند( :أ ْح َم ُد بْ ُن إِ ْد ِر َ
ال س ِم ْع ُت أَبَا َعب ِد َّ
َّ
ول إ َِّن ل ِ َص ِ
الل ِ ع يَ ُق ُ
اح ِب
َع ْن َع ْب ِد الل ِ بْنِ ال ْ ُم ْستَنِي ِر َعنِ ال ْ ُمفَضَّ لِ بْنِ ُع َم َر قَ َ َ
ْ
َه َذا ْ َ
ول ب َ ْع ُض ُه ْم قُتِ َل َو يَ ُق َ
ات َو يَ ُق َ
ول َحتَّى يَ ُق َ
ال ْم ِر غ َْيبَتَ ْينِ إ ِْح َدا ُه َما تَ ُط ُ
ول
ول ب َ ْع ُض ُه ْم َم َ
َ
َ
ير َل يَ َّطلِ ُع َع َلى َم ْو ِض ِع ِه أَ َح ٌد
ب َ ْع ُض ُه ْم َذ َه َب َحتَّى َل يَ ْب َقى َع َلى أ ْم ِر ِه ِم ْن أ ْص َحاب ِ ِه إ َِّل ن َ َف ٌر يَ ِس ٌ
ِم ْن ُول ْ ِد ِه َو َل غ َْي ِر ِه إ َِّل ال ْ َم ْولَى ال َّ ِذي يَلِي أَ ْم َره) امام دوازدهم دارای دو غیبت است که
یکی از دیگری طوالنی تر است و به حدی طول میکشد که مردم نسبت به این امر
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متزلزل می شوند و فقط تعداد کمی از یاران بر این عقیده ثابت قدم میمانند ،هیچ
کس از مکان آن حضرت خبر ندارد ،نه از فرزندانش و نه از یارانش و فقط غالمی که
1
در خدمت ایشان است میداند که آن حضرت در کجا است.
روایت از جهت سند ضعیف و غیر قابل اعتماد است زیرا که مشتمل بر مجاهیل
است.
و اما از حیث داللت اوال :این روایت در غیبت نعمانی 2به جای کلمه ( ُولد) کلمه
(ولی) را دارد و اینگونه نقل شده است َ
(ل يَ َّطلِ ُع َع َلى َم ْو ِض ِع ِه أَ َح ٌد ِم ْن ُولْی َو َل غ َْي ِر ِه
َ
ره) نه دوست و نه غیر دوست جای آن حضرت را نمی دانند
إ َِّل ال ْ َم ْولَى ال َّ ِذي يَلِي أ ْم َ
جز خادمی که در خدمت ایشان است.
پس وقتی روایت به دو لفظ مختلف نقل شده باشد ،مجمل میشود و امکان
استدالل به آن از بین میرود.
ثانیا :روایت شیخ طوسی از نظر لفظی و قواعدی دچار مشکل است زیرا معنی
روایت این گونه میشود که نه فرزندان آن حضرت اطالع دارند و نه غیر او که در
این صورت ،باید معتقد بشویم که امام زمان} یک فرزند بیشتر ندارد چون ضمیر
(غیره) مفرد است و باید مرجع ضمیر هم مفرد باشد و التزام به این مطلب ممکن
نیست چون مرجع ضمیر مفرد نیست و از طرف دیگر ،بعید است بلکه عادتا ممکن
نیست که فقط یک فرزند داشته باشد ،بنابراین روایت نعمانی از این لحاظ دقیق تر
است که (ولی) مفرد است و ضمیر (غیره) هم که مفرد است به ولی بر میگردد.
ثالثا :بر فرض که نقل شیخ طوسی را ترجیح دهیم ،باز داللت بر وجود فرزند یا
فرزندانی برای آن حضرت نمیکند ،بلکه مبالغه در خفای ایشان را میرساند ،یعنی
آنقدر آن حضرت در خفا قرار دارد که حتی اگر فرزند هم داشته باشد از محل آن
حضرت بی اطالع میباشد.
لر ْح َمـ ِٰن َولَ ٌد َف َأنَا
چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید{ :ق ُْل إِن َك َ
ان لِ َّ
ين} بگو ای پیامبر که اگر خداوند فرزندی داشت من اولین عبادت کننده
َأ َّو ُل الْ َعابِ ِد َ
3
بودم.
همچنین شیخ طوسی قدس سره این جمله را در بعضی از دعاها و صلوات
اصتِ ِه َو
مخصوصه نقل میکند َ(اللَّ ُه َّم أَ ْع ِط ِه فِي ن َ ْف ِس ِه َو ُذ ِّريَّتِ ِه َو ِش َيعتِ ِه َو َر ِعيَّتِ ِه َو َخ َّ
الدنْيَا َما تُ ِق ُّر ب ِ ِه َع ْينَ ُه َو تَ ُس ُّر ب ِ ِه ن َ ْف َسه) خدایا ،مایه چشم
َعا َّمتِ ِه َو َع ُد ِّو ِه َو َج ِمي ِع أَ ْهلِ ُّ
 .1کتاب الغیبة ص 161
 .2الغیبة نعمانی ص 172
 .3زخرف 81
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روشنی و خوشحالی امام زمان} را در او و خانواده و فرزندان و ذریه و تمام
1
پیروانش فراهم فرما.
این روایت را دیگران نیز از شیخ طوسی نقل کرده اند ،اما با فرض قبول از حیث
سند هیچ گونه داللتی بر داشتن فرزند یا فرزندانی در زمان غیبت ندارد بلکه ممکن
است مراد فرزندانی باشند که بعد از ظهور آن حضرت} یا قریب به زمان ظهور
به دنیا میآیند.
عالمه مجلسی طاب ثراه روایتی را از قصص االنبیاء] از امام صادق} نقل
میکند که فرمود( :يَا بَا ُم َح َّم ٍد َك َأن ِّي أَ َرى ن ُ ُز َ
الس ْه َل ِة ب ِ َأ ْهلِ ِه َو ِعيَال ِ ِه)
ول ال ْ َقائ ِ ِم فِي َم ْس ِج ِد َّ
ای ابا محمد مثل اینکه من میبینم آمدن حضرت قائم} را با اهل و عیالش در
مسجد سهله ،2این روایت نیز با غمض از سند داللتی بر وجود فرزند در طول زمان
غیبت ندارد بلکه مستفاد از آن وجود اهل و عیال برای آن حضرت در زمان ظهور
است ،و اهل اعم از فرزند و غیر آن میباشد.
یعنی وقتی حضرت ظهور میکند دارای اهل و عیال است ،ولی آیا سالها قبل
از ظهور فرزندانی داشته یا خیر ،یا حتی در زمان ظهور فرزند دارد یا خیر؟ داللتی
ندارد.
روایات دیگری هم که در این زمینه وجود دارد بر عالوه اشکال سندی ،دارای
اشکاالت متنی بوده که موجب قطع و یقین به این قضیه نخواهد شد.
وانگهی این سؤال پیش میآید که امام زمان} با طول عمری که دارند و معلوم
هم نیست که چند سال دیگر در غیبت بمانند ،ده سال یا صد سال یا هزار سال یا
بیشتر ،آیا با یک زن ازدواج کرده اند و یا اینکه متعدد بوده و آیا زنهای آن حضرت
مثل خود ایشان دارای عمر طوالنی هستند یا خیر؟ و آیا خانواده های آن زنان یا
حتی خودشان امام} را میشناسند یاخیر؟
تا حاال دیده و شنیده نشده که کسی ادعا کند پدر یا برادر یا عمو یا دائی همسر
امام زمان} است.
همچنین آیا حضرت دارای یک فرزند شده یا چندین فرزند؟ که توقع میرود
حداقل بیش از یک نفر باشند و آیا همه آنها پسر بوده یا دخترانی هم وجود دارند؟
آیا آن پسران و دختران میدانند که فرزندان امام} هستند یا خیر؟ و آیا
آنها هم ازدواج کرده و نسلی دارند یا خیر؟ و اگر ازدواج کرده باشند آیا خانواده
 .1مصباح المتهجد ص 408
 .2بحار االنوار ج  52ص 317
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همسرانشان آنها را میشناسند یا خیر؟ و دختران آن حضرت آیا شوهر کرده اند یا
خیر؟ و آیا فرزندانی دارند یا خیر؟ و آیا خانواده همسرانشان آنها را میشناسند یا
خیر؟
و چون ازدواج مستحب است و بنابر سخن اول ،امام} مستحب را ترک
نمیکند ،پس تعداد ساداتی که به آن حضرت منسوب میشوند چند نفر است؟
باید به صدها و هزارها نفر برسد مخصوصاً که عمر آن حضرت طوالنی بوده و
مسلماً باید ازدواجهای متعدد داشته باشد ،درحالیکه در بین تیرههای سادات فقط
ساداتی را میبینیم که به امام حسن و امام حسین[تا امام دهم امام علی
النقی} منتسب هستند.
برای امام عسکری} فرزندی غیر از امام زمان} نداریم و برای امام زمان}
هم در تاریخ نیامده که کسی فرزند یا فرزندان آن حضرت را مالقات کرده باشد یا
به آنها دختر داده باشد و یا اینکه نوه یا نتیجه امام زمان} باشد.
پس نظریه اول را نمیشود صد در صد پذیرفت و قبول کرد.
اشکال :مگر میشود امام} مستحب مؤکدی چون نکاح و ازدواج را ترک
نمایند؟
جواب :برای مسائل مهمتر حتی میشود واجب را هم ترک کرد تا چه رسد به
مستحب ،مثال اگر بین دو واجب تزاحم بهوجود بیاید و یکی اهم و دیگری مهم
باشد ،مهم به خاطر اهم ترک میشود و در مورد ما هم گفته میشود که مسئله
غیبت و مخفی ماندن آن حضرت اهم و ازدواج مهم است ،پس به خاطر آن اهم این
مهم ترک میشود.
در رابطه با بعضی از انبیاء] هم داریم که تا آخر عمر ازدواج نکردند ،مثل
حضرت عیسی و حضرت یحیی[.
خداوند میفرماید{ :ف َنا َد ْت ُه الْ َم َلئِ َك ُة َو ُه َو قَائِ ٌم ُي َص ِّلي ِفي الْ ِم ْح َر ِ
ـه ُي َب ِّش ُر َك
اب َأ َّن ال َّل َ
بِ َي ْح َيىٰ ُم َص ِّدقًا بِ َك ِل َم ٍة ِّم َن ال َّل ِ
ين} و هنگامی که
ورا َونَ ِب ًّيا ِّم َن َّ
الصالِ ِح َ
ـه َو َس ِّي ًدا َو َح ُص ً
زکریا } در محراب ایستاده و مشغول عبادت بود ،مالئکه به او گفتند که خداوند
ترا بشارت می دهد به پسری که اسم او یحیی است ،کسی که مسیح را تصدیق
میکند و رهبر است و از هوسها و مشتهیات نفسانی بدور بوده و پیامبری از صالحان
است.1
از طرف دیگر ازدواج یک امر حادث و پدیدۀ جدید است اگر واقع شده باشد دلیل
 .1آل عمران 39
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قطعی میخواهد ،و با اما و اگر ثابت نمیشود.
پس نظریه اول را نمیشود به ضرس قاطع پذیرفت.
نظریه دوم :آن حضرت} ازدواج نکرده اند ،چون با فلسفه غیبت سازگاری
ندارد.
این نظریه هم مردود است زیرا که ازدواج هیچ منافاتی با غیبت نداشته و ندارد.
نظریه سوم :نظر ندادن است و اینکه ما نمیدانیم ،پس نه نظریه اول را قبول می
کنیم و نه نظریه دوم را بلکه توقف میکنیم.
به تعبیر دیگر نه نفی میکنیم و نه اثبات بلکه میگوییم ما نمیدانیم ،و اینکه آن
حضرت ازدواج کرده باشد یا نباشد هم جزء مسائل اعتقادی و فروع فقهی نیست،
که التزام به آن واجب باشد ،برای آنکه ملزم به شناخت خود امام زمان} هستیم،
نه شناخت زنان و فرزندان آن حضرت.
برفرض که قبول کنیم امام} زن و فرزند دارند یا به ما گفته شود :که شما
توقف کردید و معنی توقف نفی نیست.
میگوییم :فوق مطلب اینست که یک مسئله کلی ثابت میشود و معنایش این
نیست که هر کسی بیاید ادعا کند که او همسر ،یا فرزند و یا نوه و یا نتیجه حضرت
میباشد ،فورا مورد پذیرش قرار گیرد.
خالصه :ازدواج و فرزند داشتن امام} ،معنایش قبول کردن ادعای کذاب مدعی
نیست و اال فردا هر کسی ادعا کرد و دلیل نداشت ،باید قبول کنیم.
مخصوصا کسی که خودش دعوا میکند من فرزند امام زمان هستم ،و جالب
است که یکی از مبلغان ایشان در یک فایل صوتی که موجود است این گونه ایشان
را معرفی میکند( :احمد بن اسماعیل بن صالح بن حسین بن سلمان و پدر سلمان
نامعلوم بوده و طبق گفته این گوینده ایشان ،در حقیقت مقطوع النسب یا مجهول
االصل بوده تا زمانیکه ادعا میکند که با امام مهدی} مالقات کرده و بعد از آنکه
امام علیه السالم ایشان را مأموریت داده و تعلیم و تربیت کرده ،به ایشان میگوید:
تو از فرزندان من هستی و پدر سلمان من (امام زمان) می باشم).
جای تعجب است که یک آدم مجهول االصل و بقول این آقای مبلغ ،مقطوع
النسب یک مرتبه میشود فرزند حضرت امام زمان}.
و بیشتر جای تعجب است از کسانی که این ادعای بدون دلیل را ،از خود مدعی
میپذیرند و او را منسوب به امام زمان} میکنند.
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ادعای که افراد دیگر خانواده و اقارب او هرگز آنرا بیان نکرده اند ،مگر اینکه
این مدعی کذاب بگوید که سلمان فقط یک فرزند داشته و بس که حسین باشد و
حسین نیز یک فرزند داشته و بس که صالح باشد و صالح نیز فقط یک فرزند داشته
و بس که اسماعیل باشد و اسماعیل هم فقط یک فرزند داشته که همین آقای
مدعی باشد و بس.
و این مطلب یقینا قابل قبول نیست ،زیرا اگر همه این طبقات فرزندان متعددی
داشته اند ،اعم از دختر و پسر ،پس باید نسل همین آقای سلمان مقطوع النسب
مجهول االصل نکره ،حد اقل به صد نفر برسد و همه باید مدعی فرزند بودن برای
امام زمان} باشند.
وانگهی چرا امام زمان} به سلمان بیچاره ،که از درد معلوم نبودن پدرش رنج
میبرده و حتما دور و بریهایش مطالب زننده در این رابطه به او میگفته اند ،خبر
نداده که ناراحت نباش تو فرزند من هستی و من با مادر تو ازدواج کردم ،و چرا
سلمان به پسرش یا پسرانش و دخترانش نگفته که از اینکه من بی اصل و نسب
هستم رنج نبرید ،زیرا شما فرزندان امام زمان} هستید ،و من پدرم امام زمان}
است ،که در فالن سال با مادرم که فالنه باشد ازدواج کرده و ما همه حالل زاده
هستیم ،آنهم حالل زاده ای که فرزندان قریب امام زمان} هستیم و همه امام
زاده هستیم ،آنهم امام زاده های زنده ،و از مردم میخواستند که برای آنها زیارت
نامه بخوانند ،چون خواندن زیارت نامه که فقط برای امام زاده مرده یا شهید نیست
بلکه شامل زندگان هم میشود.
عالوه بر آنچه گفته شد این سؤال نیز مطرح است ،که آیا سلمان نامی که مقطوع
النسب و مجهول االصل بوده و بعد بطور اتوماتیک فرزند امام زمان} شده ،در
کدام سال از سالهای عمر آن حضرت به دنیا آمده است.
آیا مثال در سال  1300هجری قمری یا قبل از آن در سال  1000هجری قمری
یا قبل از آن؟
و اگر برای اینکه از نظر طبیعی حدود سالهای  1300باشد ،آیا امام زمان} آن
هزار و اندی سال را مجرد بوده اند؟ یا اینکه متأهل و آیا آن زن همان مادر سلمان
بوده است یا اینکه غیر او؟ و اساساً چند بار ازدواج کرده اند؟ و حاصل این ازدواجها
چند فرزند است؟ و آنها و فرزندانشان کجا هستند؟ و چرا این آقای به اصطالح
مقطوع النسب و مجهول االصل خبر از اقوام و ارحام خود ندارد؟
مهمتر از همه مرحوم شیخ طوسی قدس سره ،روایتی نقل میکند که داللت
صریح دارد بر اینکه امام زمان} ،صاحب فرزند یا ال اقل صاحب فرزند پسر نشده
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و تا آخر عمر هم پسری نخواهد داشت.
ان بْنِ ُر َش ْي ٍد َعنِ
(م َح َّم ٌد ال ْ ِح ْميَر ُّ
ِي َع ْن أَبِي ِه َع ْن َعلِ ِّي بْنِ ُس َل ْي َم َ
و روایت این استُ :
َ
َ
الر َضا ع فَ َق َ
ال ْ َح َسنِ بْنِ َعلِ ٍّي ال ْ َخ َّزا ِز قَ َ
ال ل َ ُه
ال َد َخ َل َعلِ ُّي بْ ُن أبِي َح ْم َز َة َع َلى أبِي ال ْ َح َسنِ ِّ
ال ل َ ُه إِن ِّي َس ِم ْع ُت َج َّد َك َج ْع َف َر بْ َن ُم َح َّم ٍد ع يَ ُق ُ
ال ن َ َع ْم فَ َق َ
ام قَ َ
ام
ول َل يَ ُك ُ
أَنْ َت إ َِم ٌ
ون ْال َِم ُ
َ
ال َج ْع َف ٌر إِن ََّما قَ َ
س َه َك َذا قَ َ
إ َِّل َو ل َ ُه َع ِق ٌب فَ َق َ
ال َج ْع َف ٌر َل
ال أَ ن َ ِس َ
يت يَا َش ْي ُخ أ ْم تَنَ َ
اس ْي َت ل َ ْي َ
ام ال َّ ِذي يَ ْخ ُرج َع َل ْي ِه ال ْ ُح َس ْي ُن بْ ُن َعلِ ٍّي ع فَ ِإن َّ ُه َل َع ِق َب ل َ ُه
يَ ُك ُ
ام إ َِّل َو ل َ ُه َع ِق ٌب إ َِّل ْال َِم َ
ون ْال َِم ُ
اك َه َك َذا َس ِم ْع ُت َج َّد َك يَ ُق ُ
فَ َق َ
ال ل َ ُه َص َد ْق َت ُج ِع ْل ُت فِ َد َ
ول) راوی میگوید بر امام رضا}
وارد شد علی بن ابی حمزه و عرض کرد :آیا شما امام هستید؟ حضرت فرمود :بلی،
علی بن ابی حمزه گفت :من از جد شما حضرت جعفر بن محمد شنیدم که فرمود:
کسی که بال عقب است نمیتواند امام باشد ،یعنی امام باید فرزند داشته باشد آنهم
فرزند پسر که بعد او جانشین شود (ظاهرا این سؤال وقتی از امام رضا } شده
که هنوز حضرت جواد} بدنیا نیامده بوده) حضرت در پاسخ او فرمود :ای شیخ
فراموش کرده ای یا خودت را به فراموشی میزنی ،آنطور که تو میگوئی جدم امام
صادق نفرموده است ،بلکه آن حضرت فرموده است :امام نیست مگر آنکه فرزند پسر
داشته باشد ،مگر آن امامی که خارج میشود بر او امام حسین بن علی}زیرا که
آن امام بال عقب است و فرزند یا فرزند پسر ندارد ،راوی میگوید علی بن ابی حمزه
عرض کرد :شما درست میفرمائید فدایتان شوم ،جد بزرگوار تان چنین فرمودند).1
عالمه مجلسی رضوان اهلل علیه از تفسیر عیاشی نقل میکند که بعد از ظهور
حضرت صاحباالمر} امام حسین} با کسانی که با او شهید شدند ،رجعت
ون ب ِ َذل ِ َ
کند       (و ب َ َل َغ َعنِ ال ْ ُح َس ْينِ ال ْ ُح َّج ُة ال ْ َقائ ِ ُم ب َ ْي َن أَ ْظ ُه ِر النَّ ِ
ك
می
اس َو َص َّدقَ ُه ال ْ ُم ْؤ ِمنُ َ
َ
ون ال َّ ِذي يَلِي غ ُْس َل ُه َو َك ْفنَ ُه َو َحنُ َ
وط ُه َو إ َِيل َج ُه ُح ْف َرتَ ُه ال ْ ُح َس ْي َن َو
اء ال ْ ُح َّج َة ال ْ َم ْو ُت فَيَ ُك ُ
َج َ
َل يَلِي ال ْ َو ِص َّي إ َِّل ال ْ َو ِصي) وقتی آن بزرگوار رجعت کردند و مردم همه از رجعت او
با خبر شدند امام زمان} از دنیا میرود ،و کسی که متولی غسل و کفن و حنوط
و دفن امام زمان} میشود ،امام حسین است زیرا که غیر از وصی کسی دیگری
اجازه ندارد ،متولی این امور برای وصی شود.2
قریب به همین مضمون نیز روایتی را مرحوم کلینی نقل میکند( :فَ ِإذَا ا ِ ْستَ َق َّر ِت
وب اَلْم ْؤ ِمنِ َ َ
لس َ
ون اَل َّ ِذي
اء اَل ْ ُح َّج َة اَل ْ َم ْو ُت فَيَ ُك ُ
ين أن َّ ُه اَل ْ ُح َس ْي ُن َع َل ْي ِه ا َ َّ
اَل ْ َم ْع ِرفَ ُة فِي قُ ُل ِ ُ
ال ُم َج َ
ال ُم َو َ
لس َ
ال يَلِي
يُ َغ ِّس ُل ُه َو يُ َك ِّفنُ ُه َو يُ َحن ُِّط ُه َو يَ ْل َح ُد ُه فِي ُح ْف َرتِ ِه اَل ْ ُح َس ْي َن بْ َن َعلِ ٍّي َع َل ْي ِه ا َ َّ
اَل ْ َو ِص َّي إِ َّ
ال اَل ْ َو ِص ُّي) و چون مؤمنان بدانند كه او حسين} است ،اجل حضرت
حجت} فرا رسد ،و امام حسين} خواهد بود كه او را غسل مىدهد و كفن
 .1الغیبة ص 224
 .2بحار االنوار ج  51ص 56
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و حنوط مىكند و به خاكش مىسپارد ،و عهده دار تجهيز جنازۀ وصى نشود مگر
وصى و امام.1
پس نتیجه میگیریم که اوال :این آدم خودش مدعی است و هرکسی دیگری
هم اگر دین نداشته باشد میتواند از این ادعاها بکند ،و این ادعا چیزی را به اثبات
نمیرساند و ثانیا :امام زمان} فرزند پسر ندارد واال اگر بعد از خود فرزندی داشت
و او هم ادعای امامت و وصایت داشت باید او پدرش را تجهیز میکرد نه امام
حسین}.
البته یمانی دروغین و پیروان جاهل او در رابطه با رجعت ائمه} و رجعت امام
حسین} در زمان حضرت مهدی} ،مطالب نادرست و پوچی ارائه کرده اند،
که مخالف چیزی است که از روایات اهل بیت} استفاده میشود ،و ارزش جواب
دادن را ندارد.
بر فرض محال (و فرض المحال لیس بمحال) که همه ادعاهای این کذاب درست
باشد و او واقعا فرزند امام زمان} باشد ،باز هم برما واجب نیست که از او اطاعت
کنیم زیرا یک روایت هم نداریم که اطاعت از فرزند امام زمان} ،در زمان حیات
آن حضرت بر ما واجب و الزم باشد ،بلی اگر ثابت شود که او فرزند امام یا از نوادگان
او میباشد ،احترامش الزم است و معنی ندارد که دو امام معصوم در یک زمان و
همزمان برای مردم امامت داشته باشند.
یکی از فضالی قم وقتی در درس خارج مهدویتش به همین مطلب اشاره میکند
و میگوید :اگر ادعای این آقا درست باشد ،که فرزند امام زمان} است ما رو در
روی او ایستاده میشویم و میگوییم :ما از پدر تان تبعیت میکنیم و ایشان و اجداد
طیبین ایشان دستور داده اند ،که در زمان غیبت اطاعت از فقهاء بر ما واجب است و
در زمان حضور از خود امام زمان} ،شما این وسط چه کاره هستید  فعال تشریف
ببرید ،هر وقت آقا تشریف آوردند و بعد شهید شدند یا فوت کردند ،آنگاه بیایید و
ادعا کنید.
شخصی بنام شیخ عباس فتحیه از تابعین مدعی دروغین در صدد جواب بر آمده
و میگوید(( :اوالً :اگر شما روبروی فرزندان امام زمان ایستاده شوید برای ما حجت
نیست ،ثانیا :اینکه شما میگویید ما با فرزندان امام مهدی} کاری نداریم ،خالف
این روایت است که نعمانی در ضمن روایتی طوالنی از امام باقر} نقل میکند که
(و أَس َأل ُ ُكم ب ِ َح ِّق َّ
الل ِ َو
حضرت مهدی} بعد از ظهور ،خطاب به مردم میفرمایدْ ْ َ :
ول َّ
َر ُسول ِ ِه َو ب ِ َح ِّقي فَإ َِّن لِي َع َل ْي ُك ْم َح َّق ال ْ ُق ْربَى ِم ْن َر ُس ِ
الل ِ إ َِّل أَ ْعنَتُ ُمونَا َو َمنَ ْعتُ ُمونَا ِم َّم ْن
 .1کافی ج  8ص 206
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يَ ْظلِ ُمنَا فَ َق ْد أُ ِخ ْفنَا َو ُظلِ ْمنَا َو ُط ِر ْدنَا ِم ْن ِديَا ِرنَا َو أَبْنَائُنَا َو ب ُ ِغ َي َع َل ْينَا َو ُدفِ ْعنَا َع ْن َح ِّقنَا)
ای مردم از شما میخواهم بحق خدا و رسولش و حق خودم بر شما زیرا که من بر
شما حق قرابت به رسول اهلل ,را دارم ،که ما را یاری نموده و در برابر ظالمان به
ما ایستاده شوید ،پس به تحقیق که ما ترسانده شدیم و مورد ظلم قرار گرفتیم ،ما  
و فرزندانمان را از شهر راندند و حق مارا غصب کردند)).1
و از این روایت میخواهد نتیجه بگیرد که فرزندان امام زمان} نیز مورد آزار
و اذیت قرار میگیرند ،و مثال آزار و اذیت آنها به این است که گفته شود :ما ملزم
به پیروی از شما نیستیم ،بروید هروقت پدر بزرگوارتان تشریف آوردند شما هم
تشریف بیاورید.
میگوییم :این برداشت در صورتی درست است که کلمه (ابنائنا) ب َِرفع همزه
خوانده شود تا نائب فاعل (اخفنا و ظلمنا و طردنا) باشد ،که اوال :تمام کسانی که این
روایت را اعراب گذاری کرده اند کلمه (ابنائنا) را بکسر همزه ،اعراب گذاشته اند و
آنرا عطف کرده اند به کلمه (دیارنا) ،ثانیا :بر فرض که این اعراب گذاری نباشد بازهم
سیاق کالم اقتضا میکند که کلمه ابنائنا (عطف) به (دیارنا) باشد ،ثالثا :برفرض که
این را هم نپذیریم این روایت از این جهت مجمل میشود ،چون دو احتمال مساوی
در برابر هم قرار میگیرند و نمیتوانیم یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم ،رابعاً :موارد
مشابه این روایت زیاد است و کسی که میخواهد شکایت از ظالمین کند این جمله
را بکار میبرد.
َ
ل ِم ْن بَ ِني إ ِْسرائِ َ
مثال خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید{ :أ لَ ْم َت َر ِإلَى الْ َم َ ِ
يل
ى ِإ ْذ قالُوا لِ َن ِب ٍّي لَ ُه ُم ا ْب َع ْث لَنا َم ِلك ًا نُقا ِت ْل ِفي َسبِيلِ َّ ِ
الل َ
قال َه ْل َع َس ْي ُت ْم إ ِْن
ِم ْن بَ ْع ِد ُموس 
َ
َ
ُ
تال أ َّل ُتقا ِت ُلوا قالُوا َو ما لَنا أ َّل نُقا ِت َل ِفي َسبِيلِ َّ ِ
ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم الْ ِق ُ
الل َو ق َْد أخْ ِر ْجنا ِم ْن
ِد ِ
يارنا َو َأ ْبنائِنا} آیا ندیدی جمعی از بنی اسرائیل را که بعد از حضرت موسی}
به پیامبر خود گفتند :حاکمی برای ما مقرر کن که در رکاب او برای احقاق حق
خود با دشمنان بجنگیم ،پیامبر آنها گفت :اگر فرمان قتال صادر شود ،شاید شما
سر پیچی کنید ،گفتند :چگونه سرپیچی کنیم در حالیکه از شهر و فرزندان خود
2
رانده شده ایم.
که در تمام قرآنها با کسر همزه (ابنائنا) نوشته شده است و بعضی از آن شاکیان
فرزند هم نداشتند یا با فرزندان خود رانده شده بودند اما این شکایت را داشتند ،و
هیچکس اینجا احتمال نداده که (ابنائنا) به رفع همزه باشد یعنی ما و فرزندان مان
 .1الغیبة ص 281
 .2بقره آیه 246
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آیا امام زمان} ازدواج نموده است؟

از دیارمان رانده شدیم.
خامسا :بر فرض که حرف این آقا درست باشد و کلمه (ابنائنا) به رفع همزه
خوانده شود باز معنی روایت این نمیشود ،که فرزندان امام} جدای از امام بودند
و بدون امام} آمدند ،و مورد ظلم قرار گرفتند بلکه خود روایت با همان قرائت
این آقا میرساند ،که امام} با فرزندان خود رانده شدند و با همانها از مردم طلب
یاری کردند ،نه اینکه خود امام} جداگانه و به تنهائی و فرزندانش جدا گانه و به
تنهائی ،مورد ظلم و منع و طرد قرار گرفته باشند.
سادسا :اگر کسی به فرزند یا فرزندان یکی از ائمه] بگوید :که ما مأمور
نیستیم از شما تبعیت کنیم ،و منتظر شما نبودیم و شما را امام نمی دانیم چون
دلیل ندارید ،این ظلم حساب نمیشود وگرنه باید تمام کسانی را که امامت عبد اهلل
افطح و جعفر کذاب را نپذیرفتند و به آنها گفتند :امامت برای شما ثابت نیست بلکه
مقطوع العدم است ،ظالم به فرزندان امام} حساب کنیم و بگوییم شما فرزند امام
را طرد و منع کردید.
خالصه ،اوال :فرزند بودن این آدم به هیچ وجهی صحیح نیست چون شاهدی
ندارد و خودش هم مدعی و هم شاهد است.
ثانیا :اصل ازدواج امام زمان} محرز نیست.
ثالثا :بر فرض محال که فرزند امام زمان} باشد ،به صرف فرزند بودن اطاعت
از او واجب نیست ،بلکه با بودن پدر که امامتش محرز و مسلم است نوبت به پسر
نخواهد رسید.
و این چه پسر بی ادبی است که پدرش زنده و امام بر حق و مسلّم میباشد ،و
در عین حال این پسر ادعای امامت میکند.
پس فرزند بودن این آدم کذاب به صرف ادعا ثابت نمیشود ،و بر او و طرفدارانش
الزم است که فرزند بودن او را به اثبات برسانند.

وصی دارند؟
 -2آیا امام زمان}
ّ
و آن وصی کیست؟
وصی امام زمان} است و برای این ادعا به زعم
مدعی کذاب ادعا میکند که
ّ
خود دلیلهایی ذکر میکند که سست تر از خانه عنکبوت است.
اوال :به عنوان مقدمه باید نگاشت که کار وصی بعد از موت موصی شروع میشود
و تا زمانیکه موصی زنده است ،وصی حق ندارد که مردم را به آنچه وصیت شده
است دعوت کند.
مثال اگر کسی وصیت کرد که بعد از من چنین و چنان بشود و فالن شخص
هم وصی من است ،معنای این جمله این است که تا زمانیکه من زنده ام ،خودم
متصرف در مال و دارائی خود هستم ،و حتی میتوانم وصیت یا وصی را تبدیل کنم.
یا مثال حاکمی که وصیت میکند بعد او فرزندش وصی او میباشد ،مردم بعد از
مرگ او به فرزندش مراجعه میکنند ،تا به وصیت پدرش عمل کند.
و هم چنین اگر کسی برای خودش جانشین بودن فردی را وصیت کرد ،معنی
آن این است که بعد از مرگ من از او تبعیت کنید و به طرف او بروید و...
ثانیا :در اینکه علی} وصی پیامبر ,است حرفی نیست ،زیرا که مثل روز
روشن است ،اما یکبار هم شنیده نشده که آن حضرت} ،در زمان حیات رسول
خدا ,مردم را به سوی خودش دعوت کرده باشد ،و ادعای رهبری و امامت نموده
باشد ،چون اجماع شیعه بر این امر مستقر است که در یک زمان ،دو امام معصوم
وجود ندارد.
پس از بیان این مقدمه میپردازیم به اصل وصیت و اینکه آیا برای امام زمان}
وصی معین شده است یا خیر.
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وصی دارند؟ و آن وصی کیست؟
آیا امام زمان}
ّ

مهمترین و تنها دلیل مدعی کذاب و پیروان او ،حدیثی است که شیخ طوسی در
کتاب غیبت از امام صادق} نقل میکند.
متن روایت(( :أخبرنا جماعة عن أبي عبد اهلل الحسين بن علي بن سفيان الْبَ َز ْوفَر ِّ
ِي َ
َع ْن َعلِ ِّي بْنِ ِسنَ ٍ
ان ال ْ َم ْو ِصلِ ِّي ال ْ َع ْد ِل َع ْن َعلِ ِّي بْنِ ال ْ ُح َس ْينِ َع ْن أَ ْح َم َد بْنِ ُم َح َّم ِد بْنِ ال ْ َخلِيلِ
َ
َ
َّ
ِي َع ْن َع ِّم ِه ال ْ َح َسنِ بْنِ َعلِ ٍّي َع ْن أبِي ِه َع ْن أبِي َع ْب ِد الل ِ َج ْع َف ِر بْنِ
َع ْن َج ْع َف ِر بْنِ أَ ْح َم َد ال ْ ِم ْصر ِّ
ُم َح َّم ٍد َع ْن أَبِي ِه الْبَاقِ ِر َع ْن أَبِي ِه ِذي الثَّ ِفنَ ِ
الشهِي ِد
ين َع ْن أَبِي ِه ال ْ ُح َس ْينِ ال َّز ِك ِّي َّ
ات َسيِّ ِد ال ْ َعاب ِ ِد َ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ين ع قَ َ
الل ِ ص فِي اللَّ ْي َل ِة الَّتِي َكان َ ْت فِي َها َوفَاتُ ُه ل ِ َعلِ ٍّي
َع ْن أَبِي ِه أَ ِمي ِر ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ول َّ
ع يَا أَبَا ال ْ َح َسنِ أَ ْح ِض ْر َص ِحي َف ًة َو َد َوا ًة فَ َأ ْم َلى َر ُس ُ
الل ِ ص َو ِصيَّتَ ُه َحتَّى انْتَ َهى إِلَى َه َذا
ال ْ َم ْو ِض ِع فَ َق َ
ون ب َ ْع ِدي ا ْثنَا َع َش َر إ َِمام ًا َو ِم ْن ب َ ْع ِد ِه ْم ا ْثنَا َع َش َر َم ْه ِديّ ًا فَ َأنْ َت
ال يَا َعلِ ُّي إِن َّ ُه َسيَ ُك ُ
َ
َّ
يَا َعلِ ُّي أَ َّو ُل ِال ْثنَ ْي َع َش َر ْال َِما ِم َس َّم َ
ين
ير ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
اك اللُ فِي َّ
الس َما ِء َعلِيّ ًا ال ْ ُم ْرتَ َضى َو أ ِم َ
اء ِ َ
ون َو ال ْ َم ْه ِد َّي فَ َل يُ ْصلِ ُح َه ِذ ِه ْ َ
وق ْ َ
يق ْ َ
ل َح ٍد
َو ِّ
ار َ
الصدِّ َ
ال ْع َظ َم َو ال ْ َم ْأ ُم َ
ال ْكبَ َر َو ال ْ َف ُ
ال ْس َم ُ
َ
َ
غ َْي َر َك يَا َعلِ ُّي أنْ َت َو ِصيِّي َع َلى أ ْهلِ ب َ ْيتِي َحيِّه ِْم َو َميِّتِه ِْم َو َع َلى ن ِ َسائِي فَ َم ْن ثَبَّتَّ َها ل َ ِقيَ ْتنِي
َ
َ
ام ِة َو أَنْ َت َخلِي َفتِي َع َلى
ء ِم ْن َها ل َ ْم تَ َرنِي َو ل َ ْم أ َر َها فِي َع ْر َص ِة ال ْ ِقيَ َ
غَدا ً َو َم ْن َطلَّ ْقتَ َها فَأنَا ب َ ِري ٌ
أُ َّمتِي ِم ْن ب َ ْع ِدي فَ ِإذَا َح َض َر ْت َ
ك ال ْ َوفَا ُة فَ َس ِّل ْم َها إِلَى ابْنِ َي ال ْ َح َسنِ الْبَ ِّر ال ْ َو ُص ِ
ول فَ ِإذَا َح َض َر ْت ُه
الشهِي ِد ال َّز ِك ِّي ال ْ َم ْقتُ ِ
ول فَ ِإذَا َح َض َر ْت ُه ال ْ َوفَا ُة فَ ْليُ َس ِّل ْم َها إِلَى
ال ْ َوفَا ُة فَ ْليُ َس ِّل ْم َها إِلَى ابْنِ َي ال ْ ُح َس ْينِ َّ
ين ِذي الثَّ ِفنَ ِ
ات َعلِ ٍّي فَ ِإذَا َح َض َر ْت ُه ال ْ َوفَا ُة فَ ْليُ َس ِّل ْم َها إِلَى ابْنِ ِه ُم َح َّم ٍد بَاقِ ِر ال ْ ِع ْل ِم
ابْنِ ِه َسيِّ ِد ال ْ َعاب ِ ِد َ
ِّ
ِّ
الصا ِدقِ فَ ِإذَا َح َض َر ْت ُه ال ْ َوفَا ُة فَ ْليُ َسل ْم َها إِلَى
فَ ِإذَا َح َض َر ْت ُه ال ْ َوفَا ُة فَ ْليُ َسل ْم َها إِلَى ابْنِ ِه َج ْع َف ٍر َّ
الر َضا فَ ِإذَا َح َض َر ْت ُه ال ْ َوفَا ُة
وسى ال ْ َكا ِظ ِم فَ ِإذَا َح َض َر ْت ُه ال ْ َوفَا ُة فَ ْليُ َس ِّل ْم َها إِلَى ابْنِ ِه َعلِ ٍّي ِّ
ابْنِ ِه ُم َ
ِّ
فَ ْليُ َس ِّل ْم َها إِلَى ابْنِ ِه ُم َح َّم ٍد الثِّ َق ِة التَّ ِق ِّي فَ ِإذَا َح َض َر ْت ُه ال ْ َوفَا ُة فَ ْليُ َسل ْم َها إِلَى ابْنِ ِه َعلِ ٍّي النَّ ِ
اص ِح
فَ ِإذَا َح َض َر ْت ُه ال ْ َوفَا ُة فَ ْليُ َس ِّل ْم َها إِلَى ابْنِ ِه ال ْ َح َسنِ ال ْ َف ِ
اضلِ فَ ِإذَا َح َض َر ْت ُه ال ْ َوفَا ُة فَ ْليُ َس ِّل ْم َها إِلَى
آل ُم َح َّم ٍد فَ َذل ِ َ
ابْنِ ِه ُم َح َّم ٍد ال ْ ُم ْستَ ْح ِف ِظ ِم ْن ِ
ون ِم ْن ب َ ْع ِد ِه ا ْثنَا َع َش َر
ك ا ْثنَا َع َش َر إ َِمام ًا ثُ َّم يَ ُك ُ
َ
َ
َ
ِّ
اس ِمي
َم ْه ِديّ ًا فَ ِإذَا َح َض َر ْت ُه ال ْ َوفَا ُة فَ ْليُ َسل ْم َها إِلَى ابْنِ ِه أ َّو ِل ال ْ ُم َق َّرب ِ َ
ين ل َ ُه ثَ َلثَ ُة أ َسا ِمي (أ َسا ٍم) َك ْ
َ
َو اس ِم أَبِي َو ُهو َعب ُد َّ
ين)) خالصه
الل ِ َو أَ ْح َم ُد َو ِال ْس ُم الثَّال ِ ُث ال ْ َم ْه ِد ُّي ُه َو أ َّو ُل ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ْ
َ ْ
ترجمه آنکه رسول اهلل ,در شب وفاتش به علی} دستور داد ،آنچه به عنوان
وصیت امالء میکند ،علی} بنویسد و فرمود :یا علی بعد ازمن دوازده امام و بعد
از آنها دوازده مهدی وجود دارد که اول آن دوازده امام تو هستی که خداوند ترا در
آسمان به این اسمها نامید :علی مرتضی ،امیر المؤمنین ،صدیق اکبر ،فاروق اعظم،
مأمون و مهدی که به هیچ عنوان این اسامی را ،غیر تو صالحیت و قابلیت ندارد
(یعنی این اسامی مخصوص تو میباشد و بس) ،علی جان تو وصی من میباشی بر
اهلبیتم بر زنده و مرده آنها و بر زنان من ،پس هرکدام از زنهای من را که تثبیت
کردی زوجه من بماند ،روز قیامت مالقاتش خواهم کرد و هرکدام آنها را که طالق
دادی ،پس من از او بیزارم و مرا هرگز با او در عرصه قیامت نخواهی دید.

در رد احمدبن اسماعیل گاطع
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تو بعد از من خلیفه و جانشین من در بین امت من هستی و هر وقت مرگ تو فرا
رسید ،این خالفت را به فرزندم حسن و او وقتی مرگش فرا رسید به فرزندم حسین،
و او وقتی مرگش فرا رسید به فرزندش سید العابدین ،و او به امام باقر و او به امام
صادق و او به امام کاظم واو به امام رضا و او به امام جواد و او به امام هادی و او به
امام عسکری ،و وقتی زمان موت او فرارسید به فرزندش حضرت مهدی (م ح م د)
این امامت و خالفت را تسلیم نماید ،این تعداد دوازده امام}.
سپس بعد از دوازده امام نوبت به دوازده مهدی میرسد ،و وقتی زمان فوت امام
دوازدهم فرا رسید ،تسلیم کند آنرا به فرزندش که اول المقربین است نسبت به آن
حضرت ،و این شخص که مهدی اول است دارای سه اسم میباشد ،اسمی مثل اسم
من  احمد و اسمی همانند اسم پدرم عبد اهلل و اسم سوم مهدی میباشد و او اول
المؤمنین است.1
جواب :این روایت که مهمترین دلیل این فرقه ضاله برای اثبات ادعای شان
میباشد ،چند اشکال دارد که نمیشود به آن ملتزم شد.
ِي َع ْن َعلِ ِّي بْنِ ِسنَ ٍ
ان ال ْ َم ْو ِصلِ ِّي ال ْ َع ْد ِل َع ْن َعلِ ِّي
اشکال اول :سند این روایت ((الْبَ َز ْوفَر ِّ
ِي َع ْن َع ِّم ِه ال ْ َح َسنِ
بْنِ ال ْ ُح َس ْينِ َع ْن أَ ْح َم َد بْنِ ُم َح َّم ِد بْنِ ال ْ َخلِيلِ َع ْن َج ْع َف ِر بْنِ أَ ْح َم َد ال ْ ِم ْصر ِّ
بْنِ َعلِ ٍّي َع ْن أَبِي ِه)) ضعیف است.
 -1علی بن سنان موصلی :در هیچ یک از کتب رجالی منبع ،اسمی از او برده
نشده و فقط شیخ طوسی ،در کتاب (الغیبة) از او نام برده است.
عالمه تستری رجالی معاصر رضوان اهلل علیه در رابطه با او میگوید :از اینکه
2
این آدم در بعضی از کتب توصیف به (عدل) شده است ،استشمام عامیت میشود.
و آیت اهلل العظمی خوئی نیز میفرماید( :ثم إن كلمة العدل على ما يظهر من
ذكرها في مشايخ الصدوق كان يوصف بها بعض علماء العامة ،فال يبعد أن يكون
الرجل من العامة) از کلمه (العدل) بنا بر آنچه ظاهر میشود در رابطه با مشایخ
صدوق ،وصفی است که علمای عامه به آن توصیف میشود ،پس بعید نیست که
فرد مذکور از عامه باشد.3
بعضی از طرفداران مدعی کذاب تالش کرده اند که ثابت کنند این شخص از
خاصه بوده است ،در حالیکه از خاصه بودن ،دلیل بر قبول روایت نمیشود ،بلکه ثقه
 .1الغیبة ص 150
 .2قاموس الرجال ج  7ص 478
 .3معجم رجال الحدیث ج  12ص 46
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بودن باید اثبات شود ،وکسی که در کتب رجالی از او نامی برده نشده است ،مجهول
است و به خبر مجهول نمیتوان اعتماد کرد.
 -1علی بن الحسین :که تشخیص او در این روایت و اینکه او کدام علی بن
الحسین است ممکن نیست برای اینکه مشترک است بین ثقه و ضعیف و مجهول.
 -2احمد بن محمد بن خلیل :مجهول است.
 -3جعفر بن احمد المصری :نامی از او در کتب رجالی شیعه برده نشده است.
 -4حسن بن علی بن بیان :مجهول است.
 -5علی بن بیان :مجهول است.
بنابراین نمیشود به این روایت از نظر سندی اعتماد کرد.
البته صدر روایت تا امام دوازدهم} را میشود پذیرفت ،نه از جهت اینکه سند
مشکلی نداشته باشد ،بلکه از این جهت که موافق است با دیگر روایاتی که داللت
بر امامت ائمه اثنا عشر] دارد ،ولی ذیل روایت هیچ تأییدی ندارد تا بشود به
آن اعتماد کرد.
ناظم عقیلی که از نظریه پردازان این گروه به حساب میآید در دو کتابچۀ
(انتصارا للوصیة) و (دفاعا عن الوصیة) زیاد تالش کرده است تا از هر راهی که شده،
صحت این خبر را به اثبات برساند.
مثال در رابطه با راویان قبل از بزوفری مثل علی بن سنان موصلی که با لقب
(العدل) ذکر شده میگوید :این کلمه لقب نیست ،بلکه وصف است و مرحوم آیت
اهلل العظمی خوئی اینجا اشتباه نموده و از چند نفر از علمای رجال شواهدی ذکر
میکند ،که این ادعا را به اثبات برساند و اگر عدل توصیف باشد نه لقب این راوی
ثقه بودنش بلکه باالتر اثبات میشود.
میگوییم :جای شکی نیست که مبانی رجالی بین رجالیون شیعه ،و حتی بین
رجالیون سنی متفق علیه نیست ،بعضی مطلبی را قبول دارند و بعضی ندارند ،و اگر
این لقب به عنوان صفت ذکر شده باشد و ثابت شود ،برای راوی توثیق ثابت میشود،
اما وقتی مورد اختالف است ،اجمال میآورد و نمیشود به آن تمسک کرد و قبال
متوجه شدید ،که مرحوم تستری هم در قاموس الرجال کلمه (العدل) را به همان
معنی که آقای خوئی حمل کرده بود ،حمل میکند و از آن توثیق استفاده نمیکند.
بر فرض که چنین داللتی در این کلمه باشد وافاده توثیق بکند ،با راویان قبل
او چه کار باید کرد.
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ناظم عقیلی در دو کتابچۀ قبلی خود باز به بعضی از کلمات رجالیون شیعه
از متأخرین تمسک نموده و با ظن و گمان حدسی و نه حسی میخواهد ،از هر
طریقی که شده سند این خبر را تصحیح کند ،و در این زمینه به هر وسیله دست
میزند ،مثل اصالة العدالة در شیعۀ  که مدح یا ذم ندارد ،و مثل اینکه فالن عالم
سنی فالن روای را به شیعه بودن متهم کرده و روایاتش را نپذیرفته و سایر مطالبی
که مینگارد.
اما آنچه که جالب توجه است اینست که اوال :این آقایان تا هنوز نفهمیده اند که
توثیقات متأخرین بدرد نمیخورد ،چون بیشتر از باب حدس و اجتهادات شخصی
خود آنها است ،و توثیق نیز خبر است و در بیشتر موارد خبر واحد است و حجیت
خبر به حسی بودن آن است نه حدسی بودن آن ،و ثانیا :ایشان انظار علمای متأخر
شیعه را در مبانی رجالی برای چه نقل میکند؟ آیا میخواهد حجیت خبر را برای
عموم شیعیان دوازده امامی ثابت کند؟ که اگر برای این مطلب است شیعیان این
گونه توثیقات را نمیپذیرند ،چون حدسیات است و ال غیر ،و اگر میخواهد برای
پیروان خودشان دست آویز درست کند تا آنها بگویند :ما به خبر صحیح تمسک
کرده ایم ،که این خود عین تقلید از غیر معصوم است و این آقا و دیگر هم کیشان
شان  تقلید را باطل میدانند.
حاصل آنکه این خبر اگر در رد این گروه نباشد که هست ،زیرا که در خبر گفته
شده (اذا حضرته الوفاة فلیسلمها الی ابنه )...یعنی وقت وفات ،خالفت و امامت را به
فرزندش تسلیم کند ،و فعال امام زمان} زنده و موجود است ،پس اصال موضوعیت
ندارد ،بدرد تأیید این گروه قطعا نمیخورد.
اشکال دوم :وجود تناقض بین صدر و ذیل روایت است.
اك َّ
در صدر روایت گفته شده که(( :فَ َأنْ َت يَا َعلِ ُّي أَ َّو ُل ِال ْثنَ ْي َع َش َر ْال َِما ِم َس َّم َ
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يق ْ َ
ون َو
ين َو ِّ
ار َ
الصدِّ َ
ال ْع َظ َم َو ال ْ َم ْأ ُم َ
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ال ْكبَ َر َو ال ْ َف ُ
الس َما ِء َعلِيّ ًا ال ْ ُم ْرتَ َضى َو أ ِم َ
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ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ه
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ه
ح
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ص
ي
ل
ف
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د
ه
ل َح ٍد غ َْي َر َك)) ای علی تو اولین نفر از دوازده امام}
َ
ال ْ َم ْ َّ
ُْ ُ َ
ْ َ ُ
میباشی که خداوند ترا در آسمان به علی مرتضی و امیرالمؤمنین و صدیق اکبر
و فاروق اعظم و مأمون و مهدی ،مسمی نمود و این اسمها برای احدی غیر از تو
صالحیت ندارد یعنی احدی غیر تو قابلیت و لیاقت این اسامی را ندارد.
در حالیکه در ذیل روایت گفته شده :بعد از دوازده امام ،دوازده مهدی میآیند و
همچنین به امام دوازدهم} لقب مهدی داده شده است.
در یکی از جلسات بعضی از پیروان احمد بصری ،برای دفاع از این حدیث و دفع
تناقض چنین گفت( :این مطلب مربوط به آسمان است و ربطی به زمین ندارد ،یعنی
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در آسمان این اسامی مخصوص علی} است ،ولی در زمین میشود به هرکسی
اطالق کرد).
در حالیکه یکی از همین اسامی ،امیرالمؤمنین است که اگر گفتۀ باال درست
باشد ،باید در زمین اطالق کلمه امیر المؤمنین بر کس یا کسان دیگر ،بال اشکال
باشد که نیست و ائمه} از اطالق آن برای غیر علی} منع کرده اند.
در کتاب وسایل الشیعه از تفسیر عیاشی نقل شده است که راوی میگویدَ ((:د َخ َل
َ
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بر امام صادق} وارد شد و عرض کرد :السالم علیک یا امیر المؤمنین ،حضرت
فرمود :ساکت باش این اسم فقط برای امیرالمؤمنین علی} صالحیت دارد و بس،
که خداوند متعال او را به این اسم مسمی کرده است ،و کس دیگری نباید به این
اسم یاد شود.1
پس وقتی لقب امیر المؤمنین برای غیر علی} ،جایز نباشد اطالق اسم مهدی
نیز برای غیر آن حضرت جایز نیست ،در حالیکه ذیل روایت میگوید جایز است و
این تناقضی است آشکار.
اشکال سوم :این روایت داللتش برای بعد از وفات امام زمان} است چنانکه
از فقرات قبلی روایت هم استفاده میشود ،یعنی وقتی امام} ،اجلش فرا برسد
خالفت را به فرزند خویش تسلیم خواهد کرد ،ولی مدعی کذاب در زمان حیات و
امامت امام دوازدهم} ،ادعای خالفت دارد.
اشکال چهارم :روایت میگوید :امام} ،خالفت را به پسرش تسلیم میکند در
حالیکه ،مدعی کذاب به اعتراف خودش نسل پنجم است و از احفاد گفته میشود.
در یکی از جلسات ،بعضی از پیروان این کذاب ،از این اشکال اینگونه جواب
میداد ،که مردم در زمان امام صادق} و دیگر ائمه]آنها را یابن رسول اهلل,
خطاب میکردند ،پس نوه و نتیجه را هم میشود (ابن) خطاب کرد و اطالق این
کلمه اشکالی ندارد.
جواب داده شد که اوال :آنجا قراین حالیه وجود داشت که مراد از (ابن) ،فرزند
بالفصل نیست و لی در این روایت قرینه مقالیه وجود دارد که مراد ،فرزند بالفصل
است ،زیرا تمام امامانی که وصیت شده اند ،خالفت را به فرزند بعد از خود تسلیم
بدهند ،به فرزندان بالفصل خویش تحویل داده اند ،و ثانیا :از زبان رسول خدا}،
 .1وسایل الشیعة ج  14ص 600
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نقل شده در همین روایت که در رابطه با امام حسین} میفرماید( :فاذا حضرته
الوفاة فلیسلمها الی ابنه) وقتی زمان شهادتش فرا برسد ،باید خالفت را تسلیم
فرزندش کند و نفرمود :تسلیم فرزندم امام سجاد کند ،و هکذا در رابطه با امامان
بعدی ،و ثالثا :شکی نیست که ظواهر نزد عقالء حجیت دارد و ظاهر کالم در این
روایت اقتضا دارد که مراد از ابن فرزند بال فصل باشد.
آیا اگر کسی وصیت کند که بعد از موت من فالن مقدار از مالم را به پسر فالنی
یا ابن فالن بدهید ،شما آن مقدار مال را به نوه او یا نتیجه او میدهید یا به فرزند
بالفصل او؟
اشکال پنجم :این روایت معارض است با روایات کثیره ای که ،داللت بر رجعت
ائمه}دارد و میرساند که رسول اهلل و یازده امام دیگر صلوات اهلل علیهم که جمعا
میشوند دوازده نفر ،هر کدام به نوبة خود حکومت میکنند ،و این حکومتهای بعد
از حکومت حضرت مهدی} را افاده میکند و مراد از مهدیین ،هم همان بزرگواران
میباشند و ال غیر.
اشکال ششم :علمای بزرگی چون مفید و صدوق و سید مرتضی و شیخ طوسی
و غیرهم قدس اهلل اسرارهم ،که صدها سال قبل   از این شخص مدعی کذاب
میزیستند ،و اتهام انکار حق و حفظ مقام و ریاست و دشمنی ،با شخصی که قیام
کرده در رابطه با آنها هرگز وارد نیست ،در کتبی که به عنوان تثبیت عقیدۀ شیعه
اثنا عشریه نوشته اند ،یا روایاتی را در این زمینه جمع آورده اند ،هرگز این مطلب را
که سالها قبل از حضرت مهدی} فرزند پنجم او ظهور میکند ،و او همان یمانی
موعود است و امام و معصوم است  ،بیان نکرده اند بلکه تصریح به نفی آن نمودهاند.
مرحوم مفید قدس اهلل نفسه الشریفه در این رابطه این چنین فرموده است(( :و
ليس بعد دولة القائم ع ألحد دولة إال ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء اهلل
ذلك و لم ترد به على القطع و الثبات و أكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه األمة ع
إال قبل القيامة بأربعين يوما يكون فيها الهرج و عالمات خروج األموات و قيام الساعة
للحساب و الجزاء و اهلل أعلم بما يكون)) و بعد از دولت امام زمان} برای هیچ کس
دولتی نخواهد بود مگر روایتی که داللت میکند ،فرزند آن حضرت بجای او خواهد
نشست ،اگر خداوند تبارک و تعالی این چنین اراده فرماید ،و لکن این روایت بر
وجه قطع و یقین وارد نشده است ،و اکثر روایات داللت دارند که مهدی این امت
چهل روز قبل از قیامت از دنیا میرود ،و بعد از آن هرج و مرج میشود و نشانههای
خروج اموات از زمین و قیام قیامت و جزاء و پاداش خواهد بود ،و دیگر خدا میداند
1
که چه خواهد شد.
 .1االرشاد ج  2ص 387
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مرحوم طبرسی رضوان اهلل علیه نیز مثل مرحوم مفید فرموده است.
مرحوم عالمه بیاضی نیز میفرماید(( :لیس بعد المهدی} دولة واردة اال فی
روایة شاذة من قیام أوالده من بعده و هي ما روي عن ابن عباس من قول النبي ص
كيف تهلك أمة أنا أولها و عيسى ابن مريم آخرها و المهدي في وسطها و نحوها روي
عن أنس و زاد و لكن يهلك بين ذلك ثبج أعوج ليس مني و ال أنا منهم و هاتان
تدالن على دولة بعد دولته .و نحن قد أسلفنا الكالم في ذلك عند النص على آبائه
و أكثر الروايات أنه لن يمضي إال قبل القيامة بأربعين يوما يكون فيها الهرج و عالمة
خروج األموات للحساب و اهلل ولي الصواب و إليه المرجع و المآب)) بعد از حضرت
مهدی} دولتی وجود نخواهد داشت و روایتی وارد نشده است ،مگر روایت شاذة 
که داللت میکند ،بعد از آن حضرت اوالدش جانشین او میشوند ،و آن عبارت از
روایت ابن عباس از رسول اهلل ,است که فرمود :چگونه هالک شود امتی که من
اول آن و عیسی} آخر آن و مهدی} وسط آن باشد ،و مثل این روایت با این
زیاده از انس نقل شده است (لکن هالک میشود بین این اول و آخر کج اندیشانی
که از من نیستند و من نیز از آنها نخواهم بود) و این دو روایت داللت دارند ،بر اینکه
دولتی بعد از دولت آن حضرت وجود داشته باشد.
و ما قبال نگاشتیم روایات زیادی را که داللت داشتند ،بر اینکه آن حضرت چهل
روز قبل از قیام قیامت از دنیا میرود ،و بعدش هرج و مرج واقع شده و نشانههای
خروج اموات ،از قبور برای حساب نمایان میشود ،و خداوند هادی بهسوی صواب
است ،و برگشت همه بهسوی او خواهد بود.2
بلی سید مرتضی (بر وجه احتمال نه حتم و یقین ) فرموده است( :ال یقطع
بزوال التکلیف عند موت المهدی} بل یجوز ان یبقی بعده ائمة یقومون بحفظ الدین
و مصالح اهله و ال یخرجنا ذلک عن التسمیة باالثنی عشریة النا کلفنا أن نعلم امامتهم
و قد بینا ذلک بیانا شافیا فانفرد بذلک عن غیرنا) ،قطع به زوال تکلیف بعد از فوت
حضرت مهدی} نداریم ،زیرا که احتمال داده میشود که بعد از آن بزرگوار
امامانی باشند ،که برای حفظ دین و مصالح متدینین قیام نمایند ،و اگر به چنین
مطلبی معتقد شویم از اینکه ما را دوازده امامی میگویند خارج نخواهیم شد ،زیرا ما
مکلف شده ایم که علم به امامت دوازده امام] داشته باشیم ،و ما با بیان شافی
قبال در رابطه با دوازده امام] بحث کرده ایم و به همین لحاظ ،از دیگر فرق جدا
شده و منفرد میشویم.3
1

 .1إعالم الوری ج 2ص295
 .2الصراط المستقیم ج  2ص 254
 .3رسائل السید المرتضی ج  3ص 146
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نا گفته پیداست که سید مرتضی نیز مثل دیگران سخن گفته ،و اضافه ای
که دارد اینست که احتمال می رود و این احتمال هیچ گونه ضرری به عقاید حقه
وارد نمی کند.
آنچه که بیشتر از هر چیزی ادعای مدعی کذاب و طرفدران او را باطل میکند،
فرض مسئله بعد از دوران امامت امام زمان} است ،که اگر تحقق بیابد در آنوقت
است ،نه زمان غیبت و حضور.
پس به هیچ عنوان نمیشود حدیث وصیت کذائی را پذیرفت ،و به آن ملتزم شد
چون مستلزم اعتقاد به بیست و چهار امام است ،در حالیکه عقیدۀ طائفۀ ح ّقه مبتنی
بر اعتقاد بر دوازده امام میباشد و بس.
اشکال هفتم :که مهمتر از هر اشکالی است که بر مدعی کذاب و یارانش وارد
میشود ،این است که در روایت وصیت و غیر آن نیامده است که وصی و خلیفه امام
مهدی علیه السالم ،در زمان حیات آن حضرت میآید و مردم را بسوی خود دعوت
می نماید.
بلکه در روایت دارد که (اذا حضرتها الوفاة فلیسلمها الی ابنه) وقتی وفات آن
حضرت فرارسید ،خالفت را به فرزند خویش تسلیم نماید ،نه قبل از وفات و قبل
از حضور.
البته اشکال در صورتی است که حدیث وصیت از نظر سندی ثابت شود ،و اال
باطل خواهد بود و به باطل نمیشود احتجاج کرد.
و بر فرض که سند هم ثابت شود ،باز به درد اصول دین و عقاید نمیخورد ،بلکه
در اعتقادات باید به ادله قطعیه ،اعم از عقلی و نقلی تمسک شود.
بعضی از پیروان احمد بن اسماعیل میگویند :در نسخه کتاب (الغیبة) شیخ
طوسی که در کتابخانه آستان قدس نگه داری میشود ،عبارت (و اذا حضرته الوفاة)
را ندارد.
اما ظاهرا گوینده این مطلب خبر ندارد از اینکه امامش احمد الحسن همبوشی
در کتاب (وصیت مقدس) روایت را همانطوری نقل کرده است که ما نقل کردیم و در
ترجمه هم آمده است (پس وقتی ،وفات او  -امام زمان} -رسید ،آنرا به فرزندش
1
که نخستین مقربین (نخستین مهدیین) است میسپارد).
شیخ ناظم عقیلی نیز که از تئوریسین های این مفکوره باطل میباشد ،روایت را
2
نیز با همین جمله نقل نموده است.
 .1وصیت مقدس ص 27
 .2چهل حدیث در مورد مهدیین و فرزندان قائم } ص 19
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وصی دارند؟ و آن وصی کیست؟
آیا امام زمان}
ّ

ظاهرا امام اینها از نسخه موجوده در آستان قدس ،خبر نداشته وگرنه حتما
عبارتش را تغییر میداد ،گرچه که عدم ذکر آن در آخر روایت معنی را از آنچه که
هست تغییر نخواهد داد.
پس حتی با قبول این روایت ضعیف هم وصی و خلیفه بودن این آدم ثابت
نمیشود ،بلکه یک امر کلی به اثبات میرسد ،و آن اینکه امام زمان} بعد از
خودش خلیفه و جانشین و وصی دارد ،اما آن فرد همین احمد بن اسماعیل بصری
میباشد؟ به اثبات نمیرسد.
به تعبیر دیگر کالم در مصداق خارجی این کلی است ،که این مدعیان کذاب از
اثبات آن عاجزند.
این آدم و یارانش باید دلیل قطعی الصدور و قطعی الداللة ،بر اینکه احمد بصری
وصی و خلیفه امام زمان} است اقامه کنند ،و در صورت عجز که یقینا عاجز از
اقامه دلیل میباشند ،باید به سوی خدا برگردند و توبه نمایند و این مدعی کذاب
را لعنت کنند.

 -3آیا حدیث وصیت راهی برای تصحیح دارد؟
فرقه گاطعیه یا همان پیروان احمد بصری برای اینکه ادعای باطل خود را ثابت
کنند دست به هر حیله و نیرنگی میزنند.
گاهی میگویند حدیث وصیت صحیح السند است و چون از این جهت اشکال
ندارد ،پس میشود به آن تمسک کرد ،و وقتی جواب داده میشود که خبر واحد
بر فرض صحت ،فقط افاده ظن میکند و به درد اثبات عقاید نمیخورد چون در
آن باب ،علم و یقین شرط است تا اعتقاد حاصل شود ،دست به دامن تواتر معنوی
میزنند ،و وقتی گفته میشود که تواتر معنوی در نصف اول این خبر وجود دارد،
یعنی بخشی که در رابطه با امامان دوازده گانه وارد شده است ،اما نسبت به اینکه
امام زمان} فرزندی داشته باشد که جانشین آن حضرت و وصی او باشد ،آنهم
قبل از ظهور تا چه رسد به بعد از وفات ،زیرا که نوبت وصی بعد از موصی و خلیفه
بعد از مستخلف عنه است ،ادعا میکنند که خبر وصیت محفوف به قراین و اماراتی
است که موجب  قطع به صدور آن میشود ،و مهم این است که در باب عقیده ،خبر
قطعی الصدور و قطعی الداللة داشته باشیم.
حال باید به یک یک این دعاوی بی اساس برای روشن شدن ذهن مخاطبین و
خوانندگان عزیز پرداخت( ،قبال در بحث بررسی سندی روایت ثابت شد ،که راویان
این خبر یا عامی هستند یا مجهول الحال و نمیشود به آنان اعتماد کرد).
 -1میگویند :شیخ طوسی ،قبل از نقل روایات فرموده است  (اما ما روی
عن طریق الخاصة) اما آن روایاتی که از طریق خاصه (شیعه) نقل شده است ،و این
روایت را که داللت بر وصیت دارد ،در این قسمت نقل میکند ،پس روایت معتبر
1
میشود چون اصل در شیعه عدالت است که از وثاقت هم باالتر است.
 .1انتصارا للوصیة ص  36و چهل حدیث مهدیین پاورقی ص 20
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در جواب باید گفت :اوال :معنی نقل روایت از طریق خاصه این نیست ،که همه
راویان روایت شیعه دوازده امامیباشند ،بلکه مراد این است که این روایت در کتب
عامه نقل نشده است ،مثال شیعه ای آنرا در کتاب خودش نقل کرده است ،مثل
همین روایت وصیت که بزوفری آنرا در یکی از کتابهای خود نقل کرده ،و مرحوم
شیخ طوسی نیز باسندی که به کتاب داشته آنرا در کتاب (الغیبة) نقل کرده است.
شیخ طوسی در کتاب رجال خود در باب (من لم یرو عن االئمة]) یعنی
کسانی که از ائمه] مستقیما نقل روایت نکرده اند ،میگوید( :الحسین بن علی
بن سفیان البزوفری خاصی یکنی أبا عبداهلل ،له کتب ذکرناها فی الفهرست ،روی عنه
التلعکبری و اخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن محمد بن نعمان و الحسین بن عبید اهلل
و احمد بن عبدون) حسین بن علی بن سفیان بزوفری از شیعیان است و کنیه او ابو
عبد اهلل میباشد ،او دارای کتابهای است که در کتاب (الفهرست) از آنها یاد کردهایم،
تلعکبری از او نقل روایت کرده است ،و ما را جماعتی از کتب او خبر داده اند ،که
از آن جماعت است محمد بن محمد بن نعمان و حسین بن عبید اهلل و احمد بن
عبدون.1
البته شیخ از او در کتاب (الفهرست) یادی نکرده ،و اشتباها به گمان اینکه از
او در آن کتاب نام برده است اینجا این مطلب را نگاشته است( ،و العصمة لیست اال
الهلها).
در هر صورت چون روایت در کتاب بزوفری بوده ،و جماعتی که مرحوم شیخ
به بعضی از آن جماعت اشاره کردند ،روایت را برای شیخ نقل کرده اند ،به همین
لحاظ روایت خاصی میشود یعنی نقل از طریق خاصه ،نه اینکه همه رجال روایت
از خاصه باشند.
ثانیا :اینکه گفته میشود :اصل در شیعه عدالت است ،قابل قبول نیست چون
شیعه بودن موجب عدالت نمیشود و شیعه و عادل بودن با هم مالزمه ندارند،
وانگهی بر فرض که این نکته را هم بپذیریم باز دلیل بر قبول روایت بدون تحقیق
نمیشود ،چون عادل دروغ نمیگوید اما اشتباه و خطا که از او سر میزند ،برای آنکه
عدالت به معنی عصمت از سهو و خطا و نسیان نیست.
به همین جهت است که در آیه مبارکه نبأ که خداوند کریم ما را امر به تبین در
خبر فاسق میکند ،آقایان در علم اصول بیان کردهاند که وجوب تبین در آیه مبارکه
تعلیل شده استَ :
ين} مبادا به
{أن ُت ِص ُيبوا ق َْو ًما بِ َج َهالَ ٍة َف ُت ْص ِب ُحوا َع َلىٰ َما َف َع ْل ُت ْم نَا ِد ِم َ
2
گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید.
 .1رجال الشیخ ص 469شماره 27
 .2الحجرات 6
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و این علت در خبر عادلی که اشتباه کرده نیز موجود است و علت همان طوریکه
تخصیص میدهد ،تعمیم هم می دهد (العلة تخصص و تعمم).
مثال زید و عمرو دو برادری هستند که سفر رفته اند و مفقود االثر شده اند و
یکسال یا بیشتر از این قضیه گذشته است ،یکی از کسانی که با آنها همراه بوده بعد
از مدتی بر میگردد و خبر مرگ یکی از آنها را میآورد ،و از باب اشتباه یا سهو و
نسیان بجای آنکه بگوید :زید مرده است میگوید :عمرو مرده است.
بستگان آنها هم اموال عمرو را بین ورثه تقسیم میکنند ،و زن عمرو نیز بعد
از عده وفات ،شوهر میکند اما بعد از مدتی سرو کله عمرو پیدا میشود و معلوم
میگردد ،آنکه مرده بوده زید است نه عمرو.
در حالیکه اگر تبین میشد شاید این اشتباه فاحش رخ نمیداد.
در هر صورت از این طریق صحت سند ثابت نمیشود ،که اگر میشد باز هم
مفید فایده نبود چون خبر واحد حتی اگر صحیح اعالئی هم باشد ،بدرد اثبات
مباحث اعتقادی نمیخورد.
 -2میگویند :خبر وصیت تواتر معنوی دارد و معنی تواتر معنوی آنست که یک
1
مطلبی در ضمن الفاظ و تعابیر مختلفه در روایات متعدده آمده باشد.
در جواب میگوییم :اوال :وصیت به این گونه که مذیّل به ذیل مذکور باشد و
بحث خالفت فرزند امام مهدی} در آن مطرح شده باشد در روایتی غیر از این
روایت ،که صحیح السند باشد نیامده است ،بلکه در روایتی که با ذیل این روایت
نیزهم خوانی داشته باشد حتی با سند ضعیف هم نیامده است.
ثانیا :روایاتی که داللت دارند که بعد از امام زمان خلفائی به جای آن حضرت
قرار میگیرند ،از چهار یا پنج روایت بیشتر نیست و از نظر سندی هم اشکال دارد،
حال چگونه تواتر معنوی بوجود میآید.
مرحوم عالمه بیاضی میگوید( :هذه الروایة آحادیة توجب ظنا و مسألة االمامة
علمیة الی أن قال – فهذه الزیادة شاذة ال تعارض الشائعة الذائعة) این روایت خبر
واحد است و موجب ظن میشود در حالیکه مسئله امامت متوقف بر علم ویقین
است  -تا آنجا که میگوید  -پس این زیاده در ذیل روایت شاذ است و نمیتواند در
2
برابر روایاتی که از جهت کثرت ،به شهرت رسیده است مقاومت کند.
 -3ناظم عقیلی در کتاب (چهل حدیث مهدیین) خواسته یک طوری این روایت
 .1دفاعا عن الوصیة ص 19
 .2الصراط المستقیم ج  2ص 152
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را متواتر معنوی بسازد ،که البته بر فرض صحت داللت آن روایات ،تنها چیزی که
ثابت میشود این است که امام مهدیأ دارای فرزند میباشد ،اما آن فرزندان در
گذشته به دنیا آمده اند ،یا در زمان حاضر یا در زمان ظهور به دنیا میآیند یا غیر
ذلک ،هیچ گونه تصریح نشده است.
گذشته از اینکه اعتقاد به داشتن فرزند برای آن امام} ،نتیجه اش معتقد شدن
به فرزند بودن احمد الحسن یا همان احمد بن اسماعیل نیست ،زیرا  با هم الزم و
ملزوم نیستند ،کما اینکه پیامبر اسالم و علی و فاطمه] دارای فرزند بودند و
هستند ،اما هرکه ادعا کرد سید است و شناخته شده نبود ،نباید فورا پذیرفته شود.
مطلب دومی که از آن روایات استفاده میشود ،وجود دوازده مهدی است که
بعضی از آن روایات قابل جمع با روایات رجعت امامان] ،و در رأس آنان رسول
خدا ,در زمان امامت حضرت حجت} میباشد ،و بعضی از آن روایات مجمل
است و بعضی در تعارض با روایات زیادی که در رابطه با رجعت وارد شده ،میباشد
و در اثر عدم مقاومت در مقابل روایات رجعت سقوط کرده و بی اعتبار میشود.
البته یک سلسه روایات را هم نقل میکند که در آن روایات ،هر دوازده امام]
از فرزندان حضرت زهراء{ شمرده شده اند ،و این آقا این روایات را دلیل میگیرد
بر اینکه وقتی تمام دوازده امام ] از نسل حضرت زهراء{ باشند ،پس با
علی} که امام اول است میشوند سیزده امام و امام سیزدهم ،مث ً
ال همین احمد
الحسن میباشد.
روایاتی را که در این زمینه ذکر میکند در ذیل حدیث چهلم از احادیث مهدیین
نقل میکند ،که ن ُه روایت میآورد و درحقیقت هشت روایت است ،زیرا روایت دوم
و سوم یک روایت حساب میشود.
جواب :اوال :بر فرض که این چند روایت صحیح السند باشد و داللت صریح،
داشته باشد بر اینکه فرزند امام زمان امام سیزدهم است ،طبق روایت وصیت نوبت
او بعد از فوت یا شهادت پدر است ،نه در زمان حیات آن حضرت ،و از کجا معلوم
که همین آدم همان فرد باشد.
ثانیا :در این زمینه نوشتاری را از حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی مد
ظله العالی دیدم که در واقع پاسخ به همین روایات است و چون آنرا مفید یافتم
اینجا عین عبارت ایشان را نقل میکنم.
ائمه] سيزده 
(ما درباره حديث يا احاديثي كه داللت كنند بر اينكه تعداد ّ
نفرند در رساله (جالءالبصر لمن يتولی االئمة االثنیعشر) توضيح كافي دادهايم و در
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آنجا روشن كردهايم كه حديثي به اين معنا وجود خارجي ندارد ،عالوه برآن اگر
چنين حديثي باشد هم ،چون خبر واحد است و به خبر واحد در اصول دين و عقايد
و اموري كه تحصيل يقين در آنها شرط است اعتماد نميشود.
در چنين موردي تنها به دليل عقلي محكم يا به حديث متواتر و قطعيالصدور
از معصوم ميشود  ،اعتماد كرد.
ائمه دوازده
از طرف ديگر احاديث متواتر و باالتر از تواتر داللت دارند كه عدد ّ
نفر است ،1در چنين موردي اگر يك خبر غيرقطعي در برابر اينهمه احاديث پيدا
شد ،آن ،چه اعتباري ميتواند داشته باشد و چگونه شخص مح ّقق به آن ميتواند
اعتماد كند؟ بهعالوه تنها در اخبار مسند احمد به سي  وچند طريق از پيامبر
ائمه] دوازده نفر است 2و در صحيح مسلم اين
اكرم ,روايت شده كه تعداد ّ
3
مطلب از هشت طريق نقل شده است و همينطور در سايرجوامع و صحاح و سنن
و كتابهاي ديگر اهلس ّنت بارها به اين موضوع اشاره شده است.
در كتابهاي شيعه هم به دوازده نفر بودن امامان ،با صدها طريق روايت وجود
دارد كه همه آنها را افراد معروف و شناخته شده اي از صحابه و مشاهير تابعين،
ح ّتي دو قرن قبل از تولّد امام دوازدهم حضرت مهدي} نقل نموده اند كه
درحقيقت اين يك نوع پيش گويي و خبر از آينده هم محسوب ميشود.
با اين همه گفته شده كه از «سليم بن قیس» خبري نقل شده است كه پيامبر,
حق هستند.
به اميرالمؤمنين} فرمود :تو و دوازده نفر از نسل تو امامان بر ّ
حقيقت اين است كه در نسخه موجود و در نسخه هاي معتبري كه پيش از عصر
ما در اختيار علما بوده است ،اين روايت نبوده است و به عالوه اخبار بسياري هم در
همين كتاب (سليم بن قيس) هست كه امامان و اسامي آنها را به صراحت دوازده
نفر ذكر ميكنند و اسامي آن دوازده نفر را از اميرالمؤمنين} تا حضرت مهدي}
اماميه قائلند بيان كرده است.
به همان ترتيبي كه شيعه
ّ
اين كتاب كه در قرن ا ّول هجري نوشته شده است مورد اعتماد است و مجموعه
اماميه را به وضوح ثابت مينمايد ،زيرا در آن خبر از
مطالب آن ح ّقانيت مذهب
ّ
 .1منتخب االثر ج  1ص  100ب 2
 .2مسند احمد ج  5ص 108 – 86
 .3صحیح مسلم ج  6ص 4 - 2
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آیا حدیث وصیت راهی برای تصحیح دارد؟

صحت اين
امامت اماماني داده ميشود كه هنوز در آن زمان متولّد نشده بودند ،به ّ
كتاب قرائن و امارات محكمي داللت دارد.
حال اگر فرض كنيم كه چنين خبري در آن باشد باتوجه به احاديث ديگر كتاب،
آن روايت قابل تفسير است يعني مقصود از آن روايت هم اشاره به عدد امامان بوده
و هم اين كه آنها از نسل علي} هستند و چون بيشتر آنها يازده نفر از دوازده
نفر از اوالد آن حضرت هستند ،لذا به اين تعبير؛ كه به احتمال قوي كامل هم نقل
نشده بيان شده است).
ثالثا :هشت روایتی را که نقل میکند عموما مشکل سندی دارد زیرا روایت نهم
(به حساب این آقا) و روایت هشتم هردو مرسله و بدون سند است  و روایت ششم
و هفتم را که از کتاب (کفایة االثر) خزاز ،نقل میکند اصال متعرض سند نمیشود،
چون میداند که سند این دو روایت مشتمل بر مجاهیل است ،و مثل دو روایت
مرسله قابل اعتماد نیست.
روایت پنجم هم شبهه ارسال دارد چون محمد بن الحسن ابن ابی الخطاب از
اصحاب امامان جواد و هادی و عسکری[ است در حالیکه مسعدة بن زیاد از
اصحاب اما باقر و امام صادق[ میباشد.
و بسیار بعید به نظر میآید کسی که امام باقر} را درک کرده باشد ،برای کسی
که از اصحاب امام جواد} است روایت نقل کند.
چون سال وفات امام باقر} را  115یا  116یا  117و یا  118هجری قمری
نوشته اند و سال والدت امام جواد} ،سال  175هجری قمری  اتفاق افتاده است،
که تقریبا تفاوت ،اگر سال شهادت امام باقر}  118هجری قمری بدانیم 57 ،سال
میشود ،مگر اینکه ادعا شود که او از معمرین بوده است که اثبات چنین ادعائی
دلیل خود را میطلبد.
مخصوصا که سال فوت مسعدة بن زیاد قبل از شهادت امام صادق}که در سال
 148هجری بوده یا اوائل امامت امام کاظم} گفته شده است و سال وفات محمد
بن حسین بن ابی الخطاب  262هجری ذکر شده است.
سند دوم روایت نیز عامی میباشد و با لیت و لعل صحت آن ثابت نخواهد شد ،و
اگر توثیقی نسبت به بعضی از افراد سند باشد ،حدسی و اجتهادی است که حجیت
ندارد.

در رد احمدبن اسماعیل گاطع

39

در سند روایت چهارم و روایت اول ،ابوالجارود قرار دارد که قدماء اصحاب او را
تضعیف نموده اند ،ولی در لسان بعضی از علمای بزرگ مثل آیت اهلل العظمی خوئی
توثیق شده است ،و اینگونه توثیقات چنانکه قبال عرض شد ،حدسی و اجتهادی
میباشد و فقط برای خود توثیق کننده ارزش دارد نه غیر.
و در صورتیکه تصحیح هم شود ،به درد فروعات میخورد چون خبر واحد است،
نه اصول دین که یقین الزم است و با حدس و گمان چیزی ثابت نمیشود.
وانگهی این دو روایت اشکال دیگری هم دارد و آن اینکه معارض است با روایاتی
که ابوالجارود در رابطه با تعداد امامان] و اینکه دوازده نفر هستند نه بیشتر،
نقل میکند ،و نتیجۀ تعارض ،ترجیح با روایاتی است که امامان] را منحصر به
دوازده نفر میکند ،که این روایات کثیره هم تواتر لفظی و هم تواتر معنوی دارند،
مخصوصا که در تعداد زیادی از این روایات ائمه] ،با نام یاد شده اند.
روایت دوم وسوم هم یک روایت است نه دوتا ،چون مضمون روایت و راویان
طبقه اول آن متحد میباشند و اشکال آن وجود (ابن سماعة) در سند است ،که
معلوم نیست علی بن سماعة است یا حسن بن سماعة یا حسن بن محمد بن سماعة،
یا اینکه مراد محمد بن سماعة بن روید ،چون در بعضی از کتب راوی با نام ذکر شده
و در بعضی از کتب به عنوان ابن سماعة آمده است ،و ترجیح بعضی از احتماالت بر
بعضی دیگر بال مرجح خواهد بود.
رابعا :این چند روایت در برابر روایات کثیره ای که عدد امامان} را دوازده نفر،
و با ذکر نام میآورد ،نمیتواند مقاومت کند و در اثر تعارض و کثرت روایاتی که عدد
را منحصر به دوازده میکند ،سقوط نموده و اعتباری نخواهد داشت.
خامسا :همانطوریکه تذکر رفت ،این روایات خبر واحد است و یقین آور نیست،
در حالیکه اصول دین باید از روی یقین برای انسان ثابت شود ،و لذا همه فقهاء
باالتفاق میگویند که در اصول دین تقلید جایز نیست ،برای اینکه آنجا ظن و گمان
بی اثر است.

روایاتی که داللت بر انحصار امامان]
به دوازده نفر دارد

		

اینک چند روایت را که داللت بر انحصار امامان] به دوازده امام  میکند به
عنوان مشت نمونه خروار ذکر میکنیم  .
اش ٍم َد ُاو َد بْنِ اَل ْ َق ِ
ِ -1ع َّد ٌة ِم ْن أَ ْص َحابِنَا َع ْن أَ ْح َم َد بْنِ ُم َح َّم ٍد اَلْبَ ْرقِ ِّي َع ْن أَبِي َه ِ
اس ِم
َ
ال ُم قَ َ َ
َ
لس َ
لس َ
ال ُم َو َم َع ُه
اَل ْ َج ْع َفر ِّ
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ين َع َل ْي ِه ا َ َّ
ِي َع ْن أبِي َج ْع َف ٍر اَلثَّانِي َع َل ْي ِه ا َ َّ
ال :أ ْقبَ َل أ ِم ُ
لس َ
س
ال ُم َو ُه َو ُمتَّ ِك ٌئ َع َلى يَ ِد َس ْل َم َ
اَل ْ َح َس ُن بْ ُن َعلِ ٍّي َع َل ْي ِه ا َ َّ
ان فَ َد َخ َل اَل ْ َم ْس ِج َد اَل ْ َح َر َام فَ َج َل َ
َ
لس َ
إِ ْذ أَ ْقبَ َل َر ُج ٌل َح َس ُن اَل ْ َه ْيئَ ِة َو اَل ِّلبَ ِ
س
اس فَ َسلَّ َم َع َلى أ ِمي ِر اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ين فَ َر َّد َع َل ْي ِه ا َ َّ
ال َم فَ َج َل َ
ثُم قَ َ َ
ين أَ ْس َأل ُ َ
ك َع ْن ثَ َ
ال ِث َم َسائ ِ َل إ ِْن أَ ْخبَ ْرتَنِي بِه َِّن َعلِ ْم ُت أَ َّن اَل ْ َق ْو َم َر ِكبُوا
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َّ
ال يَا أ ِم َ
ْ
َ
َ
آخرتِه ِْم َو إ ِْن تَ ُكنِ ا َ ْ ُ
ين فِي ُدنْيَا ُه ْم َو َِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
ل ْخ َرى
ن
و
م
أ
م
ب
وا
س
ي
ل
ن
أ
و
ِم
ه
ي
ل
ع
ي
ض
ق
ا
م
ِك
ر
م
أ
ن
ُ
َ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ ُ َ
َ
ِم ْ ْ
َ
َ
ال ُم َس ْلنِي َع َّما ب َ َدا ل َ َ
َعلِ ْم ُت أن َ
ك قَ َ
َّك َو ُه ْم َش َر ٌع َس َو ٌاء فَ َق َ
لس َ
ال
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ين َع َل ْي ِه ا َ َّ
ال ل َ ُه أ ِم ُ
َ
وح ُه َو َعنِ ا َ َّلر ُجلِ َك ْي َف يَ ْذ ُك ُر َو يَ ْن َسى َو َعنِ
أَ ْخبِ ْرنِي َعنِ ا َ َّلر ُجلِ إِذَا ن َ َ
ام أ ْي َن تَ ْذ َه ُب ُر ُ
َ
ام َو ا َ ْ َ
ا َ َّلر ُجلِ َك ْي َف يُ ْشبِ ُه َول َ ُد ُه ا َ ْ َ
ل ْخ َو َ
لس َ
ال ُم إِلَى اَل ْ َح َسنِ
ل ْع َم َ
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ين َع َل ْي ِه ا َ َّ
ال فَالْتَ َف َت أ ِم ُ
َ
َ
َ
ال إِل َ َه إِ َّ
ال ُم فَ َق َ
ال يَا أَبَا ُم َح َّم ٍد أَ ِج ْب ُه قَ َ
فَ َق َ
ال ا َ َّلر ُج ُل أ ْش َه ُد أ ْن َ
لس َ
ال
ال فَأ َجاب َ ُه اَل ْ َح َس ُن َع َل ْي ِه ا َ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ك َو أ ْش َه ُد أن َ
ول اَلل ِ َو ل َ ْم أ َز ْل أ ْش َه ُد ب ِ َذل ِ َ
ا َ َّللُ َو ل َ ْم أ َز ْل أ ْش َه ُد ب ِ َها َو أ ْش َه ُد أ َّن ُم َح َّمدا ً َر ُس ُ
َّك
َ
َو ِص ُّي َر ُس ِ
ين َو ل َ ْم أَ َز ْل
ار إِلَى أَ ِمي ِر اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ول ا َ َّلل ِ َصلَّى ا َ َّللُ َع َل ْي ِه َو آل ِ ِه َو اَل ْ َقائ ِ ُم ب ِ ُح َّجتِ ِه َو أ َش َ
ال ُم و أَ ْش َه ُد أ َّنَ
َ
َ
َ
أَ ْش َه ُد ب ِ َها َو أ ْش َه ُد أن َ
ار إِلَى اَل ْ َح َسنِ َع َل ْي ِه ا َ َّ
لس َ َ
َّك َو ِصيُّ ُه َو اَل ْ َقائ ِ ُم ب ِ ُح َّجتِ ِه َو أ َش َ
اَل ْ ُح َس ْي َن بْ َن َعلِ ٍّي َو ِص ُّي أَ ِخي ِه َو اَل ْ َقائ ِ ُم ب ِ ُح َّجتِ ِه ب َ ْع َد ُه َو أَ ْش َه ُد َع َلى َعلِ ِّي بْنِ اَل ْ ُح َس ْينِ أَن َّ ُه اَل ْ َقائ ِ ُم
ب ِ َأ ْم ِر اَل ْ ُح َس ْينِ ب َ ْع َد ُه َو أَ ْش َه ُد َع َلى ُم َح َّم ِد بْنِ َعلِ ٍّي أَن َّ ُه اَل ْ َقائ ِ ُم ب ِ َأ ْم ِر َعلِ ِّي بْنِ اَل ْ ُح َس ْينِ َو أَ ْش َه ُد
َ
َ
َ
وسى أَن َّ ُه اَل ْ َقائ ِ ُم ب ِ َأ ْم ِر َج ْع َف ِر بْنِ
َع َلى َج ْع َف ِر بْنِ ُم َح َّم ٍد بِأن َّ ُه اَل ْ َقائ ِ ُم بِأ ْم ِر ُم َح َّم ٍد َو أ ْش َه ُد َع َلى ُم َ
َ
َ
َ
وسى بْنِ َج ْع َف ٍر َو أَ ْش َه ُد َع َلى ُم َح َّم ِد
وسى أن َّ ُه اَل ْ َقائ ِ ُم بِأ ْم ِر ُم َ
ُم َح َّم ٍد َو أ ْش َه ُد َع َلى َعلِ ِّي بْنِ ُم َ
َ
َ
وسى َو أَ ْش َه ُد َع َلى َعلِ ِّي بْنِ ُم َح َّم ٍد ب ِ َأن َّ ُه اَل ْ َقائ ِ ُم ب ِ َأ ْم ِر ُم َح َّم ِد
بْنِ َعلِ ٍّي أن َّ ُه اَل ْ َقائ ِ ُم بِأ ْم ِر َعلِ ِّي بْنِ ُم َ
بْنِ َعلِ ٍّي َو أَ ْش َه ُد َع َلى اَل ْ َح َسنِ بْنِ َعلِ ٍّي ب ِ َأن َّ ُه اَل ْ َقائ ِ ُم ب ِ َأ ْم ِر َعلِ ِّي بْنِ ُم َح َّم ٍد َو أَ ْش َه ُد َع َلى َر ُجلٍ
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ال يُ َس َّمى َحتَّى يَ ْظ َهر أَ ْمر ُه فَيَ ْم َ َ
ل َها َع ْد ً
ال يُ َكنَّى َو َ
ِم ْن ُول ْ ِد اَل ْ َح َسنِ َ
ال َك َما ُملِئَ ْت َج ْورا ً َو
َ ُ
َ
َ
ال ُم َع َل ْي َ
ام فَ َم َضى فَ َق َ
لس َ
ين
ين َو َر ْح َم ُة ا َ َّلل ِ َو ب َ َر َكاتُ ُه ثُ َّم قَ َ
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ا َ َّ
ال أ ِم ُ
ك يَا أ ِم َ
َ
َ
َ
ان إِ َّ
} فَ َق َ
ال أ ْن َو َض َع
يَا أبَا ُم َح َّم ٍد ا ِ ْتبَ ْع ُه فَانْ ُظ ْر أ ْي َن يَ ْق ِص ُد فَ َخ َر َج اَل ْ َح َس ُن بْ ُن َعلِ ٍّي ُ ُ
ال َما َك َ
َ
ِر ْج َل ُه َخا ِرج ًا ِم َن اَل ْ َم ْس ِج ِد فَ َما َد َر ْي ُت أَ ْي َن أَ َخ َذ ِم ْن أَ ْر ِ
ين
ض ا َ َّلل ِ فَ َر َج ْع ُت إِلَى أ ِمي ِر اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َ
َ
} فَ َأ ْع َلمتُ ُه فَ َق َ َ
َّ
ين أَ ْع َل ُم قَ َ
ال ُه َو
ُ ُ
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ْ
ال يَا أبَا ُم َح َّم ٍد أ تَ ْع ِرفُ ُه قُ ْل ُت اَللُ َو َر ُسول ُ ُه َو أ ِم ُ
اَل ْ َخ ِض ُر}ُ)

امام محمد تقى} فرمود(( :امير المؤمنين همراه حسن بن على[ مىآمد
و بدست سلمان تكيه كرده بود تا وارد مسجد الحرام شد و بنشست ،مردى خوش
قيافه و خوش لباس پيش آمد و به امير المؤمنين} سالم کرد ،حضرت جوابش را
فرمود و او بنشست آنگاه عرض كرد :يا امير المؤمنين سه مسأله از شما ميپرسم،
اگر جواب گفتى ،ميدانم كه آن مردم (كه بعد از پيغمبر حكومت را متصرف شدند)
در باره تو مرتكب عملى شدند كه خود را محكوم ساختند ،و در امر دنيا و آخرت
خويش آسوده و در امان نيستند و اگر جواب نگفتى ميدانم تو هم با آنها برابرى،
امير المؤمنين} باو فرمود :هر چه خواهى از من بپرس ،او گفت :به من بگو :وقتى 
انسان ميخوابد روحش كجا ميرود؟ و چگونه مىشود كه انسان گاهى بياد مىآورد
و گاهى فراموش ميكند؟ و چگونه مىشود كه بچه انسان مانند عموها و دائي هايش
مىشود؟ امير المؤمنين} رو به حسن كرد و فرمود :اى ابا محمد! جوابش را بگو،
امام حسن} جوابش را فرمود ،آن مرد گفت :گواهى دهم كه شايسته پرستشى 
جز خدا نيست و همواره به آن گواهى میدهم ،و گواهى دهم كه محمد رسول خدا
هست و همواره گواهى میدهم ،و گواهى دهم كه تو وصى رسول خدا هستى و
به حجت او قيام كرده اى ،اشاره بامير المؤمنين كرد ،و همواره گواهى میدهم و
گواهى دهم كه تو وصى او و قائم به حجت او هستى ،اشاره به امام حسن كرد ،و
گواهى دهم كه حسين بن على وصى برادرش و قائم به حجتش بعد از او است ،و
گواهى دهم كه على بن الحسين پس از حسين قائم  به امر امامت است ،و گواهى 
دهم كه محمد بن على قائم به امر امامت على بن الحسين است ،و گواهى دهم
كه جعفر بن محمد قائم به امر امامت محمد است ،و گواهى دهم كه موسى (بن
جعفر) قائم به امر امامت جعفر بن محمد است ،و گواهى دهم كه على بن موسى 
قائم به امر امامت موسى بن جعفر است ،و گواهى دهم كه محمد بن على قائم به
امر امامت على بن موسى است ،و گواهى دهم كه على بن محمد قائم به امر امامت
محمد بن على است ،و گواهى دهم كه حسن بن على قائم به امر امامت على بن
محمد است ،و گواهى دهم كه مردى از فرزندان حسن است كه نبايد به كنيه و نام
خوانده شود ،تا امرش ظاهر شود و زمين را از عدالت پركند چنان كه از ستم پر شده
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باشد ،و سالم و رحمت و بركات خدا بر تو باد ،اى امير المؤمنين! سپس برخاست و
برفت ،اميرالمؤمنين فرمود :اى ابا محمد! دنبالش برو ببين كجا ميرود؟ حسن بن
علی[ بيرون آمد و فرمود :همين كه پايش را از مسجد بيرون گذاشت نفهميدم
كدام جانب از زمين خدا را گرفت و رفت ،سپس خدمت امير المؤمنين} بازگشتم
و باو خبر دادم ،فرمود :اى ابا محمد! او را ميشناسى؟ گفتم :خدا و پيغمبرش و
اميرالمؤمنين دانا ترند ،فرمود :او خضر} است)).1
(م َح َّم ُد بْ ُن يَ ْحيَى َو ُم َح َّم ُد بْ ُن َع ْب ِد ا َ َّلل ِ َع ْن َع ْب ِد ا َ َّلل ِ بْنِ َج ْع َف ٍر َعنِ اَل ْ َح َسنِ بْنِ َظر ٍ
ِيف
ُ -2
َو َعلِ ُّي بْ ُن ُم َح َّم ٍد َع ْن َصال ِ ِح بْنِ أَبِي َح َّما ٍد َع ْن ب َ ْك ِر بْنِ َصال ِ ٍح َع ْن َع ْب ِد ا َ َّلر ْح َمنِ بْنِ َسال ٍمِ
َ
َ
ال أَبِي ل ِ َجاب ِ ِر بْنِ َع ْب ِد ا َ َّلل ِ ا َ ْ َ
ال :قَ َ
ال ُم قَ َ
لس َ
لنْ َصا ِر ِّي
َع ْن أبِي ب َ ِصي ٍر َع ْن أبِي َع ْب ِد ا َ َّلل ِ َع َل ْي ِه ا َ َّ
ك فَ َأ ْس َأل َ َ
ك أَ ْن أَ ْخ ُل َو ب ِ َ
اج ًة فَ َمتَى يَ ِخ ُّف َع َل ْي َ
إ َِّن لِي إِل َ ْي َ
ك َع ْن َها فَ َق َ
ال ل َ ُه َجاب ِ ٌر أَ َّي
ك َح َ
ض اَ ْ َ
اَ ْ َ
ل ْوقَ ِ
ليَّا ِم فَ َق َ
ات أَ ْحبَ ْبتَ ُه فَ َخ َ
ال ب ِ ِه فِي ب َ ْع ِ
ال ل َ ُه يَا َجاب ِ ُر أَ ْخبِ ْرنِي َعنِ اَللَّ ْو ِح اَل َّ ِذي َرأَيْتَ ُه
ُ
ول ا َ َّلل ِ َصلَّى ا َ َّللُ َع َل ْي ِه َو آل ِ ِه َو َما أَ ْخبَ َرتْ َ
ال ُم ب ِ ْن ِت َر ُس ِ
لس َ
ك ب ِ ِه
فِي يَ ِد أ ِّمي فَا ِط َم َة َع َل ْي َها ا َ َّ
ال َجابِر أَ ْش َه ُد ب ِ َّ
الل ِ أَن ِّي َد َخ ْل ُت َع َلى أُ ِّم َ
أُ ِّمي أَن َّ ُه فِي َذل ِ َ
وب فَ َق َ
ك فَا ِط َم َة َع َل ْي َها
ك اَللَّ ْو ِح َم ْكتُ ٌ
ٌ
ال ُم فِي َحيَا ِة َر ُس ِ
ول ا َ َّلل ِ َصلَّى ا َ َّللُ َع َل ْي ِه َو آل ِ ِه فَ َهنَّ ْيتُ َها ب ِ ِو َ
لس َ
ال َد ِة اَل ْ ُح َس ْينِ َو َرأَيْ ُت فِي يَ َديْ َها
ا َ َّ
لش ْم ِ
س فَ ُق ْل ُت ل َ َها ب ِ َأبِي
ض ِش ْب َه ل َ ْو ِن ا َ َّ
ل َ ْوح ًا أَ ْخ َض َر َظنَ ْن ُت أَن َّ ُه ِم ْن ُز ُم ُّر ٍد َو َرأَيْ ُت فِي ِه ِكتَاب ًا أَبْيَ َ
َو أُ ِّمي يَا ب ِ ْن َت َر ُس ِ
ول ا َ َّلل ِ َصلَّى ا َ َّللُ َع َل ْي ِه َو آل ِ ِه َما َه َذا اَللَّ ْو ُح فَ َقال َ ْت َه َذا ل َ ْو ٌح أَ ْه َد ُاه ا َ َّللُ إِلَى
َر ُسول ِ ِه َصلَّى ا َ َّللُ َع َل ْي ِه َو آل ِ ِه فِي ِه ا ِ ْس ُم أَبِي َو ا ِ ْس ُم ب َ ْعلِي َو ا ِ ْس ُم اِبْنَ َّي َو ا ِ ْس ُم ا َ ْ َ
ل ْو ِصيَا ِء ِم ْن
ال َجاب ِ ٌر فَ َأ ْع َط ْتنِي ِه أُ ُّم َ
ُول ْ ِدي َو أَ ْع َطانِي ِه أَبِي لِيُبَشِّ َرنِي ب ِ َذل ِ َ
ك قَ َ
لس َ
ال ُم فَ َق َر ْأتُ ُه
ك فَا ِط َم ُة َع َل ْي َها ا َ َّ
ال ل َ ُه أَبِي فَ َه ْل ل َ َ
ك يَا َجاب ِ ُر أَ ْن تَ ْعر َِض ُه َع َل َّي قَ َ
َو ا ِ ْستَ ْن َس ْختُ ُه فَ َق َ
ال ن َ َع ْم فَ َم َشى َم َع ُه أَبِي إِلَى
ك َِ
ل ْق َرأَ أَنَا َع َل ْي َ
ال يَا َجاب ِ ُر اُنْ ُظ ْر فِي ِكتَاب ِ َ
َم ْنز ِِل َجاب ِ ٍر فَ َأ ْخ َر َج َص ِحي َف ًة ِم ْن َر ٍّق فَ َق َ
ك فَنَ َظ َر
ال َجابِر فَ َأ ْش َه ُد ب ِ َّ
َجاب ِ ٌر فِي ن ُ ْس َخ ٍة فَ َق َرأَ ُه أَبِي فَ َما َخال َ َف َح ْر ٌف َح ْرف ًا فَ َق َ
الل ِ أَن ِّي َه َك َذا َرأَيْتُ ُه
ٌ
ّ
اب ِم َن ا َ ّلل اَل ْ َعزِي ِز اَل ْ َح ِكي ِم - ،ل ِ ُم َح َّم ٍد
فِي اَللَّ ْو ِح َم ْكتُوب ًا (ب ِ ْس ِم اَلل ا َ َّلر ْحمنِ ا َ َّلر ِحي ِم) َه َذا ِكتَ ٌ
وح ا َ ْ َ
ين َع ِّظ ْم يَا
ين ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّب اَل ْ َعال َ ِم َ
ل ِم ُ
نَبِيِّ ِه َو نُو ِر ِه َو َس ِفي ِر ِه َو ِح َجاب ِ ِه َو َدلِيلِ ِه ن َ َز َل ب ِ ِه ا َ ُّلر ُ
ال أَنَا قَ ِ
ال تَ ْج َح ْد آ َ
ُم َح َّم ُد أَ ْس َمائِي َو ا ُ ْش ُك ْر ن َ ْع َمائِي َو َ
ين
الئِي إِن ِّي أَنَا ا َ ّلل الٰ إِل َه إِ ّٰ
اص ُم اَل ْ َجبَّا ِر َ
َو ُم ِد ُ
اف
ان اَلدِّ ينِ إِن ِّي أَنَا اَهللُ الٰ إِل َه إِ ّٰ
ال أَنَا فَ َم ْن َر َجا غ َْي َر فَ ْضلِي أَ ْو َخ َ
ين َو َدي َّ ُ
يل اَل ْ َم ْظ ُلو ِم َ
اي فَا ْعبُ ْد َو َع َل َّي فَتَ َو َّك ْل إِن ِّي ل َ ْم
ين فَ ِإي َّ َ
غ َْي َر َع ْدلِي َع َّذبْتُ ُه َعذٰاب ًا الٰ أُ َع ِّذب ُ ُه أَ َحدا ً ِم َن اَلْعال َ ِم َ
َ
ُ
َ
ك َع َلى ا َ ْ َ
ام ُه َو اِنْ َق َض ْت ُم َّدتُ ُه إِ َّ
ال َج َع ْل ُت ل َ ُه َو ِصيّ ًا َو إِن ِّي فَضَّ ْلتُ َ
لنْبِيَا ِء
أبْ َع ْث نَبِيّ ًا فَأ ْك ِم َل ْت أي َّ ُ
ك َع َلى ا َ ْ َ
ك َو ِس ْب َط ْي َ
ك ب ِ ِش ْب َل ْي َ
ل ْو ِصيَا ِء َو أَ ْك َر ْمتُ َ
َو فَضَّ ْل ُت َو ِصيَّ َ
ك َح َسنٍ َو ُح َس ْينٍ فَ َج َع ْل ُت
الش َها َد ِة
َح َسن ًا َم ْع ِد َن ِع ْل ِمي ب َ ْع َد اِنْ ِق َضا ِء ُم َّد ِة أَبِي ِه َو َج َع ْل ُت ُح َس ْين ًا َخا ِز َن َو ْحيِي َو أَ ْك َر ْمتُ ُه ب ِ َّ
لش َه َدا ِء َد َر َج ًة َج َع ْل ُت َكلِ َمتِ َي
الس َعا َد ِة فَ ُه َو أَ ْف َض ُل َمنِ ا ُ ْستُ ْشه َِد َو أَ ْرفَ ُع ا َ ُّ
َو َختَ ْم ُت ل َ ُه ب ِ َّ
ُ
ين َو َزيْ ُن
يب َو أُ َعاقِ ُب أَ َّول ُ ُه ْم َعلِ ٌّي َسيِّ ُد اَل ْ َعاب ِ ِد َ
اَلتَّا َّم َة َم َع ُه َو ُح َّجتِ َي اَلْبَال ِ َغ َة ِع ْن َد ُه ب ِ ِع ْت َرتِ ِه أثِ ُ
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أَ ْولِيَائ ِ َي اَل ْ َم ِ
ين َو اِبْنُ ُه ِش ْب ُه َجدِّ ِه اَل ْ َم ْح ُمو ِد ُم َح َّم ٌد اَلْبَاقِ ُر ِع ْل ِمي َو اَل ْ َم ْع ِد ُن ل ِ ِح ْك َمتِي َسيَ ْهلِ ُ
ك
اض َ
ل ْكر َِم َّن َم ْث َوى َج ْع َف ٍر َو َ َ
الرا ِّد َع َل َّي َح َّق اَل ْ َق ْو ُل ِمنِّي َ ُ
ل ُس َّرن َّ ُه
اَل ْ ُم ْرتَاب ُ َ
ون فِي َج ْع َف ٍر ا َ َّلرا ُّد َع َل ْي ِه َك َّ
ُ
َ
َ
َ
س َِ
ل َّن َخ ْي َط فَ ْر ِضي
فِي أ ْشيَا ِع ِه َو أنْ َصا ِر ِه َو أ ْولِيَائ ِ ِه أتِ َ
اء ِح ْن ِد ٌ
وسى فِ ْتنَ ٌة َع ْميَ ُ
يح ْت ب َ ْع َد ُه ُم َ
س اَ ْ َ
ل ْوفَى َم ْن َج َح َد َو ِ
ال يَ ْن َق ِط ُع َو ُح َّجتِي َ
َ
ال تَ ْخ َفى َو أَ َّن أَ ْولِيَائِي يُ ْس َق ْو َن بِال ْ َك ْأ ِ
احدا ً ِم ْن ُه ْم
ِين اَل ْ َج ِ
ين ِع ْن َد
اح ِد َ
فَ َق ْد َج َح َد ن ِ ْع َمتِي َو َم ْن غَيَّ َر آيَ ًة ِم ْن ِكتَابِي فَ َق ِد ا ِ ْفتَ َرى َع َل َّي َو ْي ٌل ل ِ ْل ُم ْفتَر َ
َ
وسى َع ْب ِدي َو َحبِيبِي َو ِخيَ َرتِي فِي َعلِ ٍّي َولِيِّي َو ن َ ِ
اصرِي َو َم ْن أ َض ُع َع َل ْي ِه
اِنْ ِق َضا ِء ُم َّد ِة ُم َ
َ
اء اَلنُّبُ َّو ِة َو أَ ْمتَ ِحنُ ُه بِا ِ
ال ْض ِط َ
ِيت ُم ْستَ ْكبِ ٌر يُ ْدفَ ُن فِي اَل ْ َم ِدينَ ِة اَلَّتِي بَنَا َها
ال ِع ب ِ َها يَ ْقتُ ُل ُه ِع ْفر ٌ
أ ْعبَ َ
لصال ِ ُح إِلَى َج ْن ِب َش ِّر َخ ْل ِقي َح َّق اَل ْ َق ْو ُل ِمنِّي َ َ
ل ُس َّرن َّ ُه ب ِ ُم َح َّم ٍد اِبْنِ ِه َو َخلِي َفتِ ِه ِم ْن ب َ ْع ِد ِه
اَل ْ َع ْب ُد ا َ َّ
َو َوا ِر ِث ِع ْل ِم ِه فَ ُه َو َم ْع ِد ُن ِع ْل ِمي َو َم ْو ِض ُع ِس ِّري َو ُح َّجتِي َع َلى َخ ْل ِقي َ
ال يُ ْؤ ِم ُن َع ْب ٌد ب ِ ِه
َ
َ
إِ َّ
ار َو أ ْختِ ُم
ال َج َع ْل ُت اَل ْ َجنَّ َة َم ْث َو ُاه َو َشف َّْعتُ ُه فِي َس ْب ِع َ
ين ِم ْن أ ْهلِ ب َ ْيتِ ِه ُك ُّل ُه ْم قَ ِد ا ِ ْستَ ْو َجبُوا اَلنَّ َ
ُ
َ
الس َعا َد ِة ِ
البْنِ ِه َعلِ ٍّي َولِيِّي َو ن َ ِ
لشا ِه ِد فِي َخ ْل ِقي َو أ ِمينِي َع َلى َو ْحيِي أ ْخر ُِج ِم ْن ُه
اصرِي َو ا َ َّ
ب ِ َّ
ُ
اَل َّدا ِع َي إِلَى َسبِيلِي َو اَل ْ َخا ِز َن ل ِ ِع ْل ِم َي اَل ْ َح َس َن َو أ ْك ِم ُل َذل ِ َ
ين
ك بِابْنِ ِه (م 
ح مد) َر ْح َم ًة ل ِ ْل َعال َ ِم َ
َ
َ
َع َل ْي ِه َك َم ُ
وس ُه ْم
يسى َو َص ْب ُر أيُّ َ
وسى َو ب َ َه ُ
وب فَيُ َذ ُّل أ ْولِيَائِي فِي َز َمان ِ ِه َو تُتَ َها َدى ُر ُء ُ
ال ُم َ
اء ِع َ
ين
ون َو يَ ُكون ُ َ
ون َو يُ ْح َرقُ َ
وس اَلتُّ ْر ِك َو اَل َّد ْي َل ِم فَيُ ْقتَ ُل َ
ين َم ْر ُعوب ِ َ
ون َخائ ِ ِف َ
َك َما تُتَ َها َدى ُر ُء ُ
َ
ُ
ين تُ ْصبَ ُغ ا َ ْ َ
ض ب ِ ِد َمائِه ِْم َو يَ ْف ُشو اَل ْ َو ْي ُل َو ا َ َّلرن َّ ُة فِي ن ِ َسائِه ِْم أولَئِ َ
ك أ ْولِيَائِي َح ّق ًا
ل ْر ُ
َو ِجلِ َ
ُ
َ
َ
َ
ار َو ا َ ْ َ
ال َل أولئِ َ
س َو بِه ِْم أ ْك ِش ُف اَل َّز َ
ل ْغ َ
اء ِح ْن ِد ٍ
ك
ال ِز َل َو أ ْدفَ ُع ا َ ْل َص َ
بِه ِْم أ ْدفَ ُع ُك َّل فِ ْتنَ ٍة َع ْميَ َ
ٰات ِم ْن َربِّه ِْم َو َر ْح َم ٌة َو أُولئِ َ
ال َع ْب ُد ا َ َّلر ْح َمنِ بْ ُن َسال ِ ٍم قَ َ
ون ،قَ َ
ال
َع َل ْيه ِْم َص َلو ٌ
ك ُه ُم اَل ْ ُم ْهتَ ُد َ
َ
اك فَ ُص ْن ُه إِ َّ
ِك إِ َّ
يث ل َ َك َف َ
أَبُو ب َ ِصي ٍر ل َ ْو ل َ ْم تَ ْس َم ْع فِي َد ْهر َ
ال َع ْن أ ْهلِ ِه).
ال َه َذا اَل ْ َح ِد َ
امام صادق} فرمود(( :پدرم به جابر بن عبد ّ
الل انصارى فرمود :من با تو كارى 
دارم ،چه وقت برايت آسان تر است كه ترا تنها ببينم و از تو سؤال كنم؟ جابر گفت:
هر وقت شما بخواهى ،پس روزى با او در خلوت نشست و به او فرمود :در باره لوحى 
كه آن را در دست مادرم فاطمه{ دختر رسول خدا ,ديده اى و آنچه مادرم
بتو فرمود كه در آن لوح نوشته بود ،بمن خبر ده ،جابر گفت :خدا را گواه میگيرم
كه من در زمان حيات رسول خدا ,خدمت مادرت فاطمه{ رفتم و او را
بوالدت حسين} تبريک گفتم ،در دستش لوح سبزى ديدم كه گمان كردم از
زمرد است و مكتوبى سفيد در آن ديدم كه چون رنگ خورشيد درخشان بود ،به او
عرضكردم :دختر پيغمبر! پدر و مادرم قربانت ،اين لوح چيست؟ فرمود :لوحى است
كه خدا آن را به رسولش ,اهدا فرمود ،اسم پدرم و اسم شوهرم و اسم دو پسرم
و اسم اوصياء از فرزندانم در آن نوشته است و پدرم آن را بعنوان مژدگانى بمن عطا
فرموده ،جابر گويد :سپس مادرت فاطمه} آن را بمن داد ،من آن را خواندم و
رونويسى كردم ،پدرم به او گفت :اى جابر! آن را بر من عرضه میدارى؟ عرضكرد:
آرى ،آنگاه پدرم همراه جابر به منزل او رفت ،جابر ورق صحيفه اى بيرون آورد،
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پدرم فرمود :اى جابر ،تو در نوشته ات نگاه كن تا من برايت بخوانم ،جابر در نسخة 
خود نگريست و پدرم قرائت كرد ،حتى حرفى با حرفى اختالف نداشت ،آنگاه جابر
من 
گفت :خدا را گواه میگيرم كه اين گونه در آن لوح نوشته ديدم ( :ب ِْس ِم ا َ ّلل ا َ َّلر ْح ِ
يم) اين نامه از جانب خداوند عزيز حكيم است براى محمد پيغمبر او ،و نور و
ا َ َّلرحِ ِ
سفير و دربان (واسطه ميان خالق و مخلوق) و دليل او ،كه روح االمين (جبرئيل) از
نزد پروردگار جهان بر او نازل شود ،اى محمد أسماء مرا (ائمه و اوصيائت را) بزرگ
شمار و نعمتهاى مرا سپاسگزار و الطاف مرا انكار مدار ،همانا منم خدائى كه جز من
شايان پرستشى نيست ،منم شكننده جباران و دولت رساننده به مظلومان و جزا
دهنده روز رستاخيز ،همانا منم خدائى كه جز من شايان پرستشى نيست ،هركه جز
فضل مرا اميدوار باشد ،و از غير عدالت من بترسد ،او را عذابى كنم كه هيچ يك از
جهانيان را نكرده باشم ،پس تنها مرا پرستش كن و تنها بر من توكل نما ،من هيچ
پيغمبرى را مبعوث نساختم كه دورانش كامل شود و مدتش تمام گردد ،جز اينكه
براى او وصى و جانشينى مقرر كردم ،و من ترا بر پيغمبران برترى دادم و وصى ترا
بر اوصياء ديگر ،و ترا  به دو نوه ات حسن و حسين گرامى داشتم ،و حسن را بعد از
سپرى شدن روزگار پدرش ،كانون علم خود قرار دادم و حسين را خزانه دار وحى 
خود ساختم و او را به شهادت گرامى داشتم و پايان كارش را به سعادت رسانيدم،
او برترين شهداء است و مقامش از همه آنها عاليتر است .كلمه تامه خود را همراه
او و حجت رساى خود را نزد او قرار دادم ،به سبب عترت او پاداش و كيفر دهم،
نخستين آنها علی ،سرور عابدان و زينت اولياء گذشته من است ،و پسر او كه مانند
جد محمود خود محمد است ،او شكافنده علم من و كانون حكمت من است ،و جعفر
است كه شک كنندگان در باره او هالک ميشوند ،هر كه او را نپذيرد مرا نپذيرفته،
سخن و وعدۀ پا برجاى من است كه :مقام جعفر را گرامى دارم و او را نسبت به
پيروان و ياران و دوستانش مسرور سازم ،پس از او موسى است كه (در زمان او)
آشوبى سخت و گيج كننده فرا گيرد ،زيرا رشته وجوب اطاعت من منقطع نگردد ،و
حجت من پنهان نشود و همانا اولياء من با جامى سرشار سيراب شوند ،هر كس يكى 
از آنها را انكار كند ،نعمت مرا انكار كرده و آنكه يک آيه از كتاب مرا تغيير دهد ،بر
من دروغ بسته است ،پس از گذشتن دوران بنده و دوست و برگزيده ام موسى ،واى 
بر دروغ بندان و منكران على (امام هشتم) و دوست و ياور من ،و كسى كه بارهاى 
سنگين نبوت را بدوش او گذارم و بوسيله انجام دادن آنها امتحانش كنم (گويا اشاره
به پذيرفتن امر دشوار واليت عهدی است) او را مردى پليد و گردنكش (مأمون)
میكشد ،و در شهرى كه (طوس) بنده صالح (ذو القرنين) آن را ساخته است ،پهلوى 
بدترين مخلوقم (هارون) بخاك سپرده مىشود ،فرمان و وعده من ثابت شده كه :او
را به وجود پسرش و جانشين و وارث علمش محمد مسرور سازم ،او كانون علم من
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و محل راز من و حجت من بر خلقم میباشد ،هر بنده اى به او ايمان آورد ،بهشت
را جايگاهش سازم و شفاعت او را نسبت به هفتاد تن از خاندانش كه همگى سزاوار
دوزخ باشند بپذيرم ،و عاقبت كار پسرش على را كه دوست و ياور من و گواه در
ميان مخلوق من و امين وحى من است به سعادت رسانم ،از او بوجود آورم دعوت 
كننده به سوى راهم و خزانه دار علمم حسن (امام یازدهم) را ،و اين رشته را بوجود
پسر او (م ح م د) كه رحمت براى جهانيان است كامل كنم ،او كمال موسى و رونق
عيسى و صبر ايوب دارد ،در زمان (غيبت) او دوستانم خوار گردند و (ستمگران)
سرهاى آنها را براى يک ديگر هديه فرستند ،چنان كه سرهاى ترک و ديلم (كفار)
را به هديه فرستند ،ايشان را بكشند و بسوزانند و آنها ترسان و بيمناک و هراسان
باشند ،زمين از خونشان رنگين گردد و ناله و واويال در ميان زنانشان بلند شود ،آنها
دوستان حقيقى منند ،به وسيله آنها هر آشوب سخت و تاريک را بزدايم و از بركت
آنها شبهات و مصيبات و زنجيرها را بردارم ،درودها و رحمت پروردگارشان بر آنها
باد ،و تنها ايشانند ،هدايت شدگان ،راوی گويد :ابو بصير گفت :اگر در دوران عمرت
1
جز اين حديث نشنيده باشى ،ترا كفايت كند ،پس آن را از نا اهلش پنهان دار)).
(م َح َّم ُد بْ ُن يَ ْحيَى َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ أَ ْح َم َد َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ اَل ْ ُح َس ْينِ َع ْن أَبِي َس ِع ٍ
يد
ُ -3
َ
اَل ْ ُع ْص ُفو ِر ِّي َع ْن َع ْمرِو بْنِ ثَاب ِ ٍت َع ْن أبِي َح ْم َز َة قَ َ
لس َ
ال ُم
ال َس ِم ْع ُت َعلِ َّي بْ َن اَل ْ ُح َس ْينِ َع َل ْيه َِما ا َ َّ
َ
َ
َ
يَ ُق ُ
ام ُه ْم أ ْشبَاح ًا
ول :إ َِّن ا َ َّللَ َخ َل َق ُم َح َّمدا ً َو َعلِيّ ًا َو أ َح َد َع َش َر ِم ْن ُول ْ ِد ِه ِم ْن نُو ِر َع َظ َمتِ ِه فَأقَ َ
َّ
َ
ْ
ون اَللَ َو يُقَدِّ ُسون َ ُه َو ُه ُم اَلئ ِ َّم ُة ِم ْن ُول ْ ِد
فِي ِضيَا ِء نُو ِر ِه يَ ْعبُ ُدون َ ُه قَ ْب َل َخلْقِ اَل ْ َخلْقِ يُ َسبِّ ُح َ
َر ُس ِ
ول ا َ َّلل ِ َصلَّى ا َ َّللُ َع َل ْي ِه َو آل ِ ِه).
ابو حمزه گويد(( :شنيدم على بن الحسين[ فرمود :همانا خدا ،محمد و على 
و يازده فرزند او را از نور عظمت خود آفريد و سپس ايشان را بصورت أشباح (كالبد و
سياهیى كه از دور نمايان است) در پرتو نور خود به پاداشت ،او را عبادت میكردند،
پيش از آفرينش مخلوق ،خدا را تسبيح و تقديس مینمودند ايشان (ائمه]) از
2
فرزندان رسول خدا ,میباشند)).
َ
َ
لس َ
(و َر َوى اَل ْ َح َس ُن بْ ُن َم ْحبُ ٍ
ال ُم َع ْن
ارو ِد َع ْن أبِي َج ْع َف ٍر َع َل ْي ِه ا َ َّ
َ -4
وب َع ْن أبِي اَل ْ َج ُ
َّ
َجاب ِ ِر بْنِ َع ْب ِد اَلل ِ ا َ ْ َ
لنْ َصا ِر ِّي قَ َ
لس َ
ال ُم َو ب َ ْي َن يَ َد ْي َها ل َ ْو ٌح فِي ِه
الَ :د َخ ْل ُت َع َلى فَا ِط َم َة َع َل ْي َها ا َ َّ
َ
َ
َ
اء ا َ ْ َ
ل ْو ِصيَا ِء ِم ْن ُول ْ ِد َها فَ َع َد ْد ُت ا ِ ْثنَ ْي َع َش َر أ َح ُد ُه ْم اَل ْ َقائ ِ ُم ثَ َ
الثَ ٌة ِم ْن ُه ْم ُم َح َّم ٌد َو أ ْرب َ َع ٌة
أ ْس َم ُ
لس َ
ال ُم).
ِم ْن ُه ْم َعلِ ٌّي َع َل ْي ِه ا َ َّ
ابوالجارود از امام باقر} از جابر بن عبد اهلل انصاری نقل میکند که گفت :بر
 .1کافی ج  1ص 527
 .2کافی ج  1ص 530
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حضرت زهراء{ وارد شدم و دیدم که پیش روی آن حضرت لوحی گذاشته شده
بود ،که در آن اسامی اوصیاء و امامان] از فرزندان آن حضرت بود ،پس شمردم
دوازده نفر بودند که آخر شان حضرت قائم}بود ،سه نفر از آنها به نام محمد و
1
چهار نفرشان نیز به نام علی بود.
در این روایت کامال مشهود است که مراد جابر از اینکه میگوید سه تا اسم
محمد و چهار تا اسم علی ،در آن لوح بود ،فقط فرزندان حضرت زهراء{ را اراده
نکرده است ،برای آنکه در بین ائمه] چهار علی وجود دارد ،و اگر علی بن ابی
طالب} نباشد سه علی خواهد بود.
ول َّ
اللَِ ْ ,
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َ ( -5ع ْن َعلِ ِّي بْنِ ال ْ ُح َس ْينِ َع ْن أَبِي ِه َع ْن َجدِّ ِه ع قَ َ
الئ ِ َّم ُة ِم ْن ب َ ْع ِدي
َ
َ
آخر ُهم ال ْ َقائِم ال َّ ِذي يَ ْفتَ ُح َّ
اللُ تَ َعالَى ِذ ْك ُر ُه َع َلى يَ َد ْي ِه َم َشا ِر َق
ُ
ا ْثنَا َع َش َر أ َّول ُ ُه ْم أنْ َت يَا َعلِ ُّي َو ِ ُ ُ
َْ
ال ْر ِ
ض َو َو َم َغا ِربَها)        .
عالمه مجلسی از امالی صدوق با سند از امام زین العابدین از پدرش]
از جدش رسول اهلل ,نقل کرده ،که آن حضرت خطاب به علی}فرمود(( :امامان
بعد از من دوازده نفرند که اول آنها ای علی تو هستی و آخر آنها قائم است ،کسیکه
2
خداوند متعال به دستان او مشارق و مغارب جهان را فتح میکند)).
ان َع ْن ُز َر َار َة قَ َ
( -6اَل ْ ُح َس ْي ُن بْ ُن ُم َح َّم ٍد َع ْن ُم َعلَّى بْنِ ُم َح َّم ٍد َعنِ اَل ْ َوشَّا ِء َع ْن أَب َ ٍ
ال
َ
ول :ن َ ْح ُن ا ِ ْثنَا َع َشر إ َِمام ًا ِم ْن ُه ْم َح َس ٌن َو ُح َس ْي ٌن ثُ َّم ا َ ْ َ
ال ُم يَ ُق ُ
لس َ
لئ ِ َّم ُة
َس ِم ْع ُت أبَا َج ْع َف ٍر َع َل ْي ِه ا َ َّ
َ
لس َ
ال ُم).
ِم ْن ُول ْ ِد اَل ْ ُح َس ْينِ َع َل ْي ِه ا َ َّ
امام باقر} فرمود(( :ما دوازده امام هستيم ،از جمله آنها حسن و حسين است
3
و امامان از فرزندان حسين})).
ان َع ْن أَبِي ب َ ِصي ٍر
يم َع ْن أَبِي ِه َعنِ اِبْنِ أَبِي ُع َم ْي ٍر َع ْن َس ِعي ِد بْنِ غ َْز َو َ
َ ( -7علِ ُّي بْ ُن إِبْ َرا ِه َ
َ
ون تِ ْس َع ُة أَئ ِ َّم ٍة ب َ ْع َد اَل ْ ُح َس ْينِ بْنِ َعلِ ٍّي تَ ِ
ال ُم قَ َ
لس َ
اس ُع ُه ْم قَائ ِ ُم ُه ْم).
ال :يَ ُك ُ
َع ْن أبِي َج ْع َف ٍر َع َل ْي ِه ا َ َّ
امام باقر} فرمود(( :بعد از حسين بن على} ن ُه امام میباشد ،و ن ُهمى آنها
امام قائم} است)).4
(م ِ
اجي َل َو ْي ِه َع ْن َع ِّم ِه َعنِ الْبَ ْرقِ ِّي َعنِ ال ْ ُكوفِ ِّي َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ ِسنَ ٍ
ان َعنِ ال ْ ُمفَضَّ لِ َعنِ
َ -8
َ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ات الل َع َل ْيه ِْم قَ َ
ال َد َخ ْل ُت أنَا َو
الثُّ َمال ِ ِّي َع ْن أبِي َج ْع َف ٍر َع ْن أبِيه َع ْن َجدِّ ه ال ْ ُح َس ْينِ َص َل َو ُ
َ
َ
أَ ِخي َع َلى َجدِّ ي َرس ِ َّ
س أَ ِخ َي ال ْ َح َس َن َع َلى فَ ِخ ِذ ِه
ُ
ول الل ِ ,فَأ ْج َل َسنِي َع َلى فَ ِخ ِذ ِه َو أ ْج َل َ
 .1من ال یحضره الفقیه ج  4ص 180
 .2بحار االنوار ج  36ص 226
 .3کافی ج  1ص 532
 .4کافی ج 1ص 534
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ْال َخ ِر ثُم قَب َلنَا و قَ َ َ َ
ار ُكما َّ
اللُ ِمنِّي َو ِم ْن أَب ِ ُ
يك َما َو
ام ْينِ ِس ْب َط ْينِ ْ
َّ َّ َ
ال بِأبِي أنْتُ َما ِم ْن إ َِم َ
اختَ َ َ
ك يَا ُح َس ْي ُن تِ ْس َع َة أَئ ِ َّم ٍة تَ ِ
ار ِم ْن ُص ْلبِ َ
اس ُع ُه ْم قَائ ِ ُم ُه ْم َو ُك ُّل ُه ْم فِي ال ْ َف ْضلِ َو
ِم ْن أُ ِّم ُك َما َو ْ
اختَ َ
الْم ْن ِزل َ ِة سواء ِع ْن َد َّ
الل ِ تَ َعالَى).
َ
َ َ ٌ
عالمه مجلسی از کتاب کمال الدین شیخ صدوق از امام باقر} ،از پدرش} از
جدش امام حسین} روایت میکند که فرمود(( :من و بردارم وارد شدیم بر جدم
رسول خدا ،,پس ما دو نفر را روی زانوهایش نشانید و بوسید و فرمود :پدرم به
فدای شما باد ،امامان سبطان که خدای تبارک و تعالی اختیار کرد شما را از من و
از پدر تان و از مادر تان و اختیار کرد از صلب تو یا حسین ن ُه امام را که ن ُهمین آنها
1
قائم آنها میباشد ،و همه در فضل و منزلت در پیشگاه خداوند برابرند)).
ول َّ
ال قُ ْل ُت ل ِ َر ُس ِ
ين ع قَ َ
الل ِ ,أَ ْخبِ ْرنِي ب ِ َع َد ِد
َ ( -9عنِ َّ
الصا ِدقِ َع ْن آبَائ ِ ِه َع ْن أَ ِمي ِر ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َْ
ال يَا َعلِ ُّي ُه ْم ا ْثنَا َع َش َر أَ َّول ُ ُه ْمأ نْ َت َو ِ
الئ ِ َّم ِة ب َ ْع َد َك فَ َق َ
آخ ُر ُه ُم ال ْ َقائ ِ ُم)
َ
عالمه مجلسی از امالی صدوق قدس سره باسند از امام صادق از آباء گرامش
از امیرالمؤمنین] از رسول اهلل ,نقل فرمود به آن حضرت عرض کردم ،مرا
خبرده از عدد امامان بعد از خودت ،فرمود(( :آنها دوازده نفرند که اولین آنها تو و
2
آخرین آنها قائم است)).
( -10ال ْ َه َم َدان ِ ُّي َع ْن َعلِ ٍّي َع ْن أَبِي ِه َع ْن َعلِ ِّي بْنِ َم ْعبَ ٍد َعنِ ال ْ ُح َس ْينِ بْنِ َخال ِ ٍد َع ْن أَبِي
الل ِ ,أَنَا سيِّ ُد َم ْن َخ َل َق َّ
ول َّ
اللُ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
وسى َع ْن أَبِي ِه َع ْن آبَائ ِ ِه ع قَ َ
َ
ال ْ َح َسنِ َعلِ ِّي بْنِ ُم َ
ين َو أَنْبِيا ِء َّ
الل ِ
يل َو إ ِْس َرافِ َ
َو أَنَا َخ ْي ٌر ِم ْن َج ْب َرئ ِ َ
يل َو َح َم َل ِة ال ْ َع ْر ِ
ش َو َج ِمي ِع ال ْ َم َلئ ِ َك ِة ال ْ ُم َق َّرب ِ َ
َ
ِيف َو أَنَا َو َعلِ ٌّي أَب َ َوا َه ِذ ِه ْ ُ
ين َو أَنَا َص ِ
الشر ِ
الش َفا َع ِة َو ال ْ َح ْو ِ
ال َّم ِة َم ْن َع َرفَنَا
ض َّ
اح ُب َّ
ال ْ ُم ْر َسلِ َ
اللَ َو َم ْن أَنْ َكرنَا فَ َق ْد أَنْ َكر َّ
فَ َق ْد َعر َف َّ
اللَ َع َّز َو َج َّل َو ِم ْن َعلِ ٍّي ِس ْب َطا أُ َّمتِي َو َسيِّ َدا َشبَ ِ
اب
َ
َ
َ
أَ ْهلِ ال ْ َجنَّ ِة ال ْ َح َس ُن َو ال ْ ُح َس ْي ُن َو ِم ْن ُول ْ ِد ال ْ ُح َس ْينِ أَئ ِ َّم ٌة تِ ْس َع ٌة َطا َعتُ ُه ْم َطا َعتِي َو َم ْع ِصيَتُ ُه ْم
َم ْع ِصيَتِي تَ ِ
اس ُع ُه ْم قَائ ِ ُم ُه ْم َو َم ْه ِديُّ ُه ْم).
مرحوم عالمه مجلسی از صدوق باسندش از امام رضا از پدرانش از جدش
رسول اهلل ,روایت میکند که فرمود(( :من سید خلق خدا و برتر از جبرئیل و
اسرافیل و حمله عرش و جمیع مالئکه مقربین و انبیاء مرسلین هستم ،و من صاحب
شفاعت و حوض شریف میباشم ،و من و علی دو پدر این امت هستیم ،پس هرکه
ما را بشناسد خدا را شناخته است و هر که ما را انکار کند خدا را انکار کرده است،
و از علی دو سبط من و دو سید جوانان اهل بهشت پدید آمده اند ،و ن ُه امام دیگر
از صلب حسین پدید خواهند آمد ،که طاعت آنها طاعت من و معصیت آنها معصیت
 .1بحار االنوار ج  25ص 56
 .2بحار االنوار ج  36ص 232
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من است ،و نهمین آنها قائم و مهدی میباشد)).
( -11عالمه مجلسی بنقل از سلیم بن قیس روایت میکند که سلیم بن
قیس(رض)گفت :از جنگ صفین با علی} بر میگشتیم ،سپاه نزدیک دیر نصرانیی
منزل کردند ،مردی با وقار و زیبا روی که دارای هیبت و صالبت بود و در دستش
کتابی داشت از دیر بیرون آمده نزدیک امیرالمؤمنین} شد و به آن حضرت
بعنوان خلیفه رسول اهلل,سالم کرد ،پس علی} از او استقبال نموده فرمود:
خوش آمدی برادرم شمعون بن حمون ،و بعد از تعارفات معمول آن مرد عرض
کرد :من از نسل یکی از حواریون حضرت عیسی} هستم ،از نسل شمعون بن
یوحنا که دوازدهمین حواری و باالترین آنان و از همه محبوبتر نزد عیسی} بود،
و آن حضرت به او وصیت کرد و کتاب و علم خود را به او تحویل داد ،آن کتاب
نزد من است بخط خود شمعون بن یوحنا ،و در آن کتاب تمام حوادث آینده عالم
پیش بینی شده است ،تا آنجا که خداوند مردی عرب را از نسل اسماعیل و ابراهیم
خلیل اهلل در میان آنها مبعوث میگرداند ،از زمینی به نام تهامه و قریه ای به نام
مکة و دارای اسامی و نام های متعدد است ،و اینکه کی با او میجنگد و کی او را
یاری میکند ،و امت او بعد از او چه میکشند ،تا اینکه حضرت عیسی از آسمان به
زمین میآید ،در آن کتاب سیزده نفر نام برده شده است ،که همه از صلب حضرت
ابراهیم و اسماعیل[ میباشند ،آنها بهترین خلق خدا و دشمنی آنان دشمنی با
خدا و دوستی آنان دوستی با خدا ،طاعت شان طاعت خدا و معصیت شان معصیت
خدا محسوب میگردد ،و در این کتاب اسامی آنها و تمام جزئیات زندگی آنها ثبت
گردیده است ،اول آن سیزده نفر و بهترین و برترین آنها احمد رسواهلل است که
محمد و یاسین و فتاح و ...نامیده میشود .بعد برادر و وصی و وزیر و خلیفه او و
محبوب ترین خلق نزد خداوند بعد از خود او ،علی} است که ولی هر مؤمن است
بعد از او ،یازده امام که از نسل پیامبر ,و از نسل اول (یعنی امام اول) میباشند،
دو نفر از ایشان همنام فرزندان هارون برادر موسی[ هستند (شَ َّب َر َو شَ بِي ٍر) و
2
ن ُه نفر ایشان از نسل برادر کوچکتر میباشند.)...
     –12عالمه مجلسی از کتابهای کمال الدین ،عیون اخبار الرضا و معانی
االخبار این چنین نقل میکند( :ال ْ َه ْم َدان ِ ُّي َع ْن َعلِ ٍّي َع ْن أَبِي ِه َعنِ ابْنِ أَبِي ُع َم ْي ٍر َع ْن
َ
ِغيَ ِ
الصا ِدقِ َع ْن آبَائ ِ ِه َعنِ ال ْ ُح َس ْينِ } قَ َ
ين }
يم َعنِ َّ
ير ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
اث بْنِ إِبْ َرا ِه َ
ال ُسئِ َل أ ِم ُ
َّ
َّ
ِّ
ف فِ ُ
َع ْن َم ْعنَى قَ ْو ِل َر ُس ِ
اب الل ِ َو ِع ْت َرتِيَ ،منِ ال ْ ِع ْت َر ِة
ول الل ِ,إِن ِّي ُم َخل ٌ
يك ُم الثَّ َق َل ْينِ ِكتَ َ
َ
ْ
ال أَنَا َو ال ْ َح َس ُن َو ال ْ ُح َس ْي ُن َو الئ ِ َّم ُة التِّ ْس َع ُة ِم ْن ُول ْ ِد ال ْ ُح َس ْينِ تَ ِ
فَ َق َ
اس ُع ُه ْم َم ْه ِديُّ ُه ْم َو قَائ ِ ُم ُه ْم
1

 .1بحار االنوار ج 26ص342
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ول َّ
اب َّ
الل ِ َو َل يُ َفا ِرقُ ُه ْم َحتَّى يَ ِر ُدوا َع َلى َر ُس ِ
الل َِ ,ح ْو َض ُه).
َل يُ َفا ِرقُ َ
ون ِكتَ َ
از حضرت امیر المؤمنین} سؤال شد در رابطه با این فرمایش رسول خدا:,
(من از میان شما میروم و دو چیز گرانبها را به عنوان جانشینم برای شما میگذارم،
یکی کتاب خدا و دیگری عترتم اهلبیتم را) فرمود :مراد از این فرمایش من و حسن
و حسین و ن ُه امام از فرزندان حسین] میباشیم که آخر آن ن ُه امام ،مهدی
و قائم آنان است ،هرگز از کتاب خدا جدا نمی شوند و کتاب خدا نیز از آنها جدا
نخواهد شد ،تا نزد حوض کوثر بر رسول ,وارد شوند یعنی این دو (قرآن و امامان)
1
همیشه با هم هستند.
این روایات و امثال آن که در کتب شیعه و سنی وارد شده است ،و تصریح دارد
که خلفاء و امامان} بعد از رسول اهلل دوازده نفرند ،و یا به صورت تفصیل تصریح
شده که علی} و یازده فرزندش و یا علی} و امام حسن و امام حسین[ و
ن ُه نفر از فرزندان امام حسین] که آخرین شان قائم و مهدی} میباشد ،به
حدی زیاد است که بعضی از بزرگان اهل تحقیق مثل آیت اهلل مظاهری ،تعداد آن را
نزدیک به ده هزار روایت می داند ،البته مجموع آنچه که در کتب شیع و سنی آمده
است ،و چون هم تواتر لفظی و هم تواتر معنوی ،هردو در مورد این روایات صادق
است ،نیاز به بررسی سندی نیز ندارد.
پس هفت یا هشت یا ده روایتی که از آن ممکن است استفاده سیزده امام شود،
بر عالوه آنکه مشکل سندی دارند در برابر این روایات آنهم با کثرتی که یاد شد،
نمیتوانند عرض اندام کنند ،و صد در صد از این روایات کثیره حصر امامان]،
به دوازده نفر استفاده میشود ،و هیچ عاقلی با دیدن این همه روایت دنبال چند
روایتی که با مضمون این روایات مخالفت دارند ،حتی اگر صحیح السند هم باشد
نمیرود ،مگر اینکه قلبش مریض باشد (فَ َزا َد ُه ُم اللَّـ ُه َم َر ًضا).
در ضمن آقای ناظم عقیلی در کتاب (چهل حدیث مهدیین) دو روایت نقل
میکند که مضمون آندو روایت کفر کسی است که معتقد به سیزده امام یا بیشتر
باشد و بعد بسیار سبک میگذرد و با تضعیف سرسری روایان این دو روایت و بدون
در نظر گرفتن آنچه که در تصحیح سند حدیث وصیت به آن تمسک کرده بود،
میگوید :چون سند این دو روایت ضعیف است پس به آن اعتنا نمیشود.
جواب :الزم است اول آن دو روایت را نقل کنیم و بعد بررسی سندی شود و اینکه
آیا میشود ،آن دو روایت را پذیرفت یا خیر.
( -1أَ ْخبَ َرنِي َج َما َع ٌة َع ْن أَبِي اَل ْ ُمفَضَّ لِ ُم َح َّم ِد بْنِ َع ْب ِد ا َ َّلل ِ بْنِ ُم َح َّم ِد بْنِ ُعبَ ْي ِد ا َ َّلل ِ بْنِ
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روایاتی که داللت بر انحصار امامان] به دوازده نفر دارد

لش ْيبَان ِ ُّي ا َ ُّلر ْهنِ ُّي قَ َ
اَل ْ ُم َّط ِل ِب َر ِح َم ُه ا َ َّللُ قَ َ
ال
ال َح َّدثَنَا أَبُو اَل ْ ُح َس ْينِ ُم َح َّم ُد بْ ُن ب َ ْح ِر بْنِ َس ْهلٍ ا َ َّ
َ
َ
أَ ْخبَ َرنَا َعلِ ُّي بْ ُن اَل ْ َحا ِر ِث َع ْن َس ْع ِد بْنِ اَل ْ َم ْن ُصو ِر اَل ْ َج َو ِ
اشنِ ِّي قَ َ
ال أ ْخبَ َرنَا أ ْح َم ُد بْ ُن َعلِ ٍّي
لص ْي َرفِ ِّي قَ َ
اَلْبُ َد ْيلِ ُّي قَ َ
الَ :د َخ ْل ُت أَنَا َو اَل ْ ُمفَضَّ ُل بْ ُن ُع َم َر َو َد ُاو ُد
ال أَ ْخبَ َرنِي أَبِي َع ْن َس ِدي ٍر ا َ َّ
َ
َ
َ
ان بْ ُن تَ ْغلِ َب َع َلى َم ْو َ
الس َ
اه َجالِس ًا
النَا ا َ َّ
بْ ُن َكثِي ٍر ا َ َّلرقِّ ُّي َو أبُو ب َ ِصي ٍر َو أب َ ُ
ال ُم فَ َرأ ْينَ ُ
لصا ِدقِ َع َل ْي ِه َّ
ِي ِم ْط َر ٌف ب ِ َ
َع َلى اَلتُّ َر ِ
اء اَل ْ َوال ِ َه ِة
اب َو َع َل ْي ِه ِم ْس ٌح َخ ْيبَر ٌّ
ال َج ْي ٍب ُم َق َّص ُر اَل ْ ُك َّم ْينِ َو ُه َو يَ ْب ِكي ب ُ َك َ
َ
اَلثَّ ْك َلى ذ ِ
َات اَل ْ َكبِ ِد اَل ْ َح َّرى قَ ْد ن َ َ
اع اَلتَّ َغيُّ ُر فِي َعا ِر َض ْي ِه َو أبْ َلى
ال اَل ْ ُح ْز ُن ِم ْن َو ْجنَتَ ْي ِه َو َش َ
ول َسيِّ ِدي غ َْيبَتُ َ
اَل َّد ْم ُع َم ْح ِج َر ْي ِه َو ُه َو يَ ُق ُ
ك ن َ َف ْت ُرقَا ِدي َو َضيَّ َق ْت َع َل َّي ِم َها ِدي َو اِبْتَ َّز ْت
َ
ك أ ْو َص َل ْت َم َصائِبِي ب ِ َف َجائ ِ ِع ا َ ْ َ
اح ِد ب َ ْع َد اَل ْ َو ِ
لب َ ِد َو فَ ْق َد اَل ْ َو ِ
اح َة فُ َؤا ِدي َسيِّ ِدي غ َْيبَتُ َ
اح ِد
ِمنِّي َر َ
َ
ُ
ُ
س ب ِ َد ْم َع ٍة تَ ْرقَأ ِم ْن َع ْينِي َو أنِينٍ يُ ْف َشا ِم ْن َص ْد ِري قَ َ
ير
ب ِ َفنَا ِء اَل ْ َج ْم ِع َو اَل ْ َع َد ِد فَ َما أ ِح ُّ
ال َس ِد ٌ
ار ْت ُع ُقولُنَا َولَه ًا َو تَ َص َّد َع ْت قُ ُلوبُنَا َج َزع ًا ِم ْن َذل ِ َ
ك اَل ْ َخ ْط ِب اَل ْ َهائِلِ َو اَل ْ َحا ِد ِث اَل ْ َغائِلِ
استَ َط َ
فَ ْ
َ
َ
َ
ال أبْ َكى ا َ َّللُ َع ْينَ ْي َ
فَ َظنَنَّا أن َّ ُه َس َم َت ل ِ َم ْك ُرو ِه ِه قَا ِر َع ًة أ ْو َحلَّ ْت ب ِ ِه ِم َن اَل َّد ْه ِر بَائ ِ َق ٌة فَ ُق ْلنَا َ
ك يَا
َ
ك َو تَ ْستَ ْم ِط ُر َع ْب َرتَ َ
اِبْ َن َخ ْي ِر اَل ْ َو َرى ِم ْن أَي َّ ِة َحا ِدثَ ٍة تَ ْستَ ْذ ِر ُف َد ْم َعتَ َ
ك َو أي َّ ُة َحال َ ٍة َحتَ َم ْت
َع َل ْي َ
ك َه َذا اَل ْ َم ْأتَ َم قَ َ
الس َ
ال ُم َز ْف َر ًة اِنْتَ َف َخ ِم ْن َها َج ْوفُ ُه َو ا ِ ْشتَ َّد ِم ْن َها َخ ْوفُ ُه
ال فَ َزفَ َر ا َ َّ
لصا ِد ُق َع َل ْي ِه َّ
فَ َق َ
اب اَل ْ َج ْف ِر اَل ْ ُم ْشتَ ِملِ َع َلى ِع ْل ِم اَلْبَ َ
يح َة َه َذا اَلْيَ ْو ِم فِي ِكتَ ِ
اليَا َو
ال َو ْي َك ُم إِن ِّي ن َ َظ ْر ُت َصبِ َ
ام ِة اَل َّ ِذي َخ َّ َّ
س ا ِ ْس ُم ُه ب ِ ِه ُم َح َّمدا ً
ان َو َما يَ ُك ُ
اَل ْ َمنَايَا َو ِع ْل ِم َما َك َ
ون إِلَى يَ ْو ِم اَل ْ ِقيَ َ
ص اَللُ تَ َق َّد َ
َ
َو ا َ ْ َ
لس َ
لس َ
اء ُه
ال ُم َو تَأ َّم ْل ُت فِي ِه َم ْول ِ َد قَائ ِ ِمنَا َع َل ْي ِه ا َ َّ
لئ ِ َّم َة ِم ْن ب َ ْع ِد ِه َع َل ْيه ُِم ا َ َّ
ال ُم َو غ َْيبَتَ ُه َو إِبْ َط َ
لش ُك ِ
ين ِم ْن ب َ ْع ِد ِه فِي َذل ِ َ
َو ُط َ
ك اَل َّز َم ِ
وك فِي قُ ُل ِ
وب
ان َو تَ َول ُّ َد ا َ ُّ
ول ُع ُم ِر ِه َو ب َ ْل َوى اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َ
َ
اَلشِّ َيع ِة ِم ْن ُط ِ
ول غ َْيبَتِ ِه َو ا ِ ْرتِ َدا ِد أ ْكثَ ِر ِه ْم َع ْن ِدينِ ِه َو َخ ْل ِعه ِْم ِربْ َق َة ا َ ْل ِْس َ
ال ِم ِم ْن أ ْعنَاقِه ُِم اَلَّتِي
َ
َ
قَ َ
ناه طٰائ ِ َر ُه فِي ُعنُ ِق ِه يَ ْعنِي اَل ْ َو َ
ال ا َ َّللُ َع َّز َو َج َّلَ :و ُك َّل إ ٍ
اليَ َة فَأ َخ َذ ْتنِي ا َ ِّلرقَّ ُة َو
ِنسان أل ْ َز ْم ُ
ا ِ ْستَ ْول َ ْت َع َل َّي ا َ ْ َ
ول ا َ َّلل ِ َك ِّر ْمنَا َو فَضِّ ْلنَا بِإ ِْش َرا ِك َ
ان فَ ُق ْلنَا يَا اِبْ َن َر ُس ِ
ك إِيَّانَا فِي ب َ ْع ِ
ض َما
ل ْح َز ُ
َ
َ
أَنْ َت تَ ْع َل ُم ُه ِم ْن ِع ْل ِم َذل ِ َ
ك قَ َ
الثَ ًة أ َد َار َها لِثَ َ
ال إ َِّن ا َ َّللَ تَ َعالَى ِذ ْك ُر ُه أ َد َار فِي اَل ْ َقائ ِ ِم ِمنَّا ثَ َ
الثَ ٍة ِم َن
الس َ
يسى َع َل ْي ِه
وسى َع َل ْي ِه َّ
ير َم ْول ِ ِد ُم َ
ير غ َْيبَ ِة ِع َ
ال ُم َو قَ َّد َر غ َْيبَتَ ُه تَ ْق ِد َ
ا َ ُّلر ُسلِ قَ َّد َر َم ْول ِ َد ُه تَ ْق ِد َ
ال ُم َو َج َع َل ل َ ُه ِم ْن ب َ ْع ِد َذل ِ َ
الس َ
الس َ
ك ُع ُم َر اَل ْ َع ْب ِد
ير إِبْ َطا ِء ن ُ ٍ
وح َع َل ْي ِه َّ
َّ
ال ُم َو قَ َّد َر إِبْ َط َ
اء ُه تَ ْق ِد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يال َع َلى ُع ُم ِر ِه فَ ُق ْلنَا ا ِ ْك ِش ْف لَنَا يَا اِبْ َن َر ُس ِ
َ
ْ
َ
ال ُم َدل ِ ً
الس َ
ول ا َ َّلل ِ َصلَّى
ه
ي
ل
ع
ر
ض
خ
ل
ا
ي
ن
ع
أ
ح
ل
ا
لص
ا َ َّ ِ ْ
َ َ َ ْ َّ
َ
َّ
اللُ َع َل ْي ِه َو آل ِ ِه َع ْن ُو ُجو ِه َه ِذ ِه اَل ْ َم َعانِي قَ َ
الس َ
ال ُم فَإ َِّن فِ ْر َع ْو َن ل َ َّما
وسى َع َل ْي ِه َّ
ال أ َّما َم ْول ِ ُد ُم َ
َ
َ
َ
َوقَ َف َع َلى أ َّن َز َو َ
ون ِم ْن
ال ُم ْل ِك ِه َع َلى يَ ِد ِه أ َم َر بِإ ِْح َضا ِر اَل ْ َك َهنَ ِة فَ َدلُّوا َع َلى ن َ َسبِ ِه َو أن َّ ُه يَ ُك ُ
َ
ْ
ون اَل ْ َح َوا ِملِ ِم ْن ن ِ َسا ِء بَنِي إ ِْس َرائ ِ َ
بَنِي إ ِْس َرائ ِ َ
يل فَ َل ْم يَ َز ْل يَأ ُم ُر أ ْص َحاب َ ُه ب ِ َش ِّق ب ُ ُط ِ
يل َحتَّى قَتَ َل
َ
ِين أل ْ َف َم ْولُو ٍد َو تَ َع َّذ َر َع َل ْي ِه اَل ْ ُو ُص ُ
وسى َع َل ْي ِه
فِي َط َلبِ ِه نَيِّف ًا َو عشرون ِع ْشر َ
ول إِلَى قَ ْتلِ ُم َ
َ
َ
ُ
اه َك َذل ِ َ
اس ل َ َّما أ ْن َوقَ ُفوا َع َلى أ َّن ب ِ ِه َز َو َ
الس َ
ك بَنُو أ َميَّ َة َو بَنُو اَل ْ َعبَّ ِ
ال
ال ُم ب ِ ِح ْف ِظ ا َ َّلل ِ تَ َعالَى إِي َّ ُ
َّ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
اصبُونَا ل ِ ْل َع َد َاو ِة َو َو َض ُعوا ُسيُوفَ ُه ْم
ن
ا
ن
م
م
ئ
ا
ق
ل
ا
ي
د
ي
ى
ل
ع
م
ه
ن
م
ة
ر
ب
ا
ب
ج
ل
ا
و
ء
ا
ر
م
ل
ا
ة
ك
ل
َم ْم
ََ َ َ َ َ ُْْ َ ََ
َ ِ َّ َ َ
َ
ول ا َ َّلل ِ َصلَّى ا َ َّللُ َع َل ْي ِه َو آل ِ ِه َو إِبَا َد ِة ن َ ْسلِ ِه َط َمع ًا ِم ْن ُه ْم فِي اَل ْ ُو ُص ِ
فِي قَ ْتلِ أ ْهلِ ب َ ْي ِت َر ُس ِ
ول
َ
َ
َ
َ
ال ُم فَأبَى ا َ َّللُ أ ْن يَ ْك ِش َف أ ْم َر ُه ل ِ َو ِ
الس َ
هو
اح ٍد ِم َن اَل َّظ َل َم ِة إِ ّٰ
إِلَى قَ ْتلِ اَل ْ َقائ ِ ِم َع َل ْي ِه َّ
ال أ ْن يُتِ َّم ن ُ َ
ور َ
َ
لَو َكرِه اَلْم ْش ِر ُك َ َ
الس َ
ارى اِت َّ َف َق ْت َع َلى أن َّ ُه
يسى َع َل ْي ِه َّ
ال ُم فَإ َِّن اَلْيَ ُهو َد َو اَلنَّ َص َ
ْ َ ُ
ون َو أ َّما غ َْيبَ ُة ِع َ
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وه َو ِلك ْن ُشبِّ َه ل َ ُه ْم َك َذل ِ َ
ك غ َْيبَ ُة
وه َو ما َص َلبُ ُ
قُتِ َل فَ َك َّذب َ ُه ُم ا َ َّللُ َع َّز َو َج َّل ب ِ َق ْول ِ ِهَ :و ما قَتَ ُل ُ
اَل ْ َقائ ِ ِم فَإ َِّن ا َ ْ ُ
ل َّم َة َستُ ْن ِك ُر َها ل ِ ُطول ِ َها فَ ِم ْن قَائِلٍ يَ ُق ُ
ول إِن َّ ُه ل َ ْم يُول َ ْد َو قَائِلٍ يَ ْفتَرِي ب ِ َق ْول ِ ِه إِن َّ ُه ُول ِ َد
ان َع ِقيم ًا َو قَائِلٍ يَ ْم ُر ُق ب ِ َق ْول ِ ِه إِن َّ ُه يَتَ َع َّدى
َو َم َ
ات َو قَائِلٍ يَ ْك ُف ُر ب ِ َق ْول ِ ِه إ َِّن َحا ِد َي َع َش َرنَا َك َ
َ
َّ
الس َ
ال ُم يَ ْن ِط ُق فِي
وح اَل ْ َقائ ِ ِم َع َل ْي ِه َّ
إِلَى ثَال ِ َث َع َش َر فَ َصا ِعدا ً َو قَائِلٍ يَ ْع ِصي اَللَ ب ِ َد ْع َو ُاه أ َّن ُر َ
َه ْي َكلِ غ َْيرِه).
شیخ طوسی در کتاب (الغیبة) این روایت را با سندش از سدیر صیرفی نقل
میکند که گفت :من و مفضل بن عمر و داوود بن کثیر رقی و ابوبصیر و ابان
بن تغلب به محضر مبارک موالیمان امام صادق} رسیدیم ،دیدیم که حضرت
روی خاک نشسته و لباسی خیبری که گریبان نداشته و آستین هایش کوتاه بود،
پوشیده بودند و مانند زنی که فرزندش مرده باشد ،گریه میکردند و اندوه از چهره
و ظاهر  احوال ایشان معلوم میشد و اشک ،کاسه چشمهای ایشان را پر کرده بود
سید من غیبت تو خواب را از من گرفته ،و بستر استراحت را بر
و میفرمودند :ای ّ
من تنگ کرده و راحتی و آسایش قلبم را گرفته است آقای من! غیبت تو مصیبت
های من را به اندوه ابدی رسانده ،و فقدان و از دست دادن یکی پس از دیگری،
جماعت و عدد را از بین برده ،از غم فراق تو اشک چشمانم خشکیده و سوز دلم
فرو ننشسته است.
سدیر میگوید( :با شنیدن این کلمات از امام صادق}) از شدت حیرت ،عقل
از سرمان پرید و از این سخنان هولناک و مهلک امام قلبمان گویی پاره پاره شد،
گمان کردیم که مصیبت بزرگی به حضرت وارد شده است ،بنابراین عرض کردیم:
خداوند چشمان شما را گریان نکند ،ای فرزند بهترین خالیق ،از چه حادثه و پیش
آمدی این گونه مثل باران از چشمتان اشک میآید؟ و چه حالتی شما را به این غم
و اندوه انداخته است؟
حضرت از عمق وجود آهی کشیدند که حزن شان بیشتر شد و فرمودند :امروز
صبح در کتاب جفر که شامل علم بالها و مرگها و نیز علم آنچه که انجام شده است
و آنچه که تا روز قیامت انجام شدنی است ،و در آن کتاب است نگاه میکردم که
محمد ,و ائمه] ،پس از ایشان فرموده
خداوند متعال علم به آن را مختص به ّ
است ،و با دقت و تأمل در آن قسمت که مربوط به تولد قائم ما و غیبت و طول
عمر ایشان و امتحان مؤمنان در آن زمان است که به خاطر طوالنی شدن غیبت در
قلبهای شیعه شک هایی پدید میآید ،و بسیاری از آن ها از دین خود روگردان
میشوند و ربقه اسالم را از گردنهای خود خلع میکنند ،و خداوند تبارک و تعالی
میفرماید( :و ما مقدرات و نتیجه اعمال نیک و بد هر انسانی را طوق گردن او
ساختیم) یعنی والیت که برگردن همه الزم میآید ،لذا حزن و اندوه بر من چیره
شد.
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پس عرض کردیم :ای پسر رسول خدا ,به ما کرم فرما و تفضل نما و نسبت به
بعضی از چیزهایی که میدانی ما را با خود شریک کن.
حضرت فرمودند :خداوند تبارک و تعالی در مورد قائم ما کاری خواهد کرد که
در مورد سه تن از انبیاء انجام داده است ،تولد او را نظیر تولد موسی مقدر فرمود،
غیبتش را مثل غیبت عیسی و عمر طوالنی اش را مثل عمر طوالنی نوح قرار داده
است ،و عمر طوالنی عبد صالح یعنی خضر} را دلیل بر طول عمر ایشان قرار
داده است.
عرض کردیم :ای پسر رسول خدا ,این معانی را که فرمودید ،اگر صالح
میدانید برای ما روشن بفرمایید.
متوجه شد که سلطنت و
حضرت فرمودند :ا ّما تولد موسی} وقتی که فرعون
ّ
حکومتش به دست او از بین میرود ،دستور داد کاهنان و ستاره شناسان را احضار
کنند ،آنها نیز نسب موسی را به او گفتند که از بنی اسرائیل است ،فرعون به
مأموران و سربازان خود دستور داد که شکم زنهای باردار بنی اسرائیل را بشکافند،
برای پیدا کردن موسی بیش از بیست هزار طفل کشته شد ،ولی از آنجا که خداوند
موسی را در حفظ خود قرار داده بود فرعون نتوانست به او دسترسی پیدا کند.
امیه و بنی عباس وقتی مطلع شدند که نابودی سلطنت
همچنین است بنی ّ
آنها و همه پادشاهان متکبر و ستمگر به دست قائم ما است ،با ما دشمنی کردند و
شمشیرهایشان را برای کشتن اهل بیت رسول خدا ,و از بین بردن نسل حضرت
و به طمع یافتن و کشتن قائم}کشیدند ،ا ّما خداوند متعال اِبا دارد از این که امرش
را برای احدی از این ستمگران ظاهر کند تا این که نورش را به اتمام  رساند ،هرچند
که مشرکان نخواهند.
و ا ّما در مورد غیبت عیسی} ،یهود و نصارا با هم متفق القول شدند که او
کشته شده است ،ولی خداوند تبارک و تعالی آن ها را تکذیب کرده و فرمود(:او  را
نه کشتهاند و نه بر دار کشیدهاند ،لکن امر بر یهود و نصارا مشتبه شده است).
غیبت قائم} هم به همین منوال است؛ چرا که به زودی ا ّمت ،غیبت او را به
خاطر طوالنی بودنش انکار میکنند ،بعضی ها میگویند :هنوز به دنیا نیامده است
عده ای از سر کفر و
عدهای به افترا و دورغ میگویند :به دنیا آمده و مرده استّ ،
ّ
الحاد میگویند :امام یازدهم ما عقیم بوده و بی اوالد است ،برخی میگویند :تعداد
ائمه سیزده نفر و حتی بیشتر هم میباشد و عده ای از سر عصیان مدعی هستند که
ّ
1
روح قائم}در هیکل و بدن دیگری سخن میگوید.
 .1الغیبة ص 170
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این روایت به وضوح داللت دارد که قول به سیزده امام یا بیشتر ُمروق و خروج
از دین است ،و این قول توسط کسانی که از طول غیبت به شک و شبهه میافتند
و اعتقادشان را از دست میدهند ،به وجود میآید و با داللت این روایت بر نفی امام
سیزدهم ،بطالن دعوای کذاب و یارانش ثابت میشود.
اما ناظم عقیلی که نسبت به روایاتی که بشود از آن استفاده به نفع گروهش
بکند ،بررسی سندی و رجوع به علم رجال را باطل میداند ،و با قراین و اماراتی
که خودش فرض کرده قطعی الصدور بودن آن را ثابت میسازد ،وقتی نوبت به این
روایت میرسد ،سند آنرا ضعیف دانسته و دنبال قراین و اماراتی که دال بر صحت
آن باشد نیز نمیرود.
وی سند این روایت را ضعیف و بی اعتبار دانسته ،و تمام قراینی را که برای
تصحیح سند حدیث وصیت ذکر کرده فراموش میکند.
ناظم عقیلی و دیگر پیروان احمد بن اسماعیل ملزم هستند که مطابق مبانی
خودشان ،این روایت را بپذیرند.
زیرا وی در کتاب (دفاعا عن الوصیة) ،قرائن و اماراتی را برای تشخیص صحت
روایت ذکر میکند.
قرینه اول :میگوید :روایت موافق قرآن کریم باشد.
میگوییم :این روایت که امامت را تا دوازده امام بیان میکند و سیزده به بعد را
نفی میکند ،کامال موافق قرآن کریم است ،زیرا خداوند متعال میفرماید{ :إ َِّن ِع َّد َة
ات َو ْ َ
اب ال َّل ِ
ند ال َّل ِ
او ِ
الشُّ ُه ِ
ـه ا ْث َنا َعشَ َر شَ ْه ًرا ِفي ِك َت ِ
ض ِم ْن َها
ال ْر َ
ور ِع َ
الس َم َ
ـه َي ْو َم خَ َل َق َّ
َأ ْربَ َع ٌة ُح ُر ٌم} بدرستیکه تعداد ماهای سال نزد خداوند دوازده ماه است و در کتاب
الهی درج شده است ،از روزی که زمینها و آسمانها را آفرید ،که چهارماه از این
دوازده ماه ،ماهای حرام گفته میشود (چرا که جنگ در آن ماهها حرام است).1
و در روایات زیادی این آیه مبارکه بر دوازده امام] ،تطبیق شده است و اینکه
آنان بیشتر از دوازده نفر نیستند.
قرینه دوم :میگوید :روایت اگر درکتابیکه مورد اعتماد است نقل شده باشد،
نیاز به بررسی سندی ندارد ،و برهمین اساس روایت وصیت را تصحیح میکند،
چون شیخ طوسی که رئیس طائفه محقه میباشد آن را در کتاب (الغیبة) که یکی
از کتابهای مورد اعتماد میباشد نقل کرده است ،و خود شیخ شهادت به صحت
روایات کتابهای خودش داده است ،و اینکه اگر معتبر نبودند به آن عمل و استدالل
 .1التوبة 36

54

روایاتی که داللت بر انحصار امامان] به دوازده نفر دارد

نمیکرد ،همه علماء معترفند که کتاب (الغیبة) از موثق ترین کتب حدیثی میباشد.
میگوییم :این روایت که نافی امامت بعد از دوازده نفر است ،نیز در کتاب شیخ
طوسی همان کتاب (الغیبة) نقل شده است ،و عالوه بر این کتاب ،مرحوم صدوق
که باز مثل مرحوم طوسی رئیس طائفه و بزرگ محدثین و مورد تکریم و تعظیم
همه علمای شیعه میباشد ،این روایت را در کتاب (کمال الدین و تمام النعمة) روایت
کرده است.
پس این آقا و دیگر هم فکرهایش باید این روایت را بپذیرند و به مضمون آن
معتقد شوند.
قرینه سوم ،میگوید :روایت اگر متواتر بود حجت است و قطع آور.
میگوییم :این روایت که امامت را فقط منحصر به دوازده امام میکند ،متواتر
معنویست ،زیرا روایاتی که قبال نوشتیم و گفتیم ،که حتی به ده هزار روایت میرسد
(روایات دال بر اینکه امامان دوازده نفرند) در مضمون با این روایت موافقند.
قرینه چهارم ،میگوید :روایت معارض نداشته باشد.
میگوییم :این روایت نیز معارض ندارد.
اگر اشکال شود که این روایت نیز معارض با روایت وصیت است.
میگوییم :وقتی بین این روایت و غیر آن تعارض شود ،بُرد با این روایت است
که با هزاران روایت و قرآن موافق است ،اما روایت وصیت ،جز سه یا چهار روایت
ضعیف السند موافقی ندارد.
قرینه پنچم ،میگوید :اگر احتمال تقیه در روایتی وجود نداشته باشد ،حجت
است.
میگوییم :در این روایت هیچ احتمال تقیه ای نمیرود ،پس باید بر پیروان
مدعی کذاب حجت باشد.
همچنین ناظم عقیلی در کتاب (انتصارا للوصیة) برای اینکه سند روایت وصیت
را تصحیح کند به هر مطلبی تمسک میکند ولو مورد قبول طرف مقابل هم نباشد.
به عنوان مثال در مقدمه کتاب مذکور رجوع به علم رجال را یک امر باطل
میداند ،بناء باید این روایت را بپذیرد و کاری به سندش نداشته باشد.
اگر اشکال شود که او می خواهد برای منکران ثابت کند ،که سند این روایت از
نظر آنان ضعیف است و نمیتوانند به آن تمسک کنند.
میگوییم :عیب ندارد ما به آن تمسک نمیکنیم و ضرری هم نخواهیم کرد،
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ولی این آقا و دیگر یارانش ملزمند ،که آن را پذیرفته و به مضمون آن ملتزم شوند.
در ضمن (االمر السابع) میگوید :اگر تا حدودی احوال راوی را بدانیم ،دیگر
مجهول نخواهد بود ،و یکی از راهای که راوی را از مجهول بودن بیرون میآورد،
وقوع او در سندی است که محکوم به شیعی بودن است.
میگوییم :سند روایت نافی امامت از غیر دوازده امام} ،شیعی است ،پس باید
مورد پذیرش این آقایان قرار بگیرد.
میگوید :عالمه حلی ،قائل است به اینکه راویانی که مدح و ذمی در رابطه با
آنان در کتب رجالی ذکر نشده است ،محکوم به عدالت میباشند.
میگوییم :در بحث سندی این روایت ثابت خواهیم کرد که بعضی از روات این
روایت ،نه مدحی دارند و نه قدحی ،پس ایشان به چه حقی آنانرا ضعیف خوانده
است.
میگوید :روایت قوی که طبق تقسیم متأخرین یکی از اقسام پنچگانه حدیث
است ،روایتی است که راویانش امامیباشند و مدح و قدحی نداشته باشند.
میگوییم :ما در بررسی سند روایت فوق الذکر ثابت خواهیم کرد که روایان این
حدیث امامی بوده و مدح و قدحی ندارند.
پس تا اینجا این آقا ملزم است که این روایت را بپذیرد و دست از مذهب باطلش
بردارد.
و اما سند روایت مذکور (أَ ْخبَ َرنِي َج َما َع ٌة َع ْن أَبِي اَل ْ ُمفَضَّ لِ ُم َح َّم ِد بْنِ َع ْب ِد ا َ َّلل ِ بْنِ
ُم َح َّم ِد بْنِ ُعبَ ْي ِد ا َ َّلل ِ بْنِ اَل ْ ُم َّطلِ ِب َر ِح َم ُه ا َ َّللُ قَ َ
ال َح َّدثَنَا أَبُو اَل ْ ُح َس ْينِ ُم َح َّم ُد بْ ُن ب َ ْح ِر بْنِ َس ْهلٍ
ال أَ ْخبَ َرنَا َعلِ ُّي بْ ُن اَل ْ َحا ِر ِث َع ْن َس ْع ِد بْنِ اَل ْ َم ْن ُصو ِر اَل ْ َج َو ِ
اشنِ ِّي قَ َ
لش ْيبَان ِ ُّي ا َ ُّلر ْهنِ ُّي قَ َ
ال أَ ْخبَ َرنَا
ا َ َّ
أَ ْح َم ُد بْ ُن َعلِ ٍّي اَلْبُ َديْلِ ُّي قَ َ
لص ْي َرفِيِّ)
ال أَ ْخبَ َرنِي أَبِي َع ْن َس ِدي ٍر ا َ َّ
 -1جماعت که مشکلی ندارد چون بعید به نظر می رسد که در بین آنها حتی
یک نفرشان ثقه نباشد.
 -2محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبید اهلل بن المطلب ،عالمه تستری بعد از
نقل کلمات شیخ و نجاشی و غیرهما قدس سرهم میگوید :حقیقت آنست که حرف
نجاشی درست است و این شخص در اول ثبت و ضابط بوده اما در اخر عمرش دچار
1
خلط شده است.
و صد البته که این روایت را در زمانی که اختالل نداشته نقل کرده است ،وگرنه
 .1قاموس الرجال ج  9ص 389
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شیخ آنرا در کتاب (الغیبة) نقل نمیکرد ،مضاف بر این ،مرحوم شیخ برای این
شخص ترحم هم نموده است ،یعنی بعد از نامش (رحمه اهلل) گفته و این نشانه
مستقیم بودن این شخص در زمان نقل روایت است.
 -3محمد بن بحر بن سهل الشیبانی الرهنی ،نجاشی در رابطه با این شخص
گفته است :بعضی از اصحاب ما میگویند :در مذهب این شخص ارتفاع است (غلو
میکرده) و لکن حدیث او به سالمت و صحت نزدیک است و من نمیدانم منشاء
این گفتار از کجا است.
شیخ قدس سره هم گفته :این شخص از متکلمین و از علمای به اخبار و احادیث و
فقیه بوده جز اینکه متهم به غلو میباشد ،و در رجال خود گفته :این شخص متهم
به تفویض بود.
کشی ،نیز او را غالی دانسته و ابن غضائری نیز او را تضعیف نموده به سبب همین
اتهام به غلو.
آیت اهلل العظمی خوئی پس از نقل این کلمات میگوید :این شخص اگرچه
1
ضعفش ثابت نیست اما وثاقت او هم ثابت نیست.
ما میگوییم :این تضعیفات از شیخ و نجاشی و کشی همه معلل است و اگر علت
ثابت نباشد معلول هم ثابت نخواهد شد ،و در گذشته به اندک مطلبی گاهی
افراد متهم به غلو میشدند ،پس بهترین سخن همان فرمایش مرحوم آقای خوئی
میباشد ،و در این صورت چون این شخص شیعه بوده بنا به گفتۀ ناظم عقیلی ،باید
اصل عدالت را جاری کنیم و با اجرای اصل مذکور ،روایت از جهت او مشکلی پیدا
نمیکند.
 -4علی بن الحارث ،در کتب قدما و متأخرین نامی از او نیست ،و لکن در طریق
صدوق واقع شده و این داللت بر حسن و کمال او دارد.
از کتاب ثقه جلیل خزاز نیز حسن او استفاده میشود و او در اسناد کامل الزیارات
2
نیز واقع شده است.
3
 -5سعید بن منصور الجواشنی ،از رؤسای زیدیه بوده.
شاید این همان جواشنی باشد که علی بن حارث از او از احمد بن علی بدیلی روایت
4
مفصله و کریمه ای را نقل میکند.
از این گفتار هم قدحی برای رجل ثابت نمیشود ،چون ابوالجارود هم از رؤسای
 .1معجم رجال الحدیث ج  15ص 124 – 122
 .2مستدرکات علم الرجال ج  5ص 322
 .3معجم رجال الحدیث ج 8ص 140
 .4مستدرکات علم الرجال ج 4ص  -83ج  1ص 371
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زیدیه بوده ولی روایاتش را و ثقه بودنش را قبول دارند.
 -6احمد بن علی البدیلی ،در کتب رجال از او نامی برده نشده و لکن در طریق
1
صدوق واقع شده است.
 -7علی البدیلی ،در کتب رجال نامی از او برده نشده است ،پس قدح و ذمی
ندارد.
بر طبق انچه آقای ناظم عقیلی در رابطه با راویان خبر وصیت مرقوم کرده بود،
این دو نفر نیز قابل توثیق میباشند ،زیرا که هردو در طریق روایتی که صدوق
و شیخ  نقل کرده اند ،واقع شده و از طرفی دیگر مدح و قدحی هم ندراند ،و
میشود با اصل عدالت وثاقت آندو را ثابت کرد.
 -8سدیر الصیرفی ،هم در اسناد کامل الزیارات و هم در اسناد تفسیر قمی واقع
شده ،و تضعیف خاص هم ندارد ،عالوه بر اینکه در مدحش روایاتی وجود دارد ،و
مهمتر اینکه او در خواب دیده که پیامبر ,به او خرما عطا کرده است (و خواب هم
که نزد گواطع حتی برای اثبات امامت حجیت دارد ،تا چه رسد به حسن و وثاقت)
2
پس ُحسن او ثابت میشود.
بنابر آنچه نگاشته شد ،این روایت طبق نظر ناظم عقیلی معتبر و حجت است،
و نمیتواند اصول و قواعدی را که در بحث سندی روایت وصیت پذیرفته بود ،زیر
پابگذارد.
اشکال نشود که او با آن قواعد میخواست مخالفین خودش را قانع کند ،که
اذعان به صحت روایت وصیت کنند ،زیرا جواب میدهیم ،بر فرض که آن گفتهها
بتواند آن روایت را حجت بسازد ،این روایت را نیز حجت میسازد و چون در تعارض
قرار میگیرند ،هر دو ساقط میشوند و قاعده ،رجوع به روایات متواتره دال بر امامت
دوازده امام] میباشد.
یا اینکه این روایت به جهت موافقت با قران و سنت متواتره بر روایت وصیت
ترجیح پیدا میکند.
اما سند صدوق به این روایت ،سه نفر اول آن با سند شیخ اختالف دارد.
 -1محمد بن علی بن حاکم النوفلی (معروف به کرمانی) ،مرحوم صدوق از او
3
روایت نقل کرده و بعد از ذکر نامش رضی اهلل عنه و رحمه اهلل گفته است.
 .1مستدرکات علم الرجال ج  1ص 371
 .2مستدرکات علم الرجال ج 4ص 14
 .3مستدرکات علم الرجال ج 7ص243
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 -2ابوالعباس احمد بن عیسی الوشاء البغدادی ،ذکری از او در کتب رجال نیست
1
ولی در طریق صدوق واقع شده است.
 -3احمد بن طاهر القمی ،او هم در کتب رجال مذکور نیست ولی در طریق
2
صدوق واقع شده است.
این سند هم مشکلی ندارد بلکه بهتر از سند اول است ،چون روایت را مرحوم
صدوق از کسی نقل میکند که بر او ترضی و ترحم کرده و این جاللت شخص را
میرساند ،و دو نفر بعدی چون نه مدحی در کتب رجال برای شان ذکر شده و نه
قدحی ،پس با اصالة العدالة ،و ثاقت و ال اقل حسن شان ثابت است.
البته ناظم عقیلی در رابطه با داللت روایت نیز چیزهای گفته است ،که چون
فهم معوج خود او میباشد ارزش نقل و جواب را ندارد ،بلکه ظواهر را همه عقالی
عالم حجت میدانند ،و از ظاهر روایت استفاده میشود ،که هر کسی معتقد به امام
سیزدهم بشود چه آن امام را از فرزندان امام دوازدهم} بداند و چه از غیر ایشان،
ُمروق و خروج از دین کرده و عقیده اش باطل است.
َ
يسى بْنِ َع ْب ِد ا َ َّلل ِ بْنِ أَبِي
َ -2
(و َع ْن ُه َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ َعلِ ٍّيَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ أ ْح َم َد بْنِ ِع َ
َ
َّ
الَ :س ِم ْع ُت أبَا َع ْب ِد اَلل ِ} ،يَ ُق ُ
انَ ،عنِ اَل ْ ُمفَضَّ لِ بْنِ ُع َم َر ،قَ َ
َخ َّد ٍ
ول :إِيَّا ُك ْم اَلتَّ ْبوِي َه (التنویه)
َ
ين ِم ْن َد ْه ِر ُك ْم يَ ُط ُ
ون أ ٌّي َو ل َ ْي َت َو ل َ َع َّل َو َك ْي َف
ول َع َل ْي ُك ْم َو تَ ُقول ُ َ
َو ا َ َّلل ِ لَيَ ِغيبَ َّن َم ْه ِديُّ ُك ْم ِسنِ َ
ك َو يَ ْأتِي َو أَ ْي َن َس َل َ
ات َو َه َل َ
وك فِي أَنْ ُف ِس ُك ْم َحتَّى يُ َق َ
لش ُك ُ
ك َو لَتَ ْد َم َع َّن
َو تُ َم ِّح ُص ُه ا َ ُّ
ال َم َ
َ
َ
ُ
ال يَ ْن ُجو إِ َّ
اج اَلْبَ ْح ِر َو َ
ال َم ْن أ َخ َذ
لس ُف ُن فِي أ ْم َو ِ
ين َو لَتَتَ َك َّف ُؤ َ
َع َل ْي ِه أَ ْعيُ ُن اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ون َك َما تَتَ َكفَّأ ا َ ُّ
َّ
وح ِم ْن ُه َو لَيُ ْرفَ َع َّن ل َ ُه ا ِ ْثنَتَا َع ْش َر َة َرايَ ًة
ان َو أَي َّ َد ُه ب ِ ُر ٍ
ِيم َ
اَللُ ِميثَاقَ ُه بِيَ ْو ِم اَل َّذ ِّر َو َكتَ َب ب ِ َق ْلبِ ِه ا َ ْل َ
ون أَ ْم َر َها َما تَ ْصنَ ُع ،قَ َ
ُم َشبَّ َه ًة َ
ال اَل ْ ُمفَضَّ ُل :فَبَ َك ْي ُت َو قُ ْل ُت َك ْي َف يَ ْصنَ ُع أَ ْولِيَا ُؤ ُك ْم فَنَ َظ َر
ال يَ ْد ُر َ
َ
َّ
س قُ ْل ُت :ن َ َع ْم ،قَ َ
لص َف ِة قَ َ
لش ْم ِ
ال َو اَلل ِ أ ْم ُرنَا
ال :يَا ُمفَضَّ ُل تَ َرى َه ِذ ِه ا َ َّ
إِلَى ا َ َّ
س َد َخ َل ْت فِي ا َ ِّ
لش ْم َ
َ
َ
أَنْ َو ُر َو أبْيَ ُن ِم ْن َها َو لَيُ َق ُ
ون بِال ْ َول َ ِد ِم ْن ُه َو أ ْكثَ ُر ُه ْم يَ ْج َح ُد
ال اَل ْ َم ْه ِد ُّي فِي غ َْيبَتِ ِه َم َ
ات َو يَ ُقول ُ َ
ور ُه أُولَئِ َ
ِو َ
ك َع َل ْيه ِْم ل َ ْعنَ ُة ا َ َّلل ِ َو اَل ْ َم َ
الئ ِ َك ِة َو ا َ ُّلر ُسلِ َو اَلنَّ ِ
ين).
اس أَ ْج َم ِع َ
ال َدتَ ُه َو َك ْون َ ُه َو ُظ ُه َ
مفضل بن عمر گفت :از امام صادق} شنیدم که فرمود :برحذر باشيد از سستی
ايمان ،به خدا سوگند مهدی شما ،سالهای بسياری را غيبت میکند و امر بر شما
آن قدر طول میکشد که میگوييد :کدام؟ و ای کاش و شايد و چگونه و شک و
ترديد در جانهای شما ريشه میدواند ،تا جایی که گفته میشود :مرده و هالک
شده ،يا میآيد؟ و کجا رفته است؟ و در فراق او چشمان مؤمنين گريان میگردد
و تکهتکه میشويد ،همان گونه که کشتی ها در امواج سهمگين درياها ،تکهتکه
 .1مستدرکات علم الرجال ج 1ص397
 .2مستدرکات علم الرجال ج 1ص331
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میشوند و کسی نجات نمیيابد ،مگر آن کس که خداوند در عالم ذر از او پيمان
گرفته و ايمان را در قلب او نوشته ،و با روحی از جانب خود تأييد کرده ،و دوازده
پرچم مشابه به اهتزاز در میآيند ،که مشخص نيست هر يک چه خواسته ای دارد،
من گريه کردم و گفتم :پس با این حال ،دوستدارانتان چه کار کنند؟ حضرت}
به نور خورشيد که به داخل اتاق تابيده بود نگاه کردند و فرمودند :ای مفضل ،آيا
نور خورشيد را میبينی؟ عرض کردم :بلی ،فرمود :به خدا قسم امر ما نورانی تر و
روشن تر از این شمس است ،اما در عین حال در رابطه با حضرت مهدی} گفته
میشود :او در زمان غیبت وفات نموده است ،و میگویند :که دارای فرزند است ،و
بيشترشان والدت و وجود و ظهور او را انکار میکنند ،آنها کسانی هستند که لعنت
1
خدا و فرشتگان و رسوالن و همهی مردم بر آنان است.
این روایت اگرچه از نظر علمای شیعه ضعیف است ،ولی متن آن مورد تأیید
است چرا که با دیگر روایات متواتره موافق است و اینکه امامان] دوازده نفرند و
بیشتر نیستند ،و هم چنین در زمان غیبت کبری چه اتفاق میافتد از شک نسبت
به وجود امام زمان} و اینکه آیا فرزند دارد یا خیر ،و...
قابل ذکر است که اثبات عقیده شیعیان دوازده امامی به هیچ عنوان ،متوقف بر
این روایت یا روایت قبلی نیست که شخصی مثل ناظم عقیلی بیاید در سند و داللت
آن خدشه کند ،تا نتیجه اثبات عقیده مدعی کذاب و پیروانش باشد ،زیرا که روایات
متعدده و متواتره ای که به هزاران روایت میرسد ،حصر امامان] را به دوازده
نفر معین و مشخص نموده است ،طوریکه برای هیچ کس شک و شبهه ای باقی
نمیگذارد ،و جلو هر نوع سوء استفاده را میگیرد.
پس نیازی نیست که ما در صدد تصحیح سند این روایت یا روایت قبلی باشیم،
یا داللت آنرا به اثبات برسانیم اما چون ناظم عقیلی ،به خیال خودش خواسته بگوید:
که این روایت از مدارک عمده است و در صدد تضعیف برآمده ،میگوییم :از همان
راهی که این آدم برای تصحیح سند روایت وصیت گام برداشت ،میشود این روایت
را هم تصحیح کرد.
یعنی چون عده ای که صاحب کتاب (الهدایة الکبری) را تضعیف نموده اند ،به
جهت بعضی از روایات او بوده که فکر می کرده اند ،بوی غلو میدهد و به تعبیر ساده
تر تضعیف آنان ،تضعیف معلل است نه از روی حس و روایت ،پس قابل قبول نیست
و مرحوم سید محسن امین و غیر او (چنانکه در بیان زندگی نامه مؤلف کتاب آورده
شده است) از او تمجید کرده اند ،میتوان آن تضعیف را به تحسین تبدیل نمود ،و
 .1الهدایة الکبری ص 360
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راویان دیگر نیز چون مجهول اند و ذکری در کتب رجال ندارند ،یا مشترک بین ثقه
و ضعیف میباشند ،یا تضعیف معارض با توثیق است و امثال آن ،میتوان با جریان
اصالة العدالة درست کرد و ال اقل حسنه بودن روایت را به اثبات رساند.
زیرا معنی ندارد که با این بیان ،روایت وصیت تصحیح بشود ولی غیر آن روایت
را نتوان تصحیح کرد.
و اما نسبت به داللت آن نیز مشکلی ندارد ،زیرا از روایت استفاده میشود
که حضرتمهدی} فرزند ندارد ،تا کسی بیاید و بگوید نوبت خالفت به فرزند
او رسیده است ،و همین مقدار که در روایت نفی فرزند شده ،باطل بودن مذهب
گاطعیه (پیروان احمد الحسن) ثابت میشود.
البته در اینکه آن حضرت فرزند دارد یا خیر ،ازدواج نموده است یا خیر؟ ماقبال
توضیح دادیم و در این قضیه ساکت ماندیم ،چون نه ازدواج آن حضرت قابل اثبات
است و نه عدم آن.
بر فرض کس یا کسانی هم معتقد باشند که آن حضرت ازدواج کرده و فرزند و
فرزندانی دارد ،باز دلیل نمیشود که هرکه ادعا کرد :من فرزند امام زمان} هستم،
فورا بپذیریم و قبول کنیم ،تا چه رسد به مسئله وصایت و سفارت و حتی امامت و
مهدی بودن و قائم بودن و...
ناگفته نماند که ناظم عقیلی به دو جمله از کتاب مناقب ابن شهر آشوب ،نیز
برای اثبات مدعای خود تمسک نموده تا عقیده خود و یارانش را ،مبنی بر وجود
امام سیزدهم ،حتی به ابن شهر آشوب هم نسبت بدهد ،و تا حدی جلو افالس و
بیچارگی خود و یاران خود را بگیرد.
 -1مرحوم ابن شهر آشوب میگوید( :و کان لیعقوب} اثنا عشر ولدا منهم
یطیع و منهم عاص و لعلی} اثنا عشر ولدا کلهم معصومون مطهرون).
حضرت یعقوب} دوازده پسر داشت که بعضی از آنها مطیع بودند و بعضی
1
عاصی و علی} نیز دوازده پسر داشت و همه مطهر و معصوم بودند.
( -2و کان لموسی} اثنا عشر سبطا و لعلی} اثنا عشر اماما).
برای موسی} دوازده سبط بود ،در حالیکه برای علی} دوازده امام وجود
2
داشت.
در جواب باید گفت :اوال :از این دو جمله به هیچ عنوان استفاده نمیشود
 .1مناقب ابن شهر آشوب ص 285
 .2مناقب ابن شهر آشوب ص290
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که امام سیزدهم و بعد از آن وجود داشته باشد ،بلکه مرحوم ابن شهر آشوب در
صدد مقایسه امیر مؤمنان} با بعضی از انبیاء] بوده و اینکه اگر آنها چیزهای
داشتند علی} از آنها بهتر و بیشتر داشته است.
در جمله اول ،اصال بحث امامت و امام بودن فرزندان مطرح نیست ،بلکه بحث
طهارت و عصمت فرزندان علی} مطرح است ،و عصمت و طهارت به هیچ عنوان
مستلزم امامت نیست ،وگرنه باید آقای عقیلی قائل به امامت حضرت زهراء و حضرت
مریم[ شود ،چون هر دو هم طاهره بودند و هم معصومه ،و ثانیا :شکی نیست
که یکی از پسران علی} که از حضرت زهراء{ بود حضرت محسن} است
و او مطهر و معصوم بود ،و با یازده امام دیگر که از فرزندان آن حضرت میباشند،
دوازده نفر میشوند ،که همه مطهر و معصوم بودند.
و در جمله دوم که بحث دوازده امام} مطرح شده باز به این معنی نیست
که غیر از علی} دوازده امام دیگر باشد ،وگرنه باید آقای عقیلی معتقد شود که
دوازده سبط از حضرت موسی به وجود آمده است ،در حالیکه اسباط دوازده گانه
از حضرت یعقوب} متولد شدند ،و حضرت موسی}خود یکی از آن اسباط به
حساب میآید.
پس معنی جمله این است :همانطوریکه برای موسی} دوازده سبط بود یعنی
با خودش ،برای علی} نیز دوازده امام بود که یکی از آنها خود آن حضرت است.
خالصه :حدیث وصیت مذیل به ذیل مذکور متواتر نیست نه معنوی و نه لفظی،
پس از این طریق هم تصحیح سندی امکان ندارد.
 -3میگویند :حدیث وصیت قرائن و امارات صحت را دارا میباشد که از این
طریق میتوان آنرا صحیح دانسته و به آن استدالل کرد.
جواب  :بر فرض وجود چنین قرائن و اماراتی و اثبات صحت از این طریق ،باز این
خبر ،واحد است و با خبر واحد امکان استدالل بر اصول عقاید نیست.
در عین حال بهتر است که آن قرائن و امارات را نیز بررسی نمائیم تا برای هیچ
کسی هیچ شبهه ای باقی نماند.
ناظم عقیلی در دو کتابچۀ (دفاعا عن الوصیة) و (تواتر اخبار در استمرار امامت)،
قراین و اماراتی را که به نظر او داللت بر صحت حدیث وصیت دارد ،ذکر نموده است.
ناگفته نماند که آنچه را که در کتابچۀ دوم نگاشته است ،تکرار مطالبی است که
در کتابچۀ (چهل حدیث مهدیین) و دو کتابچۀ مذکور و کتابچۀ (انتصارا للوصیة)،
نوشته است ،و چیزی اضافه ندارد.

62

روایاتی که داللت بر انحصار امامان] به دوازده نفر دارد

وی در کتابچۀ (دفاعا عن الوصیة) هشت قرینه بر مدعای خود ذکر میکند ،که
هر کدام را بطور جدا گانه مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
قرینه اول :میگوید :یکی از قراین صحت روایت این است که حدیث موافق
قرآنکریم باشد و مخالف آن نباشد ،روایاتی نیز داللت بر این مطلب دارد ،و در
قرآنکریم خداوند متعال میفرمایدُ { :ك ِت َب َع َل ْي ُك ْم ِإ َذا َح َض َر َأ َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُت إِن َت َر َك
خَ ْي ًرا الْ َو ِص َّي ُة لِ ْل َوالِ َد ْينِ َو ْ َ
ين بِالْ َم ْع ُر ِ
ين} بر شما نوشته شده
وف َح ًّقا َع َلى الْ ُم َّت ِق َ
الق َْربِ َ
است :وقتی یکی از شما را مرگ فرا می رسد ،اگر چیز خوبی (مالی) از خود گذاشته
است ،برای پدر و مادر و نزدیکان ،بطور شایسته وصیت کند ،این حقی است بر
2-1
پرهیز کاران.
جواب :در اصل اینکه حدیث باید موافق قرآنکریم باشد و با آن مخالفت نداشته
باشد ،بحثی نیست و این قاعده ای است که شیعه و سنی به آن معتقدند ،اما مراد
از موافقت و مخالفت چیست؟ آیا مراد موافقت صد در صد است به این معنی که
اگر در قرآن حکمی به نحو عموم بیان شده بود ،حدیث هم باید عموم داشته باشد
یا اینکه اگر حدیث خاص بود ،مخالفت به حساب نمیآید و اگر حکمی در قرآنکریم
مطلق بیان شده بود ،آیا حدیثی که مقید به قیدی است مخالف آن است یا خیر.
مثال در قرآنکریم خداوند متعال میفرماید( :أَ َح َّل اللَّـ ُه ال ْ َب ْي َع) خداوند بیع و خرید
3
و فروش را حالل نموده است.
مشاهده میشود که خداوند متعال در آیه مبارکه (بیع) را بطور عموم و مطلق
حالل می داند ،حال اگر حدیثی نقل شود که مضمون آن حرمت بیع غرری باشد،
یا حرمت بیع مشروط باشد یا حرمت بعضی دیگر از افراد بیع ،این حدیث مخالف
قرآن است یا موافق یا هیچ کدام؟
ين آ َم ُنوا ِإ َذا نُو ِد َي
یا مثال خداوند متعال در قرآنکریم میفرمایدَ { :يا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
اس َع ْوا ِإلَىٰ ِذ ْك ِر ال َّل ِ
ـه َو َذ ُروا الْ َب ْي َع َذٰلِ ُك ْم خَ ْي ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكن ُت ْم
لِ َّ
لص َل ِة ِمن َي ْو ِم الْ ُج ُم َع ِة َف ْ
ون} ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی برای نماز جمعه ندا میشوید ،بیع را
َت ْع َل ُم َ
4
رها نموده بهسوی ذکر خدا بشتابید ،زیرا که این برای شما بهتر است اگر میدانید.
اگر کسی معامله ای را در همان لحظه انجام داد ،آیا حکم به صحت آن معامله،
مخالف قرآنکریم است یا موافق یا هیچ کدام؟
 .1بقره 180
 .2رجوع شود به کتابچه (دفاعا عن الوصیة) صفحه  15به بعد
 .3بقره 275
 .4جمعه 9
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پس باید اول توضیح داده شود که مخالفت یا موافقت با قرآن از لحاظ مفهومی
و یا مصداقی ،در کجا تحقق پیدا میکند و مراد از آن کدام روایات است ،و شکی
نیست که مراد از مخالفت یا موافقت ،مخالفت یا موافقت صد در صد است ،کما اینکه
اگر حدیث در موضوع دیگری غیر از آنچه در قرآنکریم بیان شده ،وارد شده باشد،
مخالفت صدق نمیکند.
مثال اگر قرآن کریم در رابطه با وجوب وضو برای نماز سخن میگوید ،حدیثی
که  بر وجوب ترک نماز برای زن در حال حیض داللت دارد ،مخالف آیه وجوب
وضو نیست.
حال که این نکته را متوجه شدیم ،میپردازیم به بیان مراد از آیه وصیت.
اوال :خداوند متعال در این آیه مبارکه از وصیت در حال احتضار سخن نمیگوید،
چون بعضی از مردم در حال احتضار قادر به وصیت و سخن گفتن نیستند ،و بعضی
از مردم مرگ شان بدون مقدمه صورت میگیرد مثال یک دفعه میمیرند و خیلی از
مردم قبال وصیت کرده اند.
پس مراد از { ِإ َذا َح َض َر َأ َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُت} قرب زمان موت است ،و اگر کس یا
کسانی قبال یا حتی در زمان جوانی  وصیت کرده باشند ،یقینا در حالت احتضار بر
آنان واجب نخواهد بود.
شیخ طوسی میگوید( :و لیس معناه فی االیة اذا حضره الموت ای اذا عاین
الموت النه فی تلک الحال فی شغل عن الوصیة لکن المعنی کتب علیکم ان توصوا
و انتم قادرون علی الوصیة فیقول االنسان :اذا حضرنی الموت ای اذا انا مت فلفالن
کذا) و معنای حضور موت در آیه زمان معاینه موت (احتضار) نیست زیرا که در آن
حال انسان متوجه این قضیه نیست و لکن معنای آیه این است که بر شما است که
وصیت کنید وقتی قدرت بر وصیت دارید ،پس وقتی کسی میگوید :زمانی که مرگم
1
رسید ،مرادش این است که وقتی مردم ،برای فالنی این مقدار اختصاص دهید.
ثانیا :آیا از این آیه مبارکه وجوب وصیت استفاده میشود یا استحباب.
گفته میشود که چون در اول آیه مبارکه کلمه (کتب) آمده است ،وجوب
استفاده میشود ،زیرا در جاهای دیگر نیز وجوب استفاده شده است مثل { ُك ِت َب
الص َيا ُم} و { ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم الْ ِق َت ُ
ال}.
َع َل ْي ُك ُم ِّ
اما این گفته تمام نیست زیرا وقتی پای وجوب به میان آمد ،باید حتما انجام
شود ،در حالیکه در قرآنکریم داریم که همین کلمه در جای دیگر آمده است ،و
 .1التبیان فی تفسیر القران ج   2ص 180
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از آن وجوب استفاده نمیشود بلکه فقط جواز استفاده میشود مثل { ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم
اص} بر شما قصاص نوشته شده است ،که مسلما قصاص از جانی واجب نیست،
الْ ِق َص ُ
بلکه مجنی علیه میتواند او را ببخشد و یا فقط دیه اخذ نماید و در خود قرآنکریم
هم آمده است که { َف َم ْن ُع ِف َي لَ ُه ِم ْن َأ ِخ ِ
اع بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َو َأ َدا ٌء ِإلَ ْي ِه بِإ ِْح َس ٍ
ان}
يه شَ ْي ٌء َفا ِّت َب ٌ
پس اگر از طرف برادر دینیش چیزی به او بخشیده شد ،معروف را متابعت نموده و
1
سخت گیر نباشد یعنی اگر قصاص را تبدیل به دیه نمود.
پر واضح است که اگر به معنی وجوب بود ،دیگر عفو معنی نداشت.
پس این چنین نیست که هر جا در قرآنکریم کلمه ( ُکت َِب) آمد از آن استفاده
وجوب شود و در بحث وصیت نیز استفاده وجوب نمیشود.
مرحوم عالمه طباطبائی میگوید( :لسان اين آيه ،لسان وجوب است نه استحباب،
چون در قرآن كريم هر جا فرموده :فالن امر بر فالن قوم نوشته شده ،معنايش اين
است كه اين حكم يا سرنوشت ،قطعى و الزم شده است ،مؤئيد آن ،جمله آخر آيه
است كه ميفرمايد( :حقا) ،چون كلمه حق ،نيز مانند كتابت اقتضاى معناى لزوم را
دارد ،لكن از آنجا كه همين كلمه را مقيد به (متقين ) كرده داللت بر وجوب را سست
مىكند ،براى اينكه اگر وصيت تكليفى واجب بود ،مناسب تر آن بود كه بفرمايد:
(حقا على المؤمنين) ،و چون فرموده( :على المتقين) ،می فهميم اين تكليف امرى 
است كه تنها تقوى باعث رعايت آن میشود ،و در نتيجه براى عموم مؤمنين واجب
2
نيست ،بلكه آنهائى كه متقى هستند به رعايت آن اهتمام می ورزند).
شیخ طوسی میگوید( :و قد بینا فیما مضی ان معنی کتب فرض و هاهنا
معناه الحث و الترغیب دون الفرض و االیجاب) ما درگذشته بیان کردیم که از
(کتب) فرض و وجوب استفاده میشود ولی در اینجا معنای این کلمه ،تشویق و
3
ترغیب است نه فرض و ایجاب.
البته کسانی هم از مفسرین مثل طبرسی 4از (کتب) همان وجوب را فهمیده
اند ،اما این وجوب وصیت در رابطه با والدین و اقارب را میرساند  و وجوب مقید
است ،و عمومیت ندارد که برای هرکسی و در رابطه با هر چیزی باشد.
ثالثا :در آیه مبارکه خداوند به کسی که مالی دارد ،فرمان میدهد که مقداری
از آن را برای والدین و اقارب خود اختصاص دهد ،چون میفرماید( :إِن ت ََر َ
ك َخ ْي ًرا).
مرحوم طبرسی در ذیل کالم سابقش میگوید( :مراد از خیر مال است ،بعضی
 .1بقره 179
 .2ترجمه تفسیر المیزان ج  1ص 668
 .3التبیان فی تفسیر القرآن ج  2ص 179
4مجمع البیان ج  1ص 267
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گفته اند :بر قلیل و کثیر صدق میکند و بعضی گفته اند :به پنجصد تا هشت صد
درهم مال گفته میشود ،و روایت شده که علی} به دیدن یکی از شیعیانش رفت
که مریض بود ،و آن شخص مالک هفت صد یا شش صد درهم بود ،به حضرت عرض
کرد :آیا وصیت بر من الزم است ،حضرت فرمود :خیر وصیت برای تو الزم نیست،
چون خداوند فرموده است (ان ترک خیرا) و تو مال زیادی نداری.
گفته نشود :معنی (خیر) معنای عام است و شامل تمام اعمال صالحه و شایسته
میشود.
زیرا در جواب گفته میشود :اوال :همه مفسران در اینجا و بعضی از جاهای دیگر
قرآنکریم کلمه (خیر) را به معنی مال گرفته اند ،ثانیا :از روایاتی که در ذیل این آیه
مبارکه وارد شده است ،نیز مال استفاده میشود ،ثالثا :از خود ظاهر آیه هم مال
استفاده میشود ،چون خداوند میفرماید( :ان ترک خیرا) و غیر مال چیزی دیگری
از مورث و صاحب مال بعد از مرگ به جای نمیماند و لذا از آنچه بعد از میت
باقی میماند به (ترکه) یا (ما ترک) تعبیر میشود ،رابعا :در آیه مبارکه (للوالدین و
االقربین) ذکر شده که داللت دارد ،این وصیت فقط برای آنها است که دست شان
بعد از میت تنگ نشود ،و شکی نیست که ظواهر نزد عقالی عالم حجت است.
وص ُ
خامسا :عده ای قائل اند بر اینکه این آیه نسخ شده به آیه مواریث { ُي ِ
يك ُم
لذ َك ِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْ ُ
ـه ِفي َأ ْو َل ِد ُك ْم لِ َّ
الن َث َي ْينِ َفإِن ُك َّن ِن َسا ًء َف ْو َق ا ْث َن َت ْينِ َف َل ُه َّن ُث ُل َثا َما َت َر َك
ال َّل ُ
َ
ٍ
ان لَ ُه
س ِم َّما َت َر َك إِن َك َ
َوإِن َكان َْت َو ِاح َد ًة َف َل َها ال ِّن ْص ُف َو ِلبَ َو ْي ِه لِ ُك ِّل َو ِاحد ِّم ْن ُه َما ُّ
الس ُد ُ
ُ
َولَ ٌد َفإِن لَّ ْم َي ُكن لَّ ُه َولَ ٌد َو َو ِرث َُه َأبَ َوا ُه َف ِ ُ
ِ
ِ
ِ
س من
ل ِّم ِه الثُّ ُل ُث َفإِن َك َ
ان لَ ُه إِخْ َو ٌة َف ِل ّمه ُّ
الس ُد ُ
بَ ْع ِد َو ِص َّي ٍة ُي ِ
يض ًة
ون َأيُّ ُه ْم َأق َْر ُب لَ ُك ْم نَ ْف ًعا َف ِر َ
وصي بِ َها َأ ْو َد ْي ٍن آبَاؤُ ُك ْم َو َأ ْب َناؤُ ُك ْم َل َت ْد ُر َ
ِّم َن ال َّل ِ
يما}.
ـه َك َ
ـه إ َِّن ال َّل َ
يما َح ِك ً
ان َع ِل ً
خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش میکند که سهم (میراث) پسر ،به
اندازه سهم دو دختر باشد ،و اگر فرزندان شما( ،دو دختر) و بیش از دو دختر باشند،
دو سوم میراث از آن آنها است ،و اگر یکی باشد ،نیمی (از میراث) ،از آن او است
و برای هر یک از پدر و مادر او ،یک ششم میراث است ،اگر (میت) فرزندی داشته
باشد ،و اگر فرزندی نداشته باشد ،و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند ،برای مادر او
یک سوم است (و بقیه از آن پدر است)؛ و اگر او برادرانی داشته باشد ،مادرش یک
ششم می برد (و پنج ششم باقیمانده ،برای پدر است)( ،همه اینها) بعد از انجام
وصیتی است که او کرده ،و بعد از ادای دین است شما نمیدانید پدران و مادران و
فرزندانتان ،کدامیک برای شما سودمند ترند این فریضه الهی است  وخداوند دانا و
1
حکیم است.
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و بعضی از روایات نیز بر این مطلب داللت دارد.
اما عده ای قائل به عدم نسخ میباشند و ظاهرا این وجه اوجه است به جهت
اینکه بین دو آیه منافاتی نیست و در عین حال که خداوند متعال ،سهم االرث
هریک از ورثه را مشخص فرموده است ،در خود همین آیه مبارکه تقسیم ارث را
مقید به بعد از وصیت ،بیان نموده است (مِن ب َ ْع ِد َوصِ َّي ٍة يُوصِ ي ب ِ َها) و اینکه طبق
روایات انسان میتواند به ثلث مال خودش وصیت نماید ،برای هرکسی که بخواهد.
سادسا :در این آیه مبارکه سخن از اصل وصیت آنهم نسبت به ما ترک میت
است ،و بحث نوشتن و کتابت اصال مطرح نشده ،بلکه میتواند شخص قبل از موت
خودش ،مطالبی را بر زبان بیاورد و شاهدی هم برای گفتار خودش داشته باشد.
ين آ َم ُنوا شَ َها َد ُة بَ ْي ِن ُك ْم ِإ َذا َح َض َر َأ َح َد ُك ُم
خداوند متعال میفرمایدَ { :يا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
ان َذ َوا َع ْد ٍل ِّم ُ
ين الْ َو ِص َّي ِة ا ْث َن ِ
نك ْم َأ ْو آخَ َر ِان ِم ْن َغ ْي ِر ُك ْم إ ِْن َأن ُت ْم َض َر ْب ُت ْم ِفي
الْ َم ْو ُت ِح َ
َْ
ان بِال َّل ِ
الص َل ِة َف ُيق ِْس َم ِ
ال ْر ِ
ـه إ ِِن ْار َت ْب ُت ْم
ض َف َأ َصابَ ْت ُكم ُّم ِص َيب ُة الْ َم ْو ِت َت ْح ِب ُسونَ ُه َما ِمن بَ ْع ِد َّ
ان َذا ق ُْربَىٰ َو َل ن َْك ُت ُم شَ َها َد َة ال َّل ِ
ين} ای
َل نَشْ َت ِري بِ ِه ث ََم ًنا َولَ ْو َك َ
ـه ِإنَّا ِإ ًذا لَّ ِم َن ْال ِث ِم َ
کسانی که ایمان آوردهاید! هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد ،در موقع وصیت
باید از میان شما ،دو نفر عادل را به شهادت بطلبد ،یا اگر مسافرت کردید ،و مصیبت
مرگ شما فرا رسید( ،و در آن جا مسلمانی نیافتید) دو نفر از غیر خودتان را به
گواهی بطلبید ،و اگر به هنگام ادای شهادت ،در صدق آنها شک کردید ،آنها را بعد
از نماز نگاه میدارید تا سوگند یاد کنند که :ما حاضر نیستیم حق را به چیزی
بفروشیم ،هر چند در مورد خویشاوندان ما باشد! و شهادت الهی را کتمان نمیکنیم،
1
که از گناهکاران خواهیم بود.
در این آیه مبارکه نیز سخن از شهادت است و نه کتابت و حتی شهادت دو نفر
غیر مسلمان را نیز کافی دانسته است در صورتیکه مسلمانی پیدا نشود.
پس خبر وصیت به هیچ عنوان با این آیه مبارکه ارتباط ندارد ،زیرا ،حدیث
وصیت در رابطه با تعیین جانشین است ،و آیه وصیت در رابطه با وصیت قسمتی از
اموال برای خویشان و اقارب میباشد.
تازه در اینکه آیا وصیت در اموال برای والدین و اقارب واجب است یا مستحب
است ،یا اصال این آیه نسخ شده به آیه مواریث یا نشده ،انظار مختلف هم وجود
دارد ،که بر فرض قائل به وجوب هم بشویم بازهم در صورتی واجب است که طرف
به گردنش دینی از حق اهلل یا حق الناس باشد ،و در هر صورت شامل مورد امامت و
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وجوب وصیت در رابطه با امامت نخواهد شد ،مگر به زعم کسی که تمام قواعد عربی
و حجیت ظواهر و غیره را زیر پا بگذارد ،و هرچه فهم و ذهن کج و معوج خودش
خواست مطرح کند ،و بر طبق هوای نفسش حرف بزند ،که آنهم نزد عقالی عالم
مردود است.
جالب این جاست که آنان در بعضی از مجالس میگفتند :رسول ,فرموده
ات ِميتَ ًة َجا ِهلِيَّة) کسی که بدون وصیت بمیرد به مرگ
ات ب ِ َغ ْي ِر َو ِصيَّ ٍة َم َ
(م ْن َم َ
استَ :
1
جاهلی مرده است.
این روایت را که به صورت مرسل مرحوم شیخ مفید رضوان اهلل علیه در کتاب
(المقنعة) نقل کرده است اوال :چون سند ندارد از اعتبار ساقط است و ثانیا :خالف
قواعد مسلمه اسالم میباشد ،چون بر فرض وجوب هم کسی که ترک کرده است،
گناهکار شده ،نه اینکه به مرگ جاهلیت بمیرد ،ساالنه هزاران نفر میمیرند و بیشتر
آنها وصیت نکرده میمیرند ،پس باید همه به مرگ جاهلیت مرده باشند ،و اگر سند
هم میداشت ،ترغیب و تشویق بود تا کسی خدای نکرده در حالیکه ذمه اش مشغول
است از دنیا نرود.
جالبتر این است که پیروان مدعی کذاب مسئله مهم امامت را میخواهند با
یک خبر ضعیف و وصیتی که هیچ شاهدی بر آن اقامه نشده ،به اثبات برسانند ،در
حالیکه مثل چنین روایتی حتی اگر متضمن یک حکم فرعی میبود ،قابل قبول
نبود ،تا چه رسد به یک مسئله اعتقادی که از اهم مسائل اعتقادی هم باشد.
وانگهی پیامبر بزرگواری که در مالء عام در برابر حد اقل صد هزار نفر این مسئله
را عنوان نموده است و همه آنها با علی} بیعت نموده اند و (بخ بخ لک یابن ابی
طالب اصبحت موالی و مولی کل مؤمن و مؤمنة) گفته اند ،ولی بعدا آمدند و همه
چیز را انکار نمودند ،چگونه این مطلب را برای علی} ،آنهم پشت درهای بسته
بیان مینماید ،بدون آنکه کسی از آن خبر داشته باشد؟ و چگونه این وصیت نامه
مزعوم که به شکل مخفیانه صورت گرفته است ،میتواند عاصم من الضالل است؟
آنچه که عاصم من الضالل است ،وصیت علنی رسول اهلل ,است که در کتب
سنی و شیعه با اسانید معتبره و حتی متواتره هم لفظی و هم معنوی نقل شده است.
مثل حدیث ثقلین که با الفاظ و تعابیر مختلف نقل شده است ،و در آن حدیث
که مورد قبول همه فرق اسالمیباشد ،رسول ,اهلبیت] را عدل قرآن معرفی
نموده و تمسک به آنها را موجب نجات ،از هلکات و گمراهی میداند.
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آنچه این آقایان به آن تمسک میکنند و میگویند وصیت پیامبر (عاصمة من
الضالل) است این حدیث است که در کتب حدیثی شیعه و هم چنین در صحیح
بخاری و دیگر کتب صحیح و معتبر اهل سنت باتواتر نقل شده است ،که رسول
اهلل ,چند روز پیش از وفات به کسانی که به عیادت آن حضرت آمده بودند،
فرمودند :قلم و کاغذی بیاورید که تا برای تان چیزی بنویسم ،که بعد از آن هرگز
گمراه نشوید (اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا) و این حدیث که معروف به حدیث
(قرطاس) است ،از احادیثی است که قطعی الصدور است ،و در حدیث آمده است
که فردی بلند شد و گفت :این مرد (پیامبر ),هذیان میگوید یا اینکه گفت :درد
بر او غلبه کرده است و (حسبنا کتاب اهلل) ما را کتاب خدا کفایت میکند و مانع
نوشتن آن کتاب یا وصیت شد.
شکی نیست که اگر رسول اهلل ،,آنچه میخواست بنویسد مینوشت ،خیلی از
مشکالت حل میشد ،به جهت آنکه آن حضرت از آن تعدادی که آنجا بودند امضا
و تعهد میگرفتند و آن وصیت نامه فورا بین مردم پخش میشد ،ولی چون رسول
اهلل ,میدانست که قبال کارش را درست ،و بنحو احسن انجام داده و جانشینش
را معرفی نموده است ،آنهم در یک مجمع بیش از صد هزار نفر ،دیگر اصرار نفرمود،
چون همان مطالب گذشته و وصیت علنی ،خودش راهگشا بود و اگر الزم میدید
که باید مکتوب شود حتما اصرار میورزید ،و مکتوب میشد.
و بر فرض که رسول اهلل  ,یک وصیتی را نوشته باشد ،از کجا معلوم که آن
وصیت همین حدیث ضعیف السند و ضعیف الداللة و متناقض صدر با ذیل باشد.

مخالفت ذیل حدیث وصیت با کتاب و سنت
از طرف دیگر ذیل حدیث وصیت مزعوم ،عالوه بر آنکه موافق قرآن نیست،
مخالف قرآن هم هست.
زیرا این حدیث تعداد امامان را بیست و چهار نفر معرفی میکند ،در حالیکه
قرآن کریم به دوازده امام اشاره دارد.
اب ال َّل ِ
ند ال َّل ِ
او ِ
{إ َِّن ِع َّد َة الشُّ ُه ِ
ـه ا ْث َنا َعشَ َر شَ ْه ًرا ِفي ِك َت ِ
ات
ور ِع َ
الس َم َ
ـه َي ْو َم خَ َل َق َّ
َو ْ َ
ض ِم ْن َها َأ ْربَ َع ٌة ُح ُر ٌم َذٰلِ َ
ين
ال ْر َ
ك ِّ
ين الْ َق ِّي ُم َف َل َت ْظ ِل ُموا ِفي ِه َّن َأن ُف َس ُك ْم َوقَا ِت ُلوا الْ ُمشْ ِر ِك َ
الد ُ
ين} تعداد ماهها نزد خداوند در
َكا َّف ًة َك َما ُيقَا ِت ُلون َُك ْم َكا َّف ًة َو ْاع َل ُموا َأ َّن ال َّل َ
ـه َم َع الْ ُم َّت ِق َ
کتاب الهی ،از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده ،دوازده ماه است ،که چهار
ماه از آن ،ماه حرام است (و جنگ در آن ممنوع میباشد) این آیین ثابت و پابرجا
(ی الهی) است ،بنابر این در این ماهها به خود ستم نکنید (و از هرگونه خونریزی
بپرهیزید) و (به هنگام نبرد) با مشرکان ،دسته جمعی پیکار کنید ،همان گونه که
1
آنها دسته جمعی با شما پیکار میکنند  و بدانید خداوند با پرهیز گاران است.
روایاتی که در ذیل این آیه مبارکه وارد شده است ،مبین این مطلب میباشد که
مراد از دوازده ماه ،دوازده امام{ میباشند ،و به عنوان نمونه دو روایت را نقل
میکنیم.
ال س َأل ْ ُت أَبَا َج ْع َف ٍر ع َع ْن تَ ْأوِيلِ قَو ِل َّ
الل ِ َع َّز َو َج َّل إ َِّن ِع َّد َة
َ
(ر َوى َجاب ِ ٌر ال ْ ُج ْع ِف ُّي قَ َ َ
ْ
َّ
َّ
ماوات َو ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
ِ
ِ
ض ِم ْنها أَ ْرب َ َع ٌة
الس
ق
ل
خ
م
و
ي
الل
تاب
ك
ي
ف
ا
ر
ه
ش
ر
ش
ع
نا
ث
ا
الل
د
ن
ع
ر
الش ُهو
ُّ
ْ
َ
ال ْر َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َْ َ
َّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُح ُر ٌم ذل َ
الص َع َد َاء ثُ َّم قَ َ
ين ال ْ َقيِّ ُم فَال تَظل ُموا فيه َِّن أنْ ُف َس ُك ْم قَ َ
ال يَا
َّس َسيِّد َي ُّ
ك الدِّ ُ
ال فَتَنَف َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
السنَّ ُة فَه َِي َجدِّ ي َر ُس ُ
ين إِل َ َّي
ير ال ْ ُم ْؤمن َ
َجاب ِ ُر أَ َّما ُّ
ول اللَ ,و ُش ُه ُ
ور َها ا ْثنَا َع َش َر َش ْهرا ً فَ ُه َو أم ُ
وسى َو ابْنِ ِه َعلِ ٍّي َو ابْنِ ِه ُم َح َّم ٍد َو ابْنِ ِه َعلِ ٍّي َو إِلَى ابْنِ ِه ال ْ َح َسنِ َو
َو إِلَى ابْنِي َج ْع َف ٍر َو ابْنِ ِه ُم َ
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إِلَى ابْنِ ِه ُم َح َّم ٍد ال ْ َها ِدي الْم ْه ِد ِّي ا ْثنَا َع َشر إ َِمام ًا ُح َج ُج َّ
الل ِ فِي َخ ْل ِق ِه َو أُ َمنَا ُؤ ُه َع َلى َو ْحيِ ِه
َ
َ
َ
َو ِع ْل ِم ِه َو ْ َ
َّ
اس ٍم َو ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
اح ٍد َعلِ ٌّي
ب
ون
ج
ر
خ
ي
م
ه
ن
م
ة
ع
ب
ر
أ
م
ي
ق
ل
ا
ين
م
ه
ين
ذ
ل
ا
ال ْرب َ َع ُة ال ْ ُح ُر ُم
الدِّ
ُ َ ِّ ُ ْ َ َ ٌ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ
َ ُ ُ
َ
َ
وسى َو َعلِ ُّي بْ ُن ُم َح َّم ٍد فَ ْ ِ
ال ْق َر ُار
ير ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ين ع َو أبِي َعلِ ُّي بْ ُن ال ْ ُح َس ْينِ َو َعلِ ُّي بْ ُن ُم َ
أ ِم ُ
ين ال ْ َقيِّ ُم فَ َل تَ ْظلِ ُموا فِيه ِْم أَنْ ُف َس ُك ْم أَ ْي قُولُوا بِه ِْم َج ِميع ًا تَ ْهتَ ُدوا) جابر جعفی
ب ِ َه ُؤ َل ِء ُه َو الدِّ ُ
میگوید :از امام باقر} در رابطه با تأویل آیه مبارکه سؤال کردم ،آن حضرت
آهی از دل بر کشید و فرمود :ای جابر ،مراد از سال جدم رسول خدا ,است و
ماهای سال که دوازده ماه میشود ،عبارت است از امیرالمؤمنین تا من  و بعدش
فرزندم جعفر و فرزندش موسی و فرزندش علی و فرزندش محمد و فرزندش علی
و فرزندش حسن و فرزندش (محمد) هادی مهدی] ،که دوازده امام میباشند،
اینان حجت های خدا بر خلق و امنای او بر وحی وعلم خداوند هستند ،و آن چهار
نفر که چهار ماه حرام به آنها تأویل میشود ،چهار نفری هستند که اسم واحد دارند،
علی امیرالمؤمنین و پدرم علی بن الحسین و علی بن موسی و علی بن محمد]،
پس اقرار به این دوازده امام] همان دین قیم است ،پس بخود ستم نکنید و به
1
تمام این دوازده نفر ایمان بیاورید.
نعمانی نیز از داود بن کثیر رقی نقل میکند که وارد بر حضرت صادق}شدم
(تا آنجا که میگوید) (فَ َض َر َب بِيَ ِد ِه إِلَى ِش ٍّق ِم ْن َع ْذقٍ ِم ْن َها فَ َش َّق ُه َو ْاستَ ْخ َر َج ِم ْن َها ِرقّ ًا
ال َّو ُل َل إِل َ َه إ َِّل َّ
ان ْ َ
اللُ
ض فَفَضَّ ُه َو َدفَ َع ُه إِل َ َّي َو قَ َ
وب َس ْط َر ِ
أَبْيَ َ
ال ا ْق َر ْأ ُه فَ َق َر ْأتُ ُه َو إِذَا فِي ِه َم ْكتُ ٌ
تاب َّ
الش ُهو ِر ِع ْن َد َّ
ول َّ
ُم َح َّم ٌد َر ُس ُ
الل ِ ا ْثنا َع َش َر َش ْهرا ً فِي ِك ِ
الل ِ يَ ْو َم َخ َل َق
الل ِ َو الثَّانِي إ َِّن ِع َّد َة ُّ
َ
َ
َ
ماوات َو ْ َ
ِ
ض ِم ْنها أ ْرب َ َع ٌة ُح ُر ٌم ذل ِ َ
ين َعلِ ُّي بْ ُن أبِي َطال ِ ٍب
الس
ال ْر َ
ير ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ك الدِّ ُ
َّ
ين ال ْ َقيِّ ُم أ ِم ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
نِ
وسى
م
د
م
ح
م
ن
ب
ر
ف
ع
ج
ي
ل
ع
ن
ب
د
م
ح
م
ي
س
ح
ل
ا
ن
ب
ي
ل
ع
ي
ل
ع
ن
ب
ن
ي
س
ح
ل
ا
ي
ل
ع
ن
ب
ن
س
ح
ال ْ َ َ ُ ْ ُ َ ٍّ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ٍّ َ ُّ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ٍّ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ َ
وسى ُم َح َّم ُد بْ ُن َعلِ ٍّي َعلِ ُّي بْ ُن ُم َح َّم ٍد ال ْ َح َس ُن بْ ُن َعلِ ٍّي ال ْ َخ َل ُف ال ْ ُح َّج ُة
بْ ُن َج ْع َف ٍر َعلِ ُّي بْ ُن ُم َ
َ
َ
ال يَا َد ُاو ُد أَ تَ ْد ِري َمتَى ُكتِ َب َه َذا فِي َه َذا قُ ْل ُت َّ
اللُ َو َر ُسول ُ ُه َو أنْتُ ْم أ ْع َل ُم قَ َ
ثُ َّم قَ َ
ال قَ ْب َل
َ
أَ ْن يَ ْخ ُل َق َّ
اللُ آ َد َم بِأل ْ َف ْي َعا ٍم) پس آن حضرت با دست مبارک به یکی از شاخه های
درخت خرما زده آنرا باز نمود و از میان آن کاغذ سفیدی را بیرون آورد و باز نموده
بمن دادند و فرمود :بخوان ،پس شروع به خواندن کردم ،و در آن ورقه درسطر اول
ول َّ
(ل إِل َ َه إ ِ َّل َّ ُ
نوشته شده بودَ :
الل ُم َح َّم ٌد َر ُس ُ
الل ِ) و در سطر دوم آیه مبارکه (إ ِ َّن ع َِّد َة
الشُّ ُهور )...و بعد از آیه اسامی مبارکه امامان دوازده گانه از امیر المؤمنین}تا امام
دوازدهم حضرت حجة بن الحسن] ،سپس حضرت صادق} فرمود :ای داود،
میدانی این کتاب (ورقه) کی نوشته شده است ،عرض کردم خداوند و رسولش و شما
2
بهتر میدانید ،فرمود :این ورقه دوهزار سال قبل از خلقت آدم} نوشته شده است.
 .1الغیبة شیخ طوسی ص 149
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همچنین حدیث وصیت مزعوم ،مخالف است با این آیه مبارکه {بَ ْل َك َّذبُوا
َ
يرا} بلکه آنان قیامت را تکذیب کردهاند؛ و
السا َع ِة َوأ ْع َت ْدنَا لِ َمن َك َّذ َب بِ َّ
بِ َّ
السا َع ِة َس ِع ً
1
ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند ،آتشی شعله ور و سوزان فراهم کرده ایم.
در ذیل این آیه مبارکه نیز روایاتی وارد شده است که تأویل میکند آن را بوجود
امامان دوازده گانه].
همچنین حدیث وصیت مزعوم مخالف است با روایاتی که تعداد امامان] را
دوازده نفر بیان میکنند ،و چند روایتی را در صفحات قبلی آوردیم و گفتیم بقول
بعضی از اکابر ،عدد این روایات در کتب شیعه و سنی ،به ده هزار روایت میرسد.
و هم چنین مخالف است با ده ها روایت متواتر معنوی که اوصیای رسول اهلل,
را منحصر به دوازده نفر میداند ،و با ذکر نام آنها روی این دروغگویان را سیاه
مینماید.
اینک چند روایت از آن روایات را نقل میکنیم ،تا تذکری باشد برای طالبان حق
و حقیقت ،و جوانان عزیز که گول این مدعیان دروغین را نخورند و راه را اشتباه
نروند.
َ
َّ
ان النَّ َخ ِع ِّي َع ْن َع ِّم ِه
وسى بْنِ ِع ْم َر َ
َ -1
(ر َوى ُم َح َّم ُد بْ ُن أبِي َع ْب ِد الل ِ ال ْ ُكوفِ ُّي َع ْن ُم َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِيد َعنِ ال ْ َح َسنِ بْنِ َعل ِّي بْنِ أبِي َح ْم َز َة َع ْن أبِيه َع ْن يَ ْحيَى بْنِ أبِي ال ْ َقاس ِم
ال ْ ُح َس ْينِ بْنِ يَز َ
َ
َّ
َ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َر ُس ُ
الصا ِدقِ َج ْع َف ِر بْنِ ُم َح َّمد َع ْن أبِيه َع ْن َجدِّ ه] قَ َ
ول الل  :,الئ َّم ُة ب َ ْعدي
َعنِ َّ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ا ْثنَا َع َش َر أ َّول ُ ُه ْم َعل ُّي بْ ُن أبِي طال ٍب َو آخ ُر ُه ُم ال ْ َقائ ُم فَ ُه ْم ُخ َل َفائي َو أ ْوصيَائي َو أ ْوليَائي َو
ُح َج ُج َّ
الل ِ َع َلى أُ َّمتِي ب َ ْع ِدي ال ْ ُم ِق ُّر بِه ِْم ُم ْؤ ِم ٌن َو ال ْ ُم ْن ِك ُر ل َ ُه ْم َكافِ ٌر).
امام صادق از پدرش از جدش} از رسول اهلل  ,روایت میکند که فرمود:
امامان بعد از من دوازده نفرند ،اول ایشان علی بن ابی طالب و آخر ایشان حضرت
قائم] میباشد پس آنها خلفاء و اوصیاء و اولیای من و حجتهای الهی بر امت
من بعد از من میباشند ،هر کس به آنها ایمان بیاورد مؤمن و هرکس انکارشان کند
2
کافر است.
َّ
يم بْنِ ُم َح َّم ٍد الثَّ َق ِف ِّي َع ْن إ ِْس َما ِع َ
يل بْنِ يَ َسا ٍر َع ْن َعلِ ِّي بْنِ َج ْع َف ٍر
َ -2ع ْب ُد الل ِ َع ْن إِبْ َرا ِه َ
الشا ِم ِّي أَن َّ ُه َس ِم َع َعلِيّ ًا ع يَ ُق ُ
ال ْ َح ْض َر ِم ِّي َع ْن ُس َل ْي ِم بْنِ قَ ْي ٍ
ول إِن ِّي َو أَ ْو ِصيَائِي ِم ْن ُول ْ ِدي
س َّ
َ
ين َم ْن ُه ْم قَ َ
ال ال ْ َح َس ُن َو ال ْ ُح َس ْي ُن ثُ َّم ابْنِي َعلِ ُّي
ون ُك ُّلنَا ُم َح َّدثُ َ
َم ْه ِديُّ َ
ير ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ون فَ ُق ْل ُت يَا أ ِم َ
يع ثُ َّم ثَ َمانِيَ ٌة ِم ْن ب َ ْع ِد ِه َو ِ
الس َل ُم قَ َ
احدا ً
بْ ُن ال ْ ُح َس ْينِ َع َل ْيه ُِم َّ
الص َل ُة َو َّ
ال َو َعلِ ٌّي يَ ْو َمئِ ٍذ َر ِض ٌ
 .1فرقان 11
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ول َّ
ين أَ ْقسم َّ
ب َ ْع َد َو ِ
ال َو وال ِ ٍد َو ما َول َ َد أَ َّما ال ْ َوال ِ ُد فَ َر ُس ُ
اللُ بِه ِْم فَ َق َ
الل ِ َو َما َول َ َد
اح ٍد َو ُه ُم ال َّ ِذ َ َ َ
يَ ْعنِي َه ُؤ َل ِء ْ َ
اء).
ال ْو ِصيَ َ
حدث و مهدی هستیم( ،راوی
علی} فرمود :من و اوصیایم از فرزندانم همه ما ُم َّ
میگوید) :پس عرض کردم :ای امیر مؤمنان اوصیای شما کیانند؟ فرمود :حسن و
حسین و سپس فرزندم علی بن الحسین] که در آن زمان شیر خوار بود ،سپس
هشت نفر بعد از علی بن الحسین} یکی پس از دیگری ،و آنها هستند که خداوند
به آنان قسم یاد کرد ( َو وال ِ ٍد َو ما َول َ َد) پس والد رسول اهلل ,میباشد و ولد یعنی
1
همین اوصیاء].
ان َع ْن َعب ِد َّ
الل ِ بْنِ
( -3ابْ ُن َم ْس ُرو ٍر َعنِ ابْنِ َعا ِم ٍر َعنِ ال ْ ُم َعلَّى َع ْن َج ْع َف ِر بْنِ ُس َل ْي َم َ
ْ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
اس قَ َ
ال ْ َح َك ِم َع ْن أَبِي ِه َع ْن َس ِعي ِد بْنِ ُجبَ ْي ٍر َعنِ ابْنِ َعبَّ ٍ
الل ِ ,إ َِّن ُخ َل َفائِي َو
أَ ْو ِصيائِي َو ُح َج ُج َّ
الل ِ َع َلى ال ْ َخلْقِ ب َ ْع ِدي ا ْثنَا َع َش َر أَ َّول ُ ُه ْم أَ ِخي َو ِ
آخ ُر ُه ْم َول َ ِدي َو قِ َ
يل يَا
َ
ول َّ
ال ال ْ َم ْه ِد ُّي يَ ْم َ ُ
يل فَ َم ْن َول َ ُد َك قَ َ
وك قَ َ
َر ُس َ
ال َعلِ ُّي بْ ُن أَبِي َطال ِ ٍب قِ َ
الل َِ ,و َم ْن أَ ُخ َ
ل َها
الدنْيَا إ َِّل
قِ ْسط ًا َو َع ْد ًل َك َما ُملِئَ ْت َج ْورا ً َو ُظ ْلم ًا َو ال َّ ِذي ب َ َعثَنِي بِال ْ َح ِّق نَبِيّ ًا ل َ ْو ل َ ْم يَ ْب َق ِم َن ُّ
َّ
ال َّ
اح ٌد َ َ
يَ ْو ٌم َو ِ
اللُ َذل ِ َ
ل َط َ
يسى ابْ ُن
ك الْيَ ْو َم َحتَّى يَ ْخ ُر َج فِي ِه َول َ ِدي ال ْ َم ْه ِد ُّي فَيَ ْنز َِل ُر ُ
وح الل ِ ِع َ
َمريَ َم} فَيُ َص ِّلي َخ ْل َف ُه َو تُ ْشر َِق ْ َ
ِب).
ال ْر ُ
ض بِنُو ِر َربِّها َو يَ ْب ُل َغ ُس ْل َطان ُ ُه ال ْ َم ْشر َِق َو ال ْ َم ْغر َ
ْ
َ
رسول اهلل ,فرمود :جانشینان و اوصیای من و حجتهای خدا بر مردم بعد از من
دوازده نفرند ،اول ایشان برادرم و آخر ایشان فرزندم میباشد ،گفته شد :یا رسول
اهلل ،برادر شما کیست؟ فرمود :علی بن ابی طالب} ،گفته شد پس فرزند شما
کیست؟ فرمود :مهدی} که زمین را پر از عدل و داد میکند ،همانطوریکه پر از
ظلم جور میشود ،و قسم به خداوندی که مرا مبعوث به رسالت فرمود ،اگر باقی
نماند از دنیا جز یک روز ،خداوند آن روز را آنقدر طوالنی میکند تا فرزندم مهدی
}خروج نماید ،و عیسی روح اهلل} از آسمان بزمین بیاید و پشت سر او به نماز
ایستاده شود و زمین به نور پروردگارش روشن گردد ،و حکومتش شرق و غرب عالم
2
را فرا گیرد.
( -4ابْ ُن َس ِع ٍ
يد ال ْ َه ِ
اش ِم ُّي َع ْن فُ َر ٍ
ات َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ أَ ْح َم َد ال ْ َه ْم َدان ِ ِّي َعنِ ال ْ َعبَّ ِ
اس بْنِ َع ْب ِد
َّ
الل ِ الْبُ َخا ِر ِّي َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ ال ْ َق ِ
الر َضا َع ْن آبَائ ِ ِه} قَ َ
ال
يم َعنِ ال ْ َه َر ِو ِّي َعنِ ِّ
اس ِم بْنِ إِبْ َرا ِه َ
ول َّ
ك َربِّي َو َس ْع َديْ َ
يت يَا ُم َح َّم ُد فَ ُق ْل ُت لَبَّ ْي َ
ال َر ُس ُ
قَ َ
ك
الس َما ِء نُو ِد ُ
الل ,ل َ َّما ُعر َِج بِي إِلَى َّ
يت يَا ُم َح َّم ُد أَنْ َت َع ْب ِدي َو أَنَا َرب ُّ َ
اي فَا ْعبُ ْد َو َع َل َّي فَتَ َو َّك ْل
ار ْك َت َو تَ َعال َ ْي َت فَنُو ِد ُ
ك فَ ِإي َّ َ
تَبَ َ
ك َو ل ِ َم ْن تَبَ َعكَ
َّك نُو ِري فِي ِعبَا ِدي َو َر ُسولِي إِلَى َخ ْل ِقي َو ُح َّجتِي َع َلى ب َ ِريَّتِي ل َ َ
فَ ِإن َ
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ك َخ َل ْق ُت نَا ِري َو ِ َ
ل ْو ِصيَائ ِ َ
َخ َل ْق ُت َجنَّتِي َو ل ِ َم ْن َخال َ َف َ
ك أَ ْو َج ْب ُت َك َر َامتِي َو ل ِ ِش َيعتِه ِْم
َ
َ
ون إِلَى
أَ ْو َج ْب ُت ثَ َوابِي فَ ُق ْل ُت يَا َر ِّب َو َم ْن أ ْو ِصيَائِي فَنُو ِد ُ
يت يَا ُم َح َّم ُد أ ْو ِصيَا ُؤ َك ال ْ َم ْكتُوب ُ َ
َساقِ َع ْر ِشي فَنَ َظ ْر ُت َو أَنَا ب َ ْي َن يَ َد ْي َربِّي َج َّل َج َلل ُ ُه إِلَى َساقِ ال ْ َع ْر ِ
ش فَ َرأَ ْي ُت ا ْثنَ ْي َع َش َر
نُورا ً فِي ُك ِّل نُو ٍر َس ْط ٌر أَ ْخ َض ُر َع َل ْي ِه ْاس ُم َو ِص ٍّي ِم ْن أَ ْو ِصيَائِي أَ َّول ُ ُه ْم َعلِ ُّي بْ ُن أَبِي َطال ِ ٍب َو
ِ
يت يَا ُم َح َّم ُد َه ُؤ َل ِء أَ ْولِيَائِي
آخ ُر ُه ْم َم ْه ِد ُّي أُ َّمتِي فَ ُق ْل ُت يَا َر ِّب َه ُؤ َل ِء أَ ْو ِصيَائِي ب َ ْع ِدي فَنُو ِد ُ
َ
َ
َ
َو أ ِحبَّائِي َو أ ْص ِفيَائِي َو ُح َج ِجي ب َ ْع َد َك َع َلى ب َ ِريَّتِي َو ُه ْم أ ْو ِصيَا ُؤ َك َو ُخ َل َفا ُؤ َك َو َخ ْي ُر
ل َط ِّهر َّن ْ َ
ل ْعلِيَ َّن بِه ِْم َكلِ َمتِي َو َ ُ
ل ْظهِر َّن بِه ِْم ِدينِي َو َ ُ
َخ ْل ِقي ب َ ْع َد َك َو ِع َّزتِي َو َج َللِي َ ُ
ض
ال ْر َ
َ
َ
اح َو َ ُ
ض َو َمغا ِرب َ َها َو َ ُ
ل َم ِّل َكنَّ ُه َمشا ِر َق ْ َ
آخ ِر ِه ْم ِم ْن أَ ْع َدائِي َو َ ُ
بِ ِ
ال ْر ِ
ل َذل ِّ َل َّن
ل َسخِّ َر َّن ل َ ُه ِّ
الريَ َ
لنْ ُصرن َّ ُه ب ِ ُج ْن ِدي َو َ َ
اب َو َ َ
ل َرقِّيَنَّ ُه فِي ْ َ
اب َو َ ُ
ال ْسبَ ِ
ل ُم َّدن َّ ُه ب ِ َم َلئ ِ َكتِي َحتَّى
اب ِّ
الص َع َ
الس َح َ
ل َ ُه َّ
َ
َ
ل َدا ِول َ َّن ْ َ
يم َّن ُم ْل َك ُه َو َ ُ
يُ ْعلِ َن َد ْع َوتِي َو يَ ْج َم َع ال ْ َخ ْل َق َع َلى تَ ْو ِحي ِدي ثُ َّم َ ُ
ام ب َ ْي َن أ ْولِيَائِي
الي َّ َ
ل ِد َ
ام ِة).
إِلَى يَ ْو ِم ال ْ ِقيَ َ
پیامبر ,فرمود :آنگاه که به معراج برده شدم ،ندای الهی را شنیدم که فرمود :یا
محمد گفتم :لبیک و سعدیک تبارکت و تعالیت ،دو باره ندای الهی آمد :یا محمد،
تو بنده من هستی و من پروردگار تو هستم ،پس فقط من را پرستش کن و بر من
توکل نما ،تو نور (چراغ هدایت) من در میان بندگانم ،و رسول من به سوی خلقم،
و حجت من بر جمیع عالم هستی ،از برای تو و پیروان تو بهشت را آفریدم و برای
کسانی که مخالفت ترا نمایند ،جهنم را آفریدم ،و اوصیای ترا کرامت و بزرگواری
عطا نمودم ،و برای شیعیان آنها ثواب و پاداشم را واجب گردانیدم ،پس عرض
کردم :ای پروردگار من ،اوصیای من چه کسانی هستند؟ ندای الهی آمد :ای محمد،
اوصیای تو نامهایشان در ساق عرش مکتوب است ،پس نگاه کردم به ساق عرش در
حالیکه من در محضر پروردگارم بودم ،پس دوازده نور دیدم و در هر نوری سطری
سبز رنگ که در آن اسم وصیی از اوصیای من نوشته شده بود ،اول ایشان علی بن
ابی طالب} و اخر ایشان مهدی امتم} بودند ،پس عرض کردم :خداوندا اینان
اوصیای من بعد از من میباشند ،پس ندای الهی آمد که ای محمد ،این دوازده نفر
اولیای من و احبای من و برگزیدگان من و حجتهای من بعد از تو برای عالمیاناند ،و
اینان اوصیای تو و خلفای تو و بهترین خلق من بعد از تو میباشند به عزت و جاللم
سوگند ،که بواسطه اینها دینم را غالب و کلمه ام را باال بگردانم ،و زمین را به سبب
آخرین نفر شان از دشمنانم مطهر گردانم و او را بر شرق و غرب عالم مسلط نمایم
و باد ها و ابرها را مسخر او سازم و اسباب را در اختیار او قرار داده ،او را بوسیله
لشکرم یاری نموده مالئکه را بمدد او بفرستم ،تا دعوتم را اعالن نموده و خلقم را بر
توحید من جمع نماید ،سپس ُملکش دوام دار و ایامش را بین اولیاء و دوستانم تا
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به روز قیامت پایدار بسازم.
ان قَ َ
ان
ال َح َّدثَنَا أَ ْح َم ُد بْ ُن يَ ْحيَى بْنِ َز َك ِريَّا اَل ْ َق َّط ُ
(ح َّدثَنَا أَ ْح َم ُد بْ ُن اَل ْ َح َسنِ اَل ْ َق َّط ُ
َ -5
َ
َّ
لص ْق ِر اَل ْ َع ْب ِد ُّي قَ َ
يب قَ َ
قَ َ
ال َح َّدثَنَا ب َ ْك ُر بْ ُن َع ْب ِد اَلل ِ بْنِ َحبِ ٍ
ال َح َّدثَنَا أبُو
ال َح َّدثَنَا اَل ْ َف ْض ُل بْ ُن ا َ َّ
َّ
َّ
َ
ْ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
اس قَ َ
ش َع ْن َعبَايَ َة بْنِ ا َ َّلرب َ ِع ِّي َع ْن َع ْب ِد اَلل ِ بْنِ َعبَّ ٍ
ُم َعا ِويَ َة َعنِ اَل ْع َم ِ
ول اَلل ِ:,
َ
َ
َ
ين َو إ َِّن أ ْو ِصيَائِي ب َ ْع ِدي ا ِ ْثنَا َع َش َر أ َّول ُ ُه ْم
ين َو َعلِ ُّي بْ ُن أبِي َطال ِ ٍب َسيِّ ُد اَل ْ َو ِصيِّ َ
أَنَا َسيِّ ُد اَلنَّبِيِّ َ
َعلِ ُّي بْ ُن أَبِي َطال ِ ٍب} َو ِ
آخ ُر ُه ُم اَل ْ َقائ ِ ُم).
رسول خدا ,فرمود :من سيد پيغمبران ميباشم و على بن ابى طالب} سيد
اوصیاء است و اوصياء من بعد از من دوازده نفرند كه اول ايشان على  بن ابى 
2
طالب}و آخر ايشان حضرت قائم} است.
َ
ال :قَ َ
ان َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ ُم ْسلِ ٍم قَ َ
وب َع ْن أَب َ ِ
ال أَبُو
ان بْنِ ُع ْث َم َ
(ح َّدثَنَا فَ َضال َ ُة بْ ُن أيُّ َ
َ -6
َ
َ
َ
َّ
ال َر ُس ُ
َج ْع َفرٍ} :قَ َ
ين ِم ْن
ول اَلل ِ :,ل ِ َعلِ ِّي بْنِ أبِي َطال ِ ٍب} :يَا َعلِ ُّي أنَا أ ْولَى بِال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َ
َ
ين ِم ْن أنْ ُف ِسه ِْم ثُ َّم اَل ْ َح َس ُن ثُ َّم اَل ْ ُح َس ْي ُن ثُ َّم َعلِ ُّي بْ ُن
أَنْ ُف ِسه ِْم ثُ َّم أَنْ َت يَا َعلِ ُّي أ ْولَى بِال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
وسى،
وسى بْ ُن َج ْع َفرٍ ،ثُ َّم َعلِ ُّي بْ ُن ُم َ
اَل ْ ُح َس ْينِ ثُ َّم ُم َح َّم ُد بْ ُن َعلِ ٍّي ،ثُ َّم َج ْع َف ُر بْ ُن ُم َح َّم ٍد ،ثُ َّم ُم َ
ثُ َّم ُم َح َّم ُد بْ ُن َعلِ ٍّي ،ثُ َّم َعلِ ُّي بْ ُن ُم َح َّم ٍد ،ثُ َّم اَل ْ َح َس ُن بْ ُن َعلِ ٍّي ،ثُ َّم اَل ْ ُح َّج ُة بْ ُن اَل ْ َح َسنِ اَل َّ ِذي
ل اَ ْ َ
يب ُم َّد ًة َطوِي َل ًة ،ثُ َّم يَ ْظ َهر َو يَ ْم َ ُ
ض َع ْد ً
تَ ْنتَهِي إِل َ ْي ِه اَل ْ ِخ َ
ال َو قِ ْسط ًا
ل ْر َ
الفَ ُة َو اَلْو َِصايَ ُة َو يَ ِغ ُ
ُ
َك َما ُملِئَ ْت َج ْورا ً َو ُظ ْلم ًا).
رسول خدا ,فرمود :یا علی من سزاوارتر هستم به مؤمنین از خودشان ،سپس
تو سزاوارتر هستی بر مؤمنین از خودشان ،و بعد از تو حسن و بعد از او حسین و بعد
از او علی بن الحسین و بعد از او محمد بن علی و بعد از او جعفر بن محمد و بعد از
او موسی بن جعفر و بعد از او علی بن موسی و بعد از او محمد بن علی و بعد از او
علی بن محمد و بعد از او حسن بن علی و بعد از او حجت بن الحسن] سزاور
ترند بر مؤمنین از خودشان ،و با آمدن حضرت حجت بن الحسن[ خالفت و
وصایت به انتهاء میرسد (دیگر کسی خلیفه و وصی نخواهد بود) و آن حضرت مدتی
طوالنی غایب میشود و بعد از غیبت ظاهر شده و زمین را پر از عدل و داد میکند،
3
همان طوریکه پر از ظلم و جور شده است.
ان اَل ْ َفا ِر ِس ِّي َعنِ اَلنَّبِ ِّي :,قَ َ
(و َع ْن ُس َل ْي ِم بْنِ قَ ْي ٍ
ال :أَنَا َو أَ ِخي َو
س َع ْن َس ْل َم َ
َ -7
َ
َ
ون أ َّو ُل ا َ ْ َ
اَ ْ َ
ل ْو ِصيَا ِء ب َ ْع َد
ون َم ْه ِديُّ َ
ام ِةُ ،ك ُّل ُه ْم َها ُد َ
ل َح َد َع َش َر إ َِمام ًا ِم ْن أ ْو ِصيَائِي إِلَى يَ ْو ِم اَل ْ ِقيَ َ
َ
ال :أنَا َسيِّ ُد ا َ ْ َ
أَ ِخي اَل ْ َح َس ُن ،ثُ َّم اَل ْ ُح َس ْي ُن ،ثُ َّم تِ ْس َع ٌة ِم ْن ُول ْ ِد اَل ْ ُح َس ْينِ  ،ثُ َّم قَ َ
لنْبِيَا ِء َو َخ ْي ُر ُه ْم
1

 .1علل الشرایع ج 1ص  5و عیون اخبار الرضاع ج  1ص 294
 .2عیون اخبار الرضا ع ج  1ص 64
 .3اثبات الهداة ج  2ص 234

در رد احمدبن اسماعیل گاطع

75

ينَ ،و اَل ْ َح َس ُن َو اَل ْ ُح َس ْي ُن َسيِّ َدا َشبَ ِ
اب أَ ْهلِ اَل ْ َجنَّ ِةَ ،و ِمنَّا َم ْه ِد ُّي َه ِذ ِه
َو َو ِصيِّي َخ ْي ُر اَل ْ َو ِصيِّ َ
َ
َ
َ
اَ ْ ُ
ين َس َّم ْي َت أ ْف َض ُل؟ فَ َق َ
ل َّم ِة ،فَ َقال َ ْت فَا ِط َم ُة :يَا َر ُس َ
ول ا َ َّللِ! فَأ ُّي َه ُؤ َ
ال :أ ِخي َعلِ ٌّي
ال ِء اَل َّ ِذ َ
َ
ُ
أَ ْف َض ُل أ َّمتِي َو ِس ْب ِطي اَل ْ َح َس ُن َو اَل ْ ُح َس ْي ُن َ -و ب َ ْع ُد  -ا َ ْ َ
ار
اء ِم ْن ُول ْ ِدي َه َذا َ -و أ َش َ
ل ْو ِصيَ ُ
َ
ل َّو ُل أَ ْف َض ُل ِم َن ا َ ْل ِخ ِر ِ َ
إِلَى اَل ْ ُح َس ْينِ ِ -م ْن ُه ُم اَل ْ َم ْه ِد ُّي َو اَل َّ ِذي قَ ْب َل ُه أَ ْف َض ُل ِم ْن ُه ،ا َ ْ َ
ام ُه
لن َّ ُه إ َِم ُ
َو ا َ ْل ِخر َو ِص ُّي ا َ ْ َ
ل َّو ِل).
ُ
رسول اهلل ,فرمود :من و برادرم (علی}) و یازده امام] از اوصیای من
همه شان هادی و مهدی میباشند ،اول اوصیاء بعد از برادرم (علی}) حسن بعد
از او حسین و بعد از او ن ُه نفر از فرزندان حسین] میباشند ،سپس فرمود :من
سید انبیاء و بهترین آنها می باشم و علی} بهترین اوصیاء میباشد ،و حسن و
حسین[دو سید جوانان اهل بهشت میباشند ،و از ما خاندان است مهدی این
امت ،حضرت زهراء{ عرض کرد :از این امامان و اوصیاء افضل شان کدام است؟
فرمود :علی{افضل امت من است و بعد او حسن و حسین[ و بعد آندو
اوصیاء از فرزندان حسین] که از جمله آن اوصیاء مهدی} میباشد ،و کسی
که قبل از او است ،افضل است ،اول افضل از آخر است زیرا که اول امام آخر و آخر
1
وصی اول میباشد.
 -8شیخ صدوق رضوان اهلل علیه با سندش از سلمان رضی اهلل عنه روایت میکند
که حضرت زهراء{ به دیدن رسول خدا ,آمد در حالیکه آن حضرت مریض
بود و ضعف بر او مستولی شده بود ،و چون حال پدر بزرگوارش را دید به گریه
(و أَنْ ِت َسيِّ َد ُة ن ِ َسا ِء أَ ْهلِ اَل ْ َجنَّ ِة َو اِبْنَ ِ
اك َح َس ٌن َو ُح َس ْي ٌن
افتاد (تا آنجا که میگویدَ ):
َ
َ
سيِّ َدا َشب ِ َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ُ
ِ
ون َو
ون َم ْهديُّ َ
امة كل ُه ْم َها ُد َ
اء ب َ ْعلك أ ْوصيَائي إلى يَ ْو ِم القيَ َ
اب أ ْهلِ اَل ْ َجنَّ ِة َو أبْنَ ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
نِ
اء ب َ ْعدي أخي َعل ٌّي ثُ َّم َح َس ٌن َو ُح َس ْي ٌن ثُ َّم ت ْس َع ٌة م ْن ُولد ال ُح َس ْي ).
اَل ْوصيَ ُ
رسول خدا ,برای آرامش دختر بزرگوارش مطالبی بیان کرد از جمله فرمود:
دخترم فاطمه تو سیده زنان بهشت هستی و پسرانت دو سید جوانان بهشت هستند،
و فرزندان شوهر تو اوصیای من هستند تا به روز قیامت که همگی آنها هادی و
مهدی میباشند ،و اوصیاء بعد از من برادرم علی و بعد از او حسن و حسین و بعد
2
از آندو ن ُه نفر از فرزندان حسین] هستند.
َ
(و أَ ْسنَ َد ُم َح َّم ُد بْ ُن َج ْع َف ٍر ا َ ْ َ
وسى ن َ َظ َر إِلَى َش َج َر ٍة فِي
َ -9
ل َد ِم ُّي إِلَى َو ْه ِب بْنِ ُمنَبِّ ٍه :أ َّن ُم َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ان فَ َذ َك ْر ُت َذلِكَ
ْ
َ
ً
ِ
اس ِم ُم َح َّمد َو ا ْثنَ ْي َع َش َر َوصيّا قَال ُح َس ْي ُن بْ ُن ُعل َو َ
ا َ ُّلطو ِر َو َج َد َها نَاط َق ًة ب ْ
لصا ِدقِ } فَ َق َ
ال ُه ْم ا ِ ْثنَا َع َش َر َعلِ ٌّي َو اَل ْ َح َس ُن َو اَل ْ ُح َس ْي ُن َو َعلِ ُّي بْ ُن اَل ْ ُح َس ْينِ َو ُم َح َّم ُد بْ ُن
ل ِ َّ
 .1اثبات الهداة ج  2ص 247
 .2کمال الدین ج  1ص 263
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اء ا َ َّللُ قُ ْل ُت إِن ََّما َس َألْتُ َ
ك لِتُ ْفتِيَنِي بِال ْ َح ِّق فَ َق َ
ال} أَنَا َو اِبْنِي َه َذا َو أَ ْو َم َأ بِيَ ِد ِه
َعلِ ٍّي َو َم ْن َش َ
يب َش ْخ ُص ُه َو َ
اس ِم ِه).
س ِم ْن ُول ْ ِد ِه يَ ِغ ُ
ال يَ ِح ُّل ِذ ْك ُر ُه ب ِ ْ
إِلَى ُم َ
وسى بْنِ َج ْع َفرٍ{ َو اَل ْ َخا ِم ُ
محمد بن جعفر آدمی اسناد داده است به وهب بن منبه :که حضرت موسی}
به درختی در طور نگاه کرد ،که تکلم میکرد به نام محمد ,و دوازده وصی]،
حسین علوان میگوید :قضیه را برای امام صادق} عرض کردم ،حضرت فرمود:
آن دوازده نفر علی و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی]
و هرکسی را که خدا بخواهد میباشند ،گفتم :من از شما سؤال کردم که حقیقت
را بیان فرمائید ،فرمود من و فرزندم (و اشاره کرد به موسی بن جعفر[)،
و(تا) پنچمین نفر از فرزندان او که شخصش غایب میشود ،و بردن اسمش جایز
1
نمیباشد.
 -10عالمه مجلسی در ضمن نقل روایتی طوالنی از کتاب سلیم بن قیس
َ
اس إ َِّن
هاللی رضوان اهلل علیه روایت میکند از رسول خدا ,که فرمود( :أيُّ َها النَّ ُ
َ
َّ
ار أُ َّمتِي َو
اللَ ن َ َظ َر ن َ ْظ َر ًة ثَالِثَ ًة فَ ْ
ار ِم ْن ُه ْم ب َ ْع ِدي ا ْثنَا َع َش َر َو ِصيّ ًا ِم ْن أ ْهلِ ب َ ْيتِيَ ،و ُه ْم ِخيَ ُ
اختَ َ
ُ
احدا ً ب َ ْع َد َو ِ
ار أُ َّمتِي ِم ْن ُه ْم أَ َح َد َع َش َر إ َِمام ًا ب َ ْع َد أَ ِخيَ ،و ِ
اح ٍد،
فِي ن ُ ْس َخ ٍة أ ْخ َرى فَ َج َع َل ُه ْم ِخيَ َ
ام َو ِ
ك َو ِ
ُكلَّ َما َه َل َ
َاب ن َ ْج ٌم َط َل َع ن َ ْج ٌم،
اح ٌد قَ َ
الس َما ِء ُكلَّ َما غ َ
اح ٌد ب ِ ِهَ ،مثَ ُل ُه ْم َك َمثَلِ النُّ ُجو ِم فِي َّ
َِ
لن َّ ُه ْم أَئ ِ َّم ٌة ُه َدا ٌة ُم ْهتَ ُدون)
ای مردم خداوند متعال برای بار سوم نظر نمود ،پس بعد از من اختیار نمود
دوازده وصی از اهلبیتم ،و آنان بهترین امت من میباشند و در نسخه دیگر پس
قرار داد آنها را بهترین امت من که یازده نفر آنان امامان بعد از برادرم (علی})
میباشند ،که یکی بعد دیگری میآیند و هروقت یکی از دنیا برود دیگری بجای
او قیام میکند ،آنها همانند ستارگان آسمان میمانند که هر وقت ستاره ای غائب
شود ،ستاره ای دیگر بجایش طلوع میکند ،زیرا آنان امامانی هستند که هدایتگر و
2
مهتدای مردم میباشند.
و دهها و صدها روایت دیگر به تعابیر و الفاظ مختلفه که بیانگر حصر اوصیاء و
خلفاء و ائمه] به دوازده نفر میباشد.
در ضمن در مناظره ای که بین بعضی از طرفداران احمد بن اسماعیل و یکی
از فضالی عرب صورت گرفته بود ،پیرو احمد بن اسماعیل مدعی بود که حتی یک
روایت ضعیف هم پیدا نمیشود که حصر به دوازده نفر را ثابت کند.
اگر بحث عناد و عدم قبول حق و لجاجت باشد بحث دیگری است ،اما کسی
 .1الصراط المستقیم ج 2ص 134
 .2بحار االنوار ج  30ص 312
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که طالب حق باشد مسلما از کنار این همه روایت به سادگی نمیگذرد ،و هرکه
اهل عقل باشد از این هزاران روایتی که در مورد اثنا عشر آمده است ،یقینا حصر
را میفهمد.
ناگفته نماند که در بعضی از روایات فوق الذکر اول و آخر دوازده وصی مشخص
و معین شده بود و این یعنی حصر ،و در روایت ششم ،از روایات فوق ،نیز حصر
مشخص بود ،در عین حال موقع جستجوی روایات به این روایت هم رسیدم که
(و َع ْن َع ْب ِد ال ْ َعزِي ِز ال ْ َق َرا ِط ِ
ال قَ َ
يس ِّي قَ َ
ال أَبُو َع ْب ِد
محدث نوری آن را روایت میکند َ
َ
َّ
الل ِ} ْ َ
احدا ً أ ْو َزا َد فِيه ِْم َو ِ
ص ِم ْن ُه ْم َو ِ
احدا ً
اء ُم َف َّه ُم َ
ون َم ْن ن َ َق َ
الئ ِ َّم ُة ب َ ْع َد نَبِيِّنَا ا ْثنَا َع َش َر ن ُ َجبَ ُ
َخرج ِم ْن ِدينِ َّ
ي ٍء) امام صادق} فرمود :امامان]
الل ِ َو ل َ ْم يَ ُك ْن ِم ْن َو َليَتِنَا َع َلى َش ْ
َ َ
بعد از پیامبر ما  ،,دوازده نفر میباشند که همه برگزیده خداوند و با فهم و علم
(خدا دادی) میباشند ،هرکس یکی از آنها را کم کند یا یکی به آنها بیفزاید ،از دین
1
خدا خارج شده و از والیت ما هیچ بهره ای نبرده است.
حال با مخالفت ذیل حدیث وصیت با قرآن و این همه روایت که بر خالف آن
داللت دارد چطوری میشود ،آن را متمسک قرار داد و به آن استناد کرد.
و بر فرض محال که بشود به آن تمسک کرد ،مصداق خارجی آنرا چگونه ثابت
میکنند ،چون ممکن است کسان دیگری هم چنین ادعای بکنند ،زیرا وقتی بازار
دروغ گرم است هرکسی میتواند به دروغ ادعا ،یا ادعاهائی را مطرح نماید.
طرفداران احمد بن اسماعیل گاطع ،یک نص صریح و صحیح و حتی ضعیف
ندارند که داللت کند بر اینکه همین فرد خارجی وصی امام زمان} میباشد.
جای تعجب است که نه علی} در مواقع احتجاج با مخالفینش ،و نه یک نفر از
امامان دیگر] حتی برای یکبار هم که شده به این حدیث احتجاج نکرده اند ،و
این خود نشانگر آن است که همچه چیزی نبوده وگرنه چگونه میشود حتی برای
یکبار هم در جائی ذکری از آن نرفته باشد.
الزم به ذکر است که در حدیث وصیت برای کسی که بعد از امام زمان} به
عنوان وصی آن حضرت زمام امور را به دست میگیرد ،سه تا اسم گفته شده است،
احمد و عبد اهلل و مهدی ،در حالیکه این شخص مدعی فقط یک اسم بیشتر ندارد.
البته بعضی از پیروان جاهل این کذاب ،در پاسخ به این اشکال ،جواب میدهد:
پیامبر اسالم ,نیز دارای اسم دیگری غیر از احمد بوده ولی کسی نمیدانست و
استشهاد میکند به سه روایت از تفسیر عیاشی.
 .1مستدرک الوسائل ج  18ص 177
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الل ِ ع َع ْن قَو ِل َّ
ال س َأل ْ ُت أَبَا َعب ِد َّ
الل ِ يا بَنِي
ار َ
َ ( -1ع ْن َه ُ
ون بْنِ ُم َح َّم ٍد ال ْ َح َلبِ ِّي قَ َ َ
ْ
ْ
يل قَ َ
إ ِْسرائ ِ َ
اص ًة)
ال ُه ْم ن َ ْح ُن َخ َّ
امام صادق} فرمود :مراد از بنی اسرائیل ما هستیم و بس.
َ ( -2ع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ َعلِ ٍّي َع ْن أَبِي َعب ِد َّ
يل قَ َ
الل ِ قَ َ
ال َس َألْتُ ُه َع ْن قَ ْول ِ ِه يا بَنِي إ ِْسرائ ِ َ
ال ِه َي
ْ
اص ٌة ب ِ ِ
آل ُم َح َّم ٍد)
َخ َّ
امام صادق} فرمود :مراد از بنی اسرائیل تنها ما هستیم.
ول أَنَا َعب ُد َّ
ول َّ
الل ِ ص يَ ُق ُ
َ ( -3ع ْن أَبِي َد ُاو َد َع َّم ْن َس ِم َع َر ُس َ
الل ِ ْاس ِمي أَ ْح َم ُد َو أَنَا َع ْب ُد
ْ
َّ
الل ِ ْاس ِمي إ ِْس َرائِيل)
رسول اهلل ,فرمود :من عبد اهلل هستم و اسمم احمد است و من عبد اهلل هستم
1
و اسمم اسرائیل است.
جواب :اوال :هرسه روایت مرسله است و اعتبار ندارد و ثانیا :دو روایت اول تأویل
آیاتی است که خداوند خطاب به بنی اسرائیل میفرمایدَ { :يا بَ ِني إ ِْس َرائِ َ
يل ا ْذ ُك ُروا
ين} ای بنی اسرائیل نعمتهای من
ِن ْع َم ِت َي الَّ ِتي َأ ْن َع ْم ُت َع َل ْي ُك ْم َو َأ ِنّي َف َّض ْل ُت ُك ْم َع َلى الْ َعالَ ِم َ
را که شما را به آن متنعم ساختم ،بیاد بیاورید ،و اینکه من شما را بر همه عالمیان
2
برتری دادم.
و این مطلب هیچ ربطی به نام دیگر داشتن ندارد.
در روایت سوم هم اوال :رسول اهلل ,نمیگوید :نام دیگر من عبد اهلل است بلکه
میفرماید :من عبد اهلل و نامم احمد است و من عبد اهلل و نامم اسرائیل است ،و ثانیا:
بر فرض صدور روایت ،آن حضرت این سخن را وقتی فرموده است ،که مردم کثیری
به او ایمان آورده بودند ،و میدانستند که پیامبر خداوند است ،اما در مورد احمد بن
اسماعیل قضیه این چنین نیست.
وانگهی برفرض صحت روایت وصیت ،این سه نام به عنوان عالمت و نشانه
شناسائی او گفته شده است به این معنی که فردی که چنین ادعایی میکند باید
به هر سه نام معروف باشد ،در حالیکه او فقط به یک نام بین اقوام و آشنایانش
شناخته میشود.
از طرف دیگر در حدیث وصیت آمده است که او بعد از امام دوازدهم میباشد،
چنانکه کلمه وصی هم این نکته را می رساند ،پس چرا در عرض امام دوازدهم}
قد علم نموده و ادعای امامت و مهدویت دارد.
 .1تفسیر عیاشی ج  1ص 44
 .2بقره  47و 122
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قرینه دوم :میگوید :روایت وصیت در یکی از کتب مورد اعتماد (الغیبة) نقل شده
است که نویسنده آن شیخ الطائفه طوسی ،از اکابر علماء و از بزرگان دانشمندان
میباشد و متخصص در علم حدیث و طرق و رجال آن بوده است ،و خود شهادت به
صحت روایات کتب خویش داده و اینکه به روایت غیر معتبر نه عمل میکند و نه
استدالل ،بلکه همه اعتراف دارند که این کتاب (الغیبة) از اوثق کتب حدیثی میباشد
1
و شیخ طوسی روایت را ،از ثقۀ جلیل بزوفری نقل کرده است.
جواب؛ اوال :نه در شخصیت شیخ طوسی بحثی وجود دارد و نه در اهمیت و
جایگاه کتابهایی که آن بزرگوار برشته تحریر درآورده است ،اما از نظر شیعه دوازده
امامی غیر معصوم ،غیر معصوم است و کسی که غیر معصوم باشد ،خالی از اشتباه
و خطا نیست.
پس اگر شیخ به صحت تمام روایات کتابهایش هم شهادت داده باشد ،باز باید
اسناد روایات بررسی شود و مورد فحص و بحث قرار بگیرد ،تا کسی که به آن روایات
استدالل میکند ،مطمئن باشد که وظیفه شرعی خود را درست انجام داده است.
جاللت شیخ الطائفه او را در عداد اولیاء خدا قرار میدهد ،اما موجب عصمت
او نخواهد شد.
ثانیا :شیخ الطائفه در آن کتاب روایاتی هم دارد که بر ضرر و رد فرقۀ گاطعیه
میباشد پس باید ناظم عقیلی و هم کیشانش در برابر آن روایات هم گردن بگذارند.
قرینه سوم؛ میگوید :روایات زیادی وجود دارند که نصوصیت دارند ،بر اینکه
2
حضرت مهدی} ذریه دارند ،و این روایات در حد تواتر میباشند.
جواب :اوال :آن روایت زیاد نیستند بلکه شش یا هفت روایت بیشتر نیست که در
البالی مباحث آتیه متعرض آن خواهیم شد ،پس ادعای تواتر معنوی غلط و باطل
است.
ثانیا :آن روایات عموما مشکل سندی و داللی دارند ،به همین لحاظ استدالل به
آنها صحیح نیست.
ثالثا :ذریه داشتن ربطی به وصی بودن و فرستاده بودن ندارد.
رابعا :در آن روایات گفته نشده که دوازده مهدی یا دوازده پیشوا یا غیره از نسل
امام زمان} میباشند ،بلکه گفته شده دوازده مهدی یا ق ّوام و غیر ذلک ،که قابل
جمع با روایات رجعت است ،و به هیچ عنوانداللت بر وجود دوازده وصی دیگر ندارد.
 .1دفاعا عن الوصیة ص18
 .2دفاعا عن الوصیة ص19
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قرینه چهارم :میگوید :روایت وصیت هیچ معارضی ندارد و این نکته قرینه ای
1
است قطعی که داللت بر صحت صدور آن دارد.
جواب :اوال :ما یک چنین قاعده ای نداریم که هر روایتی که معارض نداشت،
آن روایت معتبر و صحیح السند باشد ،بلکه بحث تعارض بعد از صحت سند است،
زیرا در روایت ضعیف السند ،نفس ضعف کفایت میکند که طرح شود ،چه معارض
داشته باشد ،چه نداشته باشد.
ثانیا :روایت وصیت نه یک معارض بلکه صدها و هزارها معارض دارد ،که اگر
صحیح اعالئی هم می بود با وجود آن همه معارض ،قابل قبول نبود ،تمام روایاتی
که داللت بر وجود دوازده امام و دوازده وصی و دوازده خلیفه و دوازده امیر ،بعد از
وجود مقدس رسول اهلل ,دارد ،معارض روایت وصیت است.
هم چنین مخالفت حدیث وصیت با قرآن کریم ،آنهم مخالفت صد در صد ،زیرا
قرآن کریم عدد امامان} را منحصر به دوازده امام میداند و این روایت آنرا بیست
و چهار نفر معرفی میکند.
2
قرینه پنجم :میگوید :احتمال تقیه در آن نمیرود.
جواب :مگر هر روایتی که احتمال تقیه در آن نمی رفت باید صحیح السند و
معتبر باشد؟
قرینه ششم :میگوید :روایت وصیت مخالف عقاید ابناء عامه میباشد ،پس معتبر
3
است.
جواب :این آدم یا جاهل است یا متجاهل که به نظر می رسد اولی اقوی باشد،
زیرا نمی داند که بحث موافقت یا مخالفت ابناء عامه در همه جا موجب تصحیح
خبر نمیشود ،زیرا اوال :حتی یک نفر از علماء و بزرگان شیعه و حتی امامان معصوم
] نگفته اند ،که شما هر خبری را که احتمال تقیه در آن وجود نداشت یا
مخالف عامه بود بپذیرید و ثانیا :باید خبری که صحیح السند است با خبر دیگری
که از هر جهت مساوی و مکافئ خبر اول باشد تعارض کند ،تا فقیه یا مستدل ،آن
جا دنبال مرجحات راه بیفتد ،و یکی از مرجحات مخالفت با ابناء عامه مطرح شده
است ،و در مورد ما این قاعده مطابقت ندارد ،زیرا روایت وصیت مخالف با عقاید
خاصه و عامه میباشد.
قرینه هفتم :میگوید :بزرگان علماء و محدثان به روایت وصیت استدالل کرده و
 .1دفاعا عن الوصیة ص  21تا 23
 .2هامن ص  21تا 23
 .3هامن ص  21تا 23
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به آن اعتماد نموده اند ،که به عنوان نمونه میتوان شیخ طوسی را نام برد که روایت
را در (الغیبة) نقل کرده است ،و هم چنین محدث نوری در (النجم الثاقب) روایت را
1
معتبر د انسته است.
جواب :اوال :حتی یک نفر از علمای بزرگ و محدثان واالمقام به این روایت
استدالل نکرده اند ،زیرا شیخ الطائفه فقط آنرا در کتاب (الغیبة) نقل کرده است،
و نقل روایت به هیچ عنوان مالزمه با قبول آن ندارد ،و شیخ هم به آن هیچ استداللی
نکرده است ،دیگر علمای که این آدم به آنها نسبت دروغ در رابطه با تأیید خبر
وصیت داده است ،هیچ کدام به آن استناد و استدالل نکرده اند.
مرحوم محدث نوری هم چون میخواهد ثابت کند که امام زمان} دارای ذریه
میباشد ،به این خبر استدالل نموده است ،و معنایش قبول داللت خبر بر وجود
امامانی بعد از امام زمان} نیست زیرا در یکی دو صفحه بعد در ذیل خبری که
داللت دارد بر اینکه امام زمان بال عقب است و فرزندی ندارد و به همین جهت ،امام
حسین} متولی تغسیل و تکفین آن حضرت میشود ،میگوید( :ان مقصود االمام
} من انه ال ولد له ای ان الیکون له ولد یکون اماما بمعنی انه} خاتم االوصیاء
و لیس له ولد امام) مقصود امام رضا} از اینکه فرمود :امام زمان} فرزند ندارد،
یعنی اینکه فرزندی که امام باشد ندارد ،زیرا حضرت مهدی} خاتم االوصیاء است
2
و به همین لحاظ فرزندی که بعد از آن حضرت امام باشد ندارد.
معلوم است که مرحوم طبرسی روایت وصیت را به آن معنی که داللت بر وجود
امامی ،بعد از امام زمان} بکند که فرزند امام زمان} هم باشد قبول ندارد،
و فقط قصدش از استدالل به این روایت اثبات ذریه برای امام زمان} است ،و
هرجاهلی می داند تا چه رسد به عاقل ،که اثبات نسل و ذریه امری است ،و اینکه
آن نسل وذریه امام باشد امر دیگر.
بر فرض که این روایت از هرجهت نزد محدث نوری قدس سره صحیح باشد ،و
هیچ مشکل سندی نداشته باشد ،صحت روایت نزد آن مرحوم دلیل نمیشود که
بقیه نیز آنرا صحیح بدانند ،چون قضیه مربوط به باب اعتقاد است ،و تمسک به ظن
و گمان در باب اعتقاد ممنوع است ،بلکه باید قطع و یقین باشد.
و بر فرض که روایت (وصیت) هیچ مشکل نداشته و حتی متواتر معنوی و لفظی
باشد ،هیچ داللتی بر ادعای دروغ جماعت گاطعیه نخواهد داشت ،زیرا که در روایت
تصریح شده که اولین مهدی ،پسر امام زمان است و کلمه (ابن) انصراف دارد به
فرزند بال فصل ،و دیگر اینکه در روایت تصریح شده که موقع وفات ،امام زمان}
 .1دفاعا عن الوصیة ص  21تا 23
 .2النجم الثاقب ج  2ص 74
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امامت را به فرزندش تسلیم کند ،و در این روایت هرگز سخن از ارسال فرستاده و
غیره نیست.
عجیب است که ناظم عقیلی کلمات بعضی از علماء را نقل میکند ،که این
فرزندان ،بعد از حکومت امام زمان} به حکومت می رسند ،اما در عین حال اصرار
بر عقیدۀ باطل خود دارد.
قرینه هشتم :میگوید :قوی ترین قرینه بر صحت این روایت ،شهادت خداوند در
1
خواب است و هم چنین انطباق آن بر احمد الحسن.
يم َع ْن
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ال َك َذبُوا فَإ َِّن ِد َ
إ َِّن أب َ َّي بْ َن َك ْع ٍب َر ُ
النَّ ْوم) امام صادق} فرمود :این ناصبی ها چه روایت میکنند؟ راوی میگوید :عرض
کردم :فدایت شوم ،در چه رابطه ای؟ فرمود :در نحوه اذان و رکوعشان ،عرض کردم:
میگویند :ابی بن کعب طریقه اذان را در خواب دید ،فرمود :دروغ میگویند ،دین
2
خدا عزیزتر و باالتر از آن است که در خواب دیده شود.
ثانیا :خواب حتی در فروعات دینی حجیت ندارد ،و وقتی از احمد بن اسماعیل
سؤال شد که میشود از راه خواب ،بعضی از احکام دین را به دست بیاوریم ،در
جواب میگوید :خواب در فروعات دینی حجیت ندارد ،و مسلم است که اگر در
فروعات حجت نباشد ،در اصول دین به طریق اولی حجت نخواهد بود.
ثالثا :ده ها نفر خواب دیده اند که احمد بن اسماعیل ضال و مضل است ،پس
باید به خوابهای آنان نیز ارج و احترام گذاشت.
رابعا :یک حدیث نداریم که اگر در خواب به شما گفته شد فالن حدیث صحیح
نیست یا فالن شخص امام است ،شما قبول کنید ،بلکه حدیث باال میگوید :این جور
خوابها ،خوابهای شیطانی است و باید به آن توجه نشود.
خامسا :تمام مدعیان دروغین برای اثبات مدعای شان به خواب متمسک شده
اند ،و بعضا پیروان آنها خوابهایی نیز دیده اند ،پس باید از نظر این مدعیان باطل،
راه تمام آنها در ست باشد.
نتیجه :این حدیث هیچ راهی برای تصحیح ندارد.
 .1دفاعا عن الوصیة ص 25
 .2کافی ج  3ص 483
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احمد الحسن یا همان احمد بن اسماعیل مدعی است ،که او فرستاده و رسول
حضرت مهدی امام دوازدهم} است.
بعد از آنکه دو ادعای قبلی این آدم ( - 1فرزند امام زمان میباشد و  - 2وصی
آن حضرت است) به حول قوه الهی باطل شد ،و برای طالبان حقیقت جای هیچ
شبهه ای در دروغ بودن این دو ادعا باقی نماند ،اینک میپردازیم به ابطال ادعای
سوم او ،که خودش را رسول و فرستاده حضرت مهدی} و عجل اهلل فرجه الشریف
معرفی مینماید.
مطالب این بخش به دو قسمت تقسیم میشود.
 -1آیا در زمان غیبت کبری و پیش از ظهور امام زمان} ،بحث سفارت و سفیر
یا همان رسول و فرستاده امکان دارد ،یا اینکه تا ظهور آن حضرت ،این باب مسدود
شده است.
 -2بر فرض قبول امکان فرستادن سفیر یا فرستاده ،آیا برای اثبات این دعوی،
راهی است و اگر کسی ادعا کند ،از کجا بفهمیم راست میگوید یا دروغ.
اما در قسمت اول :ما نص خاص یا دلیل خاصی نداریم که داللت صریح و قاطع
داشته باشد ،بر اینکه حضرت امام زمان} همانطوریکه در زمان غیبت صغری نایب
و سفیر داشتند ،در زمان غیبت کبری هم داشته باشند.
جالب است که مدعیان سفارت و رسالت ،عوض آنکه خود دلیلی محکمه پسند
و عقالنی و منطقی برای عدم انقطاع سفارت از جانب آن حضرت] ارائه دهند،
از کسانی که آن را نفی میکنند ،دلیل میخواهند ،در حالیکه دلیل بر عهده مدعی
است و نه منکر ،و حقیر هرچه در البالی نوشته ها و کتابچه های این مدعیان
گشتم ،و حتی کتابچه های امام شان را تفحص کردم دلیلی بر جواز این مطلب
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نیافتم.
به عبارت واضح تر ،بحث در امکان عقلی این قضیه نیست تا کسی بگوید که
دلیل بر استحاله عقلیه ارائه دهید ،بلکه بحث در امکان وقوعی و شرعی آنست که
مسلما  وجود ندارد ،و در هیچ روایتی حتی ضعیف نیامده ،که حضرت ولی عصر}
قبل از ظهور کس یا کسانی را به عنوان سفیر یا سفراء میفرستد یا فرستاده است.
از پایان غیبت صغری تا امروز که هفدهم محرم الحرام  1440هجری قمری
میباشد 1111 ،سال میگذرد و فرقی نمیکند که غیبت صغری ،از آغاز والدت
آن حضرت حساب شود ،و مدت آن  74سال در نظر گرفته شود ،یا آنکه از حین
شهادت امام عسکری} که سال  260میباشد حساب شود که مدت غیبت صغری
در این صورت  69سال بوده است.
سؤال این جا است که در این مدت طوالنی چرا حضرت سفرائی نفرستاده است،
و مدعیان بابیت و سفارت هم ،از نظر احمد بن اسماعیل و پیروانش کاذب و فاسق
و حتی کافر محسوب میشوند.
آیا خود عدم ارسال سفیر و نائب خاص در این مدت طوالنی داللت نمیکند ،که
در غیبت کبری حضرت} ،نائب خاص و فرستاده ندارد.
اگر ادعا شود که نیازی نبوده و در این چند سال اخیر نیاز پیدا شده است.
در جواب گفته میشود :آیا اگر نائب خاصی از طرف آن حضرت میآمد که
بقول این آقایان ،از خاندان آن حضرت می بود و عالم به علوم ائمه] ،و دارای
نشانههای صحیح که مورد قبول مردم حق طلب واقع میشد ،جلو ده ها بلکه
صدها فتنه گرفته نمیشد ،دیگر نه علی محمد باب میتوانست ادعای بابیت کند
و نه حسین علی بها ادعای نبوت و نه میرزا غالم احمد قادیانی ادعای عیسی بودن
و مهدی بودن و نه کسان دیگری که هرکدام شان صدها و هزارها انسان را گمراه
کردند ،و هنوز هم به این کارشان ادامه می دهند.
چطور امکان دارد ،امام معصوم} صدها سال اجازه دهد ،مردم در گمراهی و
گمراه شدن غرق باشند و هیچ کاری نکند.
آیا کار معصوم} هدایت نیست ،و آیا نباید جلو اضالل مضلین را بگیرد و باطل
بودن آنها را روشن سازد.
در هر صورت ،چون احمد الحسن گاطع و پیروان او دلیل بر اثبات کبرای قضیه
ندارند ،پس خود عدم دلیل ،دلیل بر بطالن این ادعا است ،و نیازی نیست که از
طرف منکرین سفارت ،در زمان غیبت کبری دلیل بر نفی آن اقامه گردد.
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ضمن اینکه نفی کنندگان دلیل هم دارند ،که عبارت است از توقیع شریف آن
حضرت به نائب چهارم ایشان ،که مرحوم صدوق آنرا مسندا و با سند صحیح
نقل میکند.
البته مرحوم طبرسی در کتاب جنة المأوی این حدیث را مرسل گفته ،و احمد
الحسن و پیروانش نیز بی خبر از این اشتباهی که رخ داده حدیث را مرسل میگویند،
اما حقیت این است که حدیث هم مسند است و هم صحیح و کسانی که قائل به
ارسال شده اند حتما حدیث را درکتابی دیده اند که سند کامل آن ذکر نشده
است ،مثل کتاب (کشف الغمة) که مینویسد :عن توقیعاته 1و سند را ذکر نمیکند،
یا در جنة المأوی که مینویسد( :روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الحسن
بن أحمد المكتب و الطبرسي في االحتجاج مرسال) شیخ طوسی در کتاب الغیبة و
طبرسی در کتاب االحتجاج این روایت را مرسال روایت کرده اند 2،اما در بحار االنوار
(و أَ ْخبَ َرنَا َج َما َع ٌة َع ْن أَبِي َج ْع َف ٍر ُم َح َّم ِد
این چنین از (الغیبة) شیخ طوسی نقل میکند َ
َ
بْنِ َعلِ ِّي بْنِ اَل ْ ُح َس ْينِ بْنِ بَاب َ َو ْي ِه قَ َ
ال َح َّدثَنِي أَبُو ُم َح َّم ٍد اَل ْ َح َس ُن بْ ُن أ ْح َم َد اَل ْ ُم َكتِّ ُب) جماعتی
3
برای ما از صدوق از ابو محمد الحسن المکتب روایت کرده اند ،که در این صورت
خبر مرسل نیست.
(ح َّدثَنَا أَبُو ُم َح َّم ٍد
صدوق رضوان اهلل علیه روایت را با این سند نقل کرده استَ :
اَل ْ َح َس ُن بْ ُن أَ ْح َم َد اَل ْ ُم َكتِّ ُب) حدیث کرد ما را ابو محمد حسن بن احمد مکتب ،و ابو
محمد حسن بن احمد مکتب از مشایخ مرحوم صدوق است و برای او طلب رحمت
4
از خداوند نموده است.
مرحوم صدوق  در کتاب کمال الدین و تمام النعمة حدیث را این گونه روایت
(ح َّدثَنَا أَبُو ُم َح َّم ٍد اَل ْ َح َس ُن بْ ُن أَ ْح َم َد اَل ْ ُم َكتِّ ُب قَ َ
لس َ
لسنَ ِة
ال ِم فِي ا َ َّ
الُ :ك ْن ُت ب ِ َم ِدينَ ِة ا َ َّ
میکند َ
َ
َّ
وح ُه فَ َح َض ْرتُ ُه قَ ْب َل َوفَاتِ ِه بِأيَّا ٍم
اَلَّتِي تُ ُوفِّ َي فِي َها ا َ َّ
لس ُمر ُّ
لش ْي ُخ َعلِ ُّي بْ ُن ُم َح َّم ٍد ا َ َّ
س اَللُ ُر َ
ِي قَ َّد َ
فَ َأ ْخ َر َج إِلَى اَلنَّ ِ
ِي
لس ُمر َّ
اس تَ ْوقِيع ًا ن ُ ْس َختُ ُه  -بسم اهلل الرحمن الرحيم -يَا َعلِ َّي بْ َن ُم َح َّم ٍد ا َ َّ
َ
َّك َميِّ ٌت َما ب َ ْينَ َ
يك فَ ِإن َ
ك فِ َ
أَ ْع َظ َم ا َ َّللُ أَ ْج َر إ ِْخ َوان ِ َ
اج َم ْع أَ ْم َر َك َو َ
ال
ك َو ب َ ْي َن ِستَّ ِة أيَّا ٍم فَ ْ
ور إِ َّ
ك ب َ ْع َد َوفَاتِ َ
ام َ
ك فَ َق ْد َوقَ َع ِت اَل ْ َغ ْيبَ ُة اَلثَّانِيَ ُة فَ َ
تُ ِ
ال ب َ ْع َد إِذ ِْن
وص إِلَى أَ َح ٍد يَ ُق ُ
وم َم َق َ
ال ُظ ُه َ
ْ
ال ِء ا َ ْ َ
ول ا َ ْ َ
ا َ َّلل ِ َع َّز َو َج َّل َو َذل ِ َ
ك ب َ ْع َد ُط ِ
وب َو ا ِ ْمتِ َ
ل َم ِد َو قَ ْس َو ِة اَل ْ ُق ُل ِ
ل ْر ِ
ض َج ْورا ً َو َسيَأتِي
ِش َيعتِي َم ْن يَ َّد ِعي اَل ْ ُم َشا َه َد َة أَ َ
لص ْي َح ِة فَ ُه َو
ال فَ َمنِ ا ِ َّد َعى اَل ْ ُم َشا َه َد َة قَ ْب َل ُخ ُر ِ
لس ْفيَان ِ ِّي َو ا َ َّ
وج ا َ ُّ
ال ب ِ َّ
ال قُ َّو َة إِ َّ
الل ِ اَل ْ َعلِ ِّي اَل ْ َع ِظي ِم -قَ َ
ال َح ْو َل َو َ
َكا ِذ ٌب ُم ْفتَ ٍر َو َ
يع َو َخ َر ْجنَا
ال فَنَ َس ْخنَا َه َذا اَلتَّ ْوقِ َ
  .1کشف الغمة ج  2ص 538
 .2بحار االنوار ج  53ص  318و ج  51ص   360و الغیبة ج  1ص 395
 .3بحار االنوار ج 51ص360
 .4معجم رجال الحدیث ج  4ص  285و الغیبة ج 1ص395
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يل ل َ ُه َم ْن َو ِصيُّ َ
س ُع ْدنَا إِل َ ْي ِه َو ُه َو يَ ُجو ُد بِنَ ْف ِس ِه فَ ِق َ
ك ِم ْن
ِم ْن ِع ْن ِد ِه فَ َل َّما َك َ
ان اَلْيَ ْو ُم ا َ َّ
لسا ِد ُ
ال ِ َّل ِ أَ ْم ٌر ُه َو بَال ِ ُغ ُه َو َم َضى َر ِض َي ا َ َّللُ َع ْن ُه فَ َه َذا ِ
ب َ ْع ِد َك فَ َق َ
آخ ُر َك َ
ال ٍم ُس ِم َع ِم ْنهُ) خبر داد
ما را ابو محمد حسن بن احمد المکتب که در سال وفات نائب چهارم شیخ علی
بن محمد سمری قدس اهلل روحه در بغداد بودم ،و چند روز قبل از وفات ایشان به
محضرش مشرف شدم ،پس توقیعی که از ناحیه مقدسه برای او آمده بود ،به مردم
محمد
نشان داد و متن توقیع شریف این بود ،بسم اهلل الرحمن الرحیم،
اى على بن ّ
ّ
سمرى ،خداوند اجر برادرانت را در عزاى تو عظيم گرداند كه تو ظرف شش روز
ّ
وصيت مكن كه پس
احدى 
به
و
ا كن
مهي
براى مرگ
را
خود
پس
خواهى مرد،
آينده
ّ
ّ
از وفات تو قائم مقام تو شود ،كه دومين غيبت (کبری) واقع گرديده است و ظهورى 
نيست مگر پس از اذن خداى ع ّز و ّ
مدتى طوالنى و قساوت دلها
جل ،و آن بعد از ّ
و پر شدن زمين از ستم واقع خواهد شد و به زودى كسانى نزد شيعيان میآيند ،و
سفيانى و صيحۀ آسمانى ا ّدعاى 
ا ّدعاى مشاهده كنند ،بدانيد هركه پيش از خروج
ّ
ال ّ
قوة إ ّ
العلي العظيم ،گويد:
بالل ّ
مشاهده كند ،دروغگوى مفترى است و ال حول و ال ّ
از اين توقيع استنساخ كرديم و از نزد او بيرون آمديم و چون روز ششم فرا رسيد،
وصى شما بعد از شما كيست؟ گفت:
بازگشتيم و او در حال احتضار بود به او گفتند:
ّ
براى خدا امرى است كه خود او رسانندۀ آن است و درگذشت ،و اين آخرين كالمى 
1
بود كه از او شنيده شد.
در رابطه با حدیث فوق الذکر باید از دو جهت بحث شود ،یکی بحث سندی و
دیگری بحث داللتی.
اما در بحث سندی :همانطوریکه متوجه شدید حدیث شریف مسند است ،و چون
بعضی از علماء آنرا بدون سند نقل کرده اند بعضی گمان نموده که مرسل باشد،
و احمد بن اسماعیل ،نیز در رابطه با سند آن میگوید( :فهی مطعون فی سندها و
عندهم لو کانت صحیحة السند ال تفید االعتقاد دون ان یعضدها ما یوصل الی الیقین
بصدورها) سند روایت مطعون (ضعیف) است و در نزد علمای شیعه حتی اگر صحیح
هم بود ،به درد باب اعتقاد نمیخورد ،مگر مقرون به اموری بشود که یقین به صدور
2
آن پیدا شود.
بعضی از پیروان او برای توضیح گفتار امامش چنین مینویسد :سبب ضعف
حدیث در نزد آنها (علمای شیعه) یکی از دو امر است ،یکم ،اینکه روایت مرسل است
و مجلسی در جلد  53بحار ص  318گفته است :این خبر ،واحد و مرسل است ،و
همچنین کاظمی در بشارة االسالم نیز خبر را مرسل میداند ،دوم ،خبر (بر فرض
 .1کمال الدین ج  2ص 516
 .2مع العبد الصالح ج  1ص 28
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مسند بودن) ضعیف است به احمد بن حسن مکتب ،و زیدی گفته است :وی در هیچ
1
کتابی از کتب رجال ترجمه نشده است...
جواب :اگر کسی ذره ای عقل داشته باشد ،از همین گفتار احمد الحسن و
پیروش متوجه میشود که این آدم ،دروغگوئی بیش نیست و نه معصوم است و نه
امام و نه حتی عالم به الف بای علوم.
زیرا :اوال :روایت مسند است نه مرسل ،و مرحوم محدث نوری در جنة المأوی
به خطا رفته است و ثانیا :نه عالمه مجلسی و نه شیخ نوری قدس سرهما هیچ
کدام نفرموده اند که این خبر واحد و مرسل است ،بلکه محدث نوری که کتابش
(جنة المأوی) در ج ( 53بحار االنوار) از صفحه  199تا به آخر جلد چاپ شده است
فرموده :شیخ طوسی در (الغیبة) و طبرسی در (االحتجاج) این روایت را مرسال نقل
کرده اند ،و فرق است بین اینکه گفته شود :مرسال نقل شده و اینکه گفته شود:
روایت مرسل است ،پس نه امام و نه مأموم هیچ کدام متوجه این نکته نشده اند ،و
وقتی امام نفهمد ،مأمومش بطریق اولی نمیفهمد.
هرآن کس را که پیرش هست گمراه          مریدش را به جنت کی بود راه
و در صورت مسند بودن اوال :احمد بن الحسن المکتب نیست بلکه در تمام
نسخه ها حسن بن احمد المکتب ابو محمد است و ثانیا :مرحوم آیت اهلل العظمی
خوئی و مرحوم تستری در (معجم و قاموس) ایشان را از مشایخ صدوق دانسته و
ترضی و ترحم مرحوم صدوق را نسبت به ایشان نقل کرده اند.
و ثالثا :مرحوم صدوق از او بال واسطه نقل میکند و با او در ارتباط بوده است،
و اگر چنانچه او آدم دروغگو و غیر امین بود ،حتما شیخ المحدثین صدوق ،این
روایت به این مهمی را از او نقل نمیکرد ،پس خود نقل صدوق از این شخص می
رساند که او مورد اعتماد آن بزرگوار بوده است و همین مقدار در توثیق او کفایت
میکند.
و اما نسبت به آنچه که احمد بن اسماعیل گفت :که این روایت خبر واحد است  
و بدرد اعتقادیات نمی خورد حتی اگر صحیح باشد.
میگوییم :اوال :این گفتار کسی است که بخاطر وجود یک روایت ضعیف السند و
مخالف قرآن و سنت متواتره ،برای خودش چندین عنوان درست نموده است ،آنهم
در حالیکه همان روایت ضعیف السند عنوان خالفت یا وصایت را برای فرزند بال
فصل امام زمان بعد از وفاتش بیان میکند ،نه برای یک نکره ای که حتی در بصره
 .1مع العبد الصالح ج  1ص 28
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هم او را قبول ندارند که سید باشد ،تا چه برسد به اینکه نتیجۀ امام زمان} باشد،
ثانیا :عقل و قواعد عقلیه و هم چنین اصولی که مورد قبول همه عقالی عالم است
حکم میکند ،که اگر سفارتی در زمان غیبت کبری باشد ،باید مثل سفارت در زمان
غیبت صغری باشد ،نه اینکه هرکسی بلند شود و بگوید من سفیرم ،و توقع داشته
باشد که دیگران نیز بپذیرند  پس این روایت ،معتضد به عقل و اصول مورد قبول
عقالی عالم است و متوجه شدید که سیره مستمره آنحضرت هم در طول 1111
سال چنین بوده است که سفیری نفرستاده است.
ثالثا :در بحث سفارت ،سخن در دو مقام است ،یکی اینکه آیا به این امر معتقد
بشویم یا خیر؟ و دوم اینکه آیا بر ما واجب است هرکسی را که ادعای سفارت کند
تصدیق کنیم ،یا اینکه واجب است تکذیب نمائیم ،و شکی نیست که وجوب از احکام
فرعیه بوده و همین روایت کفایت میکند در اینکه بر ما واجب است او را تکذیب
نمائیم.
و اما نسبت به بحث داللی و داللت آن ،اختالفی بین علمای اعالم وجود دارد که
موجب نمیشود ،این روایت به خاطر آن اختالف ،مورد استدالل و عمل قرار نگیرد.
طرفداران احمد الحسن و خود او ادعا میکنند که این روایت متشابه است و باید
به محکمات مراجعه شود ،اصل قاعدۀ رجوع به محکم در صورتی که متشابهی باشد،
درست است و در آن خالفی نیست ،اما اینکه کدام جمله یا کدام کلمه محکم است
و کدام متشابه ،گزینه ای و انتخابی نیست ،بلکه معیار و ضابطه ای برای خودش
دارد ،وگرنه هرکسی در هرجائی هر مطلبی را که بر خالف خودش دید ،میتواند به
این بهانه که متشابه است ،تمسک به آنرا نادرست بداند ،و صد البته که درشناخت
محکم از متشابه خود شناخت محکم و متشابه بسیار مؤثراست.
کلمه (محکم) از ا ِحکام گرفته شده و ببیان واضح عبارت است از کالمی که
احتمال خالف در آن داده نشود و معنای آن روشن باشد ،و بالمقابل کلمه (متشابه)
نقیض آن به حساب میآید ،در کلمه (مشاهده) و معنی آن هیچ گونه مشکلی وجود
ندارد ،و مفهوم آن برای عموم واضح است ،پس متشابه نیست.
حاال باید دید این توقیع شریف به چه جهت باید متشابه باشد ،که فرقه گاطعیه
آن را بهانه ای برای عدم صحت استدالل به آن قرار داده اند.
آن قسمتی را که میگویند متشابه است این جمله روایت شریفه است ،که
(و َسيَ ْأتِي ِش َيعتِي َم ْن يَ َّد ِعي اَل ْ ُم َشا َه َد َة أَ َ
ال فَ َمنِ ا ِ َّد َعى اَل ْ ُم َشا َه َد َة قَ ْب َل
امام}فرمودَ :
ِ
ِ
َ
لص ْي َحة فَ ُه َو َكاذ ٌب ُم ْفتَرٍ) و به زودى كسانى نزد شيعيان من آيند و
ُخ ُر ِ
لس ْفيَان ِ ِّي َو ا َّ
وج ا َ ُّ
سفيانى و صيحۀ آسمانى ا ّدعاى 
ا ّدعاى مشاهده كنند ،بدانيد هر كه پيش از خروج
ّ
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مشاهده كند ،دروغگوى  مفترى  است ،و چون نفی مشاهده و رؤیت آن حضرت
بطور کلی صحیح نیست ،زیرا که بسیاری از بزرگان و از مؤمنین محضر آن حضرت
شرفیاب شده اند ،و داستانهای این تشرف در کتب متعدده مثل (جنة المأوی و دار
السالم و الزام الناصب) و غیره حکایت شده است ،پس امکان حمل بر نفی مشاهده
وجود ندارد.
به همین لحاظ علماء اعالم احتماالتی ذکر کرده اند تا تنافی بین نفی مطلق
مشاهده و مشاهداتی را که صورت گرفته است ،رفع نمایند ،وگرنه معنی مشاهده
کامال واضح است و در آن هیچ گونه اغالق و ابهامی وجود ندارد.
کسانی هم که از این روایت ،انقطاع سفارت و نیابت خاصه را فهمیده اند ،به
همین جهت است که دیده اند ،حمل مشاهده بر رؤیت و دیدن و نفی آن بطور کلی
صحیح نیست ،بنا بر این باید مراد ،معنای دیگری باشد غیر از آنچه که از ظاهر لفظ
استفاده میشود ،و آن معنی استفاده انقطاع سفارت است تا ظهور سفیانی و شنیدن
صیحه آسمانی ،یعنی حمل بر معنی مجازی آنهم بخاطر قراین داخلیه و خارجیه
ای که وجود دارد و در ادامه بحث این مطلب را بیشتر بازنموده و توضیح کافی برای
آن بیان خواهیم کرد.
احمد الحسن برای رد این روایت از این جهت که متشابه است ،بعد از آنکه
کلماتی را از بعضی از علمای شیعه نقل میکند و اینکه آنان فهم شان اشتباه بوده و
چه و چه ،وجهی را برای بیان معنای کلمه ارائه مینماید و بقول خودش میخواهد
بگوید که چون مثال معصوم است و از راسخون در علم است و ...فقط او این معنی
را فهمیده و دیگران در اشتباهند ،میگوید( :آقایان به این قاعده عقلیه در منطق
و اصول اقرار دارند که (قضیۀ مهمله در قوۀ قضیۀ جزئیه است) و قضیه موجوده
سفيانى و صيحۀ آسمانى ا ّدعاى مشاهده
در روایت سمری (هر كه پيش از خروج
ّ
كند دروغگو است) یک قضیۀ مهمله میباشد ،و وقتی در حکم جزئیه باشد ،معنای
آن میشود (بعضی از کسانی که قبل از خروج سفیانی و صیحه ادعای مشاهده
میکنند ،دروغگو میباشند) ،و چون قرینۀ خارجیه هم بر افاده کلیت نداریم بلکه
بر افاده جزئیت داریم مثل ارسال امام} ،یمانی را در زمانی که هنوز قیام نکرده
است ،پس باید این قضیه جزئیه باشد نه کلیه.
میگوید :برای کسانی که از علم اصول و منطق بی اطالع هستند توضیح
میدهم ،که قضیه یا مسوره است یا مهمله و مسوره یا کلیه است یا جزئیه (پس
وقتی بگوئی هر کس ادعای مشاهده کند ،دروغگو است) قضیه کلیه میشود ،چون
با کلمه کل  (همه و هر کس) آغاز شده است( ،و وقتی که میگوئی بعضی که ادعای
مشاهده میکند ،دروغگو است) قضیه جزئیه میشود ،و قضیه مهمله افادۀ عموم
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نمیکند ،مگر اینکه قرینه خارجیه بر کلیت اقامه شود و چون قرینه خارجیه نداریم،
بلکه بر جزئیت آن قرینه خارجیه داریم (روایاتی که امام} قبل از قیام رسوالنی
میفرستند) جزئیه میشود.
و وقتی هیچ قرینه ای بر هیچ طرف نباشد ،قضیه میشود مهمله و آن در حکم
جزئیه است ،و با این بیان معلوم میشود که روایت سمری هیچ داللتی بر انقطاع
1
سفارت از طرف آن حضرت ندارد).
در جواب میگوییم :اوال :این قضیه به هیچ عنوان مهمله نیست ،زیرا که مهمله
به قضیه ای گفته میشود که نه داللت بر کلیت کند و نه داللت بر جزئیت ،بلکه
قضیه مذکوره در توقیع شریف قضیه شرطیه محصوره میباشد که سور هم دارد و
آن کلمه ( َمن) است که در اول آن وجود دارد (فَ َمنِ ا ِ َّد َعى اَل ْ ُم َشا َه َد َة) یعنی کسی که
ادعای مشاهده میکند ،و پر واضح است که ادعا به چیزی گفته میشود که دلیلی
برای آن وجود نداشته باشد ،و اال دیگر ادعا نیست بلکه واقعیت و حقیقت است ،و
اگر کسی ثابت کند که حضرت را مشاهده و زیارت نموده است ،از تحت این قضیه
تخصصا خارج است.
بنابر این اگر یک مؤمنی که از او هرگز دروغ شنیده نشده و اهل تقوی و صداقت
است ،بگوید :من محضر امام زمان} مشرف شدم و آن حضرت را زیارت کردم،
دلیلی بر رد او نداریم ،و بر همین اساس است که تشرف علمای اعالم و فقهای عظام
را به محضر آن حضرت میپذیریم.
ثانیا :احمد الحسن در رابطه با الفاظ سور ،فقط (کل) را میشناسد آنهم به برکت
منطق مظفر و دیگر کتب منطقی که در موقع این جواب به آن مراجعه نموده است،
و ظاهرا که پیروان او در تحقیق و تتبع از او برتر باشند زیرا در موارد مختلف آمده
اند و خرابکاریهای او را بزعم خود شان اصالح نموده اند ،ولی بجای اصالح ابرو
چشم را کور کرده اند.
مثال در مناظره ای که بین یکی از فضالی قطیف و بعضی از انصار احمد الحسن
واقع شده است ،وقتی آن مرد فاضل به این نکته اشاره میکند ،پیرو احمد الحسن
در جواب او به کالم غزالی در (المستصفی) تمسک نموده میگوید :غزالی گفته است
که در این الفاظ اختالف است ،بعضی پذیرفته اند و بعضی رد کرده اند و بعضی
توقف نموده اند و کالمی هم از سید مرتضی قدس سره نقل میکند که برای عموم
اصال لفظی وضع نشده است.
این آقا فقط همین مقدار را نقل میکند و غزالی هم در کتاب مذکور حتی مثل
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لفظ (کل) را هم زیر سؤال می برد که آیا داللت بر عموم دارد یا خیر.
اما این شخص متوجه نیست که با گفتن این جمالت حتی دارد امام خودش
را هم رد میکند ،زیرا که او لفظ (کل) را از الفاظ عموم میداند و بر همین اساس
میخواهد ثابت کند که قضیه مهمله است نه مسوره ،بلکه اصال متوجه نشده است
که فقط قضیه حملیه به مهمله و مسوره و شخصیه تقسیم نمیشود ،بلکه قضیه
شرطیه نیز این تقسیمات را دارد ،و چون نمیدانسته و ما بقی کالم مناطقه را هم
مراجعه نکرده بوده فکر میکرده که لفظ (کل) بر هر مسوره اعم از شرطیه و حملیه،
داللت بر کلیت و عموم میکند.
ثالثا :هم احمد الحسن و هم پیروان او قبول دارند ،که اگر قرینه ای برعام بودن
و کلی بودن قضیه مهمله وجود داشته باشد ،از آن استفاده عموم میشود.
و یکی از قرائنی که داللت بر عموم میکند ،استثناء است زیرا می رساند که
مستثنی منه باید دامنه اش نسبت به مستثنی وسیع تر باشد.
در ضمن توقیعاتی که از ناحیه مقدسه برای شیخ مفید قدس اهلل روحه رسیده
(و لَو أَ َّن أَ ْشيا َعنَا َوفَّ َق ُهم َّ
اع
اجتِ َم ٍ
اللُ ل ِ َطا َعتِ ِه َع َلى ْ
است به این جمله مبارکه بر میخوریم َ ْ
َ
ُ
َ
ِم َن ال ْ ُق ُل ِ
الس َعا َد ُة
وب فِي ال ْ َوفَا ِء بِال ْ َع ْه ِد َع َل ْيه ِْم ل َ َما تَأخَّ َر َع ْن ُه ُم الْيُ ْم ُن بِلِ َقائِنَا َو لَتَ َع َّج َل ْت ل َ ُه ُم َّ
ب ِ ُم َشا َه َدتِنَا َع َلى َح ِّق ال ْ َم ْع ِرفَ ِة َو ِص ْدقِ َها ِم ْن ُه ْم بِنَا فَ َما يَ ْحبِ ُسنَا َع ْن ُه ْم إ َِّل َما يَتَّ ِص ُل بِنَا ِم َّما
ن َ ْك َر ُه ُه َو َل ن ُ ْؤثِ ُر ُه ِم ْن ُه) و چنانچه شيعيان ما (که خدا به طاعت خود مو ّفقشان بدارد)
قلباً در وفاى به عهد شان مجتمع مىشدند ،نه تنها سعادت لقاى ما از ايشان به
تأخير نمىافتاد ،كه سعادت مشاهدۀ ما با شتاب بديشان مىرسيد و اينها همه در
پرتو شناخت كامل ما و صداقت محض نسبت به ما مىباشد ،بنابر اين هيچ چيز ما
را از ايشان محبوس نمىدارد ،جز اخبارى كه از ايشان به ما مىرسد و مارا  ناراحت
2
مىسازد و از ايشان انتظار نداريم.
پر واضح است که حضرت در این توقیع شریف ،مشاهده را برای بعضی ممکن
میداند و این یعنی که حکم عام قبلی که در توقیع شریف برای سمری رسیده
بود ،تخصیص خورده است.
تا اینجا معلوم شد که از دو توقیع شریف ،این نتیجه به دست میآید که دیدار
آن حضرت میسر است ،برای عده ای که شیعه خلص آن حضرت باشند.
اما آیا مدعی کذاب این چنین است؟ باید اثبات کند نه اینکه فقط ادعا کند.
1

 .1رجوع شود به المستصفی ج  2ص  32به بعد.
 .2االحتجاج ج 2ص 499
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و اما وجه دوم در معنی توقیع شریف که از مشاهده ،انقطاع سفارت استفاده شود.
قبال گفتیم که مدعی باید برای اثبات دعوای خود دلیل داشته باشد ،نه اینکه
دعوایش دلیلش باشد و عجیب است که پیروان او وقتی میخواهند استمرار سفارت
را اثبات کنند ،میگویند :دلیل برای عدم استمرار نداریم ،دکتر ابو محمد انصاری
مینویسد( :توقیع نص بر انقطاع سفارت نیست و نه روایتی از معصومین] در
1
رابطه با این مطلب صادر شده است).
میگوییم :سفارت از امور حادثه است و شکی نیست که هر پدیده ای دلیل
میخواهد و همینکه دلیل قانع کننده و عقالنی نسبت به امری نبود ،کفایت میکند
که ما آنرا نپذیریم و اال باید این آقایان قائل به نبوت مسیلمه کذاب بشوند چون او
هم مدعی بود که پیامبر است ،مخصوصا که احمد الحسن قائل است که نبوت با
پیامبر اسالم ,خاتمه پیدا نکرده و استمرار دارد.
وی در جواب کسی که میپرسد ،چگونه عیسی} پشت غیر پیامبر نماز
میخواند ،میگوید( :نماز خواندن حضرت عیسی بن مریم[پشت سر امام
مهدی}از دو حال خارج نیست اول :اینکه امام مهدی} برتر از عیسی} باشد،
و بهطور طبیعی امام مهدی}نمیتواند برتر باشد مگر اینکه مقام نبوت را نیز دارا
باشد ،که در این صورت جایی برای بحث در باره اشکالی که شما طرح نمودید،
وجود نخواهد داشت ،با وجود اینکه من به این مورد معتقدم ولی احتمال دوم را نیز
2
مطرح میکنم و به آن پاسخ میدهم.)....
پس اگر هر ادعائی از هر مدعی باید قبول شود ،گواطع یا همان پیروان احمد بن
اسماعیل باید به نبوت مسیلمه ،بابیت علی محمد باب و الوهیت میرزا حسین علی
نوری ،و ...ایمان بیاورند.
پس چون نصی از ائمه] و از خود آن حضرت} ،در رابطه با استمرار رسالت
نداریم و در طول زمان غیبت هم هیچ رسولی از طرف آن حضرت نیامده است ،ما
را کفایت میکند که این کذاب را تکذیب کنیم.

بر گردیم به نفس موضوع و استفاده انقطاع سفارت.

اوال :بر فرض که هیچ دخل و تصرفی در معنی مشاهده صورت نگیرد و این کلمه
را حمل به همان معنی و مفهومی کنیم که در بدو امر به ذهن میرسد ،باز این
 .1جامع االدلة ص 18
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روایت داللت بر کذب مدعی سفارت میکند.
زیرا اگر مدعی مشاهده ،کاذب و مفتری باشد ،مدعی سفارت ،بطریق اولی کاذب
و مفتری خواهد بود.
ثانیا :الفاظ گاهی بر عالوه معنای حقیقی دارای معنای مجازی هم میباشند،
مثل لفظ اسد که به معنی شیر است اما بر رجل شجاع هم اطالق میشود.
منتهی در وقت استعمال مجازی باید قرینه و جود داشته باشد.
در مورد ما هم معنی حقیقی لفظ (مشاهده) دیدن و دیدار کردن است ،و چون
نفی این معنی ،بطور عموم ممکن نیست و خالف آنچه واقع شده است میباشد،
چاره ای نیست جز اینکه بر معنی مجازی حمل شود که قرینه داخلیه و خارجیه
هم بر این مطلب داللت دارد.
معنی مجازی مشاهده ،سفارت است ،و باید به همین معنی حمل شود بخاطر
قراینی که وجود دارد.
ك ب َ ْع َد َوفَاتِ َ
ام َ
(و َ
ال تُ ِ
ك) امام}
وص إِلَى أَ َح ٍد يَ ُق ُ
اول :قراین داخلیه ،اوالَ :
وم َم َق َ
از او میخواهد که مثل سفرای قبلی که برای خودشان و به امر امام} ،جانشین
معرفی میکردند ،او معرفی نکند ،و بعد از این جمله مبارکه میفرماید( :أَ َ
ال فَ َمنِ
لص ْي َح ِة فَ ُه َو َكا ِذ ٌب ُم ْفتَرٍ) آگاه باشید هر کسی
ا ِ َّد َعى اَل ْ ُم َشا َه َد َة قَ ْب َل ُخ ُر ِ
لس ْفيَان ِ ِّي َو ا َ َّ
وج ا َ ُّ
قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای مشاهده کند ،کاذب و مفتری است  و
ثانیا :امام} میفرمایدَ ( :و َس َي ْأت ِي شِ ي َعتِي َم ْن يَ َّدعِي اَل ْ ُمشَ ا َه َدةَ) و در آینده نزدیک
کسی به نزد شیعیان من میآید که ادعای مشاهده دارد ،و معلوم است که کسی  
بعد از وفات سمری ادعای مشاهده نکرد ،بلکه ابو دلف کاتب بعد از وفات نائب
چهارم ادعای نیابت کرد که شیعیان از او نپذیرفتند و این عدم پذیرش ،یعنی اینکه
امام} ،فرموده بعد از سمری تا وقتی که سفیانی خروج نکند و صیحه شنیده
نشود ،سفیر و نائب خاص نخواهد داشت ،و ثالثا :امام} فرمود ( َف َق ْد َو َق َع ِ
ت اَلْغ َْي َب ُة
اَلثَّان َِي ُة) پس به تحقیق که واقع شد غیبت دوم (کبری) ،امام} فرمایش قبلی
خود را تعلیل فرمود به اینکه چون غیبت کبری آغاز شده و یقینا این غیبت مثل
غیبت اول نیست ،پس سفارت منقطع است ،و معلوم است که وقتی سفارت منقطع
نباشد ،غیبت تامه متحقق نشده است ،برای آنکه وقتی مردم با امام زمانشان ارتباط
داشته باشند ،حتی اگر بال واسطه نباشد و با واسطه باشد ،این غیبت ،فرقی با غیبت
قبلی ندارد ،فقط طوالنی تر است و بس ،و طول و قصر غیبت ،در صورت ارتباط  با
امام} ،تأثیری در زندگی مؤمنین نخواهد داشت ،و در زمان ائمه پیشین}هم
بسیاری از مؤمنین نتوانستند امام شان را زیارت کنند به جهت مشکالتی از قبیل

94

آیا امام زمان} درغیبت کبری فرستاده یا نائب خاص دارد؟

بعد مسافت و امثال آن ،فقط با نماینده های امام} در زمان خود تماس میگرفتند
و از طریق آنان مشکالت خود را به امام شان منتقل میکردند ،و رابعا :امام} در
آخر آن توقیع فرمود :کسی که ادعای مشاهده کند ( َف ُه َو َ
 كاذ ٌِب ُم ْف َت ٍر) پس او دروغگو
و مفتری است ،و این در صورتیکه مشاهده حمل بر سفارت شود درست خواهد بود،
زیرا دعوای مشاهده اگر ثابت نشود ،فقط دروغ است والغیر ،اما افتراء بمعنی تهمت
زدن و چیزی را به غیر نسبت دادن است ،پس اگر کسی ادعای سفارت کند و دلیل
صریح و صحیح نداشته باشد ،هم دروغ گفته چون سفارتی در کار نیست و هم به
امام} افتراء بسته و تهمت زده است ،چون امام} او را به عنوان سفیر خویش
انتصاب نفرموده است.
دوم :قراین خارجیه ،اوال :وقتی مشاهده بطور مطلق ممنوع نشده ،بلکه امام}
را عده ای از اکابر علماء و متدینین رؤیت کرده اند ،و از آن حضرت سؤاالت نموده
اند و جواب شنیده اند ،و اینکه در برخی از اجماعات آن حضرت} میتواند جزء
مجمعین باشد ،و اینکه عنوان آن حضرت غائب است نه شخص ایشان و مطالبی
از این قبیل ،پس معلوم میشود آنچه که قبل از ظهور سفیانی و صیحه آسمانی
ممکن نیست ،ادعای سفارت است ،و ثانیا :امام} در طول مدت طوالنی بعد از
شروع غیبت کبری ،رسولی و فرستاده ای به سوی مردم نفرستاده است ،که خود
بهترین قرینه است بر اینکه ،مراد از مشاهده همان سفارت یا نیابت خاصه باشد ،و
ثالثا :عقیده به انقطاع سفارت و نیابت خاصه بعد از وفات نائب چهارم ،مورد اجماع
شیعیان بوده و بلکه آنرا جزء ضروریات مذهب میدانند ،طوریکه حتی یک نفر
مخالف این مطلب هم پیدا نشده است ،جز مدعیان دروغین مثل (باب) و بعضی از
اقطاب صوفیه که حتی در زمان حاضر هم چنین ادعائی را اقامه میکنند ،و رابعا:
خاصه در غیبت د ّوم این است که :این مسأله با
بابیت و نیابت ّ
از دالیل قطع شدن ّ
وجود محل ابتال بودن برای همه اهل ایمان ،و اهتمام داشتن به آن ،هیچ کس از
علمای ما از زمان ائمه} تا این زمان یک خبر هم نقل نکرده اند ،که به طور تصریح
خاصه در زمان غیبت د ّوم داللت نماید.
یا تلویح یا إشاره ،بر وقوع نیابت ّ
مدعی یمانی و پیروان او برای اینکه ،مردم را گول بزنند و بر این اساس نیابت
خاصه را برای خود ،رقم بزنند به دو مطلب تمسک نموده اند.
اح ِب َه َذا ْ َ
ون ل ِ َص ِ
ال ْم ِر غ َْيبَ ٌة فِي ب َ ْع ِ
ض َه ِذ ِه
اول :روایتی از امام محمد باقر} (يَ ُك ُ
اب ثُ َّم أَ ْو َم َأ بِيَ ِد ِه إِلَى ن َ ِ
ان قَ ْب َل ُخ ُر ِ
الشِّ َع ِ
وج ِه ب ِ َل ْي َلتَ ْينِ انْتَ َهى
احيَ ِة ِذي ُط ًوى َحتَّى إِذَا َك َ
َ
َ
ض أ ْص َحاب ِ ِه فَيَ ُق ُ
ون ن َ ْح ٌو
ون ب َ ْي َن يَ َد ْي ِه َحتَّى يَ ْل َقى ب َ ْع َ
ول َك ْم أنْتُ ْم َها ُهنَا فَيَ ُقول ُ َ
ال ْ َم ْولَى ال َّ ِذي يَ ُك ُ
ْ
َ
َ
َّ
ول َك ْي َف أنْتُ ْم ل َ ْو قَ ْد َرأ ْيتُ ْم َص ِ
ون َو الل ِ ل َ ْو يَأ ِوي بِنَا ال ْ ِجبَ َ
ين َر ُج ًل فَيَ ُق ُ
ال
احبَ ُك ْم فَيَ ُقول ُ َ
ِم ْن أَ ْرب َ ِع َ
َ
َل َو ْينَا َها َم َع ُه ثُ َّم يَ ْأتِيه ِْم ِم َن ال ْ َقاب ِ َل ِة فَيَ ُق ُ
يروا إِلَى َذ ِوي أَ ْسنَان ِ ُك ْم َو أَ ْخيَا ِر ُك ْم َع َش َر ًة
ول ل َ ُه ْم أ ِش ُ
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ون َص ِ
احبَ ُه ْم َو يَ ِع ُد ُه ْم إِلَى اللَّ ْي َل ِة الَّتِي
ون ل َ ُه إِل َ ْيه ِْم فَيَ ْن َطلِ ُق بِه ِْم َحتَّى يَ ْأتُ َ
ير َ
ير ًة] فَيُ ِش ُ
[ َع ِش َ
درهها غيبتى است  -و با دست خود به ناحيۀ
تَلِي َها) صاحب اين امر را در يكى از اين ّ
ذى طوى كه نام كوهى است ،در اطراف م ّكه اشاره نمود  -تا آنكه قبل از خروجش
خدمتكار مخصوص او كه پيوسته با او است بيايد ،تا با پارهاى از اصحاب وى مالقات
كند و گويد :شما در اينجا چند نفريد؟ و آنان مىگويند :حدود چهل مرد ،پس گويد:
اگر شما صاحب خود را ببينيد چه خواهيد كرد؟ آنان پاسخ دهند :به خدا سوگند
اگر ما را دستور فرمايد كه كوهها را از جا بركنيم در ركاب او خواهيم كند ،سپس
سال بعد نزد آنان آمده گويد :ده تن از سر كردگان و برگزيدگان خود را نشان دهيد،
معين مىكنند ،پس با ايشان(از آن جمع جدا شده) روانه
و آنان براى او ده نفر را ّ
1
مىگردند ،تا صاحب خويش را مالقات كنند ،و او ايشان را وعدۀ فردا شب مى دهد.
جواب :از این روایت به هیچ عنوان ،وقوع یا حتی امکان سفارت و نیابت خاصه
در زمان غیبت کبری و قبل از خروج سفیانی و شنیدن صیحه آسمانی ،استفاده
نمیشود ،و احمد الحسن هم وقتی این روایت را دلیل بر وقوع سفارت در زمان
غیبت کبری میداند ،2کیفیت استداللش معلوم نیست ،مگر اینکه آمدن خادم آن
حضرت را بسوی آن قوم ،رسالت حساب کند ،در حالیکه در روایت بیان نشده است
که حضرت او را ارسال کرده باشد ،بلکه خود او با عده ای مالقات میکند و زمینه
مالقات آنها را با حضرت ولی عصر فراهم میسازد ،در واقع این روایت اثبات وقوع
مشاهده میکند  ،نه سفارت و نیابت خاصه.
دوم :احمد الحسن ادعا دارد که چون ظهور یمانی به دستور امام} صورت
میگیرد ،و بیرق یا پرچمی که او دارد ،هدایت کننده تر است نسبت به بقیه پرچم
ها و جاللت شأن او را به اثبات میرساند ،پس حتما او نیابت خاصه از طرف حضرت
دارد ،و این نیابت خاصه در زمانی است که هنوز سفیانی خروج نکرده و صیحه
آسمانی هم شنیده نشده است ،و این نکته میرساند که مراد از توقیع شریفی که
برای سمری ارسال شده بود ،نفی سفارت در زمان غیبت کبری نیست.
و بعضی از پیروان او نیز با اصرار به این مطلب ،3استدالل میکند به گفته جناب
آقای کورانی که در دو کتاب خود نوشته است :یمانی سفیر خاص آن حضرت
4
میباشد.
جواب :در اینکه یمانی حقیقی که نزدیک زمان قیام امام زمان} خروج
 .1الغیبة نعمانی ص 182
 .2جامع االدله ص 25
 .3جامع االدلة ص 23
 .4عصر الظهور ص  114و المعجم الموضوعی الحادیث االمام المهدی ع ص 604
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میکند ،جاللت شأن و ارتفاع مقام دارد شکی نیست ،و اینکه بین سه پرچم یمانی
و خراسانی و سفیانی( ،طبق بعضی از روایات) پرچم یمانی هدایت کنندهتر است و
منتظران باید دنبال او راه بیفتند ،و از او حمایت کنند باز شکی نیست ،اما اینکه قیام
او به دستور امام زمان} باشد ،و آن حضرت در نامه ای یا جلسه ای یا مشاهده ای،
به او دستور داده باشد ،ثابت نیست و دلیلی هم برای آن وجود ندارد.
فرمایش جناب آقای کورانی هم استنباط شخصی ایشان است ،و روایت نیست تا
دیگران ملزم به قبول باشند و اینکه بعد از ظهور امام} یمانی چه جایگاهی خواهد
داشت ،آیا وزیر امام} میشود یا سفیر و نائب خاص ،مربوط به بعد از ظهور است
و اثبات سفارت در زمان غیبت کبری را نمیکند.
بنابر این کلیت مستفاد از توقیع شریف با این گونه مطالب نقض نمیشود ،و با
بیانی که در توضیح معنی توقیع شریف داشتیم (استفاده انقطاع سفارت و نیابت
خاصه قبل از خروج سفیانی و شنیدن صیحه) منافاتی نخواهد داشت.
الزم به ذکر است :که نیابت خاصه یا باید توسط خود حضرت} مستقیما به
مردم اعالم شود ،و یا اینکه ،نائب قبلی ،قبل از فوت خود آن را اعالم کند ،که در
این مورد بعد از فوت نائب چهارم ،هردو جهت منتفی میباشد ،پس عقال و نقال باید
مدعی نیابت خاصه تکذیب شود ،و روایتی هم نداریم که یمانی واقعی در موقع ظهور
یا خروجش ،خودش را نماینده امام زمان} معرفی مینماید.
اما در قسمت دوم و بحث صغروی ،شکی نیست که هر دعوایی برای اثبات دلیل
الزم دارد ،و بر فرض قبول امکان ارسال سفیر و عدم انقطاع سفارت و نیابت خاصه،
صحیح نیست که انسان فورا به هرکسی که ادعا میکند ،فرستادۀ امام زمان}
است ،ایمان بیاورد.
زیرا مدعیان نیابت خاصه در این صورت ،از حد شمارش خارج شده و هر استفاده
جویی دنبال کسب منفعت و در آمد از این راه خواهد بود ،و برای همین جهت
است که حتی ادعای مشاهده ،به صرف ادعا قابل قبول نخواهد بود ،مگر اینکه صدق
دعوای مدعی از طرقی که شرع معرفی کرده است ،یا نزد عقالی عالم معتبر است
ثابت شود ،وقتی نسبت به مشاهده این چنین باشد ،ادعای سفارت که جای خود
را دارد.
در هر صورت ،اگر امکان سفارت در زمان غیبت کبری را پذیرفتیم ،مسلما کسی
که ادعای سفارت میکند ،برای اثبات این ادعا باید دلیل اقامه کند ،تا مورد قبول
واقع شود ،زیرا وقتی برای اثبات وجود خداوند و توحید و رسالت و عصمت و امامت
و ...دلیل الزم است ،برای اثبات سفارت از ناحیه امام} به طریق اولی دلیل الزم
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است.
احمد الحسن و پیروان او نیز به دست پا افتاده اند و برای خود شان دلیل هایی
سرهم کرده و در جزوهها و کتابچه های گوناگون ،مکرر در مکرر نگاشته اند ،که
میخوانیم و مورد بررسی و نقد قرار میدهیم.
احمد الحسن وقتی از طرف یک خانم مسیحی (اگر اصل قضیه ساختگی نباشد)
در رابطه با این پرسش قرار میگیرد (چگونه با دالیل عقلی و نقلی ثابت میکنید
که شما سفیر پنجم هستید ،شما شیعیان معتقدید که سفرای امام زمان} چهار
نفر هستند ،و بعد از آن سفارت قطع شده است چطور با دلیل عقلی و نقلی از قرآن،
تورات و انجیل ثابت میکنید که شما سفیر پنجم هستید).
احمد الحسن بعد از آنکه عباراتی از تورات و انجیل ،در رابطه با انبیای بنی
اسرائیل نقل میکند و اینکه آنها برای خود شان اوصیائی داشتند و رفتند و بعد از
مدتی که فرستاده ای نداشتند ،دوباره رسول و فرستاده ارسال کردند ...که البته خود
آن کلمات مورد بحث است که آیا آنچه او میگوید افاده میکند یا خیر ،میگوید:
(اما در خصوص امام مهدی} ،سفرای چهارگانه اش را در مدت غیبت فرستاد،
غیبتی که نزدیک هفتاد سال طول کشید ،سپس سفارت و ارسال از سوی امام
مهدی}متوقف شد ،و در اینجا هم توقف برای مدتی به معنی خاتمه یافتن آن
برای همیشه نیست ،بلکه دلیل وجود دارد ،که وقتی قیام امام مهدی} نزدیک
شود ،و هنگامه قیامت صغری برسد ،فرستاده ای از سوی خود که تمثیلی از او است
1
میفرستد که ان شاء اهلل دلیل را خواهم آورد).
وی به آیاتی از قرآن کریم نیز استدالل میکند ،که به نظر او داللت بر وجود
فرستاده ای بعد از فرستاده دارد (که استداللها هم از آن استداللهای آبکی میباشد
و در آینده به مواردی از این استدالل ها خواهیم پرداخت) و میگوید( :از حضرت
محمد ,احادیث زیادی از طریق شیعه و سنی نقل شده است که بر وجود یک
مهدی و قائم ،قبل از امام مهدی} داللت دارند ،او با امام زمان} در ارتباط است
و فرستادۀ وی و دست راست و وصیش میباشد ،وصیت رسول اکرم ,با اسم و
صفت به این شخص هدایت میکند ،اینکه او مهدی اول است ،نامش احمد است  و
از نسل امام مهدی} میباشد ،ائمه] نیز این شخص را ،که امام مهدی} او
را میفرستد با اسم ،محل سکونت و ویژگی هایش توصیف کرده اند ،نامش احمد
است و از بصره و ...به جهت اختصار از نقل احادیث معذورم).
در جواب از این استدالل میگوییم :بر فرض صحت این جوابها ،و عدم اشکال بر
 .1وصی و فرستاده ...ص 20
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استفاده غلط او از تورات ،انجیل و قرآن کریم ،میگوید( :احادیث زیادی از حضرت
محمد نقل شده است) وقتی گفته میشود احادیث زیاد ،حد اقل عددی که به ذهن
مخاطب میرسد ،عدد ده تا پانزده حدیث در این زمینه است ،در حالیکه جمع
آورنده این کتاب در زیر متن عربی آن سه یا چهار روایت نقل میکند و خود احمد
الحسن هم در جواب به سه یا چهار روایت بیشتر اشاره نمیکند ،که از هیچ کدام
آنها استفاده سفارت قبل از ظهور برای هیچ کسی نمیشود ،مثال میگوید پیامبر
 ,در حدیث وصیت( ،با در نظر نگرفتن اشکاالت سندی و متنی آن) فرموده
است که امام دوازدهم} نزدیک مرگش ،امامت را به فرزندش که مهدی اول است
تحویل بدهد ،در حالیکه این آدم خودش را فرستاده  معرفی میکند.
احمد بن اسماعیل برای اینکه بقول خود و یارانش از این شبهه جواب دهد،
چنین میگوید( :وفات همیشه به معنی مرگ نیست بلکه فقط اشاره ای به مرگ
دارد ،به اعتبار اینکه وفات ،استیفاء (تمام و کمال گرفتن)از جانب خداوند سبحان
يسىٰ إِن ِّي ُمتَ َوفِّ َ
است (إِ ْذ قَ َ
يك) آنگاه که خدا فرمود :ای عیسی من ترا
ال اللَّـ ُه يَا ِع َ
وفات می دهم.

آیا عیسی} مرده است؟

لذا رفع هم مانند مرگ وفات نامیده میشود ،به این اعتبار که هردوی آنها
1
مصداق استیفاء( ،تمام و کمال گرفتن هستند).
جواب :اوال :وفات در زبان عربی به معنی موت است ،و این معنی در تمام کتب
لغت ذکر شده است ،و اگر به معنی دیگری مثل استیفاء و غیره استعمال شود ،نیاز
به قرینه دارد ،که در مورد حضرت عیسی} ،چنین است ،چون خداوند متعال
يسى ابْ َن َم ْريَ َم َر ُس َ
وه
وه َو َما َص َلبُ ُ
ول اللَّـ ِه َو َما قَتَ ُل ُ
میفرمایدَ :
(وقَ ْولِه ِْم إِن َّا قَتَ ْلنَا ال ْ َم ِس َ
يح ِع َ
اختَ َل ُفوا فِي ِه ل َ ِفي َش ٍّ
اع ال َّظ ّنِ ۚ
ين ْ
ك ِّم ْن ُه ۚ َما ل َ ُهم ب ِ ِه ِم ْن ِع ْل ٍم إ َِّل اتِّبَ َ
َولَـٰ ِكن ُشبِّ َه ل َ ُه ْم ۚ َوإ َِّن ال َّ ِذ َ
يما) و گفتارشان که :ما ،مسیح
وه يَ ِقينًا ،بَل َّرفَ َع ُه اللَّـ ُه إِل َ ْي ِه ۚ َو َك َ
َو َما قَتَ ُل ُ
ان اللَّـ ُه َعزِي ًزا َح ِك ً
عیسی بن مریم ،پیامبر خدا را کشتیم ،در حالی که نه او را کشتند ،و نه بر دار
آویختند ،لکن امر بر آنها مشتبه شد ،و کسانی که در مورد (قتل) او اختالف کردند،
از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی میکنند ،و قطعاً
2
او را نکشتند ،بلکه خدا او را به سوی خود ،باال برد و خداوند ،توانا و حکیم است.
و چون یقین داریم به حیات حضرت عیسی} ،به خاطر این قرینه کلمه (وفاة)
 .1همگام با بنده صالح خدا ج 1ص 70
 .2نساء 158 – 157
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را به مرگ معنی نمیکنیم ،بلکه میگوییم به معنی برگرفتن و استیفاء میباشد.
ولی در مورد حدیث وصیت قضیه فرق میکند و در اینجا (وفاة) بمعنی موت
و مرگ است ،زیرا از حضرت امیرالمؤمنین} تا حضرت حجت} عبارت (فاذا
حضرته الوفاة) بکار گرفته شده و چون در موارد قبلی به معنی مرگ است ،اینجا
هم به معنی مرگ است ،زیرا ظاهر عبارات و سیاق جمالت که متأسفانه احمد بن
اسماعیل آنرا نمیفهمد ،همه بر یک منوال میباشند.
خود احمد الحسن نیز ،وفاة را به مردن معنی میکند وقتی از او سؤال شده که
ين َت َو َّفا ُه ُم الْ َم َلئِ َك ُة} 1چیست؟
معنی این آیه مبارکه {إ َِّن الَّ ِذ َ
2
در جواب میگوید( :کسانی هستند که فرشتگان جانشان را میستانند ).
گفته نشود :که معنی (فرشتگان جانشان را میستانند) یعنی آنها را رفع میکنند.
چون میگوییم :در مورد حضرت عیسی جان و جسم هردو بطرف باال و آسمان
برده شد ،اما در مورد کسانی که موت سراغ شان میآید ،جسم آنها می ماند و به
همین لحاظ ،گفته نمیشود( :رفعه اهلل) خداوند او را بطرف باال برد ،بلکه گفته
میشود( :اماته اهلل) خداوند روح او را قبض کرد و میراند.
ـه َي َت َو َّفى ْ َ
ين
و در جای دیگر باز وفات را به مرگ معنی میکند{ :ال َّل ُ
س ِح َ
الن ُف َ
ـه خَ َلق َُك ْم ث َُّم َي َت َو َّفا ُك ْم} خدا
{وال َّل ُ
َم ْو ِت َها} خدا جانها را به هنگام مرگشان میگیردَ ،
شما را بیا فرید ،سپس میراند{ ،ق ُْل َي َت َو َّفا ُكم َّم َل ُ
ك الْ َم ْو ِت الَّ ِذي ُو ِّك َل بِ ُك ْم ث َُّم ِإلَىٰ
ون} بگو که فرشته مرگ که موکل بر شما است شما را می میراند سپس
َربِّ ُك ْم ُت ْر َج ُع َ
3
بسوی پروردگارتان باز گردانیده میشوید.
و بسیار جای تعجب است که احمد الحسن در ادامه جواب میگوید( :وفات او
یعنی غیبت او).
در کدام کتاب لغت وفات به معنی غیبت آورده شده است ،حتما در قاموس
مدعیان دروغین ،و اگر بپذیریم که وفات در امام دوازدهم} ،به معنی غیبت است،
پس این آدم باید  1111سال پیش دعوایش را مطرح میکرد ،چون طبق معنایی
که خود او میکند و وفات را به معنی غیبت میگیرد ،غیبت کبرای امام زمان}
در سال  329هجری قمری واقع شده ،و این آدم حاال آمده ادعای سفارت میکند.
عالوه بر آنچه گفته شد در روایات راجع به آمدن حضرت عیسی} ،بعد از
 .1نساء 97
 .2متشابهات ج  4ص 94
 .3متشابهات ج  4ص 213
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ظهور امام زمان} ،کلمه (نزول) بکار گرفته شده است ،در حالیکه برای امام
زمان}کلمات (ظهور ،قیام  و خروج) آورده شده است ،که فرق این کلمات با کلمه
(نزول) برای آدم عاقل و دانا مشخص است ،ولی  برای اینکه  احمد بن اسماعیل
و پیروانش بفهمند ،میگوییم :نزول ،یعنی آمدن از باال ولی ظهور و خروج و قیام،
یعنی بیرون آمدن ،حرکت نمودن و ظاهر شدن که به هیچ عنوان مستلزم پائین
آمدن از جای باالئی نیست.
البته ،احمد الحسن در ضمن معنائی که برای وفات ذکر میکند و آنرا به معنی
غیبت میگیرد ،مطالب دیگری هم مینویسد ،که هیچ ربطی به سؤال سائل و جواب
او ندارد بلکه سخنانی است بیربط به موضوع ،و اساسا این طائفه یکی از کلکهای
شان ،سخنان پراکنده و بیربطی است که قاطی گفتههای خود میکنند ،تا عوام
الناس بی خبر از همه جا گیج و سر در گم شوند.
در واقع هرکس به جزوات آنها مراجعه کند ،متوجه این نکته خواهد شد که
حرف زدن اینها ،و نوشتن اینها شبیه این فکاهی است:
گلیم از بـام قیل افتــاد نشکسـت      چــرا از خانـه بـردی نعلبـکی را
درختهای سر کـوه را کـی شـانده      کجــا بردی از این جا صندلی را
ثانیا :در روایت وصیت (بر فرض صدور و داللت) تسلیم امامت مطرح است ،نه
مسئله سفارت و رسالت و از اول تا آخر آن روایت (فاذا حضرته الوفاة فلیسلمها الی
ابنه) گفته شده است ،و خود این آقایان و امام شان نیز آنرا به معنی خالفت و امامت
گرفته اند ،ولی در اینجا که میرسند ،از این روایت برای اثبات سفارت استفاده
میکنند.
ثالثا :در روایت وصیت (برفرض صدور و داللت) در تمام فقرات از اول تا آخر
دارد ،که وقتی زمان وفات امام حاضر رسید( ،فلیسلمها الی ابنه) آنرا به پسرش
تسلیم نماید.
و این عبارت نص است در اینکه مراد از (ابن) فرزند بال فصل است ،چنانکه وقتی
شما ،پولی یا کتابی را به کسی بدهید و به او بگویید ،این پول یا کتاب را به پسر
احمد الحسن بده ،او نمیرود به نسل چهارم یا بیشترش بدهد ،بلکه میبرد به فرزند
بال واسطه او میرساند ،و (ابن) اگر مجرد از قرینه باشد (مثل همین مورد وصیت)
به نوه و یا نتیجه اطالق آن غلط خواهد بود.
در قرآن کریم هم مراد از ابن نوح و لقمان و غیره فرزند بال واسطه است ،و در
فقرات قبلی روایت از حضرت امام حسین} تا حضرت امام حسن عسکری}
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مراد از (ابن) فرزند بال واسطه میباشد ،اما یک مرتبه آسمان چرخ می زند و مطابق
میل و هوای احمد الحسن ،مراد از ابن میشود نسل پنجم آنهم نسل پنجمی که
تازه فهمیده از نوادگان امام زمان است!
اما نسبت به ادعای مهدی دوم بودن ،هیچ روایتی داللت ندارد که قبل از حضرت
مهدی موعود} ،یک مهدی یا قائم دیگری میآید که فرستاده مهدی اول است،
در روایت وصیت برای فرزند امام زمان} که (طبق روایت وصیت با فرض صحت)
سه نام ذکر شده است ،احمد ،عبد اهلل و مهدی ،گفته نشده که او رسول امام مهدی
} است ،بلکه گفته شده که او جانشین امام زمان} میباشد و عالوه بر این سه
تا نام دارد ،در حالیکه احمد بن اسماعیل فقط به یک نام شناخته شده و میشود.
گفته نشود :که مقصود داشتن سه نام است ،نه اینکه بین مردم هم به همین سه
نام معروف باشد ،و احمد بن اسماعیل هم دارای سه نام میباشد.
زیرا میگوییم :مراد از اسم یا نام یا لقب یا کنیه ،اموری است که فرد مسمی
یا ملقب یا مکنی ،بواسطه این امور شناخته میشود ،و در روایت وصیت (بر فرض
صدور و داللت) که این سه نام ذکر شده ،به این جهت است که عالمت و نشانه ای
برای شناخت شخص مذکور در روایت باشد ،تا کس دیگری که مثال نامش احمد
است نیاید و ادعا کند که آن شخص من هستم چون نامم احمد است ،و خودم
میدانم که دو نام دیگر -عبد اهلل و مهدی  -را هم دارم ،پس بیایید و از من پیروی
کنید.
ویژگیهایی که ادعا میکند ،در روایات ذکر شده و بر او صادق است ،با ادعا که
نمیشود ،این آدم باید بیاید در مأل عام و اول ویژگیها را برای مردم بیان کند ،و
با سند مورد قبول به اثبات برساند و بعد خودش را نشان دهد ،که آن خصوصیات
را دارد یا خیر.
میگوید :در روایت آمده است که نامش احمد و از بصره است ،پس سفارت من
ثابت است.
میگوییم :اوال در هیچ روایتی نیامده است که سفیر پنجم امام زمان} ،از
بصره است و نامش احمد است و ثانیا :روایت مورد نظر او روایتی است که در آن
نام  313نفر یاران امام زمان} بیان شده است و هیچ ربطی به این شخص ندارد،
بلکه با دیدن روایت ،تحریف و تدلیس و دروغ این شخص برای خوانندگان روشن
خواهد شد .
االن روایت را مینویسیم تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
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محمد بن جریر بن رستم طبری در کتاب دالئل االمامة در حدیثی طوالنی از
امام صادق} که در رابطه با نامهای یاران امام زمان} وارد شده است این چنین
نقل میکند( :م َِن اَل ْ َب ْص َرةَِ :ع ْب ُد ا َ َّلر ْح َم ِن ب ْ ُن اَلْ ْع َط ِ
ف ب ْ ِن َس ْعدٍَ ،و أَ ْح َم ُد ب ْ ُن ُملَ ْي ٍحَ ،و
َح َّما ُد ب ْ ُن َجاب ِ ٍر) و از بصره سه نفر از یاران امام زمان} میباشند -1 ،عبدالرحمن
1
بن اعطف بن سعد – 2 ،احمد بن ملیح – 3 ،حماد بن جابر.
اگر خوانندگان عزیز دقت بفرمایند :اوال :در روایت گفته شده( :احمد بن ملیح)
در حالیکه این آدم نام خودش را (احمد بن اسماعیل) بیان میکند ،ثانیا  :در روایت
نام سه نفر برده شده است و هرسه نفر هم در یک سطح ذکر شده اند ،پس نباید
آین شخص تنها میآمد و ادعا می کرد ،ثالثا :در روایت ذکر از سفارت و نیابت خاصه
به میان نیامده است.
دستگاه احمد الحسن ،از هر طریق ممکن دست به انحراف و گمراه کردن مردم
میزنند حتی اگر شده با قیچی کردن حدیث ،تحریف حدیث ،غلط معنی کردن
قرآن و حدیث و توجیه حدیث ،مطابق دلخواه خود شان بدون آنکه شاهدی برای
آن توجیه وجود داشته باشد ،مثل همین روایت باال که اوال آنرا از منبع اصلی نقل
نمیکنند و ثانیا آنرا با قیچی کردن و تحریف نقل میکنند ،و ثالثا توجیهات غلط
بخورد مردم میدهند ،تا آنها را منحرف نموده و بسوی خود جذب نمایند.
یک وقتی کلیپی را دیدم که یکی از طالب قم با یکی از پیروان احمد الحسن
مناظره کرده بود ،وقتی پیرو احمد الحسن ،این حدیث را بصورت بریده آورد ،آن
فرد طرف مقابل ،گفت :که این حدیث (احمد بن ملیح ) گفته در حالیکه امام شما
(احمد بن اسماعیل) است پیرو دست به توجیه زده گفت :بلی چون پدر ایشان بسیار
زیبا و نمکی بود با اینکه نامش اسماعیل بود ،او را ملیح میگفتند ،که اگر این گفته
درست بود باید خود احمد الحسن از پدرش ،با این لقب یاد میکرد و عکسی هم از
پدرش منتشر میکرد ،تا دیده شود واقعا ملیح و نمکی بوده است یا خیر.
بنده حقیر بعد از شنیدن این توجیه به یاد یک داستان افتادم که بعضی از
دوستانم از کسی نقل کرد :وقتی در افغانستان حکومت مجاهدین تشکیل شد و
جنگ بین احزاب جهادی شروع شد ،سربازان هر حزبی افراد احزاب متخاصم را
دستگیر میکردند و گروگان میگرفتند ،تا به این وسیله افراد خودشان را که در
اسارت نزد احزاب دیگر بودند آزاد کنند ،روزی چند نفر را یکی از احزاب دستگیر
کرده و نزد فرمانده خود بردند در بین آنها یک نفر زن هم بود ،فرمانده از بعضی
مردها نامهای شان را پرسید ،و بعد دستور داد که آنها را زندانی کنند فقط  یک
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زن و یک مرد باقی مانده بودند ،از آن زن پرسید :نام تو چیست؟ گفت :نامم فاطمه
است ،فرمانده گفت :ترا آزاد میکنم ،چون همنام خواهرم هستی ،آن زن رفت و بعد
فرمانده خطاب به مردی که مانده بود گفت :بگو ببینم نام تو چیست؟ مرد گفت :نام
من علی است ولی در خانه من را وقتی بخواهند ناز دهند ،فاطمه میگویند.
آن پیرو هم میگفت :نام پدر احمد ،اسماعیل است ولی وقتی میخواستند نازش
بدهند ،ملیح میگفتند.
وانگهی این قسمت از روایت را توجیه کردید؟ ،با دو نام دیگر که یکجا با احمد
از بصره میآیند چه توجیهی دارید ،و از همه مهمتر سفارت را چگونه با این توجیه
درست میکنید.
عالوه بر آنچه گفته شد ،روایتی دیگری هم وجود دارد که احمد بن اسماعیل
برای گول زدن دیگران ،فقط به اول آن روایت اشاره میکند و بس.
میگوید :از امیر المؤمنین} در خبری طوالنی روایت شده است( :فرمود :آگاه
1
باش که اولین آنها از بصره و آخرین آنها از ابدال است.)...
میگوییم :این روایت را او از کتاب  (بشارة االسالم) نقل میکند ،و در کتاب
مذکور روایت این چنین آورده شده است( :اال و إن اولهم من البصرة و آخرهم من
االبدال ،فاما الذین من البصرة ،فعل و محارب) آگاه باش که اولین آنها از بصره
و آخرین آنها از ابدال است ،پس آنهایی که از بصره هستند( ،فعل و محارب)
2
میباشند.
در این روایت ،همان طوریکه مشاهده میکنید ،نام آن دو نفر نیز ذکر شده است،
البته در کتاب (بشارة االسالم) نام نفر اول (فعل) نوشته شده که شاید غلط چاپی
یا استنساخی باشد ،و صحیح آن (فعلی) میباشد یعنی پس آن دو نفر ،اول شان
(علی) و دوم شان (محارب) نام دارد ،که احمد الحسن برای پیشبردن اهداف شومی
که در نظر دارد از ذکر دنباله روایت خود داری میکند ،گرچه که اگر این دنباله هم
نبود ،باز هم داللتی برای او نداشت ،چون تنها او که از بصره نیست.
این روایت اصلش در کتاب (الزام الناصب) و در کتابهای دیگر از این کتاب نقل
شده است ،و در کتاب اصلی این چنین روایت شده( :فقال :اسمعوا ابین لکم اسماء
انصار القائم} ،إن اولهم من البصرة و آخرهم من االبدال ،فالذین من اهل البصرة
رجالن ،اسم احدهما علی و اآلخر محارب )...پس علی} فرمود :گوش دهید ،تا
نامهای یاران امام زمان} را برای شما بیان کنم ،اولین آنها از بصره و آخرین آنها
 .1متشابهات ج  4ص 72
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از ابدال است ،و اما کسانی که از بصره میباشند ،دو مرد هستند که اسم یکی از آندو
1
(علی) و اسم دیگری (محارب) میباشد.
اینک خود خوانندگان عزیز قضاوت کنند ،که این روایت حتی به همان صورت
که احمد بن اسماعیل نقل کرده است ،داللت ندارد ،که او یکی از همان دو نفری
باشد  که از بصره به یاری امام زمان} بر میخیزند ،وانگهی االن آن نفر دوم
کجاست و در ثالث ،این روایت در بیان اسامی یاران امام زمان} پس از خروج آن
حضرت است ،نه در بیان معرفی سفیران و فرستاده های آن حضرت.
در دنباله روایت هم میبینید ،که حضرت امیر المؤمنین} نام آندو نفر را نیز
ذکر میکند  -علی و محارب  -که هیچ کدام با این شخص تطابق ندارد.
احمد الحسن دلیل دیگری که برای اثبات نیابت و سفارت خود ،از جانب امام
زمان} میآورد ،و آن روایتی است که از کتاب (بشارة االسالم) نقل میکند،
منتهی قبل از اینکه روایت را نقل کند ،اول نشانههایی را بیان میکند تا بگوید که
دارای این نشانه ها میباشد ،لطفا خوب دقت کنید( :مهدی اول نخستین نفر از
سیصد و سیزده تن است و او از بصره میباشد ،در گونه ی راستش نشانه ای است
و سرش شوره دارد ،بدنش مانند بدن موسی بن عمران میباشد و در پشتش ختم
نبوت است ،و صیت رسول خدا ,در مورد او است ،او پس از ائمه ,دانا ترین
مردم ،به قرآن ،تورات و انجیل است ،و در ابتدای ظهورش جوان میباشد ،پس
پیامبر ,فرمودند( :سپس در مورد جوانی سخن راند و فرمود ):هنگامی که او را
2
دیدید با او بیعت کنید ،زیرا که او خلیفه مهدی است).
جواب :باید دید او چقدر راستگو و درست کردار است ،اوال :قبل از روایت مطالبی
را که در رابطه بانشانه های امام زمان} است ذکر میکند ،و طوری وانمود میکند
که این نشانه ها ،با روایتی که نقل میکند در ارتباط است ،چون بعد از بیان نشانه
ها میگوید( :پس پیامبر} فرمودند) یعنی بعد از بیان نشانه ها ،و این دروغی
محض و آشکار است.
ثانیا :از دو روایت قبلی که آوردیم معلوم شد که از بصره سه نفر یا دو نفر ،جزء
یاران امام زمان} میباشد ،که نام (احمد بن اسماعیل) در میان آنان نیست ،بلکه
آن نامها عبارت بودند از (عبدالرحمن بن اعطف بن سعد ،احمد بن ملیح ،حماد بن
جابر ،علی و محارب) ،و نام احمد بن اسماعیل مذکور نیست ،بر فرض که یک طوری
توجیه کنند ،سؤال میشود که پس آن چهار نفر دیگر کجا هستند.
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ثالثا :او اگر میخواهد نشانهها را به اثبات برساند ،باید بیاید در یک جمعی که
افراد مورد اعتماد مردم در آن جمع حضور داشته باشند ،بدن خودش را به نمایش
بگذارد ،تا دیده شود آنچنان که ادعا میکند هست یا خیر؟
رابعا :اصال معلوم نیست که شخصی به این نام و نشان ،وجود خارجی دارد یا
خیر؟ و یا اینکه دشمنان اسالم ،تصورات خود شان را توسط مزدورانشان بخورد یک
عده آدم احساساتی و نادان ،داده اند؟ یا اینکه اگر یک مدعیی بوده ،آیا حاال زنده
است یا مرده؟
خامسا :برای اثبات علم خود نیز باید بیاید در میان جمعی از علماء و دانشمندان،
و به سؤاالت آنان گوش بدهد که اگر توانست پاسخ دهد ،آنوقت راه برای ادعا باز
است ،اما آنچه تا کنون از او ظاهر شده است ،جز اغالط ادبی و عقیدتی و غلط
خواندن قرآنکریم و مشتی توجیهات بی مایه و چرندیات ،چیز دیگری دیده نمیشود.
(خلِي َف ُة
سادسا :روایت را قیچی نموده و بجای َ
(خلِي َف ُة ا َ َّلل ِ اَل ْ َم ْه ِد ُّي) نوشته است َ
اَل ْ َم ْه ِد ُّي) تا وانمود کند ،که پیامبر ,او را به عنوان جانشین حضرت مهدی ,و
سفیر آن حضرت معرفی کرده است.
سابعا :روایتی را که وی با تحریف و تقطیع نقل میکند ،صاحب کتاب (بشارة
االسالم) آنرا از سنن ابن ماجۀ قزوینی  -که یکی از کتب شش گانه معتبره اهل
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ان قَ َ
ول ا َ َّلل ِ َصلَّى ا َ َّللُ َع َل ْي ِه َو آل ِ ِه:
سنت است  -اینگونه نقل میکندَ ( :ع ْن ثَ ْوب َ َ
ير إِلَى َو ِ
الثَ ٌة ُك ُّل ُه ْم اِبْ ُن َخلِي َف ٍة ثُ َّم َ
يُ ْقتَ ُل ِع ْن َد َك ْن ِز ُك ْم ثَ َ
ات
اح ٍد ِم ْن ُه ْم ثُ َّم تَ ْط ُل ُع ا َ َّلرايَ ُ
ال تَ ِص ُ
َ
ال ل َ ْم يُ ْقتَ ْل ُه قَ ْو ٌم ثُ َّم َذ َك َر َش ْيئ ًا ف َق َ
لسو ُد ِم ْن قِبَلِ اَل ْ َم ْشرِقِ فَيُ َقاتِ ُلون َ ُهم قَ ْت ً
وه
ا َ ُّ
ال :فَ ِإذَا َرأ ْيتُ ُم ُ
َّ
(جثَ ْواً) َع َلى اَلثَّ ْل ِج فَ ِإن َّ ُه َخلِي َف ُة اَلل ِ اَل ْ َم ْه ِد ّيُ) ثوبان از رسول خدا ,روایت
فَبَايِ ُع ُ
وه َو ل َ ْو َ
میکند که فرمود :سه نفر نزد گنج شما کشته شوند که همه پسر خلیفه باشند ،و به
سوی هیچ کدام آنها نروید ،سپس پرچم های سیاه از جانب مشرق پدیدار میشود،
پس بکشند آنها کشتنی که هیچ قومی آنچنان نکشد  -بعد پیامبر ,چیزی
فرمودند  -پس فرمودند :وقتی او را دیدید ،با او بیعت کنید حتی اگر با نشستن
1
روی دو کنده زانو ،روی یخ باشد ،زیرا که خلیفه خدا حضرت مهدی}میباشد.
صاحب (بشارة االسالم) بعد از نقل روایت میگوید( :جثی جثوا ای جلس علی
رکبتیه و فی نسخة حبوا و هو المشی علی البطن و الید) اگر (جثوا) باشد یعنی
نشستن بر زانوها ،و در نسخه دیگر (حبوا) آورده شده که به معنی سینه خیز رفتن
است.
می بینید که این دجال با پیروانش حتی از روایت هم دزدی میکنند و تعجب
 .1بشارة االسالم ص 47
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این جا است که (ناظم عقیلی) نظریه پرداز این گروه منحرف نیز در حاشیه و در
ذیل گفتار احمد الحسن نوشته است( :پس هنگامی که او را دیدید ،با او بیعت کنید
حتی اگر سینه خیز بر روی برف و یخ باشد که او خلیفه مهدی است).
(م ْن
به رسول خدا ،,به دروغ نسبت می دهند ،در حالیکه آن حضرت فرمودَ :
َك َذ َب َع َل َّي ُمتَ َع ِّمدا ً فَ ْليَتَبَ َّو ْأ َم ْق َع َد ُه ِم َن اَلنَّا ِر) کسی که بر من دروغ ببندد ،نشیمنگاهش
پر از آتش خواهد شد.
این چه امامی است که روز روشن دروغ میگوید ،آنهم دروغی به این بزرگی و
پیروانش نیز او را تأیید میکنند ،و نمی دانند که کسی که یکبار به پیامبر ,دروغ
بسته است ،ده بار دیگر هم میتواند اینکار را بکند.
مگر اینکه بگویند نسخۀ که از کتاب (بشارة االسالم) که نزد او و عقیلی بوده ،این
چنین بوده ،که در این صورت ،دروغ را از او نفی میکنند ولی علم و عصمت هم از
او نفی میشود ،پس نه علم دارد که نمی دانسته منبع اصلی حدیث کجاست ،و نه
عصمت که به اشتباه حدیث را غلط نوشته است.
همانطوریکه خود صاحب کتاب گفته و ما هم تذکر دادیم ،این روایت را ابن
ماجه قزوینی در سنن خود از رسول خدا  ,با سند صحیح نقل میکند ،و چون در
کتاب قبلی اشتباهات در نقل دارد ،ما آنرا از سنن ابن ماجه برای خوانندگان عزیز
نقل مینمائیم ،تا بصیرت بیشتری حاصل شود.
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ان قَ َ
الثَة ُك ُّل ُه ْم اِبْ ُن َخلِي َف ٍة ثُ َّم َ
ول ا َ َّلل ِ :,يَ ْقتَتِ ُل ِع ْن َد َك ْن ِز ُك ْم ثَ َ
ال
( َع ْن ثَ ْوب َ َ
ير إِلَى َو ِ
لسو ُد ِم ْن قِبَلِ اَل ْ َم ْشرِقِ فَيَ ْقتُ ُلون َ ُك ْم قَ ْت ً
ال ل َ ْم يُ ْقتَ ْل ُه
اح ٍد ِم ْن ُه ْم ثُ َّم تَ ْط ُل ُع ا َ َّلرايَ ُ
ات ا َ ُّ
يَ ِص ُ
َ
َ
َّ
ال َر ُس ُ
ال أ ْح َف ُظ ُه قَ َ
قَ ْو ٌم ثُ َّم َذ َك َر َش ْيئ ًا َ
وه َو ل َ ْو َح ْبوا ً َع َلى اَلثَّ ْل ِج
وه فَبَايِ ُع ُ
ول اَلل ِ ,فَ ِإذَا َرأ ْيتُ ُم ُ
فَ ِإن َّ ُه َخلِي َف ُة ا َ َّلل ِ اَل ْ َم ْه ِد ُّي) نزاع و جنگ میشود نزد گنج شما بین سه نفر که همه
پسر خلیفه هستند ،که چیزی گیر شان نمیآید ،سپس پرچمهای سیاهی از جانب
مشرق پدیدار میشود ،پس می کشند شما را ،کشتنی که هیچ قوم آن چنان کشته
نشده باشند - ،بعد چیزی فرمود که من فراموش کرده ام  -پیامبر ,فرمود :وقتی
او را دیدید ،پس با او بیعت کنید ،حتی اگر سینه خیز روی برف و یخ بروید ،زیرا
1
که او خلیفه خدا حضرت مهدی} است.
محقق کتاب در ذیل حدیث گفته است :در مجمع الزوائد :این حدیث صحیح
است و همه راویان آن ثقات هستند ،و حاکم نیشابوری آنرا در مستدرک روایت
کرده و گفته است :بنا بر شرط بخاری و مسلم حدیث صحیح است و مشکل سندی
ندارد.
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ناظم عقیلی دلیل دیگری هم بر این مدعی اضافه میکند که عبارت است از:
(در کتاب بشارة االسالم به نقل از بحار االنوار از سطیح کاهن در خبری طوالنی،
در یکی از فراز های آن خبر بعد از آنکه ذکر بعضی از وقایعی را میکند که قبل
از قیام حضرت مهدی} صورت میگیرد ،این چنین آمده است ...( :فَ ِع ْن َد َها يَ ْظ َه ُر
اِبْ ُن ا َ ْل َِما ِم اَل ْ َم ْه ِد ّيُ )...پس در آن موقع ظاهر میشود پسر امام مهدی} ،و از این
روایت به صراحت استفاده میشود که فرزند امام مهدی} پیش از قیام خود آن
1
حضرت ،ظهور میکند).
جواب :در نسخه ای که از کتاب (بشارة االسالم) نزد این حقیر موجود است،
و چاپ اول این کتاب میباشد ،که در سال  1428هجری قمری مطابق با 2007
میالدی توسط مؤسسه بالغ ،در بیروت لبنان به نشر رسیده است ،عبارت فوق این
چنین روایت شده است( :فَ ِع ْن َد َها يَ ْظ َه ُر اِبْ ُن اَلنَّبِ ِّي اَل ْ َم ْه ِد ُّي) پس در آن هنگام ظهور
2
میکند پسر پیامبر ,امام مهدی}.
صاحب کتاب مذکور نیز منبع را نقل میکند که بحار االنوار است و در پاورقی
هم نشانی جلد و صفحه ذکر شده است.
وقتی به بحار االنوار هم مراجعه می کنیم ،می بینیم که آنجا هم عبارت چنین
3
است (فَ ِع ْن َد َها يَ ْظ َه ُر اِبْ ُن اَلنَّبِ ِّي اَل ْ َم ْه ِد ُّي).
خوانندگان عزیز توجه فرمایند که اوال :عبارت فوق الذکر روایت و حدیث نیست،
بلکه نقل قول از یک نفر کاهن به نام (سطیح) است که هیچ گونه اعتبار و حجیت
ندارد ،و این قوم از روی ناچاری و برای اثبات مدعای خود شان ،هر مطلبی را که
بتوانند ،از آن به نفع خود استفاده کنند ،نقل مینمایند.
ثانیا :عبارت را تحریف نموده کلمه (النبئ) را بر میدارند ،و بجای آن کلمه
(االمام) را میگذارند ،تا از این طریق یکعده آدم بی خبر از همه جا را گول بزنند و
به گمراهی بکشانند ،در حالیکه خداوند متعال و رسولش و ائمه] دروغگویان
را لعنت نموده اند.
ثالثا :دروغگو که مورد لعنت و نفرین خداوند متعال است ،نمیتواند سفیر و نائب
خاص امام زمان}باشد.
رابعا :شما دیدید که در خود کتاب بشارة االسالم ،در عبارت فوق کلمه (النبی)
وجود داشت ،و اگر گفته شود :که شاید نسخه ای که نزد عقیلی بوده است ،با بقیه
 .1الرد الحاسم ص 15
 .2بشارة االسالم ص 253
 .3بحار االنوار ج  51ص 163
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نسخه ها فرق داشته و اشتباه از نسخه ی کتاب است ،جواب داده میشود که بر
یک فرد محقق و نظریه پرداز الزم است که منبع اصلی را ببیند ،تا مطمئن شود که
اشتباه چاپی و امثال آن وجود نداشته باشد.
خامسا :گفته نشود :که این اشتباه از ناظم عقیلی بوده و او یک شخص عادی
است و معصوم نیست ،پس اشکالی بر احمد الحسن امام این طائفه وارد نمیشود،
زیرا که در جواب گفته میشود :کتاب (الرد الحاسم) مورد تأیید احمد الحسن است
و در نوشته های خود ،پیروان خود را به آن ارجاع داده است ،پس او این کتاب را
دیده است ،و بر فرض ندیده باشد ،از آن باید با خبر باشد ،زیرا که خودش را باالتر از
همه نسبت به قرآن و سنت می داند و ادعای علم غیب دارد ،پس یا با ناظم عقیلی
همدست شده و با هم این دروغ بزرگ را طراحی کرده اند و بعد نشر نموده اند ،یا
اینکه نه سفیر است و نه معصوم تا چه رسد به اینکه امام و پیامبر باشد.
واقعا جای بسیار تأسف است از اشخاصی که گول این مدعیان باطل را خورده
اند ،و دنبال درک حقیقت راه نیفتاده اند ،حتی احتمال جعل و تحریف و دروغ را
هم در ذهن خود راه نداده اند و از همه مهمتر ،بر فرض که تمام این دلیل ها روایت
باشد و قطعی الصدور هم باشد ،باز امکان تطبیق آن براین شخص (احمد الحسن)
نیست ،زیرا هیچ کدام از مطالبی که در روایات آمده با این شخص مطابقت ندارد.

 -5آیا غیر از امام زمان} شخصی دیگری هم
موعود همه ادیان است؟

		

احمد بن اسماعیل و پیروان او میکوشند که او را همان موعود ادیان ،که در
آخر الزمان میآید و جهان را پر از عدل داد میکند ،بعد از آنکه از ظلم جور پر شده
است معرفی نمایند.
در سایت های خود چنین می نویسند( :همان مهدی که در آخر الزمان متولد
میشود نزد اهل سنت ،و فرستاده ایلیا نزد یهودیان و فرستاده عیسی مسیح نزد
مسیحیان).
ما بحول و قوه خداوند متعال ،تمام این دعاوی را ابطال نموده و روی دروغگو را
سیاه خواهیم کرد.
اما امام مهدی} نزد اهل سنت ،همان شخصیتی است که حضرت عیسی}
بعد از خروج او از آسمان نازل میشود و پشت سر او نماز میخواند ،و اهل سنت
غیر از این مهدی ،مهدی دیگری نمیشناسند.
امام مهدی در نزد اهل سنت ،همان شخصیتی است که از نسل رسول خدا ,و
هم نام و هم کنیه ی آن حضرت است ،و پس از ظهورش جهان را پر از عدل و داد
میکند ،بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده است.
اهل سنت یا او را در کتابها و آثار خویش جزء خلفای دوازده گانه میدانند ،که
رسول خدا ,در روایات صحیحه و متواتره از خالفت و امامت آنها خبر داده است ،و
دوازدهمین خلیفه را ،وجود مقدس حضرت مهدی} معرفی میکنند ،یا از امامان
دوازده گانه میدانند که رسول خدا ،,آنها را با اسم و اسم پدر معرفی نموده است.
مگر اینکه احمد بن اسماعیل ادعا کند که حضرت عیسی} ،پس از نزول پشت
سر او نماز میخواند ،و هم چنین جهان را او پر از عدل داد میکند ،و حکومت خدا
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را در زمین او تحقق میبخشد ،و اگر یک روز هم از دنیا باقی نماند ،خداوند آنروز
را آن قدر طوالنی میکند تا زمینه ظهور او فراهم شود ،و ادعا کند که نامش محمد
است نه احمد و کنیه اش نیز ابوالقاسم است.
که در این صورت سؤال میشود :پس نقش امام زمان حجت بن الحسن ،مهدی
موعود} ،در این میان چه خواهد بود ،و قتی همه کاره عالم احمد الحسن باشد؟
اینک میپردازیم به نقل بعضی از روایات مورد قبول عموم اهل سنت ،در رابطه
با مهدی موعود} تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
در صحیح بخاری از رسول اهلل ,روایت شده که فرمودَ ( :ك ْي َف انْتُ ْم اذا ن َ َز َل ابْ ُن
َم ْريَ َم ُ
امام ُك ْم ِم ْن ُك ْم) چگونه خواهید بود وقتی فرزند مریم[در میان شما
فيك ْم َو ُ
1
نازل شود ،و امام شما از خود شما باشد.
2
این روایت در صحیح مسلم نیز نقل شده است.
در مسند احمد بن حنبل و کتب دیگر از رسول خدا ,روایت شده که فرمود:
السا َع ُة َحتَّى تَ ْمتَلِ َئ َ
ض ُظ ْل ًما َو ُع ْد َوانًا ،ثُ َّم يَ ْخ ُر ُج َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْهلِ ب َ ْيتِي" ،أَ ْو
األ ْر ُ
(ال تَ ُق ُ
وم َّ
قَ َ
الِ " :م ْن ِع ْت َرتِي فَيَ ْم َل ُؤ َها قِ ْس ًطا َو َع ْدال َك َما ُملِئَ ْت ُظ ْل ًما َو ُع ْد َوانًا) قیامت بر پا نخواهد
شد تا زمین پر از ظلم جور گردد ،سپس مردی از اهلبیت من خروج میکند ،یا
فرمود :مردی از عترت من خروج میکند ،پس زمین را پر از عدل و داد میکند،
3
چنانکه پر از ظلم و جور شده بود.
ابن جوزی و غیر او با سند از رسول خدا ,روایت کرده اند که فرمود( :يَ ْخ ُر ُج
ل اَ ْ َ
اس ِمي َو ُك ْنيَتُ ُه َك ُك ْنيَتِي ،يَ ْم َ ُ
فِي ِ
ض َع ْد ً
آخ ِر اَل َّز َم ِ
ال َك َما
ل ْر َ
ان َر ُج ٌل ِم ْن ُول ْ ِدي ا ِ ْس ُم ُه َك ْ
ُملِئَ ْت َج ْورا ً فَ َذل ِ َ
ك ُه َو اَل ْ َم ْه ِد ُّي) در آخر الزمان مردی از فرزندان من خروج میکند
که اسمش اسم من و کنیه اش کنیه من است ،زمین را پر از عدل و داد میکند،
4
چنانکه پر از جور شده است ،و آن مرد مهدی} میباشد.
ابن قیم و دیگران از رسول خدا ,روایت کرده اند که فرمود( :ل َ ْو ل َ ْم يَ ْب َق ِم َن
ا َ ُّلدنْيَا إِ َّ
ال يَ ْو ٌم َو ِ
اح ٌد ل َ َط َّو َل ا َ َّللُ َع َّز َو َج َّل َذل ِ َ
ك اَلْيَ ْو َم َحتَّى يَ ْخ ُر َج َر ُج ٌل ِم ْن ُول ْ ِدي ا ِ ْس ُم ُه
ا ِ ْس ِمي) اگر از دنیا باقی نماند جز یک روز ،خداوند متعال آن یک روز را آنقدر طوالنی
5
میکند تا خروج کند مردی از فرزندان من که اسمش اسم من است.
 .1صحیح بخاری ،کتاب بدء الخلق ،باب نزول عیسی بن مریم ح 3449
 .2صحیح مسلم ،کتاب االیمان ،باب نزول عیسی بن مریم ...ح )244( 392
 .3مسند احمد بن حنبل ج  3ص  424ح 10920
 .4تذکرة الخواص ص  363و منهاج السنة ج  4ص 86
 .5المنار المنیف ص  148و .329
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و دهها روایت دیگر که هیچ کدام آن بر مدعی کذاب مطابقت نمیکند ،زیرا
که خود او معترف است که حضرت عیسی} پشت سر حضرت مهدی ،امام
دوازدهم}به نماز ایستاده میشود.
هم چنین جهان را او پر از عدل و داد مینماید ،و اسم او محمد و کنیه اش ابو
القاسم است.
پس اهل سنت به خروج و ظهور همان مهدی معتقدند که شیعیان معتقدند،
و تنها فرق این است که کثیری از اهل سنت ،معتقدند :حضرت مهدی} در
آخر الزمان و قبل از زمان ظهور متولد میشود ،و فعال در دنیا نیست ،اما صفات و
خصوصیات و عالئم و نشانه های که ذکر میکنند ،با امام دوازدهم شیعیان تفاوتی
ندارد.
بنا براین احمد الحسن را اهل سنت به عنوان مهدی موعود نمیشناسند ،بلکه
او را تکذیب و بخاطر اعتقادات غلطش و انکار ضروری دین که خاتمیت رسول
خاتم ,باشد ،تکفیر میکنند.
احمد الحسن خود را فرستاده ایلیا نزد یهودیان میداند ،و می خواهد بگوید
که منجی موعود تورات خود او است ،و به همین لحاظ از کتاب اشعیای نبی (باب
پنجم) از شماره  26تا  30را ذکر میکند ،نا گفته نماند که ما همان ترجمه فارسی
خود او را نقل میکنیم ،البته با ترجمه کتاب مقدسی که نزد اینجانب است ،تفاوتی
که مفهوم و معنی را تغییر دهد ،ندارد.
( 26پس پرچمی بر پا میکند برای امت های دور دست و از سراسر زمین
برایشان فریاد خواهد زد.
 27ناگهان آنان به سرعت میآیند در حالیکه در میان آنها شخص از پا افتاده
وجود ندارد نه چرت میزنند و نه می خوابند و نه کمربند شان پاره میشود و نه
بند کفششان.
 28کسانی که نوک تیرهای شان تیز و سم اسپ هایشان چون سنگ خار است
و چرخهایشان مثل طوفان شمرده خواهد شد.
 29جوانانشان مثل طوفان هستند مثل بچه شیر میغرند و به سرعت شکار خود
را به چنگ میآورند و به سالمت میبرند و رهاننده ای نخواهد بود.
1
 30و در آنروز چون دریا بر ایشان شورش خواهند کرد.)...
 .1وصی و فرستاده ...ص 26
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این بخش تورات فقط خبر از آینده می دهد ،اما آن آینده ممکن است ظهور
حضرت مسیح} باشد زیرا که یهودیان سالیان سال انتظار به دنیا آمدن و ظهور
او را میکشیدند ،تا از مشکالت و بدبختیهای که داشتند رهائی یابند ،و ممکن
است اشارتی باشد به بعثت رسول گرامی اسالم  ،,که به حق نجات بخش جوامع
سرکشی شد که در جهالت غرق شده بودند و جز منافع مادی خویش ،چیزی
{وا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َت ال َّل ِ
ـه َع َل ْي ُك ْم ِإ ْذ
نمیدیدند ،خداوند متعال در قرآنکریم میفرمایدَ :
ٍ
ُكن ُت ْم َأ ْع َدا ًء َف َألَّ َف بَ ْي َن ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُتم بِ ِن ْع َم ِت ِه إِخْ َوانًا َو ُكن ُت ْم َع َلىٰ شَ َفا ُح ْف َرة ِّم َن الن ِ
َّار
َف َأنق ََذ ُكم ِّم ْن َها َك َذٰلِ َ
ِ
(بزرگ) خدا را بر
ون} و نعمت
ـه لَ ُك ْم آ َيا ِت ِه لَ َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُد َ
ك ُي َب ِّي ُن ال َّل ُ
خود ،به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید ،و او میان دلهای شما ،الفت ایجاد
ِ
ِ
لب حفره ای از آتش بودید ،خدا
برکت
کرد ،و به
نعمت او ،برادر شدید! و شما بر ِ
شما را از آن نجات داد ،این چنین ،خداوند آیات خود را برای شما آشکار میسازد،
1
شاید پذیرای هدایت شوید.
و ممکن است اشاره به ظهور و خروج امام دوازدهم حضرت مهدی} باشد ،زیرا
که آن بزرگوار طبق وعده الهی زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از آنکه از
ظلم و جور پر شده باشد.
اما اینکه قبل از آن حضرت کس دیگری میآید ،در این جمالت هیچ اشاره ای
دیده نمیشود.
احمد الحسن در تقریب استدالل به این جمالت از کتاب مقدس می نویسد( :این
ویژگی ها یعنی نمیخوابند ،...و ،...خصوصیات اصحاب قائم} میباشد ،همان گونه
که در روایات آل محمد] نقل شده است ،حال برپا کننده پرچم کیست؟ (پس
پرچمی برپا میکند برای امتها) یعنی کسی که از مردم بیعت میخواهد و انصار و
2
یاران را برای امام مهدی} و عیسی و ایلیا و خضر گرد میآورد).
جواب :ائمه] اسامی و نامهای اصحاب امام زمان} 313 -نفر -را بیان
کرده اند و قبال نقل کردیم که از بصره طبق یک روایت سه نفر  -عبد الرحمن بن
اعطف بن سعد و احمد بن ملیح و حماد بن جابر -و طبق روایت دیگر دو نفر -علی
و محارب  -میباشند ،که نام هیچ کدام آنها با نام احمد بن اسماعیل تطابق ندارد،
و وقتی امام زمان خروج کند ،حتما هم خودش و هم یارانش از مردم میخواهند
که با آن حضرت بیعت کنند ،چون بیعت بعد از ظهور است نه قبل از آن و هنوز که
زمان ظهور آن حضرت معلوم نیست ،و انصار و یاران امام} هم طبق نقل روایات،
 .1آل عمران 103
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مردم را فقط به بیعت با امام زمان} دعوت میکنند ،و آنها را برای امام زمان}
گرد میآورند ،نه برای عیسی و ایلیا و خضر] که آنان خود جزء رعیت حضرت
مهدی} خواهند بود.
این بیچاره این حرف را از کجا در آورده ،باید خودش جواب دهد ،مگر اینکه مثل
بعضی از متعصبینی که منکر وجود حضرت مهدی} هستند ،و حضرت عیسی را
همه کاره عالم در زمان ظهور معرفی مینمایند ،بیندیشد و مفکوره آنها را داشته
باشد.
حقیر بعید نمیدانم که این آدم (اگر وجود خارجی داشته باشد یا این مجموعه)
یکی از وهابی های ناصبی دشمن اهل بیت و دشمن پیروان اهل بیت] باشد،
که با این ترفند میخواهد ،ایجاد نفاق بین جامعه تشیع نموده و عقاید آنها را نسبت
به حضرت مهدی} سست و بی بنیاد ساخته ،و با معرفی خود و یاران خود به
عنوان فالن و بهمان ،مذهب اهلبیت] را ،یک امر مسخره ،سست و بی بنیاد
معرفی نماید ،و کسیکه نوشته ها و انظار او را در رابطه با انبیاء و امامان]
بخواند ،بیشتر متوجه این نکته خواهد شد.
بقیه مطالبی را که از تورات نقل میکند ،همه آنها بشارت به ظهور حضرت
حجت بن الحسن[را دارد ،و با روایاتی که در رابطه با پر شدن زمین از عدل و
داد ،پس از ظهور منجی عالم حضرت مهدی امام دوازده هم خبر می دهد ،مطابقت
کامل دارد.
از انجیل م ّتی باب بیست و چهارم فرازهای را نقل میکند 6( :و جنگ ها و اخبار
جنگ ها را شنیدید.
 15پس چون مکروه و ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در مکان
مقدس برپا شده ببینید.
 22لیکن به خاطر برگزیدگان آنروزها کوتاه خواهد شد.
 27زیرا هم چنان که برق از مشارق ساطع شده تا به مغارب ظاهر میشود ،پسر
انسان نیز چنین خواهد شد.
1
 29و فورا بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه نور ندهد).
جواب :این جمالت نیز تصریح و اشاره ای به ظهور فردی قبل از امام زمان}
ندارد ،بلکه یا اشاره به زمان به قدرت رسیدن مسیحیان دارد ،پس از تحمل سالها
 .1وصی و فرستاده ...ص 35
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رنج و عذاب ،و کلمه (پسر انسان) که در انجیل زیاد به حضرت عیسی} اطالق
شده است ،مؤید این مطلب است ،چنانکه آخرین عبارت (وفورا بعد از مصیبت آن
ایام تاریک گردد و ماه نور ندهد) اشاره به افول این قدرت و طلوع نور خورشید
اسالم را دارد ،و یا اینکه اشاره به ظهور ولی عصر} و پیاده شدن عدل الهی تا
به روز قیامت است ،و عبارت اخیر میتواند اشاره به تحقق قیامت باشد (وفورا بعد
از مصیبت آن ایام تاریک گردد و ماه نور ندهد) و خداوند متعال در قرآن کریم
س ُك ِّو َر ْتَ ،و ِإ َذا الن ُُّجو ُم َ
انك َد َر ْت} در آن هنگام که خورشید
میفرمایدِ { :إ َذا الشَّ ْم ُ
1
در هم پیچیده شود ،و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند.
و هم چنین مطالب دیگری را که نقل میکند ،به هیچ عنوان داللتی بر مدعای
او نداشته و هیچ عاقلی از او نمی پذیرد.
بلی او توجیهاتی برای مدعای خودش ذکر میکند ،ولی همه بدون مستند و
معیار علمی است.
یک وقت دوستی داشتم که در شب ،عینک آفتابی به چشم می زد ،وقتی به او
می گفتیم ،چرا این کار را میکند ،می گفت ،چراغ در شب حکم آفتاب در روز را
دارد ،پس هرجا روشنی بود ،عینک آفتابی برای همانجا است.
از قیاسش خنده آمد خلق را         .
اما استداللهای او به قرآن کریم و تفسیر آیات مطابق میل خودش ،همه از
مصادیق بارزه تفسیر به رأی بوده و مخالف روایاتی است که در رابطه با تفسیر آن
آیات به ما رسیده است.
 -1آیاتی از سوره دخان را میآورد و مطابق میل خود تفسیر میکند ،ما اوال
آیات را میآوریم و بعد ترجمه آنرا ذکر میکنیم ،و پس از آن تفسیری را که این
الس َما ُء بِ ُدخَ ٍ
ان ُّم ِب ٍ
ين َيغْشَ ى
ار َت ِق ْب َي ْو َم َت ْأ ِتي َّ
کذاب ارائه میکند نقل مینمائیم { َف ْ
َ
النَّاس ۖ َهـٰ َذا َع َذ ٌ َ
ِ
ِ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
ون أنَّىٰ ل ُه ُم الذك َرىٰ َوق َْد
اب ِإنَّا ُمؤْ م ُن َ
يم َّربَّ َنا ْاك ِش ْف َعنَّا ال َعذ َ
َ
اب ألِ ٌ
ُ
َّ
َّ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
ٌ
ون ِإنَّا كاش ُفو ال َعذ ِ
اب َقل ًيل ۚ ِإنَّك ْم
ين ث َُّم َت َول ْوا َع ْن ُه َوقَالوا ُم َعل ٌم َّم ْج ُن ٌ
َجا َء ُه ْم َر ُسول ُّم ِب ٌ
ُ
ْ
ِ
ْ
ْ
ون} پس منتظر روزى باش که آسمان
ون َي ْو َم ن َْب ِط ُ
َعائِ ُد َ
ش ال َبطشَ َة الك ْب َرىٰ ِإنَّا ُمن َتق ُم َ
دود آشکارى پدید آورد ،که همه مردم را فرا مىگیرد ،این عذاب دردناکى است!
(آن روز کافران مىگویند ):پروردگارا! عذاب را از ما برطرف کن که ایمان مىآوریم،
چگونه ممکن است متذ ّکر شوند با این که رسول روشنگر (با معجزات و منطق
روشن) به سراغشان آمد! سپس از او روى گردان شدند و گفتند( :او تعلیم یافته
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در رد احمدبن اسماعیل گاطع

115

اى دیوانه است) ما عذاب را اندکى برطرف مىسازیم ،ولى شما (به کارهاى خود)
باز مىگردید ،در آن روز آنها را با قدرت عظیمى خواهیم گرفت ،به یقین ما آنها را
1
مجازات خواهیم کرد.
اما تفسیر احمد بن اسماعیل( :این دود عذابی است و عذاب بعد از ارسال فرستاده
ين َح َّتىٰ ن َْب َع َث َر ُس ً
ول}
{و َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
ای واقع میشود ،خداوند متعال میفرمایدَ :
و ما هیچ قومی را عذاب نمیکنیم تا آنگاه که برای شان فرستاده ای بفرستیم (تا
آنجا که میگوید ):بنا بر این دود از نشانه های قیام قائم} است که در سخنان
ائمه] نقل شده ،و هم زمان با آمدن فرستاده ای میباشد ،بلکه به دلیل تکذیب
این فرستاده از سوی ساکنان زمین واقع میشود ،پس عقوبتی برای آنها است (تا
2
آنجا که میگوید ):این فرستاده کیست؟ ارسال کننده این فرستاده کیست؟).
ِب)
ارتَق ْ
جواب :همان طوریکه از خود آیه مبارکه پیدا است مخاطب به فعل امر ( َف ْ
شخص پیامبر ,است.
و چون رسول اهلل ,همان فرستاده شده بین مردم است ،پس طبق قرآنکریم
هرکسی که بعد از ارسال رسول مخالفت کند ،عذری در پیشگاه خداوند نخواهد
ين َح َّتىٰ ن َْب َع َث َر ُس ً
ول} و ما هیچ قومی را عذاب نمی کنیم مگر
{و َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
داشت َ
اینکه برای شان فرستاده ای بفرستیم ،و این قضیه واضح و روشن است ،در تفسیر
این آیات فقط علی بن ابراهیم این روایت را از امام صادق} نقل میکند که فرمود:
ْ
ماء ب ِ ُد ٍ
خان ُمبِينٍ قال ذلك إذا خرجوا في الرجعة
ارتَ ِق ْب أي اصبر يَ ْو َم تَأتِي َّ
(و قوله فَ ْ
الس ُ
من القبر) فارتقب یعنی صبر داشته باش ،پس منتظر روزی باش که آسمان دود
آشکاری پدید آورد ،امام صادق} فرمود :آن وقتی است که رجعت اتفاق بیفتد و
3
خارج شوند از قبرهای خود شان.
و در هیچ روایتی دود (دخان) از عالئم ظهور امام زمان} ذکر نشده است ،و
این از دروغ های شاخدار این طائفه ضاله و مضله میباشد.
بلکه در کل سوره دخان فقط دو آیه اول ارتباط با امام زمان} دارد ،آنهم نه
َ
ين ،فِي َها يُ ْف َر ُق ُ
ار َك ٍة ۚ إِن َّا ُ
 ك ُّل أَ ْم ٍر
 ك َّنا ُمن ِذ ِر َ
به عنوان عالئم ظهور (إِن َّا أن َزل ْ َنا ُه فِي ل َ ْيلَ ٍة ُّم َب َ
ِيم) ما آن (قرآن) را در شبی پر برکت نازل کردیم ما همواره انذار کننده بوده
َحك ٍ
ایم ،و در آن شب هر امری بر اساس حکمت (الهی) تدبیر و جدا میگردد.
ذیل این آیه روایت شده است که مالئکه و روح هر شب قدر ،بر امام زمان}
 .1دخان 16-10
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نازل میشوند و آن حضرت را به امر خداوند متعال ،در جریان برنامه های سال پیش
1
رو قرار میدهند.
پس نتیجه میگیریم :فرستاده کیست؟ میگوییم :حضرت محمد مصطفی.,
ارسال کننده این فرستاده کیست؟ میگوییمُ { :ه َو الَّ ِذي بَ َع َث ِفي ْ ُ
ين َر ُس ً
ول}
ال ِّم ِّي َ
2
خدائی که در میان جمعیت درس نخوانده پیامبری از خود شان بر انگیخت.
نتیجه :آیات فوق هیچ داللتی بر ادعای مدعی کذاب ندارد ،والحمد هلل الذی جعل
اعدائنا من الحمقاء.
ات َو َما ِفي ْ َ
يم ُي َس ِّب ُح لِ َّل ِ
{ -2بِ ْس ِم ال َّل ِ
او ِ
ال ْر ِ
ض
الر ِح ِ
الس َم َ
ـه َما ِفي َّ
الر ْح َمـ ِٰن َّ
ـه َّ
ُ
ْ
الْ َم ِل ِ
ين َر ُس ً
وس الْ َع ِز ِ
ك الْق ُُّد ِ
ول ِّم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َيا ِت ِه
يز الْ َح ِك ِ
يم ُه َو الَّ ِذي بَ َع َث ِفي ال ِّم ِّي َ
اب َوالْ ِح ْك َم َة َوإِن َكانُوا ِمن ق َْب ُل لَ ِفي َض َل ٍل ُّم ِب ٍ
ين ِم ْن ُه ْم
َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم الْ ِك َت َ
ين َوآخَ ِر َ
يم َذٰلِ َ
ـه ُيؤْ ِت ِ
ك َف ْض ُل ال َّل ِ
ـه ُذو الْ َف ْضلِ
لَ َّما َي ْل َحقُوا بِ ِه ْم ۚ َو ُه َو الْ َع ِز ُ
يه َمن َيشَ ا ُء ۚ َوال َّل ُ
يز الْ َح ِك ُ
يم} بنام خداوند بخشنده مهربان آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همواره
الْ َع ِظ ِ
نقصى مبرا،
تسبیح خدا مىگویند ،خداوندى که مالک و حاکم است و از هر عیب و
ّ
جمعیت درس نخوانده پیامبرى 
و توانا و حکیم است ،او کسى است که در میان
ّ
از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را تزکیه کند و به آنان
کتاب (قرآن) و حکمت بیاموزد ،هرچند پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند ،و
(همچنین) پیامبر است بر گروه دیگرى که هنوز به آنها ملحق نشده اند و او توانا و
حکیم است ،این فضل خداست که به هرکس بخواهد (و شایسته بداند) مىبخشد و
3
خداوند داراى فضل عظیم است.
احمد بن اسماعیل در اینجا نیز تفسیر مطابق هوای نفسش میکند (یعنی در
بین گروه دیگر که هنوز به آنها نه پیوسته اند ،فرستاده ای از خود شان خواهد
فرستاد ،تا آیات خداوندی را بر آنان بخواند و آنها را پاک سازد و کتاب الهی و
4
حکمت خداوند را به آنان بیاموزد.
جواب :این آدم حافظه هم ندارد ،در ترجمه آیه میگوید( :و هم چنین رسولست
بر گروه دیگری که هنوز ملحق نشده اند) بعد تفسیر را درست در نقطه مقابل
ترجمه قرار میدهد.
اگر او هم چنان رسولست ،پس رسول دیگر برای چه بیاید؟ البته ترجمه از انصار
 .1معجم احادیث المهدی ج  7ص 565
 .2جمعه 2
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او است که از خود او بی سواد ترند و متوجه موقعیت حرف عطف (و) نشده اند،
وگرنه تفسیر این آدم را بصورتش می زدند.
اگر این طوری باشد که هرکسی برای اغراض خودش قرآن را مطابق میلش
تفسیر کند ،که دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود ،حتی یک روایت هم نداریم
که این تفسیر را تأیید کند.
از طرف دیگر آیا با رفتن پیامبر ،,به عالم ملکوت ،بیانات و ارشادات و تعالیم
او هم میرود یا اینکه می ماند ،اگر گفته شود که می رود ،پس این همه احادیث
چطوری وجود دارد ،و اگر گفته شود که میماند ،همان نقل گفتار رسول ,کفایت
میکند.
احمد بن اسماعیل برای توضیح گفتارش که ذکر شد میگوید( :به طور قطع
امکان ندارد حضرت محمد ,بعد از رحلتش به سوی خداوند ،آیات خداوندی را بر
دیگران (نسل های بعدی) بخواند پس باید بعد از او فرستاده ای باشد ،فرستاده ای
از امیین یعنی ام القرای زمان خود ،و این صفات را داشته باشد ،که آیات خداوند را
تالوت کند ،و مردم را پاک سازد ،یعنی آنها را پاکیزه گرداند ،تا در ملکوت آسمانها
1
نظاره کنند ،و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد).
جواب :آیا بیان آیات خدا و تالوت آن بعد از رفتن نبی اکرم از این جهان ،ممکن
نیست؟ مسلما آنچه را رسول اهلل ,به یاد گار گذاشته که کتاب خدا و اهلبیت او
باشد ،کفایت میکند.
وانگهی اگر بنا باشد ،بعد از هر فرستاده ،باز فرستاده ای باشد که به قول این
آدم در ام القرای زمان خود تالوت آیات کند ،و ام القری منحصر به مکه نباشد ،پس
چرا در هر مملکت و نزد هر قومی فرستاده ای نباشد که آیات خدا را به زبان خود
آنها برای شان تالوت کند ،و چرا بعد از رسول خدا ،,آن فرستاده نیامد که بعد از
 1400سال بعد از رحلت آمده تا برای مردم ،آیات خدا را تالوت کند و انها را پاک
ساخته و کتاب و حکمت بیاموزد؟
احمد الحسن ممکن است در جواب بگوید :بعد از حضرت رسول ,ائمه]
بودند ،و چون این آدم معتقد است که امام} باید پیامبر هم باشد وگرنه معنی
ندارد مقام امامت باالتر از نبوت باشد ،پس جهان در اوائل رحلت ,بی فرستاده
نبوده است.
میگوییم :االن هم وجود مقدس امام زمان} هست و نیازی به فرستاده نیست.
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اگر بگوید :امام} غائب است ،و ممکن نیست آن کار ها را انجام دهد.
میگوییم :پس قبل از آنکه این آدم ادعا کند ،در این  1111سال ،که امام}
غائب بوده اند ،چه کسی این وظیفه را انجام می داده و برای مردم آیات خدا را
تالوت میکرده ،و آن ها را پاکیزه می کرده و تعلیم کتاب و حکمت میداده است؟
تعجب این جا است که این آدم قرآن را نمیتواند درست تالوت کند (کلیپ های
او موجود است) ،و صد ها غلط ادبی و امالئی در کتابچه هایش دارد ،آنوقت چطوری
میخواهد برای مردم ،تالوت آیات کند.
از همه مهمتر ،آن فرستاده همان گفته ها و کرده های پیامبر بزرگوار اسالم را
بیان میکند ،یا غیر از آنرا؟ اگر بگوید :همان را که گفته میشود :این کار را علماء
هم انجام داده اند و هم میتوانند انجام دهند ،و خود این آدم هم وقتی میخواهد،
برای مذهب غلطش استدالل کند به کتب علماء مراجعه میکند ،و اگر بگوید که
رسول جدید و فرستاده نو مطالب جدید دارد ،گفته میشود :ما مأمور نیستیم هرچه
را هرکه گفت بپذیریم و چون انصار نادان این آدم ،بز اخفش باشیم.
{ولِ ُك ِّل ُأ َّم ٍة َّر ُس ٌ
ون}
ول َف ِإ َذا َجا َء َر ُسولُ ُه ْم ق ُِض َي بَ ْي َن ُهم بِالْ ِق ْس ِط َو ُه ْم َل ُي ْظ َل ُم َ
َ -3
برای هر امتی رسولی است هنگامی که رسول شان به سوی آنان بیاید ،در میان آنها
1
داوری میشود ،و ستمی به آنها نخواهد شد.
احمد الحسن در تفسیر آیه میگوید( :جابر از امام باقر} روایت میکند :از
تفسیر این آیه پرسیدم فرمود :تفسیر باطنی اش این است که در هر قرنی برای این
امت فرستاده ای از خاندان محمد ,به سوی قرنی که او فرستاده آن است ،خروج
2
کند ،آنها اولیاء و فرستادگانند).
جواب :اوال :روایت مرسله است و از درجه اعتبار ساقط میشود.
ثانیا :مسنده هم باشد ،خبر واحد است و به درد مسائل اعتقادی نمیخورد.
ثالثا :اگر مراد از امت ،هر طائفه ای در هر جا باشد ،باید تعداد فرستادگان به
مراتب بیش از حد تصور باشد.
رابعا :آیا مراد از قرن یک صد سال است یا سی سال ،هر کدام باشد پس در
قرنهای قبل از این مدعی کذاب چرا فرستاده ای نداریم؟
خامسا :رسول به معنی لغوی آن بر علماء هم صدق میکند و برهر پیام آوری
 .1یونس 47
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صادق است ،و شکی نیست که علمای اعالم ،رسالت شرعی شان را خوب انجام داده
اند و میدهند کثّر اهلل امثالهم و خذل اعدائهم.
روایاتی که در فضل علماء و فقهاء از پیامبر و ائمه صلوات اهلل علیهم رسیده است،
و لفظا و معنا متواتر است و اینکه ،آنها امناء و وارثان انبیاء هستند ،و بر مردم واجب
است به آنان مراجعه کنند و نظر به صورت آنها عبادت است ،و مجالست با آنها
موجب ازدیاد علم و حکمت میشود ،و اینکه آنها غریبند به خاطر کثرت جاهالن،
و امثال ذلک ،می رساند که آنها در زمان غیبت کبری رسالتی دارند ،که باید به آن
عمل نمایند.
احمد بن اسماعیل به زعم خودش به بعضی از احادیث هم استدالل نموده
میگوید( :از حضرت محمد ,احادیث زیادی از طریق شیعه و سنی نقل شده
است ،که بر وجود یک مهدی و قائم قبل از امام مهدی} داللت دارند ،او با امام
زمان} در ارتباط است و فرستاده وی و دست راست و وصیش میباشد ،وصیت
رسول اکرم ،,با اسم و صفت به این شخص هدایت میکند ،اینکه او مهدی اول
است ،نامش احمد و از نسل امام مهدی} میباشد ،ائمه[ نیز این شخصی را
که امام مهدی} ،او را می فرستد ،با اسم ،محل سکونت و ویژگی هایش توصیف
کرده اند ،نامش احمد است ،از بصره و ....و ...به جهت اختصار از نقل احادیث
1
معذوریم).
جواب :این شخص برای اینکه مخاطب خود را بفریبد و گمراه کند ،دست به
یک سلسله دروغ میزند و مخاطب را میباوراند ،که حرفهای او مبتنی بر دلیل و
استدالل است.
ما اصال حدیثی که در آن حدیث گفته شده باشد ،که یک مهدی و قائم قبل از
امام زمان} خروج میکند نداریم ،و اگر می داشتیم ،احمد الحسن و یارانش حتما
آن حدیث را اینجا و جاهای دیگر نقل میکردند ،و تبرشان دسته پیدا میکرد ،به
همین جهت است که او از نقل احادیث معذرت میخواهد ،و طفره میرود ،اگر کسی
قصدش اختصار بود ،آنهمه مطلب از انجیل و تورات نقل نمیکرد  -گرچه که همان
مطالب هم داللتی نداشتند  -ولی این آدم برای پیش برد اهداف باطل خویش ،اصال
فکر اختصار را نکرد ،اما وقتی به اینجا می رسد ،به بهانه اختصار حتی یک روایت
هم نقل نمیکند.
روایت وصیت را که قبال هم سندش را و هم داللتش را خدشه کردیم ،و گفتیم
حتی بر فرض صحت سند و قطعی الصدور بودن هم داللتی بر مدعای این شخص
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نمی کند ،زیرا که در آن حدیث مسئله تعیین جانشین در آخر عمر است ،و امام
زمان} هنوز در قید حیات هستند و هیچ داللتی در آن روایت ،بر اینکه این
شخص رسول و فرستاده باشد وجود ندارد ،و آن روایت تصریح دارد بر اینکه آن
جانشین باید فرزند بال واسطه باشد ،در حالیکه او به ادعای خودش نسل پنجم است،
و اینکه در آن روایت گفته شده او سه اسم دارد  -احمد ،عبد اهلل و مهدی  -و این
آدم فقط یک اسم دارد ،چون نزدیکانش او را به همین اسم میشناسند ،و گفتیم
که بیان این سه تا اسم به جهت این است که نشانه ای باشد ،در روایات ائمه[
هم نیامده است ،که حضرت مهدی} ،کسی به نام (احمد) را به سوی مردم
میفرستد ،تا نائب و سفیر خاص آن حضرت باشد ،بلکه یاران امام زمان} که
 313نفر میشوند ،در بعضی از روایات از آنها نام برده  شده است ،که در دو روایت
از بصره جمعا پنج نفر و با نامهای ،عبد الرحمن بن اعطف بن سعد ،احمد بن ملیح،
حماد بن جابر ،علی و محارب معرفی شده اند ،و هیچ کدام با این مدعی که احمد
بن اسماعیل نام دارد تطابق ندارد ،و آنها هم بعد از آمدن امام زمان} میآیند ،نه
قبل از ظهور ایشان ،پس با تمسک به دروغ و توجیه بعضی از روایات مجمل و یا
بدون سند و مرسل و ضعیف ،یکعده آدم جاهل تر از خود را به بیراهه میکشاند.
عالوه بر آنچه گفته شد ،در بعضی از روایات آمده است که امام زمان} ،حتی
یک نفر یاور هم از بصره ندارد ( َع ْن َج ْع َف ِر بْنِ ُم َح َّم ٍد} :أَن َّ ُه قَ َ
ال ل ِ َق ْو ٍم ِم ْن أَ ْهلِ اَل ْ ُكوفَ ِة:
َ
الَ ،و َما ِم ْن ب َ ْل َد ٍة إِ َّ
وم َم َع قَائ ِ ِمنَا ِم ْن أَ ْهلِ اَل ْ ُكوفَ ِة إِ َّ
ون َر ُج ً
ال َو
ال َخ ْم ُس َ
ارنَا غ َْي ُر ُك ْم َما يَ ُق ُ
أنْ َص ُ
َم َع ُه ِم ْن ُه ْم َطائ ِ َف ٌة إِ َّ
ال أَ ْه َل اَلْبَ ْص َر ِة فَ ِإن َّ ُه َ
ان) امام صادق} ،جمعی
ال يَ ْخ ُر ُج َم َع ُه ِم ْن ُه ْم إِنْ َس ٌ
از مردم کوفه را مخاطب قرار داده فرمود :یاران ما غیر از شما میباشند ،تعدادی از
مردم کوفه با قائم ما قیام میکنند ،که پنجاه نفر هستند ،و هیچ شهری نیست ،که
عده ای از مردم آن شهر به یاری آن حضرت برنخیزند ،مگر مردم بصره که حتی یک
1
نفر هم از آن شهربرای یاری  امام مهدی} خروج نخواهد کرد.
او در آخر کالم سابقش ،خوانندگان کتابچه مذکور را به نوشته های ناظم عقیلی
(مثل البالغ المبین و الرد الحاسم و الرد القاصم) ارجاع می دهد ،تا خواننده گمان نکند
که او در این زمینه روایتی ندارد ،و ای بسا اشخاصی که این موارد را میپذیرند،
چون حوصله رجوع و وقت آن را ندارند ،یا با خوش باوری میگویند :اگر روایتی
نبود ،او به این صراحت ارجاع به این کتابها نمیداد.
اما وقتی به سه جزوه یا به عبارت دیگر کتابچه مراجعه میشود ،دیده میشود
که آنجا هم چیزی که مدعای او را ثابت کند وجود ندارد.
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مثال در کتابچة ( البالغ المبین) که ناظم عقیلی تالش مذبوحانه دارد ،تا ثابت
کند این شخص فرستاده امام زمان است ،در جلد اول این کتابچه که فقط 21
صفحه است ،دو سه روایت میآورد ،که داللت دارند بر اینکه یکعده از مؤمنین قبل
از ظهور ،تالش میکنند که زمینه ظهور را فراهم نمایند ،یعنی با گذاشتن مجالس
دعا و موعظه و توسل و جذب مردم به سوی امام زمان} ،مبارزه با ظالمین و دفاع
از مظلومین و امثال ذلک ،و خالصه که او نیز به جز اشاره به همان مواردی که در
باال از احمد الحسن نقل کردیم و جواب دادیم ،بیشتر ندارد و یک روایت هم که دال
بر ظهور یک نفر که مثل امام زمان} معصوم و منصوب باشد و قبل از آن حضرت
بیاید ،ذکر نمیکند.
در جلد دوم کتابچة مذکور که آن را با خط بسیار درشت تایپ کرده اند تا حجم
آنرا بزرگ نشان بدهند و  100صفحه شده است و هم چنین در جلد سوم که با
خط متوسط به  44صفحه رسیده است ،به  خواب دیدن و حجیت خواب و اسم
بردن از کسانی که مثال از راه خواب ،به احمد الحسن ایمان آوردند و نقل خوابهای
آنها  -اگر راست باشد  -پرداخته و از نقل خوابهای مخالفان این مفکوره خود داری
نموده است ،که ما در جای خودش قیمت خواب و حجیت یا عدم حجیت آنرا بیان
خواهیم کرد ،و اگر هر سه جلد این کتاب را باخط معمولی به چاپ برسانند ،از پنجاه
صفحه تجاوز نخواهد کرد.
در کتابچه (الرد الحاسم) نیز که حدود  43صفحه بیشتر نیست و تکرار مکررات
است ،آقای ناظم عقیلی در اول به بیان اینکه آیا امام زمان} دارای فرزند و ذریه
میباشد یا خیر؟ پرداخته و بعضی از روایات را نقل میکند ،که بر فرض صحت سند
و قوت داللت ،فقط ثابت میشود که امام زمان} ازدواج کرده و دارای فرزندان و
ذریه میباشد ،آما همه آن فرزندان یا بعضی از آنها یا حتی یک نفر از آنها فرستاده
امام} در زمان حاضر باشند ،در هیچ روایتی نیامده است.
عالوه بر آنچه گفته شد ،او روایتی را نیز در اینجا و جاهای دیگر تحریف نموده
و با کذب و افتراء می خواهد نظریة باطل خویش را به اثبات برساند.
روایتی در کتاب (الغیبة) نعمانی نقل شده است به این عبارت) َع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َ َّلل ِ
اح ِب َه َذا ا َ ْ َ
ال :إ َِّن ل ِ َص ِ
ول َحتَّى يَ ُق َ
ل ْم ِر غ َْيبَتَ ْينِ إ ِْح َدا ُه َما تَ ُط ُ
لصا ِدقِ } قَ َ
ات
ول ب َ ْع ُض ُه ْم َم َ
ا َ َّ
َ
َ
ال يَ ْب َقى َع َلى أ ْم ِر ِه ِم ْن أ ْص َحاب ِ ِه إِ َّ
ول قُتِ َل َو ب َ ْع ُض ُه ْم يَ ُق ُ
َو ب َ ْع ُض ُه ْم يَ ُق ُ
ول َذ َه َب فَ َ
ير
ال ن َ َف ٌر يَ ِس ٌ
َ
َ
ال غ َْي ِر ِه إِ َّ
ال يَ َّطلِ ُع َع َلى َم ْو ِض ِع ِه أ َح ٌد ِم ْن َول ِ ٍّي َو َ
َ
مفضل بن عمر
ال اَل ْ َم ْولَى اَل َّ ِذي يَلِي أ ْم َر ُه) ّ
جعفى از امام صادق} ،روايت كرده كه آن حضرت فرمود :صاحب اين امر داراى 
ّ
دو غيبت است يكى از آن دو چندان به درازا مىكشد ،كه عده ای از مردم بگويند:

122

آیا غیر از امام زمان} شخصی دیگری هم موعود همه ادیان است؟

عدهاى از ايشان مىگويند :او رفته است ،و
مرده است ،و بعضى گويند :كشته شده ،و ّ
از اصحابش جز افراد اندكى كسى بر امر او باقى نمىماند و از جايگاهش هيچ كس از
1
دوست و بيگانه آگاهى نمىيابد ،مگر همان خدمتگزارى كه به كارهاى او مىرسد.
اما آقای ناظم عقیلی به جای جمله ( ِم ْن َول ِ ٍّي َو َ
ال غ َْي ِر ِه) این جمله را آورده است
( ِم ْن ُول ْ ِد ِه َو َل غ َْي ِر ِه) تا ثابت کند که امام زمان} فرزند دارد.
البته جمله دوم در کتاب (الغیبة) شیخ طوسی آمده و ما در اول کتاب آنرا نقل
کردیم و گفتیم که روایت نعمانی از لحاظ ادبی صحیح است ،زیرا که ضمیر (غیره)
مفرد است و باید مرجع ضمیر هم مفرد باشد ،در حالیکه کلمه ( ُولد) جمع است و
باید ضمیر (هم) به آن ارجاع داده شود ،اما در (الغیبة) نعمانی کلمه (ولی) آمده و
چون مفرد است پس ضمیر (هو) که در (م ِْن َول ٍِّي َو الَ َغ ْي ِرهِ) آمده است درست است.
اگر این آدم قصد کاله برداری نداشت ،چرا روایت شیخ طوسی را نقل نکرد
که روایت نعمانی را با تحریف نقل کرد و چرا آدرس از خود کتاب نعمانی نداد،
که آدرس را کتاب (النجم الثاقب) نوشت ،در حالیکه کتاب (الغیبة) نعمانی نزد او
موجود بود ،و میتوانست از خود کتاب مستقیما نقل کند ،از طرف دیگر محدث
نوری در (النجم الثاقب) ،عبارت حدیث را از کتاب (الغیبة) شیخ طوسی نقل کرده
است ،نه نعمانی.
اگر گفته شود :اشتباه کرده و اشتباه از آدم عادی جایز و ممکن است.
میگوییم :این کتاب را احمد الحسن هم دیده و تأیید کرده ،او که از نظر
پیروانش معصوم است ،چرا غلط ناظم عقیلی را اصالح نکرده است؟ جوابی ندارند
مگر اینکه بگویند :آب از سرچشمه شور است.
البته در بخشی از این کتاب یک روایت می آورد که به گمان خودش داللت
لس ْفيَان ِ ُّي
بر این ادعا دارد و روایت را از کتاب (بشارة االسالم) نقل میکند (يَ ْخ ُر ُج ا َ ُّ
ون ِم ْن َوا ِدي اَلْيَاب ِ ِ
لس ْفيَان ِ ُّي ا ِ ْختَ َفى
س َو ُه َو ِم ْن ُول ْ ِد ُع ْتبَ َة بْنِ أَبِي ُس ْفيَ َ
اَل ْ َم ْل ُع ُ
ان ،فَ ِإذَا َظ َه َر ا َ ُّ
اَل ْ َم ْه ِد ُّي ثُ َّم يَ ْخ ُر ُج ب َ ْع َد َذل ِ َ
ك) سفیانی ملعون که از نسل عتبه بن ابی سفیان است ،از
صحرای خشکی قیام میکند و وقتی او ظهور میکند مهدی مخفی میشود و بعد
از آن خروج میکند.
ناظم عقیلی به این روایت استدالل کرده که مقصود از مهدی در این روایت ،امام
مهدی} نیست زیرا که خروج آن حضرت ،شش ماه بعد از سفیانی میباشد پس
مهدی که قبل از سفیانی ظهور میکند ،همان فرزند امام مهدی} و مهدی اول
 .1الغیبة نعمانی ص 171

در رد احمدبن اسماعیل گاطع

123

از دوازده مهدی میباشد.
در جواب باید گفت :این آقایان همه جا بین ظهور و خروج فرق قائل میشوند،
پس چرا در اینجا ظهور و خروج را به یک معنی گرفته اند؟ در روایت آمده است که
امام } بعد از سفیانی خروج میکند و این درست است و هیچ مشکلی ندارد ،اما
گفته نشده که ظهور امام} ،هم بعد از خروج سفیانی باشد.
از طرف دیگر در روایات اهلبیت[ و در رابطه با عالئم ظهور آمده است ،که
وقتی سفیانی به مدینه لشکر میکشد ،امام مهدی} به طرف مکه میروند ،و او در
مدینه ظلم بی حد انجام میدهد تا به طرف مکه رفته و گرفتار عذاب الهی میگردد،
و این روایت هم با غمض از سند آن اشاره به همین مطلب دارد.
در کتابچه الرد القاصم ،نیز چیزی اضافه بر آنچه گذشت ندارد.
حاصل مطلب که احمد الحسن کذاب ،نه تنها موعود ادیان و مذاهب نیست ،بلکه
مطرود ادیان و مذاهب است و حقیر تعجب میکنم ،وقتی این آدم ادعا میکند که
من همان مهدی اهل سنت هستم ،و فرستاده عیسی و موسی و غیره ،چرا نمی رود
بین آنها خودش را معرفی نماید.
تعجب این جا است که در همان کتاب (وصی و فرستاده )....او به سؤاالت یک
خانم مسیحی پاسخ میدهد و ،آن خانم نه تنها قانع  نمیشود ،بلکه (اگر راست
باشد) فقط از ُحسن برخورد این آدم تعریف میکند آنهم چون فقط به صورت
مکاتبه بوده نه شفاهی وگرنه همین را هم نمینوشت (امید وارم از سخنان من
ناراحت نشده باشید و از اینکه در سؤالهایم جانب ادب رعایت نشده است متأسفم،
مجددا از شما سپاسگزارم که بر من منت گذاشتید و عنایت فرمودید و این نشانه
روح اخالق واالی شماست.
2
در پناه پدر ،پسر و روح القدس باشید).
و این نوشته معنایش این است ،که حتی آن دختر مسیحی هم فهمیده که مطالب
این آدم بیهوده است ،و فقط به درد جاهالن میخورد و بس ،و تعریف هم تعارفی
است معمولی که سبب مزیتی نمیشود ،وگرنه با آنهمه سؤال و جواب باید به این آدم
ایمان میآورد ،که جملۀ اخیر او (در پناه پدر ،پسر و روح القدس باشید) خود شاهدی
است بر اینکه ،دلیل های این آدم حتی نزد یک دختر مسیحی هم ارزش علمی ندارد.
1
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در کتابچه های احمد بن اسماعیل و یارانش ،کلمۀ قائم آل محمد ,بر این
شخص اطالق شده است و ادعا دارند ،که قائمی که در روایات اهل بیت] به او
تصریح شده ،همین شخص است نه امام دوازدهم}.
خود احمد الحسن تصریح میکند که...( :در این روایات قائم همان مهدی اول
1
است نه امام مهدی}.)...
این در حالی است که انصار او ،این آدم را ملقب به این لقب نموده و برای این
جهت ،توجیهاتی هم ذکر میکنند ،توجیهاتی که هیچ اصل و ریشه در کتاب و
سنت ندارد ،و فقط توسط ذهن های کج و معوج آدمهای نادان و گول خورده،
ساخته و پرداخته شده و در سایتهای مربوط به این گروه یا کتابچه هایشان ،به نشر
رسیده است.
مثال میگویند :کسی که زمین را پر از عدل و داد میکند ،احمد بن اسماعیل
است ،و وقتی گفته میشود که پس امام دوازدهم} چه کاره هستند ،میگویند :او
فرمانده قیام است و چون فرمانده است به او نیز میتوان قائم گفت.
جواب :این گفتار بطالنش از روز هم روشنتر است ،چون سؤال میشود که آیا
بعد از فرمان امام مهدی} این فقط احمد الحسن است که شمشیر بر میدارد و
دنیا را اصالح نموده و جهان را پر از عدل داد میکند ،یا کسان دیگری هم هستند،
اگر بگویند :فقط همین یک نفر است ،که خالف واقعیت است و اگر بگویند :نه بلکه
سیصد و سیزده نفر یاران امام زمان} نیز هستند ،بنا بر این همه آنها قائم اند و
لقب قائم را برای یک نفر اطالق کردن غلط است.
میگویند( :وهنگامی که روایات راجمع آوری کنیم خواهیم دید که اهل
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بیت] ،قائم را با اسم وصفت ومکان بیعت کردن با وی وصفت اصحابش وعدد
آنها وپرچم وشمشیرش ومدت جنگ وی و اینکه حرکت وی از کجا آغاز میگردد
وبه کجا ختم میشود و )...و نتیجه میگیرند که قائم همین شخص مدعی یمانیت
و مهدویت احمد الحسن میباشد.
قبال جواب دادیم و باز برای روشن شدن ذهن مخاطبان گرامی میگوییم :در
روایات هرگز گفته نشده که یمانی از بصره قیام میکند و هر گز گفته نشده که قیام
کننده از بصره نامش احمد بن اسماعیل و معروف به احمد الحسن میباشد ،و هرگز
گفته نشده که همان شخص قائم آل محمد ,است و هرگز نام او به عنوان یکی
از یاران امام زمان در روایات نیامده است ،بلکه نام پنج نفر از بصره ذکر شده است
که عبارت اند از ـ عبدالرحمن بن اعطف بن سعد ،احمد بن ملیح ،حماد بن جابر،
علی و محارب ـ که هیچ کدام آنها بر احمد بصری صدق نمیکند ،چون نام او احمد
بن اسماعیل است.
البته قبال ذکر شد که در روایتی هم آمده که از بصره حتی یک نفر هم جزء یاران
امام زمان} نخواهد بود.
احمد بن اسماعیل برای آنکه اثبات کند ،ملقب به لقب قائم است ،ابتداء دو
روایت نقل میکند.
لصا ِدقِ }:
روایت اول را مرحوم مجلسی از منتخب البصائر نقل میکندَ ( :عنِ ا َ َّ
أَ َّن ِمنَّا ب َ ْع َد اَل ْ َقائ ِ ِم} ا ِ ْثنَا َع َش َر َم ْه ِديّ ًا ِم ْن ُول ْ ِد اَل ْ ُح َس ْينِ }) امام صادق} فرمود:
1
بدرستیکه از ما خاندان دوازده مهدی از فرزندان حسین} خواهند بود.
روایت دوم را باز مرحوم مجلسی از کتاب الغیبة شیخ طوسی نقل میکندَ ( :ع ْن
أَبِي َع ْب ِد ا َ َّلل ِ} :فِي َح ِد ٍ
يث َطوِيلٍ أَن َّ ُه قَ َ
ال يَا أَبَا َح ْم َز َة إ َِّن ِمنَّا ب َ ْع َد اَل ْ َقائ ِ ِم أَ َح َد َع َش َر َم ْه ِديّ ًا
ِم ْن ُول ْ ِد اَل ْ ُح َس ْينِ [) امام صادق} فرمود :بدرستیکه از ما خاندان یازده مهدی
2
از فرزندان حسین خواهند بود.
احمد الحسن میگوید( :در این دو روایت قائم همان مهدی اول است نه امام
3
مهدی} چون بعد از امام مهدی} دوازده مهدی خواهند بود).
جواب :این استدالل را آبکی میگویند ،چون از کجا فهمید که قائم همان مهدی
اول است ،در حالیکه در هردو روایت سخن از آمدن مهدیین است ،که بعد از حضرت
قائم} میآیند (بر فرض صحت سند وچشم پوشی از اشکاالت دیگر).
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روایت اول میگوید دوازده مهدی و روایت دوم میگوید یازده مهدی و این دو
روایت هم دیگر را نفی میکنند زیرا که مدلول التزامی هر یک بر خالف دیگری
است.
پس طبق روایت اول ،نفر اول مهدیین نمیتواند قائم باشد ،ولی این شخص بدون
در نظر گرفتن این نکته و بخاطر گول زدن یارانش ،قائم بودن مهدی اول از دوازده
مهدی را ،مستند به هر دو روایت میکند ،و این تدلیسی است آشکار.
عالوه بر اینکه در این دو روایت هرگز گفته نشده که آن مهدیها از فرزندان امام
زمان} میباشند بلکه گفته شده از فرزندان امام حسین} میباشند ،و فرزندان
امام حسین} ،اعم است از اینکه فرزندان امام زمان} باشند یا نباشند ،زیرا همۀ
فرزندان ائمه بعد از امام حسین} فرزندان آن بزرگوار به حساب میآیند.
پس اگر این دو روایت درست باشند و معارض نداشته باشند ،معنایش این
میشود که آن دوازده یا یازده مهدی حسینی نسب اند ،حاال ممکن است از نسل
حضرت زید شهید باشند یا دیگر ائمه] ،مثل ساداتی که امروز نسب شان از
طرق مختلف به امام حسین} می رسد.
پس از این دو روایت استفاده نمیشود که حتما باید آنها از نسل امام زمان}
باشند ،در حالیکه مدعی کذاب و یارانش ادعا میکنند که مهدیین از نسل امام
زمان} میباشند.
بلکه اصال دلیل صحیح و قابل قبولی وجود ندارد که مهدیین ،از نسل امام
زمان}باشند ،گرچه که بعضی از اتباع احمد الحسن مثل ناظم العقیلی در کتابچه
ای به نام (چهل حدیث مهدیین) ،روایاتی را جمع کرده تا به مخاطب القاء کند،
که اوال :مهدیین غیر از دوازده امام میباشند و ثانیا :آنها از فرزندان امام زمان}
میباشند ،در حالیکه اکثر آن احادیث با اشکاالت سندی که دارند ،داللت بر وجود
مهدیین ندارند ،و نویسنده با لیت و لعل کوشش میکند ،این مطلب را به مخاطب
القاء کند ،و از طرف دیگر در یک روایت صحیح هم نیامده است که مهدیین از نسل
امام دوازدهم} باشند.
بر فرض که روایات مهدیین و اینکه آنان فرزندان امام زمان} میباشند ثابت
شود ،تازه نوبت میرسد به اینکه مصداق خارجی آنها یا اول آنها را چطوری باید
بشناسیم ،و آیا هرکه ادعا کرد قبول است و دلیل نمیخواهد و اینکه آنها بعد از امام
زمان} هستند یا قبل از آن حضرت.
و بر فرض قبول همۀ ال طائالت این مدعیان بر اینکه مهدیین از فرزندان امام
زمان} میباشند و مهدی اول که نسل پنجم است ،سفیر آن حضرت میباشد و
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قبل از قیام حضرت ،ظهور میکند ،باز دلیل نداریم که همین مدعی کذاب همان
فرزند باشد ،بلکه اصال امکان اثبات سیادت او و اینکه فرزند امام زمان} باشد،
وجود ندارد.
در کتاب پاسخ های روشنگرانه (که با نام جواب های روشن کننده از راه امواج
نیز ترجمه شده است) در پرسش  ،31کسی سؤال کرده است( :مایلم شجرۀ کامل
سید احمد را بدانم).
ناظم عقیلی در جواب چنین نوشته است( :اول :درخواست شجره نامه نفعی برای
شناخت حقانیت سید احمد الحسن ندارد ،چون وی تقریبا از نسل پنجم مقطوع
النسب میباشد ،دوم :باید شما تحقیق نمائید :آیا وی واقعا فرستاده ای از سوی امام
مهدی} است یا نه ،اگر ثابت شد همۀ آن چیزهای که میگوید ثابت و بر مردم
حجت میگردد ،مسئله اثبات نسب و نسل امام مهدی} ،جز از طریق خداوند و
خود امام مهدی} امکان پذیر نیست ،چرا که مردم از این موضوع اطالع ندارند و
1
از آنها مخفی میباشد).
جواب :اگر پیروان این مدعی کذاب ،عاقل بودند  سؤال میکردند :چرا در خواست
شجره نامه نفع نداشته باشد ،مگر شما مدعی نیستید که او فرزند امام زمان است،
پس باید ثابت شود که این شخص همان مهدی اول در روایت وصیت است یا خیر؟
و این اثبات از راه شجره نامه میشود و ال غیر ،و اگر از نسل پنجم مقطوع النسب
است ،پس چرا مدعی هستید که او فرزند امام زمان} میباشد  ،و به دروغ مردم
را فریب می دهید.
و چرا در جواب دوم می نویسید( :بروید تحقیق کنید که آیا او فرستاده ای از
سوی امام زمان} است یا خیر؟) در حالیکه فرستاده بودن او توقف بر فرزند بودن
او و فرزند بودن او توقف بر فرستاده بودن او دارد ،و این یعنی دور ظاهر و صریح.
و اینکه میگویید( :شناخت نسب او جز از طریق خدواند و خود امام مهدی}،
امکان ندارد) ،پس روی چه حسابی ،شما پیروان جاهل او را فرزند امام مهدی}
و از نسل آن حضرت می دانید ،و چرا خود او ادعا میکند که من از نسل امام زمان
علیه السالم می باشم ؟.
در همان کتاب در پرسش  47سؤال کننده ضمن سؤاالتی در سؤال ( )9از
شخص احمد الحسن می پرسد( :آیا آنگونه که انصار شما ادعا میکنند ،امام مهدی
2
علیه السالم جد پنجم شما است ؟ احمد الحسن جواب می دهد :خیر).
 .1پاسخهای روشنگرانه ج  1ص 79
 .2پاسخهای روشنگرانه ج  1ص 133
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پس چرا انصار او دروغ میگویند ،و چرا خود او به دروغ خودش را به امام
زمان}منسوب میکند ،چرا نسب را می نویسند( :احمد بن اسماعیل بن صالح بن
حسین بن سلمان) و میگویند :امام مهدی} ،به احمد الحسن گفته که من پدر
سلمان هستم ؟  
یکی از یاران این مدعی کذاب به نام (عالء السالم) نیز آمده برای اینکه اثبات
کند لقب (قائم) برای احمد الحسن ،در روایات اطالق شده ،ادله ای ذکر نموده است
که در ذیل نقل نموده و جواب می دهیم.
( -1صحیح است که تمام آل محمد] قائم هستند و صحیح است که لفظ
قائم وصفی است که برای امام دوازدهم اطالق شده است ،اما در عین حال در
روایات ،بر شخص دیگری هم از آل محمد] ،در زمان ظهور مقدس اطالق شده
است.
ابی حمزه ثمالی میگوید( :قُ ْل ُت ِ َ
لس ْفيَان ِ ِّي ِم َن اَل ْ َم ْحتُو ِم قَ َ
ال ن َ َع ْم َو
وج ا َ ُّ
لبِي َج ْع َفرٍ} ُخ ُر ُ
وم َو ا ِ ْختِ َ
ال ُف بَنِي اَل ْ َعبَّ ِ
لش ْم ِ
اس فِي اَل َّد ْول َ ِة
وع ا َ َّ
اَلن َِّد ُاء ِم َن اَل ْ َم ْحتُو ِم َو ُط ُل ُ
س ِم ْن َم ْغ ِرب ِ َها َم ْحتُ ٌ
وج اَل ْ َقائ ِ ِم ِم ْن ِ
وم َو قَ ْت ُل اَلنَّ ْف ِ
وم) به امام باقر}
آل ُم َح َّم ٍد َم ْحتُ ٌ
س اَل َّز ِكيَّ ِة َم ْحتُ ٌ
َم ْحتُ ٌ
وم َو ُخ ُر ُ
عرضكردم :آمدن سفيانى حتمى است؟ فرمود :بلی ،و صداى آسمانى حتمى است،
و طلوع خورشيد از مغرب حتمى است ،و اختالف بنى عباس در سلطنت حتمى 
است ،و كشته شدن نفس زكيه حتمى است ،و خروج حضرت قائم آل محمد]
1
حتمى است
َ
َّ
(س ِم ْع ُت أبَا َع ْب ِد اَلل ِ} يَ ُق ُ
ول :ا ِ ْختِ َ
ال ُف بَنِي اَل ْ َعبَّ ِ
اس
 -2محمد بن علی الحلبی میگویدَ :
وج اَل ْ َقائ ِ ِم ِم َن اَل ْ َم ْحتُو ِم) از امام صادق} شنيدم
ِم َن اَل ْ َم ْحتُو ِم َو اَلن َِّد ُاء ِم َن اَل ْ َم ْحتُو ِم َو ُخ ُر ُ
كه فرمود :اختالف بنى عباس حتمى است ،و نداى آسمانى نیز حتمى است و خروج
2
حضرت قائم} نيز از حتمیات است.
بعد از نقل این دو روایت این چنین استدالل میکند :این دو روایت نشانه ها و
عالئم ظهور را معرفی میکنند ،و یکی از نشانه ها خروج  قائم} است ،و مسلم
است که خروج قائم نمیتواند نشانه برای خروج قائم باشد ،مگر اینکه دو قائم در
نظر گرفته شود ،که خروج اولی نشانه ای باشد برای خروج قائم دوم که حضرت امام
مهدی} میباشد.
و دیگر در حتمیات ممکن است بداء3حاصل شود و این جا خروج قائم هم از
 .1االرشاد ج  1ص 347
 .2کافی ج 8ص 310
 .3بداء در عقیده شیعه بمعنی اظهار بعد از مخفی کردن است و مطابق با این آیه کریمه قرآن کریم میباشد
ند ُه ُأ ُّم الْ ِك َت ِ
اب} ((الرعد ))٣٩ :خداوند هرچه را بخواهد محو میکند و هرچه را
ـه َما َيشَ ا ُء َو ُي ْث ِب ُت َو ِع َ
{ َي ْم ُحو ال َّل ُ
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حتمیات شمرده شده در حالیکه در روایت دیگر داریم که خروج حضرت قائم} از
میعاد است که در آن بداء واقع نمیشود ،از ابی هاشم داود بن قاسم جعفری روایت
لس ْفيَان ِ ِّي َو
است که میگویدُ ( :كنَّا ِع ْن َد أَبِي َج ْع َف ٍر ُم َح َّم ِد بْنِ َعلِ ٍّي ا َ ِّلر َضا} فَ َج َرى ِذ ْك ُر ا َ ُّ
اء فِي ا َ ِّلر َوايَ ِة ِم ْن أَ َّن أَ ْمر ُه ِم َن اَل ْ َم ْحتُو ِم فَ ُق ْل ُت ِ َ
لبِي َج ْع َفرٍ} َه ْل يَ ْب ُدو ِ َّل ِ فِي اَل ْ َم ْحتُو ِم
َما َج َ
َ
َ
َّ
َّ
اف أ ْن يَ ْب ُد َو ِل ِ فِي اَل ْ َقائ ِ ِم فَ َق َ
قَ َ
ال إ َِّن اَل ْ َقائ ِ َم ِم َن اَل ْ ِم َيعا ِد َو اَللُ الٰ يُ ْخلِ ُف
ال ن َ َع ْم قُ ْلنَا ل َ ُه فَنَ َخ ُ
اَل ْ ِميعا َد) ما در محضر امام جواد} بوديم و سخن از سفيانى به ميان آمد و آنچه در
حتميات است ،من به آن حضرت عرض كردم :آيا خدا را
روايات آمده كه کار او از
ّ
در امور حتمى بدائى پديد مىآيد؟ فرمود :بلی ،به آن حضرت عرض كرديم :پس با
اين ترتيب ما مى ترسيم كه در مورد قائم نيز خدا را بدائى حاصل شود ،فرمود :همانا
2 1
قائم از وعدهها است ،و خداوند خالف وعدۀ خود رفتار نمىكند)- .
جواب :اوال :در این دو حدیث سخن از عالئم و نشانهها نیست زیرا نه راوی از
نشانهها سؤال کرده است و نه امام} به عنوان نشانه و عالمت چیزی را بیان
فرموده است ،بلکه در این دو روایت راوی از محتومات و امور حتمیه سؤال میکند،
و شکی نیست که قیام حضرت قائم} از امور حتمیه و قطعیه میباشد ،پس این
دو روایت به هیچ عنوان داللتی بر وجود دو قائم ندارد.
ثانیا :بداء یک مسئله اعتقادی است و اینکه در کدام امور واقع میشود و در چه
امری واقع نمیشود ،با خبر واحد مثل خبر فوق الذکر به اثبات نمی رسد ،خصوصا
در امور محتومه و قطعیه.
(م َح َّم ُد بْ ُن أَ ْح َم َد بْنِ َع ْب ِد ا َ َّلل ِ اَل ْ َخال َ ْن ِج ُّي
ثالثا :روایت از نظر سند ضعیف است  چون ُ
اش ٍم َد ُاو ُد بْ ُن اَل ْ َق ِ
َو أَبُو َه ِ
ِي) هر دو مجهول میباشند ،و در هیچ کتابی از
اس ِم اَل ْ َج ْع َفر ُّ
کتب قدمای علم رجال ذکری از این دو نفر نیست ،و حتی در کتب متأخرین و
معاصرین هم ناشناخته گفته شده اند.
رابعا :این روایت معارض است با روایت دیگری که نعمانی نقل میکند و در
آن روایت ،وقوع بداء در مثل خروج سفیاني ،ممنوع دانسته شده است.
نعمانی در باب  18کتاب الغیبة  (باب ما جاء في ذكر السفياني و أن أمره من
المحتوم و أنه قبل قيام القائم}) چهار روایت به شمارهای   7-6-5-4نقل میکند
که همه داللت دارند ،در امر سفیانی بداء راه ندارد و ا ّال والبد باید صورت بگیرد که
ما فقط روایت شماره  4را به عنوان نمونه نقل میکنیم.
بخواهد اثبات میکند و نزد او است ام الکتاب (لوح محفوظ).
 .1وحدة شخصیة المهدی االول و القائم و الیمانی ص 5
 .2الغیبة نعمانی ص 303
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( َع ْن َع ْب ِد اَل ْ َم ِل ِ
ك بْنِ أَ ْعيَ َن قَ َ
الُ :ك ْن ُت ِع ْن َد أَبِي َج ْع َفرٍ} فَ َج َرى ِذ ْك ُر اَل ْ َقائ ِ ِم} فَ ُق ْل ُت
ون ُس ْفيَان ِ ٌّي فَ َق َ
ال َو ا َ َّلل ِ إِن َّ ُه ل َ ِم َن اَل ْ َم ْحتُو ِم اَل َّ ِذي َ
ال َ
ال َو َ
ون َع ِ
اج ً
ال ب ُ َّد
ال يَ ُك َ
ل َ ُه أَ ْر ُجو أَ ْن يَ ُك َ
ِم ْن ُه) عبد الملك بن أعين گويد :نزد امام باقر} بودم و سخن از امام قائم}به ميان
آمد ،به آن حضرت عرض كردم :اميدوارم كه هر چه زودتر واقع شود و سفيانیى در
1
كار نباشد ،فرمود :نه به خدا قسم آن از امور حتمى است كه گريزى از آن نيست.
 -3میگوید( :از اموری که تأکید میکند بر اینکه وصف قائم بر غیر امام مهدی}
نیز اطالق دارد ،روایتی است که از جابر بن عبد اهلل انصاری نقل شده که گفت :وارد
شدم بر حضرت زهرا{ و نزد آن حضرت لوحی دیدم که در آن نامهای اوصیاء از
فرزندان آن حضرت نوشته شده بود ،پس شمردم دوازده نفر بودند که آخرین شان
قائم بود ،سه نفر از آنها به نام محمد و سه نفر هم به نام علی بود.
بعد میگوید :هیچ اختالفی وجود ندارد که امام مهدی} یازدهمین نفر از
فرزندان حضرت زهرا{ میباشد ،پس باقی میماند اینکه نفر دوازدهم که بعد
از امام زمان} میباشد همان قائم باشد ،و آن شخص همان کسی است که امیر
المؤمنین}در باره او تفکر میکرد ،عالوه بر این در روایتی که امام صادق} از
جدش امیر المؤمنین} روایت کرده ،بیشتر این قضیه روشن میشود ،حضرت
امیر} در رابطه با عالمات تطهیر زمین از ظالمان سخن میگفت ،بعد از ذکر چند
حادثه فرمود :بعد از آن قیام میکند ،قائمی که همه آرزویش را دارند و امامی که
مجهول است ،در حالیکه دارای شرف و فضل میباشد ،و او از فرزندان تو است ای
حسین} که فرزندی مثل او نیست و ظاهر میشود بین دو رکن از مسجد الحرام
با دو جامه ساده و مندرس.
سپس میگوید :سؤال این جاست ،آیا کسی معتقد است که امام مهدی} ،امام
مجهول باشد ،و اگر مجهولیتی راجع به آن حضرت تصور شود ،در معرفت نسبت به
تعیین شخص آن حضرت از بین مردم و مکان اقامت و امثال ذلک است ،نه در اینکه
او امام عدل است ،برای اینکه این نکته از ثوابت عقیده شیعه میباشد ،ولی روایت از
این قائم تعبیر میکند به امام مجهول ،پس کیست آن مجهول ،که یکی از عالمات
حتمیه ذکر شده است  ،حتما غیر از امام مهدی} است زیرا امام مهدی} از
2
عالمات نیست بلکه از وعده های تخلف نا پذیر است).
جواب :اوال :روایت جابر فقط به همین لفظ و مضمون نقل نشده است بلکه در
کتاب های مهمتر و باالتر با اختالف در عبارت نقل شده است ،مرحوم صدوق رضوان
اهلل علیه هم در کتاب (الفقیه) و هم در کتاب (کمال الدین) و هم در کتاب (عیون
 .1الغیبة نعمانی ص 301
 .2وحدة شخصیة المهدی االول و القائم و الیمانی ص 6
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اخبار الرضا}) این چنین روایت کرده است( :ثَ َ
الثَ ٌة ِم ْن ُه ْم ُم َح َّم ٌد َو أَ ْرب َ َع ٌة ِم ْن ُه ْم َعلِ ٌّي)
در آن لوح سه نفر آنان به نام محمد و چهار نفر آنها به نام علی ثبت بودند ،و پر
واضح است که بغیر از علی} سه امام دیگر به نام علی هستند ،امام سجاد و امام
رضا و امام هادی] ،پس باید علی} نیز جزء این چهار نفر باشد.
ثانیا :قبال گفتاری از حضرت آیت اهلل العظمی صافی مدظله العالی را در رابطه با
این روایت نقل کردیم که عزیزان میتوانند مراجعه کنند.
ثالثا :چون در بین او صیاء و ائمه] ،یازده نفر آنان از فرزندان حضرت
زهراء{ میباشند ،از باب غلبه در اینجا گفته شده دوازده نفر ،اما در متن روایت
توضیح الزم وجود دارد که یکی از آن دوازده نفر علی} است.
رابعا :یکی دو روایت که مدلول آن مثال وجود سیزده امام را ثابت کند ،حتی اگر
صحیح السند هم باشد و مشکل داللت هم نداشته باشد ،نمیتواند در برابر هزاران
روایتی مقاومت کند ،که داللت میکنند  امامان] دوازده نفرند و از بسیاری از
آن روایات حصر استفاده میشود.
خامسا :این روایت معارض است با روایاتی  که در آن روایات لفظ (قائم) فقط بر
امام دوازدهم} اطالق شده است ،و اینکه این صفت بطور مشخص از صفات آن
حضرت} میباشد.
و اما نسبت به کلمه (امام مجهول) اوال :مجهول بودن به معنی این نیست که
بطور صد در صد مجهول باشد بلکه اگر از جهاتی مجهول باشد ،این کلمه صادق
است و اطالق آن بر امام مهدی} اشکالی نخواهد داشت ،کما اینکه در توسل به
حضرت زهراء{ گفته میشود( :اَل ْ َم ْج ُهول َ ِة قَ ْدرا ً).
پس در اینجا هم ممکن است ،مراد از (امام مجهول) مجهولیت قدر آن حضرت
و عدم درک مقام و منزلت ایشان باشد.
ثانیا :اگر کسی به طور کامل مجهول باشد ،نمیتواند مأمول (همه آرزومند او
باشند) باشد.
ثالثا :کسیکه همه آرزوی او را دارند ،امام دوازدهم} است که از وقت شروع
غیبت کبری تا امروز و بعد از این تا یوم الظهور ،دنیا منتظر آن حضرت بوده و هست
و خواهد بود ،و یک روز از یک نفر هم شنیده نشده که آمدن پسر امام زمان یا خلیفه
و وصی او را آرزو کند.
 -4میگوید( :اگر در دعای افتتاح از دعاهای ماه مبارک رمضان تأمل و تفکر شود،
دیده میشود که آنجا بعد از طلب رحمت از خداوند متعال برای ائمه مسلمین]
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ين َع ِل ِّي بْنِ اَل ْ ُح َس ْينِ َو ُم َح َّم ِد بْنِ َعلِ ٍّي َو َج ْع َف ِر بْنِ
با این مضمون َ
(ص ِّل َع َلى أَئ ِ َّم ِة اَل ْ ُم ْس ِل ِم َ
وسى َو ُم َح َّم ِد بْنِ َعلِ ٍّي َو َعلِ ِّي بْنِ ُم َح َّم ٍد َو اَل ْ َح َسنِ
وسى بْنِ َج ْع َف ٍر َو َعلِ ِّي بْنِ ُم َ
ُم َح َّم ٍد َو ُم َ
ُ
بْنِ َعلِ ٍّي َو اَل ْ َخ َل ِ
ك َع َلى ِعبَا ِد َك َو أ َمنَائ ِ َ
ف اَل ْ َها ِدي اَل ْ َم ْه ِد ِّي ُح َج ِج َ
ال ِد َك َص َ
ك فِي ب ِ َ
ير ًة
ال ًة َكثِ َ
َدائ ِ َم ًة) خدايا و درود فرست بر امامان و پيشوايان اسالم حضرت على بن الحسين}
و محمد بن على} و جعفر بن محمد} و موسى بن جعفر} و على بن موسى 
الرضا} و محمد بن على التقى} و على بن محمد النقى} و حسن بن على 
العسكرى} و خلف او امام هادى و مهدى} ،که حجتهاى تو بر بندگانت  و
امينهاى تو در شهرهایت میباشند ،درود بسيار و دايم بر آنان فرست
فورا طلب رحمت میشود و صلوات فرستاده میشود بر فرد دیگری با این جمالت:
الئ ِ َكتِ َ
(اَللَّ ُه َّم َو َص ِّل َع َلى َول ِ ِّي أَ ْمر َ
ِك اَل ْ َقائ ِ ِم اَل ْ ُم َؤ َّملِ َو اَل ْ َع ْد ِل اَل ْ ُم ْنتَ َظ ِر َو ُح َّف ُه ب ِ َم َ
ين
ك اَل ْ ُم َق َّرب ِ َ
ك َو اَل ْ َقائ ِ َم ب ِ ِدينِ َ
ين اَللَّ ُه َّم ا ِ ْج َع ْل ُه اَل َّدا ِع َي إِلَى ِكتَاب ِ َ
وح اَل ْ ُق ُد ِ
ك
َو أَيِّ ْد ُه ب ِ ُر ِ
س يَا َر َّب اَل ْ َعال َ ِم َ
ا ِ ْستَ ْخلِ ْف ُه فِي ا َ ْ َ
ل ْر ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه َم ِّك ْن ل َ ُه ِدينَ ُه اَل َّ ِذي ا ِ ْرتَ َض ْيتَ ُه ل َ ُه أَبْ ِدل ْ ُه
ض َك َما ا ِ ْستَ ْخ َل ْف َت اَل َّ ِذ َ
ِك ب ِ َ
ِم ْن ب َ ْع ِد َخ ْوفِ ِه أَ ْمن ًا يَ ْعبُ ُد َك َ
ال يُ ْشر ُ
ك َش ْيئ ًا)  خدايا! درود فرست بر ولى خود صاحب
االمر} امام قائم منتظر و او را به سپاه فرشتگان مقربت فراگير و به روح القدس
مؤيدش بدار ،اى پروردگار عالميان.
خدايا! او را مقرر فرما تا به كتاب آسمانى تو دعوت كند و به ترويج دين تو قيام
فرمايد و او را خليفۀ خود در زمين گردان ،چنان كه پيشينيان او را امام و خليفه
گردانيدى و او را تمكين ده براى حفظ دين او كه پسند توست ،و خوف او را پس از
1
اين مدت به ايمنى بدل كن تا تو را بپرستد و هيچ به تو شرك نياورد.).
جواب :ذکر خاص بعد از عام در کالم عرب و غیر عرب یک امر معمول و درست
است و در خیلی از موارد برای اهمیت آن الزم و واجب است.
ين آ َم ُنوا
در سورۀ مبارکۀ عصر خداوند متعال بعد از آنکه می فرماید{ :إ َِّل الَّ ِذ َ
الصالِ َح ِ
ات} جز کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند ،دو
َو َع ِم ُلوا َّ
الص ْبرِ} و جز کسانی که یک دیگر را به
اص ْوا بِ َّ
اص ْوا بِالْ َح ِّق َو َت َو َ
{و َت َو َ
باره می فرمایدَ :
حق سفارش کرده و به شکیبائی و صبر توصیه نموده اند.
حاال سؤال این جا است که آیا سفارش به حق و توصیه به صبر از اعمال صالحه
میباشد یا خیر ،حتما به نظر پیروان این مدعی کذاب ،باید توصیه به حق و صبر،
غیر از عمل صالح باشد ،که جدا گانه ذکر شده است ،اما آنها که با زبان عربی آشنائی
دارند و اهمیت حق و صبر را نسبت به دیگر اعمال صالحه میدانند ،از نظر آنها با
اینکه عمل صالح شامل توصیه به حق و صبر میشود ،اما از باب اهمیت این دو
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عمل ،دوباره و مکررا ذکر می شوند ،تا مخاطبین بدانند که بدون این دو ،کاری از
پیش نمی رود.
در بحث حضرت حجت بن الحسن[ نیز قضیه از همین قرار است ،یعنی
اینکه بخاطر اهمیت آن بزرگوار و خصوصیتی که امامت او دارد ،و وظیفه ای که
بر دوش آن حضرت گذاشته شده است ،بعد از آنکه در جمع دیگر ائمه] برای
ایشان صلوات فرستاده میشود ،دو باره و مخصوصا صلوات مخصوص برای ایشان
باید فرستاده شود.
وانگهی ،مطالبی که در این بخش برای امام زمان} خواسته شده ،مخصوص
آن حضرت بعد از ظهور است نه قبل از ظهور ،خالفت آن حضرت بر زمین به گونه
ای که بقیه ائمه] داشتند ،تحقق پیدا نمیکند مگر بعد از ظهور و هم چنین
بحث تبلیغ دین ،دفاع از مظلومین ،مبارزه با ظالمان و مشرکان ،بیان احکام خداوند  ،
اصالح جامعه ،موعظه و تبیین احکام الهی و ...همه بعد از ظهور تحقق پیدا میکند،
پس الزم است برای آن حضرت دعای مخصوص غیر از دعای عام بشود.
 -5میگوید( :چون وصف قائم برای دو شخصیت از آل محمد] در عصر
ظهور اطالق شده است ،امام با قر} با بیان روشن در حالیکه قائم را یاد میکرد  
ان ا ِْس ٌم يَ ْخ َفى  َو ا ِْس ٌم يَ ْع ُل ُن َف َأ َّما اَلَّذِي يَ ْخ َفى  َف َأ ْح َم ُد َو أَ َّما اَلَّذِي يَ ْع ُل ُن
فرمود( :ل َ ُه ا ِْس َم ِ
َف ُم َح َّم ٌد) برای قائم دو اسم است ،اسمی مخفی و اسمی علنی ،پس اسم مخفی او
احمد و اسم و علنی او محمد است.
پس یک قائم از آل محمد است که مأمول مردم است و اسمش مخفی بوده که االن
ظاهر شده نزد مردم و او احمد است ،و در روایت حذیفه گذشت که صاحب این اسم
1
که احمد باشد ،مهدی هم بر او اطالق میشود).
جواب :اوال :توضیح داده شد که اسم قائم برای دو شخصیت به طور خاص اطالق
نشده ،بلکه این وصف به طور خاص ،مخصوص حضرت امام زمان} میباشد ،و
بعدا هم روایاتی نقل خواهد شد ،تا کامال این مطلب ثابت شود.
ثانیا :لفظ قائم نه مشترک لفظی است که دو بار وضع شده باشد ،و نه مشترک
معنوی که دارای افراد باشد بلکه لفظ مفرد است که یک مفهوم بیشتر ندارد ،و لذا
امام باقر} میفرماید :آن شخصیتی که متصف به این وصف میباشد دو تا اسم
دارد.
ثالثا :امام زمان} دارای دو اسم است ،یکی محمد که برای همه روشن است و
همۀ مسلمانان آن حضرت را به این اسم می شناسند ،و اسم دیگر احمد است که
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برای عموم مردم روشن نیست.
رابعا :در روایت حذیفه ،هرسه اسم – احمد ،عبد اهلل و مهدی – بر امام عصر}
اطالق شده است زیرا که بین رکن و مقام حضرت ابراهیم} در مسجد الحرام ،با
امام مهدی} بیعت میشود نه با کسی دیگر.
جای بسی تعجب است که پیروان این کذاب و خود او ،از یک طرف خود شان را
جزء دعوت کنندگان به سوی حضرت مهدی} معرفی میکنند ،و در استداللهای
خود میگویند :احمد الحسن زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر} است و ،...و از
طرفی دیگر این آدم را همه کاره معرفی نموده و میگویند :او قائم ،صاحب االمر،
امام ،پیغمبر ،و ...میباشد ،فقط یک مسئله خدا بودن مانده است که آنرا نیز بعد از
چند مدتی به شکل علنی ادعا خواهند کرد کما اینکه به شکل غیر علنی ادعا کرده
اند.
احمد الحسن در جواب سؤالی ادعا میکند که امامان و خلفای الهی (اهلل) در
خلق میباشند وچنین میگوید( :منظور از یاد خداوند (اهلل) یاد خلیفه ی او در زمین
1
یا وجه خداوند یا همان (اهلل) در خلق است ).
پس اگر بین رکن و مقام با احمد الحسن بیعت میشود ،با امام زمان} بیعتی
نخواهد بود.
خامسا :روایت را به صورت ناقص نقل میکند ،تا بتواند مقصود خود را به دست
بیاورد ،اما وقتی روایت به طور کامل مورد مطالعه و دقت قرار میگیرد ،درست
عکس نتیجه ای را دارد ،که این جاهل به دست آورده است.
متن روایت چنین استَ ( :ع ْن أَبِي َج ْع َف ٍر ُم َح َّم ِد بْنِ َعلِ ٍّي اَلْبَاقِ ِر َع ْن أَبِي ِه َع ْن َجدِّ ِه]
ال قَ َ َ
ين} َو ُه َو َع َلى اَل ْ ِم ْنبَرِ :يَ ْخ ُر ُج َر ُج ٌل ِم ْن ُول ْ ِدي فِي ِ
قَ َ
آخ ِر اَل َّز َم ِ
ان
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ال أ ِم ُ
اش اَل ْ َم ْن ِكبَ ْينِ ب ِ َظ ْه ِر ِه
ض اَللَّ ْو ِن ُم ْش َر ٌب بِال ْ ُح ْم َر ِة ُم ْب َد ُح اَلْبَ ْطنِ َعر ُ
أَبْيَ ُ
يم ُم َش ُ
ِيض اَل ْ َف ِخ َذ ْينِ َع ِظ ٌ
ام ِة اَلنَّبِ ِّي ,له ا ِ ْس َم ِ
امتَ ِ
ان ا ِ ْس ٌم يَ ْخ َفى َو
ام ٌة َع َلى ِش ْب ِه َش َ
ام ٌة َع َلى ل َ ْو ِن ِج ْل ِد ِه َو َش َ
ان َش َ
َش َ
َ
َ
َ
َ
اء ل َ َها َما ب َ ْي َن
ا ِ ْس ٌم يَ ْع ُل ُن فَأ َّما اَل َّ ِذي يَ ْخ َفى فَأ ْح َم ُد َو أ َّما اَل َّ ِذي يَ ْع ُل ُن فَ ُم َح َّم ٌد إِذَا َه َّز َرايَتَ ُه أ َض َ
َ
ال يَ ْب َقى ُم ْؤ ِم ٌن إِ َّ
وس اَل ْ ِعبَا ِد فَ َ
اَل ْ َم ْشرِقِ َو اَل ْ َم ْغر ِ
ِب َو َو َض َع يَ َد ُه َع َلى ُر ُء ِ
ار قَ ْلبُ ُه أ َش َّد ِم ْن
ال َص َ
َ
َ
ال يَ ْب َقى َميِّ ٌت إِ َّ
ال َد َخ َل ْت َع َل ْي ِه تِ ْل َ
ال َو َ
ين َر ُج ً
ك
اه ا َ َّللُ تَ َعالَى قُ َّو َة أ ْرب َ ِع َ
ُزب َ ِر اَل ْ َح ِدي ِد َو أ ْع َط ُ
ون ب ِ ِقيَا ِم اَل ْ َقائ ِ ِم
ون فِي قُبُو ِر ِه ْم َو يَتَبَ َ
اش ُر َ
اَل ْ َف ْر َح ُة [فِي قَ ْلبِ ِه] َو ُه َو فِي قَ ْب ِر ِه َو ُه ْم يَتَ َز َاو ُر َ
صلوات ّ
الل عليه) امام باقر از آباء و اجدادش از امير المؤمنين] چنين روايت
كند ،كه او بر منبر بود و مى فرمود :از فرزندان من در آخر ال ّزمان فرزندى ظهور كند
كه رنگش سفيد متمايل به سرخى و سينه اش فراخ و رانهايش سطبر و شانه هايش
 .1پاسخهای روشنگرانه ج  7ص 12

در رد احمدبن اسماعیل گاطع

135

قوى است و در پشتش دو خال است ،يكى به رنگ پوستش و ديگرى مشابه خال
پيامبر ,و دو نام دارد ،يكى نهان و ديگرى آشكار ،ا ّما نام نهان احمد و نام آشكار
محمد است ،و چون پرچمش به اهتزاز درآيد از مشرق تا مغرب را تابان كند ،و
ّ
دستش را بر سر بندگان نهد و دل مؤمنان از بركت آن چون پارۀ آهن استوار گردد،
و خداوند توانايى چهل مرد به وى دهد و هر مؤمنى گر چه در گور باشد ،شادان
1
شود ،و به ديدار هم روند ،و مژدۀ ظهور قائم صلوات ّ
الل عليه را به يك ديگر دهند.
این روایت را دست هرکسی که عربی بلد باشد بدهید ،از آن وجود دو قائم
نمیفهمد ،بلکه روایت تصریح دارد بر اینکه فرمایش حضرت امیرالمؤمنین} در
رابطه با شخص واحد است ،چون در اول روایت حضرت می فرماید( :يَ ْخ ُر ُج َر ُج ٌل
ان) مردی از فرزندان من در آخر الزمان خروج میکند ،و
م ِْن ُولْدِي فِي آخِ ِر اَل َّز َم ِ
نمی فرماید :دو مرد از فرزندان من ،و بعد از آنکه بعض از اوصاف و نشانه های آن
ان) یعنی همان شخصی که این صفات
حضرت را بیان میکند ،می فرماید( :ل َ ُه ا ِْس َم ِ
را دارا است دو تا اسم دارد ،و از اول تا به آخر روایت تصریح و اشاره همه متوجه
یک شخص است و ضمیرها نیز به یک شخص بر می گردد.
عالوه بر آنچه گفته شد ،در روایت تصریح شده که اسم مخفی آن بزرگوار
(احمد) است ،در حالیکه احمد بن اسماعیل به اسم احمد بین اقوام و پیروانش
معروف است ،و خود را با همین اسم معرفی میکند ،پس اسم علنی او احمد است،
نه اینکه اسم مخفی او احمد باشد.
این در حالیست که حضرت ولی عصر امام دوازدهم} ،اسم مخفی ایشان احمد
و اسم علنی ایشان محمد است ،درست همان طوریکه در روایت ذکر شده است.
اگر پیروان این مدعی کذاب ،کمی فکر و درایت به خرچ بدهند ،متوجه خواهند
شد که امام باطل شان چه دروغهایی سرهم میکند ،تا باطلش را حق جلوه دهد،
و همین مقدار کفایت میکند که بین حق و باطل را تمییز دهند ،زیرا حق نیاز به
دروغ گفتن و فریبکاری ندارد.
نتیجه این میشود ،که دو قائم نیست بلکه یک نفر است و آنهم وجود مقدس
امام دوازدهم} میباشد نه کسی دیگر ،اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و من
المنتظرین له و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه ،آمین یا رب العالمین.

 .1کمال الدین ج 2ص         653

 -7احادیثی که داللت میکنند :لقب قائم
مختص به امام زمان} است

		

اینک چند روایت از روایات اهلبیت عصمت و طهارت ،که داللت بر حصر صفت
قائم برای وجود مقدس حجة بن الحسن[ میکنند ،برای خوانندگان عزیز و
ك َم ْن َه َل َ
کسانی که طالب حق میباشند ،نقل مینمائیم (ل ِّيَ ْهلِ َ
ك َعن بَيِّنَ ٍة َويَ ْحيَىٰ َم ْن
َح َّي َعن بَيِّنَ ٍة) تا آنهائی که هالک (وگمراه)  می شوند از روی اتمام حجت و آنهائی
که زنده می شوند (و هدایت مییابند) از روی دلیل روشن باشد.
ون تِ ْس َع ُة أَئ ِ َّم ٍة ب َ ْع َد اَل ْ ُح َس ْينِ بْنِ َعلِ ٍّي تَ ِ
َ ( -1ع ْن أَبِي َج ْع َفر} قَ َ
اس ُع ُه ْم قَائ ِ ُم ُه ْم)
ال :يَ ُك ُ
امام باقر} فرمود :بعد از امام حسین} ن ُه امام میباشد ،که نهمین آنها قائم}
1
است.
( -2قَ َ
ال أَبُو َع ْب ِد ا َ َّللِ} :إِذَا تَ َوال َ ْت ثَ َ
ان َراب ِ ُع ُه ْم قَائ ِ َم ُه ْم ُم َح َّم ٌد َو َعلِ ٌّي َو
الثَ ُة أَ ْس َما ٍء َك َ
اَل ْ َح َس ُن( امام صادق} فرمود :زمانیکه سه تا اسم محمد و علی و حسن پشت سرهم
2
واقع شد ،چهارمین ایشان قائم ایشان میباشد.
ان اَل ْ َفا ِر ِس ِّي َر ِح َم ُه ا َ َّللُ قَ َ
الَ :د َخ ْل ُت َع َلى اَلنَّبِ ِّيَ ,و إِذَا اَل ْ ُح َس ْي ُن َع َلى
َ ( -3ع ْن َس ْل َم َ
َ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه َو ُه َو يَ ُق ُ
ام ابْ ُن إ َِما ٍم أبُو
ول أنْ َت َسيِّ ٌد ابْ ُن َسيِّد أنْ َت إ َِم ٌ
فَ ِخ َذ ْي ِه َو ُه َو يُ َقبِّ ُل َع ْينَ ْيه َو يَ ْلث ُم فَ ُ
اَ ْ َ
ك تَ ِ
لئ ِ َّم ِة أَنْ َت ُح َّج ٌة اِبْ ُن ُح َّج ٍة أَبُو ُح َج ٍج تِ ْس َع ٍة ِم ْن ُص ْلبِ َ
اس ُع ُه ْم قَائ ِ ُم ُه ْم) سلمان فارسى 
رضی اهلل عنه گويد :خدمت پيغمبر ,رسيدم ،در وقتى كه حسين} را بر دامن
مبارك داشت ،ميان دو ديده و لبان او را ميبوسيد و میفرمود :تو سيد پسر سيد
و امام پسر امام و پدر امامانى ،تو حجت پسر حجت و پدر ن ُه حجتى كه از پشت تو
3
بيرون آيند و نهم آنان قائم اين خاندان است.
 .1کافی ج  1ص 533
 .2الغیبة نعمانی ص 179
 .3خصال شیخ صدوق قده ج 2ص 475
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ار َك َو تَ َعالَى ا ِ َّط َل َع إِلَى ا َ ْ َ
ال َر ُس ُ
( -4قَ َ
ض ا ِ ِّط َ
ل ْر ِ
ارنِي ِم ْن َها
ال َع ًة فَ ْ
اختَ َ
ول ا َ َّللِ :إ َِّن ا َ َّللَ تَبَ َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ار ِم ْن َها َعلِيّ ًا َو َج َع َل ُه إ َِمام ًا ثُ َّم أ َم َرنِي أ ْن أت َّ ِخ َذ ُه أخ ًا َو
َو َج َع َلنِي نَبِيّ ًا ثُ َّم اِط َل َع ثَانِيَ ًة فَ ْ
اختَ َ
َ
َ
َو ِصيّ ًا َو َخلِي َف ًة َو َو ِزيرا ً فَ َعلِ ٌّي ِمنِّي َو ُه َو َز ْو ُج اِبْنَتِي َو أبُو ِس ْب َط َّي اَل ْ َح َسنِ َو اَل ْ ُح َس ْينِ أ َ
ال َو
ار َك َو تَ َعالَى َج َع َلنِي َو إِيَّا ُه ْم ُح َجج ًا َع َلى ِعبَا ِد ِه َو َج َع َل ِم ْن ُص ْل ِب اَل ْ ُح َس ْينِ }
إ َِّن ا َ َّللَ تَبَ َ
َ
ون َو ِصيَّتِي اَلتَّ ِ
اس ُع ِم ْن ُه ْم قَائ ِ ُم ُه ْم) پيامبر ,فرمود :خداوند
ون ب ِ َأ ْمرِي َو يَ ْح َف ُظ َ
وم َ
أئ ِ َّم ًة يَ ُق ُ
تبارك و تعالى نگاهى خاص به زمين كرد ،و مرا در آن برگزيد و به نب ّوت منصوب
نمود ،سپس نگاهى ديگر كرد ،و على} را اختيار كرد و او را به امامت برگزيد،
وصى  و خليفه و وزير خويش قرار دهم ،پس
آنگاه به من امر كرد كه او را برادر و
ّ
على} از من و همسر دختر من و پدر دو نواده ام حسن و حسين[ است،
حجت هاى خويش بر بندگان خود قرار داد ،و از
بدانيد كه خداوند ،من و آنان را ّ
وصيت مرا
صلب حسين} امامانى به وجود آورد كه به امر من قيام مىكنند و ّ
1
حفظ مى نمايند و نهمين ايشان قائم آنها است.
َ
اول َ ِت اَلنَّبِ َّي ,اَل ْ ُح َس ْي َن َم ْل ُفوف ًا فِي ِخ ْرقَ ٍة فَ َر َّد ُه إِل َ ْي َها َو قَ َ
ال إِن َّ ُه
( -5أ َّن فَا ِط َم َة{ ن َ َ
ام أَبُو أَئ ِ َّم ٍة تِ ْس َع ٍة ِم ْن ُص ْلبِ ِه أَئ ِ َّم ٍة أَبْ َرا ٍر اَلتَّ ِ
اس ُع قَائ ِ ُم ُه ْم) حضرت زهراء{ حسین}
ا َ ْل َِم ُ
را وقتی به دنیا آمد ،در پارچۀ پیچیده خدمت رسول خدا ,آورد ،پس آن حضرت
کودک را به آغوش مادرش بر گردانید و فرمود :او امام است و پدر ن ُه امام است و از
2
پشت او امامان نیک کردار به دنیا میآیند که نهم ایشان ،قائم ایشان است.
لصا ِدقِ َج ْع َف ِر بْنِ ُم َح َّم ٍد َع ْن أَبِي ِه ُم َح َّم ِد بْنِ َعلِ ٍّي َع ْن أَبِي ِه َعلِ ِّي بْنِ اَل ْ ُح َس ْينِ
َ ( -6عنِ ا َ َّ
َ
َّ
ين} َع ْن َم ْعنَى قَ ْو ِل َر ُس ِ
َع ْن أَبِي ِه اَل ْ ُح َس ْينِ بْنِ َعلِ ٍّي} قَ َ
ول اَلل ِ,
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
الُ :سئِ َل أ ِم ُ
ف فِ ُ
اب ا َ َّلل ِ َو ِع ْت َرتِيَ ،منِ اَل ْ ِع ْت َر ُة؟ فَ َق َ
ال أَنَا َو اَل ْ َح َس ُن َو اَل ْ ُح َس ْي ُن
إِن ِّي ُم َخ ِّل ٌ
يك ُم اَلثَّ َق َل ْينِ ِكتَ َ
َّ
َو ا َ ْ َ
لئ ِ َّم ُة اَلتِّ ْس َع ُة ِم ْن ُول ْ ِد اَل ْ ُح َس ْينِ تَ ِ
اب اَلل ِ َو َ
اس ُع ُه ْم َم ْه ِديُّ ُه ْم َو قَائ ِ ُم ُه ْم َ
ال
ال يُ َفا ِرقُ َ
ون ِكتَ َ
يُ َفا ِرقُ ُه ْم َحتَّى يَ ِر ُدوا َع َلى َر ُس ِ
ول ا َ َّللَ ,ح ْو َض ُه) از امام صادق جعفر بن محمد از
پدرش محمد بن على از پدرش على بن حسين از پدرش حسين بن على]كه
فرمودند :از امير المؤمنين} از قول رسول اهلل( ,دو چيز گرانبها در ميان شما
مى گذارم ،كتاب خدا و خاندانم) پرسيدند عترت چه كسانى هستند؟ فرمود :من،
حسن و حسين و ن ُه امام از فرزندان حسين ،نهم ايشان مهدى و قائم ايشان است،
جدا نمى شوند از كتاب خدا و جدا نمى شود كتاب خدا از ايشان  تا وارد شوند بر
3
رسول خدا ,در كنار حوض كوثر.
ول ا َ َّلل ِ ,فِي َح ِد ٍ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َ ( -7ع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َ َّلل ِ} قَ َ
ار ِم َن
يث ل َ ُه :إ َِّن ا َ َّللَ ا ِ ْختَ َ
 .1ارشاد القلوب ج  2ص 415
 .2الصراط المستقیم ج  2ص 123
 .3عیون اخبار الرضا ع ج  1ص 57
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احادیثی که داللت میکنند :لقب قائم مختص به امام زمان} است

ار ِم َن ا َ ْ َ
اس ا َ ْ َ
اَلنَّ ِ
ار ِمنِّي َعلِيّ ًا َو
ارنِي ِم َن ا َ ُّلر ُسلِ َو ا ِ ْختَ َ
لنْبِيَا ِء ا َ ُّلر ُس َل َو ا ِ ْختَ َ
اء َو ا ِ ْختَ َ
لنْبِيَ َ
ار ِم َن اَل ْ ُح َس ْينِ ا َ ْ َ
اء تَ ِ
اس ُع ُه ْم قَائ ِ ُم ُه ْم َو
ار ِم ْن َعلِ ٍّي اَل ْ َح َس َن َو اَل ْ ُح َس ْي َن َو ا ِ ْختَ َ
ا ِ ْختَ َ
ل ْو ِصيَ َ
ُه َو َظا ِه ُر ُه ْم َو بَا ِطنُ ُه ْم) امام صادق} فرمود :پيامبر اكرم ,در حديثى فرمودند:
خداوند متعال از ميان مردم انبياء و پيامبران و از ميان ايشان مرا اختيار فرمود و
از براى من ،على را و از على ،حسن و حسين را و از حسين ،جانشينان مرا  اختيار
1
و انتخاب فرمود كه نهمين ايشان قائم آن ها است و او ظاهر و باطن آنان است.
(و َع ْن أَبِي َح ْم َز َة اَلثُّ َمال ِ ِّي َعنِ اَلْبَاقِ ِر َع ْن آبَائ ِ ِه] َعنِ اَل ْ ُح َس ْينِ بْنِ َعلِ ٍّي قَ َ
ال:
َ -8
َ
َ
َ
َ
َد َخ ْل ُت أَنَا َو أ ِخي َع َلى َجدِّ ي َرس ِ َّ
س أ ِخي اَل ْ َح َس َن
ُ
ول اَللِ ,فَأ ْج َل َسنِي َع َلى فَ ِخ ِذ ِه َو أ ْج َل َ
َ
َ
َع َلى فَ ِخ ِذ ِه ا َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل ْخ َرى ثُ َّم قَ َ
ِ
ِ
نِ
ار ُك َما ا َ َّللُ ِمنِّي َو ِم ْن
ت
خ
ا
ين
ح
ل
ا
ص
ي
ام
ِم
إ
ن
م
ا
م
ت
ن
أ
ي
ب
أ
ب
ال لَنَا
ُْ َ ْ َ َْ َ
َ َْ َ
َ
ُ
ك يَا ُح َس ْي ُن تِ ْس َع َة أئ ِ َّم ٍة تَ ِ
أَب ِ ُ
ار ِم ْن ُص ْلبِ َ
اس ُع ُه ْم قَائ ِ ُم ُه ْم ُك ُّل ُه ْم فِي اَل ْ َف ْضلِ
يك َما َو أ ِّم ُك َما َو ا ِ ْختَ َ
َو اَل ْ َم ْن ِزل َ ِة َس َو ٌاء) از ابى حمزه ثمالى و او روايت كرده ازامام باقر}و او از آباى كرام
خود] ازحسين بن على[كه او فرمود  :روزى من و برادرم حسن رفتيم ،به
خدمت جد خود رسول ّ
الل  ،,پس مرا بر يك ران خود نشاند و برادرم حسن را
بر ران ديگر ،بعد از آن فرمود  :بأبي انتما من امامين صالحين ،شما دو امام صالحيد
كه اختيار فرموده حق تعالى از من و از پدر شما و مادر شما و برگزيده از صلب تو
اى حسين ،ن ُه امام در ازل كه نهم ايشان قائم ايشان است ،كه همۀ ايشان در فضل
2
و منزلت يكسانند.
ال اَلنَّبِ ُّي :,ا َ ْ َ
لئ ِ َّم ُة ب َ ْع ِدي ا ِ ْثنَا َع َش َر تِ ْس َع ٌة ِم ْن ُص ْل ِب اَل ْ ُح َس ْينِ تَ ِ
( -9قَ َ
اس ُع ُه ْم قَائ ِ ُم ُه ْم ثُ َّم
ال إ َِّن َمثَ َل ُه ْم فِ ُ
وح َم ْن َر ِكبَ َها ن َ َجا َو َم ْن تَ َخلَّ َف َع ْن َها َه َل َ
قَ َ
ال أَ َ
ك َو َمثَلِ
يك ْم َك َمثَلِ َس ِفينَ ِة ن ُ ٍ
اب ِح َّط ٍة فِي بَنِي إ ِْس َرائ ِ َ
بَ ِ
يل) پیامبر ,فرمود :امامان بعد از من دوازده نفرند که ن ُه
نفر ایشان از پشت حسین} میباشند ،که نهمین آنها قائم ایشان است ،بدرستیکه
آنان همانند کشتی نوح} هستند ،هرکس به آنها تمسک نماید اهل نجات است،
و هر کس از آنها تخلف نماید ،غرق و هالک خواهد شد ،و آنها همانند باب حطه در
3
بنی اسرائیل میباشند.
ول :ا َ ْ َ
َ ( –10ع ْن أَبِي َس ِع ٍ
ول ا َ َّلل ِ ,يَ ُق ُ
ال َس ِم ْع ُت َر ُس َ
يد اَل ْ ُخ ْد ِر ِّي قَ َ
لئ ِ َّم ُة ب َ ْع ِدي ا ِ ْثنَا َع َش َر
تِ ْس َع ٌة ِم ْن ُص ْل ِب اَل ْ ُح َس ْينِ } َو اَلتَّ ِ
اس ُع قَائ ِ ُم ُه ْم فَ ُطوبَى ل ِ َم ْن أَ َحبَّ ُه ْم َو اَل ْ َويْ ُل ل ِ َم ْن أَبْ َغ َض ُه ْم)
ابوسعید خدری از رسول خدا ،,روایت میکند که فرمود :امامان بعد از من دوازده
نفرند ،ن ُه نفر از پشت حسین} که نهمین آنها قائم ایشان است ،پس خوشا به حال
 .1الغیبة شیخ طوسی قده ص 142
 .2کشف الغمة ج  2ص 511
 .3المناقب ج  1ص 295
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کسانی که آنها را دو ست بدارند ،و وای به حال کسانی که با آنها دشمن باشند.
َ َ
(تِ ْل َ
ك َع َش َر ٌة َكا ِم َلةٌ) و (إ َِّن فِي َ ٰذل ِ َ
الس ْم َع َو ُه َو
ك ل َ ِذ ْك َرىٰ ل ِ َمن َك َ
ان ل َ ُه قَ ْل ٌب أ ْو أل ْ َقى َّ
َشهِي ٌد).
آنچه نقل شد قطرهای از دریا بود و این روایات در حد تواتر است ،و بعضی از
روایات با چند سند نقل شده است ،طالبین میتوانند به متون حدیثی مراجعه کنند،
تا بیشتر حقیقت برای آنها روشن شود ،و در کتاب (االمامة و التبصرة من الحیرة)
در اول کتاب ،روایاتی را از معصومین چهارده گانه] به ترتیب نقل میکند ،که
معلوم میشود ،این لقب مخصوص حضرت مهدی} است.
1

 .1کفایة االثر ص 30

 -8امام معصوم باید منصوب از جانب
خداوند متعال باشد؟
مدعی کذاب ادعا دارد که مثل امامان دوازده گانه ،او هم امام است ،و یاران و
پیروانش نیز بر همین عقیده هستند ،و احمد بن اسماعیل را امام سیزدهم می دانند.
ناظم عقیلی میگوید( :روایات بسیاری هستند که دارای سند صحیح میباشند،
و بر وجود اوصیایی بعد از رسول اهلل ،,دوازده امام و وصیی از ذریه علی بن ابی
طالب} و فاطمه{ داللت میکنند.
به عبارت دیگر تعداد امامان با احتساب امام علی} ،به سیزده امام و وصی
میرسند ،که این امر داللت میکند که آنگونه که از بعضی روایات استفاده میشود،
مهدی اول از ذریۀ امام مهدی} ،به دلیل ویژگی اش در شمار پدرانش ،امامان
1
دوازده گانه به حساب میآید).
جواب :حتما خوانندگان عزیز متوجه هستند که ما قبال روایاتی را که به زعم این
آدم داللت بر وجود سیزده امام میکند بررسی نموده و نقد کردیم و ثابت نمودیم
که اوال :آن روایات بسیار نیستند بلکه هشت روایت است که این آدم نه روایت
میگوید ،و به جهت ضعف سند و داللت ،نمیتوانند با روایاتی که تعداد ائمه]
را منحصرا دوازده نفر معرفی میکنند ،و بقول آیت اهلل مظاهری آن روایات در کتب
شیعه و سنی حدود ده هزار روایت می شوند و هم چنین با ده ها روایت که تعداد
اوصیای پیامبر اسالم ,را منحصرا دوازده وصی معرفی میکنند ،برابری نموده و
ازدرجه اعتبار ساقط میشوند.
ثانیا :عمده مستمسک پیروان احمد بن اسماعیل در این قسمت دو روایت است.
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َ
(م َح َّم ُد بْ ُن يَ ْحيَى َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ اَل ْ ُح َس ْينِ َعنِ اِبْنِ َم ْحبُ ٍ
ارو ِد َع ْن
ُ -1
وب َع ْن أبِي اَل ْ َج ُ
أَبِي َج ْع َفرٍ} َع ْن َجاب ِ ِر بْنِ َع ْب ِد ا َ َّلل ِ ا َ ْ َ
لنْ َصا ِر ِّي قَ َ
الَ :د َخ ْل ُت َع َلى فَا ِط َم َة{ َو ب َ ْي َن
َ
اء ا َ ْ َ
ل ْو ِصيَا ِء ِم ْن ُول ْ ِد َها فَ َع َد ْد ُت ا ِ ْثنَ ْي َع َش َر ِ
آخ ُر ُه ُم اَل ْ َقائ ِ ُم} ثَ َ
الثَ ٌة
يَ َد ْي َها ل َ ْو ٌح فِي ِه أ ْس َم ُ
ِم ْن ُه ْم ُم َح َّم ٌد َو ثَ َ
الثَ ٌة ِم ْن ُه ْم َعلِ ٌّي) امام باقر} از جابر بن عبد اهلل انصاری روایت میکند
که گفت :بر حضرت زهراء{ وارد شدم و در مقابل آن حضرت لوحی بود که در
آن نامهای اوصیاء از فرزندان آن حضرت نوشته شده بود ،شمردم دوازده نفر بودند
که آخرین آنها قائم} بود ،سه نفر از آنها به نام محمد و سه نفر از آنها به نام علی
1
بودند.
جواب :اوال :این روایت چند قسم در کتب اصحاب آمده است ،یکی همین روایت
است که ناظم عقیلی چون آنرا مطابق مذهب خود یافته است نقل کرده است ،در
حالیکه هر عاقلی باید نقلهای دیگر را هم بررسی نماید و بعد از آن تصمیم بگیرد.
(ح َّدثَنَا َعلِ ُّي بْ ُن اَل ْ ُح َس ْينِ بْنِ َشاذ ََويْ ِه اَل ْ ُم َؤ ِّد ُب
روایت دوم را صدوق روایت میکند َ
َ
ون اَل ْ َق ِ
اضي َر ِض َي ا َ َّللُ َع ْن ُه َما قَا َ
ال َح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن َع ْب ِد ا َ َّلل ِ بْنِ َج ْع َفرٍ
ار َ
َو أ ْح َم ُد بْ ُن َه ُ
ك اَل ْ َف َزا ِر ِّي اَل ْ ُكوفِ ِّي َع ْن َمال ِ ٍ
ِي َع ْن أَبِي ِه َع ْن َج ْع َف ِر بْنِ ُم َح َّم ِد بْنِ َمال ِ ٍ
لس ُلول ِ ِّي َع ْن
اَل ْ ِح ْميَر ُّ
ك ا َ َّ
َ
ُد ُر ْس َت بْنِ َع ْب ِد اَل ْ َح ِمي ِد َع ْن َع ْب ِد ا َ َّلل ِ بْنِ اَل ْ َق ِ
لس َفاتِ ِج َع ْن
اس ِم َع ْن َع ْب ِد ا َ َّلل ِ بْنِ َجبَ َل َة َع ْن أبِي ا َ َّ
َجاب ِ ٍر اَل ْ ُج ْع ِف ِّي َع ْن أَبِي َج ْع َف ٍر ُم َح َّم ِد بْنِ َعلِ ٍّي اَلْبَاقِرِ} َع ْن َجاب ِ ِر بْنِ َع ْب ِد ا َ َّلل ِ ا َ ْ َ
لنْ َصا ِر ِّي
التِي فَا ِط َم َة{ َو قُ َّد َام َها ل َ ْو ٌح يَ َكا ُد َض ْو ُؤ ُه يَ ْغ َشى ا َ ْ َ
قَ َ
الَ :د َخ ْل ُت َع َلى َم ْو َ
ار فِي ِه ا ِ ْثنَا
لبْ َص َ
آخ ِر ِه و ثَ َ َ
الثَ ٌة فِي با ِطنِ ِه و ثَ َ َ
الثَ ٌة فِي َظا ِه ِر ِه َو ثَ َ
َع َش َر ا ِ ْسم ًا ثَ َ
اء فِي
اء فِي ِ َ
َ
َ
الثَ ُة أ ْس َم َ
الثَ ُة أ ْس َم َ
َ
َ
اء ا َ ْ َ
اء َم ْن َه ُؤ َ
ل ْو ِصيَا ِء
ال ِء قَال َ ْت َه ِذ ِه أ ْس َم ُ
َط َرفِ ِه فَ َع َد ْدتُ َها فَ ِإذَا ِه َي ا ِ ْثنَا َع َش َر ا ِ ْسم ًا فَ ُق ْل ُت أ ْس َم ُ
أَ َّول ُ ُه ْم اِبْ ُن َع ِّمي َو أَ َح َد َع َش َر ِم ْن ُول ْ ِدي ِ
ين قَ َ
ال
آخ ُر ُه ُم اَل ْ َقائ ِ ُم َص َل َو ُ
ات ا َ َّلل ِ َع َل ْيه ِْم أَ ْج َم ِع َ
الثَ ِة َم َو ِ
َجاب ِ ٌر فَ َرأَيْ ُت فِي َها ُم َح َّمدا ً ُم َح َّمدا ً ُم َح َّمدا ً فِي ثَ َ
اض َع َو َعلِيّ ًا َو َعلِيّ ًا َو َعلِيّ ًا َو َعلِيّ ًا فِي
أَ ْرب َ َع ِة َم َو ِ
اض َع) امام باقر} به نقل از جابر بن عبد اهلل االنصاری روایت میکند که
گفت :بر حضرت زهراء{ وارد شدم ،لوحی مقابل آن حضرت بود که درخشندگی
آن ،چشمها را خیره میکرد ،در آن دوازده اسم بود ،سه اسم در ظاهر و سه اسم
در باطن و سه اسم در آخر و سه اسم هم در کنار آن بود ،پس همه دوازده اسم
بودند ،پس عرض کردم :این اسمها چه کسانی هستند ،فرمود :این اسمها نامهای
اوصیاء میباشند ،اول ایشان پسر عمویم و یازده نفر دیگر از فرزندان من میباشند،
که آخرین ایشان قائم صلوات اهلل علیهم اجمعین میباشد ،جابر گفت :پس دیدم،
2
محمد ،محمد ،محمد ،در سه جا و ،علی ،و علی ،و علی ،وعلی ،در چهار جا.
در این روایت بطور صریح بیان شده است که آن دوازده وصی عبارت اند از
 .1کافی ج  1ص 532
 .2کمال الدین ج  1ص 311
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علی} و امامان یازده گانه ای که از آن حضرت و حضرت زهراء{ به دنیا آمده
اند ،و نفر سیزدهمی در کار نیست ،وگرنه حتما در این روایت تذکر داده میشد.
در ضمن روای حدیث هم مثل روایت قبلی امام باقر} از جابر بن عبد اهلل
انصاری میباشد.
وسى بْنِ
(روایت سوم را نیز مرحوم صدوق نقل نموده استَ :
(ح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن ُم َ
َّ
اَل ْ ُمتَ َو ِّكلِ َر ِض َي ا َ َّللُ َع ْن ُه قَ َ
ِي
ار َو َع ْب ُد اَلل ِ بْ ُن َج ْع َف ٍر اَل ْ ِح ْميَر ُّ
ال َح َّدثَنِي ُم َح َّم ُد بْ ُن يَ ْحيَى اَل ْ َع َّط ُ
َ
اب َعنِ اِبْنِ َم ْحبُ ٍ
َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ اَل ْ ُح َس ْينِ بْنِ أَبِي اَل ْ َخ َّط ِ
ارو ِد َع ْن أَبِي
وب َع ْن أبِي اَل ْ َج ُ
َج ْع َفرٍ} َع ْن َجاب ِ ِر بْنِ َع ْب ِد ا َ َّلل ِ ا َ ْ َ
لنْ َصا ِر ِّي قَ َ
{و ب َ ْي َن يَ َد ْي َها ل َ ْو ٌح
الَ :د َخ ْل ُت َع َلى فَا ِط َم َة
َ
َ
اء ا َ ْ َ
ل ْو ِصيَا ِء ِم ْن ُول ْ ِد َها فَ َع َد ْد ُت ا ِ ْثنَ ْي َع َش َر ِ
آخ ُر ُه ُم اَل ْ َقائ ِ ُم ثَ َ
الثَ ٌة ِم ْن ُه ْم ُم َح َّم ٌد َو أَ ْرب َ َع ٌة
فِي ِه أ ْس َم ُ
ين) امام باقر} از جابر بن عبداهلل انصاری روایت
ِم ْن ُه ْم َعلِ ٌّي َص َل َو ُ
ات ا َ َّلل ِ َع َل ْيه ِْم أَ ْج َم ِع َ
میکند که گفت :بر حضرت زهراء{ وارد شدم و در مقابل آنحضرت لوحی بود
که در آن نامهای اوصیاء از فرزندان آن حضرت نوشته شده بود ،پس شمردم دوازده
نفر شدند ،آخرین ایشان قائم} و سه نفر به نام محمد و چهار نفر به نام علی بودند
1
صلوات اهلل علیهم اجمعین.
در این روایت اگر چه اوصیاء ،از فرزندان حضرت زهراء{ گفته شده اند ،اما
با مالحظه ذیل روایت که میگوید :سه نفر آنها به نام محمد و چهار نفر آنها به نام
علی بودند ،به غیر از دوازده امام] تطبیق نخواهد شد.
(ح َّدثَنَا اَل ْ ُح َس ْي ُن بْ ُن أَ ْح َم َد بْنِ
روایت چهارم را نیز مرحوم صدوق نقل کرده استَ :
َ
َ
يم بْنِ َه ِ
يس َر ِض َي ا َ َّللُ َع ْن ُه قَ َ
اش ٍم
ال َح َّدثَنَا أبِي َع ْن أ ْح َم َد بْنِ ُم َح َّم ِد بْنِ ِع َ
إِ ْد ِر َ
يسى َو إِبْ َرا ِه َ
َ
ارو ِد َع ْن أَبِي َج ْع َفرٍ} َع ْن َجاب ِ ِر بْنِ َعب ِد اَلل َِّ
َج ِميع ًا َعنِ اَل ْ َح َسنِ بْنِ َم ْحبُ ٍ
وب َع ْن أبِي اَل ْ َج ُ
ْ
َ
اء ا َ ْ َ
اَ ْ َ
لنْ َصا ِر ِّي قَ َ
ل ْو ِصيَا ِء فَ َع َد ْد ُت
الَ :د َخ ْل ُت َع َلى فَا ِط َم َة{ َو ب َ ْي َن يَ َد ْي َها ل َ ْو ٌح فِي ِه أ ْس َم ُ
َ
َّ
ا ِ ْثنَ ْي َع َش َر ا ِ ْسم ًا ِ
آخ ُر ُه ُم اَل ْ َقائ ِ ُم ثَ َ
ات اَلل ِ َع َل ْيه ِْم
الثَ ٌة ِم ْن ُه ْم ُم َح َّم ٌد َو أ ْرب َ َع ٌة ِم ْن ُه ْم َعلِ ٌّي َص َل َو ُ
ين) امام باقر} از جابر ابن عبداهلل انصاری روایت میکند که گفت :بر حضرت
أَ ْج َم ِع َ
حضرت زهراء{ وارد شدم و در مقابل آن حضرت لوحی بود که در آن ،اسمهای
اوصیاء نوشته شده بود ،پس شمردم دوازده اسم بود ،آخر ایشان قائم} و سه نفر
2
ایشان به نام محمد و چهار نفر ایشان به نام علی بود صلوات اهلل علیهم اجمعین.
این روایت ،کلمه (من ولدها)  را که داللت میکرد اوصیاء از فرزندان حضرت
زهراء{ هستند ،ندارد.
روایت پنجم را شیخ مفید رضوان اهلل علیه نقل کرده است( :أَ ْخبَ َرنِي أَبُو اَل ْ َق ِ
اس ِم
 .1کمال الدین ج  1ص 269
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وب َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ يَ ْحيَى َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ اَل ْ ُح َس ْينِ َعنِ
َج ْع َف ُر بْ ُن ُم َح َّم ٍد َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ يَ ْع ُق َ
َ
ارو ِد َع ْن أَبِي َج ْع َف ٍر ُم َح َّم ِد بْنِ َعلِ ٍّي} َع ْن َجاب ِ ِر بْنِ َعب ِد اَلل َِّ
اِبْنِ َم ْحبُ ٍ
وب َع ْن أبِي اَل ْ َج ُ
ْ
َ
َّ
اَ ْ َ
الَ :د َخ ْل ُت َع َلى فَا ِط َم َة ب ِ ْن ِت َر ُس ِ
لنْ َصا ِر ِّي قَ َ
اء
ول اَلل ِ[ َو ب َ ْي َن يَ َد ْي َها ل َ ْو ٌح فِي ِه أ ْس َم ُ
ل ْو ِصيَا ِء َو ا َ ْ َ
اَ ْ َ
لئ ِ َّم ِة ِم ْن ُول ْ ِد َها فَ َع َد ْد ُت ا ِ ْثنَ ْي َع َش َر ا ِ ْسم ًا ِ
آخ ُر ُه ْم اَل ْ َقائ ِ ُم ِم ْن ُول ْ ِد فَا ِط َم َة ثَ َ
الثَ ٌة
ِم ْن ُه ْم ُم َح َّم ٌد َو أَ ْرب َ َع ٌة ِم ْن ُه ْم َعلِ ٌّي) امام باقر} از جابر بن عبد اهلل انصاری روایت میکند
که گفت :بر حضرت زهراء{ وارد شدم و در مقابل آن حضرت لوحی بود که
در آن ،نامهای اوصیاء و ائمه از فرزندان آن حضرت نوشته شده بود ،پس شمردم
دوازده اسم بود که آخرین ایشان قائم} و سه نفر به نام محمد و چهار نفر به نام
1
علی بودند.
این روایت هم کلمه (االئمة) را دارد که در روایات قبلی نبود وهم همه آنها را
از فرزندان حضرت زهراء{ معرفی میکند ،ولی ذیل روایت که داللت میکند
بر وجود سه محمد و چهار علی] ،میرساند که مراد ،فقط امامان دوازده گانه
میباشند و بس.
زیرا مراد از سه محمد ،امام محمد باقر و امام محمد تقی و امام زمان (محمد
بن الحسن]) است و مراد از چهار علی ،امام علی بن ابی طالب ،و امام علی بن
الحسین زین العابدین و امام علی بن موسی الرضا و اما علی بن محمد النقی]
میباشند که جمعا می شوند هفت امام ،و پنج امام دیگر نیز عبارت اند از :امام حسن
و امام حسین و امام جعفر صادق و امام موسی کاظم و امام حسن عسکری] ،و
دیگر جایی برای امام سیزدهم باقی نمی ماند.
اما پیروان مدعی کذاب و خود او چون میدانند که همه مردم ،دنبال تحقیق
نیستند یا حوصله ندارند ،یا وقت ندارند ،یا امکانات ندارند و یا اینکه سواد کافی
برای این موارد را ندارند ،لذا با دروغ ،فریب و تدلیس ،مردم را فریب داده و از عالقۀ
آنها به اهلبیت و امام زمان] ،سوء استفاده میکنند ،و آیا آدم کالش و دروغگو
و حیله گر و فریبکار میتواند ،امام یا وصی امام باشد؟
ثانیا :اینکه در بعضی از روایات کلمه (من ولدها) آمده است که ظاهر آن داللت
میکند ،همه امامان فرزند حضرت زهراء{ میباشند ،یا از باب غلبه است ،برای
اینکه یازده نفر آن بزرگواران فرزندان آن حضرت هستند ،یا اینکه بعضی از راوی ها
موقع نقل اشتباه کرده اند ،یا در موقع استنساخ و نسخه برداری اشتباه شده است،
در هر صورت بودن این کلمه با توضیحی که در ذیل روایت آمده است هیچ ضرری
به عقیده شیعه نمیزند.
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در ضمن بعضی از این روایات با اسناد مختلف و طرق متعدد هم نقل شده اند.
حال جای تعجب است که آقای ناظم عقیلی و دیگر پیروان احمد بن اسماعیل،
چهار روایتی را که در دوتای آن اصال اشاره به اینکه آنها فرزندان حضرت زهراء{
باشند نشده ،بلکه در یک روایت تصریح شده است که اولین شان علی} پسر
عموی آن حضرت و یازده امام دیگر فرزندان آن حضرت میباشند ،و در دو روایت
دیگر گرچه ذکر شده است که اوصیای دوازده گانه از فرزندان آن حضرت میباشند
اما ذیل روایت از وجود سه محمد و چهار علی] در میان آنان خبر میدهد ،که
دقیقا بر دوازده امام قابل تطبیق است و بس ،نادیده گرفته اند و فقط به همان یک
روایت استدالل کرده اند ،در حالیکه قاعده اقتضاء میکند که ترجیح با این روایات
دیگر باشد ،یا ال اقل با وجود این چهار روایت ،روایت اول هم مجمل شده و امکان
استدالل به آن از بین می رود.
با این بیان تکلیف شش روایت دیگری را که ناظم عقیلی برای اثبات سیزدهمین
امام مورد استدالل قرار میدهد نیز روشن میشود ،زیرا با ضعف سندی که در آنها
هست و در بحث های گذشته روشن ساختیم ،در بعضی از آن روایات آمده است
که این دوازده امام] از ذریه رسول اهلل ,میباشند ،که با در نظر گرفتن
غلبه دادن یازده امام که از ذریه حضرت رسول خاتم ,میباشند  بر امام اول}
مشکل حل میشود ،مخصوصا که رسول خدا ,هم پدر معنوی امت میباشد و
هم علی} ،در آغوش آن حضرت بزرگ شده و مثل فرزند برای ایشان بوده است.
َّ
وس َع ْن
َ -2
(و َر َوى َع ْب ُد اَلل ِ بْ ُن ُم َح َّم ِد بْنِ َخال ِ ٍد اَل ْ ُكوفِ ُّي َع ْن ُم ْن ِذ ِر بْنِ ُم َح َّم ِد بْنِ قَاب ُ َ
َ
ون َع ْن َمال ِ ٍ
ان اَل ْ ُم ْستَ ِرقِّ َع ْن ثَ ْع َلبَ َة بْنِ َم ْي ُم ٍ
ك
ان بْنِ ُس ْفيَ َ
لس ْن ِد ِّي َع ْن أبِي َد ُاو َد ُس َل ْي َم َ
ن َ ْص ِر بْنِ ا َ ِّ
َّ
اَل ْ ُج َهنِ ِّي َعنِ اَل ْ َحا ِر ِث بْنِ اَل ْ ُم ِغير ِة َعنِ ا َ ْ َ
ل ْصبَ ِغ بْنِ نُبَاتَ َة َو َر َو ُاه َس ْع ُد بْ ُن َع ْب ِد اَلل ِ َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ
َ
ون َع ْن َمال ِ ٍ
اب َعنِ اَل ْ َح َسنِ بْنِ َعلِ ِّي بْنِ فَضَّ ٍ
ال َع ْن ثَ ْع َلبَ َة بْنِ َم ْي ُم ٍ
اَل ْ ُح َس ْينِ بْنِ أَبِي اَل ْ َخ َّط ِ
ك
َ
ل ْصب ِغ بنِ نُباتَ َة قَ َ َ
ين} فَ َو َج ْدتُ ُه يَ ْن ُك ُت فِي ا َ ْ َ
ل ْر ِ
ض
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
اَل ْ ُج َهنِ ِّي َعنِ ا َ ْ َ َ ْ َ
ال :أتَ ْي ُت أ ِم َ
َ
َ
َ
اك ُم َف ِّكرا ً تَ ْن ُك ُت فِي ا َ ْ َ
ض أ َرغْبَ ًة ِم ْن َ
ك فِي َها قَ َ
ال َ
ين َما لِي أ َر َ
ل ْر ِ
ال
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
فَ ُق ْل ُت ل َ ُه يَا أ ِم َ
َو ا َ َّلل ِ َما َر ِغ ْب ُت فِي َها َو َ
ون ِم ْن َظ ْه ِر اَل ْ َحا ِدي
ال فِي ا َ ُّلدنْيَا قَ ُّط َو ل َ ِكنِّي تَ َف َّك ْر ُت فِي َم ْولُو ٍد يَ ُك ُ
َع َشر ِم ْن ُول ْ ِدي ُه َو اَل ْ َم ْه ِد ُّي اَل َّ ِذي يَ ْم َ ُ
ل َها َع ْد ً
ون ل َ ُه
ال َو قِ ْسط ًا َك َما ُملِئَ ْت ُظ ْلم ًا َو َج ْورا ً يَ ُك ُ
َ
َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
َ
ون اَل ْ َح ْي َر ُة َو
ك
ت
م
ك
ف
ي
ال
و
م
ا
ي
ت
ل
ق
ون
ر
آخ
ا
ه
ي
ف
ي
د
ت
ه
ي
و
ام
و
ق
أ
ا
ه
ي
ف
ل
ض
ت
ة
ب
َي
غ
و
ة
ٌ
َ
ُ
ْ
َ
َح ْي َر ٌ َ ْ َ َ
َ َ ٌ َ ََْ
ُ َ ُ َ َْ َ ْ َ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ين فَ ُق ْل ُت َو إ َِّن َه َذا ا َ ْ َ
ل ْم َر ل َ َكائ ِ ٌن  -فَ َق َ
اَل ْ َغ ْيبَ ُة قَ َ
ال ن َ َع ْم
ال ِستَّ ُة أيَّا ٍم أ ْو ِستَّ ُة أ ْش ُه ٍر أ ْو ِس ُّت ِسنِ َ
َ
ُ
َ
َ
ار َه ِذ ِه ا َ ْ ُ
ك ب ِ َه َذا ا َ ْ َ
ل ْم ِر يَا أ ْصبَ ُغ أولَئِ َ
وق َو أن َّى ل َ َ
ل َّم ِة َم َع أبْ َرا ِر َه ِذ ِه اَل ْ ِع ْت َر ِة
َك َما أَن َّ ُه َم ْخ ُل ٌ
ك ِخيَ ُ
ّ
ات َو إ َِرا َد ٍ
شاء فَإ َِّن ل َ ُه ب َ َد َاء ٍ
ون ب َ ْع َد َذل ِ َ
ك قَ َ
قَ َ
ات َو
ال قُ ْل ُت ثُ َّم َما يَ ُك ُ
ال ثُ َّم يَ ْف َع ُل اَلل ما يَ ُ
ات َو ن ِ َهايَ ٍ
غَايَ ٍ
ات) اصبغ بن نباته ،مىگويد :خدمت امير المؤمنين} رسيدم ،ديدم
كه ايشان در حال فكر كردن بود و چوبى در دست گرفته و به زمين خط میکشید،
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به ايشان عرض كردم :اى امير مؤمنان! چه شده است كه به اين صورت فكر مىكنيد
و سر چوب را به زمين مىکشید؟ آیا اين عمل شما از روى رغبت شما به زمين
است؟ (يعنى مشغول فكر كردن در مورد زمين و دنيا و ذخارف دنيا هستيد ،يا
حادثه اى پيش آمده كه شما را به فكر فرو برده است؟) حضرت فرمود :خير ،به خدا
قسم كه هيچ وقت رغبتى به زمين و دنيا نداشته ام  ،لكن در مورد مولودى فكر
مىكنم كه از يازدهمين اوالد از نسل من است و نامش مهدى است و زمين را از
عدل و داد پر مىكند ،چنان كه از ظلم و جور پر شده باشد ،حيرت و غيبتى براى 
او پيش مىآيد كه در آن بعضى از اقوام گمراه و بعضى ديگر هدايت مىشوند ،عرض
كردم :يا امير المؤمنين حيرت و غيبت چه مدتى خواهد بود؟ حضرت فرمودند:
شش روز يا شش ماه ،يا شش سال ،عرض كردم :آيا اين امر واقع مىشود؟ فرمود:
(ائمه)  بهترين و
بله ،او خلق شده است و تو كجا علمت به اين امور مىرسد؟ آنها ّ
برگزيدگان اين ا ّمت هستند كه با خوبان و نيكوكاران اين عترت خواهند بود ،عرض
كردم :بعد از آن چه مىشود؟ فرمود :هرچه كه خدا بخواهد انجام مىدهد ،و تحقيقا
خداوند ارادهها و غايات و نهاياتى دارد كه حتما محقق مىشود ،چون اراده خداوند
1
به آن تعلق گرفته است.
مدعی کذاب و پیروانش این روایت را نیز ،دلیل بر وجود سیزدهمین امام گرفته
و میگویند :یازدهمین نسل امیر المؤمنین} ،امام مهدی} است و کسی که
از پشت او به دنیا بیاید ،میشود امام سیزدهم ،که به زعم آنها همین احمد بن
اسماعیل است.
جواب :این نادانها نمیدانند یا خود شان را به نفهمی و نادانی میزنند ،که بر
فرض این روایت از نظر سند و داللت ،تام و تمام باشد ،و معارضی یا هیچ مانعی
هم برای قبول نداشته باشد ،اوال خبر واحد است ،و در اعتقادیات خبر واحد به درد
نمیخورد ،و ثانیا این روایت یک موضوع کلی را بیان میکند ،و هرگز در این روایت
گفته نشده ،که آن امام ،احمد بن اسماعیل باشد ،پس چگونه به این روایت تمسک
میکنند ،در حالیکه مصداق خارجی در این روایت مشخص نشده است.
ممکن است پیروان احمد بن اسماعیل بگویند :نام او در روایت وصیت آمده است،
که در جواب میگوییم روایت وصیت بر فرض صحت سند ،داللت میکند که امام
مهدی موقع وفات فرزندی دارد که نامش احمد است ،و همانطوریکه از ظاهر روایت
استفاده میشود و فقرات سابقه روایت هم قرینیت دارند ،آن فرزند بالواسطه باید
باشد ،که در این صورت اسم او باید احمد بن محمد باشد ،نه احمد بن اسماعیل.
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در هر صورت مهم ترین اشکال روایت اصبغ بن نباته عالوه بر ضعف سندی ،این
است که این روایت فقط به همین عبارت نقل نشده است ،بلکه به عبارات مختلفه
نقل شده است ،از جمله نعمانی (همان قسمت مورد نظررا) این چنین نقل
ون ِم ْن َظ ْهرِي ُه َو اَل ْ َم ْه ِد ُّي اَل َّ ِذي يَ ْم َ ُ
ل َها قِ ْسط ًا َو
(و ل َ ِك َّن فِ ْكرِي فِي َم ْولُو ٍد يَ ُك ُ
میکندَ :
َع ْد ً
ال َك َما ُملِئَ ْت ُظ ْلم ًا َو َج ْورا ً) لکن در مورد مولودی فکر میکنم که از پشت و نسل
من است و او مهدی است ،همان کسی که زمین را پر از عدل داد میکند ،چنانکه
1
پر از ظلم و جور شده است.
در این نقل میبینید که جمله (من ظهر الحادی عشر) نیامده است و روایت هم
با روایاتی که داللت بر دوازده امام دارد ،کامال موافقت دارد.
(و ل َ ِكنِّي
خزاز قمی رحمة اهلل علیه عبارت مورد نظر را این گونه نقل کرده استَ :
ون ِم ْن َظ ْهرِي اَل ْ َحا ِد َي َع َشر ِم ْن ُول ْ ِدي ُه َو اَل ْ َم ْه ِد ُّي يَ ْم َ ُ
ل َها َع ْد ً
ال
فَ َّك ْر ُت فِي مولد َم ْولُو ٍد يَ ُك ُ
َ
َك َما ُملِئَ ْت َج ْورا ً َو ُظ ْلم ًا) و لکن در رابطه با زمان والدت مولودی میاندیشم که از
صلب من است و یازدهمین فرزندم میباشد و او همان مهدی است که زمین را پر
2
از عدل داد میکند ،چنانکه از ظلم و جور پر شده است.
3
این روایت را مرحوم صدوق نیز نقل نموده است.
در این روایت میبینید که بالصراحه بیان شده است :امام زمان} یازدهمین
فرزند آن حضرت است و همان کسی است که باید خروج کند و دنیا را پر از عدل
و داد نماید ،و هیچ اشاره ای به اینکه امام زمان فرزند دارد یا فرزندش بعد او امام
میشود ندارد.
ابن جریر طبری نیز این بخش روایت را این گونه نقل میکند( :ل َ ِكنِّي فَ َّك ْر ُت فِي
ون ِم ْن َظ ْه ِر اَل ْ َحا ِدي َع َشرُ ،ه َو اَل ْ َم ْه ِد ُّي ،يَ ْم َ ُ
ل َها َع ْد ً
ال َك َما ُملِئَ ْت َج ْورا ً َو ُظ ْلم ًا)
َم ْولُو ٍد يَ ُك ُ
َ
لکن من فکر می کنم در مولودی که از صلب و پشت یازدهم است و او همان مهدی
4
است که جهان را پر از عدل و داد میکند ،چنانکه از ظلم و جور پر شده است.
در این روایت کلمه (من ولدی) را بعد از (الحادی عشر) ندارد و بر همین
اساس معنی روایت این میشود که مهدی} ،از پشت امام یازدهم ،امام حسن
عسکری} بدنیا میآید ،که باز هیچ گونه تعارضی بین این روایت و روایاتی که
امامت را منحصر به دوازده امام می داند ،وجود ندارد ،و به هیچ عنوان ،مذهب
پیروان احمد بن اسماعیل را تأیید ننموده ،بلکه درست در نقطه مقابل آن قرار
 .1الغیبة نعمانی ص 60
 .2کفایة االثر ص 219
 .3کمال الدین ج 1ص 288
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گرفته و نفی میکند.
(و ل َ ِك ْن فِي
سید بن طاووس رضوان اهلل علیه روایت را این چنین نقل میکندَ :
ونَ ،و ُه َو اَل ْ َحا ِد َي َع َش َر ِم ْن ُول ْ ِدي ُه َو اَل ْ َم ْه ِد ُّي يَ ْم َل ُؤ َها قِ ْسط ًا َو َع ْد ً
ال َك َما ُملِئَ ْت
َم ْولُو ٍد يَ ُك ُ
َج ْورا ً َو ُظ ْلم ًا) لکن فکر میکنم در رابطه با مولودی که به دنیا خواهد آمد و او
یازدهمین فرزند از نسل من است و او همان مهدی است ،که جهان را پر از عدل و
1
داد میکند ،چنانکه پر از ظلم و جور شده است.
در این روایت هم به وضوح بیان شده که حضرت مهدی} ،نسل یازدهم
امیرالمؤمنین} است ،نه آن چیزی که فرقۀ گاطعیه یا همان پیروان احمد الحسن
میگویند.
االن میتوان این سؤال را مطرح کرد و عقالی عالم هم بیندیشند ،که چگونه
احمد بن اسماعیل و پیروان او چهار نقلی را که در معنی با هم اتفاق دارند ترک
نموده و فقط روایتی را نقل میکنند ،که بتوان از آن استفاده سوء کرد ،آیا امانت و
علم و تحقیق ،این روش را قبول دارد ،آیا کسی که امامتش بر اساس کوته نظری و
عدم تحقیق یا تلبیس و فریب بنا نهاده شده است ،میتواند امام باشد.
اگر بنا باشد با توجیهات غیر علمی و غیر عقالئی و تحریف یا تقطیع روایات،
کسی به عنوان امام معرفی شود ،تعداد امامان دروغین از صدها و هزارها هم تجاوز
خواهد کرد.
در همین عصر حاضر شخص دیگری هم به نام (ناصر محمد یمانی) خودش را
امام مهدی منتظر می خواند و برای خودش پیروانی هم پیدا کرده است و از طریق
انترنت و شبکه های مجازی تبلیغات گسترده دارد.
این شخص هم برای اینکه اثبات کند همان مهدی منتظر و موعود است ،ادلۀ
برای خود درست کرده ،از جمله میگوید ،اینکه رسول اهلل ,فرمود :اسم مهدی
اسم من و اسم پدر مهدی اسم پدر من است ،معنایش تطابق نیست ،بلکه توافق
است ،و چون اسم (ناصر محمد) با اسم محمد با هم در کلمه (محمد) توافق دارند
پس همان مهدی من هستم و اسم پدر من هم توافق با اسم پدر رسول اهلل ,دارد.
میگوید :من همان محمد بن الحسن العسکری هستم که شیعه منتظرش
میباشد ،و توافق اسمی کفایت میکند ،و چرندیاتی از این قبیل که خوانندگان
محترم میتوانند ،به سایت انترنتی و صفحه وی در فیس بوک مراجعه نمایند.
عالوه بر آنچه گفته شد :ادعای علم به تمام قرآن کریم را دارد ،و مثل همین
 .1التشریف بالمنن ص 353
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یمانی دروغین علم رجال را باطل میداند ،و میگوید :در اینکه کدام روایت صحیح
است و کدام باطل ،من که امام هستم ،باید َح َکم باشم نه علم رجال و غیره.
و پیشگوئی میکند و بعضی از قرآن را تفسیر می نماید ،حتی ادعا میکند :علم
او به قضیه اصحاب کهف باالتر از علم پیامبر ,است.
نسبت به احمد الحسن هم میگوید که او رسول و فرستادۀ شیطان است ،نه
رسول و فرستادۀ خداوند رحمان ،و مباهله و مناظره و غیر ذلک را معیار اثبات
حقانیت خود قرار میدهد.
پس آیا باید به او حق داد و به این اراجیف توجه کرد؟!
در کل قضیه در رابطه با شناخت امام منصوب}یکی از ضوابط ،نص امام
اب ْ ُ
ال ُمو ِر الَّتِي تُ ِ
وج ُب ُح َّج َة ْال َِما ِم) اموری
سابق} است کلینی روایاتی را در (ب َ ُ
که امام} به سبب آن شناخته میشود ،نقل میکند و در آن باب یک روایت این
ال :قُ ْل ُت ِ َ
است ( َعنِ اِبْنِ أَبِي ن َ ْص ٍر قَ َ
ام ب ِ َم يُ ْع َر ُف اَل َّ ِذي
لبِي اَل ْ َح َسنِ ا َ ِّلر َضا} إِذَا َم َ
ات ا َ ْل َِم ُ
ب َ ْع َد ُه فَ َق َ
ال ل ِ ْل َِما ِم َع َ
ون فِي ِه اَل ْ َف ْض ُل َو اَل ْ َو ِصيَّ ُة َو
ال َم ٌ
ون أَ ْكبَ َر ُول ْ ِد أَبِي ِه َو يَ ُك َ
ات ِم ْن َها أَ ْن يَ ُك َ
َ
ال ُح فِينَا ب ِ َم ْن ِزل َ ِة اَلتَّاب ُ ِ
ال ٌن فَيُ َق َ
يَ ْق َد َم ا َ َّلر ْك ُب فَيَ ُق َ
لس َ
ال إِلَى فُ َ
ول إِلَى َم ْن أ ْو َصى فُ َ
وت فِي
ال ٍن َو ا َ ِّ
بَنِي إ ِْس َرائ ِ َ
لس َ
ان) ابن ابى نصر گويد :به امام رضا}
ال ِح َح ْيثُ َما َك َ
يل تَ ُك ُ
ام ُة َم َع ا َ ِّ
ون ا َ ْل َِم َ
گفتم :وقتى كه امام بميرد با چه چیزی امام بعد از او شناخته شود؟ فرمود :امام
نشانه ها دارد :يكى اينكه بزرگترين پسرهاى پدر خود مىباشد و داراى فضيلت
و وصيت است و معروف است به طورى كه يك شتر سوار كه از خارج وارد شهر
مىشود ،مى پرسد :فالن امام به كه وصيت كرده؟ مىگويند :به فالنى ،و سالح در
ميان ما چون تابوت است در ميان بنى اسرائيل و امامت به همراه سالح است هر
1
جا كه باشد.
طبق این روایت ،و روایاتی از این قبیل ،مدعی کذاب نمیتواند امام باشد ،چون
بزرگترین فرزند امام قبل نیست ولی مدعیان دروغین ،با مخفی کردن حقایق و
توجیه کردن روایات ،چون شیطان فریبکاری نموده و خفتگان را گمراه میکنند.
کسانی که در گذشته نیز ادعای مهدویت و نیابت و امثال ذلک کردند ،نیز از این
توجیهات ،و دخل و تصرف ،در روایات و حتی آیات قرآن کریم داشته اند.
میرزا غالم احمد قادیانی به همین جهت که در اسمش کلمه (احمد) گنجانیده
شده بود ،ادعای مهدویت و عیسویت کرد و خودش را عیسی و مهدی خواند ،و با
اینکه ُمرد و جهان را که هیچ ،حتی یک قریه را هم پر از عدل نکرد و با هیچ ظالمی
هم مبارزه ننمود ،هنوز هم برای خودش پیروانی دارد ،که راه باطل او را ادامه می
 .1کافی  ج  1ص 284
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دهند.
محمد علی باب شیرازی و حسین علی نوری معروف به بهاء و عبد البهاء و شوقی
افندی و کسانی که در دوره های بنی عباس و فاطمیین از این دو گروه ادعای
مهدویت کردند ،از طرق همین توجیهات و تأویالت عده ای را فریفتند.
شخصی دیگری که در همین عصر ادعای سید خراسانی بودن بلکه ادعای امامت
را دارد (منصور هاشمی خراسانی) است که هم ادعای علم و هم ادعای معجزه و
غیب گوئی و غیر ذلک میکند و جزواتی هم منتشر کرده و یک عده آدم نادان را
فریب داده و از راه راست منحرف نموده است.
او هم مثل احمد الحسن علم رجال و تقلید را باطل می داند و برای رسیدن به
هدف شوم خود ،استداللهای مزخرف و بی محتوا در قالب الفاظ و کلمات به زبان
عربی و فارسی ارائه میدهد ،تازه یک مزیت هم نسبت به احمد الحسن دارد ،و آن
اینکه هم عربی بلد است و هم فارسی و اغالط امالئی اش نیز به مراتب کمتر از
اغالط امالئی احمد الحسن است.
پس طبق مبانی احمد الحسن و پیروان او همۀ اینها را باید تصدیق کرد ،چون
از همان حیله های استفاده میکنند که او و پیروانش ،استفاده کرده و میکنند.
حقیقت امر این است ،که حتی بسیاری از این مدعیان وجود خارجی ندارند،
یا حتی سواد مراجعه به روایات و توجیهات بر باطل را هم ندارند ،و لکن استعمار
جهانی و دشمنان قسم خورده اسالم و تشیع ،اطاق های فکری دارند که  در مسیر
اهداف شوم خود و رسیدن به آن صدها نفر را اجیر نموده ،با مراجعه به کتب حدیثی
شیعه و سنی ،روایاتی که ضعیف یا متشابه یا جعلی است بیرون میآورند ،و با
توجیهات عجیب و غریب ،باعث فریب یک عده ناآگاه و از همه جا بی خبر میشوند.
حتی در موقع استدالل به قرآنکریم ،کار به مناسبت و عدم مناسبت هم ندارند
و فقط میخواهند شنوندۀ خود را گیج بسازند ،و به رخ او بکشند که ما این اندازه
به قرآن و احادیث مسلطیم.
شما خواننده گرامی اگر به کتاب متشابهات و جوابهای روشنگرانه و غیره از گروه
احمد الحسن مراجعه کنید متوجه میشوید ،که در بسیاری از موارد ،جواب هیچ
ارتباطی به سؤال ندارد.
همچنین برای پیش برد اهداف شان ،کتابچه های مختلف را چاپ و نشر
مینمایند ،یا از طریق شبکه های مجازی و سایت ها در اختیار قرار میدهند ،که
اگر بخواهید تمام مطالب آنها را با حذف مکررات جمع نمائید ،بیش از یک کتاب
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نخواهد شد.
در هر صورت بر مؤمن معتقد به مکتب اهلبیت] واجب است ،که تابع
احساسات شخصی نباشد و به هر صدائی پاسخ ندهد ،بلکه با فکر و درایت قدم
بردارد.
امام کسی است که از طرف خدا و رسولش و ائمه پیشین] ،با نص صریح
و صحیح و متواتر تعیین شده باشد ،نه اینکه با توجیه و قطع روایات و تحریف و
تدلیس ،ادعای امامت کند.
زیرا امامت وامام ،دو واژه مقدسی میباشد که جایگاهی بس رفیع در دین مقدس
اسالم دارد ،ولذا باید جایگاه امامت درک شود ،تا امام هم شناخته شود.
در اصول کافی ،کتاب (الحجة) ،روایاتی زیادی در ابواب مختلف برای بیان صفات
امام و شناسائی مقام امامت بیان شده است ،تا از لحاظ کلی مفهوم امامت و امام را،
هر کسی تا حدودی بتواند درک کند.
اما ائمه] ،تنها به همین بحث کلی ،اکتفاء نکرده اند ،بلکه وارد بیان مصادیق
خارجیه هم شده اند و لذا در بین ابواب کتاب (الحجة) از اصول کافی ،دوازده باب
میبینیم ،که از معرفی امیر المؤمنین علی} آغاز شده و به معرفی حضرت مهدی
حجة بن الحسن[ ختم میشود.
ولی بعد از امام زمان} نصی از آن حضرت نداریم ،که فرموده باشد ،من در
زمان غیبت کبری فالن شخص را وظیفه داده ام یا او را به عنوان وصی خود معین
کرده ام ،یا اینکه او در زمانی که من صامت هستم ،امام ناطق است ،یا اینکه مردم
وظیفه دارند در زمان غیبت کبری به فالن شخص خاص مراجعه کنند ،یا اینکه
علوم انبیاء و ائمه] در زمان غیبت کبری ،نزد فالن شخص موجود است ،یا
اینکه اسم آن شخص چنین و اسم پدرش چنان است.
و در هیچ کتابی از کتب حدیثی شیعه ،حتی یک روایت هم از امام زمان}
آورده نشده است ،که داللت بر وجود امامی در زمان غیبت کبری داشته باشد ،که
آن امام ،هم ناطق باشد ،هم وصی باشد ،هم یمانی باشد ،هم پیامبر باشد و هم
خدای در خلق باشد.
پس روی چه حسابی باید از کسی پیروی کرد ،که حتی خودش هم نمی داند
نص صریحی دارد یا خیر؟ وگرنه اینجا و آنجا َعلم میکرد و خودش را به اثبات
میرسانید.
نتیجه :امامت احمد الحسن نیز مثل دعاوی قبلیش باطل شد ،چون هیچ دلیلی
بر این مدعی وجود ندارد.

 -9امام معصوم باید عالم به علم لدنی باشد
یکی از صفات بر جستۀ امام منصوب ،از طرف خدواند متعال و پیامبرش،,
عال ِم بودن است به علم لدنی ،به این معنی که پیش کسی درس نخوانده باشد و
علوم الهی و انسانی را از امامان قبلی به ارث برده باشد.
در قرآن کریم در ضمن داستان حضرت سلیمان} ،خداوند از کسی (آصف
َال َيا َأيُّ َها الْ َم َ ُ
بن برخیا) سخن میگوید ،که علم برخی از کتاب را می دانست{ :ق َ
ل
َ
ِ
ِ
ين ق َ
يت ِّم َن الْ ِج ِّن َأنَا آتيك بِه ق َْب َل
َال ِع ْف ِر ٌ
َأيُّ ُك ْم َي ْأ ِتي ِني بِ َع ْر ِش َها ق َْب َل َأن َي ْأ ُتو ِني ُم ْس ِل ِم َ
اب َأنَا آ ِت َ
َأن َتقُو َم ِمن َّمقَا ِم َ
ين ،ق َ
ند ُه ِع ْل ٌم ِّم َن الْ ِك َت ِ
يك
َال الَّ ِذي ِع َ
ك ۖ َو ِإ ِنّي َع َل ْي ِه لَق َِو ٌّي َأ ِم ٌ
ك َط ْر ُف َ
بِ ِه ق َْب َل َأن َي ْر َت َّد ِإلَ ْي َ
ك} سلیمان به یاران خود گفت :ای بزرگان ،کدام یک
از شما تخت او (بلقیس) را برای من می آورید ،پیش از آنکه به حال تسلیم نزد من
آید ،عفریتی از طائفه جن گفت :من تخت را نزد تو میآورم پیش از آنکه از جایت
برخیزی ،و من برای اینکار توانای امین هستم ،اما کسی که دانشی از کتاب آسمانی
1
داشت گفت :من پیش از آنکه چشم برهم بزنی آن را نزد تو میآورم.
همه میدانند که آصف بن برخیا پیامبر نبود ،و فقط وزیر حضرت سلیمان}
بود ،و در بعضی از روایات آمده است که او وصی سلیمان} بود وبه خاطر شاگردی
نزد اولیای خدا ،به مقداری از علم کتاب آشنائی پید ا کرده بود ،و به سبب همان
مقدار  ،توانائی کارهای بزرگی را داشت.
پس کسی که امام یا پیامبر است ،باید علم او بیشتر از علم کسی باشد که پیامبر
و امام نیست ،و به تعبیر دیگر علم به همه کتاب داشته باشد.
علم به همه کتاب یعنی همۀ علوم ،چه مربوط به شریعت و چه غیر آن.
 .1النمل   40 - 38
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در روایتی از امام صادق} که در ذیل این آیۀ مبارکه وارد شده است ،امام}
ان ِع ْن َد ُه ِم ْن ِع ْل ِم اَل ْ ِكتَ ِ
اب
به راوی حدیث فرمودَ ( :ه ْل َع َر ْف َت ا َ َّلر ُج َل َو َه ْل َعلِ ْم َت َما َك َ
ال قَ ْد ُر قَ ْطر ٍة ِم َن اَل ْ َما ِء فِي اَلْبَ ْح ِر ا َ ْ َ
ون َذل ِ َ
ال قُ ْل ُت أَ ْخبِ ْرنِي ب ِ ِه قَ َ
قَ َ
ك ِم ْن ِع ْل ِم
ل ْخ َض ِر فَ َما يَ ُك ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
اك َما أقَ َّل َه َذا فَ َق َ
اب قَ َ
ال قُ ْل ُت ُج ِع ْل ُت فِ َد َ
اَل ْ ِكتَ ِ
ير َما أ ْكثَ َر َه َذا أ ْن يَ ْن ُسبَ ُه اَلل َع َّز َو
ال يَا َس ِد ُ
ْ
ُ
َّ
يما قَ َرأ َت ِم ْن ِكتَ ِ
اب اَلل ِ َع َّز َو َج َّل
ير فَ َه ْل َو َج ْد َت فِ َ
َج َّل إِلَى اَل ْ ِع ْل ِم اَل َّ ِذي أ ْخبِ ُر َك ب ِ ِه يَا َس ِد ُ
ْ
تاب» قَ َ
أَ ْيض ًا« :قُ ْل َكفىٰ بِاهلل ِ َشهِيدا ً ب َ ْينِي َو ب َ ْينَ ُك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم اَل ْ ِك ِ
ال قُ ْل ُت قَ ْد قَ َرأتُ ُه
اك قَ َ
ُج ِع ْل ُت فِ َد َ
اب ُك ُّل ُه أَ ْف َه ُم أَ ْم َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم اَل ْ ِكتَ ِ
ال أَ فَ َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم اَل ْ ِكتَ ِ
اب ب َ ْع ُض ُه قُ ْل ُت
َ
َ
َّ
ال فَأ ْو َمأ بِيَ ِد ِه إِلَى َص ْد ِر ِه َو قَ َ
اب ُك ُّل ُه قَ َ
َ
ال ِع ْل ُم اَل ْ ِكتَ ِ
ال ب َ ْل َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم اَل ْ ِكتَ ِ
اب َو اَلل ِ ُك ُّل ُه
َّ
ِع ْن َدنَا ِع ْل ُم اَل ْ ِكتَ ِ
اب َو اَلل ِ ُك ُّل ُه ِع ْن َدنَا) آیا آن مرد را شناختى و دانستى چه مقدارعلمى 
از كتاب نزد او بوده؟ گفت:عرض کردم :به من از آن خبر دهيد ،فرمود :علم او به
اندازۀ يک قطره بوده است در درياى اخضر(مديترانه) اين اندازه چيست نسبت به
علم كتاب؟ گفت :عرض کردم :فدایت شوم ،چه بسيار كم است اين اندازه ،فرمود:
چه بسيار است كه خداى عز و جل او را منسوب به آن علمى كرده كه من به تو خبر
مىدهم ،آيا در آنچه از قرآن خداى عز و جل خواندى اين آيه را خواندهاى (بگو بس
است براى گواه ميان من و شما ،خداوند و كسى كه علم كتاب دارد) گفت :عرض
کردم :آن را خوانده ام فدایت شوم ،فرمود :كسى كه همۀ علم كتاب را دارد بافهم تر
است يا كسى كه جزئى از علم كتاب را دارد؟ گفتم :نه ،بلكه آن كه علم همۀ كتاب
را دارد او با فهم تر است ،سپس با دست خود اشاره به سينه اش كرده و فرمود :به
1
علم كتاب نزد ما است ،به خدا همه اش نزد ما است.
خدا ِ
روایات زیادی در رابطه با علوم انبیاء و ائمه] در متون حدیثی ما موجود
است ،و میرساند که کسی میتواند این جایگاه را به دست بیاورد که به کسی
احتیاج نداشته باشد ،و دیگران به او محتاج باشند یعنی در تمام امور به کسی
محتاج نباشند ،و عالم به هر علمیباشند ،و نزد کسی درس نخوانده و شاگردی
نکرده باشند ،و در این راستا فرق نمیکند که آن علوم از علوم مادی باشد یا معنوی،
تجربی باشد یا مربوط به شریعت و قوانین آن.
{و َع َّل َم آ َد َم ْ َ
ال ْس َما َء ُك َّل َها} سپس علم اسماء را بطور
خداوند متعال میفرمایدَ :
2
کامل به آدم آموخت.
ال س َألْتُ ُه َع ْن قَو ِل َّ
الل ِ
از امام صادق} در تفسیر آیه مبارکه روایت شده است( :قَ َ َ
ْ
اب َو ْ َ
ال ْ َ
َو َعلَّ َم آ َد َم ْ َ
ين َو ال ْ ِجبَ َ
ماء ُكلَّها َما ذَا َعلَّ َم ُه قَ َ
ال ْو ِديَ َة ثُ َّم ن َ َظ َر
ال َر ِض َ
ال َو الشِّ َع َ
ال ْس َ
إِلَى ب ِ َس ٍ
ال َو َه َذا الْبِ َس ُ
اط تَ ْحتَ ُه فَ َق َ
اط ِم َّما َعلَّ َم ُه) راوی از آن حضرت سؤال کرد :خداوند
 .1کافی ج  1ص 257
 .2بقره 31
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چه به آدم آموخت؟ فرمود :زمینها ،کوه ها ،دره ها و وادیها ،سپس نظر کرد به فرشی
1
که زیر پای آن حضرت بود و فرمود :علم به این فرش را نیز به او آموخت.
ان اَل ْ َع َّطا ِر قَ َ
الُ :ك ْن ُت ِع ْن َد أَبِي َع ْب ِد ا َ َّلل ِ} فَ َد َعا بِال ْ ِخ َو ِ
ان فَتَ َغ َّد ْينَا ثُ َّم
( َع ْن َد ُاو َد بْنِ ِس ْر َح َ
اك قَ ْول ُ ُه َو َعلَّ َم آ َد َم ا َ ْ َ
اءوا بِال َّط ْش ِت َو اَل َّد ْس ِت سنانه فَ ُق ْل ُت ُج ِع ْل ُت فِ َد َ
ل ْسم َٰاء ُكلَّهٰا اَل َّط ْس ُت
َج ُ
َ
اج َو ا َ ْ َ
َو اَل َّد ْس ُت سنانه ِم ْن ُه فَ َق َ
ل ْو ِديَ ُة َو أ ْه َوى بِيَ ِد ِه َك َذا َو َك َذا) داود بن سرحان
ال اَل ْ ِف َج ُ
عطار گوید :خدمت امام صادق} بودم ،پس حضرت فرمود :سفره را پهن کنند ،و
با هم غذا خوردیم ،آنگاه دستور داد آفتابه و لگن بیاورند (برای شستن دستها) پس
عرض کردم :فدایت شوم ،اینکه خداوند فرمود( :علم اسماء را بنحو کامل به آدم
آموخت) شامل این آفتابه و لگن هم میشود ،فرمود :نه تنها این بلکه دره های وسیع
2
و بیابانها و با دست مبارک اشاره کرد و فالن شئ و فالن شئ.
الزم به ذکر است که روایات دیگری هم در این زمینه است که در آن اشاره
شده که مراد از آن اسماء ،اسمهای انبیاء و ائمه] و شیعیان آنها و اعداء شان
میباشد ،که به هیچ عنوان منافات با دو روایت باال ندارد ،بلکه مراد بیان وسعت علم
آدم} است.
در تفسیر البرهان نیز از امام صادق} در رابطه با تفسیر آیه مبارکه سؤال شد،
(و َعلَّ َم آ َد َم ا َ ْ َ
ات اَل ْ َحيَّ ِ
ات ُكلَّ َهاَ ،حتَّى ل ُ َغ ِ
ماء ُكلَّها َحتَّى َع َر َف اَل ُّل َغ ِ
ات َو اَلضَّ َفا ِد ِع،
فرمودَ :
ل ْس َ
ف ل ُ َغةٍ،
ِ
ِ
ف أَل ْ ِ
اس :ل َ َق ْد تَ َكلَّ َم آ َد ُم} ب ِ َس ْب ِع ِمائ َ ِة أَل ْ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َو َج ِمي ِع َما في البَ ِّر َو البَ ْحر) .قَال ابْ ُن َعبَّ ٍ
أَ ْف َض ُل َها اَل ْ َع َربِيَّ ُة) خداوند همه اسمها را به آدم آموخت حتی تمام زبانها را یاد گرفت،
حتی زبان مارها و قور باغه ها را و هر مخلوقی که در خشکی و دریا وجود دارد،
ابن عباس هم گوید :آدم} به هفتصد هزار هزار زبان سخن میگفت که افضل آن
3
زبانها زبان عربی بود.
و دها روایت دیگر که از آنها به تواتر معنوی وسعت علوم اهل بیت] استفاده
میشود.
{و َع َّل ْم َنا ُه َص ْن َع َة لَ ُب ٍ
وس لَّ ُك ْم
خداوند متعال در رابطه با حضرت داود} فرمودَ :
لِ ُت ْح ِص َن ُكم ِّمن بَ ْأ ِس ُك ْم َف َه ْل َأن ُت ْم شَ ِ
ون} و ساختن زره را ما (به داود) آموختیم تا
اك ُر َ
شما در جنگ هایتان محفوظ بمانید ،آیا شما (به خاطر این نعمت ها) شکرگزار
4
هستید؟
 .1تفسیر عیاشی ج  1ص 32
 .2تفسیر عیاشی ج  1ص 33
 .3تفسیر البرهان ج  3ص 344
 .4انبیاء 80
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در رابطه با حضرت سلیمان} فرمود{ :وق َ َ
نط َق َّ
َّاس ُع ِّل ْم َنا َم ِ
الط ْي ِر
َ
َال َيا أيُّ َها الن ُ
ين} و گفت (سلیمان) :ای مردم زبان
َو ُأو ِتي َنا ِمن ُك ِّل شَ ْي ٍء إ َِّن َهـٰ َذا لَ ُه َو الْ َف ْض ُل الْ ُم ِب ُ
پرندگان به ما تعلیم داده شده و از هر چیزی به ما عطا گردیده ،این فضیلت آشکاری
1
است.
در قرآن کریم تصریح شده که حضرت سلیمان با (هدهد) که نوعی پرنده است
سخن گفت و او را به مأموریت فرستاد ،و زبان مورچگان را میدانست.
{و َع َّل َم َ
ان َف ْض ُل
ك َما لَ ْم َت ُكن َت ْع َل ُم َو َك َ
در رابطه با پیامبر بزرگوار اسالم هم فرمودَ :
ـه َع َل ْي َ
ال َّل ِ
يما} و آنچه را نمیدانستی به تو آموخت ،و فضل خداوند بر تو بزرگ
ك َع ِظ ً
2
و عظیم است.
ون اَل ْ َع ْب ِس ُّي
ار َ
شیخ صدوق نیز این روایت را نقل میکند َ
يم بْ ُن َه ُ
(ح َّدثَنَا إِبْ َرا ِه ُ
َّ
ال َح َّدثَنَا أَ ْح َم ُد بْ ُن ُم َح َّم ِد بْنِ َس ِع ٍ
ال َح َّدثَنَا َج ْع َف ُر بْ ُن َع ْب ِد اَلل ِ قَ َ
يد قَ َ
قَ َ
ير بْ ُن
ال َح َّدثَنَا َكثِ ُ
َ
َ
َ
ال ب ِ ِخ َص ٍ
ارو ِد قَ َ
ام قَ َ
َعيَّ ٍ
ال
الَ :سأل ْ ُت أبَا َج ْع َف ٍر اَلْبَاقِ َر} ب ِ َم يُ ْع َر ُف ا َ ْل َِم ُ
اش َع ْن أبِي اَل ْ َج ُ
َّ
ون َع َل ْيه ِْم ُح َّج ًة ِ َ
ار َك َو تَ َعالَى َع َل ْي ِه َو ن َ ْصبُ ُه َع َلم ًا لِلنَّ ِ
ل َّن
أَ َّول ُ َها ن َ ُّ
اس َحتَّى يَ ُك َ
ص ِم َن اَلل ِ تَبَ َ
َرس َ َّ
ك اَ ْ َ
اس ِم ِه َو َع ْينِ ِه َو َك َذل ِ َ
لئ ِ َّم ُة}يَ ْن ِص ُب
ُ
اس ب ِ ْ
ول اَلل ِ ,ن َ َص َب َعلِيّ ًا} َو َع َّرفَ ُه اَلنَّ َ
َ
َ
َ
اَ ْ َ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ون فِي
ك
ي
ا
م
ب
اس
ن
ل
ا
ر
ب
خ
ي
و
ئ
د
ت
ب
ي
ف
ه
ن
ع
ت
ك
س
ي
ن
أ
و
يب
ج
ي
ف
ل
أ
س
ي
ن
أ
و
ي
ن
ا
ث
ل
ا
ل
و
َ
َ
َّ
َّ
ْ
َ َ َ ُ
ل َّ
َ َ ْ ُْ
ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ََْ َ َ ُ َ
اس ب ِ ُك ِّل ل ِ َس ٍ
ان َو ل ُ َغ ٍة) أبو الجارود گويد :از امام باقر}پرسيدم امام با
غ ٍَد َو يُ َك ِّل َم اَلنَّ َ
چه نشانه اى شناخته مىگردد؟ فرمود :با چند خصلت كه در او است و نخستين
آنها تصريح از جانب خداوند تبارك و تعالى بر امامت او ،نشانه اى است بر مردم كه
حجت خدا بر ايشان باشد ،چون پيامبر ,كه على} را به امامت منصوب نمود،
ّ
با بردن نام او و تعيين وى ،او را به مردم شناساند ،و همچنين ائمه] كه هر
يك امام بعدى ،را منصوب مى نمايد ،نشانۀ ديگر آن است كه هر چيز از او پرسيده
شود فورا ً پاسخ مى دهد ،و اگر در محضرش سكوت كنند او آغاز سخن نموده ،و
مردم را از آنچه فردا پيش آيد آگاه مى سازد ،به هر لهجه و زبانى با مردم به گفتگو
3
مىپردازد.
( َع ْن أَبِي ب َ ِصي ٍر َع ْن أَبِي اَل ْ َح َسنِ اَل ْ َم ِ
اضي} قَ َ
الَ :د َخ ْل ُت َع َل ْي ِه فَ ُق ْل ُت ُج ِع ْل ُت فِ َد َ
اك
َ
ال ب ِ ِخ َص ٍ َ َ
ام فَ َق َ
اس َو ن َ َصبَ ُه
ب ِ َم يُ ْع َر ُف ا َ ْل َِم ُ
ال أ َّما أ َّول ُ ُه َّن فَ َش ْي ٌء تَ َق َّد َم ِم ْن أبِي ِه فِي ِه َو َع َّرفَ ُه اَلنَّ َ
َّ
ون ُح َّج ًة َع َل ْيه ِْم ِ َ
اس َو َك َذل ِ َ
ل َّن َر ُس َ
ك
ل َ ُه ْم َع َلم ًا َحتَّى يَ ُك َ
ول اَلل ِ ,ن َ َص َب َعلِيّ ًا َو َع َّرفَ ُه اَلنَّ َ
َ
اَ ْ َ
يب َو يُ ْس َك ُت َع ْن ُه
اس َو يَ ْن ِصبُون َ ُه ْم ل َ ُه ْم َحتَّى يَ ْع ِرفُ ُ
وه َو يُ ْسأ ُل فَيُ ِج ُ
لئ ِ َّم ُة يُ َع ِّرفُون َ ُه ُم اَلنَّ َ
َ
ان فَ َق َ
اس ب ِ ُك ِّل ل ِ َس ٍ
لسا َع َة
ال لِي يَا أبَا ُم َح َّم ٍد ا َ َّ
اس ب ِ َما فِي غ ٍَد َو يُ َك ِّل ُم اَلنَّ َ
فَيَ ْبتَ ِد ُئ َو يُ ْخبِ ُر اَلنَّ َ
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وم أُ ْع ِط َ
يك َع َ
ال َم ًة تَ ْط َمئِ ُّن إِل َ ْي َها فَ َو ا َ َّلل ِ َما لَبِ ْث ُت أَ ْن َد َخ َل َع َل ْينَا َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْهلِ
قَ ْب َل أَ ْن تَ ُق َ
اسان ِ ُّي أَ ْص َل َح َ
اسان ِ ُّي بِال ْ َع َربِيَّ ِة فَ َأ َجاب َ ُه ُه َو بِال ْ َفا ِر ِسيَّ ِة فَ َق َ
ك
اس َ
ال ل َ ُه اَل ْ ُخ َر َ
ان فَتَ َكلَّ َم اَل ْ ُخ َر َ
ُخ َر َ
َ
َ
ُ
َ
ال ِمي إِ َّ
ال أن ِّي َظنَ ْن ُت أن َ
ا َ َّللُ َما َمنَ َعنِي أ ْن أ َك ِّل َم َ
ال تُ ْح ِس ُن فَ َق َ
َّك َ
ك ب ِ َك َ
ان ا َ َّلل ِ إِذَا ُك ْن ُت
ال ُس ْب َح َ
َ
ك فَ َما فَ ْضلِي َع َل ْي َ
ال أُ ْح ِس ُن أُ ِجيبُ َ
ك ثُ َّم قَ َ
ام َ
َ
ال يَ ْخ َفى َع َل ْي ِه َك َ
ال ُم
ال يَا أبَا ُم َح َّم ٍد إ َِّن ا َ ْل َِم َ
ِيم ٍة َو َ
ال َط ْي ٍر َو َ
اس َو َ
أَ َح ٍد ِم َن اَلنَّ ِ
ام فَإ ِْن ل َ ْم تَ ُك ْن
وح ب ِ َه َذا يُ ْع َر ُف ا َ ْل َِم ُ
ال َش ْي ٍء فِي ِه ُر ٌ
ال بَه َ
فِي ِه َه ِذ ِه اَل ْ ِخ َص ُ
س ُه َو بِإ َِما ٍم) ابو بصير از موسى بن جعفر[ نقل كرد كه من
ال فَ َل ْي َ
خدمت ايشان رسيدم گفتم فدايت شوم امام را چگونه مىتوان شناخت فرمود :با
چند امتياز اول تصريح پدرش به امامت او و معرفى به مردم كه امام است ،تا حجت
بر آنها باشد زيرا پيامبر اكرم ,علي}را به منصب امامت تعيين كرد و به مردم
معرفى نمود ،همين طور ائمه] نيز جانشين خود را تعيين میكنند و به مردم
معرفى مينمايند ،از او سؤال كنند جواب ميدهد اگر ساكت باشند او خود ايشان را
خبر میدهد و از آنچه فردا اتفاق خواهد افتاد اطالع میدهد ،و با تمام زبانها با مردم
سخن میگويد ،آنگاه رو بمن نموده فرمود :هم اكنون بتو عالمتى نشان میدهم
كه اطمينان حاصل كنى ،به خدا قسم چيزى نگذشت كه مردى از اهالى خراسان
وارد شد ،او به زبان عربى صحبت كرد ،امام} به فارسى جوابش را داد ،خراسانى 
گفت :آقا خدا نگهدار شما باشد چيزى مانع صحبت كردن من به فارسى نشد ،جز
اينكه گمان می كردم شما فارسى خوب نمی دانيد ،فرمود سبحان ّ
الل اگر من نتوانم
محمد براى امام زبان
جواب ترا بدهم پس چه فضيلتى بر تو دارم ،سپس فرمود :ابا ّ
هيچ يک از مردم و پرندهها و چهارپايان و نه هر صاحب روحى مخفى نيست ،با
1
چنين دليلى امام را مىتوان شناخت ،اگر در او چنين امتيازهايى نباشد امام نيست.
پس تا اینجا ثابت شد که امام} باید در تمام علوم و فنون ،باالتر از همه
مأمومین خود باشد ،و در این راستا مستغنی از همه باشد ،البته به اذن خداوند
متعال.
و اما در بحث صغروی و تطبیق یا همان مصداق خارجی ،باید دیده شود که آیا
مدعی کذاب احمد بن اسماعیل این چنین است و او دارای علم لدنی است یا خیر.
در رابطه با این مطلب ،انصار و پیروان او دچار تناقض گوئی عجیبی شده اند.
یکجا میگویند :او تحصیل کرده حوزه و دانشگاه است.
سؤال شده :زندگی احمد الحسن را بیان کنید؟
جواب داده شده:
 .1قرب االسناد ص 146
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 -1در بصره در عراق به دنیا آمده است  .
 -2فارغ التحصیل دانشکده مهندسی /مهندسی شهر سازی است.
1
 -3در حوزه علمیه نجف درس خوانده است.
ظاهرا این جواب دهنده آشنائی با مبحث امامت و اینکه امام نباید پیش کسی
درس خوانده باشد ،نداشته است و به همین لحاظ واقعیت را نوشته و جواب داده
است.
اما در پرسشی دیگر وقتی سؤال شده :نزد کدام یک از مراجع نجف درس خوانده
است؟
ناظم عقیلی این چنین جواب داده است( :احمد الحسن نزد امام مهدی} درس
2
خوانده است ،و دروسی را که مراجع داده و میدهند ،با وی هیچ ارتباطی ندارد).
این تناقض آشکار آنهم در یک کتابچه و به فاصله ای بسیار کم از هم دیگر
نشانگر چه چیزی است؟ آیا غیر از این است که پیروان مدعی کذاب و خود او بعضی
از اعتقادات شیعه را بعدا متوجه شده اند ،و به همین لحاظ خواسته اند ،تا جواب
را طوری بنویسند ،که با مذهب اهلبیت] تنافی نداشته باشد ،اما غافل از اینکه
(إ ِ َّن َرب َّ َ
ك لَبِالْم ِْر َصادِ) به یقین پروردگار تو در کمینگاه (ستمگران) است.
خود احمد الحسن نیز درس خواندن و تحصیل در حوزه و دانشگاه را نه تنها
منکر نمیشود ،بلکه به آن اعتراف هم مینماید.
شخصی از او چند سؤال کرده است که سؤال دوم و سوم او را به جهت ارتباط با
موضوع و هم چنین پاسخ این مدعی کذاب را عینا نقل میکنیم.
سؤال :2علت رفتن شما به مدرسه و دانشگاه و حوزه چه بود؟ آیا برای کسب علم
بود یا علت دیگر داشت؟.
سؤال :3آیا به تمام علوم و زبانها و گویش های رایج ملت ها ،مسلط هستید؟
احمد الحسن در پاسخ به سؤال دوم میگوید( :برخی از علوم این عالم جسمانی
را همانند انبیای پیشین آموختم ،عیسی} نجار بود ،و نجاری را از یوسف نجار
3
آموخت).
اما نسبت به سؤال سوم سکوت اختیار نموده و جوابی نمیدهد.
 .1پاسخهای روشنگرانه ج 1پرسش  21ص 62
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در این جواب :گفتار ناظم عقیلی که در باال نقل شد ،کامال تکذیب میشود ،چون
احمد الحسن نمیگوید که در حوزه درس نخوانده است بلکه با جوابی که میدهد
اعتراف صریح میکند که در حوزه و دانشگاه درس خوانده است ،و از جوابش
برمیآید که از اول نوشتن و خواندن بلد نبوده ،و بعد که به مدرسه و دانشگاه رفته،
یاد گرفته و باالخره مهندس شده است ،اما سکوت وی نسبت به سؤال سوم معنایش
این است که او زبانها و گویش های رایج بین ملتها را بلد نیست ،پس بهترین راه،
جواب ندادن است ،چون اگر جواب بدهد ،از او خواسته میشود که ثابت کند ،و اگر
بخواهد ثابت کند ،باید  در جایی مثل بازار ،مدرسه ،تلویزیون و حوزه علمیه و غیره
حاضر شود ،تا امتحان پس بدهد ،و اینکار را نیز نخواهد کرد چون دروغش آشکار
میشود.
باز از او سؤال شده است :سؤال :1از شما تقاضا داریم ،به طور مختصر خود را
برای مردم غرب معرفی کنید؟
در جواب میگوید( :اسمم احمد است و در شهر بصره در جنوب عراق زندگی
کردم ،تحصیالت دانشگاهی خود را با مدرک لیسانس مهندسی عمران به پایان
رسانیدم ،سپس به نجف نقل مکان کردم و در آنجا با هدف تحصیل علوم دینی
1
ساکن شدم).
واضح و روشن است که این امام خود خوانده ،از دین چیزی نمیدانسته است ،و
به همین علت وارد حوزه شده تا با حضور در مجالس علماء و اساطین حوزه چیزی
نسبت به دین بیاموزد.
و این جواب نیز ردی بر ناظم عقیلی است که این اندازه از احوال امام خود بی
خبر است.
اما ادعای این شخص در رابطه با شاگردی حضرت عیسی} نزد یوسف نجار،
یک ادعای باطل است ،البته در اینکه حضرت عیسی} یا همۀ انبیاء] نجاری
بلد بودند ،جای بحث نیست ،ولی شاگردی آن حضرت برای یاد گرفتن نجاری از
یوسف نجار ،کامال بی پایه و بی اساس است بلی بعضی از مسیحیان با استنباط از
متن دو انجیل (م ّتی و مرقس) یک همچه مطلبی را ادعا کرده اند.
2
در انجیل م ّتی نوشته شده است( :آیا این پسر نجار نمیباشد).
3
در انجیل مرقس هم آمده است( :مگر این نیست نجار پسر مریم).
 .1پاسخهای روشنگرانه ج  2ص 109
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بعضی از مسیحیان ،چون آن شناختی را که پیروان اهلبیت] از انبیاء و
ائمه] دارند درک نمیکنند ،گفته اند :عیسی از پدرش حرفۀ نجاری را آموخت
و خود نجاری ماهر شد ،مردم بعدها عیسی را نیز نجار مینامیدند.
وانگهی این آدم از خودش نپرسیده است که وقتی خداوند متعال ،ساختن زره
(لباس جنگ) را خود به حضرت داود} تعلیم داد ،و چنانکه گذشت در قرآنکریم
به این نکته تصریح شده است ،چطور امکان دارد که عیسی} را ،که مقامش به
طور قطع و یقین باال تر از داود} میباشد ،خود تعلیم نجاری ندهد و او را شاگرد
نجاری قرار دهد.
این است علم امام فیس بوکی که برای باال بردن و اثبات شخصیت خود ،مقام
پیامبری از پیامبران الوالعزم] را پائین میآورد.
از همه مهمتر او در ادامۀ جوابش به پرسش کننده که چند سطر قبل نقل شد،
یک دروغ بزرگ هم میگوید که زن بچه مرده را به خنده می اندازد.
میگوید( :پس از شرکت در کالسهای درس و اطالع از روش تدریس در حوزۀ
نجف ،دیدم که تدریس در آنجا کم ارزش و بی محتوا است (حد اقل برای من یا به
نظرمن) فهمیدم که نقص بزرگی در روش آنها وجود دارد ،آنها زبان عربی ،منطق،
فلسفه ،اصول فقه ،علم کالم (عقاید) و فقه (احکام شرعی) را تدریس میکنند،
ولی به هیچ عنوان قرآن کریم و هم چنین سنت شریف (احادیث پیامبر خدا ,و
ائمه]) را مورد مطالعه قرار نمی دهند ،و همین طور اخالق الهی را نیز تدریس
1
نمیکنند ،اخالقی که هر مؤمنی باید به آن آراسته گردد).
اینک از پیروان این شخص چند تا سؤال می پرسیم.
سؤال اول :این آدم اگر علم امامت داشت ،چرا در کالسهای درس حاضر شد،
اگر جواب دهند که او جهت اطالع از وضعیت درسی به کالسها حاضر میشد ،نه
اینکه خودش نیاز به تحصیل داشته باشد ،میگوییم :کسی که امام است ،چه نیازی
به بررسی و تحقیق و تفحص دارد ،باید همه چیز ،از جمله وضعیت درسی حوزهها
برای او معلوم باشد.
سؤال دوم :میگوید :در حوزه آنها (طالب) زبان عربی میخوانند ،در حالیکه در
حوزه قواعد زبان عربی تدریس میشود ،یا به تعبیر روشنتر دستور زبان عربی ،و
نیازی به یاد گیری اصل زبان عربی نیست که حتما همه باید قدرت مکالمه داشته
باشند ،بلکه قواعد را یاد بگیرند ،تا بتوانند قرآن و حدیث را بفهمند و برای دیگران
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درست تلفظ نمایند ،تا درست معنی کنند ،وانگهی در مثل حوزه علیمه نجف چه
نیازی به خواندن زبان عربی است در حالیکه اکثر طالب عرب هستند ،و آنهایی هم
که عرب نیستند ،پس از گذشت یکی دو سال و محاوره با عربهای نجف ،خود به
خود یاد میگیرند.
این چه امامی است که فرق بین خواندن قواعد زبان عربی را با خواندن زبان
عربی نمی داند؟
سؤال سوم :میگوید( :حد اقل برای من یا به نظر من) و معنی این جمله این
است که یا من درک نمیکردم ،یا اینکه فکر میکردم چنین است ،اما در مقابل نظر
یا نظرهای هم باید بوده باشد ،که خالف نظر این آدم باشد ،و این چه امامی است،
که نمیگوید واقعا بی محتوا و کم ارزش است ،بلکه نظر خود را مطرح میکند ،که
این یک نوع تردید را در برداشت نشان میدهد؟
سؤال چهارم :فقه را بین پرانتز به (احکام شرعی) معنی میکند ،در حالیکه فقه
فهم احکام شرعی است ،آنهم از ادلۀ تفصیلیه ،احکام شرعی که در کتب فتوائی
موجود است ،و نیاز به تحصیل و تدریس ندارد ،بلکه هر آدمی که سواد خواندن و
نوشتن داشته باشد ،میتواند ،کتب فتوائی را بخواند و احکام شرعی را بفهمد ،این
چه امامی است که حتی یک مطلب ساده را نمیفهمد؟
سؤال پنجم :میگوید( :به هیج عنوان در حوزه قرآن کریم تدریس نمیشود)،
اگر مراد او عدم تدریس روخوانی قرآنکریم باشد ،کسی که شامل حوزه میشود،
بی سواد مطلق نیست بلکه قرآن کریم را قبال یاد گرفته و بعد به حوزه آمده است،
و اگر مراد او درس تفسیر قرآن کریم است ،پس اینهمه تفاسیر ،از کجا شده و در
کجا نوشته شده است ،آیا او دروس تفسیری که توسط اساتید حوزه در بخش علوم
قرآنی تدریس میشود ،ندیده بوده ،یا دیده و تجاهل میکند؟
سؤال ششم :میگوید( :هم چنین سنت شریف (احادیث پیامبر خدا ,و
ائمه]را مورد مطالعه قرار نمیدهند) اگر مراد او این است که کتابهای حدیثی
درس داده و معنی شود و بعد هم ختم کتاب کافی یا دیگر کتب حدیثی گرفته شود،
چنانکه بین اهل سنت رسم است ،بلی این رسم در حوزه های علمیه شیعه وجود
ندارد ،چون خواندن کتب حدیثی و ترجمه آن و مراجعه به شروحی که نوشته شده
برای طلبه ای که متوسط باشد مشکلی ندارد ،اما اگر مراد او این است که به هیچ
نحوی تدریس نمیشود ،این یک دروغ بزرگ است ،چون هم فقه و هم اصول فقه
هردو با احادیث به اثبات میرسد ،در فقه بحث استنباط احکام شرعیه مطرح است
و پرواضح است که از مهم ترین ادلۀ استنباط ،قرآن کریم و سنت معصومین]
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میباشد ،که نه تنها مسئله تدریس بلکه تحقیق در فقه الحدیث ،بحث سند ،فحص
از معارض و مخصص و مقید و مبین و ناسخ و ...مطرح است و همۀ این امور مورد
تحصیل و تدریس است ،چه خوب بود این امام بی خبر از همه جا یک نگاه به کتب
استداللی فقهاء عظام شیعه میکرد ،یا ال اقل درس خارج فقه یکی دو نفر از فقهای
حوزه شرکت مینمود.
در اصول فقه هم باز ادلۀ بسیاری از مسائل اصولیه مستقیما از قرآن و احادیث
گرفته میشود ،در علم عقاید باز احتیاج به رجوع به قرآن و سنت است ،و در دیگر
علوم حوزوی هم استغناء کامل از کتاب و سنت نیست ،و در خیلی از موارد برای
اثبات یک نکته نحوی یا صرفی یا از جهت بالغت و فصاحت و امثال ذلک به قرآن
و حدیث استشهاد میشود ،آیا کسی که مثل آب خوردن دروغ میگوید میتواند
امام باشد؟
سؤال هفتم :میگوید( :همین طور اخالق الهی را نیز تدریس نمیکنند) من
نمیدانم این آدم واقعا نمی دانسته که دروس اخالق ،در تمام حوزه های علمیه
وجود دارد ،و افرادی که شایستگی تدریس این علم را دارند بر کرسی تدریس
مینشینند ،یا می دانسته و برای رسیدن به هدف باطلش دروغ میگوید ،آیا کتبی
را که در علم اخالق توسط اساتید این فن که در حوزه های علمیه تربیت شده اند،
نوشته شده است و در کتاب فروشی ها موجود است ندیده بوده یا اینکه از روی
هوای نفس سخن میگوید؟
بنابراین احمد بن اسماعیل نمیتواند امام باشد ،چون جاهل به زبانها ،جاهل به
گویش ها و جاهل به برنامه های درسی حوزه است.
نمیتواند امام باشد ،چون نیاز به تحصیل داشته و به همین جهت وارد مدرسه،
دانشگاه و حوزه شده است و باالخره نمیتواند امام باشد ،چون راحت دروغ میگوید،
تا بتواند خودش را بین عوام الناس موجه و فهمیده و د انا جلوه دهد.
احمد الحسن و پیروان او ادعا دارند ،که او کتابچه های نوشته و در آنها مباحثی
را مطرح نموده است که دیگران از درک و فهم آن عاجز بوده اند ،و از مراجع عظام
طلب مناظره و مباهله کرده ،که جوابی دریافت نکرده است ،واین یعنی علم امامت،
عالوه بر همه اینها معجزه و کرامت هم دارد.
هرکه با او دشمنی کرده نابود شده مثل حیدر مش ّتت ،سید عبدالعزیز حکیم و
دیگران  یا گرفتار بالی آسمانی شده و حیثیت و آبرویش به باد فنا رفته مثل صرخی
و مقتدی صدر و دیگران.
میگوییم :اوال :اگر مطالبی در آن نوشته ها صحیح باشد ،یقینا از کتب اصحاب
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گرفته شده ،اما مطالبی که غلط است و کم هم نیست و این آدم به عنوان مطالب
علمی آنهم علمی که دیگران نه فهمیده اند ،مطرح کرده ،جفنگیات است که هر آدم
عاقل با مراجعه متوجه خواهد شد.
ثانیا :اگر مطرح کردن بعضی از مطالب علمی و مغلق (ولو از دیگران گرفته شده
باشد) دلیل بر امامت شخصی باشد ،پس بوعلی سینا ،فارابی ،خواجه نصیر الدین
طوسی ،شیخ االشراق سهروردی و مال صدرای شیرازی ،باید از نظر این آدم و
پیروان این آدم امام باشند ،چون اینها هم مطالبی گفته اند که قبل از این ها کسی
نفهمیده بوده و مطرح نکرده بوده و بسیاری از گفتههای آنها را هنوز کسی بطور
دقیق نفهمیده است.
ثالثا :اثبات نظریه تکامل از داروین و اینکه انسان فعلی پس از تکامل به این
صورت درآمده است ،حتی اگر صحیح هم باشد دلیل بر امامت نیست ،زیرا این بحث
به عنوان یک فرضیه و تئوری ،از دیر باز بین دانشمندان مطرح بوده و برای خودش
موافقان و مخالفانی دارد ،و اگر کسی با ادله ای که دارد ،به نظر خودش آنرا اثبات
نماید ،و فرض کنیم دلیل های او به قدری قوی باشند که فعال کسی قدرت رد آنها
را نداشته باشد ،این دلیل برای امامت نیست ،زیرا کم نیست نظریه ها و فرضیههای
که قابل رد نیستند ،و هیچ کدام داللت بر امامت صاحب نظریه ندارد ،و اگر این
چنین بود ،پس باید داروین از نظر این آدم ،پیامبر یا امام باشد که چنین نظریۀ
نابیرا ارائه کرده است ،که به اصطالح یک امام معصوم برای دفاع از آن ،قد علم
نموده و دیگران را به مناظره و بحث علمی دعوت میکند.
وانگهی با این همه استدالل و نقض و ابرام از طرف طرفداران و مخالفان ،کسی
یقین به واقعیت آن پیدا نمیکند ،و مهمتر از همه مخالف ظواهر قرآن و سنت است،
همان قرآن و سنتی که به قول این آدم ،در حوزه ها تدریس نشده و مورد مطالعه
قرار نمیگیرد.
رابعا :برای دشمنان اسالم مثل آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اذناب آنها مشکلی
ندارد ،که چند نفر دانشمند برجستۀ علوم مختلف را دورهم جمع کنند ،و به آنها
دستور دهند که شما بعضی از مسائل مغلقه و منحصر به فرد را با استداللهای
علمی مطرح کنید ،و بعد در اختیار فالن شخص قرار دهید تا در کتابی به نام
خودش درج و ثبت کند ،و بعد بادی به غبغب انداخته و بگوید :من آنم که رستم
بود پهلوان.
خامسا :ادعای مناظره و مباهله ،بدون حاضر شدن مدعی ممکن نیست ،و نیازی
هم نیست که حضرات آیات عظام و مراجع اعالم ،در این مناظره یا مباهله شرکت
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کنند ،بلکه شاگردان آنها و شاگردان شاگردان آنها هم میتوانند با این شخص
مناظره و مباهله کنند ،اما شرط اول حضور است در یک تلویزیون بی طرف تا معلوم
شود ،حق با کدام طرف است؟
سادسا :هر آدمی یک روزی می میرد یا گرفتاری پیدا میکند ،یا منکوب میشود،
اگر همه اینها پای معجزه های احمد بن اسماعیل نوشته شود ،یعنی اینکه این آدم
نزد خدا باالتر از همۀ انبیاء و اولیای عظام الهی است ،وگرنه چرا معاویة بن ابی
سفیان و عمرو عاص و کسانی دیگر ،توانستند با آنهمه شقاوت و ستمکاری و
جنگیدن با ولی اعظم خدا علی بن ابی طالب} ،سالها بر طبل عیش و نوش بکوبند
و برگرده خلق اهلل سوار شده ،حکومتی بدون درد سر و دغدغۀ خاطر ایجاد کنند.
حیدر مش ّتت را کشتن کار سختی نیست ،و مریض شدن یک انسان ممکن است
در هر حالتی پیش بیاید ،بلکه گاهی ممکن است در اثر توطئه دشمن باشد ،صرخی
هم چوب خیانت های خودش را خورد که به مراجع عظام تقلید اهانتها کرد ،و باعث
قتل و خونریزی شد و مقتدی صدر هم که تا این تاریخ بر اسب مراد میتازد ،و به
ریش این غیب گویان دروغین میخندد.
سابعا :از کجا معلوم که خود احمد الحسن گرفتار عذاب الهی نشده باشد ،و به
اسفل السافلین سقوط نکرده باشد ،چون مدتها است که از او خبری در دست نیست،
و نزدیکانش بر طبل توخالی میکوبند ،تا جیره و مواجب شان قطع نشود.
نتیجه :این مدعی (احمد بن اسماعیل) امام نیست ،چون از علوم امامت که علوم
لدنیه میباشد ،هیچ سر رشته ندارد.

 -10معرفی یمانی و نشانه های او در روایات؟
احمد الحسن و پیروانش مدعی هستند که این آدم همان یمانی است که در
روایات به خروج او تصریح شده و یکی از یاران امام عصر} میباشد و از نشانه های
حتمی ظهور حضرت مهدی} است.
احمد بن اسماعيل برای یمانی بودن خود ،اینگونه استدالل میکند( :باید دانست
که مکه از تهامه است و تهامه از یمن ،بنا بر این محمد و آل محمد] جملگی
یمانی هستند ،حضرت محمد ,یمانی است ،علی} یمانی است ،امام مهدی}
1
یمانی است ،مهدیین دوازده گانه یمانی هستند ،و مهدی اول یمانی است.)...
جواب :اوال :از نظر جغرافیا و دانشمندان ،بطور قطع ثابت نیست که تهامه جزء
یمن باشد ،تا گفته شود :یمن ،کل منطقه تهامه و مکه را شامل میشود.
ثانیا :در هیچ روایتی نیامده است که مکه از تهامه و تهامه از یمن است ،پس با
صرف ادعا و بدون دلیل چیزی ثابت نمیشود.
ثالثا :اگر مکه و کعبه مربوط یمن بود ،باید یکی از ارکان بیت اهلل الحرام ،در
روایات به رکن یمانی نام گذاری نمی گردید ،در مقابل رکن شامی و رکن عراقی.
پس همانطوریکه رکن شامی به طرف شام و رکن عراقی به طرف عراق است،
رکن یمانی هم در همان جهتی واقع شده است که یمن در آن جهت قرار دارد ،و
این یعنی یمن غیر از تهامه میباشد ،و مکه هم از یمن نیست.
رابعا :پیامبر ،,با القاب و وصف های زیادی یاد شده است ،مثل مکی ،مدنی،
قرشی ،تهامی ،هاشمی و ،...اما در هیچ جا به لقب یمانی یاد نشده است ،پس معلوم
میشود مکه از یمن نبوده وگرنه باید پیامبر و امامان] ،با این لقب هم یاد
میشدند.
 .1متشابهات ج  4ص 68
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خامسا :هر عاقلی ظواهر کالم را حجت می داند ،و سیرۀ عقالء بر حجیت آن بر
کسی پوشیده نیست ،لذا وقتی به کسی گفته میشود ،نجفی ،یعنی از نجف است،
و اگر گفته شد عراقی ،یعنی از کشور عراق است ،و وقتی هم گفته شود :یمانی،
یعنی از یمن است.
سادسا :روایاتی در کتب شیعه و سنی موجود است که داللت صریح دارد بر اینکه
مکه از یمن نیست ،و ما دو سه روایت را از باب مشت نمونۀ خروار ،ذکر میکنیم.
(و قَ ِد َم َعلِ ٌّي}
روایت اول :امام صادق} در ضمن روایتی طوالنی میفرمایدَ :
ِم َن اَلْيَ َمنِ َع َلى َر ُس ِ
ول ا َ َّلل َِ ,و ُه َو ب ِ َم َّك َة) و در این زمان علی} از یمن خدمت رسول
1
اهلل ,رسید ،در حالیکه آن حضرت در مکه بود.
اگر مکه از یمن بود ،روایت را باید این طور معنی میکردیم :علی} از یمن
به یمن آمد ،و آیا درست است که گفته شود :فالن شخص از عراق به نجف آمد؟
ال :أَتَى َر ُس َ
روایت دوم( :أَبِي َع ْب ِد ا َ َّلل ِ} قَ َ
ول ا َ َّللَِ ,و ْف ٌد ِم َن اَلْيَ َمنِ َو فِيه ِْم َر ُج ٌل
َ
ان أَ ْع َظ َم ُه ْم َك َ
اج ِة اَلنَّبِ ِّي ,فَ َغ ِض َب اَلنَّبِ ُّيَ ,حتَّى اِلْتَ َوى
اء فِي ُم َح َّ
َك َ
الم ًا َو أ َش َّد ُه ْم ا ِ ْستِ ْق َص ً
ض فَأتََ
َ
َ
ْ
ِ
ْ
ال َربُّكَ
يل} فَ َق َ
َ
ْ
َ
َ
اه َج ْب َرئ ِ ُ
ِع ْر ُق ال َغ َض ِب ب َ ْي َن َع ْينَ ْيه َو تَ َرب َّ َد َو ْج ُه ُه َو أط َر َق إِلى ال ْر ِ
ُ
ول ل َ َ
يُ ْق ِرئ ُ َ
ال َم َو يَ ُق ُ
لس َ
ام فَ َس َك َن َعنِ اَلنَّبِ ّيِ ,اَل ْ َغ َض ُب َو
ك َه َذا َر ُج ٌل َس ِخ ٌّي يُ ْط ِع ُم اَل َّط َع َ
ك ا َ َّ
َ
َ
َ
ْ
يل أ ْخبَ َرنِي َعنِ ا َ َّلل ِ َع َّز َو َج َّل أن َ
َرفَ َع َرأ َس ُه َو قَ َ
ال أ َّن َج ْب َرئ ِ َ
ال ل َ ُه ل َ ْو َ
ام
َّك َس ِخ ٌّي تُ ْط ِع ُم اَل َّط َع َ
ال ل َ ُه ا َ َّلر ُج ُل َو إ َِّن َرب َّ َ
ك َح ِديث ًا ل ِ َم ْن َخ ْل َف َ
ك َو َج َع ْلتُ َ
ل َ َش َر ْد ُت ب ِ َ
اء فَ َق َ
ك فَ َق َ
ال
ك لَيُ ِح ُّب ا َ َّ
لس َخ َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ال إِل َ َه إِ َّ
ول اَلل ِ َو اَل َّ ِذي ب َ َعثَ َ
ال اَللُ َو أن َ
َّك َر ُس ُ
ن َ َع ْم فَ َق َ
ك بِال ْ َح ِّق َ
ال إِن ِّي أ ْش َه ُد أ ْن َ
ال َر َد ْد ُت
َ
ِم ْن َمالِي أ َحدا ً) امام صادق} فرمود :گروهى از مردم يمن پيش رسول خدا,
آمدند ،در ميان آنها مرد سخنورى بود كه بيشتر از آنها با پيامبر بحث مى نمود،
پيامبر ,خشمگين شد به گونه اى كه غضب از رگ ميان دو چشم حضرتش هويدا
متغير گشت و سر به زير افكند ،پس جبرئيل آمد و گفت :پروردگارت
شد ،رويش
ّ
سالم مى رساند و به تو مى گويد :اين مرد سخى است و به مردم غذا مى دهد،
خشم پيامبر ,فرو نشست و سر بلند كرد و به او فرمود :اگر نبود كه جبرئيل از
جانب خداوند عز و ّ
جل خبر مىداد كه تو سخى هستى و اطعام مىكنى تو را طرد
مىكردم و تو را عبرت بر مردم قرار مىدادم ،آن مرد گفت :پروردگارت سخاوت را
دوست مىدارد؟ فرمود :آرى ،گفت :گواهى مىدهم كه معبودى جز خدا نيست و تو
فرستاده او هستى و سوگند به آن كه تو را به حق برانگيخت كسى را از مال خود
2
محروم نكرده ام.
آیا آن گروه از مکه آمده بودند؟ پر واضح است که اگر مکی بودند ،در روایت گفته
 .1کافی ج  4ص 245
 .2کافی ج  4ص 39
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میشد (وفد من مکة) نه (وفد من الیمن).
روایت سوم( :أَبِي َع ْب ِد ا َ َّللِ} قَ َ
يم} ل َ َّما َخلَّ َف إ ِْس َما ِع َ
ش
يل ب ِ َم َّك َة َع ِط َ
ال :إ َِّن إِبْ َرا ِه َ
ُ
لص َفا فَ َقال َ ْت
ام ْت َع َلى ا َ َّ
يما ب َ ْي َن ا َ َّ
ا َ َّ
لصبِ ُّي فَ َك َ
لص َفا َو اَل ْ َم ْر َو ِة َش َج ٌر فَ َخ َر َج ْت أ ُّم ُه َحتَّى قَ َ
ان فِ َ
َ
َ
َه ْل بِالْبَ َوا ِدي ِم ْن أن ِ ٍ
يس فَ َل ْم تُ ِج ْب َها أ َح ٌد فَ َم َض ْت َحتَّى اِنْتَ َه ْت إِلَى اَل ْ َم ْر َو ِة فَ َقال َ ْت َه ْل
ك َحتَّى َصنَ َع ْت َذل ِ َ
لص َفا َو قَال َ ْت َذل ِ َ
بِالْبَ َوا ِدي ِم ْن أَن ِ ٍ
ك َس ْبع ًا
يس فَ َل ْم تُ َج ْب ثُ َّم َر َج َع ْت إِلَى ا َ َّ
َ ُ
َ
فَ َأ ْج َرى ا َ َّللُ َذل ِ َ
يم قَ َ
يل فَ َق َ
ك ُسنَّ ًة َو أَتَا َها َج ْب َرئ ِ ُ
ال ل َ َها
ال ل َ َها َم ْن أنْ ِت فَ َقال َ ْت أنَا أ ُّم َول َ ِد إِبْ َرا ِه َ
َ
إِلَى َم ْن تَ َر َك ُك ْم فَ َقال َ ْت أَ َما لَئِ ْن قُ ْل َت ذ َ
يم إِلَى
َاك ل َ َق ْد قُ ْل ُت ل َ ُه َح ْي ُث أ َرا َد اَل َّذ َه َ
اب يَا إِبْ َرا ِه ُ
يل ل َ َق ْد َو َك َل ُك ْم إِلَى َك ٍ
اف قَ َ
ال إِلَى ا َ َّلل ِ َع َّز َو َج َّل فَ َق َ
َم ْن تَ َر ْكتَنَا فَ َق َ
ال َج ْب َرئ ِ ُ
اس
ال َو َك َ
ان اَلنَّ ُ
لصبِ ُّي بِر ِْجلِ ِه فَنَبَ َع ْت َز ْم َز ُم قَ َ
ون اَل ْ َم َم َّر إِلَى َم َّك َة ل ِ َم َك ِ
ال فَ َر َج َع ْت
ص ا َ َّ
يَ ْجتَنِبُ َ
ان اَل ْ َما ِء فَ َف َح َ
َ
َ
اء
ِم َن اَل ْ َم ْر َو ِة إِلَى ا َ َّ
اء فَأ ْقبَ َل ْت تَ ْج َم ُع اَلتُّ َر َ
اب َح ْول َ ُه َم َخافَ َة أ ْن يَ ِس َ
يح اَل ْ َم ُ
لصبِ ِّي َو قَ ْد نَبَ َع اَل ْ َم ُ
َ
ان َس ْيح ًا قَ َ
ِيد
اء َحلَّ َق ْت َع َل ْي ِه فَ َم َّر َر ْك ٌب ِم َن اَلْيَ َمنِ يُر ُ
َو ل َ ْو تَ َر َك ْت ُه ل َ َك َ
ال فَ َل َّما َرأ ِت اَل َّط ْي ُر اَل ْ َم َ
َ
لس َف َر فَ َل َّما َرأَ ُوا اَل َّط ْي َر قَالُوا َما َحلَّ َق ِت اَل َّط ْي ُر إِ َّ
ال َع َلى َما ٍء فَأتَ ْو ُه ْم فَ َس َق ْو ُه ْم ِم َن اَل ْ َما ِء
ا َ َّ
َ
فَ َأ ْط َع ُمو ُه ُم ا َ َّلر ْك ُب ِم َن اَل َّط َعا ِم َو أ ْج َرى ا َ َّللُ َع َّز َو َج َّل ل َ ُه ْم ب ِ َذل ِ َ
ون
اس يَ ُم ُّر َ
ك ِر ْزق ًا َو َك َ
ان اَلنَّ ُ
ب ِ َم َّك َة فَيُ ْط ِع ُمون َ ُه ْم ِم َن اَل َّط َعا ِم َو يَ ْس ُقون َ ُه ْم ِم َن اَل ْ َما ِء) امام صادق} فرمود :هنگامى كه
ابراهيم} اسماعيل را در م ّكه گذارد ،كودک تشنه شد و بين صفا و مروه درختانی
دره مونسى 
بود ،مادرش خارج شد تا اين كه بر صفا ايستاد و گفت :آيا در اين ّ
نيست؟ كسى او را پاسخى نداد ،گذشت تا اين كه به مروه رسيد گفت :آيا در اين
دره انيسى نيست؟ جوابى داده نشد ،آن گاه به صفا بازگشت و همان سخن را تكرار
ّ
كرد و تا هفت بار اين كار را انجام داد ،و خداوند آن را س ّنتى در حج و عمره قرار داد
كه حاجيان هفت بار ميان صفا و مروه سعى نمايند ،جبرئيل به نزد او آمد و گفت:
تو كيستى؟ گفت :من كنيز ابراهيم هستم ،به او گفت :شما را به چه كسى واگذارده
است؟ گفت :اين سخن را كه تو گفتى من نيز هنگام رفتن به او گفتم :اى ابراهيم! ما
را به كه وامى گذارى؟ گفت :به خداوند ع ّز و ّ
جل ،جبرئيل گفت :به كسى واگذارده
كه شما را كفايت مىكند ،امام} فرمود :مردم به خاطر نبودن آب از عبور از م ّكه
دورى  مىكردند ،پس اسماعيل با پاى  خود زمين را كاويد و آب زمزم جوشيد،
فرمود :هاجر از مروه به سوى كودك بازگشت درحالى كه از زمين آب جوشيده بود،
پس خاك را در اطراف آن آب جمع مىكرد از ترس اين كه روان شود ،و اگر آن را
به حال خود وا مىگذاشت روان مىشد ،فرمود :وقتى كه پرندگان آب را ديدند در
اطراف آن حلقه زدند ،سوارانى از يمن كه ارادۀ سفر داشتند وقتى پرندگان را ديدند،
گفتند :پرندگان حلقه نزده اند مگر بر آب ،آنها نيز فرود آمدند ،مردم مكه از آنها
پذيرايى كردند و به آنها آب و آنها به مردم مکه غذا دادند ،خداوند به وسيلۀ آن آب،
براى آنان روزى جارى ساخت ،به اين روش كه مردم از راه م ّكه گذر مىكردند و به
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آنها غذا مى دادند و در عوض از آب مردم مکه  استفاده میکردند.
2
حدیث را مرحوم صدوق نیز روایت کرده است.
آیا آن سواران از خود یمن به یمن آمده بودند ،یا اینکه مکه از یمن نبود ،وگرنه
معنی نداشت گفته شود عده سوارانی از یمن به مکه آمدند چون به قول این آدم
مکه از یمن است ،یا همانطور که در حدیث قبل گفتیم :مثل این ماند که گفته شود:
عده ای از عراق به نجف آمدند.
از این روایات و نظایر آن که کم هم نیست ،استفاده میشود که یمن مستقل از
سرزمین مکه و تهامه بوده است ،و مکه جزئی از آن نبوده است.
سابعا :اگر یمانی به معنی تهامی یا مکی باشد ،و فردا یک نفر از سادات که
سیادتش هم محرز باشد و اسمش هم احمد باشد ،حتی نام پدرش هم محمد و نام
پدر بزرگش هم حسن باشد ،از کابل یا تهران یا کراچی مثال ،بلند شود و بگوید:
من همان یمانی هستم و فرزند امام زمان هم هستم و امام سیزدهم هم هستم ،و
از همین دلیل هایی که مدعی کذاب و پیروانش  آورده اند بیاورد ،و درس خوانده و
اهل اطالع هم باشد ،آیا باید او را تصدیق کرد؟
احمد الحسن برای اثبات اینکه مکه از یمن است میگوید( :عالمه مجلسی رحمة
اهلل علیه در بحار سخن اهلبیت] را حکمت یمانیه نامیده است ،و حتی گفته
این موضوع از پیامبر ,نقل شده است ،همانطوریکه عبد المطلب} بیت الحرام
3
را (کعبۀ یمانیه) نام نهاده است.
جواب :اوال :کالم عالمه مجلسی قدس سره در مقدمۀ بحار االنوار داللت بر اینکه
مکه از یمن باشد ندارد زیرا در بعضی از مجلدات دیگر بحار ،گفتاری از ابن اثیر
جزری را از نهایة االثیریة 4نقل میکند که چندین معنی برای این (الحکمة یمانیة و
االیمان یمان) ذکر کرده است و هیچ کدام از آن معانی بر دیگری ترجیح داده نشده
5
است.
ثانیا :نام گذاری حضرت عبد المطلب} نیز با یک روایت ثابت نمیشود ،روایتی
هم که در کافی 6نقل شده ،خود عالمه مجلسی آن روایت را ضعیف میداند و بعد
1

 .1کافی ج  4ص202
 .2علل الشرایع ج  2ص 433
 .3متشابهات ج  4ص 68
 .4النهایة فی غریب الحدیث و االثر ج  5ص 300
 .5بحار االنوار ج  22ص  137و ج  57ص 233
 .6الکافی ج  8ص 69
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هم همان توجیهات ابن اثیر را در شرح روایت ذکر نموده است.
و اما این عبارت که در این روایت-که سندا هم ضعیف است -از رسول اهلل,
نقل شده( :ل َ ْو َ
ال اَلْه ِْج َر ُة ل َ ُك ْن ُت ا ِ ْم َرأً ِم ْن أَ ْهلِ اَلْيَ َمنِ ) اگر مهاجرت به مدینه نبود ،من
مردی از اهالی یمن بودم ،به هیچ عنوان داللت بر ادعای یمنی بودن مکه ندارد ،زیرا
با مهاجرت ،اصل و ریشه از بین نمیرود ،و هرکی از هرجا بهجای دیگر کوچ کند،
باز به نام همان مکان اول یاد میشود ،به عبارت دیگر مکی اگر در مدینه ساکن
شود باز هم مکی است ،پس اگر یمن شامل مکه می شده ،پیامبر,یمنی بوده،
و پس از مهاجرت هم یمنی بوده ،مگر اینکه روایت را این چنین معنی کنیم ،که
اگر به مدینه  مهاجرت نمیکردم ،و اختیار دست خودم بود ،دوست داشتم به یمن
مهاجرت کنم ،چنانچه از آن حضرت نقل شده که فرمود( :ل َ ْو َ
ال اَلْه ِْج َر ُة ل َ ُك ْن ُت ا ِ ْم َرأً ِم َن
2
اَ ْ َ
لنْ َصا ِر) اگر هجرت نبود ،دوست داشتم مردی از انصار باشم.
الزم به ذکر است که پیروان احمد الحسن نیز وقتی متوجه شدند که آنچه را امام
شان برای اثبات یمانی بودن خود بیان کرده ،نادرست و بی فائده است ،شروع کردند
آسمان را به ریسمان بافتن ،تا هر طور که میشود این غلط و باطل را توجیه کنند.
شیخ حیدر زیادی یکی از آنها است که در این زمینه دست به قلم شده و کتابچه
ای نوشته و خودش را به چپ و راست زده تا بتواند یک دماغ ولو از خمیر هم که
شده برای این ادعا و ُم َّدعِی درست کند.
او در کتابش (یمانی موعود حجت اهلل) گاهی دست به دامن کلمۀ (یمین) زده،
که بمعنی دست راست و هم چنین به معنی قسم آمده است ،تا بگوید که مثال
یمانی نه به معنی از یمن بودن است بلکه اگر از کلمۀ (یمین) گرفته شده باشد
به معنی قوت و قدرت است ،چون دست راست از دست چپ قویتر است ،و اگر
از معنی قسم گرفته شده باشد به معنی محکم بودن است ،و اینکه در روایت از
شخصی به نام یمانی خبر داده شده است ،یعنی اینکه شخصی است قوی و محکم
که با قدرت و اقتدار وارد میدان میشود ،و زمینه را برای ظهور آماده میسازد.
و گاهی دست به دامن کلمۀ (يُ ْمن) با یاء مضمومه که بمعنی برکت است شده،
تا بگوید که یمانی به معنی از یَ َمن بودن نیست بلکه به معنی شخصیتی است که
3
با آمدنش برکت خواهد آمد.
ولی با آنکه اوراقی را سیاه کرده ،مطلبی که بتواند با آن ،ادعای صاحبش را به
1

 .1مرآة العقول ج  25ص 167
 .2المجازات النبویة ج 1ص 32
 .3یمانی موعود ص  32به بعد
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اثبات برساند نیاورده ،بلکه درست در نقطه مقابل احمد الحسن قرار گرفته است،
زیرا او در عبارتی که نقل کردیم ،مکه را از یمن میداند ،و ظاهرا بر این ادعا مصر
است ،و این توجیهات معنایش بطالن کالم احمد الحسن است.
قابل یاد آوری است که گاطعیه یا همان پیروان احمد بن اسماعیل از یمانی ،به
عناوین مختلف یاد میکنند ،مثل یمانی آل محمد ،یمانی موعود ،حجت اهلل و ،...که
همه این ادعاها باطل است ،زیرا در هیچ روایتی کلمه آل محمد یا موعود یا حجت
اهلل یا غیره بر یمانی اطالق نشده است.
کلمۀ (آل محمد) بعد از ذکر نام حضرت قائم} در روایات وارد شده و گفته
شده است( :قائم آل محمد)]( ،مهدی موعود) یا (موعود) و هم چنین (حجت
اهلل) و بر غیر آن حضرت از دیگر امامان] گاهی بر بعضی از آنان اطالق شده
است ،اما اکثرا و غالبا برای امام دوازدهم} کار برد داشته است.
تعجب است از این مدعیان کذاب ،که شیعیان اهلبیت] را مورد سرزنش
قرار میدهند که چرا طبق روایات عمل نمیکنند ،در حالیکه سروکار شیعیان با
قرآن و روایات و سنت معصومین] است ،اما وقتی نوبت به خودشان میرسد به
هر چیزی که ممکن است  یک صدم هم به نفع شان نباشد ،تمسک میکنند حتی
اگر از گفته یک فرد کافر باشد.
حق مطلب این است که در روایات نام یمانی ذکر شده و اینکه او از زمینه سازان
ظهور است ،و همان طوریکه از ظاهر کلمۀ یمانی پیدا است اهل یمن است ،و در
روایات هم تصریح شده که اهل یمن است ،و به اسم او هم در بعضی روایات اشاره
شده مثل سعید ،نصر و منصور و در بعضی از پیشگوئی ها که البته جایگاه ارزشی
ندارد ،حسن و حسین هم اضافه شده است.
اما اینکه این شخصیت در جایگاه امامان قرار داده شود ،و منصب خلیفة اللهی
داشته باشد ،و هم چنین معصوم و حجت خداوند متعال باشد ،نه از روایات استفاده
میشود ،و نه از لسان علمای بزرگ متقدم و متأخر شنیده شده است.
این شخصیت ،یک شخصیت دینی و بزرگ و جهاد کننده در برابر مثل سفیانی
و لشکر آن مرد سفاک ،در روایات توصیف شده است و نه بیشتر از آن.
البته جریان گاطعیه ،چون دأب شان وارونه و برعکس نشان دادن قضایا میباشد،
با توجیه های غلط و تمسک حتی به روایات جعلی ،مرسل و ضعیف ،و گیچ کردن
مخاطبان شان از طرق مختلف ،مثل طوالنی ساختن جوابها در حالیکه میشود
سؤال طرف را با یک الی دوسطر جواب داد ،و نوشتن آیات متعددی از قرآن کریم
و استفادۀ نا بجا و غلط از آن ،و آوردن روایات با تحریف و تدلیس و تقطیع و حتی
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بادروغگوئی ،عوام الناس را شستشوی مغزی داده و به طرف خود جذب نمایند.
یکی از حیله های مهم آنها ،بحث کلی و کبروی است ،و هیچ وقت وارد بحث
مصداقی و صغروی نمی شوند ،مثال پشت سر هم میگویند :امام زمان} فرزند
دارند ،وصی دارند ،خلیفه دارند ،یمانی همان فرزند امام زمان} است ،آن وصی،
امام هم است ،نامش احمد است ،از بصره است و امثال این کلمات ،که همه اینها
یکسری کلیات است ،اما آنکسی که مصداق این همه کلی هست ،یک دلیل برای او
بیاورید ،مثال ،یک روایت بیاورید که مشخصا بگوید :احمد بن اسماعیل ،که نتیجه
امام زمان} است ،و اهل بصره و از فالن قریه و طائفه میباشد ،فعال فرستادۀ امام
زمان} و بعد از رحلت یا شهادت ایشان جانشین آن حضرت است ،نمیتوانند
دلیل بیاورند ،چون دلیلی وجود ندارد آن وقت به حیث و بیث افتاده و شروع
میکنند به توجیهاتی که اصال ربطی به موضوع ندارد.
در مورد یمانی بودن ،احمد الحسن هم دیدید که با چه ترفندهای مخاطبین خود
شان را گول میزنند ،و چون مدعی هستند که احمد الحسن از نسل امام زمان}
و وصی و فرستادۀ آن حضرت است ،و هم چنین در عداد امامان دوازده گانه قرار
دارد ،و بعد از امامان] هم جانشین آن حضرت و امام سیزدهم میباشد ،پس
باید معصوم و واجب االتباع باشد ،و دیگر صفات مخصوصه امامان معصوم] را
داشته باشد ،خوب این شخص با این تعریف و توصیف نمیتواند یمانی باشد ،تالش
میکنند که یمانی را از نظر معنی ،مکی یا پرقدرت یا مبارک معنی کنند ،و در عین
حال منصب خلیفة اللهی و عصمت را برای او درست کنند ،و بعد او را همان احمد
بن اسماعیل جلوه دهند ،تا این تناقض را از بین ببرند.
من نمیدانم چرا پیروان این فرقه فکر نمیکنند که اگر این شخص همان یمانی
است ،و به تعبیر ساده تر یمانی و احمد الحسن دو اسم برای یک نفر است ،چرا
حتی در یک روایت نیامده است که در عصر ظهور ،احمد یمانی خروج میکند که
از نسل امام زمان} است.
و آیا خداوند متعال و رسول اهلل و ائمه هدی] ،مردم را در سرگردانی قرار
میدهند و عوض آنکه هدایت کنند به گمراهی میکشانند ،چرا دوازده امام]
در زمان خود پیامبر ،,با اسم و اسم پدر و عالئم و نشانه ها و اینکه در زمان آنها
چه میشود و چه می گذرد ،و حتی القاب خاص ایشان و علت ملقب شدن شان
به آن القاب مشخص شده است ،و بسیار جزئیات دیگر ،مثل نصوص عام و کلی
و نصوص خاص و جزئی و معرفی هر امام ،امام بعد از خودش را با نشان دادن به
مردم ،و حتی نشان دادن قدرت معنوی و علمی آنها در زمان کودکی ،و غیره در
روایات متعدد بیان شده است ،اما وقتی نوبت به سیزدهمی که رسید ،آسمان تپید
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و همۀ مطالب گنگ و گیچ کننده شد ،طوریکه جذب شدگان و پیروان این جریان
حاضر می شوند ،برای اثبات این شخص حتی قواعد مسلم عقلی و عقالئی را زیر پا
بگذارند ،و باالتر حتی دست به تحریف و تقطیع روایات زده و با تمسک به جعلیات
و توجیهات باطل ،و حتی اهانت به انبیاء و امامان] و تفسیرهای غلط از قرآن
کریم ،بخواهند عقیده خود را اثبات نمایند.
یک طریق دیگر ،نشریات مختلف است که برای فریب دادن عوام الناس و اینکه
اگر این شخص چنین و چنان بود ،میتوانست این همه دانش داشته باشد؟ در
حالیکه وقتی به آن نوشته جات مراجعه میکنید ،بسیاری از مطالب تکراری است
که به انحاء مختلف و تحت عناوین مختلف مطرح شده است ،و در بسیاری از موارد،
الهام گرفته شده از روش مسیحیت است ،مثل تکرار کلمه (ملکوت) و (الهوت) و
امثال آن و برای  بسیاری از قضایا َمثَل ذکر کردن ،که شما وقتی به اناجیل اربعه
مراجعه میکنید ،می بینید شباهت بسیار زیادی وجود دارد.
جالب است که وقتی به نوشته های فرد دیگری که مدعی همین مقامات است
به نام (منصور هاشمی خراسانی) مراجعه شود ،نیز این تشابه ،به نحو واضح مشاهده
میشود.
و در بعضی از نوشته جات این گروه منحرف ،رگه های وهابیت نیز دیده میشود،
مثل تکفیر کسانی که این جریان را قبول ندارند ،اهانت های بسیار بی شرمانه به
مراجع عظام تقلید و حتی متهم نمودن آن بزرگواران ،به ریاست طلبی و دنیا
خواهی و از اسالم دفاع نکردن و با استعمار هم آهنگ شدن و مواردی از این قبیل،
که این روشهای غلط آنها ،میتواند دلیل بر مدعای ما باشد.
در حالیکه برای عقالی عالم مثل روز روشن است ،که هم در گذشته و هم
امروز ،تنها کسانی که با ظلم مبارزه کرده و میکنند و نقشه های استعمار گران و
مستکبران را نقش بر آب ساخته و می سازند ،همین مراجع بزرگ تقلید میباشند،
که مؤمنان با تبعیت از آنان ،با دشمنان خدا به مبارزه بر می خیزند.
حرکت خرد مندانۀ   حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی مدظلهالعالی هم در
حفظ تمامیت ارضی عراق و هم در منسجم ساختن مردم آن کشور و جلوگیری از
اختالفات خانمانسوز فرقه ای ،قومی و مذهبی و هم در نابود ساختن گروه خشن،
بی رحم و از خدا بی خبر داعش ،با یک فتوای جهاد ،و بسیج عمومی مردمی و به
وجود آوردن حشد شعبی ،مطلبی نیست که از دید آگاهان جهان مخفی بماند ،و به
چشم تحسین و تمجید به آن بزرگوار نگاه نکنند.
این در حالی است ،که جریان احمد بن اسماعیل حتی یک تیر هم به سوی
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گروهای تکفیری و شورشی شلیک نکرده اند که هیچ ،بلکه در ایام عاشورا شورش
کردند و سبب قتل و جرح بسیاری از مردم بیگناه شدند ،و یکعده گول خوردگان
گروه خود را نیز به کشتن دادند.
اینجا است که آدم عاقل باید فکر کند چه کسی ،بیشتر به درد اسالم و مسلمین
خورده ،مرجعیت شیعی یا جریان احمد الحسن.
اما روایات وارده در باب یمانی ،بر یک منوال نیست ،بلکه چند طائفه از روایات
داریم که در آن از خروج یا قیام یمانی سخن رفته است ،و باید اول آن طوائف را
ذکر نمائیم و بعد نتیجه گیری شود.
الزم به ذکر است که روایات مکرر را ذکر نمیکنیم مگر اینکه اضافه ای داشته
باشد.
طائفۀ اول :یمانی از شیعیان است.
يل ِ َ
( َع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َ َّللِ} ،قَ َ
ال :ل َ َّما َخ َر َج َطال ِ ُب اَل ْ َح ِّق قِ َ
لبِي َع ْب ِد ا َ َّلل ِ} :ن َ ْر ُجو أَ ْن
ون َه َذا اَلْيَ َمان ِ َّي فَ َق َ
الَ :
ال ،اَلْيَ َمان ِ ُّي يُ َوالِي َعلِيّ ًا}َ ،و َه َذا يَ ْب َرأُ) از امام صادق}روايت
يَ ُك َ
1
است كه وقتى طالب حق قيام كرد ،از امام صادق} سؤال شد :اميدوار باشيم كه
اين مرد همان يمانى باشد؟ حضرت فرمود :نخير ،زيرا آن يمانى على} را دوست
2
مى دارد ،ولى اين مرد دشمن مىدارد.
از این روایت بوضوح معلوم است ،که اگر یمانی از فرزندان پیامبر ،,و امام
سیزدهم و نسل پنجم امام زمان} می بود ،باید امام صادق} ،به سؤال کننده
میفرمود :یمانی هاشمی و از نسل ما خاندان است ،در حالیکه طالب حق با ما نیست
و از ما نیست ،و هم چنین معلوم میشود ،که مؤمنین در آن زمان هم ،قیام یمانی
را محتمل میدانستند.
طائفه دوم :یمانی یکی از عالمات ظهور ولی عصر} و از یمن میباشد.
ال َم ِ
ات ُخ ُر ِ
(إ َِّن ِم ْن َع َ
وج اَلْيَ َمان ِ ِّي ِم َن اَلْيَ َمنِ
لس ْفيَان ِ ِّي ِم َن ا َ َّ
وج ا َ ُّ
لشا ِم َو ُخ ُر َ
وج ِه ُخ ُر َ
اس ِم ِه َو ا ِ ْس ِم أَبِي ِه) از
لس َما ِء فِي َش ْه ِر َر َم َض َ
ان َو ُمنَا ٍد يُنَا ِدي ِم َن ا َ َّ
َو َص ْي َح ًة ِم َن ا َ َّ
لس َما ِء ب ِ ْ
نشانههاى  خروج او(حضرت امام زمان}) خروج سفيانى  است از شام و خروج
يمانى است از يمن و صيحه آسمانى در ماه رمضان و ندا کنندهای كه از آسمان بنام
 .1عبد ّ
الل بن يحيى بن عمر بن أسود كندى با لقب طالب الحق كه در منطقۀ حضرموت قاضى بود و سپس دست
از فرمانبردارى مروان بن محمد كشيد و با نبردهايى بر منطقۀ صفا و مكه تسلط يافت ،و ابو حمزه مختار بن عوف
هم از او پيروى كرد ،مروان سپاهى را به طرف آنان فرستاد ،دستگيرشان كرده به قتل رسانيد و سر طالب حق را به
شام نزد مروان فرستاد.
 .2امالی طوسی ج 1ص    661
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او و نام پدرش ندا میکند.
در این روایت هم هیچ اشاره ای به هاشمی بودن یمانی و اینکه او از نسل امام
عصر} باشد ،نشده است ،و تنها به عنوان نشانه ای از نشانه های ظهور از او نام
برده شده است.
این دسته از روایات داللت روشنی هم بر یمنی بودن یمانی دارند که با آنچه در
گذشته بیان شد روشن میشود ،یمانی غیر از احمد الحسن است ،زیرا که او عراقی
است نه یمنی.
روایت دیگری را نیز شیخ صدوق نقل کرده است ،که در آن کلمه (من الیمن)
بین پرانتز ذکر شده است ،2.و این میرساند که این کلمه  در نسخۀ بدل وجود
داشته و بعدا محقق کتاب این کلمه را آورده و به خاطر اینکه فهمیده شود در نسخه
اصل نبوده ،آنرا بین پرانتز ذکر کرده است.
پیروان احمد الحسن تالش زیادی کرده اند تا ثابت کنند که کلمه (من الیمن)
در بعضی از نسخه ها موجود نیست ،و گفته اند که وقتی روایتی دو قسم نقل شد،
آن روایتی که زیاده را ندارد حجیت پیدا میکند زیرا اصل عقالئی عدم زیاده جاری
میشود.
و اینکه در کتابهای بعدی که از کتاب اصلی نقل شده است بدون کلمه (من
الیمن) نقل شده است ،و چون هردو روایت به خاطر اتحاد سند یک روایت است،
و احتمال نقل به مضمون می رود ،اصل عدم زیاده مؤید روایت دوم است نه اول.
از طرف دیگر تالش کرده اند که سند روایت را تضعیف نموده و بگویند که
شما شیعیان دوازده امامی ،نمیتوانید ،به این روایت تمسک کنید و ثابت کنید که
یمانی از یمن است ،زیرا که روایت طبق مبانی شما ضعیف است و از باب قاعدۀ الزام
3
مجبورید ،که مطابق مبانی مورد قبول تان پیش بروید.
جواب :اوال :خود کلمۀ یمانی ظهور دارد در اینکه این شخص باید از یمن باشد،
چنانکه عراقی یا حجازی یا مصری و غیره همین ظهور را دارد ،و کلمه (من الیمن)
مبدأ حرکت و خروج یمانی را بیان میکند نه یمانی بودن او را چنانکه در رابطه
با سفیانی هم دارد (من الشام) ،و اگر به فعل (خرج) دقت شود ،این مطلب کامال
ثابت میشود.
ثانیا :اصل عدم زیاده در جایی کار ساز است که احتمال غفلت راوی داده شود،
1

 .1کمال الدین ج  1ص    330
 .2کمال الدین ج  1ص 327
 .3دراسة فی شخصیة الیمانی الحلقة  3 -1ص 121
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در حالیکه اصل عدم غقلت در راوی که یک اصل عقالئی است ،حکم میکند که
زیاده باید موجود باشد.
ثالثا :اتحاد سند در دو روایت هیچ وقت داللت نمیکند که آن دو روایت ،یک
روایت باشد ،زیرا ما روایاتی داریم که در عین اتحاد سند ،متعدد میباشند ،آنچه
ثابت میکند که دو روایت یک روایت است ،اتحاد در متن است ،اعم از آنکه سند
متعدد باشد یا واحد.
و در این دو روایت می بینید که متن ها کامال با هم مخالفند  ،در روایت اول
سخن از نشانه ها و عالئم ظهور است ،در حالیکه در روایت دوم ،سخن از شباهتها
بین امام زمان} و پنج نفر از از انبیای عظام الهی ،میباشد.
و روایتی که احتمال زیاده در آن میرود روایت دوم است ،ولی روایت اول هرگز
این احتمال را ندارد.
رابعا :ضعیف بودن سند روایت هیچ مشکلی برای ما درست نمیکند ،زیرا که
شیعیان دوازده امامی ،اعتقاد به خروج یمانی را ،جزء ضروریات دین و یا مذهب نمی
دانند ،تا در صورت ضعف روایت مشکلی برای شان ،پیدا شود ،و قاعده الزام در اینجا
هرگز به ضرر ما نیست ،بلکه به نفع ما و ضرر احمد الحسن و پیروانش میباشد.
زیرا از نظر آنها ،علم رجال باطل و بدعت است ،و این روایت طبق مبانی آنها
صحیح است و یک روایت هم نیست ،تا به اصل عدم زیاده تمسک شود ،بلکه دو
تا روایت است با دو مضمون مختلف ،و فرقۀ گاطعیه طبق مبانی خود شان باید
هردو روایت را بپذیرند ،که در روایت دوم ،از شباهت های امام زمان} با پنج نفر
از انبیاء] ،خبر داده شده است ،و اینکه فردی یمانی به این معنی که از یمن
است ،قبل از ظهور آن حضرت ،خروج میکند ،و در روایت اول ،از نشانه های ظهور
خبر داده شده است و اینکه مکان خروج سفیانی از شام و مکان خروج یمانی از
یمن است.
گاطعیه یا همان پیروان احمد الحسن باید ،طبق هردو روایت ،حکم کنند که
احمد الحسن نه یمانی است و نه در یمن زندگی میکند ،که مکان ظهور و خروج
او یمن باشد ،پس دروغگو و فاسق است.
خامسا :بر خالف گفته های مدافعین جریان احمد بن اسماعیل ،روایت اول را با
همان متن و کلمه (من الیمن) بزرگان شیعه در کتابهای خود نقل کرده اند و آنرا
جزء متن اصلی روایت دانسته اند ،و چون آن بزرگواران اهل تحقیق و تتبع بوده اند
حتماً برای آنها ثابت بوده ،که کلمه (من الیمن) جزء متن روایت است ،و احتمال
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زیاده را مردود دانسته اند ،مخصوصا وقتی یک روایت نباشد و دو روایت باشد.
بنابر این یمانی غیر از احمد بن اسماعیل است و به هیچ عنوان با او تطابق
نداشته و نخواهد داشت ،و دلیل های پیروان او هم نمیتواند این قضیه را ثابت کند.
طائفه سوم :یمانی و چند عالمت دیگر از نشانه های حتمی ظهور میباشند.
( َع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َ َّللِ} أَن َّ ُه قَ َ
لس ْفيَان ِ ُّي ِم َن اَل ْ َم ْحتُو ِم َو اَلْيَ َمان ِ ُّي
ال :اَلن َِّد ُاء ِم َن اَل ْ َم ْحتُو ِم َو ا َ ُّ
لس َما ِء ِم َن اَل ْ َم ْحتُو ِم قَ َ
ِم َن اَل ْ َم ْحتُو ِم َو قَ ْت ُل اَلنَّ ْف ِ
س اَل َّز ِكيَّ ِة ِم َن اَل ْ َم ْحتُو ِم َو َك ٌّ
ال
ف يَ ْط ُل ُع ِم َن ا َ َّ
ان َو تُ ْخر ُِج اَل ْ َفتَا َة ِم ْن ِخ ْد ِر َها) امام
ان تُوقِ ُظ اَلنَّائ ِ َم َو تُ ْفز ُِع اَلْيَ ْق َظ َ
َو فَ ْز َع ٌة فِي َش ْه ِر َر َم َض َ
صادق} فرمود :وقوع نداء از امور حتمى است ،و سفيانى از امور حتمى است و
زكيه از امور حتمى است ،و كف
يمانى از امور حتمى است و كشته شدن نفس ّ
دستى كه از افق آسمان بيرون مىآيد از امور حتمى است ،و اضافه فرمود :و نيز
وحشتى در ماه رمضان كه خفته را بيدار گرداند و شخص بيدار را به وحشت افكند
1
و دوشيزگان پردگى را از پس پردههايشان بيرون كند.
طائفه چهارم :خروج یمانی و سفیانی و خراسانی همزمان است.
( َع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َ َّللِ} قَ َ
وج اَلثَّ َ
اسان ِ ِّي َو اَلْيَ َمان ِ ِّي فِي َسنَ ٍة
الثَ ِة ا َ ُّ
الُ :خ ُر ُ
لس ْفيَان ِ ِّي َو اَل ْ ُخ َر َ
س فِي َها َرايَ ٌة أَ ْه َدى ِم ْن َرايَ ِة اَلْيَ َمان ِ ِّي ِ َ
اح ٍد فِي يَ ْو ٍم َو ِ
اح َد ٍة فِي َش ْه ٍر َو ِ
َو ِ
لن َّ ُه يَ ْد ُعو
اح ٍد َو ل َ ْي َ
إِلَى اَل ْ َح ِّق) امام صادق} فرمود :بيرون آمدن آن سه نفر :سفيانى  و خراسانى  و
يمانى ،در يك سال و در يك ماه و يك روز است ،و پرچمى در ميان پرچمهاى 
ايشان به هدايت نزديكتر از پرچم يمانى نيست ،زيرا او است كه مردم را به حق
2
دعوت كند.
روایت دیگری هم وجود دارد ،که همزمانی خروج یمانی را با سفیانی بیان
میکند.
(ٍ َع ْن أَبِي َعب ِد َّ
الل ِ} أَن َّ ُه قَ َ
الس ْفيَان ِ ُّي َك َف َر َس ْي ِر َهان) امام صادق}
ال الْيَ َمان ِ ُّي َو ُّ
ْ
فرمود :یمانی و سفیانی مثل دو اسب مسابقه میمانند (که در کنار هم حرکت
3
میکنند و یکی بر دیگری تقدم ندارد).
در این دو روایت نیز اشاره ای به هاشمی بودن یمانی و اینکه او جانشین و وصی
امام زمان} است ،نشده است .تنها مطلبی که هست ،نزدیکتر بودن پرچم او به
هدایت است و اینکه او مردم را به حق دعوت میکند ،و آیا از این روایت استفاده
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عصمت یا حجة اهلل بودن یا خلیفة اهلل بودن میشود یا خیر ،در فصل بعدی توضیح
خواهیم داد.
طائفه پنجم :خروج حضرت ولی عصر} وقتی است که سفیانی ظهورکند و
یمانی پدیدار گردد.
ال :قُ ْل ُت ِ َ
لبِي َع ْب ِد ا َ َّلل ِ} َمتَى فَ َر ُج ِش َيعتِ ُك ْم قَ َ
اج قَ َ
ال إِذَا ا ِ ْختَ َل َف
لس َّر ِ
( َع ْن يَ ْع ُق َ
وب بْنِ ا َ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ُول ْ ُد اَل ْ َعبَّ ِ
اس َو َو َهى ُس ْل َطان ُ ُه ْم َو َطم َع فيه ِْم َم ْن ل َ ْم يَ ُك ْن يَ ْط َم ُع َو َخ َل َع ِت اَل ْ َع َر ُب أعنَّتَ َها َو َرفَ َع
َ
لس ْفيَان ِ ُّي َو أ ْقبَ َل اَلْيَ َمان ِ ُّي َو تَ َح َّر َك اَل ْ َح َسنِ ُّي َخ َر َج َص ِ
يصيَ ٍة ِص ِ
ُك ُّل ِذي ِص ِ
اح ُب
يصيَتَ ُه َو َظ َه َر ا َ ُّ
َّ
َّ
َه َذا ا َ ْ َ
ل ْم ِر ِم َن اَل ْ َم ِدينَ ِة إِلَى َم َّك َة بِتُ َر ِ
اث َر ُس ِ
اث َر ُس ِ
ول اَلل ِ ,فَ َق َ
ال
ول اَلل ِ ,قُ ْل ُت َو َما تُ َر ُ
امتُ ُه َو ب ُ ْر ُد ُه َو َرايَتُ ُه َو قَ ِضيبُ ُه َو فَ َر ُس ُه َو َ ْل َمتُ ُه َو َس ْر ُج ُه) يعقوب بن
َس ْي ُف ُه َو ِد ْر ُع ُه َو ِع َم َ
سراج گفت :به امام صادق} عرض كردم :فرج شيعۀ شما كى خواهد بود؟ فرمود:
ّ
عباس اختالف كنند و پايههاى حكومتشان سست شود ،و طمع
هنگامى كه فرزندان ّ
در آنان بندد كسى كه طمع نمیكرد ،و عرب عنان گسيخته شود و هر كس كه
سفيانى ظاهر شود و یمانی
وسيلۀ دفاع دارد ،آن را بر افرازد و از آن استفاده كند ،و
ّ
حسنى حركت كند آن وقت صاحب اين امر با ارثيۀ رسول خدا،,
روی آورد ،و
ّ
از مدينه بسوى مكه خروج خواهد كرد ،عرض كردم ارثيۀ رسول خدا,چيست؟
فرمود :شمشير او و زره او و عمامۀ او و عباى پشمين او و پرچم او و عصاى او و اسب
1
او و آالت جنگى او و زين او.
در این روایت ،خروج حضرت مهدی} متوقف بر ظهور سفیانی واقبال یمانی
بیان شده است ،و از کلمه خروج نسبت به آندو استفاده نشده است ،که در این
صورت یا باید ظهور و خروج دارای یک مفهوم و یک معنی باشند ،یا اینکه اگر ظهور
را غیر از خروج بگیریم ،باید پیروان احمد الحسن ،سفیانی و حسنی را نیز معرفی
نمایند ،و خروج حضرت ولی عصر را نیز ملتزم شوند.
زیرا وقتی به پیروان احمد بن اسماعیل گفته میشود :در روایات داریم که یمانی
و سفیانی و خراسانی در یک سال و در یک ماه و در یک روز و در یک ساعت،
خروج میکنند ،و شما که می گویید :احمد الحسن همان یمانی است ،پس سفیانی
و خراسانی و حسنی کجا است ،و چرا امام زمان} خروج نکرده اند ،در جواب
میگویند :ظهور غیر از خروج است ،و آن اتفاقات بعد از خروج یمانی است نه ظهور
او و با این ترفند ،آدمهای نادان را گول میزنند.
میگوییم :در این روایت کلمه ظهور واقبال به کار گرفته شده و به اعتقاد شما
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چون احمد الحسن همان یمانی است پس اقبال او قبل از ظهور سفیانی معنی ندارد،
زیرا اگر اقبال را به معنی (پدیدارشدن) بگیریم همان مفهوم ظهور را افاده میکند،
کما اینکه یکی از معانی (اقبال) ظاهرشدن است ،پس اقبال هم همان معنی اظهار
را میدهد ،یعنی یمانی خود را آشکار کند ،و اگر به معنی (روی آوردن) گرفته شود،
باز هم بعد از ظهور سفیانی خواهد بود ،به این معنی که تا سفیانی ظاهر نشود،
یمانی نیز پدیدار نمی گردد یا هیچ کاری نمیکند ،حتی ظاهر هم نمیشود.
مخصوصا که در این روایت ،ظهور سفیانی ،مقدم بر اقبال یمانی ذکر شده است.
طائفۀ ششم :مدلولش حرمت بیع سالح بعد از خروج یمانی است ،و اینکه همه
باید به طرف او بروند.
لس َ
ال ِح َع َلى اَلنَّ ِ
اس َو ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم َو إِذَا َخ َر َج اَلْيَ َمان ِ ُّي
(فَ ِإذَا َخ َر َج اَلْيَ َمان ِ ُّي َح َّر َم ب َ ْي َع ا َ ِّ
َ
ِي َع َل ْي ِه فَ َم ْن فَ َع َل َذل ِ َ
ض إِل َ ْي ِه فَإ َِّن َرايَتَ ُه َرايَ ُة ُه ًدى َو َ
ك فَ ُه َو
فَانْ َه ْ
ال يَ ِح ُّل ل ِ ُم ْسلِ ٍم أ ْن يَ ْلتَو َ
ِم ْن أَ ْهلِ اَلنَّا ِر ِ َ
هنگامى كه يمانى خروج كند
يم)
لن َّ ُه يَ ْد ُعو إِلَى اَل ْ َح ِّق َو إِلىٰ َطرِيقٍ ُم ْستَ ِق ٍ
ّ
چون يمانى خروج
خريد و فروش سالح براى مردم و هر مسلمانى ممنوع است و
ّ
كرد به سوى او بشتاب كه همانا پرچم او پرچم هدايت است ،هيچ مسلمانى را روا
نباشد كه با آن پرچم مقابله نمايد ،پس هر كس چنين كند او از اهل آتش است،
1
سوى حق و راه مستقيم فرا مىخواند.
زيرا او به
ّ
در این روایت نیز اشاره ای به هاشمی بودن یمانی نشده است ،و ثابت نمیشود
که او از نسل امام زمان} ،یا وصی و فرستاده و جانشین آن حضرت باشد.
پیروان احمد بن اسماعیل از این روایت ،استفاده عصمت و سپس منصب امامت
برای یمانی کرده اند ،و چون با روایت وصیت مزعوم ،که عمده دلیل این قوم است
سازگاری ندارد ،الجرم مجبور شده اند که دو نفر را یک نفر حساب نموده و بگویند:
یمانی همان امام سیزدهم است ،و فعال ظهور نموده است ،که انشاء اهلل در فصل
بعدی به تفصیل بیان خواهیم کرد که آیا از این روایت استفاده عصمت و امامت
میشود یا خیر؟
تذکر الزم :در ذیل این روایت دارد که علی} فرمودَ ( :
ال ب ُ َّد ِم ْن َر ًحى تَ ْط َح ُن فَ ِإذَا
َ
ام ْت َع َلى قُ ْطبِ َها َو ثَبَتَ ْت َع َلى َساقِ َها ب َ َع َث ا َ َّللُ َع َل ْي َها َع ْبدا ً َعنِيف ًا َخا ِم ً
ون اَلنَّ ْص ُر
ال أ ْص ُل ُه يَ ُك ُ
قَ َ
َ
َ
َ
اب َرايَ ٍ
لسبَ ِ
ات ُسو ٍد َو ْي ٌل
اب ا َ ِّ
ال ُسو ٌد ثِيَاب ُ ُه ْم أ ْص َح ُ
ور ُه ْم أ ْص َح ُ
َم َع ُه أ ْص َحاب ُ ُه اَل َّطوِي َل ُة ُش ُع ُ
َ
َ
َ
ار ِم ْن ُه ْم
ل ِ َم ْن ن َ َ
اوا ُه ْم يَ ْقتُ ُلون َ ُه ْم َه ْرج ًا َو ا َ َّلل ِ ل َ َكأن ِّي أنْ ُظ ُر إِل َ ْيه ِْم َو إِلَى أ ْف َعالِه ِْم َو َما يَ ْل َقى اَل ْ ُف َّج ُ
َو ا َ ْ َ
اب اَل ْ ُج َفا ُة يُ َس ِّل ُط ُه ُم ا َ َّللُ َع َل ْيه ِْم ب ِ َ
ال َر ْح َم ٍة فَيَ ْقتُ ُلون َ ُه ْم َه ْرج ًا َع َلى َم ِدينَتِه ِْم ب ِ َشا ِطئِ
ل ْع َر ُ
اَل ْ ُف َر ِ
ات اَلْبَ ِّري َّ ِة َو اَلْبَ ْح ِري َّ ِة َج َز ًاء ب ِ َما َع ِم ُلوا َو ما َرب ُّ َ
ال ٍم ل ِ ْل َعبِي ِد) ناگزير بايد آسيائى به
ك ب ِ َظ ّٰ
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گردش در آيد و خرد كند و چون بر محورش برپا شد و بر پايهاش استوار گرديد،
خداوند بنده اى بى گذشت و سنگدل و از خاندانى گمنام (بى اصل و نسب) را
برانگيزد كه پيروزى با او است ،يارانش داراى موهاى بلند و سبيل دار و لباسهای
سیاه بر تن دارند ،صاحبان پرچمهاى سياه هستند ،واى بر آنكس كه با ايشان
دشمنى ورزد كه بى قانون و مالحظه او را بكشند ،به خدا سوگند گوئى هم اكنون
آنان را پيش چشمم مىبينم و به كردارشان مىنگرم و به آنچه را كه بدكاران و
ستمگران عرب از ناحيۀ ايشان مىبينند ،خداوند آنان را كه مهرى در دلشان نيست
بر ايشان چيره گرداند ،پس ايشان را در شهرهاى خودشان در كنار فرات شهرهاى 
بيابانى و ساحلى بى حساب مىكشند ،به سزاى آنچه كردهاند ،و پروردگار تو به
بندگانش ستمكار نيست.
پیروان احمد بن اسماعیل ،این فراز از روایت را نیز به احمد الحسن و همان که
یمانی هم هست ،تطبیق میکنند.
میگویند :در این فراز نیز امیر المؤمنین} یمانی را و درواقع احمد الحسن را
تعریف و تمجید نموده است و این کلمات در رابطه با مدح او صادر شده است.
میگوییم :هنیأ ل َ ُکم با این امامی که توصیفش این باشد.
ناظم عقیلی برای توجیه این روایت دست به تأویالت عجیبی میزند ،که حتی
بی عقل ترین آدمها هم به ریش اینها میخندد چه رسد به آدم های عاقل و اهل
1
فضل.
میگوید :چون در اول این فراز این جمله به چشم می خورد (ب َ َع َث ا َ َّللُ َع َل ْي َها)
خداوند او را مبعوث فرمود ،معنایش این است که این مبعوث از جند اهلل است ،که
خداوند او را فرستاده است ،نه اینکه او را مسلط بر آنان کرده باشد از قبیل مسلط
کردن ظالم بر ظالم.
میگوییم :اوال :در خود همین روایت جمله (يُ َس ِّل ُط ُه ُم ا َ َّللُ َع َل ْيه ِْم ب ِ َ
ال َر ْح َم ٍة) ذکر
شده که قرینه میشود بر اینکه ،خداوند می خواهد ظالمینی را توسط ظالمینی،
ادب کند و به سزای اعمال شان برساند.
ثانیا :کلمه (بعث) و بر انگیختن تنها برای فرستادگان از جانب خداوند استعمال
نمیشود ،بلکه هرکه و هرچه را خداوند بر انگیزد( ،بعث) گفته میشود.
به عنوان نمونه دو مورد را ذکر مینمائیم تا این خفتگان از خواب غفلت بیدار
شوند.
 .1دراسة فی شخصیة الیمانی الحلقة  3 -1ص 31
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َ ُ
ال ب َ َع َث ا َ َّللُ
الَ :ما َرفَ َع أَ َح ٌد َص ْوتَ ُه ب ِ ِغنَا ٍء إِ َّ
ام َة َعنِ اَلنَّبِ ِّي ,قَ َ
(ر َوى أبُو أ َم َ
مورد اولَ :
َ
ان بِأ ْع َقابِه َِما َع َلى َص ْد ِر ِه َحتَّى يُ ْم ِس َ
َش ْي َطان َ ْينِ َع َلى َم ْن ِكبَ ْي ِه يَ ْضرِب َ ِ
ك) روايت كرد ابو امامه
از پيغمبر ,كه بلند نمیکند يكى صداى خود را به خوانندگى مگر آنكه برانگيزاند
خدا دو شيطان را بر دوش او ،كه میزنند پاهاى خود را بر سينه او تا آن كه ساکت
1
شود.
مورد دوم :عالمه مجلسی از کتاب قصص االنبیاء نقل میکند و میگوید:
َ
يسى اِبْ َن َم ْريَ َم} ب َ َع َث يَ ْحيَى بْ َن َز َك ِريَّا} فِي ا ِ ْثنَ ْي
(در خبر دیگری آمده است ،أ َّن ِع َ
اح اِبْنَ ِة ا َ ْ ُ
ل ْخ ِت قَ َ
ان ل ِ َملِ ِكه ِْم
اس َو يَ ْن َها ُه ْم َع ْن ن ِ َك ِ
ال َو َك َ
ين يُ َع ِّل ُم َ
َع َش َر ِم َن اَل ْ َح َوا ِريِّ َ
ون اَلنَّ َ
ِيد أَ ْن يَتَ َز َّو َج َها فَ َل َّما ب َ َل َغ أُ َّم َها أَ َّن يَ ْحيَى} ن َ َهى َع ْن ِم ْثلِ َه َذا
ان يُر ُ
ب ِ ْن ُت أُ ْخ ٍت تُ ْع ِجبُ ُه َو َك َ
َ
اح أَ ْد َخ َل ْت ب ِ ْنتَ َها َع َلى اَل ْ َملِ ِ
اجتِي أَ ْن
اَلن َِّك ِ
اجتِ َها قَال َ ْت َح َ
ك ُم َزيَّنَ ًة فَ َل َّما َرآ َها َسأل َ َها َع ْن َح َ
َ
َ
َ
ال أ ْسأل ُ َ
تَ ْذب َ َح يَ ْحيَى بْ َن َز َك ِريَّا فَ َق َ
ال َسلِي غ َْي َر َه َذا فَ َقال َ ْت َ
ك غ َْي َر َه َذا فَ َل َّما أب َ ْت َع َل ْي ِه َد َعا
َ
ْ
ب ِ َط ْش ٍت َو َد َعا بِيَ ْحيَى} فَ َذب َ َح ُه فَبَ َد َر ْت قَ ْط َر ٌة ِم ْن َد ِم ِه فَ َوقَ َع ْت َع َلى اَل ْر ِ
ض فَ َل ْم تَ َز ْل
َّ
يل فَ َدل َّ ْت ُه َع َلى َذل ِ َ
اءتْ ُه َع ُجو ٌز ِم ْن بَنِي إ ِْس َرائ ِ َ
ك اَل َّد ِم
تَ ْع ُلو َحتَّى ب َ َع َث اَللُ ب ُ ْختَنَ َّص َر َع َل ْيه ِْم فَ َج َ
فَ َأل ْ َقى فِي ن َ ْف ِس ِه أَ ْن يَ ْقتُ َل َع َلى َذل ِ َ
ين أَلْف ًا فِي َسنَ ٍة
ك اَل َّد ِم ِم ْن ُه ْم َحتَّى يَ ْس ُك َن فَ َقتَ َل َع َل ْي َها َس ْب ِع َ
َو ِ
اح َد ٍة َحتَّى َس َك َن) حضرت عیسی} ،حضرت یحیی} را با دوازده نفر از حواریون
فرستاد ،تا به مردم تعلیم دهند و آنها را از ازدواج با دختر خواهر نهی نمایند ،و
پادشاه آن زمان دختر خواهری داشت ،بسیار زیبا و میل ازدواج با او را داشت ،و
چون مادر دختر از آمدن حضرت یحیی} و نهی او نسبت به این نوع نکاح با خبر
شد ،دخترش را در حالیکه آرایش کرده بود بر پادشاه وارد کرد ،و شاه وقتی او را
دید ،پرسید که چه میخواهی ،دختر گفت :باید حضرت یحیی}را ذبح نمائی (تا
زن تو شوم) گفت :چیزی دیگر بخواه ،جواب داد که فقط خواسته من همین است و
بس ،پادشاه هم دستور داد طشتی بیاورند و یحیی} را حاضر نموده ،و ذبح نمود،
پس یک قطره از خون حضرت یحیی} به زمین افتاد که مرتب می جوشید ،تا
اینکه خداوند بختنصر را بر آنان مبعوث کرد ،پس پیرزنی آمده و او را به آن محل که
خون یحیی} بود راهنمائی کرد ،و چون خون را در حال جوشیدن دید ،به دلش
افتاد که آن قدر از این مردم بکشد تا آن خون از جوشش بماند ،و در ظرف یکسال
2
هفتاد هزار نفر از آنان را کشت ،تا خون از جوشش ماند.
پس معلوم میشود که هرجا جملۀ (بعث اهلل) دیده شود ،معنایش این نیست
که خداوند رسولی را مبعوث نموده است ،بلکه در بعضی موارد به معنی (سلط اهلل)
 .1جامع االخبار ص 154
 .2بحار االنوار ج  14ص 182
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هم میتواند باشد.
میگوید :در روایت از این مبعوث با کلمه (عبدا) یاد شده است ،و این کلمه از
عبودیت و طاعت هلل گرفته شده است ،و مراد از آن در این روایت این است که  
شخص مبعوث در عصر ظهور یعنی در زمان خروج دارای بهترین مقام و منزلت
است ،چنانچه عیسی} فرمودِ { :إ ِنّي َع ْب ُد ال َّل ِ
اب َو َج َع َل ِني نَ ِب ًّيا} من
ـه آ َتا ِن َي الْ ِك َت َ
1
بنده خدا هستم ،او کتاب آسمانی به من داده و من را پیامبر قرار داده است ،
{و َأن َُّه لَ َّما قَا َم
همچنین خداوند متعال پیامبرش را با این وصف توصیف میکندَ :
َع ْب ُد َّ ِ
ُون َع َل ْي ِه لِ َب ًدا} و اینکه هنگامی که بنده خدا (محمد),
الل َي ْد ُعو ُه َكا ُدوا َي ُكون َ
به عبادت بر میخاست و خدواند را میخواند ،گروهی پیرامون او به شدت ازدحام
میکردند ،2و امیر المؤمنین علی} در حالیکه افتخار میکرد فرمود( :أَنَا َع ْب ُد ا َ َّلل ِ َو
4 3
أَ ُخو َر ُسول ِ ِه) من بندۀ خدا و برادر رسول خدايم- .
میگوییم :این آدم شنیده است که گردو گرد است ،و بعد از آن هر چیز گرد
را ببیند گمان میکند که گردو است ،بی خبر از آنکه هرگردی گردو نمیشود ،در
اینکه کلمه (عبد) به معنی عبودیت و بندگی میباشد شکی نیست ،اما همه جا
بندگی و عبودیت خدا را نمی رساند ،بلکه این کلمه همان معنی بندگی و بردگی
را می دهد که گاهی برای خداوند است و گاهی برای غیر خداوند ،و اگر مطلق ذکر
شود ،قراین حالیه یا مقالیه الزم است ،تا معلوم شود که آیا مراد بندگی برای خداوند
است یا غیر خداوند.
در مواردی که این شخص به عنوان مثال ذکر نمود ،قراین متصله و لفظی وجود
ـه َم َث ًل َع ْب ًدا َّم ْم ُلو ًكا َّل
دارد ،و آن اضافه عبد به سوی اهلل است ،اما در مثل َ
{ض َر َب ال َّل ُ
5
َيق ِْد ُر َع َلىٰ شَ ْي ٍء} خداوند مثالی زده ،برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست  ،و
موارد دیگر ،مراد  غالمی و بردگی میباشد ،نه عبودیت و بندگی برای خدای متعال.
در فراز نقل شده از روایت فوق الذکر ،نیز قضیه از این قرار است ،آن مردمی که
عذاب می شوند ،آدم های ظالمی هستند که به سبب معاصی خود شان موجب نزول
بال میگردند و آن بال را خداوند ،با تسلط بردهای که قدرت پیدا کرده و بی رحم
است و اصل و نسب معلوم و مشخصی ندارد ،بر سر آنها نازل میکند ،و خداوند هرگز
بر بندگان ستم نخواهد کرد ،مگر اینکه خود آنها وسیلۀ تباهی خود را فراهم نمایند.
 .1مریم 30
 .2جن 19
 .3خصال ج  2ص 402
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ناظم عقیلی در ادامه میگوید :مراد از (خامال اصله) یعنی اصلش مخفی است،
و چون احمد بن اسماعیل را کسی نمیشناخته و از نسبش خبر نداشته پس اصل
او مخفی مانده است.
میگوییم( :خامل) هم به معنی گمنام و هم به معنی فرومایه و پست استعمال
شده است ،و (خامال اصله) یا به معنی بی نام و نشان است و یا به معنی کسیکه
نسب پائین و پست دارد ،و در هردو صورت ،مدح و تعریف نیست بلکه ذم و تقبیح
میباشد ،مخصوصا که عبد در اینجا توصیف به عنیف شده است ،یعنی آدمی که
رحم  ندارد و مسلما کسیکه بی اصل و نسب باشد ،یا فرومایه و پست باشد ،چنین
خواهد بود.
پیروان احد بصری مصداق بارز همان ضرب المثل معروف اند که:
                 چون قافیه تنگ آمد     شاعر به جفنگ آمد
شیخ حیدر زیادی یکی از همان پیروانی است ،که به جفنگ آمده و در کتاب
(یمانی موعود حجت اهلل) برای اینکه ثابت کند یمانی از یمن نیست و از یمین یا
یُمن گرفته شده است ،گاهی دست به دامن عبای یمانی و رکن یمانی و بُرد یمانی
میشود ،و گاهی میگوید ،اصحاب الیمین همان یمانی ها هستند و گاهی از وزیر
تعبیر به یمانی کرده و میگوید :هر بزرگی وزیری دارد ،و وزیر یعنی دست راست،
پس وزیر یعنی یمانی ،و یمانی امام مهدی} مثال احمد الحسن است ،همانطوریکه
یمانی موسی ،هارون[ بود و یمانی امام حسین ابوالفضل} و...
جواب :این گفتهها درست نقض گفتار احمد الحسن است که در باال نقل شد:
(مکه از تهامه و تهامه از یمن است) ،که اگر حرف های این آدم درست بود ،امامش
هم عوض آن دروغ شاخدار ،از همین راه استدالل میکرد ،اما حماقت حد و مرز
ندارد.
عالوه بر آنچه گفته شد ،ما حتی یک روایت هم نداریم که یمانی وزیر حضرت
مهدی}باشد.
شیخ ناظم عقیلی نیز برای اینکه احمد الحسن را که به زعم او همان یمانی است
وزیر و نائب امام زمان} معرفی کند ،دست به دروغ و تقطیع حدیث زده و اینگونه
استدالل میکند :در روایتی آمده است (ويقبض أموال القائم ويمشي خلفه أصحاب
الكهف ،وهو الوزير األيمن ويبسط في المشرق والمغرب االمن كرامة الحجة بن الحسن)
و اموال قائم را دریافت میکند ،و پشت سر او اصحاب كهف به راه میافتند و او وزير
راست قائم ،است و در مشرق و مغرب امن را گسترش میدهد ،به بركت حجت ابن
1
الحسن[.
 .1الرد الحاسم ص 30
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جواب :این حدیث در رابطه با حضرت عیسی} است ،و اینکه بعد از نزول از
آسمان در خدمت حضرت مهدی} خواهد بود.
ناظم عقیلی این قسمت روایت را از کتاب (الزام الناصب) 1نقل میکند و در
همان کتاب ،روشن است که این قضیه در مورد حضرت عیسی} است ،ولی
دروغگوئی و اضالل ،هر وسیله ای را برای رسیدن به هدف مباح میسازد.
اما اصل روایت را مرحوم سید هاشم بحرانی در حلیة االبرار و هم چنین
غایة المرام ذکر نموده است (عن رسول اهلل ,قال ينزل عيسي بن مريم} عند
انفجار الصبح ما بين مهرودين و هما ثوبان اصفران من الزعفران ابيض الجسم اصهب
الرأس افرق الشعر كان رأسه يقطر دهنا بيده حربة يكسر الصليب و يقتل الخنزير و
يهلك الدجال و يقبض اموال القائم} و يمشي خلفه اهل الكهف و هو وزير االيمن
للقائم} و حاجبه و نايبه و يبسط في المغرب و المشرق االمن من كرامة الحجة بن
الحسن صلوات اهلل عليه) عیسی بن مریم[ ،در هنگام صبح فرود میآید در
حالی که بین دو لباس زرد رنگ از زعفران است ،سرش شانه شده و فرق وسط
آن باز است ،و بر سرش روغن زده است ،وسیله جنگی بر دست دارد ،در این حال
صلیب را میشکند و خوک را میکشد ،و دجال را به قتل میرساند و اموال قائم
را از ستمگران باز میستاند ،درپشت عیسی} اصحاب کهف قرار دارند ،و او وزیر
قائم} است و حاجب و وصی اوست ،و از کرامت حجت بن الحسن[ در شرق
2
و غرب عالم ،امنیت را برقرار میکند.
پس ناظم عقیلی در روز روشن ،دروغی به این بزرگی میگوید ،و حدیثی را که
در رابطه با حضرت عیسی} است ،تقطیع نموده و قسمتی از آن را نقل میکند و
به نام احمد الحسن که او را یمانی میدانند ،به ثبت میرساند.
بیچاره اتباع کر و کور این جریان که این دروغ ها را میپذیرند ،و اینجا و آنجا به
آن استناد نموده ،حتی در شبکه های مجازی و سایت های انترنتی ،از آن به عنوان
یک دلیل مهم برای اثبات مذهب خود استفاده مینمایند.
آری این است راه و روش کسانی که از اهلبیت[ جدا میشوند و به دامن
ين َك َف ُروا َأ ْولِ َياؤُ ُه ُم َّ
وت ُيخْ ِر ُجونَ ُهم ِّم َن الن ِ
ُّور
الطا ُغ ُ
{والَّ ِذ َ
طواغیت سقوط می نمایند َ
ِإلَى ُّ
ات ُأولَـٰئِ َ
الظ ُل َم ِ
اب الن ِ
ون} و آنانکه کافر شدند ،اولیای
َّار ُه ْم ِفي َها خَ الِ ُد َ
ك َأ ْص َح ُ
آنها طاغوتها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمتها میبرند ،آنها اهل آتشند و
 .1الزام الناصب ج  1ص 169
 .2غایة المرام ج  7ص  93و حلیة االبرار ج  5ص 306
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همیشه در آن خواهند ماند.
این در حالیست که خود احمد الحسن ،همین روایت را از غایة المرام ،نقل
میکند 2ولی ناظم عقیلی آن را قیچی نموده تا بگوید آن وزیر ،احمد الحسن است،
و جالب اینجا است که کتاب (الرد الحاسم) مورد تأیید احمد الحسن است و وقتی دو
قضیۀ مقابل هم درست باشد ،معنایش این میشود که احمد الحسن دچار تناقض
گوئی شده است ،هم دروغ ناظم عقیلی درست است و هم راست احمد الحسن،
تناقضی آشکار.
طائفۀ هفتم :یمانی از فرزندان حضرت زید شهید} است.
راوی وقتی از حضرت امام صادق} سؤال کرد :آیا عالماتی برای ظهور میباشد،
ات َشتَّى قُ ْل ُت ِم ْث ُل َما ذَا قَ َ
فرمود (ن َ َع ْم َع َ
وج َرايَ ٍة ِم َن اَل ْ َم ْشرِقِ َو َرايَ ٍة ِم َن اَل ْ َم ْغر ِ
ِب
ال َم ٌ
ال ُخ ُر ُ
َ
ار ِة اَلْبَ ْي ِت)
وج َر ُجلٍ ِم ْن ُول ْ ِد َع ِّمي َز ْي ٍد بِالْيَ َمنِ َو اِنْتِ َه ُ
اب ِستَ َ
َو فِ ْتنَ ٌة تُ ِظ ُّل أ ْه َل اَل َّز ْو َرا ِء َو ُخ ُر ُ
بله ،نشانههاى گوناگون ،عرض كردم :مانند چه؟ فرمود :خروج پرچمى از مشرق
زمين ،و پرچمى از مغرب زمين ،و فتنه و آشوبى كه بر اهل زوراء(و بغداد) سايه
مىافكند ،و خروج مردى از فرزندان عمويم زيد در يمن ،و به غارت و تاراج رفتن
3
پوشش و پردۀ خانۀ خدا ،خداوند هر چه بخواهد انجام مىدهد.
در این روایت یمانی ،هاشمی و از فرزندان علی} و فاطمه{ معرفی شده
است ،اما به هیچ عنوان با مذهب احمد الحسن و پیروان او تطابق ندارد.
نتیجه :فردی که به نام یمانی در روایات از او نام برده شده است ،یا سید نیست،
و یا اگر سید باشد از اوالد حضرت زید} است ،و به نظر میرسد که احتمال اول
قوی تر و صحیح تر است.
پس ادعای احمد الحسن مبنی بر اینکه او همان یمانی است غلط و باطل است.
1

 .1بقره 257
 .2مشابهات ج  4ص 199
 .3فالح السائل ص 170

 -11امام منصوب از طرف خداوند
باید معصوم باشد؟
قبل از هر سخنی اول باید عصمت را تعریف کنیم تا بعد دیده شود چه کسی
میتواند معصوم باشد.
عصمت از ماده عصم گرفته شده است و در لغت ،به معنی منع است ،و معصوم
یعنی ممنوع و محفوظ اما در اصطالح ،عصمت به قوۀ گفته میشود که به سبب آن
شخص معصوم ،از گناه ،خطا ،سهو ،نسیان و اشتباه حفظ میشود ،و در عین حال
که اختیار از او سلب نمیشود و میتواند گناه کند ،نمیکند ،و در کالم بزرگان شیعه
هم به همین معنی تعریف شده است.
شیخ صدوق میگوید( :اعتقاد ما نسبت به ائمه] این است که آنان همان
اولواالمری هستند که خداوند متعال (در قرآن کریم) بما دستور پیروی و اطاعت از
آنها را داده است( ،و میگوید ):و اعتقاد داریم که آن بزرگوارن از هر گونه لغزش و
خطا معصومند و خداوند (در آیه تطهیر) آنها را از هر رجس و پلیدی ،پاک و منزه
گردانیده است).
و در دو صفحه بعد میگوید( :اعتقاد ما نسبت به انبیاء و رسل و ائمه و مالئکة
صلوات اهلل علیهم اجمعین این است که آنها از هر آلودگی مطهر میباشند ،نه گناه
صغیره انجام می دهند و نه گناه کبیره ،و هرگز خدا را معصیت نکرده و مطیع فرمان
خداوند میباشند ،و کسی که عصمت را از آنان در حالی از احوال نفی کند ،نسبت
1
به مقام آنان جاهل است).
شیخ مفید اعلی اهلل مقامه می فرماید( :امامانی که قائم مقام انبیاء] می شوند
برای تنفیذ احکام و اقامۀ حدود ،و حفظ شرایع و تأدیب مردم به آداب شریعت،
 .1االعتقادات ص  94و 96
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همه معصوم هستند مثل عصمت انبیاء] و حتی صغیره را مرتکب نمیشوند،
مگر آنچه در بیان عصمت انبیاء] گذشت ،و هم چنین صدور سهو در امری از
دین از آنها] ممکن نیست ،و نسیان در احکام نیز از آنها منتفی میباشد ،و این
است مذهب امامیه بطور کل مگر قول شاذ و نادری ،که از تمسک به ظاهر بعضی از
روایات که قابل تأویل میباشد ،نشئت گرفته است).
و در رابطه با عصمت انبیاء] میگوید( :اما صغیرۀ که فاعل آن مستحق لوم و
ذم نمیشود ،وقوع آن از انبیاء] قبل از نبوت و بدون تعمد جایز است و اما بعد
1
از نبوت آنهم جایز نیست چه با تعمد و چه بدون آن).
و مراد ایشان از صغیرۀ که فاعل آن مستحق ذم نیست ،ارتکاب مکروه یا ترک
اولی میباشد.
و در جای دیگر میگوید (پیامبر ،,از اول عمر تا آخر معصوم است از سهو و
نسیان و گناهان کبیره و صغیره چه از روی سهو یا از روی عمد).
و در رابطه با امام} میگوید( :شرط امام} این است که معصوم باشد،
2
همانطوریکه عصمت ،در پیامبر} شرط است).
سید مرتضی میگوید ( :بالضرورة می دانیم که علمای امامیه همه اتفاق نظر
3
دارند بر اینکه امام} باید معصوم ومنصوص باشد).
شیخ الطائفه طوسی میگوید( :امام} از اول عمر تا آخر آن معصوم است
هم در گفتار و هم در رفتار و در آنچه ترک میکند و هم چنین معصوم است از
4
سهو و فراموشی).
خواجه نصیر الدین طوسی میگوید( :باید امام} معصوم باشد وگرنه تسلسل
الزم میآید و تسلسل ممتنع است ،زیرا که امام} حافظ شرع است ،و اگر مرتکب
معصیتی شود ،بر عوام واجب است که بر او انکار کنند ،و این انکار با امر به اطاعت
از او در تضاد است ،هم چنین غرض از نصب امام} منتفی خواهد شد ،چون (در
صورت ارتکاب معصیت) از اقل عوام هم درجه او پاینتر میشود).
عالمه حلی در شرح کالم ایشان میگوید( :امامیه و اسماعیلیه قائلند بر اینکه
واجب است ،امام} معصوم باشد ،و در این اعتقاد با دیگر فرق مخالفند ،دلیل ما
بر وجوب عصمت چند وجه است وجه اول :اگر امام} معصوم نباشد تسلسل الزم
 .1اوائل المقاالت ص  65و 62
 .2النکت االعتقادیة ص  37و 41
 .3رسائل المرتضی ج  2ص 368
 .4الرسائل العشر ص 98
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میآید ،و چون تسلسل باطل است ،پس اعتقاد به عدم عصمت هم باطل میشود،
زیرا که لزوم نصب امام} از جهت احتمال وجود خطاء در رعیت است ،و اگر این
احتمال در امام هم باشد ،او نیز چون رعیت محتاج به امام است ،و اگر این احتمال
1
در امام دیگر باشد ،او باز محتاج به امام است ،و این همان تسلسل باطل است).
باید دانست که اعتقاد به عصمت انبیاء و ائمه] از گناه کبیره و صغیره ،و
از سهو و نسیان و اشتباه ،جزء عقاید مسلّم شیعیان میباشد ،و هیچ یک از علمای
شیعه با آن مخالفتی ندارد.
و آنچه از مرحوم صدوق و استادش ،در رابطه با سهوالنبی ،,نقل
شده است ،ضرری به این اتفاق نمی زند ،زیرا آنچه از این دو بزرگوار موجود است،
سهو نیست بلکه (اسهاء) است ،به این معنی که خداوند متعال پیامبرش را به سهو
انداخته ،تا اگر یک وقتی مؤمنی سهو میکند ،مردم او را سرزنش نکرده و مسخره
اش نکنند ،و این قضیه که سهو از طرف خداوند باشد با اینکه خود پیامبر ,سهو
کرده باشد ،زمین تا آسمان متفاوت است.
و چون مسئله عصمت و معصوم بودن انبیاء و ائمه] ،یک مسئله اعتقادی
میباشد و تقلید در آن حرام است ،و خبر واحد نیز در نقض یا ابرام آن اثر ندارد،
بهتر است که به قرآن کریم وسنت متواتره مراجعه کنیم  ،و دلیل عصمت را از آن
کتاب آسمانی و کلمات نورانی بیاوریم.
البته ما در کتاب (تشیع چیست؟ و شیعه کیست؟) 2مفصل در این زمینه نوشته
ایم ،و ادله عقیله و نقلیه از قرآن وسنت متواتره بر این اعتقاد ،اقامه نموده ایم ،و
بعضی شبهات مربوط به این بحث را ،جواب داده ایم که طالبان تفصیل میتوانند
به آن مراجعه کنند.
ابتداء الزم است به عنوان مقدمه نگاشته شود ،که دین مقدس اسالم هیچ
تضادی با عقل ندارد ،هرچه را عقل بپسندد ،اسالم می پسندد و هرچه را عقل باطل
بداند ،اسالم هم باطل میداند ،و بر همین اساس قاعده تحسین و تقبیح عقلی،
جایگاه خاص خودش را در اصول دین و احکام فرعیه ،آداب ،اخالق ،و دیگر امور
مربوط به معاش و معاد ،دارد.
هم چنین دستورات اکید و مؤکد قرآن مجید ،در رابطه با رجوع به عقل و تفکر
و استفاده از قوۀ عاقله  ،اهمیت عقل و قواعد مسلمه عقلیه ،و جایگاه آن را برای ما
 .1کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ص 390
 .2این کتاب در سال  1380ش توسط دفتر نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به طبع رسیده است و در موضوع
شیعه شناسی نوشته شده است.
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بیان میکند ،تا حدی که کسانی را که به عقل مراجعه نمیکنند ،و از اندیشه و تفکر
و تعقل سر رشته ندارند ،بد ترین جنبندگان معرفی نماید.
ند ال َّل ِ
ون} بدترین جنبندگان نزد
{إ َِّن شَ َّر َّ
اب ِع َ
ين َل َي ْع ِق ُل َ
ـه ُّ
الد َو ِّ
الص ُّم الْ ُب ْك ُم الَّ ِذ َ
1
خداوند ،کران و الالنی هستند که اندیشه نمیکنند.
و در جای دیگر نتیجه این عدم تفکر را ،کفر و دوری از ایمان و خدا بیان میکند.
ند ال َّل ِ
ون} بدترین جنبندگان نزد
{إ َِّن شَ َّر َّ
اب ِع َ
ين َك َف ُروا َف ُه ْم َل ُيؤْ ِم ُن َ
الد َو ِّ
ـه الَّ ِذ َ
2
خداوند ،کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمیآورند.
و دهها آیۀ دیگر که ما را ترغیب به تعقل و بلکه لزوم آن مینماید ،زیرا که بدون
اندیشیدن و تفکر عقالنی حتی شناخت خداوند هم میسر نخواهد بود.
و بر همین اساس است که خداوند متعال ،در باب اطاعت و عصیان ،عقل را حاکم
قرار داده است و شکی نیست ،که در اصل شناخت خداوند متعال و بحث توحید،
عدل ،نبوت ،امامت  ،و معاد و دیگر اصولی که مرتبط با عقاید میباشد ،باز هم عقل
حاکم است.
زیرا برای اثبات توحید و اصول یکتا پرستی و احتیاج جامعه به نبوت و امامت،
تمسک به قرآن و روایات َدوری میشود و َدور هم باطل خواهد بود.
به همین لحاظ است ،که امام کاظم} ،عقل را یکی از دو حجت خداوند معرفی
میکند ،آنجا که میفرماید( :إ َِّن ِ َّل ِ َع َلى اَلنَّ ِ
اس ُح َّجتَ ْينِ ُح َّج ًة َظا ِه َر ًة َو ُح َّج ًة بَا ِطنَ ًة فَ َأ َّما
اء َو ا َ ْ َ
الر ُس ُل َو ا َ ْ َ
لئ ِ َّم ُة] َو أَ َّما اَلْبَا ِطنَ ُة فَال ْ ُع ُق ُ
ول) به درستی که خدا را
اَل َّظا ِه َر ُة فَ ُّ
لنْبِيَ ُ
بر مردم دو حجت است ،حجتی ظاهر و حجتی باطن اما آن حجتی که ظاهر است،
رسوالن و انبیاء و ائمه] میباشند ،و اما حجت باطنی خداوند ،عقل است ،3که
به وضوح حجیت عقل در این روایت ،و روایات دیگری که در اصول کافی در (کتاب
عقل و جهل) روایت شده است ،ثابت میشود.
بنابر آنچه ذکر شد ،اگر در قرآن یا سنت ،مطالبی دیده شود ،که ظاهرش با
عقل نمیسازد ،باید حتما تأویل شود ،مثل آیاتی که ظاهر آن اثبات جسم یا ترکیب
و امثال ذلک را نسبت به خداوند میرساند ،و لذا علمای اعالم با در نظر گرفتن
ارشادات ائمه هدی] ،همین تأویالت را در مواردی ذکر کرده اند ،مثل اینکه
مراد از (دست) قدرت خداوند و از (کرسی) احاطه او به جمیع عالم است و امثال
ذلک.
 .1انفال 22
 .2انفال 55
 .3کافی ج  1ص 15
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این قاعده در روایات هم جاری میشود ،و به همین لحاظ بعضی از روایات که
ظاهر آن منافی با عصمت است ،چون خالف قاعدۀ عقلی است باید تأویل شود.
من باب نمونه حرعاملی در ذیل روایتی که از زید بن علی[ نقل شده
و داللت بر نسیان فاتحة الکتاب از ناحیۀ امام سجاد} دارد میگوید( :يَ ْحتَ ِم ُل َك ْو ُن
َز ْي ٍد ل َ ْم يَ ْس َم ْع فَاتِ َح َة ال ْ ِكتَ ِ
ام
اب لِبُ ْع ِد ِه َو َع َد ِم َر ْف ِع أَبِي ِه َص ْوتَ ُه َك َما َرفَ َع ُه فِي الثَّانِيَ ِة َو إ َِّل فَ َم َق ُ
اه فِي ِر َسال َ ٍة ُم ْف َر َد ٍة) احتمال دارد که زید نشنیده باشد
الس ْه ِو َك َما َح َّق ْقنَ ُ
ال ْ ِع ْص َم ِة يُنَ َّز ُه َعنِ َّ
به خاطر دور بودنش از امام} یا اینکه امام} ،صدایش در رکعت اول به اندازه
رکعت دوم باال نبوده است ،زیرا که مقام عصمت اقتضاء میکند که امام} ،منزه از
1
سهو باشد و ما در رسالۀ جداگانه این مطلب را با تحقیق ثابت کرده ایم.
هم چنین عالمه مجلسی در بعضی از قسمتهای بحار ذیل روایاتی ،همین
مطلب را دارد و بزرگانی مثل آیت اهلل العظمی خوئی نیز برای تنزیه ائمه] از
سهو و نسیان در جای جای کتب استداللی خود ،به همین بیان استدالل کرده است.
پس از بیان مقدمۀ مذکوره ،باید بدانیم که در قرآن کریم آیات متعددی وجود
دارد که داللت بر عصمت نبی و امام[ دارد ،و ما فقط به ذکر یک آیه بسنده
میکنیم.
ين آ َم ُنوا َأ ِطي ُعوا ال َّل َ َ
الر ُس َ
ول
خداوند متعال میفرمایدَ { :يا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
ـه َوأ ِطي ُعوا َّ
َو ُأولِي ْ َ
ال ْم ِر ِم ُ
نك ْم} ای کسانی که ایمان آورده اید ،اطاعت کنید خدا را و اطاعت
2
کنید رسول خدا و اولیای امور تان را.
روایات زیادی داریم که مراد از اولواالمر در این آیه مبارکه ،اوصیای دوازده گانه
رسول اکرم ,میباشد.
لش ْي ُخ أَبُو َج ْع َف ٍر ُم َح َّم ُد بْ ُن َعلِ ٍّي
(و أَ ْسنَ َد ا َ َّ
عالمه بیاضی این روایت را نقل میکندَ :
َ
َ
إِلَى َجاب ِ ِر بْنِ َع ْب ِد ا َ َّللِ :قَ ْول َ ُه لِلنَّبِ ِّيَ ,م ْن أُولِي ا َ ْ َ
ل ْم ِر ل َ َّما ن َ َزل َ ْت أ ِط ُيعوا اَهللَ َو أ ِط ُيعوا ا َ َّلر ُس َ
ول
َو أُولِي ا َ ْ َ
ل ْم ِر ِم ْن ُك ْم قَ َ
ين ب َ ْع ِدي َعلِ ُّي بْ ُن أَبِي َطال ِ ٍب ثُ َّم اَل ْ َح َس ُن
ال ُخ َل َفائِي َو أَئ ِ َّم ُة اَل ْ ُم ْسلِ ِم َ
وف فِي اَلتَّ ْو َرا ِة اَلْبَاقِ َر َو َستُ ْد ِر ُك ُه
ثُ َّم اَل ْ ُح َس ْي ُن ثُ َّم َعلِ ُّي بْ ُن اَل ْ ُح َس ْينِ ثُ َّم ُم َح َّم ُد بْ ُن َعلِ ٍّي اَل ْ َم ْع ُر ُ
وسى ثُ َّم ُم َح َّم ُد بْ ُن َعلِ ٍّي ثُ َّم
يَا َجاب ِ ُر ثُ َّم ا َ َّ
وسى بْ ُن َج ْع َف ٍر ثُ َّم َعلِ ُّي بْ ُن ُم َ
لصا ِد ُق َج ْع َف ٌر ثُ َّم ُم َ
َ
يب َع ْن ِش َيعتِ ِه
َعلِ ُّي بْ ُن ُم َح َّم ٍد ثُ َّم اَل ْ َح َس ُن بْ ُن َعلِ ٍّي ثُ َّم َس ِميِّي َو َكنِيِّي ُح َّج ُة ا َ َّلل ِ فِي أ ْر ِض ِه يَ ِغ ُ
َو يَ ْفتَ ُح ا َ َّللُ ب ِ ِه َم َشا ِر َق ا َ ْ َ
ل ْر ِ
ض َو َم َغا ِرب َ َها) شیخ صدوق با سند این روایت را از جابر
َ
بن عبد اهلل از رسول اهلل ,نقل میکند که فرمود :وقتی آیه مبارکه (أطِي ُعوا اَهللَ َو
أَطِي ُعوا ا َ َّلر ُس َ
ول َو أُول ِي اَلْ ْم ِر ِم ْن ُك ْم) نازل شد ،از آن حضرت در رابطه با اولواالمر سؤال
 .1وسائل الشیعه ج  6ص 92
 .2النساء 59
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کردیم ،فرمود :آنها خلفای من و امامان مسلمین بعد از من هستند ،که به ترتیب
عبارتند از :علی بن ابی طالب ،حسن ،حسین ،علی بن الحسین ،محمد بن علی که
در تورات معروف به باقر است ،و تو او را درک خواهی کرد ،جعفر بن محمد صادق،
موسی بن جعفر ،علی بن موسی ،محمد بن علی ،علی بن محمد ،حسن بن علی و
هم نام و هم کنیۀ من] ،آنکه حجت خدا در زمینش میباشد ،و از شیعیانش
1
غائب میشود ،و خداوند به سبب او مشارق و مغارب عالم را فتح میکند.
داللت آیه مبارکه بر عصمت مطلقۀ انبیاء و ائمه] روشن است ،و گمان نمی
کنم کسی این داللت را منکر شود مگر اینکه مکابر و عنود باشد ،زیرا خداوند متعال،
امر به اطاعت مطلقه ،از رسول و اولواالمر] می نماید ،بدون هیچ قید و شرطی،
و پر واضح است که اطاعت مطلقه بدون عصمت مطلقه ،باطل و خالف عقل است.
آیۀ مبارکه داللت میکند ،که پیامبر و ولی امر[ ،هرچه از شما خواستند،
بدون چون چرا ،اتیان کنید ،و از هرچه شما را منع کردند ،بدون چون و چرا،
اجتناب نمائید.
اگر خبری را به شما گفتند ،بدون چون و چرا بپذیرید و اگر در رابطه با آینده و
گذشتۀ جهان ،و علوم متداول در عصور مختلفه چه قبل از خود شان و چه بعد از
خود شان خبر دادند ،قبول کنید زیرا که نپذیرفتن ،یعنی مخالفت کردن و مخالفت
کردن با آنها ،اطاعت نکردن از آنها است.
وضوح داللت آیه بر عصمت مطلقه در رابطه با اولواالمر به قدری است ،که حتی
فخر رازی که شیعه نیست و در کالم ،اشعری مذهب و در فقه شافعی مذهب است،
اینجا نتوانسته است که انکار عصمت مطلقه نماید ،و در تفسیرش ذیل آیۀ مبارکۀ
فوق الذکر چنین میگوید( :خداوند متعال در این آیه امر نموده است به اطاعت از
اولواالمر بر سبیل جزم وقطع ،و هر کسی که خداوند امر به طاعت او بر سبیل جزم
و قطع کند ،باید معصوم از خطأ باشد ،زیرا اگر معصوم از خطأ نباشد ،در فرض صدور
خطا از او ،باز باید از او متابعت شود ،و امر به متابعت او حتی در صورت صدور خطا،
امر به اتیان آن فعل خطا میباشد در حالیکه خطا از این جهت که خطا است ،مورد
نهی قرار دارد ،و الزمه امر به اطاعت حتی در صورت خطا و نهی از خطا ،در فعل
واحد و از جهت واحد ،اجتماع ضدین است و اجتماع ضدین محال است ،پس ثابت
شد که خداوند متعال امر به اطاعت از اولو االمر نموده است جزما و قطعا ،و ثابت
شد که هرکسی را که خداوند امر به اطاعت او به صورت جزم و قطع نماید ،معصوم
2
از خطا است ،پس ثابت شد که اولواالمر معصوم از خطا میباشد).
 .1الصراط المستقیم ج  2ص 143
 .2تفسیر مفاتیح الغیب ج  10ص 148
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البته چون فخر رازی مثل شیعه نمی اندیشد و به امامت ائمه اثنا عشر]،
اقرار ندارد ،چون اینجا دیده است که نمیتواندُ ،ح ّکام منتخب از ناحیۀ مردم را که
توسط شوری یا غیر آن بر کرسی حکومت مینشینند ،اولواالمر بداند ،ناچار شده
است ،که مراد از اولواالمر اجماع امت را بداند ،که این توجیه اشکاالت خودش را
دارد ،و اینجا جای بحثش نیست ،بلکه مهم اقرار او به عصمت مطلقه اولواالمر ،و به
دنبال آن وجوب اطاعت مطلقه از اولواالمر میباشد.
و اما از سنت نیز فقط یک روایت می آوریم ،که لفظا و معنا متواتر است و مورد
اتفاق همۀ فرق اسالمی میباشد.
و آن حدیث شریف (ثَ َقلَین) است ،که رسول اهلل ,در آن حدیث فرمود( :إِن ِّي
تَا ِر ٌك فِ ُ
اب ا َ َّلل ِ َو ِع ْت َرتِي أَ ْه َل ب َ ْيتِي َو
يك ُم اَلثَّ َق َل ْينِ َما إ ِْن تَ َم َّس ْكتُ ْم بِه َِما ل َ ْن تَ ِض ُّلوا ب َ ْع ِدي ِكتَ َ
ض) من از میان شما میروم و دو شئ با ارزش
إِن َّ ُه َما ل َ ْن يَ ْفتَ ِرقَا َحتَّى يَ ِر َدا َع َل َّي اَل ْ َح ْو َ
برای شما میگذارم ،کتاب خدا (قرآن) و عترتم اهلبیتم را ،مادامی که متمسک به
این دو باشید ،هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد ،و این دو از هم جدا نمیشوند
(همیشه با قرآن یکی از اهلبیت وجود دارد) تا در نزد حوض کوثر پیش من باز
گردند.
و شکی نیست که اینجا اهلبیت] عِدل و مساوی قرآن معرفی شده اند ،و
چون قرآن کریم از هر جهت معصوم است ،پس باید کس یا کسانی که عِدل قرآن
کریم و مساوی با این کتاب آسمانی قرار گرفته اند نیز معصوم باشند.
در بعض از روایات که در کتب سنی و شیعه نقل شده است بجای جملۀ (إِن ِّي
ك فِ ُ
ِيك ُم اَل َّث َقلَ ْي ِن) این جمله بیان شده است( :إِن ِّي تَا ِر ٌ
كف ُ
تَا ِر ٌ
يك ْم اَل ْ َخل ِي َف َت ْي ِن) من بعد
از خودم برای شما دو خلیفه گذاشتم.
پس با بیان باال و استشهاد به عقل و نقل-کتاب و سنت -ثابت است که امام باید
معصوم باشد وگرنه امام نخواهد بود ،و اگر کسی بدون آنکه معصوم باشد ،چنین
ادعائی کند دروغگو و مفسد است.
احمد بن اسماعیل و پیروانش ،چون مدعی امامت برای این شخص میباشند،
و او را امام سیزدهم میدانند ،پس باید برای او عصمت را هم ثابت کنند ،تا مشکل
امامی را که معصوم نیست ،حل نمایند و برای آنکه ثابت کنند ،این آدم معصوم از
گناه ،خطاء ،سهو و نسیان است ،و در روایات هم دلیلی پیدا نکردند ،که مستقیم
و بالصراحه ،داللت بر عصمت شخصی کند که نامش (احمد بن اسماعیل) است،
مجبور شدند ،دست به دروغ بزرگی بزنند و بگویند که شخصیت احمد بن الحسن
و یمانی واحد است ،و این دو عنوان برای یک نفر است ،پس احمد الحسن همان
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یمانی و یمانی همان ،احمد الحسن است ،که در فصل سابق ،ثابت کردیم ،یمانی
به هیچ عنوان ،احمد بن اسماعیل نیست ،بلکه شخصیت مستقلی است ،که در آخر
الزمان مدتی قبل از ظهور حضرت ولی عصر} خروج میکند ،و با سفیانی نبرد
نموده ،به همراه خراسانی مردم را به سوی امام زمان} دعوت مینماید.
حاال این سؤال پیدا میشود که چرا این شخص و پیروانش ،این همه اصرار دارند،
احمد بن اسماعیل را همان یمانی جلوه دهند؟
پاسخ روشن است ،برای اینکه روایاتی را که در رابطه با یمانی آمده است ،با
توجیهات غلط و نابجا ،حمل بر عصمت یمانی کنند و بعد ادعا کنند که یمانی همان
احمد بن اسماعیل است ،و معصوم است و چون معصوم است پس باید امام هم باشد.
در حالیکه اوال :بین عصمت و امامت مالزمه نیست ،به این معنی که هرکسی
معصوم باشد الزمه اش این نیست که حتما امام هم باشد ،یا به تعبیر منطقی ،بین
امامت و عصمت یا بین امام بودن و معصوم بودن ،عموم و خصوص مطلق است ،یعنی
هر امامی معصوم هست و لی الزم نیست ،هر معصومی امام باشد ،مثال در رابطه با
حضرت مریم{ و حضرت زهراء{ طبق نص صریح قرآن کریم عصمت ثابت
است ،درحالیکه آن دو بانوی بزرگ ،امامت به معنی اصطالحی و شرعی را نداشتند.
پس با روایات یمانی -بر فرض که عصمت او ثابت شود -امامت او هرگز ثابت
نخواهد شد.
ثانیا :عصمت با نص صریح ثابت میشود نه با ا ّما و اگر و توجیه و تأویل.
(ح َّدثَنِي
صدوق رحمة اهلل علیه روایتی را نقل میکند که دال بر همین نکته است َ
وسى بْ ُن َج ْع َف ٍر َع ْن أَبِي ِه َج ْع َف ِر بْنِ ُم َح َّم ٍد َع ْن أَبِي ِه ُم َح َّم ِد بْنِ َعلِ ٍّي َع ْن أَبِي ِه َعلِ ِّي بْنِ
ُم َ
ون إِ َّ
ال َم ْع ُصوم ًا َو ل َ ْي َس ِت اَل ْ ِع ْص َم ُة فِي َظا ِه ِر اَل ْ ِخ ْل َقةِ
ِ
ُ
اَل ْ ُح َس ْينِ [ قَ َ
ام منَّا َ
ال يَك ُ
ال :ا َ ْل َِم ُ
َّ
ُ
فَيُ ْع َر َف ب ِ َها َو ل ِ َذل ِ َ
ً
َ
ون إِال َم ْن ُصوصا) حضرت موسى ابن جعفر به نقل از پدرش از
ك ال يَك ُ
سجاد] فرمود :از ما خاندان جز معصوم ،شخص ديگرى نمىتواند
جدش از امام ّ
امام باشد ،و عصمت صفتى نيست كه در ظاهر بدن باشد ،تا با چشم ديده شده و
شناخته گردد  ،به همين جهت امكان ندارد معصوم بودن كسى را بدست آورد مگر
1
خدا به وسيلۀ پيغمبرش آن را صريحاً بیان فرموده باشد.
ثالثا :در رابطه با یمانی نص صریحی که داللت بر معصوم بودن یا عصمت او کند
نداریم.
رابعا :در رابطه با معصومین] نص صریح داریم.
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صدوق از امیر المؤمنین} روایت میکند که فرمود( :إِن ََّما اَل َّطا َع ُة ِ َّل ِ َو ل ِ َر ُسول ِ ِه
ول ِ َ
ال ِة ا َ ْ َ
ل ْم ِر َو إِن ََّما أَ َم َر ا َ َّللُ َع َّز َو َج َّل ب ِ َطا َع ِة ا َ َّلر ُس ِ
وم ُم َط َّه ٌر َ
َو ل ِ ُو َ
ال يَ ْأ ُم ُر ب ِ َم ْع ِصيَتِ ِه
لن َّ ُه َم ْع ُص ٌ
ْ
ُ
َ
ل ْم ِر ِ َ
َو إِن ََّما أ َمر ب ِ َطا َع ِة أولِي ا َ ْ َ
ون َ
ون ب ِ َم ْع ِصيَتِ ِه) اطاعت از
ال يَأ ُم ُر َ
ون ُم َط َّه ُر َ
وم َ
لن َّ ُه ْم َم ْع ُص ُ
َ
خداوند و اجب است و از رسول او ،براى اينكه معصوم و پاك است و هرگز امر به
معصيت خدا نمیكند و از اولواالمر ،براى آنكه آنها هم معصوم و پاكند و امر به
1
معصيت نميكنند.
در روایتی که قبال نقل شد ،متوجه شدید که مراد از اولواالمر ،دوازده امام]
میباشد.
ان إِلَى َس ِعي ِد بْنِ َمال ِ ٍ
ك :قَ ْو َل
عالمه بیاضی روایت میکند( :أَ ْسنَ َد ُم َح َّم ُد بْ ُن َو ْهبَ َ
ان َو ب ُ ْغ ُض َ
اَلنَّبِ ِّي ,ل ِ َعلِ ٍّي ُحبُّ َ
ير أَن َّ ُه يَ ْخ ُر ُج ِم ْن
اق َو ل َ َق ْد نَبَّ َأنِي اَللَّ ِط ُ
ك ن ِ َف ٌ
ك إ َِيم ٌ
يف اَل ْ َخبِ ُ
ون َو ِم ْن ُه ْم َم ْه ِد ُّي َه ِذ ِه ا َ ْ ُ
ُص ْل ِب اَل ْ ُح َس ْينِ تِ ْس َع ٌة ِم َن ا َ ْ َ
وم
ون ُم َط َّه ُر َ
وم َ
ل َّم ِة اَل َّ ِذي يَ ُق ُ
لئ ِ َّم ِة َم ْع ُص ُ
َ
بِالدِّ ينِ فِي ِ
آخ ِر اَل َّز َم ِ
ان َك َما قُ ْم ُت فِي أ َّول ِ ِه) رسول اهلل ,خطاب به علی}فرمود :حب
و دوست داشتن تو ایمان و دشمنی با تو نفاق است ،و به تحقیق که خدای لطیف
و خبیر بمن خبر داد ،که از صلب حسین} ن ُه نفر از امامان] به دنیا میآیند،
که همه معصوم و مطهرند ،و از جمله آنها است مهدی این امت ،کسی که دین را
2
در آخر الزمان برپا میدارد ،چنانکه من در ابتدا آن را برپا داشتم.
حر عاملی نیز در ضمن حدیثی از امام صادق} ،روایت میکند( :إ َِّن قَائ ِ َمنَا
يَ ْخ ُر ُج ِم ْن ُص ْل ِب اَل ْ َح َسنِ َو اَل ْ َح َس ُن يَ ْخ ُر ُج ِم ْن ُص ْل ِب َعلِ ٍّي َو َعلِ ٌّي يَ ْخ ُر ُج ِم ْن ُص ْل ِب
َ
ار إِلَى
ُم َح َّم ٍدَ ،و ُم َح َّم ٌد يَ ْخ ُر ُج ِم ْن ُص ْل ِب َعلِ ٍّيَ ،و َعلِ ٌّي يَ ْخ ُر ُج ِم ْن ُص ْل ِب اِبْنِي َه َذاَ -و أ َش َ
ونَ ،و
ون ُم َط َّه ُر َ
وم َ
وسى}َ .و َه َذا َخ َر َج ِم ْن ُص ْلبِيَ ،و ن َ ْح ُن ا ِ ْثنَا َع َش َر إ َِمام ًاُ ،ك ُّلنَا َم ْع ُص ُ
ُم َ
َ
َّ
ا َ َّلل ِ ل َ ْو ل َ ْم يَ ْب َق ِم َن ا َ ُّلدنْيَا إِ َّ
ال يَ ْو ٌم َو ِ
اح ٌد ل َ َط َّو َل اَللُ َذل ِ َ
ك اَلْيَ ْو َم َحتَّى يَ ْخ ُر َج قَائ ِ ُمنَا أ ْه َل اَلْبَ ْي ِت)
همانا قائم ما از صلب حسن و حسن از صلب علی و علی از صلب محمد و محمد
خارج میشود از صلب علی و علی خارج میشود از صلب این فرزندم (و اشاره کرد
به موسی}) و این فرزند از صلب من است ،و ما دوازده امام] هستیم ،که همه
ما معصوم و مطهریم ،و به خدا قسم اگر از دنیا باقی نماند ،جز یک روز ،خداوند آن
3
روز را آن قدر طوالنی کند تا خروج کند قائم ما اهلبیت].
صدوق با سند از رسول خدا ,روایت میکند که فرمود( :أَنَا َو َعلِ ٌّي َو ال ْ َح َس ُن
 .1الخصال ج  1ص 139
 .2الصراط المستقیم ج 2ص 117
 .3اثباة الهداة ج  2ص 182
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ومون) من و علی و حسن و حسین
َو ال ْ ُح َس ْي ُن َو تِ ْس َع ٌة ِم ْن ُول ْ ِد ال ْ ُح َس ْينِ ُم َط َّه ُر َ
ون َم ْع ُص ُ
1
و ن ُه نفر از فرزندان حسین] مطهر و معصوم هستیم.
خزاز قمی رحمة اهلل علیه ازعلی} روایت میکند که  پیامبر ,به من فرمود:
ات ِم ْن أَ ْهلِ ب َ ْيتِي َو ال ْ َخلِي َف ُة َع َلى ْ َ
(أَنْ َت ال ْ َو ِص ُّي َع َلى ْ َ
ال ْم َو ِ
ال ْحيَا ِء ِم ْن أُ َّمتِي َح ْرب ُ َ
ك َح ْربِي
ام أَبُو ْ َ
الئ ِ َّم ِة أَ َح َد َع َش َر ِم ْن ُص ْلبِ َ
َو ِس ْل ُم َ
ون َو
وم َ
ك أَئ ِ َّم ٌة ُم َط َّه ُر َ
ك ِس ْل ِمي أَنْ َت ْال َِم ُ
ون َم ْع ُص ُ
ِم ْن ُه ُم ال ْ َم ْه ِد ُّي ال َّ ِذي يَ ْم َ ُ
الدنْيَا قِ ْسط ًا َو َع ْدال) تو وصی برمردگان از اهلبیتم و جانشین
ل ُّ
من در بین زندگان امتم هستی ،جنگ با تو جنگ با من و صلح با تو صلح با من
است ،و تو یا علی امام و پدر یازده امامی هستی که از صلب تو به دنیا میآیند،
امامانی که همه مطهر و معصومند ،و از آنها است مهدی ،کسی که دنیا را پر از عدل
2
و داد میکند.
و دهها روایت دیگر که در حد تواتر معنوی ،عصمت و معصوم بودن را در رابطه
با امامان] منحصر به دوازده امام] میکند ،و از امام سیزدهم خیالی که
معصوم باشد ،عین و اثری وجود ندارد ،و قطع و یقین حاصل میشود ،که امامی غیر
از این امامان وجود ندارد تا معصوم باشد.
الزم به ذکر است که :بعضی از پیروان احمد الحسن ،به نام (عبد الرزاق الدیراوی)
در کتابچه ای تحت عنوان (بحث فی العصمة) برای اینکه عصمت امامش را به اثبات
برساند ،تصرفات و توجیهاتی را مرتکب شده است ،که اگر نشان دهندۀ جهل او
نباشد ،تجاهل او را در این زمینه به اثبات میرساند.
وی در تصرف اول ،عصمت را فقط با همان معنی لغوی آن (منع) در نظر گرفته،
عصمت را یکی از درجات تقوی دانسته است ،و کلماتی از امام خودش را نیز نقل
کرده که مثال بفهماند ،عصمت مرتبه ای از مراتب تقوی است و هرکسی که تالش
کند میتواند ،خودش را به این مرتبه برساند ،و اینکه انبیاء] همه دارای عصمت
بودند ،در حالیکه همه امام نبودند ،پس معلوم میشود که چون اهل تقوی بودند،
متصف به عصمت میشوند ،پس امکان رسیدن به عصمت که همان منع و اعتصام
است ،برای عموم مردم ممکن است ،منتهی در بعضی کمتر و در بعضی بیشتر.
و در تصرف دوم  ،معنی لغوی عصمت را نیز محدود کرده و گفته است ،معصوم
یعنی کسی که دیگران را به سوی باطل و ضاللت نکشاند ،و از هدایت و حق دور
نگرداند.
و در تصرف سوم ،ایراد گرفته بر تعاریف بزرگان شیعه که عصمت را لطفی از
 .1کمال الدین ج  1ص  280و عیون اخبار الرضا ع ص 64
 .2کفایة االثر ص 151
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ناحیه خداوند برای معصوم میدانند ،و اینکه عصمت عبارت است از قوه ای  که
معصوم را از گناه و خطا و اشتباه ،حفظ میکند ،و اینکه این تعاریف مخالف آن
چیزی است که در سنت آمده است.
و در تصرف چهارم ،عصمتی که در تعریف علمای شیعه ذکر شده است را ،منشاء
جبر دانسته و معصوم را با این تعریف مجبور به ترک اشتباه و خطاء و گناه ،میداند.
و در تصرف پنجم ،سهو و نسیان را برای معصوم تجویز میکند ،و دلیل از آیات
و روایات میآورد که مثال حضرت موسی} فراموش کرد یا حضرت پیامبر ,سهو
کرد و...
و در تصرف ششم ،خطاء را در معصومین نه تنها ممکن بلکه ثابت و واقع
میسازد ،و مواردی را نقل میکند که داللت بر خطاء ائمه یا انبیاء] دارد.
و در تصرف هفتم ،التزام به قواعد ادبیه را باطل دانسته  ،و پیروی از قواعد دستور
زبان را یک امر الزم نمی داند ،و تمسک میکند به بعضی از روایات ،که خطای
نحوی و ادبی در آن دیده میشود.
بلکه آیاتی را از قرآن می آورد که در آن آیات به زعم این آدم و اربابانش
خطاهای نحوی و صرفی صورت گرفته است.
جواب :اوال :در هر زبانی کلماتی و لغاتی وجود دارد که دارای دو معنی لغوی و
اصطالحی میباشند ،و کسی نمیتواند این مطلب را انکار کند.
مثال کلمه (نبئ) در لغت چون از (نبأ) به معنی خبر گرفته شده است ،معنی
لغوی آن خبررسان است ،اما نمیشود هر خبر نگاری را (نبی) گفت ،زیرا که معنی
اصطالحی (نبی) عبارت است از کسی که از ناحیه خداوند متعال خبر آورده باشد،
و اگر در تعریف (نبئ) گفته شود( :انه المخبر عن اهلل) نمیشود به این گفته اشکال
کرد ،که نبی یعنی خبر رسان اعم از آنکه از طرف خدا باشد یا نباشد.
یا مثال کلمه (امام) در لغت به معنی پیشوا میباشد ،اما در اصطالح شیعی ،به
معنی کسی است که از جانب خداوند متعال برای هدایت و ارشاد بشر منصوب به
این مقام شده است ،حال اگر کسی گفت :امام کسی است ،که رسول اهلل ،,او را
به جانشینی خود ،نصب و معرفی نموده است این معنی درست است و نمیشود بر
او اشکال کرد ،که نخیر ،امام یعنی پیشوا و هرکسی تا حدودی پیشوای یک عده
میباشد ،ال اقل برای زن و فرزندان خودش ،پس همه مردم پیشوا هستند ،منتهی
مراتبش فرق میکند.
بلکه باید فرق بین معنی لغوی و اصطالحی را در نظر گرفت وگرنه سنگ روی
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سنگ بند نخواهد شد ،و باید دانست که اقل مراتب عصمت به معنی اصطالحی ،به
مراتب باالتر است از اعلی مرتبه ای تقوی و طهارت باطنی.
ثانیا :معصوم در همان معنی لغوی یعنی اینکه خود معصوم لغزش نداشته باشد،
و گرفتار هواها و هوسها نشود ،نه اینکه فقط دیگران را بسوی ضاللت نبرد و از حق
دور نگرداند ،زیرا بسیارند کسانی که دیگران را هدایت میکنند ،ولی خود شان در
چاه ضاللت و زندان گمراهی گرفتارند ،به همین لحاظ است که خداوند در قرآن
کریم ،آن عده را که خود میلغزند اما دیگران را میخواهند از لغزش حفظ کنند،
ند ال َّل ِ
ون} نزد خداوند
مخاطب قرار داده میفرمایدَ { :ك ُب َر َم ْق ًتا ِع َ
ـه َأن َتقُولُوا َما َل َت ْف َع ُل َ
1
بسیار موجب خشم است که سخنی به دیگران بگویید و خود به آن عمل نکنید.
ثالثا :تعریف علماء و بزرگان شیعه از عصمت ،مربوط به اصطالح خاص آن است،
نه از عصمت به معنی لغوی و نا گفته پیدا است که معنی اصطالحی ،صد در صد با
معنی لغوی بیگانه نیست ،بلکه ارتباطی وجود دارد که از آن معنی لغوی ،این معنی
اصطالحی استخراج و استنباط شده است ،پس آنچه در تعاریف بزرگان آمده است
هیچ منافات و تضادی با روایات ندارد.
نظر این آدم به این حدیث شریف است که امام سجاد} در پاسخ به کسی
که معنی معصوم را از آن حضرت سؤال نمود ،فرمودُ (َ :هو الْم ْعتَ ِصم ب ِ َحبلِ َّ
الل ِ َو َح ْب ُل
َ ُ
ُ ْ
َّ
ْ
ِ
آن َل يَ ْفتَ ِرقَ ِ
آن يَ ْه ِدي إِلَى
ر
ق
ل
ا
و
آن
ر
ُ
ام يَ ْه ِدي إِلَى ال ْ ُق ْ َ ْ ُ
الل ِ ُه َو ال ْ ُق ْر ُ
ام ِة َو ْال َِم ُ
ان إِلَى يَ ْو ِم ال ْ ِقيَ َ
ْال َِمام) معصوم کسی است که اعتصام به حبل اهلل داشته باشد ،و حبل اهلل همان
قرآن کریم است ،که معصوم و قرآن از هم دیگر جدا نمی شوند تا به روز قیامت ،و
2
امام مردم را بسوی قرآن و قرآن مردم را به سوی امام هدایت میکند.
اگر این آدم به نفس همین حدیث شریف دقت میکرد ،متوجه میشد که علمای
شیعه از آیات و روایات استفاده نموده اند ،و برای عصمت معنی خاص و اصطالحی
بیان کرده اند ،زیرا عصمت در لغت به معنی مطلق اعتصام و تمسک است حتی اگر
بر باطل باشد ،ولی به اصطالح قرآن ،اعتصام به حبل اهلل میشود ،و باز باید محدود
شود ،تا هرکسی ادعای عصمت نکند ،به همین لحاظ در مرحله دوم ،امام} عدم
افتراق معصوم و قرآن را ،بیان میکند ،و اینکه امام} به سوی قرآن ،و قرآن به
سوی امام} هدایت میکند ،این همان معنایی است که علمای شیعه بیان کرده
اند ،زیرا قرآن کریم همان طوریکه در چند صفحۀ قبل گفته شد ،اطاعت مطلق و
بدون قید و شرط اولواالمر را واجب می داند ،و اطاعت مطلق از کسی واجب است
 .1الصف 3
 .2معانی االخبار ص 132
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که عصمت او مطلق باشد ،و شکی نیست که این عصمت با معنی لغوی صرف
متفاوت است ،و گفته شد که در روایات اولواالمر تفسیر شده است به امامان دوازده
گانه].
رابعا :عصمت به هیچ عنوان مانع صدور گناه نمیشود ،تا معصوم مجبور باشد و
از این جهت فضیلتی بر دیگران ،نداشته باشد ،بلکه عصمت عبارت است از علم به
عواقب امور ،و امام} چون  علم به عواقب امور دارد ،دنبال فضایل راه میافتد نه
{و َج َع ْل َنا
رذایل ،عالوه بر یقین کامل به آنچه که میداند ،خداوند متعال میفرمایدَ :
ون} ما از میان آنان امامانی
ون بِ َأ ْم ِرنَا لَ َّما َص َب ُروا َو َكانُوا بِآ َيا ِت َنا ُيو ِق ُن َ
ِم ْن ُه ْم َأئِ َّم ًة َي ْه ُد َ
قرار دادیم که به سوی ما هدایت کنند ،چون صبور بودند و به آیات و نشانه های
1
ما یقین داشتند.
خامسا :ما قبال نگاشتیم و تذکر دادیم ،که چون دین اسالم و عقل با هم سازگاری
کامل دارند ،پس هرجا ظاهر آیه ای از قرآن یا روایتی از روایات ،با قواعد مسلمۀ
عقلیه در تضاد دیده شد ،باید آن آیه یا آن حدیث به تأویل برده شود ،و مثال
هم زدیم مثل کلمه (ید) یا (کرسی) که باید به قدرت و احاطۀ بر جمیع عالم  
تأویل شود ،زیرا عقال خداوند مرکب نیست وگرنه محتاج خواهد شد ،همان طوریکه
خداوند نیازمند به کرسی به معنی لغوی آن نیست.
سادسا :این جریان و پیروانشان برای اینکه امام باطل خویش را باال ببرند ،و برای
او عظمتی درست کنند ،انبیاء و ائمه] را پائین میآورند ،و به آنان جسارت
میکنند ،زیرا وقتی میبینند ،امام آنها جاهل است ،خطاء و اشتباه بیش از حد
شمارش دارد ،سهو و نسیان بر او حاکم است ،چاره ای ندارند مگر اینکه بیایند و از
راه های غلط و خالف عقل استدالل نمایند و اول ،برای انبیاء و اولیاء] اشتباه و
خطاء و حتی گناه درست کنند ،بعدا بیایند و بگویند امام باطل شان هم مثل بقیه
میباشد.
و چون ثابت کردیم طبق نصوص و ادلۀ عقلیه که معصوم} اهل گناه ،اشتباه،
خطاء  سهو و نسیان نیست ،پس هر کس این چنین نباشد معصوم نیست ،و هرکس
معصوم نباشد ،نمیتواند امام یا باشد.
سابعا :مواردی را که از قران کریم نقل میکند ،و به زعم باطل خود گمان
میکند ،که در آن موارد قواعد زبان عربی رعایت نشده است ،و در واقع باطن
مسیحی خود را آشکار میسازد ،باید گفته شود که تمام  آن موارد ،ده ها و صد ها
سال پیش توسط مفسران عالی مقام شیعه و سنی جواب داده شده است ،و هر کدام
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آن موارد ،رمزها و علت های دارد که توضیح داده شده است.
مواردی را هم که از احادیث نقل میکند ،یا سند آن حدیث ضعیف و مرسل
است ،یا راوی نقل به مضمون کرده که اشتباه ،ناشی از نقل راوی است ،یا در موقع
استنساخ اشتباه رخ داده است و امثال ذلک.
جالب است که این آدم بی سواد و جاهل ،به  دو روایت تمسک میکند تا بگوید
که رعایت قواعد صرف و نحو ،یا به تعبیر ساده تر رعایت دستور زبان و گرامر ،الزم
نیست ،بلکه هرکس هرجور دلش خواست حرف بزند ،کسی حق اشکال و ایراد ندارد.
َ
لسيَّا ِر ُّي فِي اَلتَّ ْنزِيلِ َو اَلتَّ ْحر ِ
ض أَ ْص َحابِنَا َع ْن
ِيف ،ب َ ْع ُ
روایت اول( :أ ْح َم ُد بْ ُن ُم َح َّم ٍد ا َ َّ
َ
ال :قُ ْل ُت ِ َ
َّك َر ُج ٌل ل َ َ
لبِي َع ْب ِد ا َ َّللِ} إِن َ
اء قَ َ
ك فَ ْض ٌل ل َ ْو ن َ َظ ْر َت
ِربْ ِع ٍّي َع ْن ُح َو ْي َز َة بْنِ أ ْس َم َ
الَ :منِ اِنْ َه َم َ
اج َة لِي فِي َس َه ِك ُك ْم َه َذاَ :و ُر ِو َي َع ْن ُه} أَن َّ ُه قَ َ
فِي َه ِذ ِه اَل ْ َع َربِيَّ ِة فَ َق َ
ال َ
ك
ال َح َ
وع) راوی میگوید :به امام صادق} عرض کردم :شما
فِي َط َل ِب اَلنَّ ْح ِو ُسلِ َب اَل ْ ُخ ُش َ
مردی دارای فضل هستید و اگر مطالعه ای در قواعد عربی داشته باشید خوب است،
امام} فرمود :من نیازی به این امور بی ارزش ندارم ،و در روایتی آمده است که
1
فرمود :دنبال قواعد نحوی رفتن ،سبب از بین رفتن خشوع میشود.
(و َع ْن َح َّما ٍد َع ْن ِربْ ِع ٍّي َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ ُم ْسلِ ٍم قَ َ
ال :قَ َرأَ أَبُو َع ْب ِد ا َ َّللِ}
روایت دومَ :
َ
اك ل َ ْو ن َ َظ ْر َت فِي َه َذا أ ْعنِي اَل ْ َع َربِيَّ َة فَ َق َ
وح ثُ َّم قُ ْل ُت ُج ِع ْل ُت فِ َد َ
ال
َو ل َ َق ْد نَا َدينَا نُوح ًا قُ ْل ُت ن ُ ٌ
ُوح
َد ْعنِي ِم ْن َس َه ِك ُك ْم) امام صادق} کلمه ٌ
{ولَق َْد نَا َدانَا ن ٌ
(نوح) در این آیه مبارکه َ
ون} را ،قرائت فرمود( :نوحا) من عرض کردم (نوحا نیست بلکه نوح
َف َل ِن ْع َم الْ ُم ِج ُيب َ
است) بعد عرض کردم فدایت گردم ،اگر مطالعه ای در علم عربیت کنید؟ فرمود:
2
رها کن مرا از این کارهای بی ارزش.
جواب :اوال :هر دو روایت را ،مرحوم محدث نوری در کتاب (مستدرک الوسایل)
بدون آنکه طریق خودش را ذکر کند به صورت ارسال روایت میکند.
ثانیا :همه علمای رجال در رابطه با احمد بن محمد بن السیاری یا سیار گفته اند:
منکر الحدیث ،فاسد المذهب ،منحرف ،کثیر المراسیل و همه از روایات او اعراض
کرده اند.
ثالثا :هردو روایت از نظر سند مرسله است ،و از نظر داللت هم با قواعد عقلیه و
عرفیه سازگاری ندارد ،پس مردود است.
مگر میشود :امامی که آگاه به تمام علوم است ،عربیت بلد نباشد ،و وقتی راوی
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از آن حضرت بخواهد که کمی هم به علم نحو توجه کند ،آن چنان جواب سرباال
دهد ،و رعایت قواعد زبان را الزم نداند.
ات َو ْ َ
او ِ
ال ْر ِ
ض
الس َم َ
رابعا :خداوند متعال وقتی میفرمایدَ :
{و ِم ْن آ َيا ِت ِه خَ ْل ُق َّ
ك َل َي ٍ
َواخْ ِت َل ُف َألْ ِس َن ِت ُك ْم َو َألْ َوا ِن ُك ْم إ َِّن ِفي َذٰلِ َ
ين} از نشانههای او آفرینش
ات لِّ ْل َعالِ ِم َ
آسمانها و زمین و اختالف زبانها و رنگهای شما است ،در این نشانههایی است برای
1
عالمان.
آیا امکان دارد امام} ،زبانی را که از آیات خداوند متعال است ،مطابق میل خود
تغییر دهد و قواعد آنرا رعایت نکند.
خامسا :واضع علم نحو چنانکه نقل شده است امیر المؤمنین علی} میباشد،
2
تا قرآن و به تبع آن حدیث از تحریف و تدلیس محفوظ بماند.
آن وقت چطور امکان دارد ،امام صادق} این علم و قواعد آن را ،یک امر بی
ارزش و بی فائده جلوه دهد.
گفته نشود :پس علم نحو و دیگر قواعد زبان عربی از اول نبوده است ،و علی}
آن را وضع کرده است.
زیرا گفته میشود :قواعد به صورت پراگنده ،بین مردمی که به یک زبان خاص
تکلم میکنند ،همیشه وجود داشته و دارد ،اما ،نام گذاری و طریقۀ کاربرد آن و
تدوین آن قواعد را ،وضع میگویند ،و در  روایت ابواالسود دوئلی آمده است ،که
وقتی از طرف حضرت امیر} ،مأموریت پیدا کردم بعد از چند روزی بعضی از
یاداشت هایم را که در جمع آوری حروف ناصبه بود ،به آن حضرت عرضه داشتم،
(لکن) را فراموش کردهای ،آنرا نیز اضافه کن.
علی} نگاه کرد و فرمود :حرف
َّ
سادسا :باید تذکر داد که عظمت و مقامات ائمه هدی] برای همۀ مردم و
جهان امروز ،از آفتاب روشنتر است ،و کسی نمیتواند منکر فضل ،علم ،عصمت و
دیگر کماالت آن بزرگواران شود ،و اگر اینها هم فضایل اهلبیت] را انکار کنند،
کاری از پیش نخواهند برد.
این همه ناصبی در طول تاریخ از گفتن فضایل اهلبیت] ،خود داری کردند،
حتی از آن بزرگواران نقل روایت نکردند ،به مسئله عصمت و دیگر کماالت آنها ده
ها شبهه وارد کردند ،اما صیت شهرت و عظمت آن امامان به حق ،روز به روز بیشتر
شد ،و مشتاقان و دلباختگان شان زیاد تر.
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امروز هم این جوجه ناصبی های گاطعی هرکاری بکنند ،چیزی از عظمت
معصومان] کم نخواهد شد ،زیرا کسی را که خداوند باالببرد ،دیگران نمیتوانند
او را پائین بیاورند.
و چه بجا گفته است شاعر توانا و عاشق اهلبیت] ،عالمه سید کاظم بلبل
کابلی که خدایش با اجداد طیبین و طاهرینش محشور بگرداند:
نشود قدر قمر کاسته از عوعو سگ      نکند ضـیغم نـر واهـمه از زخم گراز
هم ترازو نبود گوهر و خرمهره بهم      نرسـد بر گل نرگس گل بد بوی پیاز
فرقه گاطعیه یا همان پیروان جریان احمد بن اسماعیل برای اینکه عصمت
یمانی را ثابت کنند به یک روایت تمسک میکنند.
البته در فصل قبلی ثابت کردیم که این فرد به هیچ عنوان نمیتواند یمانی باشد،
اما چون نصی برای اثبات این آدم پیدا نکردند ،دست به دامن یمانی شدند ،تا اول
عصمت او را به زعم خود شان ثابت کنند ،بعدش بگویند چون یمانی همین آدم
است ،پس معصوم است.
در هر صورت روایت مورد استدالل آنها روایتی است که نعمانی قدس سره از امام
لس ْفيَان ِ ِّي َو اَلْيَ َمان ِ ِّي
باقر} نقل میکند که در ضمن روایتی طوالنی فرمود ُ
وج ا َ ُّ
(خ ُر ُ
اح ٍد فِي يَ ْو ٍم َو ِ
اح َد ٍة فِي َش ْه ٍر َو ِ
اسان ِ ِّي فِي َسنَ ٍة َو ِ
ام َكنِ َظا ِم اَل ْ َخ َر ِز يَ ْتبَ ُع ب َ ْع ُض ُه
اح ٍد ن ِ َظ ٌ
َو اَل ْ ُخ َر َ
َ
ْ
س فِي ا َ َّلرايَ ِ
ات َرايَ ٌة أ ْه َدى ِم ْن
ب َ ْعض ًا فَيَ ُك ُ
س ِم ْن ُك ِّل َو ْج ٍه َو ْي ٌل ل ِ َم ْن ن َ َ
ون اَلْبَأ ُ
اوا ُه ْم َو ل َ ْي َ
َرايَ ِة اَلْيَ َمان ِ ِّي ِهي َرايَ ُة ُه ًدى ِ َ
لن َّ ُه يَ ْد ُعو إِلَى َص ِ
لس َ
ال ِح
احبِ ُك ْم فَ ِإذَا َخ َر َج اَلْيَ َمان ِ ُّي َح َّر َم ب َ ْي َع ا َ ِّ
َ
ض إِل َ ْي ِه فَإ َِّن َرايَتَ ُه َرايَ ُة ُه ًدى َو َ
َع َلى اَلنَّ ِ
ال يَ ِح ُّل
اس َو ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم َو إِذَا َخ َر َج اَلْيَ َمان ِ ُّي فَانْ َه ْ
َ
ك فَ ُه َو ِم ْن أ ْهلِ اَلنَّا ِر ِ َ
ِي َع َل ْي ِه فَ َم ْن فَ َع َل َذل ِ َ
لن َّ ُه يَ ْد ُعو إِلَى اَل ْ َح ِّق َو إِلىٰ
ل ِ ُم ْسلِ ٍم أَ ْن يَ ْلتَو َ
خراسانى در يک سال و يک ماه و يک روز
 و يمانى و
سفيانى
يم) خروج
َطرِيقٍ ُم ْستَ ِق ٍ
ّ
ّ
ّ
واقع خواهد شد با نظام و ترتيبى همچون نظام يک رشته كه به بند كشيده شده
هر يک از پى ديگرى ،و جنگ قدرت و هيبت از هر سوى فراگير شود ،واى بر كسى 
پرچم يمانى 
كه با آنان دشمنى و ستيز كند ،در ميان پرچمها هدایت کننده تر از
ّ
نباشد كه آن پرچم هدايت است ،زيرا دعوت به صاحب شما مىكند ،و هنگامى كه
يمانى خروج كند ،خريد و فروش سالح براى مردم و هر مسلمانى ممنوع است ،و
ّ
چون يمانى خروج كرد به سوى او بشتاب كه همانا پرچم او پرچم هدايت است،
ّ
هيچ مسلمانى را روا نباشد كه با آن پرچم مقابله نمايد ،پس هركس چنين كند او
1
سوى حق و راه مستقيم فرا مىخواند.
از اهل آتش است ،زيرا او به
ّ
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البته روایت با سندی که نعمانی نقل کرده است ضعیف است ،چون در سند
حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی و پدرش علی بن ابی حمزه ،وجود دارند ،که
هردو از رؤوس واقفیه بوده و در لسان ائمه] لعن و نفرین شده اند.
پس روایت مذکوره از درجه اعتبار ساقط است ،ولی جریان احمد بن اسماعیل
هرچه مانور داده اند ،روی همین روایت ضعیف السند و بدون اعتبار است ،و داللت
آن را نیز بر رسی خواهیم کرد.
وج اَلثَّ َ
الثَ ِة
شیخ طوسی روایتی را از امام صادق} نقل میکند که فرمودُ :
(خ ُر ُ
اح ٍد فِي يَ ْو ٍم َو ِ
اح َد ٍة فِي َش ْه ٍر َو ِ
لس ْفيَان ِ ِّي َو اَلْيَ َمان ِ ِّي فِي َسنَ ٍة َو ِ
س فِي َها
اسان ِ ِّي َو ا َ ُّ
اَل ْ ُخ َر َ
اح ٍد َو ل َ ْي َ
َ
َرايَ ٌة بِأ ْه َدى ِم ْن َرايَ ِة اَلْيَ َمان ِ ِّي يَ ْه ِدي إِلَى اَل ْ َح ِّق) خروج و قيام سه نفر ،يعنى خراسانى،
سفيانى و يمانى در يك سال و يك ماه و يك روز اتفاق مى افتد ،و نیست در بين
حق هدايت مىكند.1
آنها پرچمی هدایت کننده تر از پرچم يمانى ،كه به راه ّ
البته این روایت نیز با سندی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکند (مرسله است)
زیرا سند شیخ عبارت است از( :فضل از سیف بن عمیره از بکر بن محمد ازدی از
امام صادق})  در حالیکه فضل بن شاذان از سیف بن عمیره روایت نقل نکرده
است.
مرحوم آیت اهلل العظمی خوئی هم در (معجم) نام کسانی را که فضل بن شاذان
2
از آنها روایت کرده ،آورده است ،ولی اشاره ای به سیف بن عمیره ندارد.
اما در کتاب (مختصر اثبات الرجعة) حدیث فوق الذکر توسط فضل با این سند
روایت شده است( :از محمد بن ابی عمیر از سیف بن عمیرة از بکر بن محمد ازدی
از امام صادق})...
در هر صورت حدیث دوم صحیح السند است ،اما فقط یک مطلب در آن ذکر
شده است ،که پرچم یمانی در بین آن سه پرچم به هدایت نزدیکتر است ،ولی به
هیچ عنوان داللت بر عصمت یمانی ندارد ،تا چه رسد به اینکه او خلیفة اهلل و حجةاهلل
و امام باشد.
زیرا اوال :همۀ کسانی که سرو کار با ادبیات عربی دارند ،میدانند که (اَهدی)
افعل التفضیل است و معنی آن برتری یک چیز نسبت به چیز دیگر یا چیزهای دیگر
است ،مثال اگر گفته شود که اخالق زید نسبت به اخالق عمرو احسن است ،معنایش
بدی اخالق عمرو نیست بلکه این چنین معنی میشود که اخالق عمرو خوب است
و لی اخالق زید خوب تر است.
 .1الغیبة شیخ طوسی ص 446
 .2معجم رجال الحدیث ج  13ص 293

200

امام منصوب از طرف خداوند باید معصوم باشد؟

در این روایت هم سخن از سه پرچم است (پرچم خراسانی ،پرچم سفیانی و
پرچم یمانی) ،امام} میفرماید :از این سه پرچم ،پرچم یمانی هدایت کننده تر
است ،و هرگز استفاده نمیشود ،که پرچم یمانی از هرچه پرچم در عالم است،
هدایت کننده تر باشد ،زیرا در روایت کلمه (فیها) دارد که مرجع ضمیر آن (ثالثه)
میشود ،و (فی) هم معنایش ظرفیت است ،یعنی در بین پرچم های این سه نفر،
پرچم یمانی هدایت کننده تر است ،پس هرگز روایت نفی هدایت گری از دو پرچم
دیگر نمیکند.
ثانیا :چنانچه این گروه از این فراز حدیث ،عصمت را برای یمانی استفاده میکنند،
باید قائل به عصمت خراسانی هم شوند ،منتهی چون پرچم خراسانی در هدایت
گری یک درجه از پرچم یمانی پاینتر است ،زیرا که پرچم خراسانی (هادی) و پرچم
یمانی (اهدی) میباشد ،در عصمت هم خراسانی یک درجه پاینتر از یمانی میباشد،
و این مقدار تفاوت در معصوم بودن صاحب پرچم ،چندان اثری ندارد.
ثالثا :اینکه در روایت دارد که یمانی دعوت به سوی حق میکند ،نفی کننده این
مطلب از خراسانی نیست چونکه اثبات شئ نفی ماعداه نمی کند ،و همین مقدار که
ثابت شود ،پرچم او نیز هدایت کننده است ،کفایت میکند ،که از او هم پیروی شود.
رابعا :این روایت به هیچ عنوان داللت ندارد که پرچم یمانی همیشه هدایت
کننده تر است ،یا اینکه هر وقت یمانی ظهور کرد ،بر شما واجب است به سوی او
بروید و از او اطاعت کنید ،بلکه از روایت به صراحت استفاده میشود که هر وقت سه
پرچم پیدا شد و هر وقت سه نفر (سفیانی ،خراسانی و یمانی) خروج کردند ،بر شما
الزم است که زیر پرچم یمانی قرار بگیرید ،و او را یاری نموده و از او اطاعت کنید.
و چون تا حاال از سفیانی و خراسانی خبری نیست ،و دو پرچم دیگر وجود ندارد،
پس هرکه ادعای یمانی بودن کند ،طبق نص همین روایت و روایت  نعمانی ،دروغگو
و فاسد و مفسد است.
اما حدیثی که در غیبت نعمانی روایت شده است.
اما نسبت به داللت حدیثی که نعمانی آن را روایت کرده است ،باید دانست که
جریان مدعیان دروغین ،این حدیث را در هیچ جا ،از اول تا آخر آن نقل نکرده اند،
چون می دانند که نقل حدیث از اول تا آخر آن ،شامل مطالبی است که به ضرر آنها
تمام خواهد شد ،بلکه فرازهای از آن را در کتابچه های خود ،ذکر کرده و میکنند،
تا عوام الناس و کسانی که اطالع از روایات ندارند ،یا حتی بسیاری از کتابها را نمی
شناسند و دسترسی هم ندارند ،یا قدرت تشخیص ندارند ،شکار این مدعیان دروغین
شده ،و گفته های آنان را باور کنند.
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بنابراین الزم است که اول کل روایت از اول تا آخرش را ذکرنموده و ترجمه
نمائیم ،تا معلوم شود که آیا بر آنچه این مدعیان کذاب ادعا میکنند داللت دارد
یا خیر؟
َ
(أَ ْخبَ َرنَا أَ ْح َم ُد بْ ُن ُم َح َّم ِد بْنِ َس ِع ٍ
يد اِبْ ُن ُع ْق َد َة قَ َ
وب
وس َف بْنِ يَ ْع ُق َ
ال َح َّدثَنِي أ ْح َم ُد بْ ُن يُ ُ
ان قَ َ
أَبُو اَل ْ َح َسنِ اَل ْ ُج ْع ِف ُّي ِم ْن ِكتَاب ِ ِه قَ َ
ال َح َّدثَنَا إ ِْس َما ِع ُ
ال َح َّدثَنَا اَل ْ َح َس ُن بْ ُن
يل بْ ُن ِم ْه َر َ
َعلِ ِّي بْنِ أَبِي َح ْم َز َة َع ْن أَبِي ِه َو ُو َه ْي ِب بْنِ َح ْف ٍ
ص َع ْن أَبِي ب َ ِصي ٍر َع ْن أَبِي َج ْع َف ٍر ُم َح َّم ِد بْنِ
َعلِ ٍّي} أَن َّ ُه قَ َ
ال :إِذَا َرأَ ْيتُ ْم نَارا ً ِم ْن قِبَلِ اَل ْ َم ْشرِقِ ِش ْب َه اَل ْ ُه ْر ِد ِّي اَل ْ َع ِظي ِم تَ ْط ُل ُع ثَ َ
الثَ َة أَيَّا ٍم
ّ
آل ُم َح َّمدٍ] إ ِْن َش َّ
أَ ْو َس ْب َع ًة فَتَ َوق َُّعوا فَ َر َج ِ
يم ثُ َّم
َ
اء اَللُ َع َّز َو َج َّل -إ َِّن اَلل َعزِي ٌز َح ِك ٌ
ان ِ َ
ون إِ َّ
قَ َ
لص ْي َح ُة َ
لص ْي َح ُة فِي ِه ِه َي
ان َش ْه ُر ا َ َّلل ِ َو ا َ َّ
ال ا َ َّ
ل َّن َش ْه َر َر َم َض َ
ال فِي َش ْه ِر َر َم َض َ
ال تَ ُك ُ
يل} إِلَى َه َذا اَل ْ َخلْقِ ثُ َّم قَ َ
َص ْي َح ُة َج ْب َرئ ِ َ
اس ِم اَل ْ َقائ ِ ِم} فَيَ ْس َم ُع
ال يُنَا ِدي ُمنَا ٍد ِم َن ا َ َّ
لس َما ِء ب ِ ْ
ال قَا ِع ٌد إِ َّ
ال قَائ ِ ٌم إِ َّ
ال يَ ْب َقى َراقِ ٌد إِ َّ
ال قَ َع َد َو َ
ال ا ِ ْستَ ْي َق َظ َو َ
ِب َ
َم ْن بِال ْ َم ْشرِقِ َو َم ْن بِال ْ َم ْغر ِ
ال
َ
َّ
لص ْو ِت فَ َر ِح َم اَللُ َمنِ ا ِ ْعتَبَ َر ب ِ َذل ِ َ
ام َع َلى ِر ْج َل ْي ِه فَزِع ًا ِم ْن َذل ِ َ
اب فَإ َِّن
ك ا َ َّ
ك ا َ َّ
قَ َ
لص ْو ِت فَأ َج َ
َ
ْ
َ
ْ
وح اَل ِمينِ } ثُ َّم قَ َ
لص ْو َت اَل َّو َل ُه َو َص ْو ُت َج ْب َرئ ِ َ
لص ْو ُت فِي َش ْه ِر
يل ا َ ُّلر ِ
ا َ َّ
ون ا َ َّ
ال}يَ ُك ُ
َ
ال تَ ُش ُّكوا فِي َذل ِ َ
ِين فَ َ
ان فِي ل َ ْي َل ِة ُج ُم َع ٍة ل َ ْي َل ِة ثَ َ
ك َو ا ِ ْس َم ُعوا َو أ ِط ُيعوا َو
َر َم َض َ
ال ٍث َو ِع ْشر َ
َ
ِّ
فِي ِ
الن ًا قُتِ َل َم ْظ ُلوم ًا لِيُ َشك َ
يس يُنَا ِدي أ َ
آخ ِر اَلنَّ َها ِر َص ْو ُت اَل ْ َم ْل ُع ِ
ال إ َِّن فُ َ
اس َو
ك اَلنَّ َ
ون إِبْلِ َ
ك اَلْيَ ْو ِم ِم ْن َش ٍّ
يَ ْفتِنَ ُه ْم فَ َك ْم فِي َذل ِ َ
لص ْو َت فِي
اك ُمتَ َحيِّ ٍر قَ ْد َه َوى فِي اَلنَّا ِر فَ ِإذَا َس ِم ْعتُ ُم ا َ َّ
َ
َ
ال َم ُة َذل ِ َ
ال تَ ُش ُّكوا فِي ِه أن َّ ُه َص ْو ُت َج ْب َرئ ِ َ
يل َو َع َ
ان فَ َ
اس ِم اَل ْ َقائ ِ ِم َو
َش ْه ِر َر َم َض َ
ك أن َّ ُه يُنَا ِدي ب ِ ْ
َ
َ
وج َو قَ َ
ال
ا ِ ْس ِم أَبِي ِه َحتَّى تَ ْس َم َع ُه اَل ْ َع ْذ َر ُاء فِي ِخ ْد ِر َها فَتُ َح ِّر ُ
ض أبَا َها َو أ َخا َها َع َلى اَل ْ ُخ ُر ِ
لس َما ِء َو ُه َو َص ْو ُت َج ْب َرئ ِ َ
َ
يل
لص ْوتَ ْينِ قَ ْب َل ُخ ُر ِ
ال ب ُ َّد ِم ْن َه َذ ْينِ ا َ َّ
وج اَل ْ َقائ ِ ِم} َص ْو ٍت ِم َن ا َ َّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
اس ِم َص ِ
لص ْو ِت اَلثَّانِي ِم َن اَل ْر ِ
يس
اح ِب َه َذا اَل ْم ِر َو ا ِ ْس ِم أبِي ِه َو ا َ َّ
بِ ْ
ض َو ُه َو َص ْو ُت إِبْلِ َ
َ
َ
ْ
ِيد ب ِ َذل ِ َ
اس ِم فُ َ
لص ْو َت اَل َّو َل َو إِيَّا ُك ْم
ال ٍن أن َّ ُه قُتِ َل َم ْظ ُلوم ًا يُر ُ
ك اَل ْ ِف ْتنَ َة فَاتَّبِ ُعوا ا َ َّ
اَللَّ ِعينِ يُنَا ِدي ب ِ ْ
َْ
يد َش ِد ٍ
ال َع َلى َخ ْو ٍف َس ِد ٍ
وم اَل ْ َقائ ِ ُم} إِ َّ
ير أَ ْن تُ ْفتَنُوا ب ِ ِه َو قَ َ
ال} َ
يد ِم َن اَلنَّ ِ
اس
ال يَ ُق ُ
َو اَل ِخ َ
ون قَ ْب َل َذل ِ َ
َو َز َ
اس َو َطا ُع ٍ
ال ِز َل َو فِ ْتنَ ٍة َو ب َ َ
ك َو َس ْي ٍف قَا ِط ٍع ب َ ْي َن اَل ْ َع َر ِب َو
ال ٍء يُ ِص ُ
يب اَلنَّ َ
ال ٍف َش ِد ٍ
ا ِ ْختِ َ
يد فِي اَلنَّ ِ
اس َو تَ َشتُّ ٍت فِي ِدينِه ِْم َو تَ َغيُّ ٍر ِم ْن َحالِه ِْم َحتَّى يَتَ َمنَّى اَل ْ ُمتَ َمنِّي
َ
اء ِم ْن ِع َظ ِم َما يَ َرى ِم ْن َك َل ِب اَلنَّ ِ
وج ُه إِذَا
اس َو أكْلِ ب َ ْع ِضه ِْم ب َ ْعض ًا فَ ُخ ُر ُ
اَل ْ َم ْو َت َصبَاح ًا َو َم َس ً
َ
َ
َ
س َو اَل ْ ُقنُ ِ
َخ َر َج ِع ْن َد اَلْيَ ْأ ِ
ان ِم ْن أنْ َصا ِر ِه َو
وط ِم ْن أ ْن يَ َر ْوا فَ َرج ًا فَيَا ُطوبَى ل ِ َم ْن أ ْد َر َك ُه َو َك َ
ان ِم ْن أَ ْع َدائ ِ ِه َو قَ َ
ال} إِذَا َخ َر َج
او ُاه َو َخال َ َف ُه َو َخال َ َف أَ ْم َر ُه َو َك َ
اَل ْ َو ْي ُل ُك ُّل اَل ْ َو ْيلِ ل ِ َم ْن ن َ َ
يد ٍة َو قَ َضا ٍء َج ِد ٍ
اب َج ِد ٍ
وم ب ِ َأ ْم ٍر َج ِد ٍ
يد َو ِكتَ ٍ
س
يد َو ُسنَّ ٍة َج ِد َ
يَ ُق ُ
يد َع َلى اَل ْ َع َر ِب َش ِدي ٌد َو ل َ ْي َ
ْ
َ
َّ
َش ْأن ُ ُه إِ َّ
الئ ِ ٍم ثُ َّم قَ َ
ال تَأ ُخ ُذ ُه فِي اَلل ِ ل َ ْو َم ُة َ
ال يَ ْستَ ْب ِقي أ َحدا ً َو َ
ال اَل ْ َق ْت َل َ
ال} إِذَا ا ِ ْختَ َل َف بَنُو
س فَ َر ُج ُك ْم إِ َّ
يما ب َ ْينَ ُه ْم فَ ِع ْن َد َذل ِ َ
ال ِف بَنِي فُ َ
ال فِي ا ِ ْختِ َ
فُ َ
ال ٍن فَ ِإذَا
ال ٍن فِ َ
ك فَانْتَ ِظ ُروا اَل ْ َف َر َج َو ل َ ْي َ
ّ
شاء َو ل َ ْن
ا ِ ْختَ َل ُفوا فَتَ َوق َُّعوا ا َ َّ
لص ْي َح َة فِي َش ْه ِر َر َم َض َ
ان َو ُخ ُر َ
وج اَل ْ َقائ ِ ِم} إ َِّن اَلل يَ ْف َع ُل ما يَ ُ
ان َك َذل ِ َ
يَ ْخ ُر َج اَل ْ َقائ ِ ُم َو َ
ون َحتَّى يَ ْختَلِ َف بَنُو فُ َ
ك َط َم َع
يما ب َ ْينَ ُه ْم فَ ِإذَا َك َ
ال تَ َر ْو َن َما تُ ِحبُّ َ
ال ٍن فِ َ
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لس ْفيَان ِ ُّي َو قَ َ
ال َ
ال ب ُ َّد لِبَنِي فُ َ
ال ٍن ِم ْن أَ ْن يَ ْملِ ُكوا فَ ِإذَا
اس فِيه ِْم َو ا ِ ْختَ َل َف ِت اَل ْ َكلِ َم ُة َو َخ َر َج ا َ ُّ
اَلنَّ ُ
َ
لس ْفيَان ِ ُّي
اسان ِ ُّي َو ا َ ُّ
َم َل ُكوا ثُ َّم ا ِ ْختَ َل ُفوا تَ َف َّر َق ُم ْل ُك ُه ْم َو تَ َشتَّ َت أ ْم ُر ُه ْم َحتَّى يَ ْخ ُر َج َع َل ْيه ُِم اَل ْ ُخ َر َ
ان إِلَى اَل ْ ُكوفَ ِة َك َف َر َس ْي ِر َه ٍ
ِب يَ ْستَبِ َق ِ
َه َذا ِم َن اَل ْ َم ْشرِقِ َو َه َذا ِم َن اَل ْ َم ْغر ِ
ان َه َذا ِم ْن ُهنَا َو
َ
َ
َ
ال ٍن َع َلى أ ْي ِديه َِما أ َما إِن َّ ُه ْم َ
ال ُك بَنِي فُ َ
ون َه َ
ون ِم ْن ُه ْم أ َحدا ً ثُ َّم
ال يُ ْب ُق َ
َه َذا ِم ْن ُهنَا َحتَّى يَ ُك َ
اح َد ٍة فِي َش ْه ٍر َو ِ
اسان ِ ِّي فِي َسنَ ٍة َو ِ
قَ َ
اح ٍد فِي يَ ْو ٍم
وج ا َ ُّ
ال} ُخ ُر ُ
لس ْفيَان ِ ِّي َو اَلْيَ َمان ِ ِّي َو اَل ْ ُخ َر َ
ْ
َو ِ
اوا ُه ْم َو
ام َكنِ َظا ِم اَل ْ َخ َر ِز يَ ْتبَ ُع ب َ ْع ُض ُه ب َ ْعض ًا فَيَ ُك ُ
اح ٍد ن ِ َظ ٌ
س ِم ْن ُك ِّل َو ْج ٍه َو ْي ٌل ل ِ َم ْن ن َ َ
ون اَلْبَأ ُ
َ
ات َرايَ ٌة أ ْه َدى ِم ْن َرايَ ِة اَلْيَ َمان ِ ِّي ِهي َرايَ ُة ُه ًدى ِ َ
لن َّ ُه يَ ْد ُعو إِلَى َص ِ
س فِي ا َ َّلرايَ ِ
احبِ ُك ْم
ل َ ْي َ
َ
لس َ
ال ِح َع َلى اَلنَّ ِ
ض
اس َو ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم َو إِذَا َخ َر َج اَلْيَ َمان ِ ُّي فَانْ َه ْ
فَ ِإذَا َخ َر َج اَلْيَ َمان ِ ُّي َح َّر َم ب َ ْي َع ا َ ِّ
َ
َ
ِي َع َل ْي ِه فَ َم ْن فَ َع َل َذل ِ َ
إِل َ ْي ِه فَإ َِّن َرايَتَ ُه َرايَ ُة ُه ًدى َو َ
ك فَ ُه َو ِم ْن أ ْهلِ
ال يَ ِح ُّل ل ِ ُم ْسلِ ٍم أ ْن يَ ْلتَو َ
اَلنَّا ِر ِ َ
اب ُم ْل ِ
يم ثُ َّم قَ َ
ك بَنِي فُ َ
ال ٍن
لن َّ ُه يَ ْد ُعو إِلَى اَل ْ َح ِّق َو إِلىٰ َطرِيقٍ ُم ْستَ ِق ٍ
ال لِي إ َِّن َذ َه َ
ار ٌة َو ُه َو يَ ْم ِشي إِ ْذ َس َق َط ْت ِم ْن يَ ِد ِه َو ُه َو َسا ٍه
َك ِق َص ِع اَل ْ َفخَّ ا ِر َو َك َر ُجلٍ َكان َ ْت فِي يَ ِد ِه فَخَّ َ
َ
َع ْن َها فَانْ َك َس َر ْت فَ َق َ
اب ُم ْل ِكه ِْم َه َك َذا أ ْغ َف َل َما َكانُوا َع ْن
ال ِح َ
اه ِش ْب َه اَل ْ َف َز ِع فَ َذ َه ُ
ين َس َق َط ْت َه ْ
َذ َهاب ِ ِه و قَ َ َ
َّ
يما قَ َّد َر َو
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َ
ين} َع َلى ِم ْنبَ ِر اَل ْ ُكوفَ ِة إ َِّن اَللَ َع َّز َو َج َّل ِذ ْك ُر ُه قَ َّد َر فِ َ
ال أ ِم ُ
ُ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
الس ْي ِ
َ
ِ
َ
ِ
ُ
ف َج ْه َر ًة َو أَن َّ ُه يَ ْأ ُخ ُذ بَنِي فُ َ
ال ٍن
ب
ة
ي
م
أ
ي
ن
ب
ذ
خ
أ
ي
ه
ن
أ
ه
ن
م
د
ب
ال
ن
ئ
ا
ك
ه
ن
أ
ب
م
ت
ح
َّ
َّ
قَ َضى َو َ َ َ ُ ٌ ُ َّ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َّ َ َّ
ب َ ْغتَ ًة َو قَ َ
ال} َ
ام ْت َع َلى قُ ْطبِ َها َو ثَبَتَ ْت َع َلى َساقِ َها ب َ َع َث
ال ب ُ َّد ِم ْن َر ًحى تَ ْط َح ُن فَ ِإذَا قَ َ
َ
َ
َ
ا َ َّللُ َع َل ْي َها َع ْبدا ً َعنِيف ًا َخا ِم ً
اب
ال أ ْص ُل ُه يَ ُك ُ
ور ُه ْم أ ْص َح ُ
ون اَلنَّ ْص ُر َم َع ُه أ ْص َحاب ُ ُه اَل َّطوِي َل ُة ُش ُع ُ
َ
َ
اب َرايَ ٍ
لسبَ ِ
اوا ُه ْم يَ ْقتُ ُلون َ ُه ْم َه ْرج ًا َو ا َ َّلل ِ ل َ َكأن ِّي
ا َ ِّ
ال ُسو ٌد ثِيَاب ُ ُه ْم أ ْص َح ُ
ات ُسو ٍد َو ْي ٌل ل ِ َم ْن ن َ َ
َ
َ
ار ِم ْن ُه ْم َو ا َ ْ َ
اب اَل ْ ُج َفا ُة يُ َس ِّل ُط ُه ُم ا َ َّللُ َع َل ْيه ِْم ب ِ َ
ال
ل ْع َر ُ
أنْ ُظ ُر إِل َ ْيه ِْم َو إِلَى أ ْف َعالِه ِْم َو َما يَ ْل َقى اَل ْ ُف َّج ُ
َر ْح َم ٍة فَيَ ْقتُ ُلون َ ُه ْم َه ْرج ًا َع َلى َم ِدينَتِه ِْم ب ِ َشا ِطئِ اَل ْ ُف َر ِ
ات اَلْبَ ِّري َّ ِة َو اَلْبَ ْح ِري َّ ِة َج َز ًاء ب ِ َما َع ِم ُلوا َو
ما َرب ُّ َ
ال ٍم ل ِ ْل َعبِي ِد).
ك ب ِ َظ ّٰ
محمد بن سعيد ابن عقده و گفت :حديث كرد مرا احمد
خبر داد مارا احمد بن ّ
جعفى از كتاب خودش و گفت :حديث كرد مارا
بن يوسف بن يعقوب ابو الحسن
ّ
على بن ابى حمزه از پدرش
اسماعيل بن مهران و گفت :حديث كرد مارا حسن بن ّ
على (امام باقر)
و وهيب بن حفص و آن دو از ابى بصير ،و او از ابى جعفر ّ
محمد بن ّ
[ كه آن حضرت فرمود :آنگاه كه آتشى سوی مشرق ديديد كه چون هردى 
(رنگ زرد و سرخ) سهمناک است كه سه روز يا هفت روز سر میكشد ،به انتظار فرج
محمد باشيد ،ان شاء ّ
الل ع ّز و ّ
جل كه خداوند عزيز است و حكيم ،سپس فرمود:
آل ّ
صيحه به جز در ماه رمضان نخواهد شد ،زيرا ماه رمضان ،ماه خدا است ،و صيحه
در آن ماه است و آن صيحۀ جبرئيل است كه براين مردم میزند ،سپس فرمود :آواز
دهندهاى از آسمان بنام حضرت قائم آواز میدهد و هركه در مشرق و مغرب است
میشنود ،خفته اى نماند مگر آنكه بيدار شود ،و ايستادهاى نماند مگر آنكه به زانو در
مىآيد ،و نشسته اى نماند مگر آنكه از وحشت آن صدا بر دو پاى خود ایستاده شود،
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پس خدا رحمت كند كسى را كه از آن صدا عبرت بگيرد ،و پاسخ گوى آن شود كه
صداى نخستين صداى جبرئيل و روح األمين است ،سپس فرمود :آن صدا در ماه
رمضان در شب جمعه ،شب بيست و س ّوم خواهد بود و ترديدى در اين نداشته باشيد
و بگوش بسپاريد و فرمان بريد و در پايان روز ،صداى شيطان ملعون بلند مىشود كه
فرياد ميزند :فالنى مظلوم كشته شد تا مردم را بترديد اندازد و گرفتارشان كند آن
روز ،افرادى در شک و حيرت خواهند افتاد و به آتش سرازير خواهند شد ،پس آنگاه
كه صدا را در ماه رمضان شنيديد ترديدى نداشته باشيد ،كه آن صداى جبرئيل
است و نشانه اش آن است كه بنام قائم و نام پدرش آوازى دهد كه دوشيزگان پس
پرده مىشنوند و پدر و برادرشان را تحريک و تشويق میكنند كه خروج كنند ،و
فرمود :اين دو صدا پيش از خروج حضرت قائم به ناچار بايد باشد ،يك صدا از آسمان
كه صداى جبرئيل است ،بنام صاحب االمر و نام پدرش و صداى دوم از زمين است،
و آن صداى شيطان ملعون است كه نام فالنى را میبرد ،و اينكه او مظلوم كشته شد
و ميخواهد تا فتنه اى برپا كند ،پس شما بايد از صداى نخستين پيروى كنيد ،و
مبادا كه از صداى آخرين به شک و ريب افتيد ،و فرمود :حضرت قائم قيام نمیكند،
مگر هنگامى كه مردم را ترسى سخت فرا گرفته باشد و زلزله ها و گرفتارى و بالء
شمشيرى بران در
دامنگير مردم شود و پيش از اينها بيمارى طاعون فرا رسد و
ّ
ميان عرب باشد و اختالف سختى در ميان مردم افتد آن چنان كه دينشان پاشيده
گردد ،و حالشان دگرگون شود تا آنجا كه هر صبح و شام آرزوى مرگ كنند ،از بس
مردم آزار بينند و به جان يک ديگر افتند ،خروج آن حضرت هنگامى است كه مردم
از اينكه فرجى پیدا شود ،مأيوس و نااميد گردند اى خوشا بحال آنكه آن روزگار را
درک كند و از ياران آن حضرت باشد ،و واى بر كسى كه با او و با دستورش مخالفت
ورزد و از دشمنانش شود ،و فرمود :چون آن حضرت خروج كند ،قيام كند به امر
نو و كتاب نو و روش نو و حكومت نو كه بر عرب سخت آيد ،او را كارى جز كشتن
(دشمنان و کسانی که با او سر ستیز دارند) نباشد ،كسى (از نابکاران و ظالمان)
را مهلت ماندن نمیدهد و در اجراى امر خدا از سرزنش هيچ سرزنش كننده اى 
نمی هراسد ،سپس فرمود :هنگامى كه فالن طائفه در ميان خودشان به اختالف
افتادند ،در چنين وقت به انتظار فرج باشيد و فرج شما نيست مگر در اختالف فالن
طائفه ،همين كه اختالف نمودند بانتظار صيحه اى كه در ماه رمضان مىشود باشيد
و منتظر خروج قائم} باشيد ،كه خداوند هر آنچه را كه بخواهد انجام میدهد ،و
قائم هرگز خارج نخواهد شد و آنچه را كه دوست میداريد نخواهيد ديد ،تا آنگاه
كه فالن طائفه در ميان شان اختالف افتد ،و چون چنين شود مردم در بارۀ آنان به
طمع افتند و اختالف كلمه روى دهد و سفيانى خروج كند ،و فرمود :فالن طائفه
به ناچار بايد به حكومت برسند و همين كه به حكومت رسيدند و سپس اختالف
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خراسانى و
نمودند حكومتشان از يكپارچگى بيفتد و كارشان پراكنده شود ،تا آنكه
ّ
سفيانى بر آنان خروج كنند ،اين يک از مشرق و آن يک از مغرب همچون دو اسب
ّ
ميدان مسابقه به سوى كوفه پيشتازى كنند ،اين از اين سو و آن از آن سو تا آنكه
نابودى فالن طائفه به دست آن دو انجام پذيرد ،آن چنان كه يک نفر از آنان را باقى 
خراسانى در يک سال و
 و يمانى و
سفيانى
نگذارند ،سپس آن حضرت فرمود :خروج
ّ
ّ
ّ
يک ماه و يک روز خواهد بود ،با نظامى كه گوئى به رشته كشيده شده است بدنبال
هم شود ،و از هر سو هيبت فراگير شود واى بر كسى كه با آنان بستيزد ،و در ميان
پرچم يمانى نباشد ،و آن پرچم هدايت خواهد بود زيرا
پرچمها هدایت کننده تر از
ّ
هنگامى كه يمانى خروج كرد خريد و
به سوی صاحب شما دعوت خواهد كرد ،پس
ّ
چون يمانى خروج كرد
فروش اسلحه بر مردم و بر هر مسلمانى حرام خواهد بود ،و
ّ
مسلمانى روا نباشد
بايد بسوى او بشتابی كه پرچمش پرچم هدايت است ،و بر هيچ
ّ
كه از آن پرچم روى بگرداند و هر كس كه چنين كند ،از اهل آتش است زيرا او به
حق و راه راست دعوت خواهد كرد ،سپس مرا فرمود :از دست رفتن حكومت فالن
ّ
طائفه ،همچون شكستن كاسۀ گلی باشد ،و همچون كسى كه كاسۀ گلی به دستش
باشد ،و در حال قدم زدن از آن غفلت نمايد ،ناگهان كاسه از دستش افتاده و بشكند،
و چون از دستش افتاد به خود آيد و آه حسرت بكشد ،حكومت آنان نيز اين چنين
خواهد بود ،كه به كلّى در خواب غفلت فرو رفته باشند ،و امير المؤمنين} بر فراز
منبر كوفه فرمود :كه خداى ع ّز و ّ
مقدر فرمود و حكم حتمى 
مقدراتش ّ
جل  در ّ
صادر كرد كه چارهاى بجز از وقوعش نيست ،كه بنى اميه را آشكارا با شمشير بگيرد
و فالن طائفه را ناگهان ،و آن حضرت فرمود :آسيابى بايد بگردش در آيد و همين
كه كامال بگردش افتاد و پابرجا شد ،خداوند بنده اى سنگ دل و بى اصل و نسب
را بر انگيزد كه پيروزى به همراه او باشد ،يارانش با موهاى دراز و سبيلهاى پرپشت
و جامههاى سياه در بر ،و پرچمهاى سياه به دست داشته باشند ،واى بر كسى كه
با آنان ستيزد كه بى مالحظه آنان را بكشند ،بخدا قسم گوئى آنان را مىبينم و
كارهای شان و آنچه بدكاران و عربهاى ستمگر از دست آنان مىبينند ،در پيش
چشم من است خداوند آنان را كه مهرى در دلشان نيست ،بر ايشان مسلّط ميكند و
در شهرهاى خودشان كه در كنار فرات است شهرهاى ساحلى و بيابانى ،ايشان را بى 
1
محابا میكشند بجزاى آنچه كه كردهاند ،و پروردگار تو ،به بندگانش ستم روا ندارد.
اینک که روایت را از اول تا آخر مورد دقت قرار دادید ،متوجه میشوید که:
یمانیی وجود نخواهد داشت مگر اینکه ،مواردی از ظلم ،گرفتاری ،بیبند و باری،
وجود حکومتی ظالم و خونخوار  ،بیچاره شدن مردم از دست ستمکاران و اینکه
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همۀ مردم منتظر فرج باشند ،و صیحۀ آسمانی ،آنهم در شب جمعه که شب بیست
و سوم ماه مبارک رمضان است ،تا آنکه سفیانی بیاید و خراسانی و یمانی با او در گیر
شوند و آن وقت بر مردم واجب است که از یمانی اطاعت کنند و او را یاری نمایند.
و چون تا االن هیچ کدام آن اتفاقات رخ نداده است ،از جمله حکومت بنی فالن،
که معلوم نیست مراد از بنی فالن ،کدام طائفه میباشد ،خروج یا ظهور یمانی هم
مصداقی نخواهد داشت.
در بعضی از نوشتهها گفته شده است :مراد از حکومت (بنی فالن) حکومت دومی
است که (بنی عباس) در آخر الزمان ،برپا میکنند ،بعد از حکومت اولی که در اوائل
اسالم داشتند ،اما التزام به این مطلب ممکن نیست ،زیرا این روایت (بر فرض صحت
سند) از زبان حضرت باقر} نقل شده است ،و در زمان آن حضرت بنی عباس
قدرتی نداشتند ،تا از آنها تقیه شده باشد.
در کافی روایت دیگری از امام صادق} نقل شده است( :إ َِّن ل ِ ْل ُغ َ
ال ِم غ َْيبَ ًة قَ ْب َل
اف َو أَ ْو َم َأ بِيَ ِد ِه إِلَى ب َ ْطنِ ِه ثُ َّم قَ َ
ال قُ ْل ُت َو ل ِ َم قَ َ
وم قَ َ
ال يَا ُز َر َار ُة َو ُه َو اَل ْ ُم ْنتَ َظ ُر
ال يَ َخ ُ
أَ ْن يَ ُق َ
ول م َ َ
َو ُه َو اَل َّ ِذي يُ َش ُّ
ال َخ َل ٍف َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ُق ُ
ك فِي ِو َ
وه ب ِ َ
ول َح ْم ٌل
ات أب ُ ُ
ال َدتِ ِه ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ُق ُ َ
َ
َ
َّ
َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ُق ُ
ول إِن َّ ُه ُول ِ َد قَ ْب َل َم ْو ِت أبِي ِه ب ِ َسنَتَ ْينِ َو ُه َو اَل ْ ُم ْنتَ َظ ُر غ َْي َر أ َّن اَللَ َع َّز َو َج َّل
يُ ِح ُّب أَ ْن يَ ْمتَ ِح َن اَلشِّ َيع َة فَ ِع ْن َد َذل ِ َ
ون يَا ُز َر َار ُة قَ َ
ال قُ ْل ُت ُج ِع ْل ُت فِ َد َ
اك
اب اَل ْ ُم ْب ِط ُل َ
ك يَ ْرتَ ُ
إ ِْن أَ ْد َر ْك ُت َذل ِ َ
ان أَ َّي َش ْي ٍء أَ ْع َم ُل قَ َ
ان فَا ْد ُع ب ِ َه َذا
ال يَا ُز َر َار ُة إِذَا أَ ْد َر ْك َت َه َذا اَل َّز َم َ
ك اَل َّز َم َ
ِف نَبِيَّ َ
َّك إ ِْن ل َ ْم تُ َع ِّر ْفنِي ن َ ْف َس َ
ك فَ ِإن َ
ا َ ُّلد َعا ِء اَللَّ ُه َّم َع ِّر ْفنِي ن َ ْف َس َ
ك اَللَّ ُه َّم َع ِّر ْفنِي
ك ل َ ْم أَ ْعر ْ
َ
ك فَ ِإن َ
ك اَللَّ ُه َّم َع ِّر ْفنِي ُح َّجتَ َ
ِف ُح َّجتَ َ
َّك إ ِْن ل َ ْم تُ َع ِّر ْفنِي َر ُسول َ َ
ك فَ ِإن َ
َر ُسول َ َ
َّك إ ِْن
ك ل َ ْم أ ْعر ْ
ل َ ْم تُ َع ِّر ْفنِي ُح َّجتَ َ
ك َض َل ْل ُت َع ْن ِدينِي ثُ َّم قَ َ
ال يَا ُز َر َار ُة َ
ال ب ُ َّد ِم ْن قَ ْتلِ ُغ َ
ال ٍم بِال ْ َم ِدينَ ِة قُ ْل ُت
ج ِع ْل ُت فِ َد َ َ
ش ِ
لس ْفيَان ِ ِّي قَ َ
ال َ
آل بَنِي فُ َ
يء
ال َو ل َ ِك ْن يَ ْقتُ ُل ُه َج ْي ُ
س يَ ْقتُ ُل ُه َج ْي ُ
ش ا َ ُّ
ُ
ال ٍن يَ ِج ُ
اك أ ل َ ْي َ
ْ
ِ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ً
ً
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
ون فَ ِع ْن َد
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ُ
ُ
ْ
ُ
َ َّ َ ْ
َ َ ُ ُ
ُْ َ َ
َ ُ َ َ ُْ َ َ
َ َ َ
َذل ِ َ
ْ
َ
اء ا َ َّللُ) براى آن پسر بچه ،پيش از قيام و ظهورش غيبتى بايد،
ش
ِن
إ
ج
ر
ف
ل
ا
ُّع
ق
و
َ
ك تَ َ ُ َ ِ ْ َ َ
گفتم :چرا؟ فرمود :بيم دارد ،و به شكم خود اشاره كرد ،سپس فرمود :اى زراره او
است كه انتظارش را بايد كشيد ،او است كه در والدتش ترديد شود ،برخى گويند:
پدرش بى جانشين از دنیا رفت ،برخى گويند :در شكم مادر بود كه پدرش از دنیا
رفت ،برخى گويند :دو سال پيش از مرگ پدر به دنيا آمد ،او است منتظر ،جز اين
كه خدای عز و جل دوست دارد شيعه را بيازمايد ،در اين جا است اى زراره كه باطل
خواهان به شک بیفتند ،گفتم :فدایت گردم ،اگر به اين دوره رسيدم چه بايد كرد؟
فرمود :اى زراره وقتى به اين دوره رسيدى ،اين دعا را بخوان( :بار خدايا خودت را به
من بشناسان زيرا تو اگر خود را به من نشناسانى ،من رسولت را نشناسم ،بار خدايا
رسول خود را به من بشناسان زيرا اگر تو رسول خود را به من نشناسانى حجت تو
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را نشناسم ،بار خدايا حجت خود را به من بشناسان زيرا اگر تو حجت خود را به من
نشناسانى از دينم دور شده و گمراه گردم) ،سپس فرمود :اى زراره به ناچار بايد در
مدينه پسر بچه اى كشته شود ،گفتم :فدایت گردم ،همان نيست كه قشون سفيانى 
او را بكشند؟ فرمود :نه ،ولى قشون آل بنى فالن او را بكشند ،بيايد تا در مدينه وارد
شود ،و آن پسر بچه را بگيرد و بكشد ،چون از راه خود سرى و عدوان و ستم او را
1
بكشد ديگر مهلتشان به سر آيد ،در اين هنگام توقع فرج داشته باش ان شاء اهلل.
عالمه مجلسی رحمة اهلل علیه در ضمن شرح این حدیث میگوید( :مراد از جیش
بنی فالن ،اصحاب بنی فالن میباشد و در کتاب (اکمال) بجای جیش آل بنی فالن،
جیش بنی فالن روایت شده است ،و مراد از بنی فالن یا بنی عباس است ،که در این
صورت کسی که توسط آنها کشته میشود ،نفس زکیه نیست بلکه یک نفر دیگر
از آل رسول اهلل ,است ،که بنی عباس مقارن انقراض حکومت خود او را به قتل
میرسانند ،و در ارشاد شیخ مفید از امام باقر} روایت شده است ،که بین قیام
قائم} و قتل نفس زکیه بیشتر از پانزده شب نیست ،و احتمال میرود که مراد از
(بنی فالن) حکومت (بنی مروان) باشد ،و این فرمایش اشاره به انقراض دولت بنی
2
امیه باشد و مراد از َف َرجَ ،ف َرج از شر آنان باشد).
بعضی هم مراد از (بنی فالن) آل سعود را میگویند ،که این گفته هم اساس
چندانی ندارد ،زیرا این طائفه به آل سعود معروفند نه بنی سعود ،وانگهی یک امر
حدسی است که نمیتوان به آن ملتزم شد.
البته باید تذکر داد که همۀ آنچه گفته شد ،با چشم پوشی از ضعف سندی روایت
است ،وگرنه چنانچه در اول تذکر دادیم ،روایت به خاطر ثابت نبودن صدورش از
معصوم} ،اعتباری ندارد.
فرقۀ گاطعیه به چند فراز از روایت نعمانی ،برای اثبات ادعای باطل خود متوسل
شده اند.
س فِي ا َ َّلرايَاتِ َرايَ ٌة أَ ْه َدى  م ِْن َرايَ ِة اَل ْ َي َمان ِِّي) و در ميان پرچمها
فراز اولَ ( :و ل َ ْي َ
پرچم يمانى نباشد.
هدایت کننده تر از
ّ
جواب :قبال در بررسی روایتی که از امام صادق} در کتاب (الغیبة) شیخ
طوسی نقل شده بود ،از این قسمت به طور مفصل جواب دادیم ،لطفا دو باره  
مراجعه فرمائید.
فراز دومِ :
ى صاحِ ِب ُك ْم) زيرا به سوی صاحب شما دعوت خواهد كرد.
(لَن َّ ُه يَ ْد ُعو إِل َ َ
 .1کافی ج  1ص 337
 .2مراة العقول ج  4ص 42
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جواب :اوال :این جمله به هیچ عنوان داللت بر معصوم بودن یا امام بودن یمانی
ندارد ،بلکه فقط از آن استفاده میشود که او دعوتگر به سوی امام زمان} است،
و بسیارند کسانی که در گذشته و امروز و در آینده ،مردم را به سوی امام زمان}
دعوت کرده و میکنند و خواهند کرد.
علمای بزرگی که در طول قرنها ،روایات عصر ظهور و وقایع قبل و بعد آن را،
بطور مستقل یا در ضمن روایات دیگر ،روایت کردند ،و تراث اهلبیت] را حفظ
نمودند ،همه بدون استثناء دعوت گر به سوی امام زمان} بودند ،و امروز هم
خطباء ،دانشمندان ،محدثان و هرکسی که ،مردم را به سوی آن حضرت دعوت کند،
مشمول جمله فوق میشود.
ثانیا :تنها کسانی که امروز مردم را به سوی حضرت مهدی} دعوت نمیکنند،
همین فرقه گاطعیه ،احمد بن اسماعیل و پیروان او میباشند ،که به جای دعوت به
سوی امام زمان} ،به سوی احمد بن اسماعیل دعوت میکنند ،و بلکه تمام کارها
و برنامه های حضرت صاحب} را به احمد بن اسماعیل اختصاص می دهند ،از پر
کردن زمین از عدل و داد گرفته ،تا بقیۀ صفات و ممیزات ،پس طبق این روایت ،این
آدم نمیتواند یمانی باشد ،برای آنکه یمانی به سوی امام زمان} دعوت میکند
نه به سوی خود.
لس َ
ال ِح َع َلى اَلنَّ ِ
اس َو ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم) پس
فراز سوم( :فَ ِإذَا َخ َر َج اَلْيَ َمان ِ ُّي ُح ِّر َم ب َ ْي ُع ا َ ِّ
هنگامى كه يمانى خروج كرد ،خريد و فروش اسلحه بر مردم و بر هر مسلمانى حرام
ّ
خواهد بود.
جواب :این جمله هم داللت بر عصمت یمانی ندارد ،فقط حق بودن او را به اثبات
می رساند ،و حق بودن مالزمۀ با معصوم بودن ندارد ،بلکه از روایت استفاده میشود
که برای تقویت کردن او ،که دعوت کننده به سوی حضرت ولی عصر} است ،از
فروش اسلحه اجتناب کنند ،زیرا مخالفین امام زمان} ،با خرید اسلحه خود را
تقویت خواهند کرد.
و این حکم در هر زمانی که جنگی بین مسلمین و دشمنان باشد ،جاری است
و مسلمانان اجازه ندارند که به کفار یا مسلمانی که مخالف است ،اسلحه بفروشند.
چون يمانى 
ض إِل َ ْي ِه فَإ َِّن َرايَتَ ُه َرايَ ُة ُه ًدى) و
(و إِذَا َخ َر َج اَلْيَ َمان ِ ُّي فَانْ َه ْ
فراز چهارمَ :
ّ
خروج كرد بايد بهسوى او نهضت كنى كه پرچمش پرچم هدايت است.
جواب :چون در روایت آمده است که از جمله خروج کنندگان هم زمان با یمانی،
سفیانی هم خروج میکند برای اینکه مبادا مسلمانی ،به طرف او برود ،امام} می
فرماید :به سوی یمانی بروید ،و بیشتر از این داللتی ندارد ،و هر پرچمی که مردم
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را به سوی حق دعوت کند ،پرچم هدایت است ،اعم از آنکه در دست یمانی باشد
یا غیر یمانی.
ِي َع َل ْي ِه فَ َم ْن فَ َع َل َذل ِ َ
(و َ
ك فَ ُه َو ِم ْن أَ ْهلِ اَلنَّارِ) و
ال يَ ِح ُّل ل ِ ُم ْسلِ ٍم أَ ْن يَ ْلتَو َ
فراز پنجمَ :
مسلمانى روا نباشد كه از آن پرچم روى بگرداند و هر كس كه چنين كند،
بر هيچ
ّ
از اهل آتش است.
ناظم عقیلی میگوید :اوصافی که در روایات اهل البیت ] برای یمانی ذکر
شده است ،اوصاف جلیله و با عظمتی است که جمیع آن در یک مورد جز برای حجج
اهلل و معصومین ،امکان ندارد و از خالل روایات اهل البیت] روشن میشود ،که
یمانی اولین امتحان امت است ،قبل از آنکه حضرت مهدی} خروج کند ،و او در
عصر ظهور ،قسیم بهشت و دوزخ است ،چون امام باقر} فرمود :هرکس که بر او
1
ستم کند ،از اهل آتش است حتی اگر به امامت جمیع ائمه] اقرار داشته باشد.
جواب :اوال :از این فراز نه استفاده امامت میشود و نه استفاده عصمت ،و نه اینکه
یمانی همان احمد الحسن است ،و نه اینکه خلیفة اهلل و حجة اهلل باشد.
ثانیا :هر کسی که مردم را به سوی تقوی و امام زمان و اهلبیت] دعوت
کند ،شورش و طغیان علیه او و ظلم بر او و تنها گذاشتن او جایز نیست ،حتی اگر
یک فرد عادی باشد.
در روایات شبیه این گفتار برای افراد زیادی از زبان مبارک پیامبر و ائمه]،
بیان شده است و هیچ کس در رابطه با آنان ،ادعای عصمت و امامت و قسیم بهشت
وجهنم بودن نکرده است.
ناگزیریم برای روشن شدن این نکته روایاتی را ذکر نمائیم.
ش أُ َسا َم َة ،ل َ َع َن ا َ َّ ُ
لل َم ْن ت ََخلَّ َف َع ْنها)
(ج ِّه ُزوا َج ْي َ
روایت اول :پیامبر ,فرمودَ :
سپاهی را که به فرماندهی اسامه میباشد ،مجهز کنید ،خداوند لعنت کند کسی را
2
که از سپاه اسامه تخلف کند و به آن نپیوندد.
ناظم عقیلی ،طبق این روایت هم باید ادعا کند که ،اسامه قسیم بهشت و جهنم
است ،چون هرکسی که تخلف از جیش او کرده اهل جهنم و هرکسی که سپاه او را
تجهیز نموده ،اهل بهشت است.
هم چنین باید بپذیرد که اسامه معصوم است ،چون او از طرف پیامبر ،,معیار
و میزان معرفی شده برای رحمت شدگان و لعنت شدگان.
 .1دراسة فی شخصیة الیمانی الحلقة  3-1ص 17
 .2ملل و نحل از شهرستانی ج  1ص  12طبع قاهره  1968میالدی
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ان ِم َّنا أَ ْه َل ال ْ َب ْي ِ
ت) سلمان از ما اهلبیت
(سلْ َم ُ
روایت دوم :پیامبر ,فرمودَ :
1
است.
شکی نیست که مراد از اهل البیت] همۀ خاندان رسول خدا ,نیست،
بلکه تا این کلمه گفته شود ،ذهن انسان مسلمان ،انصراف پیدا میکند ،به اصحاب
کساء] ،و وقتی سلمان از آنها حساب شود ،یعنی معصوم است ،در حالیکه هیچ
مسلمانی برای سلمان رضی اهلل عنه ادعای عصمت نکرده است.
روایت سوم :اصبغ بن نباته از امیر المؤمنین} ضمن روایتی نقل میکند:
َ
ول ا َ َّلل ِ
اب َر ُس ِ
اب َر ُس ِ
ول ا َ َّلل ِ ,قَ َ
ال َع ْن أَ ِّي أَ ْص َح ِ
ين أَ ْخبِ ْرنِي َع ْن أَ ْص َح ِ
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
(يَا أ ِم َ
تَس َألُنِي؟ قَ َ َ
ال َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ين أَ ْخبِ ْرنِي َع ْن أَبِي َذ ٍّر اَل ْ ِغ َفا ِر ِّي قَ َ
ول ا َ َّلل ِ,
يراَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ْ
ال يَا أ ِم َ
ال يا أَ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
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َ
َ
َ
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ْ
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ْ
َ
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َْ ُ َ
ْ َ ْ َ َ ْ
َ
َ ُ َ
يَ ُق َ
َ
َ
َ
ان اَل ْ َفا ِر ِس ِّي قَ َ
ان ِمنَّا أ ْه َل اَلْبَ ْي ِت َو َم ْن ل َ ُك ْم ب ِ ِم ْثلِ
ال ب َ ْخ ب َ ْخ َس ْل َم ُ
ين فَأ ْخبِ ْرنِي َع ْن َس ْل َم َ
اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َ
َ
َ
ْ
ان اَل ْ َح ِكي ِم َعلِ َم ِع ْل َم اَل َّو ِل َو ا َ ْل ِخ ِر قَ َ
ين أ ْخبِ ْرنِي َع ْن ُح َذ ْي َف َة بْنِ
ل ُ ْق َم َ
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ال يَا أ ِم َ
َ
َ
َّ
اَلْيَ َمان ِ ِّي قَ َ
ال ذ َ
وه ب ِ َها َعالِم ًا
اء اَل ْ ُمنَافِ ِق َ
وه َع ْن ُح ُدو ِد اَلل ِ تَ ِج ُد ُ
ين إ ِْن تَ ْسأل ُ ُ
َاك ا ِ ْم ُر ٌؤ َعلِ َم أ ْس َم َ
َ
قَ َ َ
َّ
ين فَأ ْخبِ ْرنِي َع ْن َع َّما ِر بْنِ يَ ِ
اس ٍر قَ َ
ال ذ َ
َاك ا ِ ْم ُر ٌؤ َح َّر َم اَللُ ل َ ْح َم ُه َو َد َم ُه
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ال يَا أ ِم َ
َ
س َش ْيئ ًا ِم ْن َها) به علی} عرض شد :به من خبرده از اصحاب رسول
َع َلى اَلنَّا ِر أ ْن تَ َم َّ
اهلل ،,فرمود :از کدام شان سؤال کردی؟ گفت :خبر بده مرا از ابوذر غفاری ،فرمود:
آسمان سايه نيفكنده و زمين بر پشت خود حمل نكرده شخصى را كه راستگوتر از
ذر باشد ،گفت :ای امیر مؤمنان از سلمان بمن خبر بده ،فرمود :بَه بَه ،سلمان از
ابو ّ
ما اهلبیت است ،و چه کسی از شما مثل لقمان حکیم است ،که علم اولین و آخرین
را دارا بود ،گفت :به من خبر ده از حذیفۀ یمانی ،فرمود :او مردی است که تمام
منافقین را با اسم میشناخت و اگر از او در رابطه با حدود خدا سؤال میکردی ،می
دیدی که عالم به آن بود ،گفت :به من خبر ده از عمار یاسر ،فرمود :او کسی است
که خداوند گوشت وخون او را بر آتش جهنم حرام کرده است ،و آتش اجازه ندارد
2
به او نزدیک شود.
ناظم عقیلی و دیگر پیروان این فرقه باید قبول کنند ،هر یک از این صفاتی را
که علی} در این روایت ذکر نموده است ،داللت برعصمت دارد ،در حالیکه هیچ
کس قائل به عصمت این افراد نیست.
ثالثا :قسیم بهشت و دوزخ بودن ،مخصوصا از القاب علی} است ،زیرا رسول
ك إ َِّل ُم ْؤ ِم ٌن َو َل يُ ْب ِغ ُض َ
اهلل ,خطاب به آن حضرت فرمودََ ( :ل يُ ِحبُّ َ
ك إ َِّل ُمنَافِ ٌق أَ ْو
 .1عیون اخبار الرضا ع ج  2ص 64
 .2احتجاج طبرسی ج  1ص 259
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َول َ ُد ِزنْيَ ٍة أَ ْو َم ْن َح َم َل ْت ُه أُ ُّم ُه َو ِه َي َطا ِمث) دوست نمیدارد تو را مگر مؤمن و دشمنی
نمیکند با تو مگر منافق یا زنا زاده یا کسی مادرش در حال حیض به او حامله شده
1
است.
و بر اساس همین روایت که در معتبر ترین کتب اهل سنت نیز نقل شده است،
شافعی میگوید:
مام ا ِ
نس َو ِ
ال ِ
الجنَّة
الجنَّة
َو ِص ُّی المصطفی َح ّق ًا ا ِ ُ
سیم النّا ِر َو َ
َعلِ ٌّی ُحبُّ ُه ُجنَّة قَ ُ
دوستی علی} سپری است در برابر آتش جهنم ،زیرا که قسیم دوزخ و بهشت
است ،و او وصی برحق پیامبر ،,و امام انس و جن میباشد.
بلکه ابن مغازلی شافعی این حدیث را نقل نموده است که پیامبر ،,به علی}
2
فرمود( :ان ّك قسيم الج ّنة و ال ّنار) تو تقسیم کننده بهشت و جهنم هستی.
(م َع ِ
اش َر اَلنَّ ِ
اس إ َِّن
در کتب شیعه هم متواترا نقل شده که رسول خدا ,فرمودَ :
ِ
يم اَل ْ َجنَّة َ
ار َول ِ ٌّي ل َ ُه َو َ
يم اَلنَّا ِر َ
ال يَ ْد ُخ ُل َها
ال يَ ْد ُخ ُل اَلنَّ َ
ال يَ ْن ُجو ِم ْن َها َع ُد ٌّو ل َ ُه إِن َّ ُه قَ ِس ُ
َعلِيّ ًا قَ ِس ُ
ال يُ َز ْح َز ُح َع ْن َها َول ِ ٌّي ل َ ُه َم َع ِ
َع ُد ٌّو ل َ ُه َو َ
اش َر اَلنَّ ِ
ون
اس أَ ْص َحابِي قَ ْد ن َ َص ْح ُت ل َ ُك ْم َو ِلك ْن الٰ تُ ِحبُّ َ
َ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
اَلنّ ِ
ُ
ين أَقُ ُ
ول قَ ْولي َه َذا َو أ ْستَ ْغف ُر اَلل لي َو لَك ْم) اى مردم!على تقسيم كنندۀ آتش
اص ِح َ
است ،هيچ دوستدار او به جهنم برده نمیشود ،و هيچ دشمن او از آن رهايى نمى 
يابد و او تقسيم كنندۀ بهشت است ،هيچ دشمن او وارد بهشت نمى شود و هيچ
دوست او از بهشت رانده نمى شود ،اى اصحاب من! همانا كه براى شما خير خواهى 
كردم ،ولى شما خيرخواهان را دوست نداريد ،من سخن خود را مىگويم و براى خود
3
و شما از خداوند طلب آمرزش مىكنم.
4
مرحوم عالمه مجلسی در بحار ،بابی را به همین عنوان تخصیص داده است.
پس این لقب از القاب خاص امیر المؤمنین} است ،و شکی نیست که امامان
دیگر نیز یک چنین خصوصیتی را دارند ،اما اطالق این لقب برای غیر علی} ،در
روایات وارد نشده است.
فراز ششمِ :
حق و راه راست
ِيم) زيرا او به ّ
(لَن َّ ُه يَ ْد ُعو إِلَى اَل ْ َحقِّ  َو إِلىٰ َط ِر ٍ
يق ُم ْس َتق ٍ
دعوت خواهد كرد.
عالء السالم از مبلغین این فرقۀ ضاله ،گفتاری از احمد بن اسماعیل را ذیل این
 .1وسائل الشیعه ج  2ص 319
 .2المناقب ص 67
 .3بشارة المصطفی ص  153و در امالی صدوق و مفید و دیگر کتب نیز روایت شده است.
 .4بحار االنوار ج  39ص 193
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فراز از روایت نقل میکند که میگوید( :به جهت این قید و َح ّد است که فرمایش
امام باقر} دارای فائده و ثمره میشود ،زیرا که شخصیت یمانی را مقید میکند
به کسی که به سوی حق و صراط مستقیم دعوت میکند ،و غیر از این هر فرض
دیگری تصور شود ،کالم خالی از فائده خواهد شد ،و حاشا که معصوم} کالمی
1
که فائده ندارد بیان کند).
جواب :اوال  :شکی نیست که کلمات و اقوال ائمه اطهار و معصومین] ،هیچ
وقت بدون فائده نیست و باز شکی نیست که در این فراز ،یمانی به عنوان کسی که
مردم را به سوی حق  و صراط مستقیم دعوت میکند ،معرفی شده است.
ولی یک نکته اساسی را این اشخاص جاهل یا متجاهل متوجه نیستند ،و آن
اینکه ،هیچ وقت از این جمله حصر و اختصاص استفاده نمیشود ،تا گفته شود:
چون فالنی چنین است پس باید امام باشد ،معصوم باشد ،خلیفة اهلل باشد و حجة اهلل
باشد و دهها لقب دیگر.
ثانیا :در بین اصحاب ائمه] کسانی وجود داشتند ،که کارشان دعوت به
سوی حق و صراط مستقیم بود مثل زرارة بن اعین ،محمد بن مسلم ،هشام بن
حکم ،یونس بن عبدالرحمن و صدها نفر دیگر ،آیا از نظر این جریان همۀ آنها
معصوم بودند.
ثالثا :مسلم بن عقیل} و قیس بن مسهر صیداوی رضی اهلل عنه ،که نمایندگان
امام حسین} به سوی مردم کوفه بودند ،آیا مردم را به سوی حق و صراط مستقیم
دعوت نمیکردند؟ پس آیا آن دو نفر معصوم ،امام و حجة اهلل بودند؟
رابعا :این آدم ها چون جاهلند بسیاری از قواعد مسلمۀ عقلیه را ،که بین عقالی
عالم رایج است نمی دانند و به همین لحاظ در سیه چال ضاللت سقوط میکنند.
اگر خوانندگان عزیز دقت کنند میبینند ،که امام باقر} فرمود :وقتی یمانی
خروج کرد ،به سوی او بروید ،یاریش کنید ،زیر پرچمش بروید و ،...اینجا این سؤال
پیدا میشود که چرا باید این کارها بر ما الزم باشد ،امام باقر} ،علت این قضیه را
بیان میکند ،زیرا که یمانی شما را به سوی حق و صراط مستقیم دعوت میکند.
قاعدۀ مسلمۀ عقلیه این است ،که علت همانطوریکه تخصیص میدهد ،تعمیم
هم می دهد (العلة تُ َخ ِّصص َو تُ َّع ِمم) به این بیان که وقتی کسی مریض میشود و
پیش طبیب می رود ،طبیب ضمن داروهایی که تجویز میکند ،به مریض میگوید:
انار نخور زیرا که ترش است ،از این جمله طبیب استفاده میشود ،که خصوصیتی
 .1وحدة شخصیة المهدی االول و القائم و ایمانی ص 23
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در مریض است که انار ترش برای او ضرر دارد ،و دیگر اینکه هرچه ترش باشد ،انار
باشد یا غیر انار ،این مریض باید از آن اجتناب کند.
در اینجا هم قضیه از همین قرار است ،زیرا ما می فهمیم هرکسی که ما را
به سوی حق و صراط مستقیم دعوت کند ،برما الزم است که حرف او را بشنویم
و از او پیروی نمائیم ،چه امام و معصوم باشد و چه نباشد ،زیرا که خداوند متعال
ون َأ ْح َس َن ُه ۚ ُأولَـٰئِ َ
ين َه َدا ُه ُم
ون الْق َْو َل َف َي َّت ِب ُع َ
ين َي ْس َت ِم ُع َ
ك الَّ ِذ َ
میفرمایدَ { :ف َب ِّش ْر ِع َبا ِد الَّ ِذ َ
ك ُه ْم ُأولُو ْ َ
ـه ۖ َو ُأولَـٰئِ َ
اللْ َب ِ
اب} پس بندگان مرا بشارت ده ،همانها که وقتی
ال َّل ُ
سخنان را میشنوند از نیکوترین آنها پیروی میکنند ،آنها کسانی هستند که
1
خداوند هدایت شان کرده ،و آنها خردمندانند.
می بینید که حتی از نظر قرآن کریم ،گوینده سخن و دعوت کننده مطرح
نیست ،بلکه سخن خوب و حق مطرح است ،که از حلقوم هرکس برآید ،مخالفت با
آن جایز نیست.
خامسا :تمام علمای شیعه چه در اعصار گذشته و چه در عصر حاضر ،مردم را به
سوی حق و صراط مستقیم هدایت کرده و میکنند ،آیا از نظر این مدعیان همۀ آنها
معصوم و حجت خدا هستند؟
حد اقل مثل شیخ صدوق ،شیخ مفید ،شیخ طوسی ،سید مرتضی ،شیخ نعمانی و
غیرهم  را که قبول دارند و میدانند که آنها چه زحماتی را برای حفظ شریعت،
و دعوت مردم و مؤمنین به سوی حق و صراط مستقیم انجام دادند ،پس باید قائل
به امامت و عصمت آنها بشوند.
ناگفته نماند که بسیار عباراتی که به عنوان روایت ،در کتابچه های این جریان
آورده شده است ،تا نشان داده شود که مثال گفتههای آنها در روایات وارد شده است،
یا اصال روایت نیست بلکه گفتار کسانی مثل کعب االحبار و ارطاة و سطیح کاهن
است ،یا از گفته های غیر معصوم مثل عمار یاسر و غیره هست ،و یا از کتاب فتن
ابن حماد مروزی که عامی مذهب و قابل اعتماد نیست نقل شده است ،یا روایات
ضعیف السند یا ضعیف الدالله میباشد ،بلکه به ضرس قاطع میتوان گفت :که 99
درصد  از آنچه نقل کرده اند ضعیف است ،آن مقدار کمی هم که سند صحیح دارد
در رابطه با شخص امام دوازدهم} است که این جریان منحرف ،با تلبیس و تزویر
به احمد الحسن تطبیق میکنند.
و متوجه شدید که در بسیاری از موارد ،روایات را قیچی نموده ،قسمتی از آن را
نقل کرده و مابقی را اصال متذکر نشده اند ،تا به خوانندگان فهمانده شود ،که روایت
 .1زمر 18 - 17
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همین مقدار است و بس ،یا روایت را تحریف میکنند تا با این روش ،خود را به اثبات
برسانند ،که در ضمن مطالب گذشته به بعضی از آن موارد اشاره شد و طالبان حق
میتوانند بیشتر تحقیق نمایند ،تا حقیقت برای آنها روشن شود.
من باب مثال ،ناظم عقیلی که از نظریه پردازان این گروه به حساب میآید،
کتابچه ای دارد به نام (چهل حدیث مهدیین) که هر شخصی وقتی با این عنوان
مواجه میشود ،پیش خودش میگوید :که حتما در این کتابچه ،چهل حدیث که در
آنها از مهدیون دوازده گانه نام برده شده است ،وجود دارد و عدد چهل هم که فوق
تواتر است ،اما وقتی به این کتابچه مراجعه کنید و آن را بخوانید متوجه میشوید،
که تنها هشت حدیث که سه یا چهار تای آن حدیث نیستند ،بلکه گفتاری از کعب
االحبار و عبد اهلل بن عمر است ،یا دعاء است که سند به معصوم ندارد ،و فقط چهار
یا پنج حدیث میماند ،که در آن تعداد هم فقط یک یا دو حدیث که سند ضعیف
و غیر قابل اعتماد دارد ،داللت میکند که مهدیین فرزندان امام زمان} میباشند
و دوتای دیگر فقط لفظ مهدیین را دارد ،و در یک روایت تصریح شده که آنها امام
وم ِمن ِش َیعتِنا) از شیعیان اهلبیت هستند که هدایت یافته اند.
نیستند بلکه (اِن َّ ُهم قَ ٌ
ما بقی احادیثی را که نقل میکند ،نمیشود گفت همه حدیث منقول از
معصومین] میباشد بلکه بعضی دعاء است برای سالمتی امام زمان} و ذریۀ
آن حضرت ،بدون آنکه اشاره شده باشد آنها به امامت می رسند یا خیر؟ و بعضی هم
داللت دارند که امام عصر} وقتی ظهور کنند ،دارای زن و فرزند و عائله میباشند.
اما این آدم ک ّ
الش ،با انتخاب این عنوان دهن پرکن ،می خواهد آدمهای مثل
خودش را گول بزند و از مسیر حق منحرف کند.
نتیجه :صفت عصمت نه برای یمانی ثابت است ،و نه احمد بن اسماعیل همان
یمانی است ،و نه معصوم است که در فصل بعدی بیشتر متوجه خواهید شد.

 -12بیان اموری که با عصمت منافات دارد
اول :تناقضات احمد بن اسماعیل.
در تعریف معصوم گفتیم که عبارت است از کسی که ،بر عالوۀ اینکه گناه صغیره
و کبیره انجام نمی دهد ،سهو و نسیان و اشتباه و خطاء هم ندارد ،و اگر کسی این
چنین نباشد و حتی امور پیش پا افتاده را نفهمد یا دچار تناقض گوئی شود معصوم
نیست و در نتیجه امام نخواهد بود.
به همین جهت چند تا از خطاها و اشتباهات بسیار واضح و روشن احمد بن
اسماعیل را از کتابچه ها و نوشته های خود او نقل می کنیم ،تا مطلب برای همگان
روشن شود.
1
 -1احمد الحسن در یک جا ،مینویسد( :منظور از کنیه یعنی ابو فالن...میباشد).
اما در جای دیگر مینویسد( :اسم او احمد و کنیه اش عبد اهلل  -یعنی اسرائیل-
2
است.
اشکال :در لغت کنیه را به کلمه ای اطالق میکنند که در اول آن (اب) یا (ام) یا
(ابن) یا (بنت) آمده باشد ،مثل ابوطالب ،ام کلثوم ،ابن علی ،بنت الزهراء و غیره ،و
این آدم که خودش را امام و معصوم می داند در اول میگوید کنیه یعنی (ابو فالن)
اما در جای دوم میگوید( :کنیه اش عبد اهلل است) ،آیا عبد اهلل با (اب یا ام یا ابن یا
بنت) شروع شده است ،پس او معصوم نیست وا ّال این اشتباه فاحش از او سر نمیزد.
 -2در پاسخ به سؤالی میگوید ( :پاسخ برخی از سؤالهایت را ،در کتاب تفسیر
3
سوره توحید که اگر عمری باشد ان شاء اهلل بزودی منتشر خواهد شد.)...
 .1پاسخ های روشنگرانه ج  2ص 132
 .2متشابهات ج  4ص 71
 .3پاسخ های روشنگرانه ج  1ص21
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در جای دیگر میگوید ( :مهدی اول که ...نامش احمد است ،فرستاده امام مهدی}
و وصی و نیز دست راست وی میباشد ،و اولین کسی است که در آغاز ظهورش ،قبل
1
از آنکه با شمشیر قیام کند ،به وی ایمان میآورد).
اشکال :اگر این آدم میداند که تا ظهور و پس از ظهور و خروج امام زمان}
زنده است ،چون باید دست راست و وزیر آن حضرت باشد ،چرا در بقای عمر خود
تردید دارد ،مگر او نمیگوید که فرزند امام زمان} و جانشین آن حضرت است،
و مگر نمیگوید که یمانی است و یمانی باید تا ظهور و پس از ظهور بماند چون از
محتومات و عالئم حتمیه است.
مگر ادعا ندارد که فرزند با واسطۀ امام زمان} است ،و وصی و جانشین آن
حضرت نیز میباشد که بعد از آن حضرت امام سیزدهم باشد.
مگر ادعا نمیکند که او مهدی اول از دوازده مهدیی است ،که پس از اتمام دورۀ
امامت امام زمان} باید به کرسی امامت ،تکیه بزند.
پس روی چه حسابی این جا که می رسد میگوید( :اگر عمری باشد) آیا این
خود تناقضی آشکار نیست.
هم تا بعد از ظهور حضرت صاحب} و بلکه تا بعد از رحلت یا شهادت آن
حضرت وجود دارد و باید وجود داشته باشد ،چون مقدر چنین است که او جانشین
مثال پدر خود باشد ،و بعد او فرزندش جانشین خود او باشد ،و هم مردد است که آیا
تا فردا و فرداهای دیگر زنده است یا خیر؟
بیچاره پیروان نادان این آدم که هرگز فکرشان قد نداده است ،که چگونه میشود
بین این دو قضیۀ متناقض جمع کرد.
الس َما ِء إِلَـ ٌٰه َوفِي ْ َ
ال ْر ِ
ض إِلَـ ٌٰه َو ُه َو
(و ُه َو ال َّ ِذي فِي َّ
 -3او در جواب این پرسشَ :
يم) او کسی است که در آسمان اله است و در زمین اله است و او حکیم
يم ال ْ َعلِ ُ
ال ْ َح ِك ُ
2
دانا است  ،چرا بین اله آسمان و اله زمین فرق گذاشته شده است ،در حالیکه او
سبحان متعال اله یکتا هم در آسمان و هم در زمین میباشد.
میگوید( :یعنی الوهیت مطلق در آسمان و زمین فقط از آن خداوند سبحان و
متعال است ،در پاسخ به کسانی که گفتند الوهیت مطلق در آسمان از آن خدای
سبحان و متعال است ،ولی الوهیت مطلق در زمین از آن عیسی} یا حجت
ها]میباشند ،در زمان ائمه] نیز چنین اتفاقی افتاد و کسانی که ادعای
رجوع و انتساب به ایشان] را داشتند آنها را اله در زمین خواندند ،یعنی الوهیت
 .1پاسخ های روشنگرانه ج  1ص45
 .2زخرف 84
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مطلق را در زمین از آن آنها] دانستند ،ائمه] در احادیثی که از آنها نقل
شده است از این سخن برائت جستند ،به آنچه شیخ کلینی از امام صادق} در
1
کتاب کافی روایت نموده است مراجعه کنید).
اما در (تفسیر سورۀ توحید) میگوید...( :حضرت محمد ,همان مرتبه ی برزخ
بین حق و خلق است و به همین دلیل وقتی حضرت ابراهیم} و مالئکه او را
دیدند ،گمان بردند که او خدای سبحان و متعال است ...پس آن حضرت خدای در
خلق است (تا آنجا که میگوید ...) :و نیز وارد شده است (االله االکبر...( )...خدای
بزرگتر.)...
(بعد از چند سطر میگوید ) :تمام انبیاء و فرستاده شدگان از جانب خدای
سبحان و متعال ،فرستاده شده از سوی محمد ,یعنی اسرائیل و یا عبد اهلل و
صورت خدا یا خدای در خلق نیز میباشند ،انبیاء و فرستاده شدگان با خدای در
2
خلق روبرو شدند که همان حضرت محمد ,میباشد).
اشکال :اوال( :مرتبۀ برزخ بین حق و خلق) معنایش این است که نه حق است و
نه خلق است ،پس آن حضرت چیست؟ حق نیست ،خلق یعنی مخلوق هم نیست،
پس چیست ،برزخ است ،یعنی حجاب بین حق و خلق است یعنی تا آن حضرت
است ،خلق خالق را نمی شناسد و به خالق ایمان نمی آورد.
ثانیا :تناقض بین دو گفتار این آدم به وضوح معلوم است ،که اگر پیامبر و
ائمه] ،مخلوق اند و بندگان خدای یکتا هستند ،پس معنی ندارد که آنها خدای
در خلق باشند.
ثالثا :آیۀ مبارکه بطور مطلق نفی الوهیت از غیر خداوند متعال میکند هم در
خلق و هم در زمین و هم در آسمان و هم کل عالم هستی.
رابعا :حضرت ابراهیم} ،که خودش استاد علم توحید است ،و برای معرفی
توحید و شناساندن وحدانیت خدای متعال مبعوث به رسالت شده و به خلعت
امامت نیز آراسته گردیده ،امکان ندارد که غیر خدا را با خدا اشتباه کند ،و حضرت
محمد ,را خدا انگارد ،و این سخن توهینی بس بزرگ به آن پیام آور بزرگ توحید
است ،زیرا او را متهم به شرک میکند.
خامسا :مالئکه که خود شاهد عظمت پرودگار عالمیان میباشند ،و یک لحظه
هم از خداوند متعال غافل نیستند ،چطور امکان دارد ،حضرت محمد ,را خدا
پندارند؟
 .1پاسخهای روشنگرانه ج  2ص 199
 .2کتاب توحید ص  67و بعد از آن
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سادسا :از نظر این آدم تمام انبیاء]  ،خدا را نشاخته بودند ،زیرا حضرت
محمد ,را خدا پنداشتند.
سابعا :آیا معنی عبارت (االله االکبر) این است که دو خدا وجود دارد یکی اکبر
و دیگری اصغر؟
 -4میگوید( :منظور از یاد خداوند (اهلل) یاد خلیفه ی او در زمین یا وجه خداوند
1
یا همان اهلل در خلق است).
در جای دیگر میگوید( :علی خدای سبحان را بوسیلۀ خدای در خلق (محمد),
می شناسد (بعد از چند سطر از زبان علی} میگوید ) :یعنی اگر من لیاقت ندارم
2
که خدای در خلق باشم پس مرا رحمان در خلق قرار ده).
در جای دیگر در پاسخ به این سؤال که (خدا را با خدا بشناس یعنی چه ؟)
میگوید( :یعنی خداوند سبحان و متعال را با خدای در خلق بشناس ،و او همان
3
امام مهدی} میباشد).
اشکال :اوال :اگر مراد از خلیفه همان حجت الهی باشد ،که علی} نیز حجت
خداوند است ،پس طبق گفته این آدم علی} نیز ،خدای در خلق است ،پس معنی
ندارد که خدای در خلق به وسیلۀ خدای در خلق ،خدای سبحان را بشناسد.
ثانیا :اگر حجت و خلیفه خدا ،خدای در خلق است ،و علی} نیز خلیفه و حجت
خداوند است ،معنی ندارد به خداوند عرض کند( :اگر من لیاقت ندارم که خدای در
خلق باشم پس مرا رحمان در خلق قرار ده) ،آیا درست است که کسی هم خدای در
خلق باشد چون خلیفة اهلل است ،و هم خدای در خلق نباشد آیا این تناقضی آشکار
نیست؟
ثالثا :اگر امام مهدی} خدای در خلق باشد ،پس علی} که مقامش باالتر از
حضرت مهدی} است ،باید بطریق اولی خدای در خلق باشد ،در حالیکه در عبارت
نقل شده از این شخص ،گفته شد که علی} ،خدای در خلق نشد بلکه رحمان
در خلق است.
 -5میگوید( :برای مردار عقرب و سمندر (مارمولک بزرگ) بین  30تا  70لیتر
متناسب با حجم حیوان و وضعیت مردار ،آب از چاه کشیده شود).
در جای دیگر میگوید( :مردار حیوانی که خون جهنده دارد آب را نجس میکند ،و
 .1پاسخهای روشنگرانه ج  7ص 12
 .2متشابهات ج  3ص 64
 .3متشابهات ج  1ص 23
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اگر خون جهنده نداشته باشد ،آب نجس نمیشود).
اشکال :پس حیوانی که خون جهنده ندارد مرادرش پاک است ،و وقتی پاک
است ،چاه نجس نشده و نیازی به کشیدن آب از آن نیست ،در حالیکه در مسئله
قبلی گفت باید بین  30تا  70لیتر آب برای مردار عقرب و سمندر از چاه کشیده
شود ،یعنی حیوانی که خون جهنده ندارد ،مردارش نجس است ،و بین نجس است
و نجس نیست ،تناقض است.
 -6احمد بن اسماعیل میگوید( :آنچه که انجیل برنابا نامیده میشود صرفا
بازیچه ای است ،که مسلمان نماها خود شان را با آن فریب می دهند ،وگرنه
این انجیل نه ارزش تاریخی دارد و نه هیچ فرد عاقلی میتواند با آن بر مسیحیان
2
احتجاج نماید ،چگونه ممکن است بتوان به کتابی که اصالتی ندارد محاجه نمود).
در جای دیگر میگوید( :در انجیل برنابا از جانب حضرت عیسی} تصریح شده
است که وی آمده تا به محمد ،,بشارت دهد و مرد دیگر که رمز گونه از وی با
لفظ (برگزیده) یا (یکی از برگزیدگان) و (کسی که دین محمد ,را آشکار خواهد
3
ساخت) یاد شده است)
اشکال :یا انجیل برنابا هیچ ارزش و اعتبار ندارد ،پس استدالل به آن غلط است
و مسلمان نماها به آن استدالل میکنند ،یا اینکه اعتبار دارد و کسی که به آن
استدالل میکند مسلمان نما نیست.
پس طبق این دو گفتار متناقض ،احمد الحسن هم مسلمان نما است و هم
نیست و این تناقضی است روشن که منافات با عصمت بلکه با علم و درایت دارد  
َفا ْع َتب ُِروا يَا أُول ِي الْب ْ َصا ِر.
 -7در پاسخ این سؤال که آیا مسیح} از کلمه پدر ،پدر من استفاده کرد،
4
میگوید( :بلی نبی خدا از کلمۀ پدر ،پدر من ،یا پدر شما استفاده می کرد)
در جای دیگر در جواب کسی که می پرسد :آیا در تورات و انجیل تحریف وجود
5
دارد ،میگوید( :در تورات و انجیل امروزی چیزی از تحریف وجود دارد) .
جای دیگر میگوید( :شواهد و دالیلی که نشان می دهد یهود و نصاری ،تورات و
انجیل را تحریف نموده اند ،بسیار است (در چند سطر بعد میگوید ) :تحریف شده
بودن تورات و انجیل کنونی مسلم و قطعی است (و در آخر همین مطلب میگوید):
1

 .1احکام نورانی اسالم ج  1ص 26- 21
 .2در محضر عبد صالح خدا ج  2ص 40
 .3گوساله ج  1ص 105
 .4پاسخ های روشنگرانه ج  3ص 88
 .5پاسخ های روشنگرانه ج  2ص 93
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تورات و انجیل به عنوان متون تاریخی باقی مانده قابل استفاده است ،و به عنوان
حکم الهی و اخبار غیبی ،میتوان برخی  قسمت های آن را صادر شده از انبیاء]
دانست ،و یا حد اقل برخی از معانی موجود درآن را ،البته تا آنجا که با معانی که
1
قرآن و سنت پیامبر ,و اهل بیت معصوم] آورده اند ،مطابقت داشته باشد)
در جای دیگر پس از آنکه فکر جدائی دین از سیاست را ،معلول تبعیت از غرب و
غربیها می داند و اینکه این مفکوره از یهودیان و مسیحیان سرچشمه گرفته است،
قسیسان بر سر مسندهای دنیوی نبود،
میگوید( :اگر تحریف تورات و انجیل و نزاع ّ
2
این فکر هرگز در غرب و در میان مسیحیان و یهودیان ،گسترش پیدا نمی کرد)
اشکال :اوال :آیا در تورات و انجیل کنونی چیزی از تحریف وجود دارد ،یا بیشتر از
چیزی؟ احمد بن اسماعیل دو بیان دارد که اولی با دومی مخالف است ،زیرا (چیزی)
حمل بر کم میشود ،اما از آخر سخن او بر میآید که بسیاری از تورات و انجیل
امروزی تحریف شده میباشد.
ثانیا :تورات و انجیل خداوند متعال را پدر خطاب میکنند ،اما الزمه این مطلب
این نیست که عیسی} نیز مرتکب این کلمه شده باشد ،و با وقوع تحریف درعهدین
قدیم و جدید ،چگونه اطمینان پیدا میشود که این کلمه ،از دهان مبارک حضرت
عیسی} خارج شده باشد.
احمد بن اسماعیل توجیه میکند که چون اصل همه چیز خداوند است و ما
همه عیال او هستیم پس پدر حقیقی خداوند میباشد ،ولی این توجیه باطل است،
چون در این صورت میشود خدا را برادر هم گفت ،برای اینکه برادر است که پشت
برادر و قوت او است و چون همه ما تکیه بر خداوند داریم پس برادر حقیقی ،خداوند
متعال است ،و میشود مادر هم گفت چون همان طور که مادر نسبت به کودکش
مهربان است ،خدا هم نسبت به بندگانش مهربان و بلکه مهربانتر از مادر است( ،اعوذ
باهلل من الشیطان الرجیم)
ثالثا :وی اقرار میکند که آن مقدار از تورات و انجیل که با قرآن وسنت مطابقت
دارد صحیح است ،در حالیکه آنچه را که به حضرت عیسی} نسبت می دهد،
مخالف قران و سنت است.
در قرآن کریم ،پدر بودن خدا برای عیسی} به نصاری نسبت داده شده نه به
يح ا ْب ُن ال َّل ِ
ـه} نصاری گفتند :مسیح
ارى الْ َم ِس ُ
خود حضرت عیسی} َ
{وقَالَ ِت الن ََّص َ
.1گوساله ص 83
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فرزند خداوند است.
یعنی نصاری چنین عقیده داشتند ،و در یک جای قرآن و سنت نیامده است،
که حضرت عیسی} خطاب به خداوند متعال گفته باشد :پدر ،پدر من ،پدر شما،
پس چون مطابق قرآن و سنت نیست حضرت عیسی} به این کلمه تکلم نکرده
است ،اما احمد بن اسماعیل میگوید کرده است ،و این تناقضی آشکار و واضح است.
رابعا :بین اینکه (چیزی از تورات و انجیل تحریف شده است) ،و (فقط معانی
که مطابق قران و سنت باشد تحریف نشده است) ،نیز تناقض وجود دارد ،زیرا مفاد
گفته اول این است که ،تحریف در انجیل و تورات بسیار کم است ،ولی مفاد گفته
دوم این است که تحریف در این دو کتاب خیلی زیاد است ،زیرا معانی مخالف قرآن
و سنت ،در این دو کتاب بسیار زیاد است.
خامسا :تناقض بین تحریف بیشتر این دو کتاب ،و فقط در قسمت جدائی دین
از سیاست ،نیز کامال مشهود و معلوم است.
 -8وی در رابطه با آیۀ تطهیر و اینکه نص است بر عصمت اهلبیت] میگوید:
(همان گونه که بسیاری از مفسرین توضیح داده اند ،پیامبر ,به صراحت اعالم
فرموده است که منظور از اهلبیت ،علی و فاطمه و حسن و حسین} میباشد،
و بعضی از پیروان او نیز در پاورقی ،به روایاتی استدالل نموده است ،که کلمه
2
(اهلبیت) در این آیه شامل زنان پیامبر ,نمیشود).
اما در جای دیگر در پاسخ به این سؤال که آیا آیۀ تطهیر که مخصوص اهل
بیت] می باشد ،زنان پیامبر ,را نیز شامل میشود؟ یا فقط منظور علی،
فاطمه ،حسن ،حسین ،ائمه ] و مهدیون هستند؟
میگوید( :دروازۀ اخالص برای خداوند سبحان و متعال برای هر انسانی باز است (تا
آنجا که میگوید ):اگر انسان از این شراب طاهر و پاک کننده بنوشد ،کامال تطهیر
الر ْج َ
میشود {لِ ُي ْذ ِه َب َع ُ
يرا} تا اینکه خداوند رجس
نك ُم ِّ َ
س أ ْه َل الْ َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِه ً
3
و پلیدی از شما اهل بیت بزداید و شما را مطهر و پاکیزه گرداند).
4
اما در مورد همسران حضرت محمد( ،,خدیجه{ از آنها است).
اشکال :اگر آیه تطهیر فقط مخصوص خمسۀ طیبه میباشد ،پس زنان پیامبر,
را شامل نمیشود ،نه حضرت خدیجه{ را و نه دیگر زنان آن حضرت را.
1
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و اگر عمومیت دارد و حتی شامل میشود هر انسانی که اهل تقوی و طهارت
باشد و شراب طهور نوشیده باشد ،پس مخصوص پنج تن آل عبا] نیست و
عمومیت دارد.
عمومیت دارد و عمومیت ندارد ،تناقضی است که از این امام فیس بوکی استفاده
میشود.
 -9احمد بن اسماعیل پس از آنکه خواب خوب (رؤیای صالحه) را یکی از بشارت
های نبوت میداند و...
میگوید( :نکته قابل توجه این است که فرمایش حضرت (پیامبر}) مبتنی بر
اینکه (از پیامبری چیزی باقی نمانده است جز رؤیای صادقه) به این معنی نیست
که هرکسی رؤیای صادقه ببیند ،نبی ارسال شده از جانب خداوند است ،بلکه مراد
آن است که رؤیای صادقه در واقع خبری درست است که از ملکوت آسمان ها ،برای
بیننده آمده است).
چند صفحه بعد میگوید( :مانعی ندارد که برخی از مؤمنین که در عبادات خود به
درگاه ایزدی اخالص پیشه کرده اند ،به مقام نبوت برسند و خدای سبحان و تعالی
1
به این وسیله (رؤیا) به آنها وحی نماید).
اشکال :باآلخره ،بعد از رسول خاتم ،,کسی میتواند به نبوت برسد یا خیر؟
در عبارت اول میگوید با رؤیا کسی به نبوت نمی رسد و این مقام را به دست
نمیآورد ،بلکه خبرهایی به او داده میشود ،اما در عبارت دوم مدعی میشود ،که
بعضی میتوانند از طریق رؤیا به مقام نبوت برسد ،و آیا تناقضی آشکار تر و واضح تر
ازاین وجود دارد ،که به فاصله پنج یا شش صفحه آن چیزی را که اول گفته است
نقض نماید ،آیا مقام نبوت ،معنای دیگری غیر از ارسال از جانب خداوند را دارد؟
 -10بعد از آنکه اقرار میکند پیامبر ,هم خاتَم انبیاء و هم خات ِم انبیاء بوده و
میباشد و رسالت و شریعت و کتاب او تا روز قیامت ،باقی خواهد بود.
میگوید( :اما راه رسیدن به مقام نبوت برای فرزندان آدم باز مانده است ،هرکس از
مؤمنین که عبادت و عملش را برای خدای سبحان و متعال خالص گرداند ،میتواند
2
به مقام نبوت برسد).
اشکال :هم پیامبر اسالم ,خاتَم و خات ِم پیامبران] باشد و هم هر مؤمنی
که خالصانه بندگی خداوند متعال نماید به مقام نبوت برسد یعنی چه؟ یعنی بعد
از پیامبر اسالم ،,نبیی نمیآید ،و بعد از آن حضرت ،صد ها و بلکه هزار ها نبی
 .1نبوت خاتم ص  24و 31
 .2همان ص 41
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آمده است و بعد از این هم خواهد آمد ،آیا این تناقض نیست؟
مگر اینکه این آدم از کلمه (نبی و نبوت) معنای دیگری را اراده کرده باشد ،که
در آن صورت هم قابل قبول نخواهد بود ،برای اینکه ظاهر این کلمه (نبی و نبوت)
داللت بر ارسال و بعث از جانب خداوند متعال را دارد ،و این معنائی است که کل
مسلمانان از صدر اسالم تا امروز از کلمه (نبی و نبوت) فهمیده اند و در آینده نیز
همین معنی را میفهمند.
این چند مورد به عنوان مشت نمونۀ خروار ذکر شد ،و اال کسی که نوشتههای
این مدعی کذاب و یارانش را تفحص کند ،از این تناقضات و خطاهای واضح و روشن
زیاد پیدا میکند.
دوم :مخالفت احمد الحسن با نص صریح قرآن و سنت.
 -1احمد بن اسماعیل همۀ امامان] و خودش را پیامبر میداند و قائل به
ختم نبوت به وجود مقدس رسول اهلل ,نیست.
میگوید( :ائمه] رسوالن هدایت گر از سوی حضرت محمد ,و به سوی او
1
هستند ،و همگی آنها  -که صلوات پرودگارم بر آنها باد  -دارای مقام نبوت اند).
وی در جواب پرسشی که چگونه امکان دارد ،حضرت عیسی}که پیغمبر است،
پشت سر کسی نماز بخواند که پیغمبر نیست ،میگوید( :نماز خواندن پیامبر خدا
حضرت عیسی} پشت سر امام مهدی} ،از دو احتمال خارج نیست.
اول اینکه امام مهدی} برتر از عیسی بن مریم[ باشد ،و به طور طبیعی امام
مهدی} نمیتواند برتر باشد ،مگر اینکه مقام نبوت را نیز دارا باشد که در این
صورت جایی برای بحث در بارۀ اشکالی که شما طرح نمودید وجود نخواهد داشت،
با وجود اینکه من به این مورد معتقدم ولی احتمال دوم را نیز مطرح میکنم و به
2
آن پاسخ میدهم.)...
جای دیگر در پاسخ به این پرسش که چرا مقام امامت باالتر از نبوت است میگوید:
(امامت یعنی تسلط بر عوالم باال و پائین (عوالم علیا و سفلی) به اذن خداوند و
رهبری سربازان خدا و تصرف در آنها به اذن و اجازۀ خداوند ،و غیر ممکن است که
3
کسی بدون اینکه مقام نبوت را کسب کند ،به مقام امامت نایل شود).
جای دیگر میگوید( :امام مهدی} مقام نبوت را هم دارد و برتر از نبی خدا
 .1نبوت خاتم ص 43
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عیسی} میباشد).
جواب :یکی از ضروریات دین مقدس اسالم که همۀ مسلمانان از صدر اول تا
امروز به آن قائلند ،و یک نفر هم از امت اسالمی ،چه معصوم و چه غیر معصوم با آن
مخالفت نکرده است ،اصل اعتقاد به خاتمیت و ختم نبوت به وجود مقدس رسول
اهلل ,میباشد ،و چون از ضروریات مبرم دین مقدس اسالم به حساب میآید،
منکر این اصل کافر و مرتد خوانده میشود ،و بر همین اساس قادیانی و پیروان او
و همچنین بهائیان و امثال اینها کافر گفته شده اند و حکم به نجاست آنها میشود.
این اصل هم از قرآن کریم و هم از سنت متواتره به دست میآید.
اگر گفته شود :مراد این آدم از نبوت ائمه] غیر از نبوت انبیاء] است،
زیرا او امامان] را ،رسوالن حضرت محمد ,میداند و میگوید ....( :بنابر این
حضرت محمد ،,ارسال از جانب خداوند متعال را خاتمه داد ،و ارسالی که از
2
جانب خود وی میباشد را گشود).
در جواب گفته میشود :اوال :اگر نبوتی را که این آدم برای امام زمان} و دیگر
امامان] قائل است ،از سنخ نبوت انبیای سلف] باشد ،و امامان] مثل
انبیاء] مبعوث به نبوت شده باشند ،که خالف ضرورت دین و قرآن و سنت
است ،و اگر غیر از نبوت متعارف می داند و امام را رسول رسول معرفی میکند
نه رسول خدا ،که در این صورت امام زمان} مزیتی و فضیلتی از این جهت ،بر
حضرت عیسی} پیدا نمیکند ،زیرا که پرواضح است که مقام رسول خدا از مقام
رسول رسول خدا به مراتب میتواند باالتر باشد.
ثانیا :وی هم پیامبران و هم امامان را فرستادگان خدا و حضرت رسول خاتم,
میداند ،چون میگوید( :زیرا ارسال پیامبران پیشین اگرچه از سوی خداوند سبحان
و تعالی بوده ،ولی از جانب حضرت محمد نیز بوده است (تا آنجا که میگوید ):بنابر
این محمد ,صاحب رسالت انبیای پیشین است ،به این صورت که رسالت از
طریق او نازل شده است (تا آنجا که میگوید ):و پس از بعثت رسول اکرم ،,نیز
3
ارسال امامان (بعد از او) به وسیلۀ حضرت و به امر خداوند صورت میگرفته است).
ثالثا :نبوت به معنی اصطالحی آن بر غیر انبیاء] به هیچ عنوان صحت اطالق
و استعمال ندارد و این معنی در قرآن و سنت کامال مشهود است.
اول :در قرآن کریم هرجا کلمه (انبیاء یا نبی یا رسول) آورده شده است ،مراد
1
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همان کسانی هستند که از جانب خدای متعال برای هدایت بشر فرستاده شده اند
ـه َو َق ْت ِل ِه ُم ْ َ
ات ال َّل ِ
{ َف ِب َما نَق ِْض ِهم ِّمي َثا َق ُه ْم َو ُك ْف ِر ِهم بِآ َي ِ
الن ِب َيا َء بِغ َْي ِر َح ٍّق َوق َْولِ ِه ْم ُق ُلوبُ َنا ُغ ْل ٌف
ون إ َِّل َق ِل ًيل} پس به خاطر اینکه عهد و پیمان
ـه َع َل ْي َها بِ ُك ْف ِر ِه ْم َف َل ُيؤْ ِم ُن َ
بَ ْل َط َب َع ال َّل ُ
(با خدا) را شکستند ،و به آیات الهی کفر ورزیدند ،و انبیاء را به ناحق کشتند (و از
روی استهزاء) میگفتند :بر دلهای ما مهر نهاده شده (و سخن انبیاء را نمی فهمیم،
از درگاه خدا رانده شدند) بلکه خداوند متعال بر دلهای آنها به خاطر کفر شان مهر
1
زده که جز عدۀ قلیلی ایمان نمیآورند.
{وق َ
وت َم ِل ًكا} و گفت پیامبرشان که
ـه ق َْد بَ َع َث لَ ُك ْم َطالُ َ
َال لَ ُه ْم نَ ِبيُّ ُه ْم إ َِّن ال َّل َ
َ
2
خداوند طالوت را به عنوان ملک و حاکم برای شما انتخاب نموده است.
در این دو آیۀ مبارکه و آیات دیگر قرآن کریم دیده میشود که معنی نبی همان
معنی اصطالحی مبعوث از جانب خداوند متعال است ،و استعمال دیگری غیر از
این ندارد.
دوم :در احادیث و سنت هم قضیه از همین قرار است.
ال :قُ ْل ُت ِ َ
ان قَ َ
(م َح َّم ِد بْنِ ِسنَ ٍ
لبِي اَل ْ َح َسنِ ا َ ِّلر َضا} فِي
کلینی روایت میکند ازُ :
َ
َ
ك ب ِ َه َذا ا َ ْ َ
س أب ِ َ
َّك قَ ْد َش َه ْر َت ن َ ْف َس َ
ون إِن َ
ون
ار َ
ار َ
يك َو َس ْي ُف َه ُ
أيَّا ِم َه ُ
ل ْم ِر َو َج َل ْس َت َم ْجلِ َ
َ َ
ال َر ُس ُ
ال َج َّرأَنِي َع َلى َه َذا َما قَ َ
يُ َق ِّط ُر اَل َّد َم فَ َق َ
وج ْهلٍ ِم ْن َر ْأ ِسي َش ْع َر ًة
ول ا َ َّلل ِ ,إ ِْن أ َخ َذ أب ُ َ
َ
اش َه ُدوا أَن ِّي ل َ ْس ُت بِنَبِ ٍّي َو أَنَا أَقُ ُ
اش َه ُدوا أَن ِّي
ون ِم ْن َر ْأ ِسي َش ْع َر ًة فَ ْ
فَ ْ
ار ُ
ول ل َ ُك ْم إ ِْن أ َخ َذ َه ُ
ل َ ْس ُت بِإ َِما ٍم) محمد بن سنان مىگويد :در زمان خالفت هارون به امام رضا} عرض
كردم :شما خود را به امامت شيعيان شهره ساخته ايد و در جايگاه پدر نشسته ايد
در حالى كه از شمشير هارون خون مىچکد ،فرمود :آنچه مرا در اين كار جرأت
بخشيده اين سخن پيامبر ,است كه فرمود :اگر ابوجهل بتواند موئی از سر من کم
کند ،شهادت دهید كه من پيامبر نيستم ،و من به شما مىگويم :اگر هارون مويى 
3
از سر من کم کرد ،شهادت دهید كه من امام نيستم.
عالمه مجلسی این روایت را از کتاب (العمدة ابن بطریق) از علی} نقل
َ
وحى إِل َ َّي)
میکند که آن حضرت در ضمن روایتی فرمود( :أ َل إِن ِّي ل َ ْس ُت بِنَبِ ٍّي َو َل يُ َ
4
آگاه باشید که من (نبی و) پیامبر نیستم و به من وحی نمیشود.
صدوق در روایتی طوالنی از امام رضا} نقل میکند که فرمود( :فَ َمنِ ا ِ َّد َعى
 .1نساء 155
 .2بقره 247
 .3کافی ج  8ص 267
 .4بحار االنوار ج  35ص  317و العمدة ص 213
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لئ ِ َّم ِة ُربُوبِيَّ ًة أَ ْو نُبُ َّو ًة أَ ْو ل ِ َغ ْي ِر ا َ ْ َ
لنْبِيَا ِء ُربُوبِيَّ ًة َو ا ِ َّد َعى ل ِ ْ َ
لِ ْ َ
ام ًة فَنَ ْح ُن ِم ْن ُه ب ُ َر َء ُاء فِي
لئ ِ َّم ِة إ َِم َ
ا َ ُّلدنْيَا َو ا َ ْل ِخ َر ِة) پس كسى كه ادعا كند از براى پيغمبران] خدائى را ،يا ادعا
كند از براى ائمه] خدائى را يا پيغمبرى را يا از براى غير ائمه امامت را پس ما
1
از او در دنيا و آخرت بيزاريم.
عالمه مجلسی از علل الشرایع و عیون اخبار الرضا} و امالی صدوق نقل
ول َّ
الل ِ
الر َضا ع فَ ُق ْل ُت ل َ ُه يَا ابْ َن َر ُس ِ
ان قَ َ
(الري َّ ِ
وسى ِّ
میکند ازَّ :
ال َد َخ ْل ُت َع َلى َعلِ ِّي بْنِ ُم َ
ون إِن َ
الدنْيَا فَ َق َ
ال} قَ ْد َعلِ َم
َّك قَبِ ْل َت ِو َليَ َة ال ْ َع ْه ِد َم َع إ ِْظ َها ِر َك ال ُّز ْه َد فِي ُّ
اس يَ ُقول ُ َ
إ َِّن النَّ َ
َّ
ول َذل ِ َ
اللُ َك َرا َهتِي ل ِ َذل ِ َ
ك فَ َل َّما ُخيِّ ْر ُت ب َ ْي َن قَبُ ِ
اختَ ْر ُت ال ْ َقبُ َ
ول َع َلى ال ْ َق ْتلِ
ك َو ب َ ْي َن ال ْ َق ْتلِ ْ
َ
َ
ان نَبِيّ ًا َر ُس ً
ور ُة إِلَى تَ َولِّي َخ َزائِنِ
وس َف} َك َ
ول فَ َل َّما َدفَ َع ْت ُه الضَّ ُر َ
َو ْي َح ُه ْم أ َما َعلِ ُموا أ َّن يُ ُ
اج َع ْلنِي َعلى َخزائِنِ ْ َ
ض إِن ِّي َح ِف ٌ
ور ُة إِلَى قَبُ ِ
ال ْ َعزِي ِز قَ َ
ال ْر ِ
ول
ال ل َ ُه ْ
يم َو َدفَ َع ْتنِي الضَّ ُر َ
يظ َعلِ ٌ
َ
َ
ْ
ك َع َلى إِ ْك َرا ٍه َو إ ِْجبَا ٍر ب َ ْع َد ْال ِْش َر ِ
َذل ِ َ
اف َع َلى ال ْ َه َل ِك َع َلى أن ِّي َما َد َخ ْل ُت فِي َه َذا ال ْم ِر إ َِّل
َّ
ُد ُخ َ
ول َخا ِر ٍج ِم ْن ُه فَ ِإلَى الل ِ ال ْ ُم ْشتَ َكى َو ُه َو ال ْ ُم ْستَ َعان) ریان بن صلت میگوید :وارد شدم
بر امام رضا} و عرض کردم ،یابن رسول اهلل ،مردم پشت سر شما حرفهای میزنند
و میگویند :شما در حالیکه خود را زاهد نشان میدهید والیت عهدی مأمون را
پذیرفتید ،حضرت فرمود :به درستی که خداوند متعال می داند که من هیچ عالقه
ای به قبول والیت عهدی نداشتم و آن را مکروه می پنداشتم ،اما وقتی مخیر شدم
بین قبول و کشته شدن ،قبول را اختیار کردم برکشته شدن ،وای بر آنان آیا نمی
دانند که وقتی یوسف} که نبی و رسول بود ،مجبور شد که متولی خزائن حاکم
مصر شود گفت :مرا سرپرست خزائن مصر قرار داده که نگه دارندۀ آگاهم ،و من نیز
مجبور به قبول شدم و با اکراه و اجبار و پس از تهدید به قتل پذیرفتم ،مشروط بر
اینکه در هیچ امری از امور حکومت دخالت نکنم ،و به خداوند شکایت میکنم و از
2
او استعانت میجویم.
پس کلمه (نبی) از منظر قرآن و سنت ،بر غیر انبیاء} قابل اطالق نیست،
و همان طوریکه از بعضی روایات فوق الذکر استفاده شد ،موجب کفر و زندقه نیز
میشود.
عالوه بر آنچه گفته شد ،قرآن کریم در آیات متعدده و سنت متواترۀ قطعیه ،در
حدیث منزلت و غیر آن ،پیامبر بزرگوار اسالم ,را آخرین نبی و رسول معرفی
میکند و هرکه غیر از این بگوید کافر است.
 -2احمد بن اسماعیل چنانکه از گفتههای او که در چند سطر پیش از این
 .1عیون اخبار الرضا ع  ج  2ص 201
 .2بحار االنوار ج  49ص 130
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آوردیم ،معلوم میشود که قائل است به اینکه در ارسال رسل و بعث انبیاء ،حضرت
محمد ,نیز مرسِ ل است ،و او است که به اذن خداوند انبیاء و رسل را ارسال
میکند ،و کلمه (خاتم) را به همین معنی حمل میکند و میگوید ...( :به این
ترتیب (خاتم) به معنی قرار داشتن در وسط دو امر و (خاتم) به معنی آخرین روشن
شد ،عالوه بر این بیان شد که حضرت (خاتم النبیین) به معنی کسی که رسالت
آنها (رسوالن) به او مهر میشود ،یعنی رسالت آنها به اسم حضرت رسول ،,مهر
و امضاء خورده است ،میباشد ،زیرا ارسال پیامبران پیشین اگرچه از سوی خدای
1
سبحان و تعالی بوده ولی از جانب حضرت محمد ,نیز بوده است.
جواب :حتی یک آیه در قرآن کریم و یک حدیث در سنت معصومین]
نداریم که ارسال رسل به پیامبر ,نسبت داده شده باشد ،نه استقالال و نه در طول
ارسال خداوند ،حتی اشاره ای هم به این قضیه در قرآن و حدیث نشده است.
بلکه خداوند متعال در تمام آیاتی که مربوط به بعث انبیاء و رسل] میشود،
ذات مقدس خود را به عنوان ارسال کننده و مرسِ ل معرفی نموده است.
{و ْاس َأ ْل َم ْن َأ ْر َس ْل َنا ِم ْن ق َْب ِل َ
ك ِم ْن ُر ُس ِل َنا َأ َج َع ْل َنا ِم ْن ُد ِ
ون}
الر ْح َمنِ آلِ َه ًة ُي ْع َب ُد َ
َ
ون َّ
و از رسوالن ما كه پيش از تو گسيل داشتيم جويا شو آيا در برابر (خداى) رحمان
2
خدايانى كه مورد پرستش قرار گيرند مقرر داشته ايم.
در این آیه مخاطب شخص پیامبر ,است ،و خداوند نمی فرماید :از رسوالنی
که تو ارسال کرده ای بپرس بلکه می فرماید :از رسوالنی که ما ارسال کرده ایم
سؤال کن.
ان النَّاس ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة َفب َع َث َّ
اب
{ َك َ
ين َو َأن َْز َل َم َع ُه ُم الْ ِك َت َ
ين َو ُم ْن ِذ ِر َ
ين ُم َب ِّش ِر َ
اللُ ال َّن ِب ِّي َ
ُ
َ
يما اخْ َت َل ُفوا ِف ِ
بِالْ َح ِّق لِ َي ْح ُك َم بَ ْي َن الن ِ
يه} مردم امتى يگانه بودند پس خداوند
َّاس ِف َ
پيامبران را نويد آور و بيم دهنده برانگيخت و با آنان كتاب (خود) را به حق فرو
3
فرستاد تا ميان مردم در آنچه با هم اختالف داشتند داورى كند.
اس َت ْك َب ُروا َو َكانُوا
وسى َو َها ُر َ
{ث َُّم بَ َع ْث َنا ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم ُم َ
ون ِإلَى ِف ْر َع ْو َن َو َم َل ِئ ِه بِآ َيا ِت َنا َف ْ
ين} سپس بعد از آنان موسى و هارون را ،با آيات خود به سوى فرعون
ق َْو ًما ُم ْج ِر ِم َ
4
و سران (قوم) وى فرستاديم ،اما (آنان) گردنكشى كردند و گروهى تبهكار بودند.
در این دو آیۀ مبارکه نیز ارسال رسل و بعث انبیاء] ،تنها به خداوند متعال
 .1نبوت خاتم ص 44
 .2زخرف 45
 .3بقره 213
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نسبت داده شده و به هیچ عنوان رسول خاتم ,به عنوان مرسِ ل رسل و انبیاء
معرفی نشده است.
ول ِم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َيا ِت َ
{ربَّ َنا َوا ْب َع ْث ِفي ِه ْم َر ُس ً
اب َوالْ ِح ْك َم َة
ك َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم الْ ِك َت َ
َ
َ
َ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
يم} پروردگارا در ميان آنان فرستاده اى از خودشان
ك
ح
ل
ا
يز
ز
ع
ل
ا
ْت
ن
أ
َّك
ن
إ
م
ه
َ
ُ
َ
َ ُ
َو ُي َز ِّكي ْ
برانگيز تا آيات تو را بر آنان بخواند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد و پاكيزۀ شان
1
كند زيرا كه تو خود شكست ناپذير حكيمى.
در این آیۀ مبارکه هم می بینید که حضرت ابراهیم} از خداوند متعال تمنا
میکند تا پیامبری برای امیین از میان خودشان بر انگیزاند ،و اگر شخص پیامبر
اسالم ،,در موقع دعای حضرت ابراهیم} مرسِ ل ابراهیم بود  ،آیا درست بود که
از خدا بخواهد خود ارسال کننده را ارسال کند؟
این آدم نادان برای اینکه چرندیات خودش را ثابت کند به روایت ذیل تمسک
میکند.
ول َع َز ْم ُت َع َل ْي ِ
ض ُول ْ ِد ِه َو يَ ُق ُ
يح قَ َ
يح
الَ :س ِم ْع ُت أَبَا َع ْب ِد ا َ ّللِ} يُ َع ِّو ُذ ب َ ْع َ
( َع ْن َذ ِر ٍ
ك يَا ِر ُ
َ
َ
}ر ُس ُ
ول
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ين َ
َو يَا َو َج ُع َكائِن ًا َما ُك ْن ِت بِال ْ َعز َ
ِيم ِة اَلَّتِي َع َز َم ب ِ َها َعلِ ُّي بْ ُن أبِي َطال ِ ٍب أ ِم ُ
َ
َ
َ
َ
َر ُس ِ
لص ْب َر ِة فَأ َجابُوا َو أ َطا ُعوا ل َ َّما أ َج ْب ِت َو أ َط ْع ِت َو َخ َر ْج ِت
ول ا َ َّللَِ ,ع َلى ِج ِّن َوا ِدي ا َ َّ
ال ٍن اِبْنِ اِبْنَتِي فُ َ
َعنِ اِبْنِي فُ َ
لسا َع َة) ذريح گويد :شنيدم از امام صادق} كه
لسا َع َة ا َ َّ
الن َ َة ا َ َّ
2
در (تعويذ) .فرزندش اين جمالت را ميفرمود :تو را سوگند دهم اى باد و اى درد،
هرچه باشى بدان سوگندى كه قسم داد بدان على بن ابى طالب فرستادۀ رسول
خدا ،,بر جنيان وادى صبرة و آنان فرمانبردند و اجابت دستورش كردند كه تو
نيز اجابتم كنى و فرمانم ببرى ،و هم اكنون همين ساعت از بدن پسرم فالن كه
3
دخترزادۀ من است بيرون روى.
و چون در این روایت از عبارت (رسول رسول اهلل) استفاده شده است ،این نادان
استدالل میکند که ائمه ] ،دارای مقام نبوت میباشند.
4
و ادعا میکند که یکی از اسامی علی بن ابی طالب} (رسول رسول اهلل) است.
در حالیکه اوال :رسول در این روایت به معنی لغوی آن استعمال شده است یعنی
(قاصد) و نه به معنی اصطالحی که نسبت به انبیاء و رسل به کار گرفته میشود.
ثانیا :در بین اسامی امیرالمؤمنین} ،اسمی به عنوان (رسول رسول اهلل) وجود
 .1بقره 129
 .2تعويذ يعنى پناه دادن و دعا خواندن براى دفع جن و شياطين و چشم زخم و غيره
 .3کافی ج  8ص 85
 .4نبوت خاتم ص 45
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ندارد ،وگرنه باید این جا و آنجا وقتی کسی میگفت :رسول رسول اهلل فرمودند ،باید
همه میدانستند که مراد علی} است.
لصا ِدقِ } أَ َّن َر ُس َ
ول
(ر ِو َي َعنِ ا َ ْل َِما ِم ا َ َّ
ثالثا :عالمه مجلسی روایت میکند که ُ
َ
َ
َ
ان :يَ ْأ ُم ُر اَل ْ ُمنَا ِد َي أ ْن يُنَا ِد َي فِي أ ْهلِ اَل ْ َم ِدينَ ِة أنَا َر ُس ُ
ول
ان إِذَا َشا َه َد َش ْه َر َش ْعبَ َ
ا َ َّلل َِ ,ك َ
ان َش ْهرِي ،ر ِحم ا َ َّللُ م ْن أَ َعانَنِي َع َلي ِه .ثُم قَ َ َ
َر ُس ِ
ول ا َ َّلل ِ ,إِل َ ْي ُك ْم فَ ُه َو يَ ُق ُ
ير
ول :إ َِّن َش ْعبَ َ
ْ َّ
َ
َ َ
ال أ ِم ُ
َ
َ
َ
َّ
ين}ُ :م ْن ُذ أ ْن َس ِم ْع ُت ُمنَا ِد َي َر ُس ِ
ان َو ل َ ْن أ ْت ُر َك ُه َما
ول اَلل ِ,ل َ ْم أ ْت ُر ْك َص ْو َم َش ْعبَ َ
اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َّ
ُد ْم ُت َحيّ ًاَ ،و قَ َ
ان تَ ْوب َ ٌة ِم ْن َج ِمي ِع ا َ ُّلذن ُ ِ
وب ِم َن اَلل ِ َع َلى اَلنَّ ِ
اس)
ان َو َر َم َض َ
ال :إ َِّن َص ْو َم َش ْعبَ َ
منقول است از حضرت صادق}كه چون حضرت رسول ،,ماه شعبان را مشاهده
مىنمود ،امر مى فرمود :ندا كنندۀ را كه ندا كند در ميان مردم كه اى اهل مدينه:
من رسول رسول اهلل ،به سوى شما هستم و آن حضرت مى فرمايد :شعبان ماه من
است ،خدا رحمت كند كسى را كه يارى كند مرا در ماه من ،پس حضرت امير
المؤمنين} فرمود :از روزى كه نداى منادى آن حضرت را شنيدم ،روزۀ شعبان را
ترك نكردم و تا زنده ام ترك نخواهم كرد ،و فرمود كه روزۀ ماه شعبان و ماه رمضان
1
توبه است از جانب خدا براى جميع گناهان.
در این روایت مشخص است که منادی غیر از امیر المؤمنین} است چون
حضرت میفرماید( :از روزی که ندای منادی آن حضرت را شنیدم) و این منادی
به امر رسول اهلل ,خودش را (رسول رسول اهلل) اعالم می کرده است ،پس باید
او هم هرکسی که هست ،پیامبر باشد و یکی از نام هایش (رسول رسول اهلل) باشد.
جویبر هم از طرف رسول اهلل ,وقتی مأمریت پیدا کرد برای خواستگاری برود،
2
آن حضرت به او فرمود :بگو من رسول رسول اهلل هستم.
هم چنین معاذ بن جبل و شخصی به نام سفینه و دیگری به نام ابوواقد 3و
دیگران به عنوان رسول رسواهلل خوانده شده اند ،پس همه به زعم این آدم نادان
باید پیامبرانی باشند که مبعوث به نبوت شده اند و یکی از اسامی آنها هم (رسول
رسول اهلل) باشد.
 -3احمد بن اسماعیل عالوه بر اینکه ادعا دارد امام معصوم است ،مدعی رسالت
نیز هست ،ادعای شارعیت نیز دارد و به همین جهت به خودش حق میدهد که
دین را نسخ کند ،و قوانین دین و احکام شریعت را ،مطابق خواست خودش تغییر
دهد.
 .1زاد المعاد ص 43
 .2کافی ج  5ص 341
 .3بحار االنوار ج  2ص  310و ج  17ص  407و ج  19ص 65
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میگوید ( :در ازدواج موقت و دائم حضور شهود (دو شاهد عادل) یا اشهار (علنی
کردن) شرط است ،و محقق شدن یکی از این دو شرط کفایت میکند) بعضی از
پیروان او نیز تالش کرده تا برای این حکم دلیلی بیابد و روایتی را که از نظر سند
ضعیف است به عنوان دلیل این حکم ذکر میکند.
1
هم چنین میگوید :کم ترین مدت برای ازدواج موقت شش ماه است.
وی در جواب سؤال کسی که میپرسد :در کتاب شرایع گفتی که حد اقل مدت متعه
(ازدواج موقت) شش ماه است ،در حالیکه روایات از ائمه] ،جواز آن را برای
مدت یک ساعت و دو ساعت نیز بیان کرده اند.
میگوید( :احکام شرعی نسخ می شوند و ساده ترین آن همان موردی است که
روایت کردی ،موارد بسیار بزرگتر نیز وجود دارد (تا آنجا که میگوید ):اگر مردم
آنچه را که در مورد ازدواج موقت بیان کردم ،که شش ماه است بپذیرند و نیز شاهد
داشته باشند ،یا اینکه مشهور شود ،این کار حقوق زن و فرزندان را تضمین خواهد
2
کرد ،و زن هرگز کاالئی نخواهد شد که از آن فقط بهرۀ جنسی گرفته شود.
جواب :یکی از ضروریات در دین مقدس اسالم این است که حق تشریع و قانون
گذاری از آن خدای متعال است و در مواردی این حق به رسول خدا ,نیز از طرف
خداوند متعال داده شده است ،ولی بعد از رحلت رسول خدا ،,هیچ کس دیگری
این حق را ندارد.
به همین جهت است که هیچ وقت به امامان] ،شارع یا مش ِّرع گفته
نمیشود ،بلکه از آن بزرگواران احادیثی نقل شده است که داللت میکند ،بعد از
رسول خدا ,تا به روز قیامت ،نه به این دین چیزی اضافه میشود و نه از آن،
چیزی کم میگردد.
يسى
يم َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ ِع َ
کلینی با سند صحیح روایت میکند ازَ ( :علِ ُّي بْ ُن إِبْ َرا ِه َ
س َع ْن َحرِي ٍز َع ْن ُز َر َار َة قَ َ
الَ :س َأل ْ ُت أَبَا َع ْب ِد ا َ َّلل ِ} َعنِ اَل ْ َح َ
ال ِل َو اَل ْ َح َرا ِم
بْنِ ُعبَ ْي ٍد َع ْن يُون ُ َ
َ
َ
فَ َق َ
ام ِة َ
ال ُل ُم َح َّم ٍد َح َ
ال َح َ
ون
ال يَ ُك ُ
ام ِة َو َح َر ُام ُه َح َر ٌام أبَدا ً إِلَى يَ ْو ِم اَل ْ ِقيَ َ
ال ٌل أبَدا ً إِلَى يَ ْو ِم اَل ْ ِقيَ َ
َ
ال َعلِ ٌّي} َما أ َح ٌد اِبْتَ َد َع ب ِ ْد َع ًة إِ َّ
ال قَ َ
يء غ َْي ُر ُه َو قَ َ
غ َْي ُر ُه َو َ
ال تَ َر َك ب ِ َها ُسنَّ ًة) زراره
ال يَ ِج ُ
گويد از امام صادق} راجع به حالل و حرام پرسيدم فرمود :حالل محمد,
هميشه تا روز قيامت حالل است و حرامش هميشه تا روز قيامت حرام ،غير حكم او
حكمى نيست و جز او پيغمبرى نيايد و على} فرمود هيچ كس بدعتى ننهاد جز
3
آنكه بسبب آن سنتى را ترك كرد.
 .1پاسخهای روشنگرانه ج  2ص  169و 171
 .2همان ج  3ص  57و 62
 .3کافی ج  1ص 58
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قرآن کریم نیز موئید این حدیث شریف و این حدیث هم در واقع مفسر قرآن
کریم است.
خداوند متعال میفرماید{ :الْ َي ْو َم َأ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َأ ْت َم ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي
يت لَ ُك ُم ْال ِْس َل َم ِدي ًنا} امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما
َو َر ِض ُ
1
تمام گردانيدم و پذیرفتم که اسالم دین (جاودان) شما باقی بماند.
در این آیه مبارکه خداوند از کامل بودن احکام دین خبر می دهد ،و کمال دین
را به عنوان تمام کردن نعمت بیان میدارد ،یعنی این نعمتی است که هرگز در آن
نقصی تصور نمیشود.
دین کامل شده است ،یعنی دیگر تغییری در آن پدید نخواهد آمد و برای
همیشه این دین ادامه دارد.
از طرف دیگر فتوائی که این آدم صادر نموده است ،در نقطه مقابل قرآن کریم
قرار دارد که برای متعه ،نه حدی تعیین میکند و نه شرطی.
ُ
يض ًة} پس
ور ُه َّن َف ِر َ
خداوند متعال میفرمایدَ { :ف َما ْاس َت ْم َت ْع ُتم بِ ِه ِم ْن ُه َّن َفآ ُتو ُه َّن أ ُج َ
زنانی را (که با آنها عقد موقت کردید) و زنانى را كه متعه كرده ايد مهرشان را به
2
عنوان فريضه اى به آنان بدهيد.
در این آیه مبارکه نیز هیچ قید و شرطی ذکر نشده است و اگر قیدی و شرطی
داشت ،حتما در فرمایشات رسول خدا ,و ائمه هدی] بیان میشد.
تازه آنچه را که این آدم دلیل برای این نسخ قرار میدهد ،تمسک به مصالح
مرسله میباشد ،که در فقه اهلبیت} ،حجیت و اعتبار ندارد و ملحق به قیاس
میشود ،زیرا بهعنوان علت میگوید( :اگر مردم آنچه را که در مورد ازدواج موقت
بیان کردم ،که شش ماه است بپذیرند و نیز شاهد داشته باشند ،یا اینکه مشهور
شود ،این کار حقوق زن و فرزندان را تضمین خواهد کرد ،و زن هرگز کاالئی نخواهد
شد که از آن فقط بهرۀ جنسی گرفته شود) ،گوئی وقتی حد اقل مدت شش ماه
شد و اشهاد یا اشهار هم الزم شد حتما حقوق زن و فرزندان رعایت شده است ،در
حالیکه رعایت حقوق دیگران با ترس از خدا و التزام به اسالم و روش اهلبیت]
تضمین میشود ،نه با سخت کردن شرایط و محدود کردن امور.
چیز عجیبی هم که در این بیان جلب توجه میکند ،رنگ و بوی غربی و
فیمنستی قضیه است که به طور کامل مشهود و واضح است ،و برای جلب و جذب
غربیها و غرب گراها گفته شده است.
 .1مائده 3
 .2نساء 24
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از طرف دیگر اهانت به قرآن و سنت معصومین] است ،به این معنی که در
هیچ کدام چون قید و شرط ذکر نشده ،پس رعایت حقوق زن و فرزندان نشده است.
از همه مهمتر این آدم میخواهد بگوید که دارای شریعتی است غیر از شریعت
اسالم ،زیرا هر شریعت جدیدی شریعت قبلی را نسخ میکند.
گفته نشود :روایاتی داریم که در آن سخن از دین و امر جدید در زمان قیام
قائم} به میان آمده است ،و این آدم همان روایات را مستمسک خود قرار داده
است.
ال َن َع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َ َّللِ} قَ َ
(و َر َوى ُم َح َّم ُد بْ ُن َع ْج َ
ال:
شیخ مفید روایت میکندَ :
َ
اس إِلَى ا َ ْل ِْس َ
ال ِم َج ِديدا ً َو َه َدا ُه ْم إِلَى أ ْم ٍر قَ ْد ُدثِ َر فَ َض َّل َع ْن ُه
إِذَا قَ َ
ام اَل ْ َقائ ِ ُم} َد َعا اَلنَّ َ
َ
ور َو إِن ََّما ُس ِّمي اَل ْ َقائ ِ ُم َم ْه ِديّ ًا ِ َ
لن َّ ُه يَ ْه ِدي إِلَى أ ْم ٍر قَ ْد َض ُّلوا َع ْن ُه َو ُس ِّم َي بِال ْ َقائ ِ ِم ل ِ ِقيَا ِم ِه
اَل ْ ُج ْم ُه ُ
َ
بِال ْ َح ِّق) امام صادق} فرمود :چون قائم آل محمد] ظهور كند مردم را از نو به
اسالم دعوت میكند ،و آنها را به آثارى كه بر اثر ظلم و بيدادگرى از ميان رفته و
كهنه شده و مردم از آنها بى خبر مانده رهبرى میفرمايد ،و قائم را از آن نظر مهدى 
گفته اند ،كه مردم را به آئينى كه مسلمانان از دست دادهاند ،هدايت میكند و او را
1
بدان جهت قائم خواندهاند كه براى ابراز حق و ظهور آن قيام میكند.
هم چنین شیخ طوسی روایت میکند ( َع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َ َّلل ِ} قَ َ
ام
ال :إِذَا قَ َ
ان) امام صادق} فرمود :زمانى كه قائم ما قيام كند
اء ب ِ َأ ْم ٍر غ َْي ِر اَل َّ ِذي َك َ
اَل ْ َقائ ِ ُم} َج َ
2
به غير آنچه بین مردم معمول است قیام میکند.
زیرا در جواب گفته میشود :اوال :این روایات و امثال آن به هیچ عنوان داللت بر
نسخ احکام شریعت محمدی ,ندارد ،بلکه مستفاد از آن احیای آثار دین مقدس
اسالم است که به مرور اعصار و قرون به بوته فراموشی سپرده شده ،یا اینکه تغییراتی
در آن به وجود آمده است ،و این نکته از هردو روایت به طور واضح برداشت میشود.
ثانیا :روایاتی هم وجود دارد که دو روایت قبل را تبیین و تفسیر میکند ،مثل
(م َح َّم ِد بْنِ ُم ْسلِ ٍم قَ َ
ال:
این روایت که شیخ طوسی با سند صحیح نقل میکند ازُ :
س َأل ْ ُت أَبا جع َفرٍ} َعنِ اَل ْ َقائ ِ ِم َع َّج َل ا َ َّللُ فَرج ُه إِذَا قَ َ َ
اس فَ َق َ
ير فِي اَلنَّ ِ
ال:
َ َ
َ َْ
َ
ير ٍة يَ ِس ُ
ام بِأ ِّي ِس َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ير ُة َر ُس ِ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ِ
َ
ول ا َ َّلل ِ,
,
س
ت
ن
ا
ك
ا
م
و
:
ت
ل
ق
م
ال
ِس
ل
ا
ِر
ه
ظ
ي
ى
ت
ح
لل
ا
ول
س
ر
ه
ب
ار
س
ا
م
ة
ير
س
بِ َ َ َ َ َ ُ
َ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ
اس بِال ْ َع ْد ِل َو َك َذل ِ َ
قَ َ
ام يُ ْب ِط ُل
ال :أَبْ َط َل َما َك َ
ك اَل ْ َقائ ِ ُم} إِذَا قَ َ
ان فِي اَل ْ َجا ِهلِيَّ ِة َو ا ِ ْستَ ْقبَ َل اَلنَّ َ
َ
ان فِي أ ْي ِدي اَلنَّ ِ
اس َو يَ ْستَ ْقبِ ُل بِه ُِم اَل ْ َع ْد َل) محمد بن مسلم گفت:
ان فِي اَل ْ ُه ْدن َ ِة ِم َّما َك َ
َما َك َ
از امام باقر} پرسيدم :قائم آل محمد} كه قيام كند ،با کدام سیره و روش در
 .1االرشاد ج   2ص  383
 .2الغیبة ص 473
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بین مردم رفتار خواهد کرد؟  امام باقر} فرمود :قائم آل محمد] با روش و
سیره رسول خدا ,در میان مردم رفتار خواهد کرد ،تا اسالم بر همۀ دين غالب
آيد ،من گفتم :سیرۀ رسول خدا ،,بر چه منوال بود؟ امام باقر} فرمود :آئين و
مرام جاهليت را زير پا نهاد و با عدل و داد با مردم مواجه شد ،قائم آل محمد]
نيز وقتی  قيام كند آئين و مرام دوران صلح و سازش را كه ميان مردم برقرار است،
1
زير پا مىنهد و با عدل و داد با مردم مواجه مىشود.
پس طبق این روایت و روایات مشابه آن ،هیچ نسخی در زمان حضرت صاحب
االمر} ،اتفاق نمی افتد ،بلکه اسالم خالص و محمدی به مردم ،از طرف آن حضرت
عرضه میشود ،و این قضیه مسلما نسخ نیست ،زیرا نسخ عبارت از سر رسیدن عمر
حکمی و آغاز حکمی دیگر به جای آن است.
 -4احمد بن اسماعیل در رابطه با این سؤال که فرق بین مخل ِصین (با کسر الم)
و مخلَصین (با فتح الم) چیست؟
میگوید( :در واقع (مخل ِصین) به این معنی که اخالص به شکل تام ،در آنها تبلور
یافته باشد وجود ندارد ،و آنچه موجود است این است که بنده نیت میکند برای
خداوند سبحان و متعال اخالص داشته باشد ،پس توفیق الهی بر این بنده که در
قلب خود نیت و درخواست اخالص کرده است ،نازل میشود ،بنابراین بر این بنده
با توفیق الهی برای اخالص واقع میشود ،و این همان (تخلیص) (خالص و تصفیه
شدن) است ،و بنده ای که این توفیق به گزینش و پروردن بر او واقع شده باشد
2
مخلَص میباشد (با فتح الم و نه مخل ِص با کسر الم).
جواب :اوال :قرآن کریم تصریح دارد بر اینکه مخل ِصین کسانی هستند که دارای
اخالص تام میباشند.
{و َما ُأ ِمروا إ َِّل لِ َي ْع ُب ُدوا َّ َ
الص َل َة َو ُيؤْ ُتوا ال َّز َكا َة
ين لَ ُه ِّ
يموا َّ
الد َ
الل ُمخْ ِل ِص َ
َ
ين ُح َن َفا َء َو ُي ِق ُ
ُ
َو َذلِ َ
ِ
ِ
ْ
ين الق َِّي َمة} و فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند و در حالى كه
كد ُ
به توحيد گرائيده اند دين (خود) را براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زكات
3
بدهند و دين (ثابت و) پايدار همين است.
{ َفا ْد ُعوا َّ َ
ون} پس خدا را پاكدالنه فرا
ين لَ ُه ِّ
ين َولَ ْو َك ِر َه الْ َكا ِف ُر َ
الد َ
الل ُمخْ ِل ِص َ
4
خوانيد هر چند ناباوران را ناخوش افتد.
 .1تهذیب االحکام ج  6ص 154
 .2متشابهات ج  3ص   83
 .3بینة    5
 .4غافر      14
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َ
َ
ين
ين لَ ُه ِّ
الد َ
يموا ُو ُجو َه ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َوا ْد ُعو ُه ُمخْ ِل ِص َ
{ق ُْل أ َم َر َر ِّبي بِالْ ِق ْس ِط َوأ ِق ُ
ون} بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است و (اينكه) در هر
َك َما بَ َد َأ ُك ْم َت ُعو ُد َ
مسجدى روى خود را مستقيم (به سوى قبله) كنيد و در حالى كه دين خود را براى 
او خالص گردانيده ايد وى را بخوانيد همان گونه كه شما را پديد آورد (به سوى او)
1
بر مىگرديد.
پس معلوم میشود که بر خالف ادعای احمد بصری (مخل ِصین) به معنی اینکه
اخالص تام داشته باشند و نیت خود را برای خداوند متعال خالص کرده باشند،
وجود دارد وگرنه خداوند متعال امر به مخل ِص بودن نمیکرد.
بلکه تا انسان مخل ِص (با کسر الم) نشود نمیتواند مخلَص (با فتح الم) شود ،زیرا
رسیدن به مرتبۀ باالتر بدون موفق شدن در مرتبۀ پائینتر امکان ندارد.
خداوند متعال مرتبۀ کسانی را که مخلَص (با فتح الم) شده اند ،این گونه بیان
ان َر ِّب ِه َك َذلِ َ
السو َء
{ولَق َْد َه َّم ْت بِ ِه َو َه َّم بِ َها لَ ْو َل َأ ْن َر َأى بُ ْر َه َ
میکندَ :
ك لِ َن ْص ِر َف َع ْن ُه ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ين} آن زن قصد او (یوسف) کرد و او نیز اگر برهان
َوالْ َف ْحشَ ا َء ِإن َُّه م ْن ع َبادنَا ال ُمخْ لص َ
پرودگارش را نمی دید ،قصد آن زن میکرد این چنین کردیم تا بدی و فحشا را از
2
او دور سازیم ،زیرا که او از بندگان مخلَص ما بود.
َال َر ِّب بِ َما َأ ْغ َو ْي َت ِني َ ُلزَ ِّي َن َّن لَ ُه ْم ِفي ْ َ
{ق َ
ال ْر ِ
ين إ َِّل ِع َبا َد َك ِم ْن ُه ُم
ض َو َ ُل ْغ ِو َي َّن ُه ْم َأ ْج َم ِع َ
ين} گفت پروردگارا به سبب آنكه مرا گمراه ساختى من (هم گناهانشان را)
الْ ُمخْ َل ِص َ
در زمين برايشان مى آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت  مگر بندگان مخلَص تو
3
را از ميان آنان.
از این دو آیه هم معلوم میشود که شیطان بر بندگان مخل ِص (با کسر الم)
سیطره دارد ،اما بر بندگان مخلَص (با فتح الم) هرگز ،و این خود روشن ترین دلیل
بر وجود هردو قسم میباشد.
ثانیا :روایات نیز داللت واضح و روشن بر وجود مخل ِصین دارند ،از امام رضا}
روایت شده که راوی میگوید( :قُ ْل ُت ِ َ
ون
لبِي اَل ْ َح َسنِ ا َ ِّلر َضا} ل ِ َم ُس ِّم َي اَل ْ َح َوا ِريُّ َ
ين ِ َ
ين قَ َ
ال أَ َّما ِع ْن َد اَلنَّ ِ
اب
ين يُ َخ ِّل ُص َ
لن َّ ُه ْم َكانُوا قَ َّصا ِر َ
اس فَ ِإن َّ ُه ْم ُس ُّموا َح َوا ِريِّ َ
اَل ْ َح َوا ِريِّ َ
ون اَلثِّيَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ون
ِم َن اَل ْ َو َس ِخ بِال ْ َغ ْسلِ َو ُه َو ا ْس ٌم ُم ْشتَ ٌّق م َن اَل ْ ُخ ْب ِز اَل ْ ُح َوا ِر َو أ َّما ع ْن َدنَا فَ ُس ِّم َي اَل ْ َح َوا ِريُّ َ
اَل ْ ُح َو َار ِ َ
اخ ا َ ُّلذن ُ ِ
وب بِال ْ َو ْع ِظ
ين ل ِ َغ ْي ِر ِه ْم ِم ْن أَ ْو َس ِ
ين فِي أَنْ ُف ِسه ِْم َو ُم َخ ِّل ِص َ
لن َّ ُه ْم َكانُوا ُم ْخلِ ِص َ
َو اَلتَّ ْذ ِكيرِ) به حضرت امام رضا} عرض كردم :چرا حواريّون را حواريّون خوانده اند؟
 .1اعراف       29
 .2یوسف 24
 .3حجر 40 - 39
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حضرت فرمود :ا ّما از نظر مردم :ايشان آنها را به خاطر اين جهت حواريّون مىخوانند
كه رخت شوى بودند يعنى به واسطه شست و شو آلودگى و چركى را از لباس
مشتق شده .و ا ّما از
مىزدودند و كلمه (حوارى) اسمى است كه از(خبز الحوارى)
ّ
نظر ما :ايشان را به خاطر اين جهت حواريّون مى خوانند كه هم نفوس خويش را
از هر آلودگى خالص نموده و هم ديگران را به واسطه پند و اندرز از آلودگى گناه
1
برحذر داشته اند.
اما با این همه احمد بن اسماعیل با قرآن و سنت آشکارا مخالفت نموده و وجود
بندگان مخل ِص را انکار میکند ،تا مثال به پیروانش القاء کند که او حتی میتواند
خدا را هم مورد نقد و اشکال قرار دهد.
 -5احمد بصری در جواب سؤالی در رابطه با فرمایش امیر المؤمنین} در
وب  /عقل من مغلوب است) میگوید( :از جهت من (أنا) و
دعای صباح ( َع ْقل ِي َم ْغ ُل ٌ
2
ظلمت میباشد ،و اگر این حالت در او نبود ،حضرت محمد ,میشد.
جواب :اوال :این آدم در تعبیری که میکند ،توهین بزرگی به امام المتقین
علی} نموده است ،زیرا معنی حرف او این است که علی} (نستجیر باهلل) غرق
در منیت و خود بینی بوده و به همین لحاظ نتوانسته است ،مقامی باالتر از آنچه
داشته به دست بیاورد.
در حالیکه طبق نص صریح قرآن کریم علی} ،به طور کامل از این ظلمت و
مبری بوده است ،و فقط رضایت پرودگار
انانیت و به تعبیر روان تر از خود خواهیّ ،
عالم برای او اصل و مهم بوده است وال غیر.
{و ِم َن الن ِ
َّاس َمن
خداوند متعال او را در قرآن کریم این گونه توصیف میکندَ :
ات ال َّل ِ
َيشْ ِري نَ ْف َس ُه ا ْب ِتغَا َء َم ْر َض ِ
ـه َر ُء ٌ
وف بِالْ ِع َبا ِد} و از ميان مردم كسى است
ـه َوال َّل ُ
(علی}و قتی که در لیلة المبیت در بستر پیامبر ,خوابید) كه جان خود را براى 
3
طلب خشنودى خدا مىفروشد و خدا نسبت به (اين) بندگان مهربان است.
َ
ون َّ
يرا ِإن ََّما ن ُْط ِع ُم ُك ْم
{و ُي ْط ِع ُم َ
و باز میفرمایدَ :
الط َعا َم َع َلى ُح ِّب ِه ِم ْس ِكي ًنا َو َي ِت ً
يما َوأ ِس ً
لِ َو ْج ِه َّ ِ
ورا} و به (پاس) دوستى (خدا) بينوا و يتيم و
الل َل ن ُِر ُ
يد ِم ْن ُك ْم َج َزا ًء َو َل شُ ُك ً
اسير را خوراك مى دادند ،ما براى خشنودى خدا است كه به شما مىخورانيم و
4
پاداش و سپاسى از شما نمىخواهيم.
 .1علل الشرایع ج  1ص 80
 .2متشابهات ج  4ص 56
 .3بقره 207
 .4انسان 9 - 8
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آیا کسی را که خداوند متعال در این مرحله از اخالص و ایثار تعریف میکند،
امکان دارد که در او مثقال ذره ای از (انانیت) و خود بینی یا خود خواهی وجود
داشته باشد.
ثانیا :حتی ممکن نیست ما متقین (به معنی خاص) را که به مراتب درجاتشان
از معصومین و امامان] پاینتر است توصیف به خود بینی و خود خواهی کنیم
زیرا خداوند متعال میفرمایدَ ( :و َّ ُ
ِين) و خداوند سرپرست پرهیزگاران
الل َول ُِّي ال ْ ُم َّتق َ
است ،1و کسی که خداوند سرپرست او باشد ،کسی است که غیر خدا را نمیبیند
حتی اگر آن غیر خودش باشد ،آن وقت چطور امکان دارد ،مولی و امام متقیان را
به این صفت مذموم توصیف کرد.
ثالثا :از این آدم و طرفداران او سؤال میشود :آیا انسان مکلف ،نباید خودش را از
ظلمات و حجابها برهاند و به اوج کمال برساند؟ و اگر چنین است ،پس باقی ماندن
انسان در هر نقطه ای از این ظلمات سبب نقص او است و این نقص در امامان]
باید ناشی از تقصیر باشد نه قصور ،زیرا که آن بزرگواران مثل مردم عادی نیستند
تا این قضیه به پای قصور آنان نوشته شود ،و وقتی چیزی ناشی از تقصیر شد ،ذم
و عقاب دارد ،نه مدح و پاداش ،و این آدم نادان علی} را با این بیان الکن خود،
مستحق ذم و عقاب میداند.
رابعا :همان طوریکه در ضمن بعضی از مطالب و فصول گذشته تذکر رفت ،این
آدم شیعه نیست یا وهابی و ناصبی است که از هر راه ممکن در صدد ایراد نقص
به امامان معصوم} میباشد ،تا از منزلت و قدر و جاه و جالل آنان بکاهد ،یا یک
مسیحیی تثلیث پرست است که نه حضرت عیسی} و نه دیگر انبیاء و ائمه]
را درست می شناسد ،و نه به آن انسانهای کامل و وارسته احترام الزم را رعایت
میکند.
و مسیحی بودن او بیشتر محتمل است به جهت آنکه وقتی از او در رابطه با
استفاده از صلیب ،که مشخصا و معینا شعار مسیحیت است ،سؤال میشود جواب
2
میدهد که( :پوشیدن صلیب (استفاده از صلیب) به خودی خود جایز است).
مگر میشود آراسته شدن به شعار غیر مسلمانان ،شعاری که تعیین کنندۀ دین
و مذهب شخص است ،برای یک فرد مسلمان جایز باشد؟
خامسا :صدوق از رسول خدا ,روایت میکند که فرمودُ :
(خل ِ ْق ُت أَن َا َو َعل ٌِّي
م ِْن ن ُو ٍر َواحِ دٍ) من و علی از نور واحد آفریده شدیم.
 .1جاثیه 19
  .2پاسخهای روشنگرانه ج  7ص 100
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(ر ِض َي ا َ َّللُ َع ْن ُه) َعنِ اَلنَّبِ ِّي ,أَن َّ ُه قَ َ
الُ :خلِ ْق ُت أَنَا َو َعلِ ٌّي
(وَ َ1ع ْن َس ْل َم َ
ان اَل ْ َفا ِر ِس ِّي َ
ِم ْن نُو ٍر َو ِ
ال ِف َعا ٍم ،فَ ُر ِّك َب َذل ِ َ
اح ٍد قَ ْب َل أَ ْن َخ َل َق ا َ َّللُ آ َد َم} ب ِ َأ ْرب َ َع ِة آ َ
ك فِي ِهَ ،و ل َ ْم يَ َز ْل
فِي َش ْي ٍء َو ِ
اح ٍد َحتَّى ا ِ ْفتَ َر ْقنَا فِي ُص ْل ِب َع ْب ِد اَل ْ ُم َّطلِ ِب) سلمان فارسی از رسول خدا,
روایت کرد که آن حضرت فرمود :من و علی از نور واحد آفریده شدیم ،چهارهزار
سال قبل از آنکه خداوند متعال آدم را بیافریند ،و پس از خلقت آدم خداوند متعال
ما را در صلب او گذاشت و ما پیوسته در یکجا بودیم ،تا اینکه در صلب عبد المطلب
2
از هم دیگر جدا شدیم.
سادسا :در زیارت جامعۀ کبیره که از امام جواد یا امام هادی[ نقل شده
َ َ
ور ُك ْم َو ِطينَتَ ُك ْم
(و أ َّن أ ْر َو َ
است ،اهلبیت] این گونه تعریف شده اندَ :
اح ُك ْم َو ن ُ َ
َ
َو ِ
اح َد ٌة َطاب َ ْت َو َط ُه َر ْت ب َ ْع ُض َها ِم ْن ب َ ْع ٍ
ين) و
ض َخ َل َق ُك ُم ا َ َّللُ أنْ َوارا ً فَ َج َع َل ُك ْم ب ِ َع ْر ِش ِه ُم ْح ِدقِ َ
اینکه ارواح عالیۀ شما و نورانیت و طینت پاک شما واحد است (از یک حقیقت
آفریده شده اید) و همه آن ذوات طاهره عین یک دیگرند و خداوند شما را نورها
آفرید و محیط به عرش خود گردانید.
آیا نور میتواند با ظلمت قابل جمع باشد ،و اگر علی} نور است ،پس چگونه در
این نور ،رشحه هایی از ظلمت دیده شود؟ و چگونه این مطلب امکان دارد؟
خداوند متعال در قرآن کریم میفرمایدَ :
َ
ُورا
{أ َو َمن َك َ
ان َم ْي ًتا َفأ ْح َي ْي َنا ُه َو َج َع ْل َنا لَ ُه ن ً
َّاس َك َمن َّم َث ُل ُه ِفي ُّ
الظ ُل َم ِ
س بِخَ ِ
َي ْم ِشي بِ ِه ِفي الن ِ
ارجٍ ِّم ْن َها} آیا کسی که مرده بود
ات لَ ْي َ
پس ما به او حیات بخشیدیم و برایش نوری قرار دادیم که با آن بین مردم راه برود،
3
مثل کسی است که گرفتار ظلمت ها باشد و نتواند از آن خارج شود.
آیا علی} از آن نور بهره مند بود؟ و یا اینکه احمد بن اسماعیل قائل است که
آن حضرت در میان ظلمت گیر افتاده بود و راه خالصی نداشت؟
سابعا :آیا احمد بصری و اتباع او ،علی} را از اهلبیت] میدانند؟ و اگر
يد
می دانند آیا به آیۀ تطهیر فکر کرده اند که خداوند متعال میفرمایدِ { :إن ََّما ُي ِر ُ
نكم الر ْج َ
َّ
يرا} خداوند اراده نموده است که
اللُ لِ ُي ْذ ِه َب َع ُ ُ ِّ َ
س أ ْه َل الْ َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِه ً
پلیدی و گناه را از شما دور نموده و شما را کامال پاک سازد ،4و آیا به این نکته
رسیده اند که یکی از پلیدیها و ناپاکیها ،خود بینی و انانیت است
خداوند متعال در این آیۀ مبارکه ،اهلبیت] را از تمام ارجاس و انجاس ،پاک
 .1خصال ج  1ص  31و عیون االخبار ج  2ص 58
 .2شرح االخبار ج  1ص 220
 .3انعام 122
 .4احزاب 33
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مبری اعالم نموده است ،و این نکته ای است که کسی نمیتواند آنرا انکار کند،
و ّ
و شکی هم نیست که مراد از اراده در این جا اراده تکوینیه است که تخلف آن از
مراد محال است.
پس با این بیان روشن از قرآن کریم ،امکان ندارد گفته شود که علی} ،در
منیت و انانیت گیر کرده بود ،و این سخن را نمیگوید مگر کسی که غبی و نادان
است ،یا ناصبی و دور از ایمان است.
ثامنا :اگر احمد بن اسماعیل و پیروان او روایتی که در کافی شریف از امام
صادق} نقل شده می دیدند ،حتما راجع به پیامبر بزرگوار اسالم ,نیز چنین
میپنداشتند.
اس َخ َها ا َ ْ َ
اء ِم ْن آ َد َم} َحتَّى َو َص ْل َن إِلَى َر ُس ِ
(ق َ َ
ال :ثَ َ
ان إِذَا
ول ا َ َّلل َِ ,ك َ
لنْبِيَ ُ
ال ٌث تَنَ َ
َ
َ
َ
َ
ال يُ ِصيبُنِي إِ َّ
ك إ َِيمان ًا تُبَ ِ
ول اَللَّ ُه َّم إِن ِّي أ ْسأل ُ َ
أَ ْصبَ َح يَ ُق ُ
اش ُر ب ِ ِه قَ ْلبِي َو يَ ِقين ًا َحتَّى أ ْع َل َم أن َّ ُه َ
ال
ض أَ ْص َحابِنَا َو َزا َد فِي ِهَ :حتَّى َ
ال أُ ِح َّ
ب
َما َكتَ ْب َت لِي َو َرضِّ نِي ب ِ َما قَ َس ْم َت لِيَ ،و َر َو ُاه ب َ ْع ُ
َ
َ
يل ما أَخَّ ر َت و َ ْ
وم ب ِ َر ْح َمتِ َ
يث أ ْصلِ ْح لِي
ك أ ْستَ ِغ ُ
ير َما َع َّج ْل َت يَا َح ُّي يَا قَيُّ ُ
ْ َ
تَ ْع ِج َ َ
ال تَأ ِخ َ
َ
َّ
َش ْأنِي ُكلَّ ُه َو َ
ال تَ ِك ْلنِي إِلَى ن َ ْف ِسي َط ْرفَ َة َع ْينٍ أبَدا ً َو َصلَّى ا َ 
للُ َع َلى ُم َح َّم ٍد َو آل ِ ِه) امام
صادق} فرمود :سه چيز را پيامبران از هم نسخه گرفتند ،از آدم تا رسيدند به
رسول خاتم ،,كه هميشه هرگاه صبح مىكرد مىگفت :بار خدايا به راستى من از
تو ايمانى دلنشين و يقينى واقع بين مىخواهم ،تا بدانم كه به من نرسد جز آنچه تو
بر من نوشتى و مرا بدانچه بهرهام كردى خشنودم ،و يكى از اصحاب ما ،آن را روايت
كرده است و در آن افزوده است :تا دوست نداشته باشم تعجيل در آنچه را که تو پس
حی یا قیوم  به رحمت
اندازى و نه تأخير در آنچه را تو پيش اندازى اى زنده  ،یا ّ
تو از تو میخواهم که ،همۀ كار مرا اصالح كنی و مرا هرگز به خودم وامگذاری يك 
1
چشم برهم زدن و صلّ ّ
ى الل على محمد و آله.
تاسعا :این آدم در جای دیگر این گفتار خودش را نقض نموده ،و در جواب این
سؤال که چگونه با منیت مبارزه کنیم ،میگوید( :مبارزه با منیت دو جنبه دارد،
نخست در این عالم جسمانی و دوم در ملکوت و عالم روحانی...
مبارزه با منیت در این عالم جسمانی از طریق آراسته شدن به مکارم اخالق
ون َع َلىٰ
{و ُيؤْ ِث ُر َ
که مهم ترین آنها کرم (بخشش و سخاوت) است صورت میپذیرد َ
اص ٌة} و دیگران بر خویش ترجیح میدهند هرچند خود
َأن ُف ِس ِه ْم َولَ ْو َك َ
ان بِ ِه ْم خَ َص َ
نیاز من باشند              2.
 .1کافی ج  2ص 534
 .2حشر 9
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و اما مبارزه با منیت و انانیت در عالم روحانی با تدبر و تفکر انجام میشود ،پیامبر
خدا ,به علی} به این معنی می فرماید( :یاعلی ساعة تفکر خیر من عبادة الف
1
عام) ای علی یک ساعت تفکر بهتر از عبادت هزار سال است).
سؤال :آیا علی} این دو مبارزه را داشته است یا خیر؟ اگر احمد بن اسماعیل و
پیروان او بگویند که نداشته است ،از اسالم خارج میشوند ،و اگر بگویند که داشته
است و موفق هم شده است ،معنایش این است که دیگر در وجود آن حضرت ،ذره
ای از منیت و انانیت نبوده است که در این صورت روی احمد الحسن سیاه شده و
تبدیل به احمد القبیح میشود.
ضمنا روایتی را که به رسول اهلل ,نسبت داده است ،اوال :غلط نوشته کرده،
زیرا (ساعة تفکر) درست نیست بلکه (تفکر ساعة) صحیح است ،و ما چون احتمال
خطا در ترجمه را میدادیم ،به نسخۀ عربی کتاب نیز مراجعه کردیم که باز غلط
نوشته شده بود 2ثانیا :در کتب و جوامع حدیثی ما روایتی به این مضمون پیدا نشد،
بلکه (تَ َف ُّك ُر َسا َع ٍة َخ ْي ٌر ِم ْن قِيَا ِم ل َ ْي َلة) و َ(تَ َف ُّك ُر َسا َع ٍة َخ ْي ٌر ِم ْن ِعبَا َد ِة َسنَ ٍة) و (تَ َف ُّك ُر َسا َع ٍة
ين َسنَ ًة) وجود دارد ،تنها مرحوم امام خمینی میگوید( :و عن
َخ ْي ٌر ِم ْن ِعبَا َد ِة ِستِّ َ
بعض علماء الفقه و الحدیث ،الف سنة) یعنی از بعضی علمای فقه و حدیث نقل شده
که بهتر از عبادت هزار سال است ،3ولی به هیچ عنوان این جمله را نسبت به پیامبر
یا ائمه] نداده است ،و این مقتضای احتیاط تام و کامل در نقل حدیث است،
که فقهاء و محدثان شیعه به آن پایبند بوده و هستند ،اما این آدم جملة مذکوره را
به عنوان حدیث از پیامبر ,نقل میکند ،آدرس هم نمیدهد و اگر وجود نداشته
باشد ،به دروغ مطلبی را به رسول خدا ,نسبت داده است.
عاشرا :اصال صدور فراز اخیردر دعای صباح از معصوم} ،مورد شک و تردید
است ،زیرا اوال :با مقام عصمت سازگاری ندارد و ثانیا :مشتمل بر اغالط ادبی است و
ثالثا :مرحوم حاجی سبزواری هم در شرح دعای صباح اصال متعرض این فراز اخیر
نشده و آن را ذکر نکرده است ،چون برای ایشان ثابت نبوده که این فراز از کالم
امام}باشد و رابعا :بر فرض که از کالم امام} باشد ،برای تعلیم بوده که دیگران
وقتی میخواهند دعا کنند ،باید این گونه دعا کنند ،مثل خیلی از دعاهای دیگری
وب اَلَّتِي تَ ْهتِ ُ
ك
که وجود دارد ،مثال در دعای کمیل میخوانیم( :ا اَللَّ ُه َّم ا ِ ْغ ِف ْر ل ِ َي ا َ ُّلذن ُ َ
وب اَلَّتِي تُ َغيِّ ُر اَلن َِّع َم اَللَّ ُه َّم
وب اَلَّتِي تُ ْنز ُِل اَلنِّ َق َم اَللَّ ُه َّم ا ِ ْغ ِف ْر ل ِ َي ا َ ُّلذن ُ َ
اَل ْ ِع َص َم اَللَّ ُه َّم ا ِ ْغ ِف ْر ل ِ َي ا َ ُّلذن ُ َ
وب اَلَّتِي تُ ْنز ُِل اَلْبَ َ
ال َء اَللَّ ُه َّم ا ِ ْغ ِف ْر ل ِ َي
اء اَللَّ ُه َّم ا ِ ْغ ِف ْر ل ِ َي ا َ ُّلذن ُ َ
ا ِ ْغ ِف ْر ل ِ َي ا َ ُّلذن ُ َ
س ا َ ُّلد َع َ
وب اَلَّتِي تَ ْحبِ ُ
 .1متشابهات ج  3ص 138
 .2المتشابهات ج  3ص 71
 .3االربعون حدیثا ص 235
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اء) خدايا بيامرز برايم آن گناهانى كه پردهها را بدرد ،خدايا
ا َ ُّلذن ُ َ
وب اَلَّتِي تَ ْق َط ُع ا َ َّلر َج َ
بيامرز برايم آن گناهانى را كه عقاب و كيفرها را فرو ريزد ،خدايا بيامرز برايم آن
گناهانى را كه نعمتها را تغيير دهد ،خدايا بيامرز برايم آن گناهانى را كه از دعا
جلوگيرى كند ،خدايا بيامرز برايم آن گناهانى را كه بال نازل كند خدایا بیامرز برایم
1
آن گناهانی را که امید به تورا از بین می برد.
و ما همه یقین داریم که معصوم} گناهی مرتکب نمیشود مخصوصا مثل این
گناهان که در دعای کمیل از خداوند متعال برای آن طلب غفران و بخشش شده
است.
وب
شیخ مفید این روایت را از امام صادق} نقل میکند که فرمود( :ا َ ُّلذن ُ ُ
وب اَلَّتِي تُ ْنز ُِل اَلنِّ َق َم ا َ ُّلظ ْل ُم َو
وب اَلَّتِي تُو ِر ُث اَلنَّ َد َم اَل ْ َق ْت ُل َو ا َ ُّلذن ُ ُ
اَلَّتِي تُ َغيِّ ُر اَلن َِّع َم اَلْبَ ْغ ُي َو ا َ ُّلذن ُ ُ
وب اَلَّتِي تَ ْهتِ ُ
وب اَلَّتِي
ك ا َ ِّ
اء َو ا َ ُّلذن ُ ُ
لس ْت َر ُش ْر ُب اَل ْ َخ ْم ِر َو ا َ ُّلذن ُ ُ
ا َ ُّلذن ُ ُ
س ا َ ِّلر ْز َق اَل ِّزن َ ُ
وب اَلَّتِي تَ ْحبِ ُ
وق اَل ْ َوال ِ َديْنِ )
اء ُع ُق ُ
اء قَ ِط َيع ُة ا َ َّلر ِح ِم َو ا َ ُّلذن ُ ُ
س ا َ ُّلد َع َ
تُ َع ِّج ُل اَل ْ َفنَ َ
وب اَلَّتِي تُ ْظلِ ُم اَل ْ َه َو َاء َو تَ ْحبِ ُ
گناهی كه نعمتها را تغيير مى دهد ،تجاوز به حقوق ديگران است ،گناهى كه
پشيمانى مىآورد ،قتل است ،گناهى كه گرفتارى ايجاد مىكند ،ظلم است ،گناهى 
كه آبرو را مىبَرد ،شرب خمر است ،گناهى كه جلو روزى را مىگيرد ،زنا است،
گناهى كه مرگ را شتاب مىبخشد ،قطع رحم و عدم ارتباط با بستگان است و
گناهى كه مانع استجابت دعا مىشود و زندگى را تيره و تار مىكند ،نافرمانى از پدر
2
و مادر است.
مسلم و روشن است که معصومین] مرتکب چنین گناهانی نمیشوند ،حتی
اگر کسی قائل به عصمت آنان هم نباشد ،باز آن بزرگواران را از این نوع گناهان دور
مبری میداند ،اما در عین حال در دعای کمیل این جمالت آمده است ،و این خود
و ّ
دلیل میشود براینکه ائمه] قصد شان از این کلمات ،یاد دادن دعاء و مناجات
و توبه ،به مؤمنین بوده است.
بنابر این تمام مواردی که احمد همبوشی ،از این قبیل چرندیات گفته و انبیاء و
ائمه] را ،متهم به شرک و ظلم و گناه و خود خواهی و خود بینی نموده است،
باطل و خالف کتاب و سنت است.
البته با کلماتی که او گفته و دیگر نادان ها قبل او گفته اند ،و نواصب این جا و
آن جا میگویند و به معصومین{ اهانت میکنند ،چیزی از مقام و منزلت آن
بزرگواران کاسته نخواهد شد ،چون:
 .1الصحیفة العلویة ج  1ص 196
 .2االختصاص ص 238
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           چراغی را که ایزد بر فروزد        هرآنکس پف کند ریشش بسوزد
ـه َو َر ُسولَ ُه لَ َع َن ُه ُم
ين ُيؤْ ُذ َ
ون ال َّل َ
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید{ :إ ِ َّن الَّ ِذ َ
الدن َْيا َو ْال ِخ َر ِة َو َأ َع َّد لَ ُه ْم َع َذابًا ُّم ِهي ًنا} کسانی که خداوند و پیامبرش را آزار
ـه ِفي ُّ
ال َّل ُ
میدهند ،خداوند آنها را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته ،و برای آنها
1
عذاب خوار کنندۀ آماده کرده است.
اگر به ذکر این گونه مطالب واهی که در کتابچه های احمد بن اسماعیل آمده
است بپردازیم ،مثنوی هفتاد َمن کاغذ شود ،و اگر کسی عاقل باشد همین مقدار هم
برای او کفایت میکند که بداند ،یک چنین شخصی نمیتواند در جایگاه امامان و
معصومین] قرار بگیرد.
ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جوالنگه توست   
عِرض خود میبـری و زحـمت ما میداری
سوم :خطاها و اشتباهات و نادانیهای احمد بن اسماعیل.
در مورد علی محمد شیرازی ملقب به باب میگوید( :باب مدعی بود که دروازۀ
2
امام مهدی} است ،و امام را انکار نکرد).
جواب :این آدم نمی داند که علی محمد شیرازی در اول دعوتش ،خود را باب
معرفی نمود ،اما کم کم دعوای نبوت و حتی الوهیت کرد ،اگر این آدم به شنیدههای
ناقص خود اکتفاء نمی کرد و کتاب (بیان) باب را مراجعه می نمود ،دچار این اشتباه
بزرگ نمی شد ،و همین مقدار کفایت میکند که پیروان خواب رفته او بیدار شوند
و دعاوی باطل او را نپذیرند.
فرازی از کتاب (بیان) خود شاهد این مطلب است (وان ّه لكتاب من اهلل المهيمن
القيوم الى اهلل العزيز المحبوب) این کتابی است از طرف خدایی که بر همه سیطره
ّ
3
دارد و با تدبیر و قدرت مند است ،به سوی خدایی که عزیز و محبوب است.
اگر درست دقت شود ،او خودش را بعد از آنکه پیامبر نامید ،اهلل خواند ،پس نه
تنها امام زمان} را منکر شد بلکه خاتمیت پیامبر ,را ،نیز انکار نموده و باالتر
از همه خودش را خدا و اهلل نیز قلمداد نمود.
و چه وجه تشابهی بین دعوت باب و احمد بن اسماعیل وجود دارد ،آن یکی اول
 .1احزاب 57
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 .3منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولی ،گرفته شده از سایت بهائیان ایران

در رد احمدبن اسماعیل گاطع

241

گفت :باب است ،این یکی اول گفت :یمانی است ،آن یکی دوم گفت :پیامبر است،
این یکی دوم گفت :امام است و هر امامی پیامبر است ،آن یکی سوم گفت :خدای
عزیز و محبوب است ،این یکی سوم گفت :خدا و اهلل در خلق است و اله صغیر است
در برابر اله کبیر ،آن یکی چهارم گفت :دین اسالم نسخ میشود ،این یکی چهارم
گفت :دین نسخ میشود و...
درجای دیگر از کتاب فارسی (بیان) میگوید( :وشبههٔ نيست در اينكه خداوند
اين آيات را نازل فرمود بر او به مثل آنكه بر رسول خدا ,نازل فرموده چنانچه
حال به مثل اين آيات بقدر صدهزار بيت در ميان خلق منتشر است بغير صحف
وحكميه او و در عرض پنج ساعت هزار بيت از نزد او ظاهر
علميه
ومناجات او وصور
ّ
ّ
ميگردد يا به اسرع طوريكه كاتب نزد او بتواند تحرير نمايد آيات اهلل را قرائت
مينمايد میتوان ميزان گرفت كه هرگاه از ا ّول ظهور تا امروز میگذاشتند چقدر از
1
آثار از نزد او منتشر شده بود).
در این فراز نیز دیده میشود که (باب) ادعای نبوت داشته ،آنهم از سنخ نبوت
خاتم انبیاء] ولی احمد الحسن متوجه این نکته نشده بوده و فکر میکرده که
او تا آخر عمرش ،خودش را (باب) معرفی میکرده و بس.
 -2کسی سؤال کرده :آنگونه معروف است ،اگر روزه دار مثال برای گذارندن وقت
(تفریحی) در دریا غواصی کند ،روزه اش باطل میشود ،پرسش این است که وقتی
حتی یک قطرۀ آبی در دهانش وارد نمیشود ،چرا روزه اش باطل میشود و دلیل
علمی که روزه باطل میشود چیست؟
در جواب میگوید( :حکم شرعی حکم تعبدی و برای امتحان مردم است ،و ضرورتی
2
ندارد علتی بیش از این داشته باشد).
جواب :اوال :پرسش کننده چون این آدم را امام می داند ،از او علت حکم را سؤال
میکند ،و شکی نیست که احکام اسالم یا در متعلقات دارای مصالح و مفاسدند یا
اینکه در خود آن احکام مصالحی وجود دارد ،که خدا و پیامبر و ائمه] به آن
علم دارند ،ولی این آدم به جای اینکه علت یا حکمت حکم را بیان کند ،دو جواب
سر باال میدهد که هردو جواب ،امام بودن اورا را نقض نموده و جاهل بودن او را
ثابت میکند.
اول :میگوید :حکم شرعی تعبدی است.
دوم :میگوید :برای امتحان مردم است.
 .1منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولی ،گرفته شده از سایت بهائیان ایران
 .2پاسخهای روشنگرانه ج  7ص 141

242

بیان اموری که با عصمت منافات دارد

نتیجه میگیرد :ضرورتی ندارد علتی بیش از این داشته باشد.
اشکال :جواب اول را باید کسانی بگویند که علم به واقع ندارند مثل مراجع عظام
تقلید ،چون مصالح و مفاسد برای آنها مکشوف نیست ،فقط به خاطر وجود امر و
نهی کشف میکنند ،که باید مصلحتی یا مفسده ای در کار باشد ،اما آن مصلحت و
آن مفسده چیست؟ نمیدانند ،و لذا در جواب پرسش فوق میگویند :احکام شرعیه
را باید تعبدا قبول کرد و به آن عمل نمود ،ولی کسی که ادعای امامت ،عصمت و
علم لدنی دارد این پاسخ از طرف او یعنی اینکه دروغ میگوید ،نه امام است و نه
معصوم و نه علم لدنی دارد.
جواب دوم هم نشانۀ جهل این آدم است ،چون همه اوامر و نواهی الهی به جهت
امتحان و اختبار صادر نشده است ،بلکه علت صدور احکام یا وجود مصالح در نفس
آن میباشد یا اینکه مصالح و مفاسد در متعلقات احکام وجود دارد.
اگر مصالح و مفاسد را مربوط متعلقات احکام بدانیم چنانکه مشهور است ،پس
خمر چون مفسده دارد خداوند متعال حکم به حرمت آن نموده است و هکذا سایر
افعال محرمه و در واجبات هم چون متعلقات آن دارای مصلحت میباشد ،خداوند
در آن موارد نیز حکم به وجوب نموده است.
و اگر مصلحت در خود حکم باشد ،باز معنایش این است که این حکم منفعتی
به حال فرد و جامعه دارد که از ناحیۀ شارع مقدس صادر شده است ،پس همۀ اوامر
و نواهی جهت امتحان بندگان صادر نشده است.
نتیجه ای که میگیرد هم غلط است ،چون ممکن است گاهی حکمی بیش از
یک علت یا حکمت داشته باشد ،مثال در رابطه با وجوب نماز چندین علت و حکمت
وجود دارد که از قرآن و روایات استفاده میشود.
مثل نهی از فحشاء و منکرات ،یاد خدا بودن ،معراج مؤمن و مقرب انسانهای
پرهیزگار و غیره.
ثانیا :در پاسخ به این سؤال که چرا نماز مغرب و عشاء و صبح را باصدای بلند
میخوانیم ،ولی ظهر و عصر را آهسته؟ میگوید( :پیامبر خدا حضرت محمد,
در معراج ،نماز ظهر و عصر را انفرادی و با صدای آهسته خواند ،و باقی نمازها را با
صدای بلند خواند ،تا فرشتگان بتوانند بشنوند ،و هم چنین نماز جمعه را ،از این رو
1
این شیوۀ نماز گزاری پیامبر خدا ,سنت شد).
اشکال :اگر حکم شرعی تعبدی است و برای امتحان مردم است ،چرا اینجا
 .1پاسخهای روشنگرانه ج  4ص 125
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برایش علت ذکر کرد ،باید همان جواب قبلی را متذکر میشد ،و اگر علت دارد چرا
در سؤال اول علت را ذکر نکرد ،و به بهانه تعبدی بودن ،از دادن جواب فرار نمود.
حقیقت ماجری این است که این آدم علم ندارد ،و با گشت و گذار در کتب علماء
و روایات ،اگر چیزی پیدا کرد ،به نام خود ثبت میکند ،مثل پاسخ به سؤال دوم که
در روایات 1مذکور است ،و اگر چیزی پیدا نکرد و توانست با جفنگیات و حرفهای
بدون ربط ،جوابی سرهم کند یک چیزی مینویسد ،وگرنه سر باال جواب میدهد.
 -3احمد بن اسماعیل برای آنکه ثابت کند مقام علی} پاینتر از مقام پیامبر,
است چنین میگوید( :اما امیر المؤمنین علی} می فرماید (ل َ ْو ُ
 كشِ ف اَلْغ َِطا ُء( )...اگر
پرده برای من برداشته شود )...بنا براین حجاب الهوت فقط به واسطۀ محمد,
برای او برداشته شد ،پس علی خدا را با محمد ,میشناسد ،یعنی علی خدای
2
سبحان را به وسیلۀ خدای در خلق (محمد ),میشناسد).
جواب :در اینکه مقام علی} بعد از مقام رسول اکرم ,است ،حرفی نیست،
زیرا علی} از امت اسالم است و تابع وجود مقدس رسول اهلل ,میباشد ،اما
استدالل این آدم برای این قضیه غلط است ،زیرا علی} در جملۀ فوق الذکر ،از
یقین کاملش به خداوند خبر میدهد ،و اینکه اگر) بر فرض محال( خداوند متعال را
با دو چشم سر هم ببیند چیزی به یقین او افزوده نخواهد شد.
آن حضرت میفرماید{ :لَ ْو ُك ِش َف اَلْ ِغ َطا ُء َما ِازْ َد ْد ُت َي ِقين ًا}اگر پرده برای من
3
برداشته شود ،بر یقین من چیزی افزوده نخواهد شد.
اصال در این کالم سخن از این نیست ،که برای علی} حجاب الهوت برداشته
شد ،بلکه سخن از این است که خدای متعال با چشم سر یقینا رؤیت نمیشود ،و
عموم مردم آنچه را که با چشم سر نبینند به آن یقین کامل پیدا نمیکنند ،اما اولیاء
الهی و در رأس آنان سید االولیاء] به مقامی از یقین میرسند ،که نیازی ندارند،
تا با چشم سر مشاهده کنند ،و این نکته یکی از مشخصه های امامت است ،خداوند
ون بِ َأ ْم ِرنَا لَ َّما َص َب ُروا َو َكانُوا
{و َج َع ْل َنا ِم ْن ُه ْم َأئِ َّم ًة َي ْه ُد َ
متعال در قرآن کریم میفرمایدَ :
ون} از آنان امامانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت میکردند ،چون با
بِآ َيا ِت َنا ُيو ِق ُن َ
4
استقامت بودند و به آیات ما یقین داشتند.
پس برای علی} هر دو حالت یکسان است ،چنانکه وقتی از آن حضرت سؤال
 .1علل الشرایع ج  2ص 321
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َ
ال َو ْي َل َ
ين َه ْل َرأَ ْي َت َرب َّ َ
ال فَ َق َ
ين َعبَ ْدتَ ُه قَ َ
ك َما ُك ْن ُت أَ ْعبُ ُد َرب ّ ًا
ك ِح َ
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
شد( :يَا أ ِم َ
ون فِي ُم َشا َه َد ِة ا َ ْ َ
ال َو ْي َل َ
ال َو َك ْي َف َرأَ ْيتَ ُه قَ َ
ل َ ْم أَ َر ُه قَ َ
ك َ
لبْ َصا ِر َو ل َ ِك ْن َرأَتْ ُه
ال تُ ْد ِر ُك ُه اَل ْ ُعيُ ُ
ِيم ِ
ان) اى اميرالمؤمنین ،پروردگارت را هنگام پرستش او ديده اى؟
اَل ْ ُق ُل ُ
وب ب ِ َح َقائِقِ ا َ ْل َ
فرمود :واى بر تو ،من آن كسى نيستم كه خداى ناديده را بپرستم ،گفت :چگونه او
را ديدهاى؟ فرمود :واى بر تو چشمها به هنگام نظر كردن او را درك نكنند ،ولى دلها
1
با حقائق ايمان او را مىبينند.
اما مدعی امامت برای اینکه حرف خود را به کرسی بنشاند ،نصف حدیث را
میآورد ،و آنرا هم غلط معنی میکند.
 -4احمد بصری در جواب این سؤال که آیا امام مهدی} با بیش از یک زن
ازدواج کرده یا فقط یک همسر داشته است؟ و اگر با بیش از یک زن ازدواج کرده،
آیا زنان وی میدانند که وی امام است ،یا فکر میکنند وی فردی عادی است؟
میگوید( :آیا از این سؤال خجالت نمیکشی؟! زندگی خصوصی معصوم} به تو و
2
غیر تو چه ارتباطی دارد).
جواب :سؤال کننده چیز بدی سؤال نکرده تا مستحق این پاسخ خشن باشد ،و
اگر تحقیق در رابطه با زندگی معصومین ،به کسی ارتباط ندارد ،پس چرا این همه
مطلب در رابطه با زندگی خصوصی انبیاء و ائمه] ،در کتب حدیثی و تاریخی
وجود دارد ،آیا حضرت مهدی} باالتر از پیغمبر اسالم ,است ،تعداد ازدواجهای
آن حضرت و اسامی زنان و فرزندان ایشان ،از زبان معصومین] بیان شده است،
و هیچ اشکالی هم نداشته و ندارد ،ولی در رابطه با امام مهدی} ،نباید کسی سؤال
کند و زندگی خصوصی آن حضرت ربطی به کسی نداشته باشد؟!
معلوم است که این آدم چون جاهل به واقع است ،و اصال نمیداند آیا امام
زمان}ازدواج کرده است یا خیر؟ و آیا ازدواج های متعدد داشته است یا خیر؟ و
آیا فرزند یا فرزندان دارد یا خیر؟ به همین جواب خشن و سرباال اکتفاء میکند ،تا
شنونده سؤاالت دیگری مطرح نکند و سبب آبرو ریزی احمد بصری نشود.
 -5احمد بن اسماعیل در جواب از اینکه (برخی گمان میکنند که او علم منطق
نمیداند) میگوید( :احمد الحسن فارغ التحصیل رشته ی مهندسی عمران است،
آیا ممکن است شخص عاقلی پیدا شود و باور کند که یک مهندس عمران نمیتواند
منطق بفهمد ،و حال آنکه فارغ التحصیل دورهی ابتدائی هم قادر به درک منطق
است؟! آیا اینها ذره ای عقل دارند؟ حتی بلد نیستند چگونه دروغ بگویند ،حد اقل
 .1کافی ج  1ص 97
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دروغشان را طوری سرهم کنند که قدری عاقالنه باشد).
جواب :اوال :این آدم مشخص نکرده که مرادش از علم منطق ،بدیهیات و اولیات
منطق است ،یا اینکه مرادش از علم منطق ،بحث قضایا و قیاسات و ایساغوجی یا
کلیات خمس و ذاتیات و عرضیات و معقوالت اولیه و ثانویه و اجناس عشره و باب
برهان و دیگر امور مرتبط میباشد.
اگر مرادش بدیهیات و اولیات است مثل اینکه گفته میشود( :کل بزرگتر از جزء
است) یا (تصور مقدم بر تصدیق است) یا (قیاس بر اساس شکل اول از اشکال اربعه
کیفیتش چنین است) و نحوها ،که کسی به این معنی از ایشان نفی علم نکرده ،بلکه
این مقدار فهمیدن ،حتی نیاز به تحصیل و سواد هم ندارد ،زیرا هر عاقلی میداند
که مثال فالن شئ کل است و کل بزرگتر از جزء است و هم چنین بعضی مطالب
سادۀ دیگر ،مثل اینکه هر مسجدی احترامش واجب است و اینجا مسجد است ،پس
احترامش واجب است.
اما اگر مرادش از علم منطق تمام مسائل منطقیه با تمام خم و پیچهایش باشد،
مسلم است که نه علم مهندسی عمران و نه علوم دیگر ،مالزمه با علم منطق ندارند،
به این معنی که هرکه مهندس عمران شد حتما باید به اندازه ارسطو و ابن سینا،
منطق هم بلد باشد.
ثانیا :در رد مخالفینش میگوید( :حتی بلد نیستند چگونه دروغ بگویند)،
میگوییم :این جا را از قضای فلک راست گفته است ،زیرا دروغگو بلد است چگونه
دروغ بگوید ،اما انسان صادق نحوۀ دروغ گفتن را بلد نیست ،چون هرگز دروغ نگفته
است و نمیگوید و نخواهد گفت.
اما احمد بن اسماعیل چون زیاد دروغ گفته است و میگوید ،در این زمینه
تخصص پیدا کرده است و بلد شده است که چگونه سر یکعده آدم نادان را شیره
بمالد ،از تقطیع و تحریف احادیث گرفته تا تدلیس و فریبکاری های دیگر ،که در
فصول گذشته به مواردی از آن اشاره شد.
ثالثا :پیروان اهل بیت] برای اثبات حقانیت این مکتب نیازی به دروغ گفتن
ندارند ،تا به قول این آدم دروغ شان را طوری سرهم کنند که قدری عاقالنه باشد،
برای آنکه ادلۀ عقلیه و نقلیه ،بیش از حد شمارش در اختیار دارند ،تا بتوانند عقاید
خود شان را به اثبات برسانند ،و احتیاجی ندارند که غیر روایت را روایت جلوه دهند،
یا سخن کاهنان را به عنوان روایت مطرح کنند ،یا به روایات جعلی تمسک نمایند،
1
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یا با طرح مطالب عجیب و غریب و بی پایه و بی اساس ،خود را جامع الفنون و
العلوم ،معرفی کنند.
 -6احمد بن اسماعیل برای اینکه ثابت کند امام است و عصمت و علم لدنی دارد،
و به خیال خودش فقهای اسالم را بی سواد و بدون علم معرفی نماید ،چند سؤالی
مطرح نموده و خواهان پاسخ از طرف علمای اسالم شده است من باب مثال در یکی
از این سؤالها میگوید( :خدا خلق را در کجا به وجود آورده است؟
همه جوابهای آنها از دو حالت خارج نیست ،یا به وادی تعدد الهوت مطلق فرو
میغلطند مانند وهابیت ،و یا از تبیین و توضیح پاسخ در میمانند...
وهابیها میگویند :خداوند خلق را در خارج از ذات آفریده ،قطعا این به معنای
تعدد قدماء است ،زیرا این خارج یا حادث است یا قدیم ،اگر قدیم باشد تعدد الهوت
پیش میآید ،و اگر این خارج حادث باشد پس کجا خلق شده است؟ این دیدگاه به
1
تسلسل می انجامد ،تا در نهایت به تعدد الهوت مطلق خاتمه یابد).
جواب :اوال :نفس سؤال به این شکل که مطرح شده غلط است ،و نشان میدهد
که سؤال کننده ،شناختی حتی به صورت اجمال نسبت به ذات اقدس خداوند
متعال ندارد.
زیرا خارج در مقابل داخل است ،و بین این دو نسبت تضایف وجود دارد ،و به
اصطالح علم منطق (که احمد الحسن مدعی بود آن را بلد است) داخل و خارج
متضایفین میباشند یعنی داخل بدون خارج و برعکس معنی ندارد ،مثل ابوت و
بنوت ،فوق و تحت ،راست و چپ ،و داخل در موجودی قابل تصور است که جسم و
مرکب باشد ،در حالیکه خداوند متعال بی نیاز از جسم و ترکیب بوده و بسیط است،
پس معنی ندارد که گفته شود :آیا فالن شئ در داخل خدا است یا خارج از خدا ،تا
سؤال شود که خداوند خلق را در ذات آفریده یا خارج ذات ؟ زیرا این امر از نسب و
عوارض جسم و جسمانیت است.
ثانیا :با اغماض از اشکال فوق ،خارجیت خارج ذاتی خارج است و معنی ندارد که
خارج نیاز به خارج داشته باشد و یا در خارج باشد تا تسلسل الزم بیاید و در نهایت
به تعدد الهوت منجر شود به این معنی که گفته شود :این خارج چون حادث است
باید در خارج دیگر باشد و همچنان ادامه یابد ،بلکه وقتی نیاز به خارج برای خارج
متصور نبود ،نه تسلسل الزم میآید و نه تعدد قدما.
ثالثا :خارجی که مخلوق است به ارادۀ خداوند متعال خلق شده است ،پس
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تسلسلی در کار نخواهد بود برای آنکه ما بالعرض که خارج باشد منتهی میشود به
مابالذات که ارداۀ ذات اقدس اله باشد.
رابعا :موجود یا عبارت است از (اهلل) و یا عبارت است از (ماسوی اهلل) ،و شکی
نیست که ذات مقدس (اهلل) واجب الوجود و ما سوای او ممکن الوجود است ،و به
جهت امکان که همان فقر ذاتی باشد ،محتاج به واجب الوجود است ،و این فقر
هرگز از او جدا نخواهد شد ،چنانکه از پیامبر خاتم ,نقل شده است که فرمود:
(ال ْ َف ْق ُر َف ْخ ِري َو ب ِ ِه أَ ْف َتخِ ُر) فقر و احتیاج (به خداوند) مایۀ فخر من است و به آن
الد َاريْن) فقر و احتیاج سبب سیه
افتخار میکنم 1.یا فرمود( :ال ْ َف ْق ُر َس َوا ُد ال ْ َو ْج ِه فِي َّ
روئی در دنیا و آخرت است 2یعنی این احتیاج از مخلوق زدودنی نیست چون ممکن
احشُ ْرن ِي فِي ُز ْم َر ِة
الوجود است ،یا فرمود( :اللَّ ُه َّم أَ ْح ِينِي م ِْسكِيناً َو أَ ِم ْتنِي م ِْسكِيناً َو ْ
ِين) خدايا مرا فقير زنده بدار و فقير بميران ،و مرا در رديف فقيران محشور
ال ْ َم َساك ِ
گردان( 3تا احساس بی نیازی از تو در من پیدا نشود).
     ز احمد تا احد یک میم فرق است       همه عالم در آن یک میم غرق است
     سیــه روئی ز ممـکن در دو عـالم       جـــدا هـرگـز نشـــد واهلل اعلـــم
وقتی (ما سوی اهلل) ممکن الوجود است ،پس وجود از خود او نیست بلکه از
ناحیۀ واجب الوجود افاضه شده و(ما سوی اهلل) موجود گردیده است ،حال اگر گفته
شود در کجا آفریده شده است؟ باید یک جائی هم برای خداوند در نظر گرفته شود،
تا کجای دیگر مشخص شود ،و چون خداوند متعال المکان است و کجا در رابطه با
او معنی ندارد ،پس کجای دیگری هم متصور نخواهد بود ،بلکه خدا ما سوی اهلل را
آفرید و تمام و دیگر نیازی به سؤال مسخرۀ احمد بصری نخواهد بود.
الزم به ذکر است که احمد بن اسماعیل سؤاالتی دیگری ،خطاب به علمای
اسالم مطرح نموده ،و به گمان خود خواسته است بگوید ،که آنان از جواب دادن
به این سؤالها عاجزند ،از قبیل اینکه (حضرت آدم} چه هنگام بر این زمین
زندگی میکرده است؟ طوفان نوح} در کجا رخ داد؟ یا چه هنگام رخ داد؟ جفت
حیواناتی که او با خود حمل کرد چه بودند؟ آیا طوفان همۀ زمین را دربر گرفت
؟) 4و امثال ذلک.
درحالیکه پاسخ علمی و دقیق به این سؤاالت جز از طریق قرآن و روایات ،امکان
 .1بحار االنوار ج  69ص 30
 .2همان
 .3همان
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ندارد ،و علمای اسالم هم تا جائی که در قرآن و روایات موجود باشد ،جواب داده اند
و خواهند داد ،اما جوابی که ورای قرآن و روایات باشد ،صحیح نیست زیرا حدسیات
است ،و به شکل تئوری و فرضیه مطرح شده و هیچ دانشمندی تا هنوز ادعای قطع
و یقین به آنچه حدس می زند ،نکرده است.
از طرف دیگر علمای اسالم هیچ وقت ادعای علم به غیبیات را نکرده اند ،تا بعد
اگر جواب نداشتند مورد مالمت و سرزنش قرار بگیرند ،و اگر احمد بن اسماعیل
مدعی باشد که برای امثال پرسشهای باال جواب دارد ،جوابهای او از دو حال خارج
نیست ،یا برگرفته از حدسیات دانشمندان است که ارزش علمی ندارد ،یا اینکه با
ادعای عالم بودن به امور غیبی میخواهد جواب دهد ،که در این صورت قابل قبول
نخواهد بود زیرا توقف دارد بر اینکه ثابت شود او امام معصوم است ،و اگر بخواهد
از این راه ثابت کندَ ،دور الزم میآید زیرا امامت او متوقف است بر پاسخ صحیح و
مقبول از این پرسشها ،و پاسخ صحیح متوقف است بر اینکه او امام باشد.
 -7احمد بن اسماعیل در رابطه با این سؤال که چرا خداوند با صیغۀ جمع سخن
میگوید؟ جواب میدهد( :بدان که برای خداوند کار گزارانی است ،که خداوند بر آنها
تفضل نموده و برای رساندن رسالتش ،به انبیاء و فرستادگان – و آنچه میخواهد
در عالم جسمانی محقق شود – از آنها استفاده میکند ،و کارگزاران او از خلقش
1
هستند ،چه فرشتگان باشند و چه بشر. ...
جواب :اگر این گفته درست باشد ،پس باید بعد از خلقت زمین و آسمان و
فرشتگان باشد نه قبل از آن ،در حالیکه خداوند متعال با صیغه جمع سخن گفته
است ،قبل از آنکه خلقی بوده باشد.
ات َو ْ َ
او ِ
ين} و آسمانها و زمين و آنچه را
ال ْر َ
ض َو َما بَ ْي َن ُه َما َل ِع ِب َ
الس َم َ
َ
{و َما خَ َل ْق َنا َّ
2
كه ميان آن دو است به بازى نيافريده ايم.
الس َما َء َو ْ َ
اط ًل َذلِ َ
ض َو َما بَ ْي َن ُه َما بَ ِ
ين
ال ْر َ
ين َك َف ُروا َف َو ْي ٌل لِ َّل ِذ َ
ك َظ ُّن الَّ ِذ َ
َ
{و َما خَ َل ْق َنا َّ
َك َف ُروا ِم َن الن ِ
َّار} و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان اين دو است به باطل نيافريديم
اين گمان كسانى است كه كافر شده اند پس واى از آتش بر كسانى كه كافر شده 
3
اند.
ما این چند مورد را به عنوان نمونه متذکر شدیم ،تا مؤمنان متوجه باشند و
خدای ناکرده فریب نخورند ،زیرا در خانه اگر کس است یک حرف بس است ،و اگر
 .1پاسخهای روشنگرانه ج  5ص 48
 .2دخان 38
 .3ص 27
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پیروان این آدم ذره ای عقل داشته باشند و به وجدان خود مراجعه نمایند یقینا
متوجه میشوند که این شخص شیادی بیش نخواهد بود.
چهارم :الفها و گزافها و دروغها
 -1به ادعای انصار احمد بن اسماعیل امام زمان} خطاب به او فرموده است:
1
(پسرم فدایت شوم عجله کن).
جواب :اوال :راوی این جمله باید خود احمد بن اسماعیل باشد ،چون او ادعای
دیدار و مکالمه دارد ،و انصار او از زبان او نقل میکنند ،پس در واقع این مطلب از
الفهای این آدم است ،اما به چه دلیل باید این ادعا قبول شود ،معلوم نیست؟
ثانیا :چرا باید عجله کند؟
ثالثا :این آدم برای چه کاری باید عجله کند ،برای ظهور ،خروج ،ادعای امامت،
ادعای نبوت یا ادعای الوهیت ،مشخص نشده است.
رابعا :آیا این آدم عجله کرده است یا خیر؟ اگر عجله کرده است ،نتیجه آن
عجله چه بوده؟ اگر نتیجۀ در برنداشته که امر به آن لغو بوده و معصوم} امر به
لغو نمیکند ،و اگر نتیجۀ داشته است ،آن نتیجه چه بوده که بدون عجله حاصل
نمیشده است؟ و اگر عجله نکرده است ،پس با امر امام معصوم} مخالفت نموده
و این کار از گناهان کبیره بلکه در حد شرک به خداوند میباشد.
 -2احمد بن اسماعیل میگوید( :من سنگی در دست امیر المؤمنین علی}
هستم ،روزی آنرا انداخت تا به وسیله آن کشتی نوح را هدایت کند ،و بار دیگر
برای نجات ابراهیم} از آتش نمرود ،و بار دیگر برای نجات یونس از شکم نهنگ،
و موسی} به وسیله آن در کوه طور با خداوند سخن گفت ،و آنرا عصایی قرار داد
تا دریاها را شکافت ،و زرهی برای داود} ،و در جنگ احد آن زره پوش را به تن
2
کرد ،و در جنگ صفین آنرا پیچید و مخفی نمود).
جواب :اوال :هر دعوای نیاز به دلیل دارد ،و این آدم حتی یک دلیل عقلی یا نقلی
برای این همه دعوی نداشته و ندارد.
ثانیا :در هیچ روایتی نیامده است ،که علی} سنگی به سمت کشتی نوح و یا
آتش نمرود پرتاب کرده باشد تا سبب هدایت و نجات شود ،بلکه قرآن کریم تصریح
دارد که فقط ظالمان نابود شدند ،و بنا نبود که حضرت نوح سرگردان شود ،و تصریح
دارد که خداوند او و مؤمنان را نجات بخشید.
 .1پاسخهای روشنگرانه ج  1ص 57
 .2پاسخهای روشنگرانه ج  1ص 25
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ين َعا ًما َف َأخَ َذ ُه ُم ُّ
ان
الطو َف ُ
ُوحا ِإلَى ق َْو ِم ِه َف َل ِب َث ِفي ِه ْم َألْ َف َس َن ٍة إ َِّل خَ ْم ِس َ
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ا
َو ُه ْم َظ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
سوى قومش فرستاديم پس در ميان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ كرد تا طوفان
آنها را در حالى كه ستمكار بودند فرا گرفت ،و او را با كشتى نشينان برهانيديم و آن
1
(سفينه) را براى جهانيان عبرتى گردانيديم.
يم} گفتيم اى آتش براى ابراهيم سرد
{ ُق ْل َنا َيا نَا ُر ُكو ِني بَ ْر ًدا َو َس َل ًما َع َلى ِإ ْب َرا ِه َ
2
و بىآسيب باش.
در این دو آیه خبری از سنگ نیست ،بلکه خداوند متعال آنها را نجات داد.
ثالثا :حضرت موسی} چگونه به وسیله آن سنگ با خدا سخن گفت ،آیا آن
سنگ تبدیل به بلندگو شد ،تا صدای موسی رساتر شود ،یا اینکه سنگ را به طرف
آسمان پرتاب کرد ،تا خبر دهد که می خواهد با خداوند سخن بگوید ،و چگونه آن
سنگ تبدیل به چوب و سپس عصای آن حضرت شد؟ تا دریاها را بشکافد؟ مگر این
عصا غیر از عصای قبلی بود که تبدیل به مار شد؟ اگر همان بوده که نیاز به سنگ
نداشته و اگر غیر آن بوده ،پس آن عصای اول ،چه بر سرش آمده بود؟
رابعا :قرآن کریم تصریح دارد که خداوند متعال ،صنعت زره سازی را به حضرت
{و َع َّل ْم َنا ُه َص ْن َع َة لَ ُب ٍ
وس لَ ُك ْم لِ ُت ْح ِص َن ُك ْم ِم ْن بَ ْأ ِس ُك ْم َف َه ْل
داود } یاد داد و می فرمایدَ :
َأ ْن ُت ْم شَ ِ
ون} و به (داوود) فن زره (سازى) آموختيم تا شما را از (خطرات) جنگتان
اك ُر َ
حفظ كند پس آيا شما سپاسگزاريد 3.و خبری از سنگ نیست.
خامسا :چرا علی} در جنگ احد با داشتن زره کذائی آن همه زخم برداشت و
چرا در جنگ صفین آن را پیچید؟ حتما به خاطر آنکه در جنگ احد درست حفاظت
نکرده بود ! و چگونه آنرا پیچید آیا سنگ پیچیده میشود؟ و چگونه دست و پا پیدا
کرد و احمد بن اسماعیل شد؟
سادسا :این سنگ که این قدر کرامت و معجزه داشته ،چرا رفته و به دامن
وهابیت در امارات متحده عربی پناهنده شده است.
 -3وی خطاب به پدرش که به زعم او امام زمان} میباشد در مقدمۀ بعضی
از کتابچه هایش به عنوان شکایت میگوید( :این در حالی است که من در آسمان
معروف به ستاره صبح ،زره انبیاء و قلعۀ نفوذ ناپذیر هستم ،من همان شیری هستم
که همرای علی} در بدر و احد و حنین غرید ،و من همان حبیب رسول و شکوفۀ
 .1عنکبوت 15- 14
 .2انبیاء 69
 .3انبیاء 80
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شفا بخش او به امور دینم ،و من «ص» و نهری از بهشتم که اعمال بندگان در آن
1
افکنده میشود ،و من همان َح َجر و رکن یمانی هستم).
جواب :اوال :وی این جمالت را خطاب به امام زمان} مینویسد ،و از دو حال
خارج نیست ،یا آن حضرت می داند که این آدم کیست و چه کاره است؟ که نیازی
به گفتن و زبان درازی نیست ،یا نمیداند؟ که در این صورت این آدم برتر از امام
زمان} میشود.
ثانیا :آیا این کماالت در دیگر امامان هم بوده یا خیر؟ اگر بوده که چرا در سخن
یک نفر آز آنان نیامده است ،و اگر نبوده پس این آدم از همه عالم و آدم باید برتر
باشد!
ثالثا :ما حتی یک روایت هم نداریم که باعلی} در آن جنگها شیری بوده که
میغریده و اگر مراد شجاعت باشد ،پس چرا از این شجاعت هیچ اثری در خود این
آدم دیده نمیشود؟
یا اینکه میخواهد بگوید شجاعت علی} هم به خاطر وجود این آدم بوده
است؟!
رابعا :فالسفه اصطالحی دارند که میگویند( :بسیط الحقیقه کل االشیاء و لیس
بشئ منها) بسیط الحقیقه ،همه اشیاء است و هیچ یک از آنها نیست ،و این قاعده
برای اثبات توحید به کار گرفته میشود ،و فقط در مورد ذات خداوند متعال کار برد
دارد ،اما از نظر احمد بن اسماعیل فرقی بین او که مرکب است و خداوند که بسیط
است وجود ندارد ،و این کلمات که از زبان او صادر شده است ،یا داللت بر جنون
او میکند یا اینکه کفر گفته است ،برای اینکه خودش را هم سِ نگ خداوند متعال
قرار داده است.
خامسا :اگر این آدم چند صباح دیگر زنده بماند (اگر تا حاال زنده باشد) ادعا
خواهد کرد ،که همان سنگی هست که به کله هابیل خورد و بعد به آتش نمرود
اصابت کرد تا شعله ورتر شود و بعد از آن  تبدیل به خر عیسی} شد ،و باالخر
چوبی شد در دست یزید که به لب و دندان امام حسین} اصابت کرد ،منتهی
توسط شیطان پرتاب شد زیرا که هم ضال است هم مضل.
بیچاره پیروان کر و الل ،که بدون هیچ سؤال ،پذیرای این همه قیل و قال شده
اند.
از ظریفی پرسیدند که خرس تخم میگذارد یا بچه زا است؟ گفت :از این دم
بریده بعید نیست که هردو کار را انجام دهد.
 .1متشابهات ج  4ص 8
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در کتابچه های خود این آدم و انصار او از این چرندیات و الفها و گزافها خیلی
زیاد است ،و چون غرض ما این بود که عدم عصمت او ثابت شود ،به همین چند
مورد اکتفا مینمائیم.
و پیروان این ضال مضل را دوباره به باز نگری دعواها و مدعاهای این آدم دعوت
میکنیم ،شاید خداوند متعال لطفی نمود و هدایت شدند و دست از لجاجت بیخود
برداشتند.
پنجم :بازی با روایات و نصوص.
یکی از ترفندهای جریان احمد بن اسماعیل بازی با روایات و نصوص است ،به
این بیان که آنها کار به سند و داللت روایات ندارند و فقط با نقل روایات و تکرار
بعضی از قسمتها یا جمالت آن فقط در صدد گول زدن و گمراه کردن نادانها و
جهالی هستند ،که اصال توجه به متن و سند روایات را بلد نیستند تا چه رسد به
آنکه بفهمند داللت دارد یا ندارد.
شما در طی مباحث گذشته متوجه شدید که آنها حتی به عباراتی که روایت هم
نبود به نام روایت تمسک نموده و به آن استدالل کردند.
وقتی به کتابچه های آنها مراجعه می کنی میبینی گاهی نصف روایت را
میآورند ،و گاهی بعضی از کلمات را تحریف میکنند و گاهی ادعا میکنند که
روایات زیادی در رابطه با مطلبی که دارند موجود است  ،ولی حتی یک روایت را
هم ذکر نمیکنند ،و گاهی یکی دو روایت ضعیف میآورند که هیچ داللتی بر مطلب
مورد نظر آنها ندارد ،که در طی مباحث گذشته به بعضی از آن موارد اشاره شده
است.
مدعی کذاب و یاران او حتی یک روایت ضعیف هم ندارند که امام زمان} ،زنی
از اهالی بصره داشته است ،و او برای آن حضرت پسری آورده است به نام سلمان ،و
حتی یک روایت ندارند که یکی از نواده های آن حضرت اسمش احمد بن اسماعیل
است ،در عین حال بسیار تالش مذبوحانه دارند ،تا ثابت کنند که همین فرد کذاب،
فرزند با واسطۀ امام زمان} میباشد.
و برای رسیدن به این هدف با روایات و الفاظ آن بازی میکنند ،مثال اول روایت
وصیت مزعوم را مطرح میکنند ،که در آن روایت آمده است :بعد از دوازده امام
نوبت به دوازده مهدی می رسد و اولین مهدی از آن دوازده مهدی ،پسر امام زمان
است که نامش احمد است.
اما هر عاقلی می داند که اسم (احمد) در دنیا دهها هزار مصداق دارد ،و هرکسی
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که نامش احمد بود میتواند چنین ادعایی داشته باشد ،مثل غالم احمد قادیانی و
غیره ،آیا فورا باید قبول شود؟
وانگهی در روایت دارد (ابنه) یعنی پسرش ،و این کلمه انصراف به فرزند بال
واسطه دارد ،و باید قرینۀ وجود داشته باشد تا ثابت شود که مراد از (ابن) نسل
پنچم است.
شروع میکنند به آوردن یک سلسله روایات که ،آنکه در آخر الزمان ظهور
میکند نامش احمد است.
و او یمانی موعود است و او امام معصوم است و او چنین است و او چنان است،
و پشت سرهم روایاتی را مینویسند که نه از حیث سند معتبر است و نه داللت بر
مدعای آنان دارد.
اگر از آنها سؤال شود که بحث امامت و امام با براهین قطعیه عقلیه و نقلیه ثابت
میشود ،نه با اما و اگر و شاید و احتماال ،آنگاه دعاوی باطل دیگری مطرح میکنند،
که فقط سبب جذب کج اندیشان و نادانان میشود و بس.
در حالیکه در روایت وصیت (بر فرض صحت سند و داللت) سخن از بعد ظهور
است وهم چنین در رابطه با مهدیون دوازده گانه بحث بعد از ظهور است ،که بر
فرض قبول آن چند روایت ،هرگز تکلیفی به گردن ما االن گذاشته نمیشود ،بلکه
اگر ان شاء اهلل امام زمان} در عصر ما ظهور کردند ،بعد از ظهور مشخص میشود
که آن حضرت} آیا دستور اطاعت از چه کس یا کسانی را به موجودین در آن
زمان خواهند داد ،و هر چه بگویند :واجب االتباع و مقبول است.
اما فعال هیچ تکلیفی به گردن کسی گذاشته نشده و نمیشود ،زیرا تا آن حضرت
نیایند معلوم نمیشود که آن کسانی که وزیر یا وصی یا دست راست آن حضرت
میباشند ،چه کسانی هستند و از کجا هستند.
روایات و کلماتی را می آورند که مثال داللت بر استمرار امامت بعد از رحلت یا
شهادت امام دوازدهم} دارد ،که باز این قضیه (بر فرض قبول آن) مربوط به بعد
از ظهور است و نه قبل از آن.
و از همه مهمتر در حالیکه یک روایت هم وجود ندارد که داللت کند ،بر اینکه
امام زمان} پیش از ظهور وصیی دارند و آن وصی را ارسال میکنند ،ادعا میکنند
که احمد بن اسماعیل وصی و فرستادۀ آن حضرت است ،و وقتی سؤال شود به
چه دلیل؟ میگویند :عیسی} وصی داشت و محمد ,وصی داشت ،پس امام
زمان} هم باید وصی داشته باشد.
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میگوییم :انبیاء} از آدم تا خاتم همه وصی داشتند ،ولی این قضیه چه ربطی
به وصی بودن احمد بن اسماعیل دارد؟
این ادعا مثل این میماند که یک کسی ادعا کند حضرت عیسی} زن داشت،
و وقتی از او دلیل خواسته شود ،بگوید انبیاء از آدم تا خاتم] همه زن داشتند،
پس حضرت عیسی} نیز باید زن داشته باشد.
برای آنکه ثابت کنند یمانی همان احمد بن اسماعیل است ،حتی نصوصی را که
در آن هیچ مدحی و داللتی وجود ندارد ،بلکه بر ذم و تقبیح داللت میکند مثل
روایت (خامال اصله) با توجیهات باطل و دور از عقالنیت مورد تمسک قرار می دهند.
برای اثبات مهدیون دوازده گانه که به زعم این جریان و پیروانشان ،از فرزندان
امام و ذریة امام زمان} میباشند ،به روایات یا دعاهای که داللت دارد بر اینکه
حضرت حجت} ،خانواده و فرزند دارند تمسک نموده ،و میگویند :این روایات
متواتره ثابت میکنند که دوازده مهدی از نسل امام زمان} میباشند.
میگوییم :امام زمان دارای فرزندان و عائله باشند یک مطلب است ،و آنها مهدیون
دوازده گانه باشند ،مطلبی دیگر است.
تازه در همان روایات ،که ناظم عقیلی در چند کتابچه مثل (چهل حدیث مهدیین
و استمرار امامت و غیره) می خواهد ثابت کند ،چهل حدیث در این زمینه وجود
دارد ،فقط در دو یا سه حدیث ،آنهم به شکل دعا آمده است که خدایا حضرت
مهدی} و ائمه از فرزندان او را یاری بفرما ،که معلوم نمیشود ،االن آن حضرت
دارای فرزند باشد ،و در هیچ روایتی نیامده است که مهدیین فرزندان امام زمان}
میباشند ،حتی در همین روایت وصیت که عمده دلیل این جریان میباشد فقط
مهدی اول ،فرزند امام زمان} معرفی شده است و بس.
در دو روایت از فرزندان امام حسین} و در یک روایت ضمن نفی امامت از آنان،
از شیعیان معرفی شده اند.
از طرف دیگر ،از بعضی از آن روایات (بر فرض صحت سند) استفاده میشود ،که
امام زمان} در زمان ظهور دارای فرزندان بال واسطه میباشد ،و اگر چنین باشد،
چرا یکی از آنها وصی و جانشین نشود که نوبت به نسل پنجم برسد ،در حالیکه
سیره مستمره امامت ،تا امام زمان} این بوده که پسر بزرگتر به جای پدر بنشیند.
ولی فرقه گاطعیه با بازی کردن با روایات ،می خواهند حقایق را وارونه بسازند تا
به مقصود خود نائل شوند و امامت احمد بصری را به اثبات برسانند.
نتیجه :یک دلیل قطعی و حتی غیر قطعی عقل پسند وجود ندارد ،که فرزند امام
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زمان} قبل از خودش میآید ،و آن فرزند از ذریة آن حضرت است ،و او همان
یمانی موعود در روایات است ،و او بعد از ظهور دست راست امام زمان} و وزیر
ایشان است ،و او قبل از ظهور فرستادۀ آن حضرت است و او همین احمد بصری یا
احمد بن اسماعیل است ،و ده ها مطلب دیگر.
اینکه از بصره امام زمان} یارانی دارد ،و اینکه نام یکی از آن یاران احمد بن
ملیح است چه ربطی به احمد بن اسماعیل دارد.
اصال دهها روایت باشد که فردی از بصره با نام احمد از یاران امام زمان}
میباشد ،خوب مگر در کل شهر بصره همین یک نفر نامش احمد است ،که سیادتش
نیز معلوم نیست ،و سایر صفات امام را هم ندارد.
مسمی میباشند ،که خیلی از آنان هم
در بصره صدها و هزارها نفر به اسم احمد ّ
معلوم النسب و معلوم السیاده هستند ،پس چرا یکی از آنها نباشد ،و بلکه تا زمان
ظهور آن حضرت که معلوم نیست چند سال دیگر باقی مانده است ،هزاران احمد
دیگر به دنیا میآیند ،و صدها چرای دیگر.
اما پیروان مدعی کذاب و خود او عوض جواب دادن به این همه سؤال ،فقط
روایاتی بدون ربط به این همه سؤال ،میآورند ،و فقط با آن روایات بازی میکنند تا
شنونده و مخاطبان بی خردی چون خویش را ،گیچ و سرگردان نمایند.
وانگهی در روایات ،گفته نشده است که مهدی اول یا جانشین امام زمان}،
یا فرزند و ذریۀ آن حضرت ،از بصره سر بلند میکند ،اما فرقه گاطعیه با دو روایت
ضعیف السند که در یک روایت گفته شده از بصره سه نفر میباشند که اسم یکی از
آنها (احمد بن ملیح) است ،و در روایت دوم گفته شده که اول آن  313نفر از بصره
و آخرشان از ابدال است ،و از بصره دو نفر میباشند به اسمهای (علی و محارب)
میخواهند ،فرزند امام بودن ،امام بودن ،یمانی بودن ،وصی بودن ،جانشین بودن،
خلیفة اهلل بودن ،معصوم بودن و فرستاده بودن این آدم نکره را به اثبات برسانند ،و
برای اینکار چندین روایت و غیر روایت را به بازی میگیرند.
الزم است انسانهای عاقل به آنچه نگاشته شد ،تأمل نمایند تا بیخود و بیجهت
شکار دام صیادان شیطان پرست و دروغگویان دغل باز نشوند.

 -13از نشانه های امامت ،داشتن علم به امور
غیبیه و معجزه میباشد

		

شکی نیست که دعوای صرف قابل قبول نیست ،حتی در امور عادی دعوای کسی
بدون دلیل قبول نخواهد شد ،مثال کسی که ادعا میکند پهلوان است ،باید این
مطلب را در میدان پهلوانی به اثبات برساند.
امامت که از مناصب عظیمه و مقامات جلیله میباشد ،برای خودش مشخصه ها
و ممیزه های دارد که هر کسی که ادعا میکند ،باید از آنها بهره مند باشد.
ما در روایات داریم که امامان معصوم ما] ،هر کدامشان در دوران امامت
خود ،هم از امور غیبی خبر دادند و هم معجزه ها از آنان صادر شد.
اما در رابطه با غیبیات (البته با اذن خدای متعال) صدها روایت وجود دارد که در
آن روایات از آینده جهان حتی تا روز قیامت و بلکه بعد از آن خبر داده شده است.
به عنوان مثال همین روایاتی که در رابطه با عالئم و نشانه های ظهور بیان شده
است ،همه آنها خبر دادن از غیبیات و آینده میباشد ،قضایای که امیر المؤمنین}
بیان کرده اند ،یا حرکت امام حسین} به سوی کربالء ،و خبر دادن از شهادت
خود و یارانش و صدها روایت دیگر که در کتب و مجامیع حدیثی موجود است.
مرحوم کلینی ،چهار پنج باب در رابطه با علوم اهلبیت] ،ذکر میکند
که در ضمن آنها بابی در رابطه با علم آن بزرگواران نسبت به گذشته ،حال و آیندۀ
جهان را عنوان میکند ،و روایاتی دال بر این معنی در ذیل آن ابواب و باب مذکور
1
نقل مینماید.
اینکه گفتیم از گذشته جهان خبر داده اند ،معنایش این نیست ،که ائمه] از
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کتب تاریخ نقل کرده باشند ،که این علم به غیب نیست ،بلکه اموری که تا آن زمان
کسی حقیقت آنرا نمی دانسته است.
مثال خداوند متعال وقتی داستان حضرت یوسف} را در قرآن کریم متذکر
يه ِإلَ ْي َ
میشود ،خطاب به پیامبر خاتم ,میفرمایدَ { :ذٰلِ َ
ُوح ِ
ك ِم ْن َأ َنبا ِء الْغ َْي ِب ن ِ
ك}
1
آنچه به تو گفتیم از خبرهای غیب است که از طریق وحی ترا به آن آگاه ساختیم.
ُوحي َها ِإلَ ْي َ
در رابطه با قصه حضرت نوح} میفرمایدِ { :ت ْل َ
ك ِم ْن َأ َنبا ِء الْغ َْي ِب ن ِ
كۖ
نت َو َل ق َْو ُم َ
ك ِمن ق َْبلِ َهـٰ َذا} اینها اخبار غیبی است که به تو وحی
نت َت ْع َل ُم َها َأ َ
َما ُك َ
2
میکنیم و نه تو ،و نه قوم تو پیش از این از آن خبر نداشتید.
پس کسی که ادعای نبوت و امامت دارد ،باید این چنین عالم به غیب باشد.
اما احمد بن اسماعیل ،آنجا که از گذشته خبر داده است ،اموری است که برای
کسی مجهول نبوده و همه آنرا میدانستند ،و به زعم خودش خبر از مکان قبر
حضرت زهراء] داده ،که آنهم قابل اثبات نیست ،پس روی چه حسابی باید او
در عداد دیگر امامان] قرار بگیرد.
او اگر میخواهد اخباری از آینده بدهد ،باید بگوید که مثال ماه بعد برای فالن
شخص معروف در فالن روز و ساعت فالن اتفاق میافتد ،یا سال بعد چنین میشود،
یا پنج سال بعد کجا خراب و کجا آباد میشود ،نه اینکه بیاید و بگوید که صد سال
بعد چنین خواهد شد و هزار سال بعد چنان ،چون با این طریق امامت او ثابت
نمیشود ،و اگر مردم از امامان دوازده گانه] اخبار غیبی صد ها سال بعد را
میپذیرفتند به این جهت بود که امامت آن بزرگواران ،برای آنها ثابت شده بود ،ولی
این آدم امامتش جز برای چند نفر محدود بی عقل ثابت نیست ،پس ملزم است
طوری خبر دهد که قابل حس برای دیگران باشد ،و هرگز تخلف پذیر نباشد.
خوانندگان عزیز ،در توقیع صادره از حضرت صاحب االمر} ،خطاب به نائب
چهارم علی بن محمد سمری متوجه شدند ،که حضرت برای او نوشت( :تو تا
شش روز دیگر بیشتر زنده نخواهی بود) و درست همان روز ششم از دنیا رفت.

پاسخ به یک شبهه

الزم است از باب مناسبت مقام ،به شبهۀ که اینجا و آنجا از طرف پیروان مسلک
وهابیت ،ضد شیعیان مطرح میشود پاسخ داد.
 .1یوسف 102
 .2هود 49
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وهابیها شبهه را به این شکل مطرح میکنند( :یکی از اعتقادات شیعیان در
مورد ائمة شان ،نسبت دادن علم الهی یا همان علم غیب میباشد .بنابر این اعتقاد،
شیعیان معتقدند که علی و یازده تن از فرزندانش که به عنوان امام از آنها نام
میبرند دارای علم غیب هستند ،و از چیزهایی که قرار است اتفاق بیفتد و یا در
نبود آنها اتفاق افتاده خبر دارند).
و عده ای هم شیعیان را به خاطر این اعتقاد ،کافر و مشرک میدانند.
استدالل آنها برای این فتوی ،تمسک به بعضی از آیات مبارکه قرآن کریم است،
که علم غیب را از مختصات ذات اقدس اله میداند.
ض الْغَي َب إ َِّل َّ
ات َو ْ َ
او ِ
ون
اللُ َو َما َيشْ ُع ُر َ
الس َم َ
مثل آیۀ مبارکۀ{ :ق ُْل َل َي ْع َل ُم َم ْن ِفي َّ
ال ْر ِ ْ
ون} بگو هر كه در آسمانها و زمين است جز خدا غيب را نمىشناسند و
ان ُي ْب َع ُث َ
َأ َّي َ
1
نمىدانند كى برانگيخته خواهند شد
{و ِع ْن َد ُه َم َفا ِت ُح الْغ َْي ِب َل َي ْع َل ُم َها إ َِّل ُه َو} و كليدهاى غيب تنها نزد
و آیۀ مبارکۀَ :
2
اوست جز او (كسى) آن را نمىداند.
ون لَ ْو َل ُأن ِْز َل َع َل ْي ِه آ َي ٌة ِم ْن َر ِّب ِه َفق ُْل ِإن ََّما الْغ َْي ُب ِ َّ ِ
ل َفا ْن َت ِظ ُروا
{و َيقُولُ َ
و آیۀ مبارکۀَ :
ين} و مىگويند چرا معجزه اى از جانب پروردگارش بر او نازل
ِإنِّي َم َع ُك ْم ِم َن الْ ُم ْن َت ِظ ِر َ
نمىشود بگو غيب فقط به خدا اختصاص دارد پس منتظر باشيد كه من هم با شما
3
از منتظرانم.
هم چنین آیاتی که به پیامبر ،,دستور داده میشود بگوید :او از غیب چیزی
ُول لَ ُك ْم ِع ْن ِدي خَ َزائِ ُن َّ ِ
نمیداند ،مثل آیۀ مبارکۀ{ :ق ُْل َل َأق ُ
الل َو َل َأ ْع َل ُم الْغ َْي َب} بگو
4
به شما نمىگويم گنجينه هاى خدا نزد من است و غيب نيز نمىدانم.
َ
ك لِ َن ْف ِسي نَ ْف ًعا َو َل َض ًّرا إ َِّل َما شَ ا َء َّ ُ
و آیۀ مبارکۀ{ :ق ُْل َل َأ ْم ِل ُ
الل َولَ ْو ُك ْن ُت أ ْع َل ُم
َ
ون} بگو
ير لِق َْو ٍم ُيؤْ ِم ُن َ
الْغ َْي َب َل ْس َت ْك َث ْر ُت ِم َن الْخَ ْي ِر َو َما َم َّس ِن َي ُّ
ير َوبَ ِش ٌ
السو ُء إ ِْن أنَا إ َِّل ن َِذ ٌ
جز آنچه خدا بخواهد براى خودم اختيار سود و زيانى ندارم و اگر غيب مىدانستم
قطعا خير بيشترى مىاندوختم و هرگز به من آسيبى نمىرسيد ،من جز بيم دهنده
5
و بشارتگر براى گروهى كه ايمان مىآورند نيستم.
که مستفاد از این آیات این است که غیب را فقط خداوند متعال میداند و بس
و غیر او ،احدی از غیب خبر ندارد.
 .1نمل 65
 .2انعام 59
 .3یونس 20
 .4انعام 50
 .5اعراف 188
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اما در مقابل آیاتی هم وجود دارد که داللت میکند بر اینکه غیر خدا هم در
مواردی میتواند علم به غیب داشته باشد.
ان َّ
اللُ لِ ُي ْط ِل َع ُك ْم َع َلى الْغ َْي ِب َولَ ِك َّن َّ َ
الل َي ْج َت ِبي ِم ْن ُر ُس ِل ِه
{و َما َك َ
مثل این آیۀ مبارکهَ :
َم ْن َيشَ اء} و خدا بر آن نيست كه شما را از غيب آگاه گرداند ولى خدا از ميان
1
فرستادگانش هر كه را بخواهد برمىگزيند.
و این آیۀ مبارکۀَ { :عالِ ُم الْغ َْي ِب َف َل ُي ْظ ِه ُر َع َلى َغ ْي ِب ِه َأ َح ًدا إ َِّل َمنِ ْار َت َضى ِم ْن َر ُس ٍ
ول
َف ِإن َُّه َي ْس ُل ُ
ك ِم ْن بَ ْينِ َي َد ْي ِه َو ِم ْن خَ ْل ِف ِه َر َص ًدا} داناى نهان است و كسى را بر غيب خود
آگاه نمىكند ،جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد كه (در اين صورت) براى او از
2
پيش رو و از پشت سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت.
که مفاد این دو آیۀ مبارکه هم آگاه شدن انبیاء از غیب است در صورتی که
خداوند متعال اراده کند ،و آیات دیگری هم وجود دارد که دال بر این معنی میباشد.
نتیجه ای که از جمع بین این آیات که ذکر کردیم ،گرفته میشود این است،
که خداوند متعال بالذات و باالستقالل عالم به غیب است ،و هیچ مخلوقی نمیتواند
باالستقالل علم به امور غیبیه داشته باشد ،نه ملک مقرب و نه نبی مرسل و نه
امام منصوب من قبل اهلل تعالی ،و اگر کسی معتقد شود که پیامبر یا امام]
باالستقالل و در عرض خداوند متعال غیب میدانند ،مشرک و کافر خواهد شد.
بلکه علم پیامبر و امام] در طول علم خداوند متعال ،و با اذن او خواهد بود.
ول ِإلَى بَ ِني إ ِْس َرائِ َ
{و َر ُس ً
يل َأنِّي
خداوند متعال در رابطه با عیسی} میفرمایدَ :
َ
الطينِ َك َه ْيئ َِة َّ
ق َْد ِج ْئ ُت ُك ْم بِآ َي ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َأنِّي َأخْ ُل ُق لَ ُك ْم ِم َن ِّ
الط ْي ِر َفأ ْن ُفخُ ِف ِ
ون َط ْي ًرا
يه َف َي ُك ُ
ال ْك َم َه َو ْ َ
الل َو ُأ ْب ِر ُئ ْ َ
ص َو ُأ ْح ِيي الْ َم ْو َتى بِ ِإ ْذ ِن َّ ِ
بِ ِإ ْذ ِن َّ ِ
ون َو َما
الل َو ُأن َِّبئ ُُك ْم بِ َما َت ْأ ُك ُل َ
ال ْب َر َ
ون ِفي بُ ُيو ِت ُك ْم إ َِّن ِفي َذلِ َ
ين} و (او را به عنوان)
َت َّد ِخ ُر َ
ك َل َي ًة لَ ُك ْم إ ِْن ُك ْن ُت ْم ُمؤْ ِم ِن َ
پيامبرى به سوى بنى اسرائيل (مىفرستد كه او به آنان مىگويد) در حقيقت من
از جانب پروردگارتان برايتان معجزه اى آورده ام من از گِل براى شما (چيزى) به
شكل پرنده مىسازم ،آنگاه در آن مىدمم پس به اذن خدا پرنده اى مىشود ،و به
اذن خدا نابيناى مادرزاد و پيس را بهبود مىبخشم ،و مردگان را زنده مىگردانم و
شما را از آنچه مىخوريد و در خانه هايتان ذخيره مىكنيد ،خبر مىدهم مسلما در
3
اين (معجزات) براى شما اگر مؤمن باشيد عبرت است.
که در این آیه به طور واضح و روشن بیان شده است ،که علم حضرت عیسی}
 .1آل عمران 179
 .2جن 27 – 26
 .3آل عمران 49
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نسبت به غیبیات  باذن اهلل بوده است ،و اعتقاد به این مطلب جزء ضروریات دین
به حساب میآید.
ممکن است گفته شود :که در رابطه با انبیاء[ گفتار باال را میپذیریم ،اما
نسبت به امامان[ شما دلیل ندارید ،که آنها هم به اذن خداوند متعال عالم و
آگاه به امور غیبی باشند.
میگوییم :چون اشکال از طرف غیر شیعه بیان شده است ،ما جواب آنرا از
صحیح ترین کتاب نزد برادران اهل سنت بیان میکنیم.
ول اهلل ِ
(صلَّى بِنَا َر ُس ُ
مسلم در صحیح باسند خود از عمرو بن اخطب روایت میکندَ :
 ,ال ْ َف ْجرَ ،و َص ِع َد ال ْ ِم ْنبَر فَ َخ َطبَنَا َحتَّى َح َضر ِت ُّ
الظ ْه ُر ،فَنَ َز َل فَ َصلَّى ،ثُ َّم َص ِع َد ال ْ ِم ْنبَ َر ،فَ َخ َطبَنَا
َ
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َ
َ
ان َوب ِ َما ُه َو َكائ ِ ٌن» فَأ ْع َل ُمنَا أ ْح َف ُظنَا) پیامبر ،,نماز صبح را روزی با
فَ َأ ْخبَ َرنَا ب ِ َما َك َ
ما اقامه فرمود ،و بعد از نماز باالی منبر رفته و تا ظهر برای ما خطبه ایراد فرمود،
سپس از منبر پائین آمده و نماز ظهر را با ما بجا آورد ،و دوباره باالی منبر رفت و
برای ما سخنرانی کرد تا وقت عصر ،و از منبر پائین آمد و نماز عصر را با ما اقامه
نمود ،سپس باالی منبر رفته و خطبه خواند تا آفتاب غروب کرد ،پس ما را خبر داد،
از آنچه که در گذشته واقع شده بود ،و از آنچه که در آینده واقع خواهد شد ،پس
1
داناترین ما حافظ ترین ما بود.
وقتی طبق این حدیث که از نظر اهل سنت ،صحیح صد در صد است و مثل
قرآن کریم باید پذیرفته شود ،تمام کسانی که در آن روز در مسجد حاضر بودند،
عالم به غیب شدند ،و داناترین آنها حافظ ترین شان بود ،شکی نیست که علی}
هم به تمام آنچه پیامبر ,خبر داد ،آگاه شد و شکی هم نیست ،که اعلمیت و
احفظیت آن حضرت جای بحث ندارد ،و توسط آن حضرت به امام بعد و هم چنین
تا آخرین آمام انتقال پیدا کرد.
پس این که در اشکال قبلی گفته شد( :شیعیان معتقدند که علی و یازده تن از
فرزندانش که به عنوان امام از آنها نام میبرند دارای علم غیب هستند ،و از چیزهایی
که قرار است اتفاق بیفتد و یا در نبود آنها اتفاق افتاده خبر دارند) سخن بی دلیل
و بی مدرک نیست.
ولی متأسفانه بسیاری از علمای اهل سنت به روایات وارده ،در کتب حدیثی
خود مراجعه نمیکنند و یا مراجعۀ سرسری میکنند ،به همین لحاظ بدون آگاهی
از اعتقاد صحیح ،به شیعیان اشکال مینمایند.
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و از حذیفه روایت میکند که گفت( :أَ ْخ َب َرن ِي َر ُس ُ
ول اهللِ ,ب َِما ُه َو َ
 كائ ٌِن إِلَى أَ ْن
السا َع ُة)
تَ ُقو َم َّ
پیامبر ,به من خبر داد از تمام آنچه که در آینده واقع خواهد شد ،تا بروز
1
قیامت.
پس متهم نمودن شیعیان به شرک و کفر به خاطر اعتقادی که نسبت به آگاهی
پیامبر و ائمه] در رابطه با غیبیات دارند ،آنهم به اذن خداوند متعال ،غلط و به
دور از شریعت است.
امید واریم که با این بیان مختصر اشکال فوق برای طالبان حقیقت جواب داده
شده باشد.
و اما در رابطه با معجزه داشتن ،باز هم شکی نیست که از امامان] ،معجزات
گوناگون ظاهر شده و به خاطر همان معجزات افرادی هدایت یافته اند و راه حق را
پیش گرفته اند.
روایات در این زمینه زیاد است ،ما فقط یکی دو روایت را نقل میکنیم ،تا سبب
آگاهی مؤمنین شود و بی جهت ،گول آدمهای توخالی و فریبکار را نخورند.
حدیث اول :کلینی حدیثی طوالنیی را با سند خود از حبابه والبیه که از
راویان حدیث اهلبیت] میباشد ،نقل میکند که ما به جهت فوائدی که در
(حبَاب َ َة اَل ْ َوالِبِيَّ ِة قَال َ ْتَ :رأَ ْي ُت
این حدیث شریف است ،آنرا تمام و کمال نقل میکنیمَ :
َ
يس َو َم َع ُه ِد َّر ٌة ل َ َها َسبَابَتَ ِ
ين} فِي ُش ْر َط ِة اَل ْ َخ ِم ِ
ِب ب ِ َها بَيَّا ِعي اَل ْ ِج ِّر ِّي
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ان يَ ْضر ُ
أ ِم َ
ار َما ِهي َو اَل ِّز َّما ِر َو يَ ُق ُ
وخ بَنِي إ ِْس َرائ ِ َ
ام
ول ل َ ُه ْم يَا بَيَّا ِعي ُم ُس ِ
يل َو ُج ْن ِد بَنِي َم ْر َو َ
ان فَ َق َ
َو اَل ْ َم ْ
َ
َ
َ
ال فَ َق َ
ان قَ َ
ات بْ ُن أ ْحنَ َف فَ َق َ
ال ل َ ُه أ ْق َو ٌام َح َل ُقوا
إِل َ ْي ِه فُ َر ُ
ين َو َما ُج ْن ُد بَنِي َم ْر َو َ
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ال يَا أ ِم َ
َ
َ
َ
َ
لش َوا ِر َب فَ ُم ِس ُخوا فَ َل ْم أ َر نَا ِطق ًا أ ْح َس َن ن ُ ْطق ًا ِم ْن ُه ثُ َّم اِتَّبَ ْعتُ ُه فَ َل ْم أ َز ْل أ ْق ُفو
اَل ِّل َحى َو فَتَ ُلوا ا َ َّ
َ
َ
ام ِة يَ ْر َح ُم َ
ين َما َد َ
ك
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
الل َ ُة ا َ ْل َِم َ
أثَ َر ُه َحتَّى قَ َع َد فِي َر َحبَ ِة اَل ْ َم ْس ِج ِد فَ ُق ْل ُت ل َ ُه يَا أ ِم َ
َ
ال اِئْتِينِي بِتِ ْل ِ
ا َ َّللُ قَال َ ْت فَ َق َ
ار بِيَ ِد ِه إِلَى َح َصا ٍة فَ َأتَ ْيتُ ُه ب ِ َها فَ َطبَ َع لِي فِي َها
ك اَل ْ َح َصا ِة َو أ َش َ
َ
َ
َ
ب ِ َخاتَ ِم ِه ثُ َّم قَ َ
ام َة فَ َق َد َر أ ْن يَ ْطبَ َع َك َما َرأ ْي ِت فَا ْع َل ِمي أن َّ ُه
ال لِي يَا َحبَاب َ ُة إِذَا ا ِ َّد َعى ُم َّد ٍع ا َ ْل َِم َ
ام َ
ض
ِيد ُه قَال َ ْت ثُ َّم اِنْ َص َر ْف ُت َحتَّى قُبِ َ
ام ُم ْفتَ َر ُ
ال يَ ْع ُز ُب َع ْن ُه َش ْي ٌء يُر ُ
إ َِم ٌ
ض اَل َّطا َع ِة َو ا َ ْل َِم ُ
َ
َ
ين} فَ ِج ْئ ُت إِلَى اَل ْ َح َسنِ } َو ُه َو فِي َم ْجلِ ِ
اس
س أ ِمي ِر اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ين} َو اَلنَّ ُ
أ ِم ُ
ال َهاتِي َما َم َع ِ
ك قَ َ
ال َي فَ َق َ
يَ ْس َألُون َ ُه فَ َق َ
ال يَا َحبَاب َ ُة اَل ْ َوالِبِيَّ ُة فَ ُق ْل ُت ن َ َع ْم يَا َم ْو َ
ال فَ َأ ْع َط ْيتُ ُه
َ
ين} قَال َ ْت ثُ َّم أَتَ ْي ُت اَل ْ ُح َس ْي َن} َو ُه َو فِي َم ْس ِج ِد َر ُس ِ
ول
ير اَل ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
فَ َطبَ َع فِي َها َك َما َطبَ َع أ ِم ُ
ا َ َّلل ِ ,فَ َق َّر َب َو َر َّح َب ثُ َّم قَ َ
ين َد َ
ال لِي إ َِّن فِي اَل َّد َ
الل َ ِة َدل ِ ً
الل َ َة
ين أَ فَتُرِي ِد َ
يال َع َلى َما تُرِي ِد َ
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ال َهاتِي َما َم َع ِ
ام ِة فَ ُق ْل ُت ن َ َع ْم يَا َسيِّ ِدي فَ َق َ
اولْتُ ُه اَل ْ َح َصا َة فَ َطبَ َع لِي فِي َها قَال َ ْت ثُ َّم
ك فَنَ َ
ا َ ْل َِم َ
َ
َ
ُ
َ
أَتَ ْي ُت َعلِ َّي بْ َن اَل ْ ُح َس ْينِ [ َو قَ ْد ب َ َل َغ ب ِ َي اَل ْ ِكبَ ُر إِلَى أ ْن أ ْر ِع ْش ُت َو أنَا أ ُع ُّد يَ ْو َمئِ ٍذ ِمائ َ ًة َو
ال بِال ْ ِعبَا َد ِة فَيَئِ ْس ُت ِم َن اَل َّد َ
اجدا ً َو َم ْش ُغو ً
ال َث َع ْش َر َة َسنَ ًة فَ َرأَ ْيتُ ُه َرا ِكع ًا َو َس ِ
ثَ َ
الل َ ِة فَ َأ ْو َم َأ إِل َ َّي
َ
السبَّاب َ ِة فَ َعا َد إِل َ َّي َشبَابِي قَال َ ْت فَ ُق ْل ُت يَا َسيِّ ِدي َك ْم َم َضى ِم َن ا َ ُّلدنْيَا َو َك ْم ب َ ِق َي فَ َق َ
ال أ َّما َما
ب ِ َّ
َ
َ
ال لِي َهاتِي َما َم َع ِ
ال قَال َ ْت ثُ َّم قَ َ
َم َضى فَنَ َع ْم َو أ َّما َما ب َ ِق َي فَ َ
ك فَأ ْع َط ْيتُ ُه اَل ْ َح َصا َة فَ َطبَ َع لِي
َ
َ
َ
فِي َها ثُ َّم أَتَ ْي ُت أَبَا َج ْع َفرٍ} فَ َطبَ َع لِي فِي َها ثُ َّم أتَ ْي ُت أبَا َع ْب ِد ا َ َّلل ِ} فَ َطبَ َع لِي فِي َها ثُ َّم أتَ ْي ُت
َ
اش ْت َحبَاب َ ُة
وسى} فَ َطبَ َع لِي فِي َها ثُ َّم أَتَ ْي ُت ا َ ِّلر َضا} فَ َطبَ َع لِي فِي َها َو َع َ
أبَا اَل ْ َح َسنِ ُم َ
ب َ ْع َد َذل ِ َ
ك تِ ْس َع َة أَ ْش ُه ٍر َع َلى َما َذ َك َر ُم َح َّم ُد بْ ُن ِه َشا ٍم) حبابه والبيه (نام زنى است از والبه
يمن) گويد :امير المؤمنين} را در محل پيش قراوالن لشكر ديدم كه با تازيانه
دوسرى كه همراه داشت فروشندگان ماهى جرى (بى فلس) و مار ماهى و ماهى 
زمار را (كه فروش آنها حرام است) میزد و ميفرمود :اى فروشندگان مسخ شدههاى 
بنى اسرائيل و لشكر بنى مروان! فرات بن احنف نزد حضرت ايستاد و گفت :يا امير
المؤمنين لشكر بنى مروان كيانند فرمود :مردمى كه ريشهارا میتراشيدند و سبيلها
را تاب میدادند سپس مسخ شدند( ،حبابه گويد) من گوينده اى را خوش بيانتر
از او نديده بودم ،از دنبالش ميرفتم تا در پیشخان مسجد نشست ،به او عرضكردم:
دليل بر امامت چيست خدايت رحمت كند؟ فرمود :آن سنگريزه را بياور  -و با دست
اشاره به سنگريزه اى كرد  -آن را نزدش آوردم ،پس با خاتمش آن را مهر كرد و
سپس به من فرمود :اى حبابه :هرگاه كسى ادعاى امامت كرد و توانست چنان كه
ديدى مهر كند ،بدان كه او امامی است كه اطاعتش واجب است ،و نيز امام هرچه را
بخواهد از او پنهان نگردد ،حبابه گويد :من رفتم تا زمانى كه امير المؤمنين} وفات
كرد ،نزد امام حسن} آمدم ،زمانى كه آن حضرت در مسند امير المؤمنين}
نشسته و مردم از او سؤال میكردند ،فرمود :اى  حبابه والبيه عرض كردم :بلی،
موالى من فرمود :آنچه همراه دارى بياور ،من آن سنگريزه را به او دادم ،حضرت
براى من بر آن مهر نهاد چنان كه امير المؤمنين} مهر نهاد ،سپس نزد حسين}
آمدم ،زمانى كه در مسجد پيغمبر ,بود ،مرا پيش خواند و خوش آمد گفت
سپس فرمود :در ميان نشانه امامت آنچه را که تو میخواهى هست ،دليل امامت را
میخواهى؟ گفتم :بلی ،آقاى من! فرمود :آنچه همراه دارى بياور ،سنگريزه را به آن
حضرت دادم ،او هم براى من بر آن مهر نهاد ،سپس نزد على بن الحسين} آمدم
و از پيرى به آنجا رسيده بودم كه مرا رعشه گرفته بود ،و من آن زمان  113سال
از عمرم گذشته بود ،آن حضرت را ديدم ركوع و سجود میكند و مشغول عبادت
است ،من از دريافت نشانه امامت مأيوس شدم حضرت با انگشت سبابه بمن اشاره
كرد ،جوانى من برگشت ،گفتم :آقاى من از دنيا چقدر گذشته و چقدر باقى مانده؟
فرمود :اما نسبت به گذشته آرى و اما نسبت به باقيمانده ،نه (گذشته را میتوان
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معلوم كرد ولى باقيمانده را كسى را نمی داند) سپس فرمود :آنچه همراه دارى بياور،
من سنگريزه را به او دادم ،حضرت بر آن مهر نهاد ،سپس آن را به امام باقر} دادم
او هم برايم مهر كرد سپس نزد امام صادق} آمدم او هم برايم مهر كرد ،سپس
خدمت ابو الحسن موسى بن جعفر} آمدم ،او هم برايم مهر كرد ،سپس خدمت
حضرت رضا}آمدم ،او هم برايم مهر كرد و چنانچه محمد بن هشام نقل كرده،
1
لبابه بعد از آنهم ن ُه ماه ديگر زنده بود.
در همین حدیث شریف دو معجزۀ مستقل از هم نقل شده است ،یکی مهر کردن
بر سنگ ریزه و دوم جوان شدن (حبابه) با اشارۀ امام سجاد}.
حدیث دومَ ( :د ُاو َد ا َ َّلرقِّ ِّي قَ َ
لصا ِدقِ } فَ َد َخ َل ْت َع َل ْي ِه َحبَاب َ ُة
الُ :ك ْن ُت ِع ْن َد أَبِي َع ْب ِد ا َ َّلل ِ ا َ َّ
ال ِل َو اَل ْ َح َرا ِم فَتَ َع َّج ْبنَا ِم ْن ُح ْسنِ تِ ْل َ
اَل ْ َوالِبِيَّ ُة َو َكان َ ْت َخيِّ َر ًة فَ َس َأل َ ْت ُه َع ْن َم َسائ ِ َل فِي اَل ْ َح َ
ك
اَل ْ َم َسائِلِ إِ ْذ قَ َ
ال لَنَا أَ َرأَ ْيتُ ْم َم َسائ ِ َل أَ ْح َس َن ِم ْن َم َسائِلِ َحبَاب َ َة اَل ْ َوالِبِيَّ ِة فَ ُق ْلنَا ُج ِع ْلنَا فِ َد َ
اك
َ
ل َ َق ْد َوق َّْر َت َذل ِ َ
ال فَ َسال َ ْت ُد ُمو ُع َها فَ َق َ
ك فِي ُعيُونِنَا َو قُ ُلوبِنَا قَ َ
لصا ِد ُق} َما لِي أ َرى
ال ا َ َّ
َّ
َ
ْ
َع ْينَ ْي ِ
ك قَ ْد َسالَتَا قَال َ ْت يَا اِبْ َن َر ُس ِ
ول اَلل ِ َد ٌاء قَ ْد َظ َه َر بِي ِم َن اَل ْد َوا ِء اَل ْ َخبِيثَ ِة اَلَّتِي َكان َ ْت
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ون قَ ْد أ َصاب َ ْت َها اَل ْ َخبِيثَ ُة َو ل َ ْو
اء َو إ َِّن قَ َرابَتِي َو أ ْه َل ب َ ْيتِي يَ ُقول ُ َ
تُ ِص ُ
اء] َو اَل ْولِيَ َ
يب اَلنْبِيَ َ
ان ا َ َّللُ تَ َعالَى يُ ْذ ِه ُب َع ْن َها َو أَنَا َو اَلل َِّ
َّ
ان َص ِ
احبُ َها َك َما قَال َ ْت َم ْف ُر َ
وض اَلطا َع ِة ل َ َد َعا ل َ َها فَ َك َ
َك َ
َ
َ
ُسر ِْر ُت ب ِ َذل ِ َ
ين فَ َق َ
لصا ِد ُق}
َّار ٌ
ال ل َ َها ا َ َّ
ات َو أن َّ ُه َد ُاء ا َ َّ
ك َو َعلِ ْم ُت أن َّ ُه تَ ْم ِح ٌ
لصال ِ ِح َ
يص َو َكف َ
َ
َّ
ك قَ ْد أ َصاب َ ْت ِ
َو قَ ْد قَالُوا َذل ِ َ
ك اَل ْ َخبِيثَ ُة قَال َ ْت ن َ َع ْم يَا اِبْ َن َر ُس ِ
ول اَلل ِ قَ َ
لصا ِد ُق}
ال فَ َح َّر َك ا َ َّ
َ
َ
ان فَ َق َ
ِين إِلَى َج َس ِد ِك
َش َفتَ ْي ِه ب ِ َش ْي ٍء َما أ ْد ِري أ َّي ُد َعا ٍء َك َ
ال ا ُ ْد ُخلِي َد َار اَلن َِّسا ِء َحتَّى تَ ْن ُظر َ
قَ َ
ام ْت َو ل َ ْم يَ ْب َق فِي َص ْد ِر َها َو َ
ال فِي َج َس ِد َها َش ْي ٌء
ال فَ َد َخ َل ْت فَ َك َش َف ْت َع ْن ثِيَاب ِ َها ثُ َّم قَ َ
َّ
فَ َق َ
امتِ ِه) داود رقى 
ال} ا ِ ْذ َهبِي ا َ ْل َن إِل َ ْيه ِْم َو قُولِي ل َ ُه ْم َه َذا اَل َّ ِذي يُتَ َق َّر ُب إِلَى اَلل ِ بِإ َِم َ
گفت :خدمت حضرت صادق بودم ،حبابه والبيه كه زنى نيكوكار بود وارد شد ،چند
سؤالى از حرام و حالل نمود ،ما در شگفت شديم از سؤالهاى نيكوى او ،امام فرمود
ببينيد سؤالى نيكوتر از سؤاالت حبابۀ والبيه هست؟ عرض كرد آقا فدايت شوم واقعا
اين سؤالها اعجاب انگيز بود ،در اين موقع اشكهاى حبابه جارى شد ،امام فرمود چرا
اشک ميريزى؟ عرض كرد :به درد بدى مبتال شده ام كه انبياء و اولياء نيز مبتال
ميشوند ،ولى خويشاوندانم میگويند :به درد بدى گرفتار شده است ،اگر راست
میگويد و آن آقائى كه با او ارتباط دارد امام است ،برايش دعا كند تا از اين درد
خالص شود ،گرچه من مسرورم و میدانم اين درد آزمايش و كفارۀ گناه است و درد
مردمان نيكوكار است ،حضرت صادق} فرمود :می گويند :به درد بدى مبتالشده
اى؟ عرض كرد بلى يا ابن رسول ّ
الل ،امام لبهاى خود را حركت داد و دعائى كرد كه
ما نفهميديم ،فرمود :برو داخل اطاق زنها تا نگاه كنند به بدنت ،راوى گفت :رفت و
 .1کافی ج  1ص 346
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بدن خود را نشان داد ذره اى از بيمارى در سينه و بدنش باقى نمانده بود ،فرمود:
حاال برو پيش خويشاوندانت بگو :اين كار را همان كسى كرد كه من معتقد به امامت
1
او هستم.
این در حالی است که وقتی از احمد بن اسماعیل ،معجزه خواسته میشود ،چون
قدرت بر این کار ندارد ،طرف مقابل را منکوب میکند ،و یک طوری جواب می دهد
که طرف از سؤال خود پشیمان شود.
او اول خودش را چون دیگر انبیای عظام الهی صاحب قدرت و توان معرفی
مینماید.
در پاسخ کسی که میپرسد :چگونه برای عوام ثابت میکنی که چنین هستی؟
میگوید( :من ثابت می کنم که چنین هستم همانطور که نوح} ،هود} و
2
محمد ،,ثابت کردند که چنان هستند).
میگوییم :این جواب یعنی اینکه همان توانائی که انبیاء] داشتند من هم
دارم ،و یکی از توانائی های انبیاء] داشتن معجزه بود ،پس این آدم هم باید
بتواند ،معجزه داشته باشد.
اما در پاسخ به این پرسش که :دوست من سی سال سن دارد و از کودکی زمین
گیر بوده است ،و از فلج اطفال رنج میبرد ...پدر و مادرش و بیشتر خانواده اش به
وی گفتند :اگر احمد الحسن  بتواند ترا شفا دهد ،خادم و مطیع وی خواهیم بود...
میگوید( :ایمان با جبر حاصل نمیشود ،چرا که در این صورت علت آمدنمان به این
عالم جسمانی که همان امتحان و آزمایش باشد ،منتفی میگردد ،اگر همه پیامبران
مریضان را شفا میدادند و مردهها را زنده میکردند ،دیگر جایی برای شک و تردید
3
باقی نمیماند ،تا مردم به درستی شان ایمان بیاورند.)...
میگوییم :اوال :دیدن معجزه از کسی سلب اختیار نمیکند ،تا او مجبور باشد
ایمان بیاورد.
فرعون دید که عصای موسی} ،مار بزرگی شد و مارهای جادوگران را خورد،
ولی مجبور نشد به موسی} ایمان بیاورد و نیاورد ،اما حجتی میشود برای کسانی
که طالب حقیقتند ،تا بدانند که آیا مدعی در ادعای خود صادق است یا کاذب؟
چون مدعیان دروغین به مراتب بیشتر اند ،از مدعیان راستین وکسی که پرچم
هدایت در دست دارد ،باید از هر طریق ممکن مردم را از گمراهی نجات دهد،
 .1بحار االنوار ج  47ص 121
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انبیاء] نیز با آیات و معجزات ،مردمان زیادی را به راه راست هدایت کردند.
ثانیا :پس از نشان دادن معجزه هم ،امتحان و آزمایش منتفی نمیشود ،بلکه آنکه
طالب حق است و عناد ندارد ،میپذیرد و آنکه عنید و کج اندیش است ،از عهدۀ
امتحان سر بلند بیرون نخواهد آمد.
ثالثا :اگر بنا بر این باشد که با شفای مریضان و زنده شدن مردگان همه ایمان
بیاورند ،و زمینۀ امتحان منتفی شود ،پس باید با دیدن معجزات حضرت عیسی}،
همۀ بنی اسرائیل ایمان میآوردند ،اما بعضی که دنبال حق بودند چشم شان روشن
شد ،و باطل پسندان کور باطن در ورطة ضاللت بیشتر فرو رفتند.
ك َم ْن َه َل َ
رابعا :خداوند متعال میفرماید{ :لِ َي ْه ِل َ
ك َع ْن بَ ِّي َن ٍة َو َي ْح َيى َم ْن َح َّي َع ْن
بَ ِّي َن ٍة} تا كسى كه (بايد) هالك شود با دليلى روشن هالك گردد و كسى كه (بايد)
1
زنده شود با دليلى واضح زنده بماند.
اگر کسی با دیدن معجزه هدایت شود با بینه هدایت شده است ،و اگر کسی بر
باطل اصرار ورزد ،حجت الهی بر او تمام شده و دیگر عذر و بهانه ای نخواهد داشت.
در جواب کسی که میپرسد :خودت را به من بشناسان؟
میگوید( :بنده ای مسکین که امید به رحمت پروردگار دارم ،همانگونه که شما امید
دارید ،و خادمی که در پیشگاه و دروازه خدا ایستادهام ،از او بهشت یا رضایتش یا
2
هیچ چیز دیگری نمیخواهم ،فقط خادمی هستم که منتظرم فرمانم دهد.)...
میگوییم :پرسش کننده میخواهد بعد از شناخت که بوسیلۀ آیتی و معجزه ای
من امام بر تویی
حاصل میشود ،ایمان بیاورد ،اما جواب امام قالبی چیست؟ اینکه ِ
که امام نیستی و دنبال شناخت امام هستی ،هیچ برتری و مزیتی ندارم ،بلکه پست
تر از تو هم هستم ،چون همه عالم هستی ،از مالئکه گرفته ،تا انبیاء و اولیاء]،
در صدد جلب رضایت پروردگار عالم بوده و هستند ،و همه جانفشانی ها و تالش
های انبیاء و ائمه] ،برای این بوده که خداوند از آنان راضی باشد ،اما این آدم
نادان میگوید :طالب رضایت خداوند نیست.
خوب :اگر طالب رضایت نیست ،پس حتما طالب سخط و غضب خداوند است.
در بعضی از دفاعیات صوفیه از ابلیس دیدم که از زبان آن ملعون خطاب به
خداوند متعال گفته بود:
     خلق را چون یافتم رحمت طلب          لعنتـــت را میپذیــرم از ادب
 .1انفال42
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حال این آدم هم وقتی دیده است همه دنبال جلب رضایت پروردگار هستند،
برای آنکه تعداد غضب خواهان کم نشود ،به آنان پیوسته میگوید :طالب رضایت
خداوند نیست!!!
بعضی از یاران احمد بصری به نام (زکی انصاری) دلیل معجزه نیاوردن ،یا به
تعبیر بهتر معجزه نداشتن احمد بصری را در جواب کسی که میپرسد ،چرا او
معجزه ای انجام نمی دهد ،و چرا مثل سفرای اربعه چیزی که اثبات کند او فرستادۀ
امام مهدی} است ،با خود ندارد؟
این چنین جواب میدهد( :اما درخواست معجزه ،درخواستی است که بر این داللت
دارد که کسی که آنرا درخواست میکند ،یا با اینکه دلیل حق ،روشن و واضح است،
به آن جاهل است ،یا صرفا چنین چیزی در خواست میکند ،تا ایمان نیاوردن
به دلیل و تصدیقش را توجیه کند ،کسی که قرآن میخواند میبیند که ،کسانی
درخواست معجزه میکنند ،که به آن ایمان نمیآورند ،قوم فرعون که درخواست
معجزه کردند ،ولی به آن ایمان نیاوردند ،و فقط کسانی به آن ایمان آوردند که آنرا
درخواست نکرده بودند ،یعنی همان جادوگران ،قوم صالح که درخواست معجزه
میکنند ولی وقتی اتفاق می افتد به آن کفر می ورزند ،هم چنین قوم رسولاهلل,
وقتی معجزات را دیدند ،کفر شان به محمد بیشتر شد ،و ایشان را به جادوگری
متهم کردند ،کسی که معجزه میخواهد منتظر معجزۀ قائم} که همان دود است
باشد ،که نشانۀ عذاب است ...هم چنین آیا سفراء معجزاتی آوردند ،تا مردم ایشان
1
را تصدیق نمایند که با امام مهدی} دیدار میکنند).
جواب :اوال :ضرب المثلی در بین ما رایج است که ،دستش به آلو نمی رسد،
میگوید :آلو ترش است.
این ضرب المثل در مورد کسانی به کار برده میشود ،که وقتی نمیتوانند کاری
را انجام دهند ،به عجز خود اعتراف نمیکنند ،بلکه یک بهانه ای برای آن میتراشند،
مثل همین آدم که وقتی میبیند موالیش معجزه ندارد و نمیتواند داشته باشد،
برای آنکه کم نیاورد شروع میکند به گفتن یک سلسله مطالب لغو و بیهوده ،تا از
این طریق سر مردم نادان مثل خود را شیره بمالد.
ثانیا :قرآن کریم تصریح دارد که معجزات فرستادگان خدا سبب هدایت مردم
میشود{ :لَق َْد َأ ْر َس ْل َنا ُر ُس َل َنا بِالْ َب ِّي َن ِ
َّاس
يز َ
اب َوالْ ِم َ
ات َو َأ َنزلْ َنا َم َع ُه ُم الْ ِك َت َ
ان لِ َيقُو َم الن ُ
بِالْ ِق ْس ِط} بی گمان ما رسوالن خود را با دالیل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و
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میزان (سنجش حق از باطل) نازل کردیم ،تا مردم قیام به عدالت کنند.
و شکی نیست که یکی از دالیل آشکار همان معجزات است ،زیرا با آوردن معجزه
از سوی نبی یا وصی[ ،حق برای همه آشکار میشود ،و حق جویان به حقیقت
می رسند و ایمان میآورند.
به همین جهت است که قرآن کریم میفرماید :پس از آن دالیل و معجزات،
مردم خود قیام به عدالت و قسط میکنند ،بدون آنکه جبری در کار باشد.
ثالثا :در هیچ جایی از قران و سنت نیامده است ،که معجزه نتیجۀ معکوس داشته
باشد ،بلکه قرآن و روایات داللت دارند که همیشه ادم های کور باطن و باطل پسند،
با معجزه مؤمن نخواهند شد ،اما این به آن معنی نیست که در خواست کنندۀ
معجزه ایمان نیاورد ،و کسانی غیر او ایمان بیاورند.
رابعا :حضرت عیسی} چنانکه در قران آمده است خطاب به بنی اسرائیل
میفرمودَ :
الطینِ َک َه ْیئ َِه َّ
{أنِّی ق َْد ِج ْئ ُت ُک ْم بِآ َی ٍه ِم ْن َر ِّب ُک ْم َأنِّی َأخْ ُل ُق لَ ُک ْم ِم َن ِّ
الط ْی ِر َف َأ ْن ُفخُ
ال ْک َم َه َو ْ َ
الل َو ُأ ْب ِر ُئ ْ َ
ِ
ص َو ُأ ْح ِی الْ َم ْوتى بِ ِإ ْذ ِن َّ ِ
ون َط ْیراً بِ ِإ ْذ ِن َّ ِ
الل َو ُأن َِّبئ ُُک ْم بِما
فیه َف َی ُک ُ
ال ْب َر َ
ون فی بُ ُیو ِت ُک ْم إ َِّن فی ذلِ َ
نین} من نشانه 
ون َو ما َت َّد ِخ ُر َ
َت ْأ ُک ُل َ
ک َل َی ًه لَ ُک ْم إ ِْن ُک ْن ُت ْم ُمؤْ ِم َ
اى از طرف پروردگار شما ،برایتان آوردهام من از گِل ،چیزى به شکل پرنده مىسازم
سپس در آن مىدمم و به فرمان خدا ،پرندهاى مىشود و به اذن خدا ،کو ِر مادرزاد و
مبتالیان به پیسى را شفا مىبخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مىکنم و از آنچه
مىخورید ،و در خانه هاى خود ذخیره مىکنید ،به شما خبر مىدهم مسلّما در این 
2
ها ،نشانه اى براى شما است ،اگر ایمان داشته باشید.
در این آیۀ مبارکه کامال مشخص است که کسی از حضرت عیسی} ،این
معجزات را درخواست نکرده بود ،ولی آن حضرت به آنها فرمود :من این کارها را
میکنم تا ایمان داشته باشید ،و شکی هم وجود ندارد که یکعده به خاطر همین
معجزات به آن حضرت ایمان آوردند.
خامسا :معجزه فقط برای این نیست که حتما هرکه آن را دید فورا ایمان بیاورد،
بلکه یکی از فوائد مهم معجزه ،شناخت راستگو از دروغگو میباشد ،شیخ صدوق
نقل میکند که ابوبصیر از امام صادق} ،علت معجزه را جویا شد ،آن حضرت
َ
َ
َّ
اء ُه َو
فرمود( :لِيَ ُك َ
ون َدل ِ ًيل َع َلى ِص ْدقِ َم ْن أتَى ب ِ ِه َو ال ْ ُم ْع ِج َز ُة َع َل َم ٌة ِل ِ َل يُ ْع ِطي َها إ َِّل أنْبِيَ َ
الصا ِدقِ ِم ْن َك ِذ ِب ال ْ َكا ِذ ِب) باید معجزۀ باشد تا صادق
ُر ُس َل ُه َو ُح َج َج ُه لِيُ ْع َر َف ب ِ ِه ِص ْد ُق َّ
بودن آورنده آن ثابت شود ،و معجزه نشانه اى از خدا است و آن را تنها به پیامبران و
1
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ِ
راست راستگو ،از درو ِغ  دروغگو
حجتهاى خود مى دهد تا به وسیله آن
فرستادگان و ّ
1
باز شناخته شود.
سادسا :دود چنانکه قبال هم متذکر شدیم در زمان رجعت است ،وقتی که
ظالمان از قبرهای شان زنده بیرون میآیند ،نه از عالئم ظهور حضرت حجت}.
سابعا :سفرای اربعه هم برای خود شان نشانه های روشن وصریح و معجزات
داشتند ،طبرسی در رابطه با سفرای اربعه میگویدَ ُ(ّ :و ل َ ْم يَ ُق ْم أَ َح ٌد ِم ْن ُه ْم ب ِ َذل ِ َ
ك إ َِّل
ص َع َل ْي ِه ِم ْن قِبَلِ َص ِ
ان} َو ن َ ْص ِب َص ِ
اح ِب ال َّز َم ِ
احبِ ِه ال َّ ِذي تَ َق َّد َم َع َل ْي ِه فَ َل ْم تَ ْقبَلِ الشِّ َيع ُة
بِنَ ٍّ
َ
ْ
اح ٍد ِم ْن ُه ْم ِم ْن قِبَلِ َص ِ
قَ ْول َ ُه ْم إ َِّل ب َ ْع َد ُظ ُهو ِر آيَ ٍة ُم ْع ِج َز ٍة تَ ْظ َه ُر َع َلى يَ ِد ُك ِّل َو ِ
اح ِب ال ْم ِر علیه
السالم تَ ُد ُّل َع َلى ِص ْدقِ َم َقالَتِه ِْم َو ِص َّح ِة نِيَابَتِه ِْم) هیچ یک از این چهار نفر ،بدون نص و
تعیین حضرت صاحب االمر} وتعیین نمایندۀ قبلی انجام نمیگرفت ،بلکه شیعیان
سفارت او را نمیپذیرفتند ،مگر این که معجزه و کرامتی ،بر دست ایشان ظاهر شود
2
که دلیل بر صدق گفتار و ادعای شان باشد.
ثامنا :اگر چنانچه حرف این آدم درست باشد ،و معجزه موجب شود که منکر بر
انکار خود اصرار بورزد ،و سبب هدایت نباشد ،پس چرا خداوند متعال برای انبیاء
و ائمه} ،این قدرت را عطا فرمود ،بلکه باید به آنها وقتی که درخواست معجزه
میکردند گفته میشد ،درخواست شما غلط است و بی خود از من پیامبر یا امام
معجزه میخواهید ،اینکه این همه معجزات از انبیاء و ائمه] ،در قرآن و روایات
نقل شده است ،و در کتب تاریخ ثبت گردیده است ،آیا خود بهترین دلیل بر ثمراتی
که مترتب بر معجزات میشود نیست؟
نتیجه :کسی که معجزه ندارد و نمیتواند ،کاری که دیگران از عهدۀ آن بر
نمیآیند انجام دهد ،نمیتواند ادعای نبوت یا امامت نماید ،در غیر این صورت
هرکسی که ادعای امامت کند ،و برای خودش دلیل یا ادلۀ اقامه کند ،باید از نظر
این فرقۀ منحرف پیامبر یا امام باشد.
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 -14اهمیت علم رجال در شناخت روایات
صحیح از سقیم
برای همه معلوم است که در بین روایات رسیده از معصومین] ،روایات
جعلی و دروغ که دروغ بودن آن معلوم است ،مثل مخالفت صد در صد با قرآن کریم
و سنت متواتره و هم چنین مخالفت با قواعد مسلمه عقلیه یا با ضروریات دین و
مذهب ،و هم چنین روایاتی که از نظر سند ضعیف بوده و یا توسط افراد مجهول
الحال ،که دروغگو بودن یا راستگو بودن شان معلوم نیست ،یا توسط افراد کاذب و
غیر ثقه و غالی و غیرهم نقل شده است ،یا روایاتی که اصل و ریشه ندارند و منبع
اصلی که آن روایات از آن گرفته شده است معلوم نیست  ،در بین روایات تدوین
شده در کتب روائی و غیر آن وجود دارد ،آنهم به تعداد زیاد که نمیشود از کنار آن
به راحتی گذشت ،یا به هر روایتی که دیده شد ،فورا بدون چون و چرا به آن عمل
کرد ،زیرا همان طوریکه افتراء به معصوم} ممنوع است ،روایتی که سند آن معلوم
نیست را نیز نمیشود به معصوم} نسبت داد ،زیرا بدون علم به سند آن و شک در
صدور ،نسبت دادن آن به معصوم} خود نوعی افتراء به حساب میآید ،و نتیجۀ
افتراء به پیامبر یا امام[ افتراء به ذات اقدس خداوند متعال میباشد ،برای اینکه
اگر حکمی یا مطلبی از روایت ضعیفی به معصوم} ،نسبت داده شود در واقع به
خداوند متعال نسبت داده شده است ،چرا که معصومین] هرچه بگویند ،گفته
خداوند متعال است.
خداوند متعال می فرماید{ :ق ُْل َّ
آللُ َأ ِذ َن لَ ُك ْم َأ ْم َع َلى َّ ِ
ون} بگو آيا خدا به
الل َت ْف َت ُر َ
1
شما اجازه داده يا بر خدا دروغ مى بنديد.
ائمه] به ما دستور داده اند که هر خبری را که شنیدیم ،یا در کتابی دیدیم
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فورا آنرا قبول نکنیم ،بلکه اول باید صدور آن برای ما ثابت شود ،تا بتوانیم به آن
تمسک کنیم.
(ح َّدثَنِي ُم َح َّم ُد بْ ُن قُول َ َو ْي ِه َو
کشی این روایت را با سند صحیح نقل میکندَ :
َّ
ال َح َّدثَنَا َس ْع ُد بْ ُن َع ْب ِد اَللِ ،قَ َ
اَل ْ ُح َس ْي ُن بْ ُن اَل ْ َح َسنِ بْنِ ب ُ ْن َد َار اَل ْ ُق ِّم ُّي ،قَا َ
ال َح َّدثَنِي ُم َح َّم ُد بْ ُن
َ
َ
َ
َ
ض أ ْص َحابِنَا َسأل َ ُه َو أنَا َح ِ
اض ٌر ،فَ َق َ
ال ل َ ُه
س بْنِ َع ْب ِد ا َ َّلر ْح َمنِ  :أ َّن ب َ ْع َ
يسى بْنِ ُعبَ ْي ٍدَ ،ع ْن يُون ُ َ
ِع َ
َ
َ
َ
يَا أَبَا ُم َح َّم ٍد َما أ َش َّد َك فِي اَل ْ َح ِد ِ
ار َك ل ِ َما يَ ْر ِوي ِه أ ْص َحابُنَا فَ َما اَل َّ ِذي يَ ْح ِم ُل َ
ك
يث َو أ ْكثَ َر إِنْ َك َ
َ
َ
َع َلى َر ِّد ا َ ْ َ
ل َحا ِد ِ
ال ُم) يَ ُق ُ
يث فَ َق َ
الس َ
ول
ال َح َّدثَنِي ِه َش ُ
ام بْ ُن اَل ْ َح َك ِم أن َّ ُه َس ِم َع أبَا َع ْب ِد ا َ َّلل ِ ( َع َل ْي ِه َّ
ال تَ ْقبَ ُلوا َع َل ْينَا َح ِديث ًا إِ َّ
َ
ون َم َع ُه َشا ِهدا ً ِم ْن أَ َحا ِديثِنَا
لسنَّ َة أَ ْو تَ ِج ُد َ
ال َما َوافَ َق اَل ْ ُق ْر َ
آن َو ا َ ُّ
َ
َ
َ
َّ
ير َة بْ َن َس ِع ٍ
س فِي ُكتُ ِب أ ْص َح ِ
يث ل َ ْم يُ َحدِّ ْث ب ِ َها
اب أبِي أ َحا ِد َ
يد ل َ َعنَ ُه اَللُ َد َّ
اَل ْ ُمتَقَدِّ َم ِة ،فَإ َِّن اَل ْ ُم ِغ َ
أَبِي ،فَات َّ ُقوا ا َ َّللَ َو َ
ال تَ ْقبَ ُلوا َع َل ْينَا َما َخال َ َف قَ ْو َل َربِّنَا تَ َعالَى َو ُسنَّ َة نَبِيِّنَا ,فَ ِإن َّا إِذَا َح َّد ْثنَا
ول ا َ َّلل ِ .,قَ َ
ال َر ُس ُ
ال ا َ َّللُ َع َّز َو َج َّل َو قَ َ
قُ ْلنَا قَ َ
اق فَ َو َج ْد ُت ب ِ َها قِ ْط َع ًة
سَ :وافَ ْي ُت اَل ْ ِع َر َ
ال يُون ُ ُ
َ
َ
َ
َّ
ِم ْن أَ ْص َح ِ
ِين فَ َس ِم ْع ُت ِم ْن ُه ْم َو
اب أبِي َع ْب ِد اَلل ِ} ُمتَ َوافِر َ
اب أبِي َج ْع َفر} َو َو َج ْد ُت أ ْص َح َ
ير ًة أَ ْن
أَ َخ ْذ ُت ُكتُبَ ُه ْم ،فَ َع َر ْضتُ َها ِم ْن ب َ ْع ُد َع َلى أَبِي اَل ْ َح َسنِ ا َ ِّلر َضا} فَ َأنْ َك َر ِم ْن َها أَ َحا ِد َ
يث َكثِ َ
ون ِم ْن أَ َحا ِد ِ
يث أَبِي َع ْب ِد ا َ َّلل ِ} َو قَ َ
ال لِي :إ َِّن أَبَا اَل ْ َخ َّط ِ
اب َك َذ َب َع َلى أَبِي َع ْب ِد ا َ َّلل ِ}
يَ ُك َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َّ
َّ
اب! َو َك َذل ِ َ
اب أبِي اَل ْ َخط ِ
ل َ َع َن اَللُ أبَا اَل ْ َخط ِ
يث إِلَى يَ ْو ِمنَا
ون َه ِذ ِه اَل َحا ِد َ
اب يَ ُد ُّس َ
ك أ ْص َح ُ
َ
َّ
ال َف اَل ْ ُق ْر ِ
ال تَ ْقبَ ُلوا َع َل ْينَا ِخ َ
اب أبِي َع ْب ِد اَلل ِ} ،فَ َ
َه َذا فِي ُكتُ ِب أَ ْص َح ِ
آن ،فَ ِإن َّا إ ِْن تَ َح َّد ْثنَا
ول قَ َ
ال ن َ ُق ُ
لسنَّ ِة إِن َّا َعنِ ا َ َّلل ِ َو َع ْن َر ُسول ِ ِه ن ُ َحدِّ ُثَ ،و َ
َح َّد ْثنَا ب ِ ُم َوافَ َق ِة اَل ْ ُق ْر ِ
ال فُ َ
ال ٌن
آن َو ُم َوافَ َق ِة ا َ ُّ
َ
َ
ال ِم ِ
ال َم ِ
ال َم أ َّولِنَا ُم َصا ِد ٌق ل ِ َك َ
ال ِم أ َّولِنَا َو َك َ
آخ ِرنَا ِم ْث ُل َك َ
ال ُمنَا إ َِّن َك َ
ض َك َ
َو فُ َ
آخ ِرنَا،
ال ٌن فَيَتَنَاقَ َ
َ
َ
َ
ال ِف َذل ِ َ
فَ ِإذَا أتَا ُك ْم َم ْن يُ َحدِّ ثُ ُك ْم ب ِ ِخ َ
وه َع َل ْي ِه َو قُولُوا أنْ َت أ ْع َل ُم َو َما ِج ْئ َت ب ِ ِه! فَإ َِّن َم َع
ك فَ ُر ُّد ُ
ور َع َل ْي ِه فَ َذل ِ َ
ال َح ِقي َق َة َم َع ُه َو َ
ُك ِّل قَ ْو ٍل ِمنَّا َح ِقي َق ًة َو َع َل ْي ِه نُوراً ،فَ َما َ
لش ْي َط ِ
ان)
ك ِم ْن قَ ْو ِل ا َ َّ
ال ن ُ َ
محمد بن عیسی بن عبید میگوید :بعضی از اصحاب ما از یونس بن عبد الرحمن
پرسید :ای ابا محمد چرا این قدر در قبول احادیث سخت گیر هستی؟ و چرا بیشتر
مرویات اصحاب ما را انکار میکنی؟ واقعا سبب این کار تو چی است ،یونس بن عبد
الرحمن در جواب گفت :حدیث کرد مرا هشام بن حکم و گفت :که از امام صادق}
شنیدم که فرمود :هر حدیثی که از ما به شما می رسد فورا قبول نکنید ،بلکه با
معیار قرآن و سنت آنرا بسنجید و یا شاهدی از احادیث گذشته برای آن بیابید،
زیرا که مغیرة بن سعید که لعنت خداوند بر او باد ،در کتابهای اصحاب پدرم دست
برد و احادیثی را در میان آن احادیث داخل کرد ،که پدرم آنرا نفرموده بود ،پس از
خدا بترسید و احادیث مخالف قرآن و سنت را که به نام ما گفته میشود ،نپذیرید،
زیرا وقتی ما حدیث کنیم کالم خدا و پیامبر ,را حدیث میکنیم ،یونس گوید :به
عراق رفتم و با عده ای از اصحاب امام باقر} و عده ای از اصحاب امام صادق}
مالقات نمودم ،و احادیثی از آنها شنیدم ،و کتابهای آنها را گرفته محضر شریف امام
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رضا}شرفیاب شدم ،و آن کتابها را به آن حضرت عرضه داشتم ،پس آن حضرت
بسیاری از آن احادیث را که به امام صادق} نسبت داده شده بود انکار فرمود ،و
خطاب به من فرمود :ابوخطاب به امام صادق} دروغ نسبت داده است ،خداوند او
را لعنت کند و هم چنین اصحاب ابوالخطاب نیز احادیثی را تا به امروز وارد احادیث
امام صادق} کردند ،پس هرچه خالف قرآن بود ،از ما صادر نشده است و قبول
نکنید ،زیرا ما وقتی سخنی بگوییم سخن و حدیث ما موافق قرآن و سنت است،
ما از خدا و رسول او حدیث میکنیم ،و ما هرگز نمیگوییم :فالن و فالن گفت ،تا
تناقض در کالم ما دیده شود ،به درستی که کالم آخر ما مثل کالم اول ما است ،و
کالم اول ما مصداق است برای کالم آخر ما ،پس وقتی کسی شما را حدیث میکند
به خالف آنچه گفتیم ،کالمش را به خود او برگردانید و بگویید :تو خود به کالمی که
نقل کردهای دانا تری که از کجا نقل میکنی ،و بدانید که سخن ما حقیقت و نوری
دارد که به سبب آن شناخته میشود ،پس هر سخنی که حقیقتی در آن نهفته نبود
1
و نوری از آن ساطع نبود ،سخن ما نیست بلکه سخن شیطان است.
از این روایت به خوبی پیدا است که باید در قبول یا رد روایات دقت کافی و الزم
صورت بگیرد ،زیرا روایات جعلی و ساختگی زیادی ،از طرف دشمنان اهل بیت]
در میان روایات جا داده شده است ،و پرواضح است که جاعالن حدیث متوجه بوده
اند که طوری روایات جعلی را در بین روایات اصلی جاسازی کنند ،که کسی متوجه
آن نشود ،زیرا اگر روایتی به طور صریح و روشن با قرآن وسنت مخالف باشد ،کسی
آنرا نخواهد پذیرفت حتی اگر امام} هم این فرمایش را نمیفرمود ،زیرا مخالف
قرآن و سنت هیچ جایگاهی نزد کسی ندارد ،پس معلوم میشود که مراد شناخت
روایاتی است که از ائمه] صادر نشده و به دروغ به آن بزرگواران نسبت داده
شده است ،و جای شکی نیست که یکی از راه های مهم شناخت روایت صحیح از
غیر آن ،شناخت راویان آن احادیث است ،که علمای علم رجال زحمات زیادی را در
این راستا متحمل شده اند.
هم چنین کلمه (ثقه) در روایات رسیده از اهل بیت] به کار گرفته شده
است ،که خود این کلمه داللت میکند که اخبار غیر ثقه حجیت نداشته و نباید به
آن استدالل کرد.
(س َألْتُ ُه َع ْن َر ُجلٍ تَ َز َّو َج
شیخ طوسی با سند از سماعه نقل میکند که گفتَ :
ال إ َِّن َه ِذ ِه ا ِ ْم َرأَتِي َو ل َ ْي َس ْت لِي بَيِّنَ ٌة فَ َق َ
َجا ِريَ ًة أَ ْو تَ َمتَّ َع ب ِ َها فَ َح َّدثَ ُه َر ُج ٌل ثِ َق ٌة أَ ْو غ َْي ُر ثِ َق ٍة فَ َق َ
ال
ان غ َْي َر ثِ َق ٍة فَ َ
ان ثِ َق ًة فَ َ
ال يَ ْقبَ ْل ِم ْن ُه ):از معصوم} سؤال کردم که
ال يَ ْق َربْ َها َو إ ِْن َك َ
«إ ِْن َك َ
 .1اختیار معرفة الرجال ج  1ص   224
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مردی با زنی ازدواج دائم یا موقت نموده است ،پس کسی که معلوم نیست ثقه است
یا غیر ثقه به او میگوید :این زن زوجه من است ولی شاهدی بر این ادعا ندارم ،این
مرد میتواند با آن کنیز ازدواج نماید؟ امام} فرمود :اگر خبر دهنده ثقه است به
1
آن زن نزدیک نشود ،و اگر غیر ثقه باشد نباید سخن او را بپذیرد.
(س َأل ْ ُت أَبَا اَل ْ َح َسنِ
کلینی باسند از علی بن یقطین روایت میکند که گفتَ :
ال ُم َع َّم ْن يلِي َص َدقَ َة اَلْع ْش ِر َع َلى م ْن َ ْ
س ب ِ ِه فَ َق َ
لس َ
ان ثِ َق ًة فَ ُم ْر ُه يَ َض ُع َها فِي
ال إ ِْن َك َ
َع َل ْي ِه ا َ َّ
ُ
َ
َ
ال بَأ َ
اض ِع َها َو إ ِْن ل َ ْم يَ ُك ْن ثِ َق ًة فَ ُخ ْذ َها ِم ْن ُه َو َض ْع َها فِي َم َو ِ
َم َو ِ
اض ِع َها) از امام كاظم} پرسيدم:
كسى كه در مناطقى مأمور زكات مىشود ،چه تكليفى دارد؟ فرمود :اگر مورد وثوق
و اطمينان است ،بگو زكات وصولى را به مستحق آن برساند و اگر مورد وثوق و
2
اطمينان نيست ،زكات وصولى را تحويل بگير و شخصا به مستحق آن برسان.
از این دو روایت و امثال آن به خوبی استفاده میشود ،که خبر غیر ثقه و هم
چنین اعتماد به غیر ثقه حتی در موضوعات خارجیه درست نیست و حجیت ندارد،
تا چه برسد به احکام شرعیه.
و از این جا است که اهمیت علم رجال برای ما روشن میشود.
حر عاملی  از امام صادق} روایت میکند که فرمود( :إِذَا َس ِم ْع َت ِم ْن أَ ْص َحاب ِ َ
ك
يث َو ُك ُّل ُه ْم ثِ َق ٌة فَ ُم َو َّس ٌع َع َل ْي َ
ك َحتَّى تَ َرى اَل ْ َقائ ِ َم} فَتَ ُر َّد إِل َ ْي ِه) وقتی حدیثی را از
اَل ْ َح ِد َ
اصحابت می شنوی و همۀ راویان آن ثقه هستند ،پس میتوانی به آن حدیث عمل
کنی تا محضر حضرت قائم} مشرف شوی ،آنگاه حدیث را به ایشان رد کن (تا
3
بیان کند که صحیح است یا غیر صحیح ).
در این حدیث هم امام] پذیرفتن حدیث را تعلیل میکند به ثقه بودن
راویان آن ،و معلوم است که شناخت ثقه از غیر آن منوط به عالم بودن به علم رجال
است.
کشی این روایت را نقل میکند که راوی گفت( :قُ ْل ُت ِ َ
لبِي اَل ْ َح َسنِ ا َ ِّلر َضا}
ك َع ْن ُك ِّل ما أَحتَاج إِلَي ِه ِم ْن معال ِ ِم ِدينِي ،أَ
ك أَ ْس َأل ُ َ
ال أَ َكا ُد أَ ِص ُل إِل َ ْي َ
اك إِن ِّي َ
ُج ِع ْل ُت فِ َد َ
ََ
َ ْ ُ ْ
َ
اج إِل َ ْي ِه ِم ْن َم َعال ِ ِم ِدينِي فَ َق َ
ال ن َ َع ْم) به امام
س بْ ُن َع ْب ِد ا َ َّلر ْح َمنِ ثِ َق ٌة ُ
آخ ُذ َع ْن ُه َما أ ْحتَ ُ
فَيُون ُ ُ
رضا}عرض کردم :فدایت شوم برای من ممکن نیست که هر وقت خواستم محضر
شما شرفیاب شوم ،و از آنچه نمیدانم از معالم دینم از شما سؤال کنم ،آیا یونس
 .1تهذیب ج  7ص 461
 .2کافی ج  3ص 539
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بن عبد الرحمن ثقه میباشد ،تا معالم دینم را از او سؤال کنم؟ امام} فرمود بلی.
از این روایت هم به خوبی پیدا است که اصحاب ائمه] ،ارتکازا میدانستند
که نباید از غیر ثقه چیزی را قبول نمایند ،لذا از امام} سؤال میکردند که آیا
فالن شخص ثقه میباشد یا خیر؟
گفته نشود :که سؤال از ائمه]  در رابطه با وثاقت افراد ،غیر از علم رجال
است که بعد از زمان حضور امام و در زمان غیبت کبری تدوین شده است.
زیرا گفته میشود :که اوال :آنچه در کتب رجال جمع آوری شده ،گرفته شده از
بیانات خود ائمه] یا اصحاب ائمه] میباشد ،منتهی علمای شیعه برای آنکه
این توثیقات از بین نرود ،آنرا در کتب تدوین کردند مثل تدوین خود احادیث ،و اگر
تدوین در کتب بعد از زمان حضور امام} بدعت باشد ،پس باید تدوین احادیث
هم در کتب بدعت به حساب بیاید.
ثانیا :علم رجال در همان زمان ائمه] ،و قبل از شروع غیبت صغری و کبری
تأسیس شده و اصحاب ائمه] آنرا تدوین کرده اند.
مراجعه به (رجال کشی) یا همان (اختیار معرفة الرجال) این مطلب را ثابت
میکند.
همچنین از مراجعه به تاریخ علم رجال متوجه میشویم ،که اولین کتاب در
این زمینه توسط عبید اهلل بن ابی رافع ،کاتب علی} در حدود سال چهل هجری
نگاشته شده است ،و در زمانهای بعد از آن هم توسط احمد بن ابی عبد اهلل برقی و
حسن بن محبوب و علی بن حسن فضال ،و دیگران در زمان خود ائمه] نوشته
شده است.
اگر این کار نادرست و بدعت می بود ،حتما ائمه] از آن منع میکردند ،و
به شیعیان دستور میدادند که هرچه شنیدند ،قبول کنند و دنبال تحقیق سندی
و غیر آن نباشند.
عالوه بر آنچه گفته شد ،پذیرش خبر غیر ثقه بدون آنکه محفوف به قراین صحت
باشد ،نزد هیچ عاقلی قابل قبول نیست ،و تا انسان اطمینان به صدور خبری از
معصوم} پیدا نکند ،اطمینان به خود آن خبر نیز برایش حاصل نخواهد شد ،زیرا
شک در صدور مساوق است با عدم صدور.
ناگفته نماند که اکثر علمای ما هرگز حجیت روایات را منحصر به ثقه بودن
روات آن نمی دانند ،بلکه مهم در قبول روایت اطمینان به صدور آنرا از معصوم}
1
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میدانند ،ولی نتیجۀ این نظریه به هیچ عنوان بی اعتنائی به علم رجال و بی اثر
دانستن آن نیست ،زیرا نسبت به روایاتی که هیچ گونه قرینه ای بر صحت صدور
غیر از وثاقت راویان آن وجود ندارد ،و تعداد این قسم روایات هم کم نیست ،اهمیت
علم رجال مشخص و معین میشود.
پیروان مدعی کذاب کلمات بعضی از بزرگان شیعه را در این زمینه ،دست آویز
قرار داده و میخواهند بگویند که طبق فالن نظریه ،دیگر نیازی به علم رجال وجود
1
نخواهد داشت.
در حالیکه وثوق به صدور روایت یک عنوان عام است که یکی از افراد آن ،ثقه
بودن راویان خبر میباشد به این معنی که همان طوریکه ممکن است از طرقی
غیر از وثاقت راوی ،اطمینان به صحت خبر پیدا کرد ،از طریق وثاقت راوی هم این
اطمینان حاصل خواهد شد.
پس به هیچ عنوان از ارزش علم رجال چیزی کاسته نخواهد شد ،وانگهی شناخت
روات روایات ،یک اثر مهم دیگر هم دارد و آن ترجیح روایتی بر غیر آن در مقام
تعارض است ،و این شناخت جز از طریق علم رجال میسر نیست.
از آنچه گفته شد ،روایات را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد.
الف :روایاتی که توسط راویان ثقه روایت شده اند.
ب :روایاتی که توسط افراد غیر ثقه به دست ما رسیده است.
ج :احادیثی که سند ضعیف دارند اما محفوف به قراین و امارات صحت میباشند.
د :احادیثی که از نظر سند مشکل ندارند ،اما متون آنها مخالف قرآن ،سنت یا
قواعد مسلمه میباشد.
شکی نیست که روایات دسته اول و سوم یعنی اخبار ثقه و اخباری که از جهت
صدور موثوق به است ،حجیت دارند و ما میتوانیم به این دو دسته استناد کنیم.
اما مهم شناخت قراین و امارات صحت است که باز یکی از آن امارات توثیقات
متأخرین است ،و نتیجه بر می گردد به اهمیت علم رجال حتی در همین بحث
اطمینان به صدور.
پس نیاز به علم رجال همیشه وجود دارد ،چه ما قائل بشویم روایاتی که اطمینان
به صدور آن داشته باشیم حجت است ،و چه قائل بشویم تنها روایاتی که توسط
ثقات روایت شده اند حجت میباشد.
 .1دفاعا عن الوصیة ص 11
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در عین حال ناظم عقیلی در رابطه با حجیت هر روایتی ،حتی اگر قراین و
اماراتی هم دال بر صدور آن نباشد ،به این حدیث که در محاسن نقل شده است
استدالل میکندَ ( :ع ْن أَبِي َج ْع َفرٍ} أَ ْو َع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َ َّللِ} قَ َ
الَ :
يث
ال تُ َك ِّذبُوا اَل ْ َح ِد َ
ال َح ُرو ِر ٌّي يَ ْن ُسبُ ُه إِل َ ْينَا فَ ِإن َُّك ْم َ
ال قَ َد ِر ٌّي َو َ
إِذَا أَتَا ُك ْم ب ِ ِه ُم ْر ِجئِ ٌّي َو َ
ون ل َ َعلَّ ُه َش ْي ٌء ِم َن
ال تَ ْد ُر َ
اَل ْ َح ِّق فَيُ َك َّذ ُب ا َ َّللُ فَ ْو َق َع ْر ِش ِه) از امام باقر یا امام صادق[ روایت شده است که
1
فرمود :حدیثی را تکذیب نکنید حتی اگر راوی آن از مرجئه یا قدریه یا حروریه
باشد ،که به ما آن حدیث را نسبت می دهد ،زیرا شما نمیدانید و شاید که آن
2
حدیث حق باشد ،که در این صورت خداوند متعال را در عرش تکذیب کرده اید.
(س َأل ْ ُت أَبَا َع ْب ِد
و همچنین استدالل میکند به این روایت که راوی میگویدَ :
ال ِف اَل ْ َح ِد ِ
ال نَثِ ُق ب ِ ِه قَ َ
يث يَ ْر ِوي ِه َم ْن نَثِ ُق ب ِ ِه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َ
ا َ َّلل ِ} َعنِ ا ِ ْختِ َ
ال إِذَا َو َر َد َع َل ْي ُك ْم
ول ا َ َّلل َِ ,و إِ َّ
اب ا َ َّلل ِ أَ ْو ِم ْن قَ ْو ِل َر ُس ِ
يث فَ َو َج ْدتُ ْم ل َ ُه َشا ِهدا ً ِم ْن ِكتَ ِ
اء ُك ْم
َح ِد ٌ
ال فَال َّ ِذي َج َ
ب ِ ِه أَ ْولَى ب ِ ِه) از امام صادق} پرسيدم در باره اختالف حديث ،كه آن را روايت كند
كسى كه به او اعتماد داريم ،و كسى كه به او اعتماد نداريم فرمود :چون حديثى به
شما رسيد و از قرآن يا قول پيغمبر ،,گواهى بر آن يافتيد اخذش كنيد و گرنه
3
براى آورندهاش سزاوارتر است.
بعد از نقل دور وایت مذکور و استدالل به آن ،جهت بی اعتبار کردن علم رجال
میگوید( :پس این متعصبان میزان شناخت روایت صحیح از سقیم را ثقه بودن
یا غیر ثقه بودن راوای آن میدانند ،در حالیکه اهل بیت] میگویند :احادیث
مارا تکذیب و رد نکنید ،حتی اگر ناقل آن احادیث از مرجئه یا قدریه یا حروریه
باشد ،وثاقت و عدم وثاقت را پایه و اساس قبول روایات قرار ندهید ،بنابراین اصل
کبرای آنها (چنانکه در تعبیر بعضی آمده است) مردود است ،به این معنی که اصل
موضوع ثابت نیست و شرعا اعتباری ندارد ،تا چه برسد به نفس توثیقات و تضعیفات
4
رجالیه).
میگوییم :از این دو روایت و امثال آن هرگز استفاده نمیشود که هرچه به نام
 .1مرجئه به طائفه ای گفته میشود که معتقد بودند ،عمل بعد از ایمان است ،یا اینکه به طائفه ای اطالق میشود
که قائل بودند ،ارتکاب گناهان به ایمان گناهکار ضرری وارد نمی کند.
قدریه هم به طائفه ای اطالق میشود که قائل به اختیار مطلق میباشند یعنی اینکه خداوند هیچ گونه دخالتی در
اعمال عباد ندارد که این عقیده در مقابل عقیدۀ جبریه بروز کرد ،و چون هردو عقیده باطل بود ،زیرا اولی به معنی
بیکار شدن خداوند و دومی به معنی بی اختیار بودن عبد است ،ائمه علیهم السالم عقیده صحیح را ،امر بین االمرین
بیان فرمودند به این معنی که انسان نه مختار مطلق و نه مجبور مطلق است بلکه بین این دو امر قرار دارد.
حروریه هم کلمه ای است که به خوارج اطالق میشود.
 .2المحاسن ج 1ص 230
 .3کافی ج  1ص 69
 .4انتصارا للوصیة ص 10
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ما به شما گفته شد ،فورا به آن ملتزم شده و طبق آن عمل کنید ،بلکه مستفاد از
این روایات ،این است که فورا تکذیب نکنید ،بلکه تبین نمایید و بعد از تبین ،اگر
مشکلی نداشت به آن عمل کنید ،و اال بوسیده و در طاق بلند بگذارید.
آیۀ مبارکۀ (نبأ) نیز به همین مطلب داللت دارد و علماء هم هرگز نگفته اند :که
تا روایت و حدیثی می شنوید و می بینید توثیق ندارد طرح کنید ،بلکه میگویند:
تحقیق کنید و اگر مشکل سندی داشت یا مؤییدی برای او پیدا نکردید ،به آن
روایت عمل نکنید.
قاعدۀ تسامح در ادله سنن را که کثیری از علمای ما قبول دارند ،و بر اساس
آن فتوی به استحباب یا کراهت می دهند ،بر همین اساس استوار است ،زیرا وقتی
روایتی سند درست و صحیح ندارد ،به این معنی که یا ضعیف یا مرسل ،یا مقطوع و
یا مرفوع میباشد ،ولی مخالفتی با قواعد مسلمه و ضروریه ندارد ،مدرک فتوی برای
استحباب و یا کراهت قرار میگیرد.
اما اگر روایت سند آن ضعیف باشد یا توسط افراد منحرف نقل شده باشد ،هیچ
دستوری از شریعت نداریم که بال معطلی و بدون تحقیق آنرا بپذیرید و به آن عمل
کنید.
و شکی وجود ندارد که یکی از راه های مهم و عمده ،در پیدا شدن اطمینان
نسبت به صدور روایت ،همین علم رجال و آراء قدمای اصحاب نسبت به روات آن
روایت است.
ناظم عقیلی باز در مقام استدالل بر بطالن علم رجال میگوید( :اگر کسی کتب
رجالیه را مورد تأمل و دقت قرار دهد ،می بیند که مشهور ترین این کتابها که رجال
طوسی و نجاشی باشد ،دست خوش تحریف و تصحیف واقع شده ،و در موارد زیادی
بر خالف واقع میباشد ،مثال نجاشی افضل اصحاب ائمه] را مثل جابر بن یزید و
مفضل بن عمر و داود بن کثیر رقی و معلی بن خنیس و غیر ایشان را ،تضعیف کرده
است ،در حالیکه روایات متواتره و کثیره ،داللت بر مدح و رفعت مقام آنان مینماید.
عالوه بر آنجه گفته شد ،بین علمای رجال تناقض وجود دارد ،بلکه حتی در گفتار
عالم واحد تناقض موجود است ،چنانچه شیخ طوسی سهل بن زیاد رازی را در کتاب
رجال توثیق و در فهرست تضعیف نموده است.
1
در ادامه نیز بعضی از این تناقضات را بین گفته ها و نظرات رجالیون نقل مینماید).
میگوییم :اوال :تحریف و تصحیف در کتب روائی هم وجود دارد و یا احتمالش
میرود ،پس به زعم این آدم و هم کیشانش ،باید تمام کتب روائی دور انداخته شود.
 .1انتصارا للوصیة ص 11
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ثانیا :موارد تحریف و تصحیف به حدی نیست ،که سبب بی اعتباری یک علم
یا یک کتاب شود ،بلکه آن مقدار از تصحیفات و تحریفات ،در تمام کتابهای که در
گذشته تألیف و استنساخ شده است وجود دارد ،پس باید هرچه از علوم وجود دارد،
همه را بی اعتبار اعالم کنند.
ثالثا :رهبر این گروه منحرف از اناجیل و کتب تورات ،تا دلش خواسته و هوای
نفسش حکم کرده ،مواردی را مورد استفاده جوئی و مصادره به نفع خودش کرده
است ،در حالیکه در تحریف کتب گذشته ،هیچ مسلمان و حتی هیچ عاقلی شک
ندارد ،اما در آنجا چون مثال به نفع شان است دم در نمی آورند ،ولی در اینجا از این
بهانه های واهی و پوچ را به زبان جاری ساخته و انسانهای نادانتر از خود را فریب
میدهند.
رابعا :رهبر این گروه منحرف یا همان احمد بن اسماعیل ،قائل به تحریف قرآن
است ،تا چه رسد به تصحیف آن ،ولی در عین حال به قرآن استدالل میکند ،اما
وقتی به علم رجال و توثیقات و تضعیفات میرسد ،هم او و هم یارانش میگویند
نباید پذیرفته شود ،چون احتمال تحریف و تصحیف وجود دارد ،و این تناقضی است
روشن و آشکار.
خامسا :علمای علم رجال به هیچ عنوان معصوم نیستند ،بلکه اقوال نقل شده از
آنها ،نیز مورد بررسی قرار میگیرد ،و همان طوریکه سند روایات بررسی میشود،
سند اقوال و انظار آنان نیز بررسی میشود.
سادسا :فرقۀ گاطعیه در موقع تعارض روایات چه کار میکنند ،هر قاعده و اصلی
که در باب تعارض روایات دارند ،در باب تعارض اقوال علماء نیز میتوانند از آن
استفاده کنند.
سابعا :فکر می کنم که این منحرفان اصال معنی تواتر را نفهمیده اند و نمیتوانند،
خبر متواتر را از غیر آن تشخیص دهند ،چون هرجا که الزم شد فورا ادعای تواتر
اخبار میکنند ،حتی اگر آن خبر واحد و یا مستفیض باشد.
نتیجه :علم رجال در عصر ائمه] و توسط اصحاب آن بزرگواران تأسیس
شد ،و علت آن حفظ روایات از دستکاری و جعل و تحریف بود ،بعد از عصر حضور
و فرا رسیدن عصر غیبت ،علماء نیاز بیشتری به این علم احساس کردند ،و کتابهایی
نوشتند و تحقیقاتی ارائه دادند که از روایات و آیات و قواعد مسلمۀ عقلیه و شرعیه  
استنتاج و استخراج شده است ،و هیچ ردعی از طرف امامان] در رابطه با این
علم نداریم.
بعضی نظرات شاذ و مخالف مشهور نمیتواند نمایندۀ انظار و آراء کل شیعه باشد،
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بنابراین صحت کل ما فی الکتب یا صحت کل ما فی الکتب االربعة یا صحت کل ما
فی الکافی ،قابل قبول نیست زیرا که:
اوال :بدون شک روایاتی که با هم تعارض دارند ،در بین روایات موجود است و
امکان ندارد ،که هردو طرف معارضه از معصوم} صادر شده باشد.
ثانیا :وجود روات دروغگو ،غالی ،فراموشکار و کسانی که دقت کافی نداشتند در
بین راویان اخبار ،غیر قابل انکار است ،پس عقال و شرعا الزم است که اسناد روایات
مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرند.
ثالثا :ائمه] همان طوریکه از ما خواسته اند ،روایات را قبل از تحقیق سندی
و متنی ،رد نکنیم ،از ما خواسته اند که به روایات ثقات عمل کنیم.
رابعا :علمای شیعه حتی کسانی که در بحث سندی خیلی سخت گیر هم هستند،
هیچ وقت نگفته اند که روایاتی را که محفوف به قراین صحت هستند نپذیرید ،و
فقط از حیث سندی اگر درست بودند بپذیرید.
خامسا :چون در بین روایات مدونه در کتب حدیثی ،روایات جعلی نیز وجود
دارد ،و ما علم اجمالی به وجود این روایات داریم ،ناچاریم که از حیث سندی نیز
روایات را مورد تحقیق قرار دهیم ،تا به آن دسته از روایات که جعلی و ساختگی اند،
علم تفصیلی پیدا شده و از روایات صحیحه جدا شوند.

 -15وجوب تقلید بر عوام الناس
مقدمه :قبل از هر سخنی باید گفت که دین مقدس اسالم را میتوان به سه
بخش عقاید ،اخالق و فروعات فقهی تقسیم کرد ،در بخش عقاید چون مطلوب علم
ویقین است و هر انسانی باید از روی علم و یقین به چیزی یا چیزهای معتقد باشد،
تمام مذاهب اسالمی تقلید را در این بخش حرام میدانند ،زیرا که محل عقیده قلب
است ،و عقد قلب یا دل بستن به چیز یا چیزهای در صورت احتمال خالف ،ممکن
نخواهد بود.
در بخش اخالق نیز تقلید بعنوان یک اصل مسلم مطرح نشده است ،بلکه چون
غرض از اخالق تزکیه نفس از رذایل و آراستن آن به فضایل است ،مهم آنست که
انسان خودش را به فضایل آراسته کند و از رذایل منزه بسازد ،حاال با پیروی از
دیگران باشد یا با تحقیق خود شخص فرقی نمیکند ،چون مهم در علم اخالق و هم
چنین اخالق دینی ارتقاء انسان و تکامل اوست و بس.
در بخش فروعات فقهیه ،که شامل تمام کارها و فعل و ترکهای انسان از
کوچکترین آن تا بزرگترین آن میشود ،بحث تقلید مطرح میگردد و باید گفته
شود که اینجا هم تقلید به عنوان یک اصل منحصر به فرد مطرح نشده ،بلکه در کنار
اجتهاد و احتیاط ذکر میشود.
برای توضیح مطلب الزم است تذکر داده شود ،که انسان پس از آنکه به خداوند
متعال و رسالت حضرت محمد ,معتقد گردید ،و دین مقدس اسالم را به عنوان
بهترین دین در بین ادیان و مکاتب قبول کرد ،باید به دستورات این دین در تمام
زمینه های زندگی عمل کند ،تا به عنوان یک مسلمان خوب و مؤمن جایگاه خاص
خود را به دست بیاورد ،و برای عمل کردن به دین باید علم به قوانین و احکام دین
داشته باشد ،یا اگر علم نداشت برود و تحصیل کند ،که در این صورت نام مجتهد
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بر او گذاشته میشود ،زیرا که خود رفته و قوانین الهی را از البالی قران و سنت و
عقل و اجماع ،استخراج نموده است.
البته اگر انسان خودش مجتهد باشد امتیاز بزرگی کسب نموده است ،اما همه
مردم نمیتوانند مجتهد شوند همان طوریکه همه نمیتوانند دکتر یا مهندس شوند،
چون کسی که میخواهد مجتهد شود ،باید قبل از اجتهاد علومی را تحصیل کند
از قبیل یاد گیری گرامر و دستور زبان عربی ،منطق ،بالغت ،لغت ،اصول فقه ،علم
فقه و باالخره علم رجال و درایه و تاحدودی هم علم تفسیر ،و ناگفته پیداست
که تحصیل این علوم زمان طوالنی حد اقل بیست سال را الزم دارد ،و اگر همه
بخواهند مجتهد شوند باید حد اقل بیست سال دنبال کار دیگری نباشند که خود
این وضعیت هرج و مرج و اختالل نظام را در جامعه انسانی بوجود خواهد آورد،
همانطوریکه اگر همه دنبال طب یا انجنیری باشند باز همین اختالل و هرج و مرج
بوجود خواهد آمد.
طریق دوم برای بدست آوردن احکام الهی ،پیمودن راه احتیاط است که باز
زحمات خودش را دارد ،و فرد محتاط اگر چه از فقیه بخصوصی تقلید نمیکند ،اما
باید انظار فقهاء را در ابواب و احکام مختلف بداند و اگر کاری را عده ای از فقهاء
حرام و عده ای جایز دانسته اند ،باید از آن کار اجتناب و پرهیز نماید ،هم چنین اگر
عده ای از فقها عملی را واجب و عده ای مستحب دانسته اند ،باید آن عمل را انجام
بدهد و در بسیاری از موارد یک عمل را دوبار انجام دهد ،مثال در شهرهای بزرگ
مثل واشنگتن و تهران و توکیو و امثال آن ،وقتی از یک قسمت شهر به قسمت
دیگری میرود که رفت و آمدش  ۴۴کیلومتر شود ،بعد از  ۲۲کیلو متر نمازش را
یکبار قصر و بار دیگر تمام بخواند ،زیرا در انظار فقهاء اختالف وجود دارد ،و او باید
احتیاط کند و اگر ماه رمضان باشد و چنین سفر بین شهری پیش بیاید ،روزه را هم  
بگیرد و هم باید بعد از رمضان قضا کند.
راه سوم تقلید است که باید در هر زمانی ،از کسی که در بین فقهای آن عصر
داناترین است پیروی شود ،به این جهت که او متخصص در فهم اسالم و قوانین آن
است ،و عقل بما حکم میکند ،که اگر خودت متخصص نبودی به متخصص مراجعه
کن.
پس اسالم هیچ وقت مارا ملزم به تقلید نکرده ،بلکه از ما خواسته است به اسالم
و قوانین آن عمل کنیم ،اما عقل ما حکم میکند که برای عمل کردن به قوانین
اسالم ،اول باید آن قوانین را بدانیم تا عمل کنیم ،و برای دانستن آن قوانین یا خود
باید مجتهد و متخصص باشیم ،یا آینکه راه احتیاط را با تمام سختی و زحمتش
بپیمائیم ،و یا اینکه از متخصصی که داناتر از دیگر متخصصان است پیروی نمائیم.
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قابل ذکر است که تقلید از اهل تخصص در هر رشته از امور معمول و متداول
است ،وقتی مریض می شویم و دکتر بما دستور هایی میدهد ،ما از باب تقلید است
که بدون چون و چرا قبول میکنیم و بکار میبندیم ،یا اگر مهندسی نقشه منزلی
را که میخواهیم بسازیم برای ما میکشد میپذیریم ،این خود نوعی تقلید است،
و مواردی از این قبیل ،اما جای تعجب است که بعضی این همه تقلید را که در
زندگی دارند و حتی در پوشیدن لباس و طرز رفتار و گفتار از الگوهای غربی پیروی
میکنند ،نادیده گرفته و تقلیدی را که پیروی از عالم متخصص در امور دین است،
مورد سؤال یا حتی انکار قرار میدهند.
پس از بیان این مقدمه ،و روشن شدن لزوم تقلید در اموری که انسان در آن
تخصص ندارد ،باید بدانیم که جریان گاطعیه یا همان پیروان احمد بن اسماعیل،
برای پیشبرد اهداف شوم اربابان خود شان ،لبه تیز شمشیر را متوجه مرجعیت تقلید
شیعه نموده اند ،و همان طوریکه علم رجال را بدعت میدانند ،تقلید از فقیه جامع
الشرایط را نیز بدعت اعالم میکنند.
پیروان احمد بصری و خود او از هر راهی که بتوانند ،تالش میکنند تا این
عقیدۀ غلط خویش را به آدمهای بی اطالع یا کم اطالع بقبوالنند ،و لذا استداللهای
واهی و پوچ خود را مطرح مینمایند ،و میخواهند مسئله تقلید از مجتهد و فقیه
را یک بدعت جلوه داده ،و آنرا از اختراعات فقهاء و مجتهدین مخصوصا متأخرین و
متأخرین متأخرین ،و باالخص مرحوم آیت اهلل العظمی سید کاظم طباطبائی یزدی،
صاحب کتاب وزین و دقیق (العروة الوثقی) اعالم نمایند.
در حالیکه تقلید از فقهاء و مجتهدان در زمان ائمه] که زمان حضور معصوم
بوده ،نیزامری شایع و رائج بوده ،بلکه خود ائمه] ،اصحاب خود را که لیاقت
فتوی دادن داشتند ،تشویق به این کار میکردند ،و راه های استنباط احکام شرعی
را به شیعیان خود میآموختند ،که در آینده راجع به این نکات توضیحات کافی
نگاشته خواهد شد.
پیروان این جریان در کتابچه های خود به طور مستقل و ضمنی ،تقلید را
بدعت دانسته و آنرا بت پرستی معرفی میکنند ،و این نکته از عناوینی که برای
کتابچههای خود ،انتخاب کرده اند ،واضح و آشکار است ،مثل (البیان المفید فی بدعة
التقلید) یا (سقوط الصنم) و جالب اینجا است که برای توضیح عنوان کتاب از این
جمله استفاده شده است (صنم عقیدة وجوب تقلید غیر المعصوم).
این در حالی است که خود امام این طائفۀ ضاله و مضله ،اصل تقلید از فقهاء را
قبول دارد ،و آن را راه بیرون رفت از سرگردانی می داند ،البته در زمانی که نائب
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خاصی وجود نداشته باشد ،و این نکته می رساند که تقلید بدعت نیست و اطالق
بت و بت پرستی بر آن غلط است.
احمد بن اسماعیل میگوید( :از امام} و اجداد ایشان برخی روایات آمده است،
که از آنها چنین برداشت میشود ،که رهبران دینی و دنیوی امت اسالمی ،کسانی
هستند که احادیث آنها را نقل میکنند ،برخی تفسیر کرده اند که راویان حدیث،
فقهای عادل در زمان غیبت ایشان} هستند ،و این در زمانی است که نائب خاص
1
امام} ،که احکام و دستوراتش را به مؤمنین منتقل میکند ،وجود نداشته باشد).
میگوییم :پس تقلید بدعت نیست زیرا اگر بدعت بود ،در تمام زمانها و مکانها
بدعت محسوب میشد ،برای اینکه بدعت یعنی چیزی را که از دین نیست داخل
دین کردن ،و اینکه این آدم اعتراف میکند که در زمان غیبت کبری ،و قبل از
نماینده خاص ،فقهای اسالم رهبری امت را به عهده دارند ،و مردم باید از آنان
پیروی نمایند ،معنایش جواز و بلکه وجوب تقلید است ،و این قضیه میرساند که
پیروان این آدم گفتار امام خویش را نیز قبول ندارند ،وقتی تقلید را مطلقا بدعت
دانسته و آنرا بت و بت پرستی میدانند.
احمد بن اسماعیل میگوید( :یکی از فروع والیت امام والیت فقیه جامع الشرایط
بر فتوی میباشد ،که از تفسیری که منسوب به امام عسکری} است ،به طور
خالصه با این عبارت برداشت میشود :و اما اگر فقهایی باشند که مسلط به نفس
خود ،محافظ دینش ،مخالف با هوای نفسش ،مطیع امر امام زمان خود باشد ،عوام
2
میتوانند از ایشان تقلید کنند).
میگوییم :از این عبارت وی نیز به خوبی آشکار است ،که تقلید از فقهای عظام
در زمانی که دست رسی به معصوم} نباشد واجب است ،در حالیکه پیروان او ،بر
خالف امام خود آنرا بدعت و حرام میدانند.
مقصود از حدیث شریف در تفسیر منسوب به امام عسکری} ،این روایت است
ان ِم َن اَل ْ ُف َق َها ِء َصائِن ًا لِنَ ْف ِس ِهَ ،حافِظ ًا ل ِ ِدينِ ِهُ ،م َخالِف ًا ل ِ َه َو ُاهُ ،م ِطيع ًا ِ َ
ل ْم ِر
که فرمود( :فَ َأ َّما َم ْن َك َ
َ
َم ْو َ
وه) پس هر فقيهى كه مراقب نفسش بوده و حافظ دين خود
ال ُه فَلِ ْل َع َوا ِّم أ ْن يُ َق ِّل ُد ُ
است ،و با نفس خود مخالف است و مطيع امر مولى مىباشد ،بر عوام است كه از
3
چنين فقيهى تقليد كنند.
دو نکته که دقت در آن الزم است.
 .1سرگردانی یا مسیر به سوی خدا ص 73
 .2سرگردانی یا مسیر به سوی خدا ص 75
 .3تفسیر منسوب به امام عسکری} ص 300
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اول :مترجم کتاب (التیه و الطریق الی اهلل) یعنی همان کتاب سرگردانی یا مسیر
به سوی خدا ،جمله آخر حدیث فوق را غلط ترجمه نموده است (عوام میتوانند از
ایشان تقلید کنند) در حالیکه ترجمه دقیق آن وجوب تقلید برعوام الناس میباشد،
یعنی پس بر عوام واجب است ،نه اینکه میتوانند ،زیرا در این صورت جواز فهمیده
میشود نه وجوب ،بلکه ظاهر حدیث وجوب را میرساند.
دوم :احمد بن اسماعیل میگوید( :تفسیر منسوب به امام عسکری}) ،در
حالیکه ادعای امامت و عصمت و دانستن غیب و ...دارد.
میگوییم :اگر یک فقیه یا عالم بگوید این تفسیر منسوب به امام عسکری}
است ،هیچ اشکالی ندارد ،زیرا او نه امام است ،نه معصوم و نه علم لدنی دارد و نه
غیب می داند ،اما احمد بن اسماعیل ،مدعی است که امام ،معصوم و دانای به غیب
است ،و مهمتر آنکه با امام زمان}در ارتباط است ،و کسی که این صفات و ممیزات
را دارد ،باید بداند که آیا این تفسیر از امام عسکری} هست یا خیر؟ یا ال اقل از
پدرش که فرستاده او است بپرسد ،که آیا امام عسکری} ،چنین تفسیری نوشته
اند یا خیر؟
آیا این عجیب نیست که مدعی امامت و علم امامت نداند که جدش امام
عسکری} ،تفسیری دارد یا ندارد؟ ! چون وقتی گفته میشود (منسوب) یعنی
نسبت داده شده ،و صد در صد معلوم نیست که از آن حضرت باشد یا نباشد؟
در هر صورت پس تقلید بدعت نیست و بت و بت پرستی هم نیست ،بلکه در
صورت عدم دست رسی به معصوم} ،برعوام الناس واجب هم است ،چنانکه احمد
بن اسماعیل هم به آن اقرار نمود.
آیا بعد از دوازده امام] معصومی داریم؟
گرچه ما در بعضی از فصول گذشته ،حصر معصومین] را ثابت کردیم ،و
اینکه به غیر از پیامبر ,و حضرت زهرا{ ،امامان دوازده گانه] نیز معصوم
میباشند ،و بعد از این امامان دیگر کسی معصوم نیست.
اما چون االن بحث تقلید و وجوب آن مطرح است ،و احمد بصری هم معتقد
است ،که در صورت نبود معصوم تقلید واجب است ،باید دیده شود که آیا در زمان
نائب خاص میشود از فقهاء تقلید کرد یا خیر؟
احمد بن اسماعیل در ذیل استدالل به آیۀ اولی االمر میگوید( :در اینجا منظور
از اولوا االمر ،ائمۀ دوازده گانۀ معصوم] ،پس از پیامبر ,میباشد ،اگر مقصود
غیر از آنها باشد فرمان به اطاعت مطلق از فردی میدهد ،که گناه میکند یا
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خطایی از او سر میزند ،زیرا اطاعت از او با اطاعت از خداوند قرین شده است ،که
این نمیتواند صحیح باشد ،زیرا در این صورت به این معنی است ،که خداوند ما را
به اطاعت از دشمنانش و یا دست کم به معصیت خودش (پناه برخدا) فرمان داده
1
است).
میگوییم :از این گفتار کامال پیدا است که غیر از امامان دوازده گانه] کس
دیگری نمیتواند از اولوا االمر باشد ،و طبق نص قران کریم عصمت در آنها متحقق
است ،و اطاعت مطلق هم بعد از پیامبر ,از آنها واجب است ال غیر.
به تعبیر روشن تر ،اطاعت مطلق از کسانی واجب است که دارای عصمت مطلقه
باشند ،مثل انبیاء] و ائمه] ،و حضرت زهرا و حضرت مریم[ ،که طبق
نصوص صریح قرآن کریم و روایات متواتره ،عصمت مطلقه برای آنان ثابت است.
اما آیا از غیر مذکورین هم اطاعت مطلقه واجب است؟ ثابت نیست ،چون نصی
از قرآن کریم نداریم و روایت قطعی الصدور و قطعی الداللة نیز داللت بر این مطلب
ندارد.
االن به احمد الحسن گفته میشود :که طبق گفتار خود این آدم ،بعد از اولوا
االمر کسی معصوم نیست ،پس دلیلی بر اطاعت مطلق از کسی بعد از اولوا االمر
وجود ندارد ،مهدیون هم (برفرض قبول) معصوم نیستند ،پس وجوب اطاعت ندارند،
یمانی هم معصوم نیست ،پس وجوب اطاعت بر گردن کسی ندارد.
در عین حال احمد بن اسماعیل ادعا میکند ،که اطاعت از نائب خاص امام
زمان} ،به طور مطلق واجب است ،پس تقلید و اجتهاد در زمان وجود نائب خاص
باطل است.
میگوید( :اما زمانی که ایشان (حضرت مهدی)} فرستاده ای از طرف خود
بفرستد ،اطاعت از او بر فقهاء واجب میشود ،و حتی یاری او بر ایشان واجب
میشود ،و اگر او را تنها بگذارند و یا نافرمانی اش نمایند ،از والیت اهل بیت]
خارج میشوند ،در این صورت اطاعت از آنها (فقهاء) واجب نیست ،بلکه واجب
2
مخالفت با آنها و اطاعت از فرستاده ای است که امام} ،ارسال نموده است).
میگوییم :این سخن باطل و بدون اساس است ،چون نائب خاص امام معصوم}
به عنوان اینکه نائب خاص است ،وجوب اطاعت ندارد ،چون معصوم نیست تا اطاعت
او واجب شود ،و اگر نیابت او ثابت شود و پیامی را از طرف منوب عنه که امام
معصوم} باشد بیاورد ،و ثابت شود که آن پیام بدون احتمال اشتباه و خطا از طرف
 .1سرگردانی یا مسیر به سوی خدا ص 59
 .2سرگردانی یا مسیر به سوی خدا ص 73

در رد احمدبن اسماعیل گاطع

285

معصوم} است ،قبول آن پیام و عمل به آن واجب میشود ،چون اطاعت از امام
معصوم} واجب است ،برای اینکه ولی امر است و عصمت مطلقه دارد.
به عبارت دیگر اگرعلم پیدا کنیم که نائب خاص درآنچه ابالغ نموده است اشتباه
یا خطا کرده است ،وجوب اطاعت ندارد.
و در این راستا فرقی بین نائب خاص و فقیه جامع الشرایط وجود نخواهد داشت،
همان طوریکه علم به خطا یا اشتباه در مجتهد جامع الشرایط مانع از قبول فتوای
او میشود ،علم به اشتباه یا خطای نائب خاص نیز مانع از قبول پیامی میشود که
از طرف امام} ابالغ میکند.
پس اینکه گفته شود :به مجرد وجود نائب خاص ،امر تقلید باطل میشود ،یا
اینکه بر فقهاء واجب است از او اطاعت کنند ،و او را حتما یاری نمایند ،و مخالفت با
او سبب خروج از والیت اهل بیت] میشود ،به طور مطلق صحیح نیست ،بلکه
مخالفت با امام معصوم} حرام و سبب خروج از والیت میشود ،و هرگاه مخالفت با
نائب خاص ،منجر به مخالفت معصوم} شود ،حرام و سبب خروج از والیت خواهد
شد ،چنانکه مخالفت با فقیه عادل جامع شرایط فتوی هم اگر منجر به مخالفت
معصوم علیه السالم شود ،همین حکم را خواهد داشت.
احمد بن اسماعیل در مقدمۀ کتاب (شرایع االسالم) که به نام احکام نورانی
اسالم ترجمه شده است ،مطلبی دارد که صحت اجتهاد و تقلید و مطابقت آنرا با
شریعت روشن میسازد ،و این خود اقراری است از این آدم بر اینکه ،اجتهاد و تقلید
و اصول فقه و علم رجال هیچ کدام ،بدعت نبوده و نیستند.
وی تحت عنوان (در باره این کتاب) میگوید( :شرایع االسالم فی مسائل الحالل
و الحرام ،نوشته دانشمند فاضل و دوستدار دلسوز و خیر خواه آل محمد]،
ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن رحمه اهلل است ،او برای شناخت احکام شریعت
اسالم از طریق روایات پیامبر و ائمه] ،آنچه در توان داشت انجام داده است ،اما
در بعضی از موارد به خطا رفته و در مواردی نیز مردد شده است ،البته این خطاها
نه از روی عمد ،بلکه به دلیل کوتاهی (فکر) بوده و راهی برای دفع آن نداشته است.
این کتاب را به دستور امام مهدی} و بر اساس آنچه از ایشان آموختم ،تصحیح
1
و احکام شریعت اسالم را بیان نمودم).
جواب :اوال :مرحوم محقق اول قدس اهلل نفسه الزکیه فقیه و اصولی بود و کتابی
هم در اصول فقه به نام (معارج االصول) نوشته است ،و کتابی نیز در فقه استداللی
 .1احکام نورانی اسالم ج  1ص 12
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به نام (المعتبر فی شرح المختصر) دارد ،و در خیلی از موارد ،استدالل به اصول
لفظیه و عملیه میکند ،چنانکه در خیلی از موارد ،خبری را به خاطر اینکه مرسل
یا ضعیف است ،نمی پذیرد و طبق آن فتوی نمیدهد.
پس باید از نظر این جماعت ،محقق شخص بدعت گذار باشد ،چون هم به
اصول فقه عمل نموده و استنباطاتش بر اساس قواعد تدوین شده در علم اصول فقه
میباشد ،و هم به علم رجال عمل نموده ،چون اخباری را بر اساس قواعد آن علم
پذیرفته و اخباری را بر اساس قواعد آن علم نپذیرفته است.
ثانیا :مگر میشود امام زمان} ،دستور دهد ،که همان کتاب مملو از بدعت ها
مورد تصحیح قرار گیرد ،آنهم تصحیح در موارد بسیار کم و ناچیز؟ و آیا این کار
امضای عمل بدعت گذار ،به حساب نمیآید؟ و آیا صحت احکامی را که با استنباط
متوقف بر دوعلم اصول فقه و رجال است نمیرساند؟
ثالثا :فتاوای مرحوم محقق در کتاب شرایع االسالم ،مطابقت با لفظ روایات ندارد،
بلکه مثل فقهای معاصر آنچه را که خود استنباط نموده است ،به عنوان حکم شرعی
بیان میدارد ،آیا دستور امام مهدی} (بر فرض صدور) امضای اجتهاد متداول بین
فقهاء نیست؟
رابعا :محقق در شرایع فقط مجرد فتوی را نوشته است ،و معلوم است که برای
مقلدین خود نوشته است ،آیا دستور تصحیح مواردی اندک از این کتاب ،امضای
تقلید متداول بین عوام الناس را ثابت نمیکند؟
خامسا :رد کردن روایاتی و پذیرفتن روایاتی بر اساس قواعد مد ّونه درعلم رجال،
و فتوی صادر کردن مطابق اخباری که از طریق علم رجال تصحیح شده است ،آیا
دلیل بر امضای این علم از طرف معصوم } نیست؟ (البته با فرض صدور دستور از
امام} برای تصحیح کتاب مذکور).
و در مجموع اگر اجتهاد و تقلید متداول بین فقهاء و مقلدین ایشان قابل قبول
نبود ،و اگر این این روش باطل بود ،باید بر کتاب شرایع من اوله الی آخره خط
بطالن کشیده میشد ،در حالیکه مدعی کذاب نه تنها این روش را باطل نمیداند،
بلکه (به قول خودش) اقدام به تصحیح آن نموده است ،وانگهی اگر اکثر این کتاب
مورد رد این آدم قرار میگرفت ،باز میتوانست خودش را کسی حساب کند ،ولی با
مقایسه دو کتاب باهم دیده میشود ،که موارد اصالح شده (به زعم این آدم) جزئی
و قلیل است.
در هرصورت آنچه از امام این جماعت نقل شد ،مورد قبول پیروان او قرار نگرفته
و در کتابچه هایی که قبال ذکر رفت ،تقلید را بدعت و بت و بت پرستی معرفی
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کرده اند ،و این مطلب عجیبی است که نشان میدهد اتباع این آدم او را جایز الخطأ
و النسیان میدانند ،البته احتمال دیگری هم میرود و آن اینکه خود احمد بن
اسماعیل ،در اول متوجه نبوده و من غیر شعور این مطالب را نوشته است ،اما بعدا ً
متوجه شده است که اگر بخواهد دکانش رونق بگیرد ،و اربابانش اعم از وهابیت و
غربیها بیشتر خوشحال شوند ،باید علم رجال و اصول فقه و اجتهاد و تقلید را ک ً
ال
بدعت اعالم نماید ،تا مرجعیت و فقهاء را منزوی نموده ،و از این طریق ضربههای
پیاپی بر مکتب اهل بیت] وارد آورد ،که الحمد هلل رب العالمین نقشه ها
و دسیسه های آنان رو شد ،و مؤمنین متوجه شدند که آنان از کجا دارند آب
میخورند ،و سر در کدام آبشخور دارند ،و مخلص کالم باید خطاب به این کذاب و
پیروان جاهلش گفت:
ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جوالنگه توست         عرض خود میبری زحمت ما میداری

نتیجه :وقتی احمد بن اسماعیل والیت فقیه را در طول والیت امام معصوم
قبول دارد ،و کتاب شرایع االسالم را به عنوان یک کتاب فقهی می پذیرد ،و اکثر
احکامی را که در این کتاب مطابق استنباط و فتاوای محقق حلی میباشد ،قبول
میکند و این کتاب را که یک کتاب فتوائی است به عنوان اصل و اساس نظراتی
که خود دارد قرار میدهد ،و شکی هم نیست که کتب فتوائی فقط برای این نوشته
و تصنیف شده و میشود که عوام الناس و کسانی که فقیه نیستند به آن مراجعه
کنند ،و مطابق آن عمل نمایند ،و به زعم این آدم کتاب مذکور مورد تأیید امام
زمان} نیز میباشد ،و چون فرقی بین روش مرحوم محقق حلی و دیگر فقهاء در
استنباط احکام وجود ندارد ،پس نتیجه میگیریم که تقلید امری مشروع و مورد
نظر معصومین] بوده و میباشد.
بنابراین اجتهاد هم (بر اساس برداشت شیعی) امری مشروع و مطابق شریعت
است ،و بر عوام مردم یا به تعبیر بهتر بر غیر فقیه ،واجب است که به فقیه مراجعه
کنند ،و حکم خدا را از او اخذ نموده و به آن عمل نمایند ،در غیر این صورت یقین
به فراغ ذمه نسبت به تکالیف شرعیه برای شان حاصل نخواهد شد.
متأسفانه نه این آدم و نه پیروان او ،مجموع اصول فقه و مجموع ادلۀ اجتهاد و
تقلید را در نظر نگرفته اند و هرگز در رابطه با نتیجۀ که بر مجموع مترتب میشود
فکر نکرده اند ،بلکه هر دلیل را جدا جدا نقل نموده و اشکاالت خود فقهای شیعه را،
که نسبت به هر دلیل جدا جدا داشته اند ،دو باره به خود آنها ارجاع داده اند  ،در
حالیکه هیچ فقیهی از فقهای شیعه ادعا نکرده است ،که هر کدام این ادله به تنهائی
میتواند وجوب اجتهاد یا تقلید را ،به اثبات برساند بلکه نظر آنها به نتیجه ای است
که بر مجموع مترتب میشود ،و شکی نیست که آدم منصف از مجموع ادله به این
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نتیجه می رسد ،که هرکسی که قادر به اجتهاد یا احتیاط نیست ،باید احکام شرعیه
را از راه تقلید به دست بیاورد.
و این قضیه ربطی به زمان حضور یا عدم حضور معصوم} هم ندارد ،بلکه از
روایات استفاده میشود که معصومین] ،طرق استنباط احکام شرعیه را برای
شیعیان میآموختند ،تا آنها از این حیث دچار مضیقه نشوند.
اگر گفته شود :وقتی امام معصوم} وجود دارد ،تقلید از غیر او نیاز نیست.
گفته میشود :همه مردم در هر زمان و مکانی ،امکان دسترسی به معصوم} را
ندارند و نمیتوانند برای هر مسئله ای به امام مراجعه کنند ،پس باید کسانی باشند
که کبریات کلیه را بر صغریات آن تطبیق نمایند ،یا از راه استنباط و توسیط کلیات،
احکام جزئیه را بدست آورده و به مؤمنینی که فاقد این توانائی هستند ،ابالغ نمایند.

الزم است در این جا به چند نکته اشاره شود

اول :اجتهاد در نزد علمای شیعه به معنی اعمال رأی و سلیقۀ شخصی در احکام
نیست ،بلکه در قرآن کریم و سنت معصومین] ،کلیاتی وجود دارد ،که باید یا
بر موارد جزئیه تطبیق شود یا اینکه کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد ،و این کار
کسی است که درس خوانده و به درجه اجتهاد رسیده است.
(و َ
ال تَ ْن ُق ِ
ض
مثال در روایات متعددی از معصوم} نقل شده است که فرمودَ :
الش ِّ
آخ َر) یقینت را هرگز با شک نقض نکن ،بلکه
ين أَبَدا ً ب ِ َّ
ك َو إِن ََّما تَ ْن ُق ُض ُه بِيَ ِقينٍ َ
اَلْيَ ِق َ
1
یقین را با یقین نقض کن.
و این جمله که در ضمن روایتی آمده است ،جنبۀ علیت دارد به این معنی که
در تمام مواردی که قبال یقین به حکم یا موضوعی داشتی و بعدا ً شک پیدا شد ،آن
یقین اول سرجایش باقی است مادامی که یقین بر خالف پیدا نکرده ای ،مثال یکی
کسی یقین دارد که ساعت  11قبل از ظهر وضو گرفته و از منزل بیرون شده است،
اما وقتی اذان ظهر گفته میشود و می خواهد نماز ظهر را بخواند ،شک میکند
که آیا وضویش نقض شده است یا هنوز باقی است ،این روایت و روایات مشابه آن
داللت میکند که به شک خود اعتماد ننموده و میتواند خودش را متطهر بداند ،و
با همان وضو نماز بخواند.
یا مثال قبال یقین داشت که حکم فالن موضوع حرمت است ،بعد از مدتی شک
 .1وسائل الشیعة ج  1ص 245
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میکند که آیا حکم حرمت عوض شده یا هنوز باقی است ،در این مورد مثل مورد
قبل ،حکم به بقای حرمت میکند.
فقهای عظام نیز از این روایات به یک قاعده یا اصل می رسند ،و اسم آن قاعده
یا اصل را استصحاب میگذارند ،و در همه جا به آن تمسک میکنند.
هم چنین نسبت به سایر اصول و قواعدی که در فقه و استنباط احکام شرعیه
کار برد دارد ،در همۀ آن موارد ارشاداتی از ائمه} وجود دارد.
دوم :علم اصول فقه یک علم جدای از دین و روایات نیست ،تا گفته شود بدعت
است و نباید به آن تمسک کرد یا از طریق قواعد و مسائل آن ،حکم شرعی را
استنباط نمود.
به عبارت واضح تر همان طوریکه علم منطق یک علم آلی است که از آن به
عنوان آلت و وسیله برای درست فکر کردن استفاده میشود ،علم اصول فقه نیز یکی
از علوم آلیه به حساب میآید و به تعبیر امروزی از علوم پایه گفته میشود ،و منطق
استدالل از طریق این علم به دست میآید.
زیرا در این علم ابتدا ابزاری را که ائمه] ،به عنوان ابزار تأسیسی یا امضائی
معرفی کرده اند شناخته میشود  ،و بعد از آن در فقه به عنوان وسیله ای در طریق
استنباط احکام به کار می رود.
ابن ادریس حلی از جامع بزنطی از امام رضا} روایت میکند که فرمود:
اء ا َ ْ ُ
ل ُص ِ
ول إِل َ ْي ُك ْم َو َع َل ْي ُك ُم اَلتَّ َف ُّر ُع) ما برای شما اصول را یاد میدهیم و بر
( َع َل ْينَا إِل ْ َق ُ
1
شما الزم است که فروعات را از آن استخراج کنید.
سوم :قواعد فقهیة نیز از روایات استخراج میشوند به عنوان یک حکم کلی ،که
فقیه آن قواعد را موقع استنباط احکام فرعیۀ جزئیه به کار میگیرد و از باب تطبیق
کبریات بر صغریات یا کلی بر مصادیق از آن استفاده میشود ،مثل قاعدۀ ال ضرر و
ال حرج و غیرهما ،بلکه پس از منقح شدن این قواعد ،غیر مجتهد نیز میتواند از آن
به عنوان تطبیق در موارد جزئیه استفاده نماید.
و فقهاء فقط این قواعد و اصول را نام گذاری کرده اند ،ولی به هیچ عنوان ابداعی
و اختراعی از طرف فقهاء یا اصولیین ،صورت نگرفته است.
چهارم :افتاء و استفتاء و مفتی و مستفتی ،حتی در زمان معصومین] هم
بوده ،و ائمه] نه تنها از این کار منع نکردند بلکه تشویق هم فرمودند ،امام
َ
اس فَ ِإن ِّي
س فِي َم ْس ِج ِد اَل ْ َم ِدينَ ِة َو أ ْف ِت اَلنَّ َ
باقر} خطاب به ابان بن تغلب فرمود( :ا ِْجلِ ْ
 .1السرائر ج  3ص 575
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أُ ِح ُّب أَ ْن يُ َرى فِي ِش َيعتِي ِم ْث ُل َ
ك) در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوی بده ،زیرا
1
که من دوست دارم افرادی مثل تو در میان شیعیان من دیده شوند.
و اگر افتاء و استفتاء و تقلید از غیر معصوم  ممنوع می بود ،باید در زمان ائمه
علیهم السالم نیز ممنوع می بود.
پنجم :گاطعیه یا همان پیروان احمد بصری ،استدالل میکنند به آیات و روایاتی
که در آن تقلید مذمت شده و مورد نهی قرار گرفته است.
اما این فرقه نمی دانند که غالباً هرعامی مخصص و هر مطلقی مقیدی دارد ،و
اگر مخصص یا مقید بود ،دائره عام یا مطلق محدود میگردد ،و مورد ما این چنین
است زیرا روایاتی وجود دارد که یا بالمطابقه و یا بااللتزام و هم چنین یا بالمنطوق
و یا بالمفهوم داللت بر جواز تقلید در احکام فرعیه دارند.
مثل روایتی که در باال ذکر شد و احمد بن اسماعیل نیز آنرا قبول دارد (فَ َأ َّما
ان ِم َن اَل ْ ُف َق َها ِء َصائِن ًا لِنَ ْف ِس ِه َحافِظ ًا ل ِ ِدينِ ِه ُم َخالِف ًا َع َلى َه َو ُاه ُم ِطيع ًا ِ َ
ل ْم ِر َم ْو َ
ال ُه فَلِ ْل َع َوا ِّم
َم ْن َك َ
َ
وه) پس هر فقيهى كه مراقب نفسش بوده و حافظ دين خود است و با نفس
أ ْن يُ َق ِّل ُد ُ
خود مخالف است و مطيع امر مولى مىباشد ،بر عوام است كه از چنين فقيهى تقليد
2
كنند.
و هم چنین روایاتی که در وسائل الشیعه در باب ( 4و )11از ابواب صفات القاضی
نقل شده است که یا بالمنطوق و یا بالمفهوم داللت بر جواز تقلید می نماید.
و ادلۀ دیگری که اقامه شده است مثل آیاتی در قرآن کریم ،سیرۀ عقالء و
متشرعه و ادلۀ عقلیه و اینکه اساسا وجوب تقلید یک مسئله فطری است و غیر
ذلک ،که مجموع این دلیلها من حیث المجموع قابل رد و اشکال نخواهد بود.
البته فرقۀ گاطعیه برای اینکه به هدف و مقصود خود نائل آیند ،میگویند :تقلید
از غیر معصوم مطلقا ممنوع و حرام است ،بنا براین باید باب اجتهاد و تقلید بسته
شود.
میگوییم :اوال :در مقام نخست ،بیایید ثابت کنید که معصومی حاضر و عالم به
جمیع علوم ائمه علیهم السالم وجود دارد ،بعدا سخن از حرمت یا ممنوعیت تقلید
بر زبان بیاورید.
ثانیا :شما چند روایت بدون سند و ضعیف را که داللت بر مدعای تان هم ندارد،
دست آویز قرار داده و مشرب باطل تان را می خواهید به اثبات برسانید ،که بر فرض
 .1المستدرک ج  17ص 315
 .2االحتجاج ج  2ص 458
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قبول آن روایات ،یک مسئله کلی ثابت میشود ،و به هیچ عنوان تصریح که هیچ
حتی اشاره ای هم به مصداق خارجی دیده نمیشود ،اما روایات و ادلۀ جواز تقلید
را نادیده می گیرید و از کنار آن راحت می گذرید.
ثالثا :جواز تقلید یک مسئلۀ ثابت شده در بین تمام اقوام و ملل دنیا ،اعم از
مسلمان و غیر مسلمان است ،چون قبل از آنکه شریعت حکم به جواز آن دهد ،از
نظر عقل جواز آن ثابت است ،زیرا مکلف غیر فقیه ،از همین راه به اطمینان می
رسد ،برای اینکه وقتی متوجه شود که تکالیفی به ذمه او از ناحیۀ شرع گذاشته
شده است ،و ا ّال و البد باید طبق آن تکالیف عمل نماید ،تنها راه برای فراغ ذمه اش
یا احتیاط است که مشکالت خودش را دارد ،و ای بسا که عامی نتواند به آن عمل
کند ،و یا تقلید است که تقریبا راه منحصر به فرد میباشد.
رابعا :در مواردی سران این فرقه حتی بر خالف نظر امام گمراه خودشان نظر
می دهند و به عبارت واضح تر ،اجتهاد میکنند ،و عوام این فرقه هم از آنان تقلید
نموده ،و کور کورانه نظرات سران خویش را می پذیرند ،در حالیکه معتقد به عصمت
و امامت پیشوای خویش میباشند ،اما وقتی نوبت به مقلدان مراجع می رسد ،داد و
فریاد به راه میاندازند که تقلید باطل است و ممنوع است ،چون نائب خاص وجود
دارد و از این قبیل سخنان .
از باب نمونه به این مورد دقت فرمائید.
احمد بن اسماعیل میگوید( :این دوازده مهدی امامانی هدایتگر و هدایت شده
هستند ،ولی همانند ائمه از آل محمد که سالم و صلوات خداوند بر ایشان باد،
1
نمیباشند).
در این گفتار به طور واضح و روشن احمد بن اسماعیل اقرار میکند ،که رتبه
مهدیون دوازده گانه به هیچ عنوان برابر رتبۀ امامان دوازده گانه] نخواهد بود ،و
خود را نیز مهدی اول از مهدیون می داند که به امامان دوازده گانه] نمی رسند.
اما ناظم عقیلی نظریه پرداز این گروه منحرف ،مقابل نظر پیشوای خود ایستاده
و با آن مخالفت می ورزد و اجتهاد خود را مقدم بر نظر امام خود میداند.
میگوید ...( :به عبارت دیگر تعداد امامان با احتساب امام علی} ،به سیزده امام
و وصی میرسند ،که این امر داللت میکند که آنگونه که از بعضی روایات استفاده
میشود ،مهدی اول از ذریۀ امام مهدی} ،به دلیل ویژگی اش در شمار پدرانش،
2
امامان دوازده گانه به حساب میآید).
 .1متشابهات ج  3ص 72
 .2چهل حدیث مهدیین ص 126
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میگوییم :امامش میگوید که وی در شمار امامان دوازده گانه نیست ،و این
گفتار باید برای مثل ناظم عقیلی حجت باشد ،اما وی در برابر این نص ،اجتهاد
نموده و بخاطر اینکه ثابت کند ،امامش با امامان دوازده گانه] برابر است ،قائل
به وجود سیزده امام میشود ،و پیروان گمراه نیز از او تقلید میکنند ،و برعالوۀ
اینکه این اجتهاد در مقابل نص است ،و در یک مسئلۀ اعتقادی است ،آنرا صحیح
می دانند ،اما استنباط احکام از طرقی که توسط خود شارع مقدس و امامان معصوم
معرفی شده اند ،و تقلید از آن اجتهاد برای دیگران را باطل و ممنوع  اعالم میکنند.
ششم :فرقه گاطعیه چون گمان میکنند که بحث تقلید یک بحث جدید است
و از اول در فقه نبوده  ،مرحوم آیت اهلل العظمی سید کاظم یزدی را مورد اهانت
قرار میدهند ،که چرا مبحث تقلید را وارد در مباحث فقهی نمود و در اول کتاب
شریف (العروة الوثقی) این مبحث را مطرح نمود.
این جاهالن متوجه نیستند ،که تقلید و اجتهاد مثل دیگر موضوعات میماند،
که باید در شریعت مقدسه محکوم به حکمی از احکام خمسۀ تکلیفیه باشد ،مثل
وجوب ،حرمت ،استحباب ،کراهت و اباحه ،و پرواضح است ،که جای این بحث
باید کتب فقهیه باشد ،و اگر فقهای قدما آنرا در کتب خود مطرح نکرده اند ،دلیل
نمیشود که از آن بحث نشود ،بسیار مسائلی وجود دارد که در کتب قدمای اصحاب
مطرح نشده و بعدا ً متأخرین یا متأخرین متأخرین ،آنرا عنوان نموده و مورد بحث
قرار داده اند.
عالوه بر این مسئله اجتهاد و تقلید و جواز یا وجوب آن ،از همان عصر ائمه]
وجود داشته و در زمان غیبت صغری و بعد از آن هم مطرح بوده است ،وجود کتب
فقهیه که فقط نفس فتاوای یک مجتهد و فقیه را در بر دارد ،برای تقلید بوده مثل
کتب ابن جنید و عمانی که به (قدیمین) معروف میباشند.
سید مرتضی میگوید ( :آنچه داللت میکند بر ُحسن تقلید عامی از مفتی،
این است که بین امت خالفی وجود نداشته نه در قدیم و نه در زمان حال ،که بر
عامی واجب است در احکام موضوعات به مفتی رجوع کند و ملزم است که فتوای
او را بپذیرد ،زیرا که عامی متمکن از علم به آن احکام نیست ،و هرکسی که خالف
1
این بگوید ،با اجماع امت مخالفت نموده است).
شیخ الطائفه طوسی قدس سره میگوید( :مذهب ما این است که برای فرد عامی
2
که قدرت بر بحث و تفتیش (استنباط) ندارد تقلید از عالم جایز است).
 .1الذریعة الی اصول الشریعة ج  2ص 796
العدة فی اصول الفقه ج  2ص 730
ً .2
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گفته نشود :اگر بحث اجتهاد و تقلید مربوط فقه میباشد ،پس چرا در علم اصول
فقه نیز این بحث را پیاده میکنند؟
زیرا در جواب گفته میشود :مبحث اجتهاد و تقلید که در بعضی از کتب اصول
فقه مورد بحث قرار گرفته است ،معموالً در خاتمه اصول مطرح شده است ،تا
فهمانده شود که این مبحث جزء مسائل اصلی اصول فقه نیست ،بلکه استطرادا و به
خاطر اندک مناسبتی مورد بحث قرار میگیرد.
هفتم :عالء السالم از اتباع این گروه منحرف ،با استناد به کالم بعضی از علمای
شیعه ،ادعا میکند که وجوب تقلید یکی از امور اعتقادی و مربوط به عقیده است،
و در بحث عقاید دلیل قطعی و یقینی الزم است ،و با ادلۀ ظنیه ثابت نخواهد شد،
1
چونکه در آنجا باید دلیل ظنی نباشد.
جواب :اوال :در اینکه وجوب یا جواز تقلید یک مسئله فرعی میباشد ،اختالفی
بین فقهاء وجود ندارد ،و اینکه گفته شده اعتقاد ما در تقلید چنین است ،به معنی
اعتقاد خاص نیست ،بلکه مراد معنی عام اعتقاد است مثل اینکه گفته میشود :به
اعتقاد فالن شخص نماز جمعه در زمان غیبت کبری واجب است یا واجب نیست.
ثانیا :چون وجوب تقلید یک مسئلۀ عقلی میباشد ،بعضی آنرا داخل در اعتقادیات
دانسته اند ،به جهت آنکه اساس و بنیان مسائل اعتقادیه بر عقل و ادلۀ عقلیه استوار
است.
ثالثا :چون در اصل وجوب یا جواز تقلید نباید تقلید کرد ،زیرا مستلزم دور و
تسلسل است ،بلکه مقلد خود باید در این مسئله دلیل ارائه کند و با دلیل وجوب یا
جواز تقلید را بپذیرد ،و از این جهت نیز شباهت به مباحث کالمی پیدا میکند ،این
مسئله را بعضی داخل در مسائل اعتقادیه دانسته اند.
رابعا :ما اگر مسئله وجوب یا جواز تقلید را کالمی و اعتقادی بدانیم ضرری
متوجه ما نخواهد شد ،زیرا که وجوب یا جواز تقلید ،بالضرورة و به حکم عقل و
فطرت و سیره عقالء ثابت است ،و مخالفت های معاندین نمیتواند مانع تحقق سیره
شود ،چون یا آنها از نعمت عقل محروم اند یا اینکه به عقل خود در این مسئله
مراجعه نمیکنند ،و با عقالی عالم هم حاضر به گفتگو نیستند.
هشتم :عبدالعالی المنصوری یکی از پیروان احمد بصری در تنبیه اول از
تنبیهات کتابچه خود ،کالمی را از شهید سید باقر صدر نقل میکند ،که ایشان
در مقام فرق بین اصول دین و فروع دین و حرمت تقلید در اول و وجوب تقلید در
 .1بحث فی ادلة التقلید ص  7تا 9
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ثانی میگوید :چون در اصول دین و عقاید علم و یقین مطلوب است ،و تقلید سبب
علم نمیشود بلکه موجب ظن است ،پس باید در اصول دین تقلید جایز نباشد ،بلکه
هر آدمی به اندازه استعداد خودش این مسئولیت را به دوش بکشد و دنبال تحصیل
علم و یقین باشد ،و آیات و روایاتی را که داللت بر ذم تقلید دارد ،به همین مورد
1
حمل می نماید.
سپس به عنوان اشکال میگوید(  :نصوص متعرض بیان این فرق بین اصول دین
و فروع دین نشده است ،شما از کجا این فرق را بدست آوردید تا بگویید که در اصول
2
دین تقلید حرام است و لی در فروع دین برای عامی واجب میباشد).
میگوییم :فرقی که ایشان و غیر ایشان در این زمینه ذکر نموده اند ،از جمع بین
ادلۀ داله بر ذم تقلید و ادلۀ داله بر لزوم یا جواز آن استفاده میشود ،و این جمع در
کلمات بزرگان فقهای شیعه مذکور است ،اما چون طائفۀ گاطعیه فقط دنبال دلیل
های هستند ،که مقصد خود را به اثبات برسانند ،دلیل های معارض آن دلیلها را یا
نمی بینند یا اینکه تجاهل نموده و اصال متعرض آن ادله نمیشوند.
ناگفته نماند که شخص مذکور به زعم خود ،یکی دو اشکال دیگر هم بر مرحوم
شهید صدر وارد میکند ،که چون خالی از معیارها و ضوابط علمی است ،نیاز به
جواب ندارد.
در ضمن این آدم تقلید را به طور مطلق بدعت میداند ،در حالیکه امامش اصل
تقلید را بدعت نمیداند.
نهم :عبدالعالی المنصوری پس از آنکه کلماتی از مثل آیات عظام خوئی ،شهید
صدر و مظفر قدست اسرارهم نقل میکند که همه فرق گذاشته اند بین اصول دین
و فروع دین ،و در عین حالیکه تقلید را در فروع دین برای عامی واجب می دانند،
در اصول دین برای او حرام دانسته ،و وظیفۀ او را فکر و تحقیق و دقت میدانند ،تا
به آنچه حق است خودش را برساند.
کالمی از سید مرتضی را به صورت تقطیع از اول و آخر آن نقل میکند ،تا
ردی باشد بر گفتار اَعالم مذکورین ،و نتیجه بگیرد که بر عامی اصال تقلید نه در
فروع واجب است و نه در اصول دین ،پس سید مرتضی مثال از کسانی است که
3
تقلید را بر عامی واجب نمیداند.
حال باید دید واقعا سید مرتضی یک چنین نظری دارد یا خیر؟
 .1الفتاوی الواضحة ج  1ص 103
 .2البیان المفید فی بدعة التقلید ج  1ص 93
 .3البیان المفید فی بدعة التقلید ج  1ص 96 - 95
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معلوم است که سید مرتضی ،خبر واحد غیر محفوف به قرائن و غیر مفید
علم را حجت نمیداند و وقتی وارد بحث میشود ،با کسانی که قائل به حجیت خبر
واحد ثقه یا موثوق الصدور هستند ،اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد ،اشکاالتی
را از طرف آنها مطرح نموده و پاسخ میدهد ،تا می رسد به اینجا که اگر خبر واحد
ثقه حتی اگر افاده علم نکند و حجیت نداشته باشد ،پس روی چه اساسی مقلد
فتوای مرجع تقلیدش را که از طریق خبر واحد به او رسیده است میپذیرد و به آن
عمل میکند.
سید مرتضی بحث را ادامه میدهد ،و اینکه اگر در اصول دین بر عامی واجب
است خودش دنبال تحقیق راه بیفتد و با فکر و اعمال نظر حق را از باطل تشخیص
دهد ،در فروع دین هم به طریق اولی بر او واجب است ،علم و معرفت به احکام پیدا
نماید ،چون فروع دین غوامض و مشکالت و شبهاتی را که در اصول دین متصور
است ندارد ،و اگر در اصول دین الزم نیست که عامی علم به تفصیل داشته باشد،
همینکه اجماال بداند به چه باید معتقد باشد کفایت میکند ،در فروع دین هم همین
مقدار کفایت میکند.
سپس اشکالی از طرف مخالفین نظریۀ خود طرح میکند که اگر عامی طوری
باشد که قدرت بر فکر و اعمال نظر و تشخیص حق از باطل را در فروع دین نداشته
باشد ،در این صورت چاره ای جز تقلید نخواهد داشت.
سید مرتضی میفرماید :عامیی که در این حد است که عاجز از شناخت حق
از باطل است ،در اصول دین نیز این قدرت و توان را نخواهد داشت ،پس او عامیی
در اصول دین و فروع دین است ،پس نه در اصول بر او واجب است که فکر و اعمال
نظر داشته باشد و نه در فروع ،کما اینکه نه در اصول بر او واجب است که تقلید
کند و نه در فروع.
المنصوری ،فقط کالم سید را تا همین جا نقل میکند ،و تتمه را نقل نمی نماید
تا به مقصود خود نائل آید.
ولی الزم است عین عبارت مرحوم سید مرتضی اعم از اشکال و جواب را نقل
کنیم ،تا تحریف و تدلیس این طائفه بیشتر روشن گردد.
(فان قیل :فما قولکم فی عامی ال یقدر علی شئ من النظر و التمییز للحق من
الباطل؟ أ توجبون علیه تقلید العالم ام ال توجبون ذلک؟
فالجواب عن هذا السؤال ،ان من الیقدر علی تمییز الحق من الباطل فی فروع
الدین ،ال یقدر علی مثل ذلک فی اصوله ،و من هذه صفته فهو عامی فی االصول و
الفروع ،و ال یجب علیه شئ من النظر و البحث ،و کما الیجبان علیه فال یجب علیه
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التقلید فی الفروع کما ال یجب علیه مثل ذلک فی االصول ،و هذا جار مجری البهائم
1
و االطفال الخارجین عن التکلیف ،فال حرام علیهم و ال حالل لهم).
طرف مقابل به عنوان سؤال یا اشکال میگوید :اگر یک نفر عامی پیدا شود ،که
خنگ و کودن باشد ،آیا باز هم شما تقلید را بر او واجب میدانید؟
مرحوم سید در جواب میگوید :اگر کسی چنین باشد با او معاملۀ بهائم و اطفال
میشود ،یعنی او اصال مکلف نیست ،تا گفته شود که تقلید بر او واجب است یا خیر؟
زیرا که حرام و حاللی برای او مقرر نگردیده است ،برای اینکه که احکام خمسه برای
مکلف است نه غیر مکلف.
اما می بینید که آقای عبد العالی المنصوری ،جملۀ اخیر مرحوم سید مرتضی را
نمی آورد ،تا بگوید که سید ،قائل به وجوب تقلید بر عامی نیست ،کما اینکه اول
مطلب را هم متعرض نمیشود و تذکر نمیدهد ،تا خواننده متوجه نشود که اصل
بحث بر سر وجوب یا عدم وجوب تقلید نیست بلکه بحث بر سر حجیت خبر واحد
غیر مفید علم بودن و عدم حجیت آن است.
ضمنا کالم سید مرتضی را نیز از کتاب (الذریعة الی اصول الشریعة) مبنی بر
وجوب تقلید بر عامی در فروع دین قبل از سه چهار صفحه نقل کردیم.
دهم :از نظر فقهای شیعه تقلید یکی از طرق رسیدن به واقع است و به هیچ
عنوان موضوعیت ندارد ،که اگر کسی واقع را بدون تقلید تحصیل کرد ،گفته شود
که اعمال او باطل است و تکالیفی را که شریعت به عهدۀ او گذاشته بود ،انجام نداده
است.
مدعیان دروغین از فتوای فقهاء در رابطه با بطالن عمل کسی که نه اجتهاد بلد
است و نه احتیاط میداند و تقلید هم نکرده است ،برداشت غلط کرده و میگویند
که چون فقهاء به طور مطلق ،حکم به بطالن عمل غیر مقلد کرده اند ،پس از نظر
2
آنان تقلید خود موضوعیت دارد.
اگر کسی اهل انصاف و درایت باشد و هوای نفس و متابعت از آنرا کنار بگذارد،
متوجه خواهد شد ،که فقهای عظام هرگز به طور مطلق ،قائل به بطالن عمل کسی
نشده اند که نه مجتهد است و نه محتاط و تقلید هم نکرده است ،بلکه تصریح دارند
بر اینکه اگر یک نفر عامی بدون تقلید عمل کند ،و معلوم شود که عمل او مطابق
واقع بوده یا مطابق فتوای فقیهی بوده که تقلید از او واجب است ،نه تنها عمل او
باطل نیست بلکه مجزئ و مبرء للذمه هم هست ،و این که گفته شده :عمل عامی
 .1رسائل الشریف المرتضی ج  1ص 43
 .2البیان المفید فی بدعة التقلید ج  1ص 67 - 65
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بدون اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید ،باطل است در صورتی است که هیچ گونه تطابقی
با واقع یا فتوای کسی که تقلید از او متعین بوده نداشته باشد ،زیرا باید عامی برای
خودش مؤ ِّمنی داشته باشد و آن یا تطابق با واقع است ،که در این صورت مشکلی
نخواهد  داشت ،و یا مطابقت عملش با فتوای مجتهد اعلم و زنده است ،چه خود
این مطابقت را بداند یا نداند و یا اصال نیت تقلید نکرده باشد ،اما در صورت عدم
موافقت با واقع و هم چنین با فتوای مجتهد اعلم زنده ،عامی عذری در پیشگاه
مقصر
خداوند متعال ندارد ،تا به سبب آن عذر مورد عفو و تسامح قرار بگیرد ،بلکه ِّ
است و جاهل مقصر هم حکم عالمی را دارد که عامدا تکالیفش را انجام نداده است.
پس تقلید به هیچ عنوان موضوعیت ندارد ،و مهم عمل مکلف است که یا باید
طبق واقع انجام دهد تا از عهدۀ آن بیرون بیاید ،و یا اینکه از راهی برود که اگر
مخالفت هم صورت گرفت ،در پیشگاه حضرت حق متعال معذور باشد ،که آن راه یا
اجتهاد است یا احتیاط است و یا تقلید از مجتهد جامع شرایط فتوی.
یازدهم :عبد العالی المنصوری در کتابچۀ که به عنوان رد تقلید نوشته است،
و بدون آنکه از مقام علمی در حدی که بتواند در این مباحث نظر دهد ،بر خوردار
باشد کاغذ سیاه نموده است.
میگوید :فقهاء عموما گفته اند که در عقاید و امور ضروری و بدیهی تقلید ممنوع
است (و کلماتی از فقهای عظام دال بر این مطلب نقل میکند) و باالخره نتیجه می
گیرد ،که پس در رابطه با دعوت یمانی ،باید بحث تقلید مطرح نباشد ،بلکه خود
مردم بروند و تحقیق کنند زیرا که این مسئله مربوط به عقاید میشود نه فروع دین،
1
و طبق فتوای خود آنان تقلید در آن راه ندارد.
جواب :اوال :فرق است بین عدم جواز تقلید و ارشاد جاهل و عامی ،درست
است که در بحث عقاید تقلید ممنوع است ،اما آیا ارشاد جاهل و عامی هم ممنوع
است؟ آیا به نظر این آدم اگر کسی پیدا شد و ادعای خدائی کرد ،باید علماء ساکت
بنشینند و هیچ نگویند تا مردم خود بفهمند این شخص خدا هست یا نیست؟ یا
اینکه وظیفه دارند مردم را هدایت و ارشاد نمایند.
وانگهی رد کردن کسی که ادعای باطل دارد ،اگر با دلیل باشد و دیگران نیز از
روی دلیل بپذیرند ،تقلید گفته نمیشود.
ثانیا :عقاید شیعه بطور وضوح در کتب عقاید در طول قرون و اعصار نوشته شده
و موجود است ،و اگر کسی بخواهد معتقد به آن عقاید شود ،نمیتواند در آن مقلد
باشد بلکه باید تحصیل علم و یقین کند ،اما یک مطلبی که جدیدا پیدا میشود ،و
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یک کسی ادعایی میکند که بر خالف معتقدات شیعۀ امامیه میباشد ،آیا در این
صورت گوش دادن به این دعوی و رفتن طرف آن مدعی ،واجب است یا حرام؟
مسلم است که در این مورد باید رجوع به فقیه شود ،تا او جواز یا عدم جواز را
بیان نماید.
آیا از نظر احمد بن اسماعیل و پیروان او ،قرائت کتب ضاله که مربوط به بحث
عقاید میشود ،برای کسی که قدرت تشخیص حق از باطل را ندارد ،جایز است یا
حرام؟ یا اینکه عامی باید همه آن کتابها را بخواند و بعد نتیجه ای را که به دست
میآورد ،بپذیرد و به آن معتقد شود.
اگر احمد بن اسماعیل بگوید که بر عامی مراجعه به کتب ضالۀ مربوط به عقاید
باطله حرام است ،و پیروانش هم از او تقلید کنند ،آیا این تقلید در مسائل اصولیه
میباشد یا فرعیه؟
ثالثا :ظهور یمانی با عناوین دیگری که به او چسپانده شده است مثل فرزند امام،
وصی و فرستادۀ امام ،امام سیزدهم ،پیامبر و کسی که خدای درخلق است ،نه از
ضروریات است که در آن تقلید الزم نباشد و نه از عقاید که در آن تقلید ممنوع
باشد ،بلکه از ضالالت و جهاالت است ،که باید در برابر آن ایستادگی کرد و مردم
را از گمراه شدن نجات داد ،که این از اهم وظایف علمای دین محسوب میشود.
رابعا :فقط آمدن یمانی قبل از قیام امام زمان} در ضمن عالئم ظهور ذکر
شده است ،و کسی که میتواند روایات دال بر این معنی را از نظر سندی یا داللی
بررسی و نقد کند علمای دین هستند ،و گفتار آنان در این زمینه چون اهل تخصص
میباشند حجت است ،و این مطلبی نیست که برای کسی پوشیده بماند ،مگر کسی
که عنید و درعین حال پلید باشد.
دوازدهم :یکی دیگر از اتباع احمد بن اسماعیل کتابچه ای دارد ،به نام (سقوط
الصنم) و در آن تالش مذبوحانۀ دارد ،تا تقلید را بدعت و حرام و باطل اعالم کند.
او در اول آن کتابچه مینویسد :طبق ادعای علمای شیعه ،مکلف عامی باید در
اصل اینکه تقلید بر او واجب است قاطع باشد ،چون اصل وجوب تقلید یک مسئلۀ
اعتقادی است.
آنگاه ادله ای که در کتب فقهاء و اصولیین ،در رابطه با وجوب تقلید بر عامی
مورد استدالل قرار گرفته است ،ذکر میکند و به زعم خودش آنها را مورد مناقشه
قرار میدهد ،و نتیجه میگیرد که پس دلیل قطعی بر وجوب تقلید بر عامی وجود
ندارد.
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وی مسئله وجوب تقلید را به متأخرین نسبت داده و بیشتر مرحوم سید یزدی
صاحب کتاب (العروة الوثقی) را مورد اشکال قرار میدهد که چرا گفت ( :یجب علی
کل مکلف )...و در آخر کتاب نتیجه می گیرد که قطع به وجوب تقلید از این ادله
حاصل نمیشود ،پس تقلید از فقیه ممنوع و حرام و باطل است.
جواب :اوال :هیچ فقیهی از فقهای شیعه راه رسیدن به احکام دین را منحصر به
تقلید نمی داند ،و راه تحصیل احکام از طریق غیر تقلید را ممنوع اعالم نکرده است.
ثانیا :حصول قطع یا عدم آن مربوط به خود اشخاص میشود ،و زید یا عمرو
نمیتوانند بگویند که از این راه قطع حاصل میشود یا نمیشود ،مگر احمد بن
اسماعیل و اتباع او ،با تک تک مقلدان سخن گفته اند تا به این نتیجه برسند که
قاطع هستند یا خیر؟
ثالثا :اسباب تحصیل قطع هم در شریعت مقدسۀ اسالم معین نشده است ،بلکه
خود قطع حجت است و حجیت آن هم ذاتی است و الذاتی ال یعلل و ال یتغیر ،بنا بر
این ،مهم اصل حصول قطع است که یا ُم َن ِّجز است اگر مطابق واقع باشد و یا ُم َع ِّذر
است اگر مخالف واقع باشد ،چون موافقت یا مخالفت با واقع تحت اختیار مکلف
نیست ،و کسی هم نمیتواند سببی از اسباب قطع را رد و یا امضاء کند.
رابعا :درست است که هر کدام آن دلیل های که برای وجوب تقلید بر عامی
مطرح شده است ،به تنهایی موجب قطع و یقین نشود ،اما شکی نیست که مجموع
آن ادله من حیث المجموع قطع آور است ،و در این مسئله مخالفت نمی کند مگر
مکابر جاهل.
خامسا :مرحوم سید یزدی مبدع تقلید و وجوب آن نیست ،بلکه به عنوان یک
فقیه متضلع احکام تقلید را روشن و از نظر شرعی حکم آنرا مشخص نموده است.
سادسا :ذکر نشدن یک مسئله در کتب قدما ،دلیل بر عدم قبول یا عدم جواز یاد
آوری آن نزد متأخرین یا معاصرین نمیشود ،و چه بسیار است فروعاتی که در کتب
قدمای اصحاب ذکر نشده است ،پس همۀ آنها مغفول عنه گذاشته شود؟
سابعا :عقالی عالم رجوع جاهل به عالم را به عنوان یک اصل مسلم قبول دارند،
و عامی چون جاهل به احکام است ،پس طبق سیرة عقالء بر او واجب است به فقیه
مراجعه کند و از او پیروی نماید ،مگر اینکه گفته شود احکام دین تا ظهور امام
زمان} تعطیل است.
ثامنا :اینکه گفته میشود عامی باید تقلید کند ،و معنی تقلید یعنی التزام یا
عمل به قول غیر یا اخذ قول غیر  بدون دلیل ،مراد از این عبارت این نیست که
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فقیه آن فتاوی را از شکم خود درآورده باشد ،بلکه معنایش این است که عامی الزم
نیست دلیل آن فتوی را بداند ،زیرا که میداند فقیهی که مرجع تقلید او است ،در
رابطه با تک تک این فتواها دلیل و بلکه ادله دارد.
تاسعا :در هیچ روایتی نیامده است ،که فقهاء فرمایشات ائمه] را با همان
الفاظ صادره بیان کنند ،بلکه نقل به مضمون را همه جایز میدانند ،و فتوی نقل
بیان ائمه] به مضمون است نه به عین الفاظ.
عاشرا :از اتباع مدعی کذاب سؤال میشود که اگر به دو روایت صحیح السند
متعارض بر خورد کنید ،و بخواهید حکم خدا را برای عوام الناس از این دو روایت
بیان کنید ،چه میگوئید ،حتما خواهید گفت که امام} فرموده است ،هم فالن
کار واجب است و هم حرام ،که در این صورت شنونده گیج و منگ شده و از اول
سردرگم تر خواهد شد ،مسلما چاره ای نیست مگر این که خطاب به عامی گفته
شود :شما مخیرید بین فعل و ترک ،و این درحالی است که امام} نفرموده بود،
مکلف مخیر بین فعل و ترک است ،و آیا این مطلب صادره از ناحیه شما اجتهاد
است یا نیست؟ و آیا کسی که آنرا از شما میپذیرد ،تقلید کرده است یا خیر؟ اگر
تقلید نیست پس چیست؟
تعجب است که خود اینها گفتار و اقوال امام باطل شان را ،صد جور تأویل و
توجیه میکنند و به خورد پیروان عامی و بی سواد این منش باطل میدهند ،و هیچ
اعتراضی نمیکنند که چرا ما چنین کردیم و چرا عوام ما از ما بدون دلیل پذیرفتند؟
اما نسبت به حقایق شریعت مقدسه از تخریب و تضلیل به هر نحو ممکن استفاده
میکنند.

 -16جایگاه استخاره و خواب در اسالم
شکی نیست که استخاره و خواب در بعضی از امور زندگی میتواند راهگشا باشد،
و انسان را از حالت تردید و دودلی بیرون بیاورد ،مثل اینکه کسی می خواهد خانۀ
بخرد ،اما نمیداند خرید این خانه به نفع او است یا ضرر او؟ آیا عجله کند یا فعال از
این کار منصرف شود؟ و مواردی از این قبیل.
میتواند با استخاره به قرآن کریم ،عاقبت امر را تشخیص داده و با خوب آمدن
اقدام نماید و اگر بد آمد منصرف شود.
خواب نیز میتواند گاهی انسان را ازدودلی و تحیر برهاند ،مثل کسی که مردد
است به سفری برود یا خیر؟ که در خواب می بیند کسی او را از این سفر منع
میکند ،یا به این سفر تشویق مینماید و غیر ذلک.
داستانهایی هم نقل میشود که مثال شخصی چیزی را گم کرده بود ،و در خواب
به او گفته شد که آن شئ گم شده در فالن جای است و...
اما آیا از طریق استخاره و خواب برای کسی تعیین تکلیف هم میشود یا خیر؟
احدی از علماء این مطلب را نگفته اند ،و در احادیث هم نیامده است که واجب است
آنچه را در خواب دیده ای ،مطابق آن عمل کنی یا اگر استخاره کردی و خوب آمد،
ملزم هستی که به همان راهی بروی که استخاره آنرا خوب معرفی کرده بود.
و آیا میشود از طریق استخاره و خواب ،حکمی از احکام اهلل را فهمید ،به این
بیان که فردی که مردد است در حلیت و حرمت شیئی ،به قرآن کریم استخاره کند
که اگر مثال خوب آمد ،حکم به حلیت کند یا اگر بد آمد ،حکم به حرمت نماید.
یا اینکه اگر در خواب دید که به او گفته شد فالن شئ حالل است ،حکم به
حلیت کند یا بر عکس.
مسلما این مورد را هیچ کس قبول نمیکند که خواب یا استخاره ،از مدارک
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استخراج حکم شرعی فرعی باشد ،و بر عالوۀ مدارک دیگر این مدرک هم اضافه
شود.
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ين الل ِ َع َّز َو َج َّل أ َع ُّز ِم ْن أ ْن يُ َرى فِي النَّوم) عمر بن اذينه گويد :امام
ال َك َذبُوا فَإ َِّن ِد َ
صادق} فرمود :اين ناصبىها (دشمنان اهل بيت]) چه روايت مىكنند؟
عرض كردم :قربانت گردم! در مورد چه چيزى؟ فرمود :در مورد اذان ،ركوع و
سجودشان.
ابى بن كعب آنها را در خواب ديده است ،فرمود:
عرض كردم :آنها مىگويندّ :
1
دروغ مىگويند ،زيرا دين خدا گرامى تر از آن است كه در خواب ديده شود.
احمد بن اسماعیل نیز این مطلب را قبول دارد ،که استخاره و خواب به هیچ
2
عنوان از مدارک احکام شرعیه به حساب نمیآیند.
اما در جای دیگر استخاره و خواب را ،یکی از ادلۀ برحق بودن و امامت خویش
3
بیان میکند.
و ناظم عقیلی نیز در مواردی به خواب استدالل میکند ،و روایاتی را که یا از
نظر سند و یا داللت مخدوشند ،مورد تمسک و استشهاد قرار میدهد ،و قصههایی
4
در آن زمینه سرهم مینماید.
(م ْن َرآنِي فِي َمنَا ِم ِه فَ َق ْد َرآنِي ِ َ
ورتِي
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و به روایاتی مثلَ :
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َ
َ
ور ِة َو ِ
الصا ِدقَ َة
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ور ِة أ َح ٍد ِم ْن أ ْو ِصيَائِي َو َل فِي ُص َ
َو َل فِي ُص َ
اح َد ٍة ِم ْن ِش َيعتِه ِْم َو إ َِّن ُّ
ين ُج ْزءا ً ِم َن النُّبُ ّوة) هرکس من را در خواب ببیند ،دیده است زیرا که
ُج ْز ٌء ِم ْن َس ْب ِع َ
شیطان نمیتواند خودش را به شکل من یا شکل یکی از اوصیای من یا شکل یکی
5
از شیعیان آنان در آورد ،و خواب راست یک جزء از هفتاد جزء نبوت است.
جواب :اوال :این که کسی ادعا کند که من پیامبر ،,یا یکی از معصومین]
را در خواب دیدم ،آیا در همه موارد باید قبول شود و خود مدعی هم طبق خواب
خود عمل کند ،یا در بعضی از موارد؟
 .1کافی ج 3ص 482
 .2پاسخهای روشنگرانه ج  6ص  66و توحید ص 179
 .3در محضر عبد صالح ج  2ص  52و 77
 .4البالغ المبین ج  1ص  9و بعد از آن
 .5من ال یحضره الفقیه ج  2ص 585
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احمد بن اسماعیل و یاران او میگویند :اگر خواب به نفع ما بود قبول کن و به
آن عمل نما و اگر به ضرر ما بود دور بینداز و اعتناء نکن ،یعنی همان مثل معروف
یک بام و دو هوا.
شخصی به اصطالح از انصار او برایش مینویسد( :همسرم به استخاره ای که
شما به آن وسیله بر او منت نهادید رسید ،و رؤیایی دید که بسیار غمگینش کرد،
1
کوشیدم تا دعوت را برای او باز گوکنم ولی او گوش نمیکرد.)...
از این داستان معلوم است که همسر این مرد طبق استخارۀ مذکوره ،اول به
احمد الحسن ایمان می آورد ،اما ،بعدا به خاطر خوابی که می بیند ،برای او ثابت
میشود که این آدم دروغگوئی بیش نیست.
احمد بن اسماعیل در جواب نمیگوید که خوابش برایش حجت است ،کاری به
کارش نداشته باشد ،زیرا که خواب جزئی از هفتاد جزء نبوت است ،بلکه در جواب
او را امر به صبر و شکیبائی نموده و از او میخواهد که از هر طریق ممکن همسرش
2
را هدایت کند.
اگر خواب جزئی از نبوت است باید همه جا جزئی از نبوت باشد ،و اگر شیطان
نمیتواند خودش را به شکل انبیاء و اولیاء و مؤمنین در آورد ،باید در همه جا این
چنین باشد ،نه اینکه اگر به نفع احمد بصری و یارانش بود ،حتما صحیح است وگرنه
اضغاث و احالم خواهد بود.
ين
ثانیا :روایتی که در باال نقل کردیم و مورد قبول این جریان نیز هست (فَإ َِّن ِد َ
َّ
الل ِ َع َّز َو َج َّل أَ َع ُّز ِم ْن أَ ْن يُ َرى فِي النَّوم) دین خدا باالتر و گرامیتر از آن است که در
خواب دیده شود ،حجیت خواب را به طور کامل در تمام امور دینی منتفی میداند،
زیرا دین فقط احکام فرعیه نیست ،بلکه دین عبارت است از اصول و فروع ،و وقتی
گفته میشود :دین با خواب دیدن قابل اثبات نیست ،یعنی فرقی بین اصول و فروع
وجود ندارد ،پس خواب دیدن نمیتواند دلیلی برای اثبات مدعایی باشد.
وانگهی این جمله در حدیث مذکور ،به عنوان علت ذکر شده است ،و علت هم
تعمیم میدهد و هم تخصیص و به خاطر همین علت ،فرقی بین اصل و فرع وجود
ندارد.
ثالثا :اگر با خواب نتوان فرعی از احکام فرعیه را به اثبات رساند ،نسبت به اصول
اعتقادی باید به طریق اولی این چنین باشد ،زیرا که اصول اعتقادیه ادلۀ عقلیه و
براهین ساطعه و حجت های قاطعه الزم دارد.
 .1پاسخهای روشنگرانه ج  3ص 33
 .2پاسخهای روشنگرانه ج  3ص 34
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رابعا :بر فرض قبول روایت از حیث سند ،در روایت گفته شده خواب صادق جزئی
از هفتاد جزء نبوت است ،نه اینکه همه نبوت باشد ،و شکی نیست که برای اثبات
امامت و والیت همۀ نبوت الزم است ،نه جزئی از هفتاد جزء آن ،و به همین جهت
رسول اهلل ,علی} را در خم غدیر برای بیش از صد هزار نفر به عنوان جانشین
و امام بعد از خود معرفی فرمود ،و هرگز دستور نداد که مردم بروند و چند رکعت
نماز بخوانند و چنین و چنان کنند ،تا در خواب این قضیه برای آنان روشن شود.
خامسا :هیچ امامی برای اثبات امامت خود به خواب دیدن و استخاره و امثال
ذلک استدالل و استشهاد نکرده است ،بلکه با معجزه و براهین علمیه و نص آشکار
و وصیت ظاهره استدالل نموده است.
سادسا :روایتی از رسول خدا ,نقل شده است که (الشَّ ْيخُ فِي أَ ْهل ِ ِه َ
 كال َّن ِبيِّ فِي
1
أُ َّم ِتهِ) پیر مرد در میان خانواده اش مثل پیامبر در میان امتش میباشد.
پس باید یکی از دلیل ها هم برای اثبات آنچه احمد الحسن ادعا میکند ،سخن
و نظر پیرمردان باشد؟!
نتیجه ای که به دست میآید این است که ،یا خواب و استخاره راهگشا هستند،
که اگر چنین است باید در تمام موارد باشد و فرقی بین امامت و نیابت و غیر آن
نباشد ،و اگر چنین نباشد باز هم باید در تمام موارد نباشد ،اما جریان احمد بن
اسماعیل بین موارد تفکیک قائل میشود ،و هرجا به ضررشان باشد یک بهانه ای
درست میکنند ،تا خود شان را از آن مرحله برهانند.
به عنوان مثال وقتی پرسش کنندۀ به احمد الحسن مینویسد :استخاره هایی کردم
و آیاتی آمد که با بدی و سیئه شروع میشد ،و شما هرگز اینگونه نیستی! آیا در
2
مورد شما نمیشود بسیار استخاره کرد یا اشکالی ندارد؟.
از این پرسش به خوبی پیدا است ،که پرسش کننده نه یکبار بلکه چندین بار
برای اینکه بداند آیا احمد بن اسماعیل همانی است که ادعا میکند یا خیر ،استخاره
به قرآن نموده است ،و هربار با آیاتی که بد بودن یا سیئه بودن را بیان میکرده
است ،برخورد نموده است ،و به همین لحاظ نمیدانسته که باید چکار کند ،آیا بازهم
استخاره کند و آنقدر ادامه دهد تا خوب دربیاید ،یا اینکه دیگر دور او را خط بکشد.
احمد بن اسماعیل در جواب او میگوید( :استخاره درخواست از خدای سبحان و
متعال است ،پس باید که در آن ،بر مواردی استوار باشی.
اول :در نفست یکی از آن دوگزینه را بر دیگری ترجیح ندهی ،بلکه دوحالت در
 .1جامع االخبار ص  92و بحار االنوار ج  73ص 137
 .2پاسخهای روشنگرانه ج  3ص 60
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نظرت یکسان باشد.
دوم :اینکه برای پذیرش جواب خدا به طور کامل آماده باشی ،و در نفس خودت
هیچ ردیه ای بر جواب خدا نیاوری ،و آنگاه که جواب آمد هیچ مناقشه ای نکنی.
سوم :جواب را بپذیری و آنرا نعمت برتر خدا بر خودت بدانی ،که خدا با تو سخن
1
گفت و جواب تو را داد).
جواب :اوال :آیا مواردی که استخاره افراد مثال خوب آمده است ،این امور باز
مطرح است یا خیر ؟ زیرا از این جهت نباید فرقی وجود داشته باشد ،پس چرا
وقتی به احمد بن اسماعیل گفته میشود که فالن شخص استخاره اش خوب آمده،
نمیگوید که این استخاره برای شما راهگشا نیست بلکه باید این امور سه گانه را،
اول در نظر بگیری و بعدش استخاره کنی.
ثانیا :اگر کسی استخارۀ اولش بد آمد آیا به همان اکتفا کند یا اینکه دوباره و
سه باره و ...استخاره نماید؟ و به چه دلیل و برهان ،استخاره اول کفایت نمیکند.
ثالثا :چرا کسانی که استخاره اولشان خوب آمده ،احمد بن اسماعیل به آنها
نمیگوید که دوباره و سه باره و چند باره استخاره کن؟ اما کسانی که استخاره
اولشان و دوم شان و ...بد آمده است ،باید مرتب استخاره کنند؟
رابعا :آیا اگر استخاره خوب آمد ،اطاعت از آن واجب و مخالفت با آن حرام است؟
و شخص مذکور در صورت مخالفت مرتکب گناه کبیره شده است؟ که اگر چنین
باشد ،پس کسی که مثال برای ازدواج با یکی از دو زن استخاره میکند ،و تمام
شرایط آنرا نیز رعایت نموده است ،پس از خوب آمدن استخاره نسبت به ازدواج با
یکی از آن دو نفر ،مجبور است که به آن استخاره عمل کند ،و اگر بر خالف آن انجام
دهد گناهکار به حساب میآید ،و زن دیگری که استخاره اش نسبت به ازدواج با او
بد آمده بود ،بر او حرام میشود؟

 .1همان ص67

آیا معنی استخاره باز کردن قرآن است
یا اینکه معنی دیگری دارد؟
استخاره در لغت به معنی طلب خیر از خداوند متعال است ،و در روایات نیز به
همین معنی استعمال شده است ،تا بنده در مواقع تردید و دودلی و حتی در غیر
آن موارد از خدای تبارک و تعالی طلب خیر و صالح نماید ،مثل دعایی که انسان
مؤمن برای عاقبت به خیر شدن خودش مینماید.
ار ا َ َّللَ
(م َعا ِويَ ُة بْ ُن َم ْي َس َر َة َع ْن ُه} أَن َّ ُه قَ َ
الَ :
صدوق روایت میکند ازُ :
«ما ا ِ ْستَ َخ َ
َ
َّ
ُ
َّ
ِ
ار ِة إِ َّ
ِ
ِ
ين َم َّر ًة ب ِ َه ِذ ِه ا َ ِ
اه اَلل َع َّز َو َجل بِالْخيَ َرة يَ ُق ُ
ِين َو
ول يَا أبْ َص َر اَلنَّاظر َ
َع ْب ٌد َس ْب ِع َ
ال َر َم ُ
ال ْستِ َخ َ
َ
ين َو يَا أَ ْر َح َم ا َ َّلر ِ
ين َو يَا أَ ْس َر َع اَل ْ َح ِ
ين َص ِّل
ين َو يَا أَ ْح َك َم اَل ْ َحا ِك ِم َ
اح ِم َ
اسبِ َ
لسا ِم ِع َ
يَا أ ْس َم َع ا َ َّ
َع َلى ُم َح َّم ٍد َو أَ ْهلِ ب َ ْيتِ ِه َو ِخ ْر لِي فِي َك َذا َو َك َذا) معاوية بن ميسره از امام صادق}
روايت كرده كه آن حضرت فرمود :هيچ بنده اى نيست كه به اين استخاره هفتاد
مرتبه از خداوند طلب خير كرده باشد ،مگر اينكه خداوند ع ّز و ّ
جل او را خير رساند
و آن چنين است كه میگويد :اى بيناترين نظركنندگان ،و اى شنواترين شنوايان ،و
اى سريعترين حساب خواهان ،و اى مهربان ترين مهربانان ،و اى حکم کننده ترين
محمد و خاندان او درود فرست ،و خير مرا در اين كار  -و كارش
حكم كنندگان بر ّ
1
مقدر فرما.
را بگويد  -پيش آور و ّ
مرحوم مجلسی اول نیز در شرح فرمایش امام} (إِ َّ
اه ا َ َّللُ َع َّز َو َج َّل
ال َر َم ُ
بِال ْ ِخيرةِ) میگوید( :وفَّ َق ُه ل ِ َ َ
ير ُه فِيما يُرِيد َو يَخطر بِبال ِ ِه أَو يُل ِقي ِه َعلى
َ
لخير أو َج َع َل َخ َ
ََ
لِ ِ
سان ُمؤ ِمنٍ يُشا ِو ُر ُه َو أمثالِها) او را خداوند موفق به خیر میکند و قرار میدهد خیر
را در چیزی که اراده کرده است ،و به ذهنش خطور نموده است ،یا اینکه خداوند
2
متعال بر زبان مؤمنی جاری میکند مطالبی را که به او مشوره دهد ،و امثال ذلک.
 .1من ال یحضره الفقیه ج  1ص 536
 .2روضة المتقین ج  2ص 826

در رد احمدبن اسماعیل گاطع

307

روایات دیگری نیز به همین مضمون و شبیه این مضمون وجود دارد ،که مستفاد
از همۀ آنها طلب خیر از خداوند متعال است.
و به عبارت واضح تر استخاره از مصادیق بارزه و ظاهرۀ دعا میباشد ،که از آن
تعبیر به (خیر خواستن) میشود.
اما استخاره ای که بین مردم مرسوم است و با باز کردن قرآن کریم صورت
می گیرد ،برفرض که یکی از مصادیق استخاره دانسته شود ،یقینا کار عوام الناس
و هرکسی نخواهد بود ،چون گاهی اوقات آیه ای میآید که اولش یا آخرش یا
در مجموع از آن ممکن است ،استفاده خوب بودن یا بد بودن عملی که برای آن
استخاره شده است استفاده شود ،ولی استخاره کننده بر عکس آن برداشت نماید.
خالصه :ادلۀ هم که مورد استدالل این فرقۀ گمراه قرار گرفته است ،به هیچ
عنوان داللت بر حجیت استخاره نه در فروعات و نه در اصول ندارد ،و لزوم عمل بر
طبق مفاد استخاره را هم نمیرساند.
زیرا عمده دلیل آنها برای این مطلب ،عمل صفوان بن یحیی میباشد که پس
از شهادت امام کاظم} ،عده ای در رابطه با امامت امام رضا} مردد شده بودند،
و طائفه ای که به نام واقفه معروف شدند ،نیز معتقد به توقف امامت بعد از امام
کاظم} شده بودند ،در این میان عده ای از جمله صفوان بن یحیی معتقد به
امامت امام رضا} شده ،و آن حضرت را به عنوان امام هشتم پذیرفتند ،و در
همین بین شخصی به نام علی بن معاذ از صفوان بن یحیی سؤال کرد ،که به چه
وت اهللَ َو
يت َو َد َع ُ
(صلّ ُ
دلیل یقین به امامت امام رضا} پیدا نمودی ،صفوان گفتَ :
عت َعلَيهِ) نماز خواندم و دعاکردم و استخاره نمودم و یقین برایم
رت َعلَي ِه َو َق َط ُ
اس َت َخ ُ
1
حاصل شد که امام رضا} ،امام هشتم میباشد.
جواب :اوال :صفوان بن یحیی از معصومین نیست تا عمل و کردار او برای دیگران
حجت باشد ،و بر فرض اینکه ،استخارۀ او نیز به شکل استخاره های معمول بوده
باشد ،برای خود او هم حجت نیست.
ثانیا :از کالم صفوان پیدا است که او بعد از نماز و دعا ،از خداوند خواسته است
که او را در این مسیر یاری بفرماید و از خداوند ،طلب خیر نموده است و خداوند نیز
او را موفق به شناخت امام} نموده است ،یعنی استخاره در این جا به معنی خیر
خواستن از خداوند متعال بوده است.
ثالثا :علی بن معاذ که راوی این مطلب از صفوان بن یحیی است ،در کتب رجالیه
مذکور نیست ،پس مجهول است و نمیشود به آن اعتماد نمود.
 .1الغیبة للطوسی ص 61
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رابعا :روایت مرسله است و خبر مرسل هم حجیت ندارد.
خامسا :از یک نفر از ائمه] نقل نشده که فرموده باشند ،برای شناخت امام یا
دیگر مباحث اعتقادی ،به استخاره اکتفا شود ،بلکه امامت با معجزه با علم با عصمت
و دیگر ممیزات آن ثابت میشود نه توسط استخاره و تفأل و خواب و امثال ذلک.
سادسا :کلینی این روایت را نقل میکند که راوی میگوید( :قُ ْل ُت ِ َ
لبِي
ال ب ِ ِخ َص ٍ
ال فَ َق َ
ام قَ َ
اَل ْ َح َسنِ } ُج ِع ْل ُت فِ َد َ
ال أَ َّما أَ َّول ُ َها فَ ِإن َّ ُه ب ِ َش ْي ٍء قَ ْد تَ َق َّد َم
اك ب ِ َم يُ ْع َر ُف ا َ ْل َِم ُ
َ
َ
يب َو إ ِْن ُس ِك َت َع ْن ُه اِبْتَ َدأَ َو
ار ٍة إِل َ ْي ِه لِتَ ُك َ
ون َع َل ْيه ِْم ُح َّج ًة َو يُ ْسأ ُل فَيُ ِج ُ
ِم ْن أبِي ِه فِي ِه بِإ َِش َ
ال لِي يَا أَبَا ُم َح َّم ٍد أُ ْع ِط َ
ان ثُ َّم قَ َ
اس ب ِ ُك ِّل ل ِ َس ٍ
يك َع َ
ال َم ًة قَ ْب َل أَ ْن
يُ ْخبِ ُر ب ِ َما فِي غ ٍَد َو يُ َك ِّل ُم اَلنَّ َ
َ
َ
َ
اسان ِ ُّي بِال ْ َع َربِيَّ ِة فَ َأ َجاب َ ُه
اس َ
تَ ُق َ
ان فَ َكلَّ َم ُه اَل ْ ُخ َر َ
وم فَ َل ْم ألْبَ ْث أ ْن َد َخ َل َع َل ْينَا َر ُج ٌل ِم ْن أ ْهلِ ُخ َر َ
ُ
َ
َّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اك َما َمنَ َعني أ ْن أ َكل َم َ
أَبُو اَل ْ َح َسنِ } بِال ْ َفا ِرسيَّة فَ َق َ
اسان ُّي َو اَلل ُجع ْل ُت ف َد َ
ك
ال ل َ ُه اَل ْ ُخ َر َ
ال أُ ْح ِس ُن أُ ِجيبُ َ
اسانِيَّ ِة غ َْي ُر أَن ِّي َظنَ ْن ُت أَن َ
ال تُ ْح ِسنُ َها فَ َق َ
ان ا َ َّلل ِ إِذَا ُك ْن ُت َ
َّك َ
ك
ال ُس ْب َح َ
بِال ْ ُخ َر َ
َ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
فَ َما فَ ْضلي َع َل ْي َ
ك ثُ َّم قَ َ
ام َ
ال يَ ْخ َفى َع َل ْيه َك َ
ال ُم أ َحد م َن اَلنَّ ِ
اس َو
ال لي يَا أبَا ُم َح َّمد إ َِّن ا َ ْل َِم َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وح فَ َم ْن ل َ ْم يَ ُك ْن َهذه اَلْخ َص ُ
ال َط ْي ٍر َو َ
ِيمة َو َ
َ
س ُه َو بِإ َِما ٍم)
ال َش ْيء فيه ا َ ُّلر ُ
ال بَه َ
ال فيه فَ َل ْي َ
به امام کاظم} عرض کردم :فدایت شوم ،امام به چه دليل شناخته مىشود؟ در
نص 
جواب فرمود :به چند خصلت :با چيزى كه از پدر در بارۀ او سابقه دارد (مانند ّ
بر او و سپردن علم امامت به او) به اشاره به وى تا دليل امامت باشد ،و هرچه از او
پرسند جواب گويد و اگر در برابر او خاموش نشينند او خود آغاز سخن كند ،مىتواند
از فردا خبر دهد ،با مردم جهان به هر زبانى مىتواند سخن كند و اهل هر زبانى 
مىتواند با او بدون مترجم گفتگو كند ،سپس فرمود :اى ابا محمد! من پيش از اينكه
تو از جاى خود برخيزى ،يك نشانه اى به تو مىنمايم ،ديرى نگذشت كه مردى از
مجلس ما شد و آن خراسانى به زبان عربى با آن حضرت سخن
اهل خراسان وارد
ِ
گفت ولى امام کاظم} به فارسى جوابش را داد ،آن خراسانى گفت :فدایت شوم،
به خدا مانع من از اينكه به زبان فارسى با شما سخن گويم اين بود كه شما شاید
زبان فارسى را خوب ندانيد ،فرمود :سبحان ّ
الل! اگر من نتوانم جواب تو را بگويم ،چه
فضيلتى بر تو دارم؟ سپس به من فرمود :اى ابا محمد! به راستى سخن هيچ كس بر
امام نهان نيست و نه گفتار پرنده و جانداران و نه هيچ زندهاى كه روح دارد ،هر كه
1
اين خصال را ندارد امام نيست.
و روایات دیگری که داللت بر این مطلب دارد و در گذشته نیز یکی دوتای آن
نگاشته شد ،در هیچ کدام این روایات خواب و استخاره (به معنی مصطلح) از عالئم
شناخت امام و حجت خدا ،بیان نشده است.
 .1کافی ج  1ص 285

 -17تذکر چند نکته الزم است
اول :مدعی کذاب و پیروان او میگویند :اگر احمد بن اسماعیل دروغگو بود،
باید زود از بین می رفت و نابود میشد ،و استدالل میکنند که به این فرمایش امام
صادق}که فرمود( :إ ِ َّن َه َذا اَلْ ْم َر الَ يَ َّدعِي ِه َغ ْي ُر َصاحِ ِب ِه إِالَّ ب َ َت َر ا َ َّ ُ
لل ُع ُم َر ُه) اين امر
1
(امامت) را جز صاحبش كسى دعوى نكند جز آنكه خداوند رشتۀ عمرش را ببرد.
جواب :اوال :در این روایت بر فرض قبول سند ،نیامده است که فورا نابود میشود
و از بین میرود ،زیرا که مدعیان دروغین امامت ،در تاریخ متعدد بوده اند و سالیان
متمادی هم زندگی کرده اند ،بلکه مراد کوتاه شدن عمر مدعی میباشد ،و اگر ده
سال هم از عمری که برای او مقدر بود ،کوتاه شود این روایت صدق میکند.
ثانیا :از روایت علیت تامه استفاده نمیشود ،بلکه در حد اقتضا از آن استفاده
میشود ،به این معنی که اگر کسی به دروغ ادعای امامت نمود ،ممکن است عمر او
بریده شود ،ولی در عین حال ممکن هم است که به جهاتی این مطلب اتفاق نیفتد،
مثل آزمایش مردم ،زیاد شدن گناه مدعی و واضح شدن حقیقت و ده ها مورد دیگر.
ثالثا :از کجا معلوم که احمد بن اسماعیل تا حاال به درک واصل نشده باشد ،و از
کجا معلوم که همچه شخصی وجود خارجی داشته باشد ،بلکه اطاق فکری که دارند
کارهای آنان را ردیف نموده و بعد به نام یک نفر منتشر میکنند.
رابعا :بعضیها در این زمین ادعای خدایی و نبوت کردند و سالیان سال زندگی
نمودند ،در حالیکه ادعای خدایی و نبوت باالتر است ،چرا عمر آنها قطع نشد؟
هرجوابی که آنجا ذکر شود ،در این جا نیز همان جواب خواهد بود.
(م ْن َس َّد َطرِيق ًا بَتَ َر ا َ َّللُ ُع ُم َر ُه) هر
خامسا :صدوق این روایت را نقل میکند که َ
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كس راهى را كه مخصوص رفت و آمد است ببندد خداوند عمر او را كوتاه گرداند.
و بالحس و العیان دیده شده و میشود که ده ها نفر راه های عمومی را سد
نمودند و سد معبر کردند ،و عمر آنها به ظاهر بریده نشد ،پس معلوم میشود که
مراد یا کوتاه شدن عمر است و یا بی برکت شدن آن.
دوم :اتباع مدعی کذاب برای پیشبرد اهداف پلید خود ،دست به هر حیله و
نیرنگی میزنند ،از جمله نقل و جعل اکاذیب و دروغها و فریب دادن مردم از هر
راه ممکن ،پس بر مؤمنین الزم است که متوجه حیلهها و نیرنگ های آنان باشند.
به عنوان مثال در یک جلسه ای که بنده برای مؤمنین سخنرانی کرده بودم
و گفته بودم که فقط دوازده امام داریم و بس ،و نصوص هم براین مطلب داللت
روشن وصریح دارد ،یکی از پیروان کذاب ،قسمتهای از سخنان بنده را ،به شکل
بریده بریده انتخاب نموده بود و در رد حقیر گفته بود ،که این سخن خالف قرآن
است برای اینکه قرآنکریم حضرت ابراهیم} و تعدادی از انبیاء] را امام معرفی
میکند ،پس ما دوازده امام نداریم بلکه بیشتر از دوازده امام داریم ،درحالیکه همه
میدانند که مراد از دوازده امام} ،امامان بعد از پیامبر اسالم ,میباشند ،نه
امامانی که قبال به امر خداوند متعال برای هدایت بشر آمده اند.
اما این آدم جاهل یا متجاهل برای پیشبرد هدف باطل ،از این نیرنگ استفاده
نموده و اتباع جاهل مفکورۀ غلط خویش را ،بیشتر در جهل و گمراهی غرق نمود  .
سوم :بر مؤمنین و مؤمنات واجب است که پیش از قبول هر سخنی و عقیده ای،
در رابطه با آن بیندیشند و با تماس با علمای اسالم و دانشمندان دینی ،مشکالت
علمی و عقیدتی خویش را حل نمایند ،و بدون فکر و درایت به هر ندائی پاسخ
ندهند ،زیرا طبق نصوص قرآن و سنت ما همه مکلف به تفکر و تعقل میباشیم و
اگر کسی با تعقل حرکت کند ،یقینا دعوای این مدعیان باطل را نمیپذیرد.
چهارم :اتباع مدعی کذاب که خواب های چند نفر معدود را نقل میکنند یا
استخارۀ بعضی از افراد را ،بر فرض که راست هم باشد ،از چند مورد جزئی نمیشود
یک قاعده و اصل درست کرد ،و به هیچ عنوان از جزئی نمیشود برای موارد دیگر
استدالل نمود.
پنجم :ناظم عقیلی در اول کتابچه (البالغ المبین) خواب چند نفر را نقل میکند،
که به سبب خواب مثال به پیامبر ,یا بعضی از ائمه} ایمان آوردند ،اما اگر به
آن موارد مراجعه شود فهمیده میشود ،که فقط خواب نبوده که به تنهائی موجب
ایمان آوردن شود ،بلکه از رؤیت رسول اهلل ,یا آن امام} ،در بیداری و بعضی
1
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سؤاالتی که کردند ،برایشان یقین حاصل شده و ایمان آوردند.
در مورد حضرت نرجس{ نیز فقط یک روایت نیست که دقیقا گفته شود ،به
سبب خوابی که دیده بود مسلمان شده و به حضرت امام عسکری در خواب دلبسته
بوده ،زیرا روایتی دیگری هم هست که از حضرت حکیمه بنت امام هادی[ نقل
شده است ،که در آن از خواب دیدن خبری نیست.
صدوق در روایتی طوالنی با سند از حضرت حکیمه{ نقل میکند که
راوی حدیث بعد از آنکه به مالقات آن بی بی{ میرود و از آن حضرت سؤاالتی
ال َد ِة َم ْو َ
میپرسد تا میرسد به این سؤال( :فَ ُق ْل ُت يَا َسيِّ َدتِي َحدِّ ثِينِي ب ِ ِو َ
ال َي َو غ َْيبَتِ ِه}
قَال َ ْت ن َ َع ْم َكان َ ْت لِي َجا ِريَ ٌة يُ َق ُ
س فَ َز َارنِي اِبْ ُن أَ ِخي فَ َأ ْقبَ َل يَ ْح ِد ُق اَلنَّ َظ َر إِل َ ْي َها
ال ل َ َها ن َ ْر ِج ُ
ك َهوِيتَ َها فَ ُأ ْر ِس ُل َها إِل َ ْي َ
فَ ُق ْل ُت ل َ ُه يَا َسيِّ ِدي ل َ َعلَّ َ
ك فَ َق َ
ال ل َ َها َ
ال يَا َع َّم ِة َو ل َ ِكنِّي أَتَ َع َّج ُب ِم ْن َها
ِيم َع َلى ا َ َّلل ِ َع َّز َو َج َّل اَل َّ ِذي يَ ْم َ ُ
فَ ُق ْل ُت َو َما أَ ْع َجبَ َ
ك ِم ْن َها فَ َق َ
ل
ال} َسيَ ْخ ُر ُج ِم ْن َها َول َ ٌد َكر ٌ
ا َ َّللُ ب ِ ِه ا َ ْ َ
ال َو قِ ْسط ًا َك َما ُملِئَ ْت َج ْورا ً َو ُظ ْلم ًا فَ ُق ْل ُت فَ ُأ ْر ِس ُل َها إِل َ ْي َ
ك يَا َسيِّ ِدي فَ َق َ
ض َع ْد ً
ال
ل ْر َ
ا ِ ْستَ ْأ ِذنِي فِي َذل ِ َ
ك أَبِي} قَال َ ْت فَ َلبِ ْس ُت ثِيَابِي َو أَتَ ْي ُت َم ْنز َِل أَبِي اَل ْ َح َسنِ } فَ َسلَّ ْم ُت َو
َج َل ْس ُت فَبَ َدأَنِي} َو قَ َ
س إِلَى اِبْنِي أَبِي ُم َح َّم ٍد قَال َ ْت فَ ُق ْل ُت يَا
ال يَا َح ِك َ
يم ُة اِبْ َعثِي ن َ ْر ِج َ
ْ
َ
َ
ك فِي َذل ِ َ
ك َع َلى أ ْن أ ْستَأ ِذن َ َ
َسيِّ ِدي َع َلى َه َذا قَ َص ْدتُ َ
ك فَ َق َ
ار َك َو
ار َك ُة إ َِّن ا َ َّللَ تَبَ َ
ال لِي يَا ُمبَ َ
َ
ك فِي ا َ ْ َ
ل ْج ِر َو يَ ْج َع َل ل َ ِ
ب أَ ْن يُ ْش ِر َك ِ
يم ُة فَ َل ْم ألْبَ ْث
تَ َعالَى أَ َح َّ
ك فِي اَل ْ َخ ْي ِر ن َ ِصيب ًا قَال َ ْت َح ِك َ
أَ ْن َر َج ْع ُت إِلَى َم ْن ِزلِي َو َزي َّ ْنتُ َها َو َو َه ْبتُ َها ِ َ
لبِي ُم َح َّم ٍد} َو َج َم ْع ُت ب َ ْينَ ُه َو ب َ ْينَ َها فِي َم ْن ِزلِي
ام ِع ْن ِدي أَيَّام ًا ثُ َّم َم َضى إِلَى َوال ِ ِد ِه} َو َو َّج ْه ُت ب ِ َها َم َع ُه) عرض كردم اى سيده من
فَ َأقَ َ
براى من از والدت مواليم و غيبت او خبر بده ،فرمود :آرى من كنيزى داشتم بنام
نرجس برادرزاده ام بديدن من آمد و تيز به او نگريست ،گفتم :اى آقاى من شايد
او را دوست دارى؟ گفت :نه عمه جان ولى از او در شگفتم ،گفتم :از براى چه از او
در شگفتی؟ فرمود :به زودى پسرى از او پديد آيد كه نزد خدا گرامى است ،و خدا
به سبب او زمين را پر از عدل و داد كند ،چنانچه پر از جور و ظلم شده ،گفتم :او
را خدمت شما بفرستم؟ فرمود از پدرم در اين باره كسب اجازه كن ،گفت :جامه
پوشيدم و خدمت امام على النقى} رسيدم و سالم كردم و نشستم و او آغاز سخن
كرد ،و فرمود :اى حكيمه نرجس را نزد پسرم ابى محمد بفرست عرضكردم :اى سيد
من براى همين خدمت شما رسيدم كه در اين موضوع اذن بگيرم ،فرمود :اى مباركه
خداى تبارك و تعالى دوست داشته است كه تو را در اجر اين كار شريک كند و بهره
از نيكى بتو دهد ،حكيمه گفت :بيدرنگ بمنزل برگشتم و او را آرايش كردم به ابو
محمد بخشيدم ،و در منزل خودم حجله آنها را فراهم كردم و چند روزى در منزل
1
من بود ،و سپس نزد پدر رفت و او را با وى فرستادم.
 .1کمال الدین ج  2ص 426
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در این روایت ،اصال بحث خواب دیدن و رؤیا مطرح نیست ،و وقتی روایات در یک
قضیه متعدد شد نمیشود فقط به یکی از آنها تمسک نمود و باقی را در نظر نگرفت،
بلکه اصل قضیه محرز میشود اما جزئیات در هاله ای از ابهام و اجمال باقی میماند.
ششم :احمد بن اسماعیل (اگر وجود خارجی داشته باشد) به خاطر انکار
ضروریات اسالم مثل ،انکار ختم نبوت به وجود مقدس رسول اهلل ،,و قائل بودن
به پیامبر بودن امامان] و نسبت شرک دادن به انبیاء و اولیاء] ،و اینکه دین
اسالم توسط او نسخ میشود و احکام آن تغییر مینماید ،و قائل شدن به تناسخ و
غیر ذلک ،کافر و مرتد بوده و از دائرۀ اسالم خارج است ،و هرکسی هم که با اطالع
از این گونه اعتقادات به او گرایش پیدا نموده و او را امام و پیامبر و خلیفة اهلل و امثال
آن بداند ،نیز کافر و مرتد شده و از دائرۀ اسالم خارج میشود.
هفتم :یکی از اتباع احمد بن اسماعیل ،به نام عبد الرزاق الدیراوی در کتابچۀ
(شبیه عیسی او من هو المصلوب) پس از سر هم کردن مطالبی پوچ و بی اساس ،و
هم چنین تناقضاتی که در نوشتار او دیده میشود ،و مخالفت های صریح با نصوص
کتاب و سنت ،میخواهد ادعای امام منحرفش را که او همان کسی است ،که شبیه
عیسی} شد ،و به جای او مصلوب گردید و کشته شد ،پس از اللتیا و اللتی ،به
روایاتی که در آن روایات ،حضرت مهدی امام دوازدهم} شبیه عیسی} خوانده
شده است ،تمسک نموده و آن روایات را بر احمد بن اسماعیل تطبیق مینماید.
عالوه بر اینکه از کلمه (شبیه) شباهت تامه در شکل و قیافه را مطرح می نماید،
معتقد میشود که این روایات داللت دارند بر اینکه ،احمد بن اسماعیل همان کسی
است که در هنگام تصمیم حکام یهود بر قتل حضرت عیسی} ،او داوطلب شد تا
به شکل حضرت عیسی در بیاید و کشته شود و باالخره کشته شد ،و در آخر الزمان
دوباره زنده گردید.
جواب :اوال :آیا احمد بن اسماعیل در آن زمان ،که به ادعای خودش شبیه
حضرت عیسی} شد ،متولد شده بود یا خیر؟ اگر گفته شود که او هنوز به دنیا
نیامده بود ،پس چگونه امکان دارد که او شبیه بشود ،و اگر گفته شود که او خلق
شده بود و به دنیا آمده بود ،آنوقت این سؤال مطرح میشود که آیا از همین پدر و
مادرش متولد شده بود یا از پدر و مادر دیگر ،یا بدون پدر و مادر؟ شق سوم که باطل
است چون تنها مخلوقی که بدون پدر و مادر آفریده شد ،حضرت آدم و حضرت
حواء[ بوده و بس و دیگر این سنت الهی تکرار نشده و نخواهد شد.
پس میماند دو شق اول و دوم ،که شق اول نیز باطل است برای اینکه مستلزم
آن است که پدر و مادر او از زمان حضرت عیسی} ،تا همین چند سال پیش زنده
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بوده باشند و صدها سال عمر نموده باشند ،و هم چنین خود او نیز از آن زمان تا
حاال زنده باشد ،و از طرفی دیگر در این صورت نمیتواند فرزند امام زمان} باشد
و خودش را از ذریۀ آن حضرت حساب کند.
و اگر گفته شود که در آن زمان پدر و مادری دیگری داشته و بعد از کشته شدن،
دوباره از پدر و مادرفعلیش متولد شده است ،که این مطلب همان تناسخ باطلی
است که در مکتب هندوئیسم و بعضی از مکاتب الحادی دیگر ،مورد قبول واقع شده
است ،و از نظر اسالم به طور کامل باطل میباشد.
ثانیا :کلمه (شبیه) که در روایات به کار گرفته شده است ،هیچ وقت به معنی
کامل شباهت جسمی نیست که نفر دوم ،عین نفر اول نشان داده شود و از نظر
ظاهر فرقی با او نداشته باشد.
بلکه مراد شباهت در اخالق ،صفات ،گرفتاریهای زندگی یا بعضی از صفات
جسمانی است.
(و ُر ِو َي َعنِ اَلنَّبِ ِّي ,أَن َّ ُه
مثال عالمه مجلسی این روایت را نقل میکند کهَ :
ُ
قَ َ َ
يسى اِبْنِ َم ْريَ َم فِي ُز ْه ِدهِ) پیامبر ,فرمود :ابوذر در میان
ال :أبُو َذ ٍّر فِي أ َّمتِي َشبِي ُه ِع َ
1
امت من شبیه حضرت عیسی} در زهد خودش میباشد.
هم چنین از عیون المعجزات نقل میکند که کلیم بن عمران گفت( :قُ ْل ُت
ال إِن ََّما أُ ْر َز ُق َولَدا ً َو ِ
لر َضا} ا ُ ْد ُع ا َ َّللَ أَ ْن يَ ْر ُزقَ َ
ك َولَدا ً فَ َق َ
احدا ً َو ُه َو يَ ِرثُنِي فَ َل َّما ُول ِ َد
ل ِ ِّ
ال ا َ ِّلر َضا} ِ َ
أَبُو َج ْع َفرٍ} قَ َ
ان فَالِقِ اَلْبِ َحا ِر َو
وسى بْنِ ِع ْم َر َ
ل ْص َحاب ِ ِه قَ ْد ُول ِ َد لِي َشبِي ُه ُم َ
يسى اِبْنِ َم ْريَ َم قُدِّ َس ْت أُ ٌّم َول َ َد ْت ُه قَ ْد ُخلِ َق ْت َطا ِه َر ًة ُم َط َّه َر ًة) به حضرت رضا}
َشبِي ُه ِع َ
عرض كردم از خدا بخواه فرزندى بشما عنايت كند ،فرمود :خدا بمن يک پسر عنايت
ميكند كه وارث من است ،پس از تولد حضرت جواد حضرت رضا به اصحاب خود
فرمود :برايم فرزندى شبيه موسى بن عمران در شكافتن دريا ،و شبيه عيسى بن
2
مريم در طهارت مادر متولد شد ،پاک و پاكيزه بدنيا آمد.
نعمانی نیز در ضمن روایتی طوالنی از علی} نقل میکند ،که آن حضرت
اس ب ِ َما َ
روزی به حذیفة بن یمان فرمود( :يَا ُح َذ ْي َف ُة َ
ون فَيَ ْط َغ ْوا َو
ال يَ ْع َل ُم َ
ال تُ َحدِّ ِث اَلنَّ َ
يَ ْك ُف ُروا إ َِّن ِم َن اَل ْ ِع ْل ِم َص ْعب ًا َش ِديدا ً َم ْح ِم ُل ُه ل َ ْو َح َّم ْلتَ ُه اَل ْ ِجبَ َ
ال َع َج َز ْت َع ْن َح ْملِ ِه إ َِّن ِع ْل َمنَا
َ
وه ب َ ْغي ًا َو َح َسدا ً ل ِ َما فَضَّ َل
اء إِلَى َم ْن يَ ْت ُل ُ
أ ْه َل اَلْبَ ْي ِت َسيُ ْن َك ُر َو يُ ْب َط ُل َو تُ ْقتَ ُل ُر َواتُ ُه َو يُ َس ُ
ا َ َّللُ ب ِ ِه ِع ْت َر َة اَل ْ َو ِص ِّي َو ِص ِّي اَلنَّبِ ّيِ ,يَا اِبْ َن اَلْيَ َم ِ
ان إ َِّن اَلنَّبِ َّي ,تَ َف َل فِي فَ ِمي َو أَ َم َّر يَ َد ُه
َ
ال اَللَّ ُه َّم أَ ْع ِط َخلِي َفتِي َو َو ِصيِّي َو قَ ِ
َع َلى َص ْد ِري َو قَ َ
اض َي َد ْينِي َو ُم ْن ِج َز َو ْع ِدي َو أ َمانَتِي
 .1بحار االنوار ج  22ص 420
 .2همان ج  50ص 15
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َو َولِيِّي َو ن َ ِ
اصرِي َع َلى َع ُد ِّو َك َو َع ُد ِّوي َو ُم َف ِّر َج اَل ْ َك ْر ِب َع ْن َو ْجهِي َما أَ ْع َط ْي َت آ َد َم ِم َن
َ
َ
اح ِة َو َما أ ْع َط ْي َت
يم ِم َن اَل ْ ِع ْت َر ِة اَل َّطيِّبَ ِة َو ا َ َّ
لس َم َ
اَل ْ ِع ْل ِم َو َما أ ْع َط ْي َت نُوح ًا ِم َن اَل ْ ِح ْل ِم َو إِبْ َرا ِه َ
َ
لش َّد ِة ِع ْن َد ُمنَا َزل َ ِة ا َ ْ َ
ال ِء َو َما أَ ْع َط ْي َت َد ُاو َد ِم َن ا َ ِ
ل ْق َر ِ
لص ْب ِر ِع ْن َد اَلْبَ َ
ان َو َما أَ ْع َط ْي َت
وب ِم َن ا َ َّ
أيُّ َ
ال تُ ْخ ِ
ان ِم َن اَل ْ َف ْه ِم اَللَّ ُه َّم َ
ف َع ْن َعلِ ٍّي َش ْيئ ًا ِم َن ا َ ُّلدنْيَا َحتَّى تَ ْج َع َل َها ُكلَّ َها ب َ ْي َن َع ْينَ ْي ِه ِم ْث َل
ُس َل ْي َم َ
َ
ير ِة ب َ ْي َن يَ َد ْي ِه اَللَّ ُه َّم أ ْع ِط ِه َج َ
يسى})
اَل ْ َمائ ِ َد ِة ا َ َّ
ال َد َة ُم َ
وسى َو ا ِ ْج َع ْل فِي ن َ ْسلِ ِه َشبِي َه ِع َ
لص ِغ َ
اى حذيفه به مردم آنچه را كه نمىدانند( :نمىفهمند) مگو كه طغيان میكنند و
كافر می شوند كه پاره اى از دانشها سخت است ،و بارى است سنگين كه اگر
بر كوه ها گذاشته شود از تحمل آن ناتوانند ،همانا به همين زودى دانش ما اهل
بيت انكار خواهد شد و باطلش خواهند پنداشت ،و بازگويانش كشته خواهند شد
و با كسى كه دانش ما را بخواند بد رفتارى خواهد شد ،از راه ظلم و حسد بر آنچه
خداوند به عترت وصى يعنى وصى پيغمبر تفضّ ل فرموده است ،اى فرزند يمان همانا
كه پيغمبر ،,آب دهان خود را به دهان من انداخت و دست اش را بر سينۀ من
كشيد ،و عرض كرد :خداوندا خليفۀ مرا و وصى مرا و پرداخت كنندۀ قرض مرا و
ولى مرا و ياور مرا عليه دشمن تو و دشمن من ،و
بجا رسانندۀ وعده و امانت مرا ،و ّ
زدايندۀ غبار اندوه از چهرۀ مرا ،عطا فرما آنچه را كه به آدم عطا فرموده اى از دانش
و آنچه را كه به نوح عطا فرموده اى از برد بارى ،و آنچه را كه به ابراهيم داده اى 
از اوالد پاک و بزرگوارى ،و آنچه را كه عطا فرموده اى به ايّوب از شكيبائى در بال
و گرفتارى و آنچه را كه عطا فرموده اى به داود ،از پايدارى در نبرد با همگنان و
آنچه را كه عطا فرمودهاى به سليمان از فهم ،خداوندا چيزى از دنيا را از ديدگاه على 
پنهان مدار ،تا همۀ دنيا را در پيش ديدگان او مانند سفرۀ كوچكى كه در جلوش
گسترده باشد قرار دهى ،خداوندا دليرى موسى را به او عطا كن و در نسل او قرار
1
بده كسى را كه شبيه عيسى} باشد.
از این روایت نیز به خوبی مشهود است که مراد شباهت تام تمام از حیث خلقت
جسمی و اخالق روحی نیست ،بلکه شباهت در بعضی از امور میباشد.
ثالثا :شخص نامبرده یک دلیل برای اینکه احمد بن اسماعیل همان مصلوب
است ،همین روایت را قرار داده در حالیکه از روایت بطور واضح و روشن پیدا است،
که آن کسی که شبیه حضرت عیسی} است ،هنوز به دنیا نیامده و بعدا به دنیا
خواهد آمد.
پس چگونه میتواند قبل از دعای پیامبر ,متولد شده باشد.
رابعا :این روایت با روایات دیگری که در این زمینه وارد شده است میرساند که
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مراد از آن شبیه ،وجود مقدس حضرت ولی عصر} یعنی امام دوازدهم میباشد
و ال غیر.
خامسا :احمد بن اسماعیل ادعا میکند که او سنگی بود که برای نجات عیسی}
پرتاب شد ،پس چطوری این سنگ تغییر ماهیت داد و آدم شد و شبیه آن حضرت
شد و کشته شد و در اخر الزمان وارد صلب اسماعیل شد و در رحم مادرش قرار
گرفت و نسل پنجم امام زمان} شد؟!
و اشکاالت و ایرادات دیگر که اگر همه آنها نوشته شود مطلب مفصل خواهد
شد ،این چند صفحه هم بخاطر آگاه شدن برادران و خواهران دینی نگاشته شد ،تا
متوجه مکاره و حیله های شیطان باشند.
از خداوند متعال خواهانم که این عمل ناچیز را از این بنده حقیر و مذنب خویش
به کرمش قبول فرموده ،و ثواب آنرا به روح پرفتوح و ملکوتی پدرم حضرت آیت
اهلل العظمی حجت رضوان اهلل علیه و روح مرحومه مادرم نثار بگرداند ،و از شفاعت
اهلبیت] و زیارت شان بهرمندم گرداند.
و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و آخر دعوانا ان الحمد
هلل رب العالمین.

