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 اهلل الرحمن الرحیمبسم 
صل علی محمد و آل محمداللهم 

 

 

 روایتی از از جمله روایاتی که درباره ماجرای وصیت رسول خدا)ص( گزارش داده است،

با مضمون خطبه غدیر و سایر روایات مربوط به ماجرای باشد که  می کتاب غیبت طوسی)ره(

وصیت و همچنین با هیچکدام از روایات متواتر در خصوص عدد و اسامی اوصیاء)ع( 

این روایت؛ مستمسک احمد تن معرفی کرده است.  22سازگاری نداشته و عدد اوصیاء را 

  :آمده است این روایتدر هدیین است. بصری برای اثبات وصایت برای م

بن  یعل ی ازالبزوفر یانبن سف یبن عل ینعبد اهلل الحس یأب از یخبر داد به ما جماعت

جعفر بن   یل ازأحمد بن محمد بن الخل از ینبن الحس یعلاز  العدل یسنان الموصل

صادق)ع( از پدرش امام  امام پدرش از ی ازحسن بن عل ویشعم یأحمد المصر

)ع( از پدرش امیر ین)ع( از پدرش امام حسباقر)ع( از پدرش امام زین العابدین

)ع( که فرمود: رسول خدا)ص( در شبى که وفاتش در آن واقع شد، به المومنین

على)ع( فرمود: اى اباالحسن، کاغذ و دواتى بیاور و رسول اهلل)ص( وصیت خود را 

ا على! بعد از من دوازده امام که بدین جا رسید که فرمود: ی ینامالء فرمود تا ا

دوازده امام از باشند و بعد از آنها دوازده مهدى هستند. پس تو یا على اوّلین  مى

بر امتم هستى، هر گاه وفاتت رسید، به پسرم  من... . و تو پس از من خلیفه باشى مى
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 یدشه ینآن را به پسرم حس دیگاه وفاتش رس رواگذار کن، ه است که بخشندهحسن 

 یفرد)الثفنات یذ یآن را به پسرش عل یدمقتول واگذار کند، هر گاه وفاتش رس یزک

 یدواگذار کند، هر گاه وفاتش رس (بسته ینهسجده او در اثر کثرت سجود پ یکه اعضا

آن را به پسرش جعفر  یدآن را به پسرش محمد باقر واگذار کند، هر گاه وفاتش رس

کاظم واگذار کند،  یآن را به پسرش موس یدصادق واگذار کند، هر گاه وفاتش رس

آن  یدرضا واگذار کند، هر گاه وفاتش رس یآن را به پسرش عل یدهر گاه وفاتش رس

آن را به  یدواگذار کند، هر گاه وفاتش رساست ثقه که  یرا به پسرش محمد تق

آن را به پسرش حسن فاضل  یدند، هر گاه وفاتش رسناصح واگذار ک یپسرش عل

)ص( به پسرش محمد مستحفظ از آل محمد آن را رسیدواگذار کند، هر گاه وفاتش 

باشند.  د. سپس بعد از او دوازده مهدى مى، پس آنها دوازده امام هستننمایدواگذار 

اول واگذار کند، براى او سه اسم است.  یآن را به پسرش مهد یدهرگاه وفاتش رس

و احمد  یک اسمش مانند اسم من، و اسم دیگرش اسم پدر من است، و آنها عبد اهلل

 1هستند، و نام سوم مهدى است. و او اولین مومنان است.

                                            
عَنْ عَلِیِّ بْنِ سِنَانٍ الْمَوْصِلِیِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ   نْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُفْیَانَ الْبَزَوْفَرِیِأَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَ 1

هِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیههِ  عَنْ عَمِّ  أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِیِ

الَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی اللَّیْلَهةِ  قَ (عیهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ)سَیِّدِ الْعَابِدِینَ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ الزَّکِیِّ الشَّهِیدِ عَنْ أَبِ  الْبَاقِرِ عَنْ أَبِیهِ ذِی الثَّفِنَاتِ

ضِعِ فَقَالَ یَها  یَا أَبَا الْحَسَنِ أَحْضِرْ صَحِیفَةً وَ دَوَاةً فَأَمْلَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَصِیَّتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْ )ع(الَّتِی کَانَتْ فِیهَا وَفَاتُهُ لِعَلِیٍّ 

  إِمَاماً سَمَّاكَ اللَّهُ تَعَالَى فِی سَهمَاِِهِ  ونُ بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً وَ مِنْ بَعْدِهِمْ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیّاً فَأَنْتَ یَا عَلِیُّ أَوَّلُ الِاثْنَیْ عَشَرَعَلِیُّ إِنَّهُ سَیَکُ

لْفَارُوقَ الْأَعْظَمَ وَ الْمَأْمُونَ وَ الْمَهْدِیَّ فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ لِأَحَدٍ غَیْهرِكَ یَها عَلِهیُّ    عَلِیّاً الْمُرْتَضَى وَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الصِّدِّیقَ الْأَکْبَرَ وَ ا

وَ لَهمْ أَرَهَها فِهی      ءٌ مِنْهَا لَمْ تَرَنِهی  فَأَنَا بَرِی طَلَّقْتَهَاأَنْتَ وَصِیِّی عَلَى أَهْلِ بَیْتِی حَیِّهِمْ وَ مَیِّتِهِمْ وَ عَلَى نِسَاِِی فَمَنْ ثَبَّتَّهَا لَقِیَتْنِی غَداً وَ مَنْ 

فَهإِذَا حَضَهرَتْهُ الْوَفَهاةُ      ابْنِیَ الْحَسَنِ الْبَرِّ الْوَصُهولِ   عَرْصَةِ الْقِیَامَةِ وَ أَنْتَ خَلِیفَتِی عَلَى أُمَّتِی مِنْ بَعْدِی فَإِذَا حَضَرَتْکَ الْوَفَاةُ فَسَلِّمْهَا إِلَى

ابْنِهِ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ ذِی الثَّفِنَاتِ عَلِیٍّ فَهإِذَا حَضَهرَتْهُ   سَلِّمْهَا إِلَى ابْنِیَ الْحُسَیْنِ الشَّهِیدِ الزَّکِیِّ الْمَقْتُولِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى فَلْیُ
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روایات موسوم به وصیت رسول خدا)ص(، رونوشت و گزارشی تمامی با صرف نظر از اینکه 

توانند به عنوان وصیتنامه آن  ط به وصیت پیامبر اکرم)ص( بوده و نمیناقص از ماجرای مربو

مورد سوء استفاده احمد  فوق،به جهت آنکه روایت  ؛حضرت تلقی شوند، اما با این وجود

، سند و داند مذکور در روایت می« احمد»و خود را مصداق خارجی  بصری قرار گرفته

 گیرد.  داللت آن مورد کند و کاش قرار می

 :یعهعلماء ش یدگاهد

عالمه علی  ،ق(هه. 825عالمه طبرسی)همچون؛  شیعه یعلما ریب به اتفاق در بینقاکثریت 

حر  یخشهه.ق(، 588هه.ق(، عالمه علی بن یونس عاملی بیاضی) 936لی)رببن عیسی األ

 ،هه.ق(1285ی)نهاوندعلی اکبر عالمه هه.ق(، 1111)یعالمه مجلس هه.ق(،1112ی)عامل

مذکور در کتاب غیبت  مواجهه با این روایت در هه.ق(،1322عالمه سید عبداهلل شُبّر)

 به .اند و آن را مخالف مشهور معرفی کرده  مفاد آن را مقطوع ندانسته یاداللت  ،طوسی)ره(

 گردد: اشاره می مورد نظر برخی از آراء و نظریات

 

 

                                                                                                                

لِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ مُوسَى اقِرِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَالْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ الْبَ

رَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ الثِّقَةِ التَّقِیِّ فَإِذَا حَضَهرَتْهُ الْوَفَهاةُ   الْکَاظِمِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ عَلِیٍّ الرِّضَا فَإِذَا حَضَ

تْهُ الْوَفَهاةُ فَلْیُسَهلِّمْهَا إِلَهى ابْنِههِ مُحَمَّهدٍ      اضِلِ فَإِذَا حَضَرَفَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ عَلِیٍّ النَّاصِحِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ الْفَ

إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَهاةُ(  فَلْیُسَهلِّمْهَا إِلَهى ابْنِههِ أَوَّلِ     الْمُسْتَحْفَظِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع فَذَلِکَ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً ثُمَّ یَکُونُ مِنْ بَعْدِهِ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیّاً )فَ

طوسهی،   الغیبهة  .« هُهوَ أَوَّلُ الْمُهؤْمِنِینَ   لَهُ ثَلَاثَةُ أَسَامِیَ اسْمٌ کَاسْمِی وَ اسْمِ أَبِی وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَحْمَدُ وَ الِاسْمُ الثَّالِثُ الْمَهْدِیُّ  قَرَّبِینَالْمُ

 .111ح
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ای در دست  أبو علی فضل بن حسن طبرسی)ره( گفته است: روایات صحیحه عالمه .1

است که پس از دولت امام مهدی)ع( دولت دیگری نخواهد بود، مگر روایتی که در 

 یقطع یتروا ینکه ا یدر حالخصوص جانشینی فرزند ایشان است)ان شاءاهلل(. 

1«.یستالصدور و االثبات ن
 

 یدولت یچبعد از دولت قاِم)ع( ه»عالمه علی بن عیسی األربلی)ره( اورده است:  .2

و . وص حکومت فرزند آن حضرت آمده استکه در خص یتیمگر در روا نیست

 2.«یستالصدور و االثبات ن یقطع یتروا ینا آنکه حال

بعد از  یدوازده مهد یتروا»: )ره( گفته استیعامل یاضیب یونسعلی بن  عالمه .3

السند و  یحصح یاتروا یبا تمام یتروا ینشاذه است و ا یاتدوازده امام جزو روا

( دولت عبعد از دولت قاِم) یات،روا ینطبق ا یراز 3متواتر مشهور مخالفت دارد.

توجب  ،ةیّآحاد ةیهذه الروا: »در ادامه آورده استایشان  4«.نخواهد بود یگرید

جزو اخبار واحد بوده و افاده ظنّ  یتوص یثحد .«ةیّعلم ةاإلمام ةظناً و مسأل

 علم به اثبات برسد. یدقطع آور و مف یثبا احاد یدمسأله امامت با یکهدر حال کند یم

                                            
 .268، ص2جإعالم الوری،  1
 .298، ص2 جکشف الغمة فی معرفة،  2
وصهى قهرار داد کهه     12را به سوى جن و انس فرستاد و پس از او )ص( فرمود: همانا خدا محمد)ع( امام باقر  به عنوان نمونه؛  3

اند و نسبت به هر وصیى، سنت و روش خاصى جارى شد )چنانچه امهام حسهن صهلح     برخى از ایشان گذشته و برخى باقى مانده

باشند به روش اوصهیاء عیسهى    مى)ص( فرمود( و اوصیاِى که بعد از محمدنشر علم )ع( امام صادقد و امام حسین جنگید و فرمو

 .11ح ، 832، ص1کافی، ج. و دوازده نفرند هستند )از لحاظ شماره یا ستم دیدن از دشمنان(
 .159ص یم،الصراط المستق 4
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عالمه مجلسی)ه( پس از ذکر چند خبر در خصوص مهدیین بعد از اِمه اثنی  .2

فرماید:  میو همچنین حدیث موسوم به وصیت در کتاب شیخ طوسی)ره(، عشر)ع( 

  1«.ین اخبار مخالف با مشهور هستندا»

دیث احواضح است که ا» شیخ حر عاملی)ره( درتوضیح این روایت آورده است: .8

به جهت نادر و شاذ بودنشان موجب قطع و دوازده مهدی پس از دوازده امام)ع(، 

و بالجمله محل توقف  2داشتهآشکاری ارض تعمتواتر با سایر روایات و یقین نشده 

 3«.باشد می

را مخالف مشهور دانسته و آن را  یتروا ینا یعه،ش یاز علما یاریهمانطور که اشاره شد؛ بس

حال حکم خبر شاذ و نادر از منظر اهل  ینند. با اا هکرد یبه عنوان خبر شاذ و نادر معرف

 گردد:  ینمونه اشاره م یکاست که به  یت)ع( حاِز اهمیتب

حکم ما را از آنکه مورد اتفاق است »فرمودند: عمر بن حنظله به ( عامام صادق)

را ترك کن.  یستاصحابت مشهور ن ینبوده و در ب یابآن کدام که شاذ و ناو  یابدر

 4.«یستدر آن ن یآنچه مورد اتفاق و مشهور باشد شک پس

  

                                            
 .181، ص83بحاراالنوار، ج 1
 .395عة، صاالیقاظ من الهجعة فی البرهان علی الرج 2
 .  118، ص38الفواِد الطوسیة، فاِده  3
 ...عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: نِ الْحُصَیْنِ عَنْمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْ 4

، 95و  98، ص1ج ی،کهاف «.  وَ یُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَها رَیْهبَ فِیهه    فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا

 .11ح  یث،باب اختالف الحد
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 روایت: صدوربررسی 

 گفته است: وصیت موسوم به حدیث قطعی الصدور بودن در دفاع از احمد بصری 

به معنای قطعی بودن صدور آن از  ؛سند روایتصحت در باور شیعیان، اثبات »

زنی  گمانهآید،  معصوم)ع( نیست، بلکه نهایت چیزی که از سند روایت به دست می

در خصوص صدور روایت است که آن هم در فقه معمول بوده و در عقاید چنین 

د و آنچه در آن شرط لذا مسأله صحت سند در مباحث اعتقادی اصالت ندار نیست.

شود، علم و یقین به محتوای روایت است که از معصوم صادر گردیده باشد. و  می

تواتر و قراِن »شود. بلکه یقین با دو طریق  این یقین با صحت سند حاصل نمی

و موضوع روایت وصیت نیز اعتقادی است و باید با این  شود. حاصل می« صحت

روایت وصیت متواتر معنوی است و با قراِن نیز دو روش مورد بررسی قرار گیرد. 

نتیجه اینکه همانا روایت وصیت قطعی الصدور از پیامبر)ص( است شود.  تایید می

ترین قراِن عبارتند  زیرا دارای تواتر معنوی بوده و با قراِن تقویت شده است. مهم

این روایت با . از: موافقت با قرآن، موافقت با سنت پاك پیامبر)ص( و اهل بیت او

  1.«گردد تایید خداوند و رسول و اِمه)ع( از تایید علم رجال بی نیاز می

                                            
لصحیح هو ظنیة الصدور الثابت عند القوم إن اثبات سند روایة، ما ال یعنی اثبات قطعیة صدورها بل غایة ما یفیده  السند ا 1

العقاِد ألن العقاِد یشترط فیها العلم أی القطع  یالفقه دون العقاِد... إذن فمسألة صحة السند لیست أمرا جوهریا فِ یالمعمول بها ف

.... و من صحة السند کما تقدم، بل یحصل القطع والجزم بطریقین رِیسیین هما )التواتر (و )قراِن الصحة(، لوالجزم، وهذا ال یحص

روایة الوصیة موضوعها عقاِدی کما ال یخفى، وبذلک البد أن نسلک الطرق التی تثبت... روایة الوصیة متواترة معنى و محفوفة بعدة 

قراِن تفید... والنتیجة أن روایة الوصیة قطعیة الصدور عن النبی محمد)ص( لتواتر معناها والحتفافها بعدة قراِن أهمها موافقتها 

ریم والسنة المطهرة للنبی محمد وألهل بیته األطهار و بذلک فهی مستغنیة عن تزکیة علم الرجال بتزکیة اهلل و رسوله للقرآن الک

 .2المقدسة الکتاب العاصم من الضالل، احمد الحسن، ص یةواألِمة األطهار)ع(. الوص
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 شود: در پاسخ به این سخن گفته می

افتاده و سعی بر آن دارد تا « علم درایة»به آغوش « علم رجال»با فرار از احمد بصری  اوالً

مشکل حدیث  ،و... تهمچون؛ متواتر و قراِن صح با استفاده از اصطالحات علم درایة،

، به 1احمد بصری برای بدعت بودن علم رجال دلّها ؛که وصیت را حل کند. این درحالی است

 علمای شیعه بوده و ظاهراًاز ابداءات  طریق اولی به علم درایة نیز وارد است، زیرا این علم

 611م)یجُبَع یعامل ینالد ینزنوشته « الدرایة»کتاب باره،  این درتألیف شده اولین کتاب 

لذا قبل از استفاده از علم درایة برای اثبات قطعی  2شهید ثانی)ره( است.معروف به ( هه.ق

الصدور بودن حدیث وصیت، باید این مسأله را حل کند که چرا علم رجال را به بهانه اینکه 

علمای اسالم  از ابداءات که یقیناً ةنیست کنار گذاشته است اما از علم درای )ع(علم اهل بیت

 کند! است استفاده می

قراِن صحت  سازگاری نداشته و اعتقادی 3ر آحادبااخقاعده پیشنهادی احمد بصری با  ثانیاً

که درباره راهی ندارند. به عنوان نمونه: روایاتی  نیز درباره اخبار آحاد 1و تواتر معنوی

                                            
الکتاب  داند. الوصیة المقدسة هل بیت)ع( نمیاحمد بصری علم رجال را بدعت و ساخته دست علمای شیعه دانسته و آن را علم ا 1

 .8، احمد الحسن، صالعاصم من الضالل
 یو برخ« معرفه الرجال یحل االشکال ف»نگارش کتاب  یلهه.ق( را به دل 983)میاحمد بن طاوس حل ینجمال الد یالبته برخ 2

 یثالحد یةدر درا یعهاثر ش ینرا نخست« اصحابنا یثاحوال احاد یانب یف»رساله  یسندههه.ق( نو 883)میراوند ینالد قطب یگرد

 اند. دانسته
 یست،علم ن یدمف ییبه تنها اند. خبر واحد باشد را خبر آحاد نامیده یدهطبقات، به حدّ تواتر نرس یآن در تمام یانکه راو یثیداحا 3

در  یول یدهطبقه به مرز تواتر رس یندر چند ییترو اگر روا ینآن را ثابت نمود. از ا یتحجّ توان یم یگرید ینبلکه به انضمام قرا

. علم الدرایة المقارن، دکتر سید رضا آید یخبر واحد به حساب م نبوده،تواتر  یطباشد، واجد شرا یدهطبقه، به مرز تواتر نرس یک

 .21مؤدب، ص
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 شوند یکه وارد بهشت م یگروه یناول، ثواب فالن عمل در بهشت، فالن عمل در جهنم ذابع

با قاعده احمد بصری قابلیت کسب یقین اند، که اغلب آنها خبر واحد بوده و  صادر شدهو... 

صورت ناچار به  ینکه در ا یمخبر واحد باش یتموارد قاِل به حج یندر ا توان یلذا م ندارند.

ت یکلدر خصوص روایات اعتقادی  یقاعده احمد بصر ینابنابر. بود یمخواه یسند یبررس

 ندارد.

اعم از فقهی و  ابواب و موضوعات، یدر تمام یثاز صحت سند احاد ینانو اطم یررسبثالثاً 

لذا با توجه به حساسیت و اهمیت روایات اعتقادی  است. ای معقول و مقبول مسأله اعتقادی،

نسبت به روایات فقهی، بایستی سند این دسته از روایات با دقت بیشتری مورد بررسی قرار 

گرفته و از این رهگذر، راه انحراف در اعتقادات را مسدود نمود. بنابراین، بررسی سندی 

ط کافی برای تشخیص صحت ، اما هرگز به عنوان شرشرط الزم استاحادیث اعتقادی 

  گردد.  روایت لحاظ نمی

اصول اعتقادی در اسالم صرفا بر اساس تواتر لفظی به دست آمده و تواتر معنوی در رابعاً 

شود که تکرارِ به لفظ،  مقام اثبات این اصول نیست. زیرا اصل اعتقادی در صورتی محقق می

قرار دهد. لذا در صورتی که این  ضروریات دین در ردیفتا حدی باشد که بتواند آن را 

توان  تا حدی کم باشد که برای اثبات آن به تواتر معنوی نیاز داشته باشیم، نمی به لفظ تکرار

 آن را یک اصل اعتقادی دانست. 

                                                                                                                
که احتمال کذب در آن راه نداشته  شود یقینو موجب  شده نقلتا حدی  الفاظ گوناگون  امطلب ب یکآن است، که  یتواتر معنو 1

 ها مختلف است. اند؛ اگر چه عبارات آن شجاعت او را نقل کرده یان،راو یکه تمام یبه نحو)ع( ی؛ مانند شجاعت علباشد
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یست. تواتر ادعایی احمد بصری در خصوص حدیث موسوم به وصیت قابل دفاع نخامساً 

که در یک روایت به تمامی محتوای حدیث مذکور اشاره  نیستزیرا هیچ سندی در دست 

مطابقت های مختلف حدیث موسوم به وصیت  بخش متفاوت باچند روایت  یا اینکهکرده و 

توان  نهایت چیزی که میبا این حساب تواتر معنوی آن مورد پذیرش نبوده و لذا داشته باشد. 

و باقی آن در حد تواتر  است برای آن ثابت کرد، تواتر معنوی برای بخشی از حدیث

بخش تقسیم کرده و تواتر  پنج بنابراین محتوای حدیث موسوم به وصیت را به باشد. نمی

 گیرد: معنوی هر کدام را مورد بررسی قرار می

 يَا عَلِيُّ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ إِمَاماًالف. 

باشد، بخش آغازین حدیث است  معنوی میبخش حدیث که دارای تواتر لفظی و تنهاترین 

ص( کرده است. لذا روایات متعددی در که اشاره به عدد اِمه معصومین)ع( بعد از پیامبر)

کنند که به دو نمونه اشاره  ثابت می عدد اِمه)ع(دست هستند که هر دو نوع تواتر را برای 

 گردد: می

إِنَّ هَذَا »  (ص)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ع)یٍّعَلِ عَنْ رَزِینِ بْنِ حُبْشٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ -

أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عِلْمِی  (ع)تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ الْحُسَیْنِ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً  بَعْدِیالْأَمْرَ یَمْلِکُهُ 

گیرد، نُه تن از  همانا این امر را پس از من؛ دوازده امام به عهده می 1.«وَ فَهْمِی

 حسین)ع( که خداوند علم و فهم مرا به آنان عطا کرده است.نسل 

اثْنَا  (ص)الْأَِِمَّةُ بَعْدَ نَبِیِّنَا »  (ع)الَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْقَرَاطِیسِیِّ قَ -

حِداً خَرَجَ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ نُجَبَاءُ مُفَهَّمُونَ مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ وَاحِداً أَوْ زَادَ فِیهِمْ وَا عَشَرَ

                                            
 .198ص ،ر فی النص على األِمة اإلثنی عشرکفایة األث 1
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تعداد امامان بعد از نبی ما)ص( دوازده تن است  1.«ءٍ تِنَا عَلَى شَیْلَمْ یَکُنْ مِنْ وَلَایَ

کم و یا که همگی آنان نجیب و تفهیم شده هستند، هر کس که یکی از آنان را 

  ه است.زیاد کند، از دین خدا خارج شده و از والیت ما چیزی را بهره نبرد

 وَ مِنْ بَعْدِهِمْ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِيّاًب. 

است. البته مسأله مهدیین پس از امام دوازدهم)ع(، هیچگاه به عنوان اعتقاد شیعه مطرح نبوده 

       د:نگیر مورد بررسی قرار میدیگر مطابقت دارد که روایت  پنجلفظ و مضمون این عبارت با 

وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُدر کتاب الغیبة شیخ طوسی)ره( آمده است:  .1

یَا أَبَا حَمْزَةَ »قَالَ:  (ع)زَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِعَنْ أَبِی حَمْ  نْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِعِیسَى عَ

میان از ای ابا حمزه! همانا  2.(« ع)یّاً مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِمَهْدِأَحَدَ عَشَرَ   مِنَّا بَعْدَ الْقَاِِمِ  إِنَ

 )ع( خواهد بود.یناز فرزندان امام حس یبعد از قاِم)ع( دوازده مهد ،ما

این روایت از یازده مهدی پس از قاِم)ع( سخن به میان آورده که همگی از نسل امام 

نسل امام مهدی)ع( بوده باشند، چنانچه  حسین)ع( بوده و داللتی بر این ندارد که آنان از

مهدیین مذکور از نسل امام دوازدهم)ع( باشند، دلیلی بر این نبود که آنان را از اوالد امام 

گردید. لذا  ثبت می« من ولده»حسین)ع( معرفی فرماید و بایستی حدیث مذکور با عبارت 

 )ع( باشند. ممکن است این مهدیین از سادات حسینی و از اوالد امام حسین

 

                                            
 .233ص، اإلختصاص 1
 .285ص، الغیبة للطوسی 2
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منتخب األنوار المضیئة فی ذکر کتاب  نویسنده در کتاب مختصر البصاِر به نقل از .2

وَ مِمَّا رَوَاهُ لِی وَ رَوَیْتُهُ عَنِ السَّیِّدِ الْجَلِیلِ الْمُوَفَّقِ السَّعِیدِ  آورده است: 1القاِم الحجة

الْحُسَیْنِیِّ أَسْعَدَهُ اللَّهُ بِتَقْوَاهُ وَ أَصْلَحَ أَمْرَ دُنْیَاهُ وَ أُخْرَاهُ بَهَاءِ الدِّینِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ 

بِی رَوَاهُ بِطَرِیقِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَیَادِیِّ، یَرْفَعُهُ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَ

همانا از  2.(«ع)دِیّاً مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِاثْنَا عَشَرَ مَهْ (ع) الْقَاِِمِ مِنَّا بَعْدَ  أَنَ»  (ع)عَبْدِ اللَّهِ

  میان ما، بعد از قاِم)ع( دوازده مهدی از فرزندان امام حسین)ع( خواهد بود.

در این روایت نیز، مهدیین را از فرزندان امام حسین)ع( معرفی کرده است که توضیح آن در 

 روایت قبلی گذشت.

الْأَِِمَّةِ بَعْدَ  جَعْفَرٌ، عَنْ ذَرِیحٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِتاب االصول الستة عشر آمده است: در ک .3

  ضَةً طَاعَتُهُمْ، سَابِعُهُمُإِنَّ مِنَّا بَعْدَ الرَّسُولِ سَبْعَةَ أَوْصِیَاءَ أَِِمَّةً مُفْتَرَ  قَال...)ص( النَّبِیِّ

همانا از میان ما بعد از  .3 «مَهْدِیّاً مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْن أَحَدَ عَشَرَ  مِعْدَ الْقَاِِبَ  ثُمَ ... الْقَاِِم

رسول اکرم)ص( هفت وصی است که تمامی آنان امام واجب الطاعه هستند، هفتمین 

سپس بعد از قاِم)ع( یازده مهدی از فرزندان حسین)ع( خواهد آنان قاِم آنان است، 

 بود.

                                            
منّا   إنّ :بن عاقبة، عن أبیه، عن أبی عبد اللّه علیه السّالم   ضا عن أحمد بن محمّد االیادی، یرفعه إلى علیّو ممّا جاز لی روایته أی 1

، منتخب األنوار المضیئة فی ذکر القاِم الحجة)علیه السالم(. اثنا عشر  مهدیّا من ولد الحسین علیه السّالم )علیه السّالم( بعد القاِم

 .382 ص
 .198ص ،مختصر البصاِر 2
   .295ص ،دار الحدیث( -األصول الستة عشر )ط  3
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این  اصلی این روایت اشکالاین روایت بدون ذکر سند در کتاب مذکور ثبت شده است. 

، امام کاظم)ع( بوده و پس از ایشان یازده مهدی مراد از قاِم است که به تصریح این روایت،

از فرزندان امام کاظم)ع( را معرفی کرده است. لذا بر اساس باور مسلم ما این روایت اساسا 

به این روایت استناد کرده و خود را تواند  لذا احمد بصری نمیات شیعه است. برخالف اعتقاد

 آمد نه االن! اولین مهدی بداند، چراکه در این صورت بایستی همزمان با امام رضا)ع( می

 مُاِِالقَ قومُیَ»، أنه قال: )ع(و عن علی بن الحسینکتاب شرح االخبار آمده است: در  .2

کند، پس از او دوازده مهدی  ما قیام میاز قاِم  1«.اًیَّهدِمَ رَشَا عَثنَإ  هُعدَبَ  ونُکُیَ  مَّا ثُنَّمِ

 خواهد بود.

آمده است که در آن از دوازده  2نعمان مغربیقاضی در کتاب بدون ذکر سند، این روایت 

 مهدی پس از قاِم)ع( سخن گفته شده و در خصوص نسب آنان مطلبی ذکر نشده است. 

هِ إِنِّی سَمِعْتُ مِنْ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ (ع)ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍبَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّعَنْ أَبِی  .8

  أَنَّهُ قَالَ یَکُونُ بَعْدَ الْقَاِِمِ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیّاً فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیّاً وَ لَمْ (ع)أَبِیکَ

عَشَرَ إِمَاماً وَ لَکِنَّهُمْ قَوْمٌ مِنْ شِیعَتِنَا یَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى مُوَاالتِنَا وَ مَعْرِفَةِ اثْنَا   یَقُلْ

گوید: به امام صادق)ع( عرض کردم، ای پسر رسول خدا)ص(!  ابی بصیر می 3.«حَقِّنَا

همانا من از پدرت شنیدم که فرمود: بعد از قاِم دوازده مهدی خواهد بود. امام 

                                            
 .211ص، 3 ج ،اِل األِمة األطهار علیهم السالمشرح األخبار فی فض 1
ابو حنیفه، نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حَیُّون تمیمى مغربى، از دانشمندان بزرگ فرقه اسماعیلیه در آغاز پیدایش  2

نعمان  او از علماى بزرگ اهل تسنن و پیرو مذهب مالکى بود و روایات فراوانى را روایت کرده است.پدر  آید. آنان به شمار مى

اسماعیل فرزند امام  وتغییر مذهب داده و شیعه شد، اما در سلک فرقه اسماعیلیه در آمد  ادر آغاز پیرو مذهب مالکى بود ولى بعد

 دانست.امام غاِب )ع( را جعفر صادق
 .385ص ،2 ج ،تمام النعمةکمال الدین و  3
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ادق)ع( فرمود: بله پدرم فرمود دوازده مهدی و نفرمود دوازده امام، ولکن آنان ص

  کنند. که مردم را به پیروی و معرفت حق ما دعوت میقومی اط شیعیان ما هستند 

در این روایت از دوازده مهدی پس از دوازده امام)ع( سخن به میان آمده و عالوه بر آن به 

 سخنی از نسب ایشان نیز به میان نیامده است. امام نبودن آنان تصریح شده و

با یکدیگر مهدیین در عدد و نسب و جایگاه  حتیحدیث که  پنجقابل توجه اینکه با وجود 

توان ادعای تواتر معنوی برای بخش دوم حدیث موسوم به  متفاوت هستند، چگونه می

نقل  یتا حد ناگونمطلب با الفاظ گو یک وصیت کرد و حال آنکه در تواتر معنوی بایستی

)ع( که یشود که احتمال کذب در آن راه نداشته باشد؛ مانند شجاعت عل یقینشده و موجب 

 .اند نقل کردهبا الفاظ و عبارات مختلف شجاعت او را  یان،راو یتمام

سعی بر آن دارد تا « االربعون حدیثاً فی المهدیین و ذریة القاِم»البته ناظم العقیلی در کتاب 

با گردآوری روایات و ادعیه مربوط به ذریه امام دوازدهم)ع( در کنار این چهار حدیث 

با هیچکدام مهدیین، تواتر روایات مهدیین پس از قاِم)ع( را ثابت کند، غافل از اینکه؛ اوال 

روایات شود. ثانیاً  روایات چهارگانه مهدیین فرزندی آنان برای امام دوازدهم)ع( ثابت نمیاز 

در هیچ روایتی ذریّه حضرت به  یچ ارتباطی با مهدیین ندارد ومربوط به ذریّه حضرت ه

 اًلثاند تا از این رهگذر بتوان به یک قدر متیقنی دست یافت. ثا عنوان مهدیین معرفی نشده

ایات مربوط به ذریّه حضرت، نفیاً و اثباتاً چیزی را به عنوان فرزند داشتن ادعیه و رو

حکم به فرزند داشتن ایشان در  و بر اساس آن ادعیه کند حضرت در حال حاضر ثابت نمی

البته روایاتی در  شود. داده نمی و همچنین حکم به فرزند نداشتن آن حضرت حال حاضر

 اند، به عنوان نمونه: )ع( را نفی کردهباشد که فرزند داشتن امام دست می
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عَنِ  بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رَشِیدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ -

 (ع)الرِّضَاعَلَى أَبِی الْحَسَنِ  الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ قَالَ: دَخَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ

یَقُولُ لَا  (ع)جَدَّكَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍفَقَالَ لَهُ أَنْتَ إِمَامٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِنِّی سَمِعْتُ 

لَیْسَ هَکَذَا قَالَ   فَقَالَ أَ نَسِیتَ یَا شَیْخُ أَوْ تَنَاسَیْتَ  عَقِبٌ  یَکُونُ الْإِمَامُ إِلَّا وَ لَهُ

إِلَّا الْإِمَامُ الَّذِی یَخْرُجُ   عَقِبٌ  لَا یَکُونُ الْإِمَامُ إِلَّا وَ لَهُ (ع)مَا قَالَ جَعْفَرٌإِنَّ (ع)جَعْفَرٌ

ذَا فَإِنَّهُ لَا عَقِبَ لَهُ فَقَالَ لَهُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَکَ (ع)لَیْهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّعَ

مزه به محضر امام رضا)ع( رسید و عرض علی بن ابی ح 1«.سَمِعْتُ جَدَّكَ یَقُولُ

کرد: آیا شما امام هستید؟ فرمود: بله! عرض کرد: همانا من از جد تو امام 

صادق)ع( شنیدم که فرمود: هیچ امامی نیست مگر آنکه فرزندی داشته باشد. 

ای؟! امام  امام)ع( فرمود: آیا فراموش کردی شیخ یا خودت را به فراموشی زده

فرمود. ایشان فرمود: هیچ امامی نیست مگر آنکه برایش صادق)ع( چنین ن

فرزندی است، مگر آن امامی که حسین بن علی پس از او خارج 

کند(. پس همانا او فرزندی ندارد. علی بن ابی حمزه گفت:  شود)رجعت می می

  2کنم. منهم اینچنین از جد شما شنیدم. تصدیق می

 

بنابراین احمد بصری باید بتواند به روایاتی استناد کند که توانایی اثبات متواتر)معنوی( بودن 

 مهدیین بعد از قاِم)ع( را اثبات کند و حال اینکه چنین روایتی وجود ندارد. 

                                            
 .222ص، الغیبة طوسی 1
در بحث بررسی رجعت و ادعای احمد بصری، به اثبات رسیده است که امام حسین)ع( پس از امام دوازدهم)ع( رجعت خواهد  2

 فرمود.
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 فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْيُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِج. 

به فرزند  مربوط به تسلیم خالفت، امامت و حکومتم به وصیت، بخش سوم حدیث موسو

امام دوازدهم)ع( است که باید توسط احمد بصری تواتر معنوی آن به اثبات برسد و حال 

آنکه در هیچ روایتی به این مسأله اشاره نشده و عالوه بر آن توسط علمای شیعه چنین 

 «یعهعلماء ش یدگاهد» اند که توضیح آن در بخش چیزی را شاذ و مخالف مشهور دانسته

ضمن اینکه شیخ طوسی)ره( در کتاب الغیبة نیز چنین باوری را مردود دانسته و گذشت. 

 مخالفت با آن را واجب دانسته است:

 من علیه دللنا بما یفسد فقولهم. عشر ثالثة األِمة إن و ولداً  للخلف إن قال من فأما»

 انقرضت قد کلها الفرق هذه أن على.  إطراحه یجب القول فهذا عشر اثنا (ع)األِمة أن

گفته بود که امام  یچنانچه کس اما 1.«بقولها یقول قاِل یبق لم و اهلل بحمد

 یاست، سخن باطل و فاسد یدهرس یزدهدوازدهم)ع( فرزند داشته و تعداد اِمه به س

. لذا ردّ که اِمه)ع( دوازده تن هستند یماستدالل کرد به زبان آورده است چرا که قبالً

ها منقرض شده  فرقه ینا یالحمدهلل تمام ین،برا بناسخن باطل از واجبات است.  ینا

 سخنان معتقد باشد. یننمانده است که به ا یباق یقاِل یچو ه

ضمن اینکه برخی از روایات، مسأله جانشینی فرزند حضرت را نفی کرده و معتقدین به این 

 اند. به عنوان نمونه:  باور را مورد لعن قرار داده

                                            
 .225الغیبة طوسی، ص 1
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وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی  -

یَا مُفَضَّلُ تَرَى  ...(، یَقُولُ:علْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)خَدَّانٍ، عَنِ ا

هَذِهِ الشَّمْسَ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ وَ اللَّهِ أَمْرُنَا أَنْوَرُ وَ أَبْیَنُ مِنْهَا وَ لَیُقَالُ الْمَهْدِیُّ فِی 

وَ أَکْثَرُهُمْ یَجْحَدُ وِلَادَتَهُ وَ کَوْنَهُ وَ ظُهُورَهُ أُولَئِکَ   لَدِ مِنْهُبِالْوَ  غَیْبَتِهِ مَاتَ وَ یَقُولُونَ

گوید:  مفضل بن عمر می 1«.عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَاِِکَةِ وَ الرُّسُلِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ

نی؟ بی از امام صادق)ع( شنیدم که فرمود: ای مفضل! آیا این خورشید را می

تر و آشکارتر از آن است. اما  عرض کردم بله! فرمود: به خدا قسم امر ما روشن

 :گویند غیبتش وفات کرده و برخی می هنگامبرخی خواهند گفت: مهدی در 

فرزندی از او است و بسیاری از آنان)عامه( تولد و بودن و ظهور او را امامت با 

 ِکه و رسوالن و مردم باد. کنند. بر تمامی آنان لعنة خدا و مال انکار می

 فَلْيُسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِد. 

در بخش چهارم از حدیث، اولین مهدی از دوازده مهدی را همان فرزند امام دوازدهم)ع( 

این درحالی است که در هیچ روایتی از پنج روایت مربوط مهدیین بعد از دانسته است. 

مهدیین برای امام دوازدهم)ع( تصریح یا اشاره نشده قاِم)ع(، به فرزندی مهدی اول یا سایر 

لذا احمد بصری به جهت اینکه بتواند تواتر معنوی این بخش از روایت را ثابت کند،  است.

باید روایاتی که فرزند بودن مهدی اول اشاره دارند را داشته باشد در حالی که چنین روایتی 

 وجود ندارد.

                                            
 .391ص ،الهدایة الکبرى 1
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 مَدُ وَ الِاسْمُ الثَّالِثُ الْمَهْدِيُّهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَحْهـ. 

های فرزند امام مهدی)ع( دارد. در  بخش پایانی حدیث موسوم به وصیت، اختصاص به نام

این عبارت؛ برای فرزند آن حضرت سه نام: عبداهلل، احمد و مهدی معرفی شده است. احمد 

تی تواتر معنوی یا لفظی بصری برای اثبات اینکه این حدیث دارای تواتر معنوی است، بایس

اسامی فرزندان حضرت را نیز ثابت کند درحالیکه هیچ روایتی مبنی بر معرفی فرزندان 

ضمن اینکه ظاهر این روایت اشاره به آن دارد که این ندارد. ایشان با این سه اسم وجود 

صورتی که باشند. لذا در  اسامی به عنوان اسم برای فرزند امام)ع( بوده و قابل تأویل نمی

مرتکب خالف ظاهر روایت شده و  بخواهد یکی از آنها را به تأویل ببرد، اوالً بصریاحمد

بایستی هر سه اسم را به تأویل ببرد که در این صورت چیزی برای او باقی نخواهد  ثانیاً

 ماند. 

 بودهمورد قبول ننحو جزِی ه نحو کلی و حتی به این روایت بتواتر معنوی نتیجه بحث اینکه؛ 

 و ادعای احمد بصری خالف واقع است.
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  قرائن صحتبررسی 

احمد بصری به عنوان دومین معیار تشخیص قطعی الصدور بودن حدیث ای که  ترین قرینه مهم

مورد بررسی که  ،موافقت حدیث با قرآن کریم استموسوم به وصیت از آن یاد کرده است، 

 : گیرد قرار می

 ..وصیت با قرآن موافقت دارد.روایت »در کتاب دفاعاً عن الوصیة آورده است: ناظم العقیلی 

 فرماید:  و شاهد سخن اینکه قرآن کریم می

إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ   عَلَیْکُمْ  کُتِبَ

1؛الْمُتَّقِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
بر شما مقرر شده است که چون یکى از شما را مرگ  

فرا رسد، اگر مالى بر جاى گذارد، براى پدر و مادر و خویشاوندان ]خود[ به طور 

 .پسندیده وصیت کند؛ ]این کار[ حقى است بر پرهیزگاران

یچ روایتی با توجه به اینکه هلذا این آیه تصریح به وجوب وصیت در هنگام مرگ دارد.  

یت رسول خدا)ص( در شب وفاتش غیر روایت مذکور در کتاب الغیبة طوسی برای وص

این حدیث را ردّ کرده یا درباره آن شک کند، پس به تحقیق که هر آنکس  بنابراین، نیست...

حکم به این داده است که رسول خدا)ص( با دستور خداوند برای وصیت مخالفت کرده 

 2.«است!

 

                                            
 .151بقره، 1
 .18دفاعاً عن الوصیة، ص 2
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 شود: این سخن گفته میدر پاسخ به 

شود.  این آیه در خصوص وصیت به مال و میراث دنیوی بوده و شامل سایر امورات نمیاوالً 

 چنانچه آمده است: 

 -قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  الْخَیْرُ هَاهُنَا الْمَالُ»أَنَّهُمَا قَاال  (ع)وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

یَعْنِی مَالًا فَإِذَا کَانَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ   -كَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِإِنْ تَرَ

مام صادق)ع( فرمودند: منظور از امام باقر و ا 1.«الْکَسْبَ وَ التَّصَرُّفَ فَهُوَ مِمَّنْ فِیهِ خَیْرٌ

. لذا معنی آیه این است که اگر مالی داشته در این آیه مال و ثروت است "خیر"

باشد وصیت کند و چنانچه از کسانی است که استطاعت کسب و تصرف در اموال 

 داشته است، او همان کسی است که در او خیر و مالی است. 

وصیت پیامبر)ص( به  ،شود لذا نهایت چیزی که بر اساس این آیه از قرآن کریم ثابت می

 یرفته شده است.پذای  ی است که بر اساس روایات معصومین)ع( مسالهاموال و لوازم شخص

بر اساس باور مسلم شیعه، وصیت محتضر واجب نبوده و چنانچه وصیتی از خود نداشته ثانیاً 

را مقید به  آیه از قرآن کریم، وصیت اینگیرد. ضمن اینکه  باشد، مورد عقاب الهی قرار نمی

تر  اگر وصیت واجب بود، مناسب زیرا، نموده استداللت بر وجوب را سست و کرده  متقین

 که شود معلوم میلى المؤمنین(، و چون فرموده: )عَلَى الْمُتَّقِینَ(، عَ قاًآن بود که بفرماید: )حَ

                                            
، جامع أحادیث الشیعة )للبروجردی(و  11ص، 19 ج، مستدرك الوساِل و مستنبط المساِلو  311ص ،2 ج ،دعاِم اإلسالم 1

 .981ص ،22 ج
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شود و در نتیجه براى عموم  امرى است که تنها تقوى باعث رعایت آن می ،این تکلیف

 1.ورزند رعایت آن اهتمام میه که آنهایى که متقى هستند ب، بلبودهمؤمنین واجب ن

متقین است و هیچ داللتی برای اصل وصیت کردن  ،محل بحث در این آیه از قرآن کریمثالثاً 

با  ؛به عبارتی دیگرله امامت و وصایت ندارد. أوصیت پیامبراکرم)ص( درباره مسمحتوای بر 

این آیه از قرآن کریم فقط اصل وصیت کردن پیامبر)ص( ثابت شده و داللتی بر محتوای آن 

 ندارد.

سخن ناظم العقیلی در خصوص اینکه هیچ روایتی درباره وصیت پیامبر)ص( وجود  اًرابع

حدیث وصیت مذکور در کتاب سلیم بن قیس هاللی را  ،نادرست بوده و پیش از این ،ندارد

این  2ترین سند وصیت پیامبر)ص( که نگدارنده از گمراهی است ذکر گردید. یمیبه عنوان قد

 گردد: دارای امتیازات دیگری است که به آن اشاره می ،سند عالوه بر قدمت

کرده عادل شاهد  دوقرآن کریم در خصوص وصیت محتضر، توصیه به اخذ  .1

شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا »فرماید:  است، چنانچه می

                                            
 .236، ص1 ج ،المیزان فی تفسیر القرآن 1
الَ ذَلِکَ الرَّجُلُ مَا قَالَ وَ غَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السَّلَامُ بعد مَا قَ یْهِعَلَ یّاًسَمِعْتُ عَلِ  یَقُولُقَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ  یْسٍ،بْنِ قَ یْمِوَ عَنْ سُلَ»2

مِمَّا لَوْ کَتَبَهُ   الْکَتِفِ  یفِ یَکْتُبَکَانَ أَرَادَ أَنْ  ینَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الَّذِ لَاقال: أَ یرالمُومنینسَمعتُ عن ام-وَ آلِهِ وَ دَفَعَ الْکَتِفَ یْهِاللَّهُ عَلَ

السَّلَامُ وَ ذَهَبْنَا  یْهِمُعَلَ سَیْنُوَ فَاطِمَهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُ یٌّعَلِ یَوَ بَقِ یْتِالْبَ یفَسَکَتُّ حَتَّى إِذَا قَامَ مَنْ فِ  اثْنَانِ یَخْتَلِفْأَحَدٌ وَ لَمْ  لَّیَضِلَمْ 

وَ آلِهِ وَ نَحْنُ  یْهِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ یَسْأَلَالسَّلَامُ: اجْلِسُوا. فَأَرَادَ أَنْ  یْهِعَلَ یٌّأَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ، قَالَ لَنَا عَلِ ینَقُومُ أَنَا وَ صَاحِبِ

 یُّأَنَّهُ سَامِرِ یقَبْلُ فَأَخْبَرَنِ یلُجَبْرَِِ یتَانِأَمَا سَمِعْتَ مَا قَالَ عَدُوُّ اللَّهِ أَ ی،أَخِ یَا»وَ آلِهِ فَقَالَ:  یْهِنَسْمَعُ، فَابْتَدَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

أَرَدْتُ  یأَنْ أَکْتُبَ ذَلِکَ الْکِتَابَ الَّذِ یفَأَمَرَنِ یمِنْ بَعْدِ یوَ الِاخْتِلَافَ عَلَى أُمَّتِ قَهَهَذِهِ الْأُمَّهِ وَ أَنَّ صَاحِبَهُ عِجْلُهَا، وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى الْفُرْ

الْأَِِمَّهِ الْهُدَاهِ مِنْ بَعْدِهِ رَجُلًا رَجُلًا وَ  أَسْمَاءَ یْهِفَأَتَى بِهَا. فَأَمْلَى عَلَ یفَهٍبِصَحِ یادْعُ لِ یْهِ،الْکَتِفِ لَکَ، وَ أُشْهِدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَهَ عَلَ یأَکْتُبَهُ فِ أَنْ

 یبْنُ أَبِ یُّعَلِ یأُمَّتِ یفِ یفَتِیوَ خَلِ یوَ وَارِثِ یرِیوَ وَزِ یأُشْهِدُکُمْ أَنَّ أَخِ یوَ آلِهِ: إِنِّ یْهِصَلَّى اللَّهُ عَلَ . وَ قَالَیَدِهِبِ یَخُطُّهُالسَّلَامُ  یْهِعَلَ یٌّعَلِ

 .588، ص 2 ج ی،الهالل یسبن ق یم. کتاب سل«یْنِثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ تِسْعَهٌ مِنْ وُلْدِ الْحُسَ یْنُثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَ بٍ،طَالِ
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این در حالی است که در وصیت  1«.الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ

مورد نظر احمد بصری، سخنی از دو شاهد عادل به میان نیامده، ولی در مقابل 

را  2در وصیت نقل شده در کتاب سلیم بن قیس هاللی، سلمان و مقداد و ابوذر

 به عنوان سه شاهد عادل معرفی کرده است. 

ا کَتِف، ممانعت از نوشتن مطالبی بر روی لوح ی ایدلیل اصلی پیامبر)ص( بر .2

باید در ابتدای حدیث وصیت، به گمراهی امت بعد از رسول اهلل)ص( بود. لذا 

این مسأله تصریح شده و آن را نگهدارنده از اختالف و گمراهی معرفی کند تا 

بپذیریم. با مراجعه  "عاصم من الضالل"از این رهگذر، محتوای آن را به عنوان 

بن قیس هاللی، عبارت مذکور در صدر  به حدیث مذکور در کتاب سلیم

أَحَدٌ وَ لَمْ  یَضِلَّمِمَّا لَوْ کَتَبَهُ لَمْ   الْکَتِفِ  یفِ یَکْتُبَأَرَادَ أَنْ »با عنوان  ،روایت

درحالی که در حدیث مورد استناد احمد درج شده است.  3« اثْنَانِ یَخْتَلِفْ

ن اساس محتوای آن به و بر ای این مسأله نشده استای به  بصری هیچ اشاره

  .تواند باشد عنوان عاصم من الضالل نمی

                                            
[ مرگ دررسید، باید از میان خود دو عادل را در موقع  هاى اید، هنگامى که یکى از شما را ]نشانه اى کسانى که ایمان آورده 1

 .119. ماِده، وصیّت، به شهادت میان خود فرا خوانید
وَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِکَ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ سَلْمَانَ الْفَارِسِیَّ وَ أَبَا » .588، ص 2 ج ی،اللاله یسبن ق یم. کتاب سل«یْهِوَ أُشْهِدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَهَ عَلَ» 2

،  39 بحار األنوار، ج189، ص)ع(د بن محمد، فضاِل أمیر المؤمنینو ابن عقده کوفى، احم 51. الغیبة للنعمانی، ص...«ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادَ

 و... 211، ص)ع(اإلمام علی بن أبی طالب-حوالواألو عوالم العلوم و المعارف  288ص
قَدْ شَهِدْتَ رَسُولَ   أَ لَیْسَ»همچنین در مُحاجه امیرالمؤمنین)ع( با طلحه که فرمود:  .588، ص 2 ج ی،الهالل یسبن ق یمکتاب سل 3

و ابن عقده کوفى، احمد بن  51الغیبة للنعمانی، ص«. بَعْدَهُ وَ لَا تَخْتَلِفُ)ص( حِینَ دَعَانَا بِالْکَتِفِ لِیَکْتُبَ فِیهَا مَا لَا تَضِلُّ الْأُمَّةُ اللَّهِ

اإلمام علی بن أبی -و عوالم العلوم و المعارف واألحوال 288، ص39 بحار األنوار، ج189منین)ع(، صمحمد، فضاِل أمیر المؤ

 و... 211طالب)ع(، ص
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وصیت پیامبر)ص( درباره اوصیاء)ع( با این آیه موافقت نداشته، اصل و محتوای  بنابراین؛

محتوای حدیث موسوم به  1،«عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ عِدَّةَ الشُّهُورِ»آیاتی همچون؛ بلکه بر اساس 

 آمده است: آیهباشد. چنانچه در ذیل این  وصیت بر خالف قرآن کریم می

بِالْمَدِینَةِ  (ع)اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ 

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی   ...«شَرَ شَهْراًاللَّهِ اثْنا عَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ » ...فَقَالَ لِی

جَعْفَرُ بْنُ  ،مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ، عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ،الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیِّ ،الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ ،طَالِبٍ

نُ الْحَسَنُ بْ ،عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ،مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ ،عَلِیُّ بْنُ مُوسَى ،مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ،مُحَمَّدٍ

گوید: به محضر امام صادق)ع( رسیدم.  داود بن کثیر می 2.«الْخَلَفُ الْحُجَّةُ ،عَلِیِّ

ها در نزد خداوند دوازده ماه  همانا تعداد ماه»ایشان به من فرمود... مراد از آیه 

ع(، حسین)ع(، علی)ع(، محمد)ع(، جعفر)ع(، ، امیرالمؤمنین علی)ع(، حسن)«است

 موسی)ع(، علی)ع(، محمد)ع(،علی)ع(، حسن)ع( و فرزندش حجت)ع( است.

 همچنین در روایتی دیگر آمده است:

ذَاتَ یَوْمٍ وَ  (ع)ینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍعَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِ

ذَاتَ یَوْمٍ وَ  (ص)رَجَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِوَ هُوَ یَقُولُ خَ (ع)دَهُ فِی یَدِ ابْنِهِ الْحَسَنِوَضَعَ یَ

إِنَّ عِدَّتَهُمْ کَعِدَّةِ الشُّهُورِ قَالَ السَّاِِلُ فَمَنْ هُمْ یَا ... ی یَدِی هَکَذَا وَ هُوَ یَقُولُیَدُهُ فِ

هَذَا وَ آخِرُهُمُ یَدَهُ عَلَى رَأْسِی فَقَالَ أَوَّلُهُمْ  (ص)هِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِللَّرَسُولَ ا

                                            
 .39، توبه 1
 .58ص، الغیبة للنعمانی 2
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اصبغ  1.«هَؤُلَاءِ أَوْصِیَاِِی وَ خُلَفَاِِی وَ أَِِمَّةُ الْمُسْلِمِینَ وَ مَوَالِی الْمُؤْمِنِینَ)ع(... الْمَهْدِیُّ

ع( در حالی که دست پسرش گوید: یکی از روزها امیرالمؤمنین) بن نباته می

حسن)ع( را گرفته بود فرمود: روزی پیامبر)ص( دست مرا اینچنین گرفته بود و 

های سال است. در این هنگام  فرمود: همانا تعداد اوصیاء من به تعداد ماه می

پرسشگری پرسید: آنان چه کسانی هستند؟ پیامبر)ص( دستش را بر روی سر من 

باشد. اینان اوصیاء و  این است و آخرینشان مهدی)ع( مینهاد و فرمود: اولین آنان 

  خلفای من و اِمه مسلمین و سرپرست مؤمنین هستند.

نتیجه اینکه روایت موسوم به وصیت در کتاب الغیبة طوسی)ره( دارای تواتر معنوی نبوده و 

قطعی قراِن مذکور نیز با مدعای اصلی مطابقتی ندارند. با این وجود دفاع احمد بصری از 

نا کار آمد و واضح البطالن « تواتر معنوی و قراِن صحت»الصدور بودن روایت با دو روش 

 باشد. می

ب العاصم من المقدسة الکتا یةالوص"هرچند که احمد بصری به تصریح خود در کتاب 

در خصوص روایات اعتقادی نپذیرفته است، اما با این وجود به  بررسی سندی را "الضالل

 شود: جهت بیان سایر اشکاالت این روایت، به بررسی سندی و داللی حدیث نیز پرداخته می

 

 

 

                                            
   .366ص، أعالم الهدىإعالم الورى ب 1
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 روایت: صحتبررسی 

و سعی بر  را صحیح دانستهموسوم به وصیت ؛ روایت 1احمد بصری در کتاب دالِل الصدق

بودن  2. لذا جهت روشن شدن معنای صحیحویان آن را دارداثبات شیعه بودن و وثاقة را

اشاره شده و سپس بر این اساس،  امامیه 3و متأخرین قدماء، به تعاریف مطرح شده از روایت

 گردد:  سند روایت بررسی می

 قدماء اماميه

ممکن  هاز هر را ،)ع(است که صدور آن از معصوم یخبر یح،، خبر صحاء امامیهاز نظر قدم

 عبارتند از:  قراِن صحت در نظر قدماء امامیهترین  مهملذا  4ثابت شود.

 6از اصول اربعماِة، 5اصل در چند روایتآن  وجود. 1
 

 ،اصول اربعماِةاز اصل  یکدر روایت رار آن تک. 2

اصل از افراد آن که صاحب  ، با این لحاظ)بدون تکرار(اصل یکدر  آن روایت وجود. 3

 ،1باشد اصحاب اجماعو از  ینانقابل اطم

                                            
 .28دالِل الصدق، ص 1
 از که یثیحد یاست برا یباشد، بلکه اصطالح "نادرست" یثکه مقابل آن حد یستخود ن یلغو یمعنا به یحصحواژه  ینجادر ا 2

 برخوردار است.درجه اعتبار و ارزش  ینباالتر
علمای اسالم، از نخستین تا زمان قبل از قرن ششم هجری قمری را قدماء امامیه و از سید بن طاووس)ره( و پس از ایشان را  3

 دانند.  متأخرین امامیه می
 .136، ص1مقباس الهدایة، ج 4
است که از کتاب  یکتاب مورد اعتماد یبه معنا یعهدر اصطالح محدثان ش اصل» :یسدنو یاصل م یفدر تعر )ره(بحرالعلوم عالمه 5

و گاه در مورد شخص  رود یدر مقابل کتاب به کار م یگاه یراز یست،مطلق کتاب ن یگرفته نشده باشد. اصل به معن یگرید

 .398، ص2(، جیّةبحر العلوم )فواِد الرجال یمهد یدرجال الس «.و له کتابٌ شود: له اصلٌ یگفته م یواحد
کلمات  یثی،حد یها مجموعه یننوشته شده بود. موضوع ا )ع(که توسط اصحاب اِمه گویند یم یاثر 211ة به اِاصول اربعم 6

 در موضوعات گوناگون بوده است. )ع(اِمه
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های مورد اعتماد اِمه)ع(، همچون کتاب فضل بن شاذان  آن روایت در یکی از کتاب. 2

 2باشد.

از نظر قدماء امامیه، بایستی به  حدیث با توجه به تعریف حدیث صحیح و بیان قراِن صحت

هیچکدام از قراِن مطرح شده درد قالب این مسأله توجه داشت که حدیث موسوم به وصیت 

 گیرد. و در ردیف حدیث صحیح قرار نمی نبوده

 متأخرين اماميه

 ، حدیث صحیح دارای سه شرط اساسی است:از منظر علمای متأخر

 اینکه سند حدیث متصل به معصوم باشد، .1

 تمامی راویان حدیث عادل باشند، .2

   3.عشری( باشند امامی)اثنی تمامی راویان حدیث .3

                                                                                                                
در مرتبه  یکه از نظر عالمان رجال است یاناز راو یاشاره به گروه مشخص یبرا یهدر علم رجال امام یاَصْحاب اِجْماع، اصطالح 1

افراد هجده نفرند که در شمار اصحاب امام باقر)ع( تا امام رضا)ع( هستند. تمام  ینقت قرار دارند. طبق نظر مشهور ااز وثا ییباال

 اند. از اعتبار قاِل ییباال یارآنان درجه بس یو برا دانند میافراد را موثق  ینعالمان ا

، محمد بن مُسلِمیسار، بن  یلفُضَیه، بن معاو یدبُرَ، خَرَّبوذ مَعروفِ بنِین، زُرارَة بن اَععبارتند از:  اصحاب اجماع امام باقر)ع(

  ی.اَسَد یرابوبص

یسی، حماد بن ع، حَمّاد بن عثمانیر، عبداهلل بن بُکَ، عبداهلل بن مُسکان، بن دَرّاج یلجَمعبارتند از:  اصحاب اجماع امام صادق)ع(

 .اَبان بن عثمان

یرِه، عبداهلل بن مُغَیر، عُمَ یاِبن اَبیحیی، صَفوان بن ، بن عبدالرحمن عبارتند از: یونس اجماع امام کاظم)ع( و امام رضا)ع( اصحاب

 .889ص ی،معرفه الرجال، کش .ینَصر بَزَنط یاحمد بن محمد بن اَب، حسن بن محبوب
 .136، ص1و مقباس الهدایة، ج 352، ص1عدة االصول، ج 2
 .219حسن العاملی، معالم الدین فی االصول، ص 3
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تا ادعای احمد بصری از  گردد اساس، صحت حدیث موسوم به وصیت بررسی میبر این 

 در کتاب الغیبة شیخ طوسی)ره( آمده است: نگاه متأخرین نیز قضاوت گردد.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ   أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُفْیَانَ الْبَزَوْفَرِیِ

نَانٍ الْمَوْصِلِیِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ جَعْفَرِ سِ

عَنْ عَمِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ   بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِیِ

سَیِّدِ الْعَابِدِینَ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ الزَّکِیِّ الشَّهِیدِ عَنْ   یهِ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِیهِ ذِی الثَّفِنَاتِعَنْ أَبِ

 ... .أَبِیهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

 :أَخْبَرَنا جَمَاعَةٌ

 ی)ره(، افرادیطوس یخش یاندر بآغاز شده است که « أَخْبَرَنا جَمَاعَةٌ»سند حدیث با عبارت 

احمد ابن عُبدون، ابوطالب ابن عرفه، ابوالحسن صفار و حسن  ی،همچون؛ ابوعبداهلل غضاِر

داده و مورد این جماعت را تشکیل که تماما در یک طبقه هستند ابن اَشناس  یلابن اسماع

  اعتماد شیخ)ره( هستند.

 :بْنِ سُفْيَانَ الْبَزَوْفَرِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّأَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

بر اساس گواهی شیخ طوسی)ره( در کتاب رجال؛ این روای از علمای بزرگوار و مورد 

الرد  ،أحکام العبید، ثواب األعمال، کتاب الحجاعتماد شیعه است که دارای تألیفاتی همچون: 

در بین انبوه روایاتی  1باشد. می السالم فی المشرکینألِمة علیهم سیرة النبی و ا ،على الواقفة

که از جناب بزوفری نقل شده است، تنها دو روایت از علی بن سنان موصلی العدل وجود 

                                            
 .223، صالحاء باب..، ذکرأسماء.  باب، الطوسی  رجال 1
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در روایت حاضر با دو واسطه و در روایتی دیگر با چهار آن را که شیخ طوسی)ره(  دارد

ه این دو واسطه در روایت موسوم لذا چنانچ 1.واسطه از موصلی العدل نقل روایت کرده است

خواهد شد. و این  2و روایت مرسله به وصیت حذف شده باشند، سند روایت مخدوش شده

و اعتماد اتباع احمد الحسن نیز احادیث مرسله را فاقد اعتبار حتی در حالی است که 

 : گفته اند دانند. به عنوان نمونه می

روایت مرسله در هر صورت  3«.حال من االحوال یبها بأ یعملالمرسلة ال  یةالروا»

   گیرد. مورد عمل قرار نمی

 :عَلِيِّ بْنِ سِنَانٍ الْمَوْصِلِيِّ الْعَدْل

هیچ شناختی غیر از نام و نام پدر و یک لقب اختالفی در دست نبوده و  ،این شخصدرباره 

در احتماالتی « العدل»با توجه به لقب  لبتها. در ردیف مجهولین به حساب آمده است

که به موجب این امر، از درجه اعتبار روایت کاسته داده شده است خصوص سنی بودن وی 

بعید نیست که وی : »آورد این فرد میلقب حضرت آیت اهلل خوِی)ره( در خصوص . شود می

کلمه عدل زیرا اشد. بوده و کلمه )العدل( نیز از القاب شُغلی این شخص بوده ب تسنن اهل از

                                            
رَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الرَّازِیِّ الْإِیَادِیِّ قَالَ أَخْبَ 1

عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ زِیَادِ  بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ    عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلِیلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِیِ  الْعَدْلِ  الْمَوْصِلِیِ

 .128ص، الغیبة للطوسی   (... .ص)قُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِیَ (ص)عِیَ النَّبِیِّرَا  قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلْمَى   بْنِ یَزِیدَ بْنِ جَابِرٍ  عَنْ سَلَّامٍ
 از آنان حذف شده باشند. یشمار یا یانکه همه راو یناست که دچار ارسال و حذف اسناد باشد، اعم از ا یثیمرسل: حدحدیث  2

 .335، ص1مقابس الهدایة ج
 .18ص ی،لسمرا یةروا یف یدةقراءة جد یدی،الز یاءض 3
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همچنین کلمه )العدل( در مشایخ شیخ  1شده است. به کُتّاب در محکمه قضاوت اطالق می

  2«.عامه و اهل سنت اطالق شده استبه عنوان لقب به  )ره(صدوق

، صحیح العقیده بودن این «عدلال»در صدد آن هستند تا با وصف  احمد بصریبرخی از اتباع 

که بسیاری از  شبهه سنی بودن وی را رفع کنند. این درحالی استراوی را اثبات کرده و 

توصیف « لوعدال» با عبارت یاتدر سند روا یحت یا یدر کتب رجالمخالفین مذهب تشیع 

نبوده و در گروه منحرفین هستند. به عنوان نمونه؛ نیز صحیح العقیده  درحالی که، اند شده

کشّی)ره( در کتاب رجالی خود نام محمد بن الولید الخزاز، معاویة بن حکیم، مصدق بن 

 صدقة و محمد بن سالم بن عبدالحمید را نام برده و سپس گفته است: 

ان فطحی تمامی آن 3«.هؤالء کلّهم فطحیّة و هم أجلّة العلماء و الفقهاء و العدول»

 اند. عادالن آن مذهب بودهمذهب و از بزرگان علماء و فقهاء و 

تواند به عنوان  آمده است که می« المعدل»این راوی در سند برخی از روایات با عنوان  نكته:

 گوید:  کنیه برای وی بوده باشد. چنانچه در کتاب مقتصب االثر، در سند روایتی می

عدل قال أخبرنا احمد بن محمد الخلیلی قال حدثنا حدثنا علی بن سنان الموصلی الم

  4محمد بن صالح الهمدانی ... .

                                            
روى عن أحمد بن محمّد الخلیل اآلملی الطبری و روى عنه الحسین بن علی البزوفری، ثمّ إنّ   العدل  علی بن سنان الموصلی 1

کلمة العدل على ما یظهر من ذکرها فی مشایخ الصدوق قدس سرّه کان یوصف بها بعض علماء العامّة فال یبعد أن یکون الرجل من 

 .3312، 211، 9ال الحدیث، جمعجم رجالعامّة. 
 .5162، 81، 13همان، ج 2
 .538، ص2رجال کشی، ج 3
 .11الجوهری، احمد، مقتصب االثر، ص 4
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نقل شده است، وی روایات  العدل یبن سنان الموصل یعلدر تمامی روایاتی که از  نكته:

نقل کرده است، در حالیکه در روایت  یلاحمد بن محمد بن خلخود را بدون واسطه از 

نقل روایت کرده و این برخالف مسلک روایی   ینبن الحس یعلموسوم به وصیت، با وساطت 

 به عنوان نمونه:  این راوی است.

أخبرنا جماعة عن التلعکبری عن أحمد بن علی الرازی األیادی عن الحسین بن علی عن  .1

عن أحمد بن محمّد بن الخلیل عن علی بن صالح   العدل  علی بن سنان الموصلی

   1. الهمدانی

عن محمّد بن صالح   بن سنان الموصلی، عن أحمد بن محمّد الخلیل  حدّثنا علیّ .2

 2.الهمدانی

)غیر از روایت در هیچ روایتی از علی بن الحسین العدل یبن سنان الموصل یعل ضمن اینکه

 3.استنقل روایت نکرده  موسوم به وصیت(

  :عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن

ناظم العقیلی در کتاب است. این روایت سند در ها  و ناشناخته یناز مجهولیکی دیگر  وی

او علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی، پدر شیخ »انتصاراً للوصیة گفته است: 

صدوق)ره( است و در اکثر مواقع از ایشان با عنوان علی بن حسین تعبیر شده و میرزای 

و گفته است: إن  نوری در خاتمه المستدرك نام پدر شیخ صدوق را با این عنوان آورده

                                            
 .128، ص2 إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، جو  128غیبة طوسی، ص 1
 .261، ص9 بحرانى، سید هاشم بن سلیمان، حلیة األبرار، ج 2
 .18، ص2المهدویة الخاتمة، ج 3
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الموجود فی الکتب االحادیث و الرجال التعبیر عن والد الصدوق بقولهم: علی بن الحسین أو 

1«.علی بن بابویه
 بوده است.  

صدوق(  یخ)پدر ش یهبن بابو ینبن الحس یاز عل یرشخص غ یناشود: اوالً  در پاسخ گفته می

عدل  یبن سنان موصل یو عل یلاز احمد بن خل )ره(صدوق یخپدر ش چراکه هیچگاه ،است

 یخو ش یدمف یخبا دو واسطه)شهمواره )ره( یطوس یخش آن؛مضاف بر  ونکرده  یتروا

 .نه بیشتر کرده است یتصدوق نقل روا )ره(یخش پدرصدوق( از 

ثانیاً محدث نوری)ره( این سخن را در مقام اراِه یک قاعده رجالی مطرح نکرده است که هر 

آمده باشد، مراد پدر شیخ صدوق باشد! بلکه میرزای نوری)ره( « علی بن الحسین»جا نام 

را همان پدر « فقه الرضا)ع(»این مطلب را در ردّ کسانی که علی بن موسی، مؤلف کتاب 

گفته است: إنه لم یعبر عن والد الصدوق بهذا االسم، بل بعلی بن الحسین  دانند شیخ صدوق می

 2أو علی بن بابویه.

در  )ره(تواند با پدر شیخ صدوق ثالثاً علی بن حسین مذکور در این سند، به هیچ وجه نمی

با یک واسطه مجهول)علی بن سنان موصلی عدل( از که زیرا جناب بزوفری یک طبقه باشد، 

)نقل با با پدر شیخ صدوق)ره( معاصر بوده و این مسألهرده، ن نقل روایت کعلی بن حسی

   3رسد. با وجود معاصر بودن بزوفری و پدر شیخ صدوق طبیعی به نظر نمی واسطه مجهول(

                                            
 .88، صیةانتصاراً للوص 1
 .319، ص1خاتمة المستدرك، ج 2
 .28الشُهب االحمدیة، ص 3
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  :بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيل أَحْمَدَ

تفسیق و  یدر کتب رجالاست که  «یلیاحمد بن محمد أبو عبداهلل الخل»همان شخص  این

 :، به عنوان نمونهتضعیف شده است

ابو عبداهلل الخلیلی )الذی یقال له غالم خلیل »بن الغضاِری در کتاب خود آورده است: . ا1

 1«.إلیهاآلملی(، کذّاب وضاع للحدیث، فاسد المذهب ال یلتفت 

احمد بن محمد أبو عبداهلل الخلیلی الذی یقال له غالم خلیل »است:  . عالمه حلی آورده2

 2«.اآلملی الطبری؛ ضعیف جداً ال یلتفت إلیه، کذّاب وضاع للحدیث فاسد المذهب

احمد بن محمد أبو عبداهلل اآلملی الطبری؛ ضعیف جداً، ال یلتفت : »نجاشی)ره( آورده است.3

 3«.إلیه

 دانسته ومجهول جهت فرار از ضعف و فسق این راوی، وی را به  یلیناظم العق با این وجود

 4.«یلاال احمد بن محمد بن الخل یعهتش یعلملم  یهق احد من روات الوصیبو لم : »یدگو یم

بودنشان محرز نشده باشد  یعهکه ش یانیاز راو یاحد یلاز احمد بن محمد بن الخل یرغ یعنی

 نمانده است. یباق

                                            
 .22، ص1ابن الغضاِری، جرجال  1
 .219الخالصة للحلی، صحلی،  2
 .69رجال النجاشی، ص 3
 .28، صیةانتصاراً للوص 4
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است، روایت پیشین حدیث موسوم به  "خلیلی"قرینه تشخیص اینکه راوی مذکور همان 

علی بن سنان موصلی عدل از احمد بن  ،که در سند آن باشد میوصیت در الغیبة طوسی)ره( 

 محمد خلیلی نقل روایت کرده است:

مَدَ بْنِ عَلِیٍّ الرَّازِیِّ الْإِیَادِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی وَ أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ أَحْ 

دِ بْنِ عَنْ مُحَمَّ  مُحَمَّدٍ الْخَلِيلِيِ  أَحْمَدَ بْنِعَنْ  عَلِيِّ بْنِ سِنَانٍ الْمَوْصِلِيِّ الْعَدْلِالْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ 

    1... . صَالِحٍ الْهَمْدَانِیِ

   :أَحْمَدَ الْمِصْرِيعْفَرِ بْنِ جَ

ناظم العقیلی در کتاب انتصارً است.  در نزد شیعه یرجال یها ناشناختهاز  یگرد یکیفرد  این

با توجه به اینکه اهل »للوصیة؛ این رواوی را شیعه اثنی عشری و ثقه دانسته و گفته است: 

در پاسخ  2«.ثقه است!شود که وی شیعه  اند، نتیجه گرفته می سنت این راوی را رافضی دانسته

 شود؛ گفته می

. چنانچه رافضی دانستن یک راوی توسط اهل سنت، دلیل بر شیعه بودن او نخواهد بوداوالً  

اند و حال آن که هیچ  دانسته "رافضی خبیث"حاکم نیشابوری را  برخی از علمای اهل تسنن،

به عنوان نمونه؛ ذهبی در کتاب  دلیلی بر شیعه بودن و براِت او از اهل سنت در دست نیست.

                                            
 .128ص، للطوسیالغیبة  1
 .93انتصاراً للوصیة، ص 2
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سألت أبا إسماعیل االنصاری عن الحاکم، فقال: »آورده است: قال بن طاهر:  1تذکرة الحفّاظ

2«.ثقة فی الحدیث رافضی خبیث
 

اهل سنت( جعفر بن احمد  ی)از علمایمورد در کتاب ابن حجر عسقالن یکتنها  ثانیاً

تواند شیعه بودن و  که آنهم نمی 3کرده است یمعرف و فاسد العقیده یرا با عنوان رافض یالمصر

وثاقت وی را ثابت کند، چراکه فاسد العقیده خواندن شخصی از سوی اهل سنت، به معنای 

  وثاقت وی در نزد تشیع نیست.

اً اهل سنت به تمامی کسانی که امیرالمؤمنین علی)ع( را حق دانسته و او را به امامت ثالث

گویند، خواه زیدیه، اسماعلیه، واقفیه یا اثنی عشری بوده باشد. بنابراین  قبول کند رافضی می

مفهوم رافضی انصراف به شیعه اثنی عشری نداشته و ممکن است این فرد در زمره یکی از 

 شیعه باشد. فِرق انحرافی

هه.ق(  312اً علمای اهل سنت، تاریخ وفات جعفر بن محمد مصری را در سال )رابع

دهد و حال آنکه در این  اند که این زمان دقیقا او را معاصر جناب بزوفری قرار می دانسته

   4سند بین بزوفری و جعفر بن محمد مصری سه واسطه وجود دارد!

 

                                            
ابوعبداهلل  توسط محمد بن احمدبن عثمان است که یثاحاد یاندر شناخت راو منابع اهل سنت یناز مهم تر یکىکتاب  ینا 1

 ق( نوشته شد.825-983ذهبى) ینشمس الد
 .1182تذکرة الحفاظ، ص 2
 .222، ص2لسان المیزان، ج 3
 .26الشهب االحمدیة، ص 4
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 :بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيجَعْفَرِ  عَمِّ حَسَنِ بْنِ عَلِيّ

صادر نشده  ی، مدح و قدحعه معرفی نشده و حتی در خصوص اودر کتب رجالی شیاین فرد 

؛ حسن بن علی را تصحیف از حسین بن علی 1ناظم العقیلی در کتاب انتصاراً للوصیة است.

این تصحیف  دانسته و او را از ثقات شیعه معرفی کرده است. این درحالی است که برای

در کتاب  یسندضمن اینکه  دلیلی ذکر نکرده و بر اساس احتماالت نتیجه گرفته است.

 "حسن"درج شده و عم جعفر بن احمد مصری را با اسم  "الکامل فی الضعفاء الرجال"

 آورده است:

ثنا جعفر، ثنا یوسف بن یعقوب بن سالم االحمر، حدثنا هشام بن الحکم، و ثنا جعفر، قال: و 

2الحسن بن علی بن بیان... .حدثنی عمّی 
 

 :حَسَنِ بْنِ عَلِيّ وَالِد؛ بَيَان بْنِ عَلِيِّ

 یها است که در گروه ناشناخته یالمصر یابهبن س یدبن ز یانبن ب یشخص همان عل این

 وجود ندارد.  یمدح و قدح یباره ودربوده و در کتب شیعه  یرجال

 

 

 

 

                                            
 .92، صیةانتصاراً للوص 1
 .185، ص2، جالضعفاء الرجال یالکامل ف 2
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 نتيجه بررسي:

نتایج حاصل شده با تعریف حدیث پس از بررسی احواالت راویان حدیث موسوم به وصیت، 

 شود: صحیح از منظر متأخرین امامیه تطبیق داده می

با شاخصه امامی بودن راویان  از اهل تسنن بوده والف. علی بن سنان موصلی العدل  

 سازگاری ندارد،

ب. احمد بن محمد بن الخلیل؛ فاسد المذهب و وضاع للحدیث بوده و با شاخصه عدالت 

 راوی سازگاری ندارد.

ضمن اینکه سایر راویان حدیث مجهول بوده و احتمال اینکه از اهل تسنن بوده یا عادل 

توان این  اساس دیدگاه متأخرین امامیه نیز نمینباشند، خالی از وجه نیست. بنابر این بر 

  حدیث را صحیح دانست.
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 از سند حدیث  بصریدفاع احمد

عدم نیاز به بررسی سندی روایات پیشین خود، مبنی بر بر خالف ادعای  احمد بصری

فقد بینّا : »، ادعای صحیح بودن سند حدیث موسوم به وصیت را داشته و گفته است1اعتقادی

وصیة سندها صحیح و أنه یکفی شهادة الشیخ الطوسی لرواتها بأنّهم من الخاصة أی لهم أنّ ال

پس  2«.إذن، فالصحیح أن نحکم بصدق المؤمن حتی یأتی دلیل قطعی علی کذبهة... من الشیع

تبیین کردیم برای آنان که همانا سند روایت وصیت صحیح است و در صحت آن، سخن شیخ 

شیعه بودن راویان  کفایت کرده و به 3«ما روی من جهت الخاصةفأما »که فرمود:  )ره(طوسی

.. نتیجه اینکه؛ روش درست این است که حکم به راستگویی .دهد میاین حدیث شهادت 

 مؤمن بدهیم تا اینکه دلیلی قطعی بر کذب وی به دست آمده باشد.

 ز:در این دفاعیه، به دو نکته کلی اشاره کرده است که عبارتند ا احمد بصری

من جهت  یفأما ما روبه استناد و شهادت شیخ طوسی ) بخش نخستين دفاعيه احمد بصري:

 تمامی راویان این حدیث شیعه هستند. (الخاصة

 : شود گفته میدر پاسخ به این سخن 

به معنای  )ره(در کتاب شیخ طوسی« من جهت الخاصة یفأما ما رو»چنانچه عبارت  اوالً

فمما روی » شهادت به شیعه بودن تمامی روات است، پس با این حساب بایستی با عبارت

                                            
 .2المقدسة الکتاب العاصم من الضالل، احمد الحسن، ص یةالوص 1
 .28دالِل الصدق، ص 2
و در ابتدای روایات مربوط به اِمه اثنی  ، چند حدیث پیش از حدیث موسوم به وصیت138ص، الغیبةشیخ طوسی)ره( در کتاب  3

 «.آن است که به شمارش بیایداما روایاتی که از طریق خاصه)شیعه( صادر شده است بیش از »عشر، گفته است: 
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نیز شهادت به شیعه نبودن تمامی روات در روایات  1«الشیعة  فی ذلک من جهة مخالفی

اثنی تعداد قابل توجهی از راویان آن احادیث شیعه  نکه یقیناًداده باشد، و حال آ پیشین

فمما روی فی ذلک من »عبارت  در ذیلبه عنوان نمونه؛ سند اولین روایت،  باشند. میعشری 

   گیرد: مورد بررسی قرار می «الشیعة  جهة مخالفی

مَا أَخْبَرَنِی بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَاشِرِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو 

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الشُّجَاعِیُّ الْکَاتِبُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْحُسَیْنِ 

انَ بْنِ عَلَّانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَ  بَ النُّعْمَانِیِّ الْکَاتِبِالْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِی زَیْنَ

 دَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ الْجَعْدِدَادِیُّ بِدِمَشْقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَکْرِ بْنُ أَبِی خَیْثَمَةَ قَالَ حَالْبَغْ  الذَّهَبِیُ

 عَنْ زِیَادِ بْنِ خَیْثَمَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ ثَنِی زُهَیْرُ بْنُ مُعَاوِیَةَقَالَ حَدَّ

یَکُونُ بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ » یَقُول (ص)قُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِیَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ

 2...«.خَلِیفَةً کُلُّهُمْ مِنْ قُرَیْشٍ

 :أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَاشِر

اهل کوفه و ثقه امامی »باره این راوی آمده است: کتاب الفهرست شیخ طوسی)ره( دردر  

است که محضر امام رضا)ع( را درك کرده و از نزد ایشان دارای عظمت فراوانی بوده 

     3«.است

                                            
صفحه قبل از ذکر روایات از جهت خاصه و در ابتدای روایاتی که از جهت عامه و مخالفین شیعه صادر شده  11شیخ طوسی 1

 .128ص، الغیبة للطوسی«. اما روایاتی که از جهت مخالفین شیعه نقل شده است»گفته است: 
 .125ص، للطوسیالغیبة  2
 .81، صأحمد باب، الهمزة باب، الطوسی فهرست 3
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 أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشُّجَاعِيُّ الْكَاتِبُ

خوانده  نویسنده آنبر  آن راو  سخه برداشتهن ینعمان یبتغایشان ثقه امامی بوده و از کتاب 

 یقهامر در مشهد عت ینشاهد ا یو نجاش خواندند یم یکتاب را در نزد و ینا یگرانبود. لذا د

 1بوده است.

 : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي زَيْنَبَ النُّعْمَانِيِّ الْكَاتِبِ

واال،  یمقام یاز بزرگان اصحاب ما و دارانعمانی » :اند گفته 2نعمانیدرباره علمای رجال 

  3.«فراوان است یاتو روا یحصح یاعتقاد یسته،شا یگاهیجا

اما با این  ،وجود دارد ایتدر سند این روسه راوی شیعه اثنی عشری مشخص شد،  چنانکه

بنابراین، صرف وجود، شیخ طوسی)ره( آن را در ردیف روایات مخالفین شیعه آورده است. 

، داللت بر شهادت "عامهمن جهت ال"یا  "من جهت الخاصه"نقل یک حدیث در ذیل عبارت 

  مؤلف کتاب الغیبة بر شیعه یا سنی بودن آنان ندارد.

ین است که این روایت از شود ا ه( استفاده مینهایت چیزی که از عبارت شیخ طوسی)رثانیاً 

اگر یک  لذادهند.  )اهل سنت( نقل نشده و تمامی راویان آن را عامه تشکیل نمیطریق عامه

توان آن را روایت  یا دو راوی از اهل سنت در سلسه سند روایتی وجود داشته باشد، نمی

                                            
 .353ص  نجاشی، رجال 1
از راویان ، «الغیبة للنعمانى»نویسنده کتاب شریف ابو عبد اهلل، محمد بن ابراهیم بن جعفر کاتب نعمانى، مشهور به ابن زینب،  2

استنباط بوده، از  اى خوش نظر و داراى قدرت وى عالوه بر این که نویسنده بزرگ شیعه در اوایل قرن چهارم هجرى است.

آید و بیشتر  او از شاگردان بزرگ ثقة االسالم کلینى به شمار مى اطالعات وسیعى درباره رجال و احادیث برخوردار بوده است.

آمد و به همین خاطر از شهرت، احترام و  همچنین کاتب و نویسنده او نیز به شمار مى معلومات خود را از ایشان فرا گرفته است.

 مند شده است. اصى در نزد علماء و فقهاى شیعه بهرهاعتبار خ
 .192الخالصه حلی، ص و 261، صداود ابن رجال و 353رجال نجاشی، ص 3
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شیعه، راویانی از اهل تسنن و  اهل سنت نامید. چنانچه در برخی از روایات موجود در منابع

)اهل تسنن( ن وجود، آن روایات را روایات عامهحتی راویانی از نواصب هستند، اما با ای

 نامیم. به عنوان نمونه: نمی

  نَجِیحٍ  حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عِیسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَالْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ 

  1.نْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَعَ

وجود دارد که به شهادت شیخ صدوق)ره( در  «احمد بن هالل»در سند این روایت 

باشد. اما با این وجود در سند روایت شیعی  ناصبی می 2من ال یحضره الفقیهکتاب 

 قرار گرفته است.

عَنْ عَلِیِّ   الْمُتَوَکِّلِ بن  مُوسَى  ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِالصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ، وَ الْعِلَلِ، وَ الْأَمَالِی

بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

  3.مَالِکِ بْنِ أَنَسدِیِّ عَنْ زِیَادٍ الْأَزْ

، امام مذهب «مالک بن أنس» نقل شده، که از طریق شیعهروایت  در سند این

 الکی در اهل سنت قرار گرفته است.م

تا زمانی که فسق و کذب شیعه ثابت نشده باشد، اصل بر  :ياحمد بصر يهدفاع دومبخش 

ای به روایت  مجهول بودن راویان حدیث خدشهلذا است.  )اصالة العدالة(راستگویی و عدالت

کند، چراکه بر اساس قواعد حدیثی، در صورت مواجه با روات مجهول، بایستی به  وارد نمی

                                            
 .322، ص1 کافی، ج 1
 .226، ص2 من ال یحضره الفقیه، ج 2
 .196ص، األمالی) للصدوق( 3
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مراجعه کنیم تا بدینوسیله حکم به عدالت راویان مجهول داده و روایت را اصالة العدالة 

  1پذیریم.

  شود: در پاسخ به این سخن گفته می

صدق و کذب و همچنین عدل و فسق از امور وجودیه هستند و امور وجودیه بعد از  ؛اوالً

 آید که کذب نباشد و زمانی کنند. لذا زمانی صدق می خود بروز میو ضد نبودن ضلع مقابل 

این قاعده، اصالة با هیچکدام از صدق و کذب و یا عدل و آید که فسق نباشد. بنابر عدل می

  2یابد. موضع خود و با نبود دیگری تحقق می فسق نبوده و هر کدام در

نبوده و به معنای این است که اگر به  شیعه بودن راویمعنای اصالة العدالة، شهادت به  ثانياً؛

توان به اصالة  شیعه بودن یک راوی اعتماد داشته و همزمان به عدالت آن شک شد، می

این درحالی  3بودن وی نمود.و راستگو تمسک کرده و حکم به عادل یا اصالة الصدق العدالة 

ها و مجاهیل روایی تشکیل  است که أغلب راویان حدیث موسوم به وصیت را ناشناخته

 اند که هیچ سندی بر شیعه یا سنی بودن آنان در دست نیست. داده

یا اینکه و اند  درباره راویانی که آنان را شیخ طوسی)ره( و سایر علماء درك نکرده ؛ثالثاً

یع و حسن و هیچ درکی از تش موجود بودهدرباره راویانی که نام آنان در اسناد روایت  حتی

، اصالة العدالة معنایی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع ظاهر رفتاری آنان در دست نیست

                                            
 .28، ص دالِل الصدق 1
 .23، ص2المهدویة الخاتمة، ج 2
 .8182، 18زنجانی، کتاب نکاح، جشبیری ر.ك:  3
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خواهد بود. لذا در عصر حاضر به محض مواجهه با مجاهیل روایی، مجاز به اجرای اصالة 

 ود.العدالة نخواهیم ب

لة العدالة در خصوص راویان مجهول، که هیچ مدح و قدحی بنابراین؛ حکم به اجرای اصا

 باشد، غیر معقول بوده و اساسا مردود و باطل است. پیرامون آنان در دست نمی

  



23 

 

 روایت: داللت بررسی

افراد ضعیف، فاسد المذهب، کذاب  ؛بر اساس دیدگاه علمای شیعه، اگر در سند یک روایت

شود، چنانچه محتوای روایت با  و... بوده باشد، باز در متن و داللت آن روایت تأمل می

شود. لذا شیخ طوسی)ره(  مسلمات شیعه مخالفت داشته باشد، آن روایت کنار گذاشته می

باشد، در در صورتی که راوی حدیث مخالفت اعتقادی با اصول مذهب داشته »فرماید:  می

در صورتی که با اخبار موثق شیعه  ه روایت کرده است نگریسته می شود،این صورت به آنچ

 1«.مخالفت داشته باشد، آن روایت بایستی طرد گردد

بر این اساس، در خصوص حدیث موسوم به وصیت نیز، با توجه به وجود افرادی همچون؛ 

و سایر مجاهیل رجالی، داللت روایت  علی بن سنان موصلی العدل و احمد بن محمد الخلیلی

 شود. بررسی شده و با مسلمات مذهب مطابقت داده می

آید که برخی از آنها  با بررسی متن حدیث موسوم به وصیت، اشکاالت متعددی پیش می

 :عبارتند از

را  )ع(که عدد اوصیاء است تمامی روایاتی ر خالفمضمون و محتوای این حدیث ب الف.

وصی برای رسول گرامی  22با توجه به اینکه باور به لذا اند.  منحصر در دوازده تن دانسته

صحت ساقط شده و درجه از  یتروا ینا، ردخالفت دام مذهب شیعه مسلماتبا اسالم)ص( 

  مانند امامت به آن استناد کرد. یدر مسأله مهم توان ینم

 

                                            
 .181و  126، ص1العدة فی اصول الفقه، ج 1
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 ت آمده است: چنانچه در خصوص حصر عدد اوصیاء)ع( و ختم وصای

حدثنا فضالة بن أیوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: قال أبو 

یا علی أنا أولى بالمؤمنین »لعلی بن أبی طالب)ع(:   جعفر)ع(: قال رسول اللّه)ص(

من أنفسهم ثم أنت یا علی أولى بالمؤمنین من أنفسهم ثم الحسن ثم الحسین ثم علی 

ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علی بن بن الحسین ثم محمد بن علی، 

موسى، ثم محمد بن علی، ثم علی بن محمد، ثم الحسن بن علی، ثم الحجة بن 

الخالفة و الوصایة و یغیب مدة طویلة، ثم یظهر و یمأل   إلیه  تنتهی  الحسن الذی

! یعل ی)ص( فرمود: ایامبراکرمپ 1«.األرض عدال و قسطا کما ملئت جورا و ظلما

به  ینسزاوارتر از خودشان هستم، سپس تو سزاوارتر از مومن ینمن به مؤمن

که خالفت  ی... سپس حجت فرزند حسن سزاوارتر است، همان کسی،خودشان هست

و بعد از آن ظاهر  شود یم یبغا یو مدت طوالن رسد یم یانبا او به پا یتو وصا

 ظلم و جور پر شده است. با ینکهکما ا کند یرا با عدل و داد پر م ینشده و زم

 ی، نام2هستند رسول گرامی)ص( یتوصماجرای  حاکی ازکه  ییثکدام از احاد یچدر ه ب.

آنها  ین( ذکر شده است که اولع)معصومامام  12آنها نام  امیو در تم در میان نبوده ییناز مهد

 .باشد ی( مع)ینفرزند امام حس ینآنان، نهم یین( و آخرع) یعل

متواتر  یاتبا روابه عنوان خلفاء الرسول)ص(  )ع(بعد از امام دوازدهم یینمهد یرشپذ ج.

  1.باشند در تعارض می، دنباش یم یعرجعت که به عنوان مسلمات مذهب تش

                                            
 .232، ص2 إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 1
 به چند مورد اشاره شد. مباحث قبلیدر خالل  2
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خطاب  )ص(اکرم رسول حضرتآمده:  یتروا یابتدادر است، لذا  ابهاماین روایت دارای  د.

 : یندفرما یم (ع) ینالمؤمن یربه حضرت ام

عَلِیّاً الْمُرْتَضَى وَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الصِّدِّیقَ الْأَکْبَرَ وَ   سَمَّاكَ اللَّهُ تَعَالَى فِی سَمَاِِهِ»

خداوند در  .«الْمَهْدِیَّ فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ لِأَحَدٍ غَیْرِكَالْفَارُوقَ الْأَعْظَمَ وَ الْمَأْمُونَ وَ 

اکبر و فاروق اعظم و  یقو صد ینالمؤمن یرو أم یالمرتض یعل آسمانها نام تو را

 یست.ن یحتو صح یرغ یگرید فردها بر  اسم یننهاد، پس ا یمأمون و مهد

صدق  لی)ع(ع ینالمؤمنیراماز  یرغ یبر کس یکه نام مهد آمده است یتروا یدر ابتدا تاًحاصر

مهدی به نحو عام بر تمامی اِمه  لقببر اساس روایات متواتر،  ؛اوالًکه یدر حال، کند ینم

چنانچه در روایات  .باشد می امام دوازدهم)ع( لقبو به نحو خاص، صدق کرده معصومین)ع( 

 آمده است:

  الْخَلَفُ الصَّالِحُ مِنْ وُلْدِ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ هُوَ صَاحِبُ»قَالَ:  (ع)عَنِ الرِّضَا 

و فرزند صالح حسن بن  ینامام رضا)ع( فرمود: جانش 2.«الْمَهْدِیُّوَ هُوَ   الزَّمَانِ

 )ع( است.ی)ع(، همان صاحب الزمان و همان مهدیعل

ظاهرا نام مهدی شته و دا یو نا همخوان یرآمده تغا یتبا آنچه در صدر روا یتروا یلذثانیاً؛ 

  3بر فرزند امام دوازدهم)ع( نهاده است.ذیل روایت در را 

                                                                                                                
 در بحث رجعت و خالفت بررسی خواهد شد. 1
 .288ص ،2 ج، کشف الغمة فی معرفة األِمة 2
 .68، ص2المهدویة الخاتمة، ج 3
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؛ این اسماء به شکل مجموعی بر اند این اشکال گفته اتباع احمد بصری در توجیهبرخی از 

تواند به سایر اهل بیت)ع( نیز اطالق  کسی غیر از علی)ع( جایز نیست اما به شکل فردی می

 شود: گردد. در پاسخ به دفاعیه گفته می

اسم به عنوان تواند  و هیچکدام از موارد یاد شده نمی 1بین اسم و لقب فرق واضحی است -

است و  "علی"، زیرا اسم خاص آن حضرت بر اساس تصریح روایات علی)ع( باشدحضرت 

با اشتباهاً درحالیکه متن روایت، این القاب را  باشد، موارد یاد شده القاب آن حضرت می

 معرفی کرده است.ایشان عنوان اسم 

، تمامی القاب مختص علی بن ابی طالب)ع( بوده و 3و المأمون 2یمهدال لقبغیر از   -

در خصوص القاب مذکور آمده  جایز نیست. )فردی و مجموعی(اطالق آن بر غیر ایشان

  است: 

 

                                            
 ؛اسماما  .خاِن یا ینام یاکاذب  یامثل صادق  .مذموم و مثبت در فرد است یاممدوح  یو صفت یژگیو و یتخصوص یانگربلقب؛  1

 و... . ، بکریدز ،حسن ی،؛ مانند علبوده و داللتی برای توصیف و مذمت فرد نداردلقب غیر از 
هُوَ  وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ  وَ کُنْیَتُهُ کُنْیَتِی لَقَبُهُ الْمَهْدِیُ  کَاسْمِی  اسْمُهُ »أَنَّهُ قَالَ (ص)أَوْصَى النَّبِیُّقَالَ:   لنَّوْبَخْتِیِسَهْلٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ ا 2

پیامبر)ص( وصیت کرد و فرمود: اسم او همانند اسم من است و کنیه او همانند کنیه من است و لقب  «.الْمُنْتَظَرُ وَ هُوَ صَاحِبُ الزَّمَانِ

 .281ص ،الغیبة للطوسیاو مهدی است. او حجت و منتظر و صاحب الزمان است. 
 ینتا صحت ا یدنگرد یداخصوص پ یندر ا یسند یچطالب)ع(، ه یاب بن یعل یبرا "مأمون"پس از تتبع فراوان درباره لقب  3

 ینبر ا ییدیآمده است که خود تأ یاسینآل  یارتلقب درباره امام دوازدهم)ع( در ز ینکند. البته ا ییدآن حضرت تأ یلقب را برا

السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا : »فرماید ی. چنانچه میستن یشانلقب حصر در ا ینباشد، ا أمونلقب م ی)ع( دارایاست که اگر حضرت عل

    . 263، ص2 اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، ج«. الْمَأْمُون  الْإِمَامُ
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  :الْمُرْتَضَى

 گفتهعلت آن  یاندر بو  1داده( ع)یامام عل به (ص)یامبرپ ی است کهاز القاب یکی ؛یمرتض

 شده:

2 است. یده( پسندص)یامبرپ ینو جانش وصیّ عنوان به را او متعال خداوند چون -
 

خدا و رسول  یتامور، رضا یع( در جمع)علی: گفت که شده نقل عباس ابن از -

 3شد. یدهنام یجهت، مرتض ینرا در نظر داشت و به هم

  :الْمُؤْمِنِينأَمِير

 یرالمؤمنینامرا )ع( یخدا عل»: درباره اختصاص لقب امیرالمؤمنین به علی)ع( آمده است

را )ع( قاِم آل محمد ینام خوانده شود، حت ینبه ا یکس یستاست و روا ن یدهنام

4«.کنند یخطاب م اهلل ةیو به او بق گویند ینم ینرالمؤمنیام
 

به  یاآ» سئوال شد:)ع( آمده است که از ایشان از حضرت صادقهمچنین در روایتی دیگر 

)ع( یعنوان مخصوص عل ینفرمود: نه، ا شود؟ یخطاب م یرالمومنینامحضرت قاِم، لقب 

شود، و هر کس  یدهنام نام ینبه ا یستنه قبل از او و نه پس از او، سزاوار ن کس، یچاست؛ ه

 5.«کند کافر است ییادعا ینچن

                                            
 .111، ص 3 طالب، ج  یابن شهر آشوب، مناقب آل اب 1
 .318، ص 2 القربى، ج  یالموده لذو ینابیع یم،بن ابراه یمان، سل قندوزى 2
 .91ص ، 38، ج بحار األنوار 3
 .226 ص ین،مجمع البحر 4
 .216ص ،2 ج، تحفة األولیاء )ترجمه أصول کافى( 5
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 :الْأَكْبَر الصِّدِّيق

من بنده خدا و برادر رسول »فرمود:  درباره اختصاص این لقب به ایشان علی)ع(حضرت 

خدا)ص( هستم و من صدیق اکبر هستم که بعد از من کسی جز شخص دروغگو، این سخن 

   1«.را درباره خودش نخواهد گفت

  :الْفَارُوقَ الْأَعْظَم

همانا علی همراه قرآن و حق » رسول خدا)ص( درباره اختصاص لقب فاروق اعظم فرمود:

در میان امتم است و بر اساس  است... او فاروق بین حق و باطل و وصی و وزیر و خلیفه من

  2«.کند سنت من مبارزه می

بوده و مرجع ضمیر مشخص نشده  آمده است، مبهم« فلیُسلّمها»آنچه در روایت با عنوان هه. 

، با باور مسلم شیعه که اعتقاد به خالفت بدانیممرجع ضمیر  را« خالفة»چنانچه اما  است

بود و از طرفی با روایات متواتره که عدد خلفاء گانه دارد در تضاد خواهد  امامان دوازده

اند معارضه خواهد کرد. چنانچه پیامبر اکرم)ص( فرمود:  دانسته دوازده پیامبر اکرم)ص( را

همانا عدد خلفاء بعد از من، به تعداد نقباء  3«.عِدَّةَ الْخُلَفَاءِ بَعْدِی عِدَّةُ نُقَبَاءِ مُوسَى  أَنَ»

بعد از  4«.هاشم یکلهم من بن ةیفعشر خل یاثن یبعد»فرماید:  همچنین می موسی)ع( است.

                                            
 .211ص ،2 ج ،الخصال 1
 .551ص ،2 ج ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی 2
 .12681کنزالعمال، ح  و 381، ص 1ج یر،جامع الصغو  8األِمة اإلثنی عشر، المقدمة ، صمقتضب األثر فی النص على  3

 .833ص  88و باب  315ص  89الموده، باب  ینابیع؛ 62ص  ی،موده القرب 4
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باشند. و همچنین روایات متواتره در این  لیفه است که همه آنان از قریش میمن دوازده خ

1زمینه که در کتب معتبر شیعه و سنی بدان اشاره شده است.
 

برگردانده شود، در آن صورت بایستی قاِل به  «امامة»ضمیر به مرجع در صورتی که  و

امامت مهدیین شویم، در حالیکه اوالً؛ این باور با صدر روایت که امامت را از مهدیین جدا 

تعارض داشته و ثانیاً؛ با سایر روایاتی که تصریح بر عدم « فَذَلِکَ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً»کرده است 

عرض گوید: به امام صادق )ع(  میابو بصیر شند. چنانچه با امامت مهدیین دارند ناسازگار می

فرمود: پس از قاِم دوازده مهدىّ  : اى فرزند رسول خدا! من از پدر شما شنیدم که مىکردم

آنها قومى از  .نه دوازده امام ،دوازده مهدىّ گفته است»خواهد بود، امام صادق )ع( فرمود: 

  2.«خوانند شیعیان ما هستند که مردم را به مواالت و معرفت حقّ ما مى

و  یشانتا امام دوازدهم)ع( ظهور در امامت دارد اما مشکل مذکور پس از ا یرالبته مرجع ضم

 .آید یبه وجود م یینبا آغاز مهد

واتری که عدد فرض کنیم، با روایات مت« ةوصای»همچنین در صورتی که مرجع ضمیر را 

 کند. چنانچه پیامبر اکرم)ص( فرمود:  اوصیاء را دوازده دانسته است تعارض پیدا می

                                            
 326، ص 2ج ین،فراِهد السهمط   .31، ص 9مسلم، ج یح، صح61، ص 8مسند، احمد بن حنبل، ج .81، ص 81بحار االنوار، ج  1

ص  16و ج  26 -1ص  13و ج  382-382ص  2احقاق الحهق، و ملحقهات آن ج    با ذکر سند از ابن عباس. 886تحت شماره 

 و... .222-219ص  یقمراجعه شود به عمده ابن بطر یز، ن925-932
هِ الْکُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِمْهرَانَ النَّخَعِهیُّ   حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّ 2

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّههِ إِنِّهی   عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِلصَّادِقِ  عَنْ

اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیّاً وَ لَمْ یَقُلْ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً وَ لَکِنَّهُمْ قَهوْمٌ  »ا عَشَرَ مَهْدِیّاً فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ أَنَّهُ قَالَ یَکُونُ بَعْدَ الْقَاِِمِ اثْنَ (ع)سَمِعْتُ مِنْ أَبِیکَ 

 .21، ص 2ج ، ینصدوق، کمال الد یخش «.مِنْ شِیعَتِنَا یَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى مُوَاالتِنَا وَ مَعْرِفَةِ حَقِّنَا
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عَشَرَ إِمَاماً بَعْدَ  مِنْهُمْ أَحَدَخِیَارُ أُمَّتِی    تِی وَ هُمْعَشَرَ وَصِیّاً مِنْ أَهْلِ بَیْ  اثْنَیْ  بَعْدِی»

[  عَلِیٌّ ع  أَوَّلُ الْأَِِمَّةِ ]أَخِی... حِدٌ قَامَ وَاحِدٌوَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ کُلَّمَا هَلَکَ وَا   أَخِی

وَ أُمُّهُمُ ابْنَتِی خَیْرُهُمْ ثُمَّ ابْنِیَ الْحَسَنُ ثُمَّ ابْنِیَ الْحُسَیْنُ ثُمَّ تِسْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ 

های امتم  باشد. آنان بهترین دوازده وصی از اهل بیتم میبعد از من  1«.)س(فَاطِمَةُ

یکی پس از دیگری است. هر  ،هستند که یازده امام از آنان بعد از برادرم علی)ع(

کند. اولین این اِمه  زمانی که یکی از آنان وفات فرمود دیگری به جای او قیام می

دم حسین، سپس نه برادرم علی)ع( و بهترین آنان، سپس فرزندم حسن، سپس فرزن

 باشد.  تن از فرزندان حسین است و مادر همه آنان دخترم فاطمه)س( می

، خود، با برخی از روایات هم ردیف)به لحاظ سندی( امام 12مهدی پس از  12روایت  .و

عدد منسوب به امام صادق)ع(  در روایت ؛ند. به عنوان نمونهدر تعارض عددی می باش

چنانچه آمده دانسته است.  امام حسین)ع(قاِم)ع( را یازده نفر از فرزندان مهدیین پس از 

)ع( حسیناز فرزندان  یمهد یازده )ع(که از ما بعد از قاِم یابا حمزه به درست یا»: است

 2«.خواهد بود

 (ع)یامام مهد یبرا و جانشینی« وصی»و همچنین وجود  «احمد»به نام ی وجود فرزند .ز

 .متفرد استاین روایت ذکر نشده است و  یتیروا یچدر ه

                                            
 .959ص ،2 ج ،الهاللین قیس کتاب سلیم ب   1
یا أبا حمزة إن منا بعد القاِم أحد عشر مههدیا مهن ولهد    »، عن أبی عبد اهلل علیه السالم فی حدیث طویل أنه قال : عن أبی حمزة 2

 . 812ح  285ص  یالطوس یبةالغ«. الحسین علیه السالم
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نتیجه اینکه؛ حدیث موسوم به وصیت در کتاب الغیبة شیخ طوسی)ره(، به لحاظ سندی و 

 باشد.   داللی فاقد صحت و اتقان بوده و مورد پذیرش نمی

 

 علی من اتبع الهدیوالسالم 

 محمدی هوشیارعلی 

11/11/69 

 

 

 


