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پیشگفتار �
از دیرباز، باورهای آخرالزمانی مورد سوء استفاده  افراد منحرف بوده و برای 
رسیدن به اهداف و اغراض مسموم خود، احساسات دینی مردم را بازیچه خود 
قرار داده اند. غالبا این افراد، در مواجهه با شرایطی همچون؛ سختی  و فقر مردم، 
جنگ و خونریزی ، ظلم و برقرار نشدن عدالت اجتماعی در جوامع، طوالنی شدن 
و  ظهور  است،  گوار  نا مردم  دید  از  که  مشکالتی  سایر  و  عصر؟جع؟  امام  غیبت 
از فرصت ایجاد شده نهایت بهره برداری را داشته باشند. لذا در  تا  بروز می کنند 
گونی همچون؛  گونا گونه شناسی ادعاهای مدعیان دروغین مهدویت، ادعاهای 
ادعای امامت و مهدویت، ادعای سفارت، ادعای نیابت خاص، ادعای خراسانی 
کدام در برهه ای از تاریخ  که هر  بودن و ادعای یمانیت و... به چشم می خورد 
کرده و برای اثبات ادعاهای واهی خود به آیات و روایات متعددی  ظهور و بروز 

گروهی از مسلمانان را به واسطه این سخنان فریب داده اند.  کرده و  استناد 
تبار  از  ایشان  انزجار  میزان  دوازدهم؟ع؟،  امام  مبارک  توقیعات  بررسی  با   
که در زمان غیبت صغری مدعی  این مدعیان به دست می آید. یکی از افرادی 
از  توقیعی  وی  درباره  و  بوده  مهدی؟جع؟  حضرت  جانب  از  نیابت  و  ارتباط 
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جانب حضرت صادر شده؛ شخصی بنام محمد بن علی بن ابی الَعزاِقر مشهور به 
که  َشلَمغانی از یاران امام حسن عسکری؟ع؟ و ازمحدثان شیعی در بغداد است 
مدتی در غیاب حسین بن روح، سومین نایب خاص امام مهدی؟ع؟ به بعضی از 
امور شیعیان رسیدگی می کرد. شلمغانی پس از آنکه ادعای نیابت امام زمان؟ع؟ 
کم  گرفت و بعد از مدتی به دستور حا کرد، مورد لعن امام مهدی؟ع؟ قرار  را علنی 
در  روح  ابن  حسین  به  شریفش  درتوقیع  امام؟ع؟  شد.1  آویخته  دار  به  عباسی 

رابطه با دیدگاه خود نسبت به ادعاهای شلمغانی فرمود: 
کیفر  که خداوند  کسانی است  از  »... محمد بن علی، معروف به شلمغانی، 
کند و مهلتی به او عطا نفرماید. او از اسالم منحرف شده و خود را از  او را تعجیل 
که داللت  از دین خدا مرتد شده و ادعاهایی می کند  آن جدا ساخته است. وی 
را  برانکار ذات خداوند متعال دارد. دروغ پردازی و دروغ گویی می کند. باطل ها 
می  دهند  باطل  نسبتی  خدا  به  که  آنان  است.  بزرگی  متخلف  و  می آورد  برزبان 
درخطای محض بوده و مسلمًا در خسران  اند. در حقیقت برائت خود را در محضر 
باشلمغانی  رابطه ای  هرگونه  از  گرامیش؟ص؟  خاندان  و  پیامبر  و  متعال  خداوند 
اعالم می  داریم. به او)شلمغانی( لعن می فرستیم و لعنت دائم خداوند بر او باد، 
در آشکار و نهان، در هر زمان و مکان و لعنت خداوندی برموافقان و پیروان او 
بنابراین  دهند.  ادامه  او  با  را  خود  پیوند  اعالم  این  باشنیدن  برآنانکه  نیز  و  باد 
احتیاط  و  کرده  حفاظت  او  از  را  خود  که  برسان  امامیه(  )وکالی  آنان  اطالع  به 
هاللی،  نمیری،  شریعی،  همچون؛  او  پیشینیان  برابر  در  که  آنچنان  می کنیم، 
الهی  سنن  به  راضی  داشتیم.  مشابهی  دیدگاه  و  کردیم  چنین  دیگران  و  باللی 

1.  احتجاج، ج۲، ص۲۸۹ 



پیشگفتار     

|    15     

کفایت می  کند و بهترین نگهبان است«.1 هستیم. خداوند ما را در تمام امور 
از  تن  چند  معرفی  می شود،  مشاهده  حضرت  مبارک  توقیع  پایان  در  آنچه 
که خود، اشاره ای واضح به این مطلب  مدعیان دروغین در باب مهدویت است 
که بحث ادعای نیابت، مسأله ای تازه نبوده و ممکن است تا زمان ظهور  دارد 
ادامه داشته باشد. لذا با بررسی تبار انحراف در باب مدعیان دروغین مهدویت، 
کدام در پس نقاب و تصویری  که هر  مدل های متفاوتی از ادعاها به دست می آید 
کرده و با استفاده از همین روش،  زیبا و خیرخواهانه، چهره واقعی خود را پنهان 
ج نموده اند. با این وجود،  عده زیادی از مومنان را فریب داده و از دین اسالم خار
کنون نیز از آسیب چنین ادعاهای ناصوابی در امان نبوده و شاهد بروز افرادی  ا
که مردم را با ادعاهای دروغین خود فریب داده  همچون »احمد بصری« هستیم 

کت می کشانند.  و به وادی هال
درسنامه حاضر، با هدف نقد برخی از ادعاهای انحرافی احمد بصری تدوین 
ح  از طر پژوهان محترم،  دانش  و سطح علمی  اختصار  رعایت  به جهت  و  شده 

بسیاری از ادعاها و پاسخ ها خودداری شده است. 
والسالم علی عباد اهلل الصالحین
علی محمدی هوشیار

1.  غیبت طوسی، ص ۴1۰ 
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الحسن  »احمد  به  البصری)1968م(1معروف  السلمی  اسماعیل صالح  احمد 
را  خود  وی  است.3  مهدویت  مسیر  در  نوظهور  جریان  های  از  یکی  الیمانی«2، 
دارای  آن،  بر  عالوه  و  دانسته4  دوازدهم؟ع؟  امام  واسطه  با  فرزند  پنجمین 
که ادعای یمانی5 بودن، سفارت و وصایت حضرت  ادعاهای بیشماری می باشد 

حجت؟ع؟ اساس ادعای این شخص را تشکیل می دهد.
غ  احمد بصری درسال)1992م( از دانشکده مهندسی در رشته شهرسازی فار
گردید و تا سال )1999م(، هیچ سندی از زندگی و فعالیت های وی در  التحصیل 

کشور عراق در دست نیست. 

یه، ص1۲1  1.  احمد بن اسماعیل بن صالح بن حسین بن سلمان بن داوود بن هنبوش. أدعیاء المهدو
یه  کنین این عشـیره در ناصر یه و بصره و کربال مسـتقر هسـتند، سـا یلم در سـه منطقه ناصر ۲.  با توجه به اینکه عشـیره ابوسـو
کنین کربـالء را »بنـی حسـن« نامیده انـد. از ایـن رهگـذر، احمـد نیـز کـه از عشـیره مسـتقر  و بصـره را بـا عنـوان »آل حسـن« و سـا
در بصره اسـت با عنوان »الحسـن« شـناخته می شـود. قابل توجه اینکه این عشـیره از سـادات نمی باشـند. الطامة الکبری، 

ناصـر مهدی محمـد البصری، ص1۸ 
یه می باشند.  یلم ناصر 3.  نام پدر احمد بصری؛ اسماعیل و نام مادرش بثینه نجم از طایفه هنبوش و از قبیله ابو سو

یح کـرده اسـت:  أحمـد ابـن إسـماعیل ابـن صالـح ابـن حسـین ابـن سـلمان ابـن  ۴.  احمـد بصـری نسـب خـود را اینگونـه تشـر
اإلمـام محمـد بـن الحسـن العسـکری؟ع؟.

5.  براساس برخی روایات، فردی با لقب »یمانی« ظهور کرده و به یاری امام دوازدهم؟ع؟ خواهد شتافت.
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حوزه  در  کوتاهی  مدت  و  رفته  أشرف  نجف  سمت  به  )1999م(  سال  در 
فردی  با  سال  همان  در  و  شد  حاضر  صدر؟هر؟  محمدصادق  اهلل  آیت  حضرت 
به نام »شیخ حیدر ُمشتت چاسب القحطانی آل ُمنّشد معروف به ابوحسن«1 در 

حوزه علمیه آشنا شد. 
گذاشته و او را در  یک سال پس از آن، ادعای خود را با حیدر مشتت در میان 
ِسمت یمانّیت و وزارت امام دوازدهم؟ع؟ قرار داد. پس از آن با زیر سئوال بردن 
کارآمدی دروس،  نیابت عامه فقهاء و ادعای فساد مالی در حوزه های علمیه و نا

هر دو از ادامه تحصیل در حوزه علمیه انصراف دادند.2
احمد بصری در سایت رسمی خود درباره ماجرای تحصیل علوم حوزوی خود 

می گوید: 
»مـن بـه نجـف اشـرف رفتـه و بـا هـدف تحصیـل علـوم دینیـه در آنجـا سـکونت 

کـردم ولـی بعـد از آنکـه وارد حـوزه شـدم و از مجموعـه دراسـات ایـن حـوزه مطلـع 

کـه در حـوزه یـک سـری خلـل بسـیار بـزرگ دیـده می شـود )ال اقل در  شـدم، دیـدم 

 لغـت عـرب و اصول فقه و کالم ومنطق و فلسـفه و عقاید و فقه 
ً
نظـر مـن( و صرفـا

کریم یا سـنت شـریف نبوی  گاه قرآن  و احـکام شـرعیه را مطالعـه می کننـد و هیـچ 

یـا أحادیـث محمـد و آل محمـد؟ص؟ تدریـس نمی شـود و آنهـا درس اخـالق الهـی 

گذاشـته اند. پـس بـه  کنـار  ـق بـه آن اخـالق واجـب اسـت را 
ّ
کـه بـر هـر مومنـی تخل

گرفتـه  گوشـه عزلـت  کنـم و در خانـه ام  گرفتـم از حـوزه دوری  ایـن دلیـل تصمیـم 

 بـا بعضـی 
ً
کاری تنهـا خوانـدم و فقـط صرفـا کمـک  و علـوم حـوزوی را بـدون هیـچ 

1.  حیـدر فرزنـد مشـتت از آل منشـد؛ متولـد شـهر کاظمـی بغـداد در سـال 1۹76 بـوده و دوران زندگـی خـود را در شـهر العمـاره 
عـراق گذرانـده اسـت. وی بعدهـا نـام خـود را بـه ابوعبـداهلل الحسـین القحطانـی تغییـر داده و احمـد بصـری را دجـال نامیـد.

یه، ص15۲  ۲.  الحرکات المهدو
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کـه باعـث شـد تـا مـن بـه  از روحانیـون حـوزه نجـف در ارتبـاط باشـم... ولـی آنچـه 

کـه مـن در رؤیـا امـام زمـان؟ع؟ را  حـوزه علمیـه نجـف اشـرف راه یابـم ایـن بـود 

کـه بـه مـن دسـتور داد تـا بـه حـوزه علمیـه نجـف بـروم و وی از آنچـه برایـم  دیـدم 
گفتـه بـود همـان شـد«.1 کـه وی  اتفـاق خواهـد افتـاد خبـر داد و هرآنچـه 

نشر  جهت  علمیه،  حوزه  از  انصراف  از  پس  مشتت،  حیدر  و  بصری  احمد   
عقاید و تجهیز قوای نظامی خود،  خانه ای را به عنوان مکتب امام احمد بصری 
گرفته و در آنجا سکونت  و یمانی موعود در محله صریفه در منطقه سهله در نظر 

یافتند.2
)العمارة در  از محل زندگی خود  را  تبلیغی اش  اولین مسافرت  حیدر مشتت3 
را به سوی سفیر امام دوازدهم؟ع؟ و یمانیت  جنوب عراق( آغاز نموده و مردم 
»عیسی  نام  به  شخصی  همراه  به  )2000م(  سال  در  وی  کرد.  دعوت  خود 

المزرعاوی« معروف به سید صالح )ابو شاهد( وارد ایران شد. 
حیدر مشتت به سمت شهر مقدس قم آمده و پس از دیدار با فردی به نام 

حسن راضی الکعبی برنامه های تبلیغی خود را آغاز نمود.
کورانی4 و ارسال نامه  لذا اولین دیدار خود را با آیت اهلل روحانی و شیخ علی 
کرد و پس از تحمل  دعوت به 24 تن از مراجع و فضالی حوزه علمیه قم، آغاز 

شش ماه زندان در ایران، به عراق بازگشت.

http://almahdyoon.org   1
یه، ص7  ۲. دراسه تحلیلیه حول الحرکات المهدو

3. با توجه به وجود نیروهای صرخی در کربال و نجف و مخالفت شدیدشـان با انصار احمد بصری، حیدر مشـتت به بغداد 
یه »القائـم« نمـود تـا بدیـن وسـیله بتوانـد  رفتـه و بـا همراهـی ضیـاء الکرعـاوی اقـدام بـه تشـکیل موسسـه القائـم و انتشـار نشـر
یه »الصوت الحق االسـبوعیه التی تـروج للفکر المهدوی«  احمـد بصـری را تبلیـغ کنـد. احمـد بصـری نیـز وارد بصـره شـده و نشـر

یة، ص153  اقـدام بـه گسـترش دعـوت انحرافی خـود نمود. الحـرکات المهدو
۴. جهت اطالع از ماجرای دیدار حیدر مشتت با شیخ علی کورانی، به کتاب دجال بصره، ص 3۰ الی ۴۰ مراجعه شود.
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کرده و  احمد بصری در سال)2003م( طی بیانیه ای یمانیت را از خود سلب 
کرد:  اعالم 

کیمینی داعی ألمری هادی لصراط  کان لی  »فاعلمـوا أیهـا النـاس أنه الیمانـی إال 

الـذی أسـیر علیـه بإرشـاد أبـی اإلمـام المهـدی محمـد بـن الحسـن؟ع؟...«.  اهلل 

ای مـردم بدانیـد! هیـچ یمانـی وجـود نـدارد مگـر اینکـه در سـمت راسـت مـن قـرار 

کننده به راه خداسـت  کننـده بـه امر ما اسـت. امری که هدایت  گرفتـه و فراخـوان 

و یمانـی بـا ارشـاد پـدرم مهـدی؟ع؟ حرکـت می کند. 

که در مکتب احمد  در این میان بر اساس شهادت شاهدان عینی، تنها فردی 
که  کسی نبود جز شیخ حیدر مشتت  بصری با عنوان »یمانی« شناخته می شد، 
در همان ایام با در دست داشتن این بیانیه، در شهرهای مختلف حاضر می شد 

و خود را یمانی و احمد بصری را فرزند و وصی امام مهدی؟ع؟ معرفی می کرد.1 
حیدر  و  بصری  احمد  بین  عدیده ای  اختالفات  بروز  با  )2005م(  سال  در 
به صورت  را  بیانیه ای، خود  انتشار  با  آشکار،  تناقضی  در  احمد بصری  مشتت، 

گفت:  کرده و  توأمان وصی امام؟ع؟ و یمانی موعود معرفی 
الیمانـی  و  المهدییـن  أول  إنـی  و  النهـار  رابعـه  فـی  الشـمس  مـن  أبیـن  »وأمـری 

الموعـود«. امـر مـن روشـن تر از خورشـید در وسـط روز اسـت و مـن اولیـن مهـدی و 

1.  الزم بـه ذکـر اسـت؛ بـا توجـه بـه اینکـه نسـب حیـدر مشـتت بـه قحطـان بازگشـت داشـته و نـام »القحطانـی« را بـه دنبـال 
داشـت، لـذا احمـد بصـری از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده و او را یمانـی نامیدنـد تـا بتوانـد بـه اهـداف خـود دسـت یابـد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه برخـی از روایـات، یمانـی را بـا نسـب قحطانـی معرفـی کرده انـد. چنانچـه آمـده اسـت: »ال تقـوم السـاعة حتـی 
یخـرج رجـل  مـن  قحطـان  َیُسـوُق  النـاس بعصـاه« زمـان ظهـور فـرا نمی رسـد مگـر آنکـه مـردی از قحطـان خـروج کنـد و مـردم را بـا 
یـب الحدیـث و األثـر، ج ۲، ص۴۲3. یـا اینکـه آمـده اسـت: قحطانـی اول کسـی اسـت کـه بـا  عصـا پیـش برانـد. النهایـة فـی غر

سـفیانی کار و زار می کنـد و شکسـت می خـورد و بـه یمـن بـاز می گـردد... مختصـر اثبـات الرجعـة، ح16   
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همـان یمانـی موعـود هسـتم.1

ح ادعاهای خود مناسب  احمد بصری پس ازسقوط صدام، فرصت را برای طر
راه  به  بصره  و  ناصریه  کربال،  نجف،  شهرهای  در  را  وسیعی  تشکیالت  و  دیده 
کرد و جان  انداخت. وی با تشکیل ُلجنه ها ی مختلف، فرقه خود را ساماندهی 

دوباره ای به این حرکت انحرافی داد. ساختار تشکیالتی این جریان عبارتند از:

لجنه علمی �
که  است  احمدبصری  آثار  تنظیم  و  کتب  تالیف  گروه،  این  اصلی  مأموریت 
کتاب از  کتاب منسوب به احمد بصری و تعداد 180 عنوان  کنون 24 عنوان  تا 
کتب منتسب به احمد  سوی انصار احمد بصری2 به رشته تحریر در آمده است. 

الحسن عبارتند از:
األجوبة الفقهیة)4 جلد( . 1
الجواب المنیر عبر األثیر )6 جلد(. 2
کمیه الناس. 3 کمیة اهلل ال حا حا
الحوار الثالث عشر. 4
العجل . 5
 بیان الحق والسداد من األعداد . 6
الجهاد باب الجنة . 7

یه، ص 1۲1  1.  أدعیاء المهدو
۲. برخـی از کتابهـای نوشـته شـده توسـط انصـار احمـد بصـری عبارتنـد از: المهـدی ولـی اهلل، دحـض تقـوالت المعاندیـن، 
 للوصیـه، قانون معرفـه الحجه، المعترضـون علی خلفاء 

ً
یـا أم االمـام، انتصـارا حجـه الوصـی و اوهـام المدعـی، االفحـام فـی رؤ

اهلل، دابـه االرض طالـع الشـمس، الوصیـه و الوصـی احمـد بصـری، البـالغ المبیـن، بحـث فـی العصمـه، الیمانـی الموعـود 
حجـه اهلل و... .
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شرائع اإلسالم )2 جلد(. 8
والقرآن)مـع . 9 واإلنجیـل  التـوراة  فـی  ینتـج  المهـدی  اإلمـام  ورسـول  وصـی 

 ) لتعلیـق ا
إضاءات حول دعوات المرسلین )5 جلد(. 10
المتشابهات )4 جلد(. 11
کل من یطلب الحق. 12 نصیحة الی طلبة الحوزة العلمیة و الی 
النبوة الخاتمة نبوة محمد؟ص؟. 13
الرجعة ثالث أیام اهلل الکبرى. 14
رحلة موسی الی مجمع البحرین. 15
رسالة الی فقه الخمس وما یلحق به. 16
رسالة الهدایة. 17
تفسیر آیة من سورة یونس. 18
شیء من سورة الفاتحة. 19
التیه أو الطریق الی اهلل. 20
کتاب التوحید فی تفسیر سورة التوحید. 21
الوصیة المقدسة الکتاب العاصم من الضالل. 22
عقائد االسالم. 23
وهم االلحاد.. 24

لجنه دینی �
گروه عبارت است از: تعیین ائمه جمعه و جماعات در شهرها و  وظایف این 
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استان ها، تدوین بانک اطالعات مبلغین حوزوی احمد بصری، اداره حوزه های 
احمد  انصار  دعاوی  و  مشکالت  حل  برای  قاضی  تعیین  بصری،  احمد  علمیه 
بصری، تبلیغ و نشر دعوت انحرافی احمد بصری، تعیین پاسخگویان و مناظره 

کنندگان رسمی دعوت احمد بصری.

لجنه امنیتی �
گروه، تأمین امنیت جانی و مالی انصار احمد بصری در شهرها  مأموریت این 
و همچنین تامین امنیت مراسمات و موکب های مناسبتی احمد بصری می باشد.

لجنه اطالع رسانی �
و  بوده  بصری  احمد  سخنرانی های  و  بیانیه ها  انتشار  گروه،  این  مسئولیت 

گروه می باشد. عالوه بر آن، مدیریت سایت و فضای مجازی نیز به عهده این 

لجنه مالی �
مسئولیت  هدایا،  و  نذورات  و  شرعی  وجوهات  دریافت  بر  عالوه  گروه،  این 
که  هزینه این مبالغ را بر عهده دارند. این مبالغ در سه بخش مصرف می گردد 

عبارتند از:
الف. شهریه طالب و مبلغین احمد بصری.

ب. چاپ و نشر کتب انصار و همچنین تجهیز کتابخانه های اتباع و حسینه ها.
ج. خرید تسلیحات و مهمات جنگی و آموزش های نظامی اتباع.



     درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری

     26   |

لجنه نظامی �
گروه با هدف جذب و آموزش نظامی اتباع، خرید تسلیحات و فرماندهی  این 
فعالیت  »سرایاالقائم«  عنوان  با  که  است  شده  تشکیل  نظامی  عملیات های 

می کنند.1

اختالف انصار احمد بصری �
را  خود  و  کرده  بیعت  وی  با  بصری،  احمد  ادله  با  مواجهه  از  پس  عده ای 
متحده  نیروهای  شکست  با  همزمان  اما  نامیدند.  الحسن«  احمد  امام  »انصار 
دچار  بصری  احمد  جریان  الزرکه2،  پادگان  در  الکرعاوی  ضیاء  و  بصری  احمد 
گروه »انصار مکتب« و »احالس« و »رایات سود« و »جیش  انشقاق شده و به چهار 
الغضب« تقسیم شدند. در باور انصار مکتب؛ براساس روایات موجود، فردی به 
هدف  با  و  داشته  وجود  است  دوازدهم؟ع؟  امام  فرستاده  و  فرزند  که  احمد  نام 
ک  کرده و در حال حاضر از طریق فیسبوک و پالتا آماده سازی قیام حضرت ظهور 
کاتب فیسبوک است  که  باور احالس، فردی  اما در  ارتباط می باشد.  با مردم در 
کتب  از  لذا بسیاری  از احمد بصری می دانند.  را فردی غیر  او  را قبول نداشته و 

نوشته شده در چهار سال اخیر را قبول نداشته و بر آنها نقد دارند.

یه احمد بصری، ص6  1. مدعی المهدو
۲.  عبدالزهـره ضیـاء الکرعـاوی و احمـد بصـری در سـال )۲۰۰7 م( بـا تأسـیس پادگانـی در منطقـه الزرکـه )بیـن نجـف و کربـال( 
اقـدام مسـلحانه ای را بـر ضـد علمـای شـیعه آغـاز کردنـد تـا بتواننـد در روز تاسـوعا بـه نجـف اشـرف حملـه کـرده، بیـوت مراجـع 
یـران و همـه آنـان را قتـل  عـام کننـد؛ کـه البتـه ایـن اقـدام قبـل از آغـاز بـا مداخلـه قـوای امنیتـی بـا شکسـت رو بـه رو  تقلیـد را و
یسـت نفـر از کشـته  شـد. در ایـن درگیـری، تعـداد سـیصد و چهـل و سـه نفـر کشـته و هـزار و هشـتاد و نـه نفـر دسـتگیر شـدند کـه دو
شـدگان از انصار احمد اسـماعیل  بصری بودند. قابل توجه اینکه کرعاوی در این درگیری کشـته و احمد اسـماعیل نیز پس 
از آن ناپدیـد شـد.  محاضـر التحقیـق الخاصـة بأحـداث الزرکـة، المعلومـات الوطنـی، ص6۴ و الشـرق االوسـط، معـد فیـاض 

بغـداد، جمعـه 1۴ محـرم1۴۲۸ 
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که  کسی می دانند  در باور انصار پرچم، مصداق فرد مذکور در روایات را غیر از 
در نزد انصار مکتب است. بنابراین انصار پرچم چنین شخصی را قبول نداشته و 

از وی و انصارش تبّری می جویند.
اساس  که  می گردد  خالصه  زیر  موارد  در  پرچم  انصار  باورهای  کلی  طور  به   

اختالفات آن را با انصار مکتب رقم می زند: 
که . 1 گروه پرچم )رایات سـود(؛ گروهی از اتباع و پیروان احمد بصری هسـتند 

بـر اسـاس مجموعـه ای از روایـات، مدعـی غیبـت احمـد بصری می باشـند. 
کـه احمـد الحسـن البصـری از سـال )2008م( و پـس از  آنـان بـر ایـن باورنـد 

درگیـری پـادگان الزرکـه، در غیبـت به سـر می برد. 
گـروه این اسـت که در روز مرگ ملک عبداهلل پادشـاه . 2 یکـی از ادعاهـای ایـن 

کـرده و  عربسـتان، احمـد الحسـن 12 نفـر از اتبـاع رایـات سـود را انتخـاب 
بـه دیـدار بـا امـام مهـدی؟ع؟  بـرده و امـام مهـدی؟ع؟ از خیانـت مکتـب 

کـرده اسـت.  نجـف، ابـراز ناراحتـی 
کـه احمـد بصـری در کتـب اولیه خود، بـه خیانت . 3 رایـات سـود برایـن باورنـد 

و ارتـداد بعضـی از انصـار )همچـون شـیوخ مکتـب نجـف(، هشـدار داده و 
آنهـا بخاطـر جمـع آوری امـوال بـه کـذب گویـی مرتکب شـده اند.

البصـری . 4 الحسـن  احمـد  غیبـت  از  بعـد  کـه  کتبـی  معتقدنـد؛  سـود  رایـات 
و  بـوده  فـراوان  علمـی  اشـکاالت  دارای  اسـت،  شـده  منتشـر  او  اسـم  بـه 

نیسـت. وی  نوشـته  آنـان  از  هیچکـدام 
کلمـات احمد بصری . 5 کـه مکتب نجـف، قوانین و  رایـات سـود اذعـان دارنـد 

کـه از دولـت و حکومـت  کـرده اسـت، چـرا  کمیـت اهلل را نقـض  و قانـون حا
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ایـن  و  کـرده  عـراق  بصـره  اسـتان  مجلـس  در  نماینـده  درخواسـت  عـراق 
مطلـب عـالوه بـر تاییـد حکومـت عـراق، بـه منزلـه خیانـت و نقـض قانـون 

کمیـت اهلل بـه شـمار مـی رود. حا
در بـاور رایـات سـود؛ عبـد اهلل هاشم)مسـتند سـاز(1، پـس از احمـد بصـری، . 6

همـان مهـدی دوم در حدیـث وصیـت شـیخ طوسـی؟هر؟ اسـت.
که پیرو  کسانی هستند  در این میان؛ علی الغریفی و عبداهلل هاشم از جمله 
نیز  دعوا  سوی  آن  و  دارند  آشکاری  درگیری  و  مخالفت  مکتب  با  و  بوده  پرچم 
معاذ، عالء  ابو  واثق حسینی، عبدالرحیم  العقیلی، سید  ناظم  افرادی همچون؛ 
بر  را  آن  نظامی  و  پیرو مکتب، مدیریت علمی  به عنوان  حمامی  حسن  و  سالم 

عهده دارند. 

جریان شناسی  �
جریان احمد بصری، همانند بسیاری از ِفرق انحرافی، بیش از آنکه یک فرقه 
که با هدف ایجاد اختالف و فتنه و  دینی بوده باشد، یک جنبش سیاسی است 
آن  صدد  در  آن،  بر  عالوه  و  شده  تشکیل  اسالمی)شیعی(  کشورهای  در  انحراف 
کارآمد جلوه دادن علوم دینی حوزه های علمیه  است تا با تخریب جایگاه علماء و نا
کرده و به  و با تبدیل نیابت عامه فقیه به نیابت خاّصه خود، مردم را از فقهاء جدا 

گمان باطل خود، زمینه را برای فروپاشی حوزه های علمیه فراهم نماید.

1.  عبـداهلل هاشـم مسـئولیت های مهمـی در بخـش تبلیغاتـی و مسـتند سـازی و راه انـدازی شـبکه های تبلیغـی در فضـای 
مجازی برای احمد بصری داشـته اسـت. وی با ارائه اسـناد و شـواهد متعددی اثبات می نماید که مطالب صفحه فیسـبوکی 
کـه بـه نـام احمـد الحسـن اسـت، توسـط واثـق الحسـینی و توفیـق مغربـی و مدیـران مکتـب نجـف نگاشـته می شـود نـه احمـد 

بصـری. 



درس اولا جریان شناسی     

|    29     

علمای   و  تقلید  مراجع  جایگاه  تخریب  در  بصری  احمد  نمونه؛  عنوان  به 
حضرت  انتظار  در  که  هستند  عملی  بی  علمای  آنها   ...« است:  آورده  شیعه 
و  وصی  و  مهدی؟ع؟  امام  تکذیب  به  آنها  خوردند.  شکست  مهدی؟ع؟  امام 
با  از مبارزه  و  او  از جهاد در پیشگاه  را  بلکه مردم  فرستاده اش بسنده نمی کنند، 
که دولتهای اسالمی را به غارت بردند منع می کنند!«.1 همچنین در بیانیه  کفار 
کرد: »بر هر مسلمانی ترک تقلید در فقه و عمل به احتیاط واجب  اول شوال اعالم 

کرده است«. کند با امام مهدی؟ع؟ مخالفت  که تقلید  است و هر 

چالش جریان احمد بصری در اسالم �
در  که  ِک درون شیعی است  از جریان های خطرنا جریان احمد بصری یکی 
کرده است. این جریان دارای نقشه راه و سناریویی  دهه اخیر ظهور و بروز پیدا 
که آن را از دعوت ها و تفکرات انحرافی پیشین متمایز  از پیش تعیین شده است 
فرقه ای  تصوف  و  بهائیت  ضاله  فرقه  همچون  جریان هایی  ردیف  در  و  ساخته 
که در راستای اثبات این سخن به دو نکته اساسی اشاره می گردد: قرار داده است 

م در مذهب تشیع:
ّ
الف. هدف قرار دادن مسائل ضروری و مسل

که مسائلی در مورد  أغلب دعوتهای انحرافی پیشین، تنها دعوتهایی بودند 
صاحبان خود ارائه می دادند تا به واسطه آن مقام آنان را بزرگ جلوه داده و به 
اهداف و اغراض مادی خود دست یابند، حال آنکه دعوت انحرافی احمد بصری 
مسّلمات و ضروریات مذهب حّقه تشّیع را مورد هدف قرار داده و در صدد تغییر و 
که در این خصوص می توان به ایجاد انحراف در عدد  انحراف آنها بر آمده است 

1.  المتشابهات، ج1، ص6۸ 
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ائمه معصومین؟مهع؟، تغییر مفهوم و دایره عصمت، مصادره مهدویت و قائمیت 
کرد.  و ادعای شارعّیت اشاره 

که با دعوت احمد بصری مخالفت دارند:  ب. تکفیر شیعیانی 

یکی از مهمترین چالش های پیش روی تشیع، برخورداری جریان انحرافی 
دعوت  این  که  است  مسلمانانی  تمامی  درباره  تکفیری  بینش  از  بصری  احمد 
اساس  بر  بصری  احمد  لذا  کرده اند.1  مخالفت  آن  با  یا  و  نپذیرفته  را  انحرافی 
القائات تکفیری خود و همچنین بر اساس اعالم قائمیت خود، بینش خون آلود 
گیرنده ای را به پیروان خود داده است تا به محض تمّکن آنان در روی  و انتقام 
پیروان  که؛  است  حالی  در  این  بپوشانند.  عمل  جامه  خود  رؤیاهای  به  زمین، 
با  که  است  قائمی  اسماعیل همان  بن  احمد  که  این عقیده اند  بر  احمد بصری 
کشیده و مردم را قتل عام  کرد و به مدت هشت ماه شمشیر  شمشیر قیام خواهد 
گر احمد  که بر اساس پندار آنان، ا کرد.2 لذا این مسأله به این معناست  خواهد 
کند، به مدت هشت ماه متوالی و متصل خون های  بصری در زمین تمّکن پیدا 

مردم را بر زمین می ریزد، بدون اینکه ذره ای شفقت و رحمتی داشته باشد.3
را  تمامی مخالفین خود  احمد بصری  که  نشأت می گیرد  آنجا  از  بینش  این 

1.  احمـد بصـری اعـالم کـرد: »و أعلـن بإسـم االمـام محمـد بـن الحسـن المهدی؟ع؟ أن کل من لم یلتحـق بهذه الدعوة و یعلن 
البیعـة لوصـی االمـام المهـدی؟ع؟ بعـد 13 رجـب 1۴۲5 فهـو خـارج عـن والیـة علی بـن ابی طالب؟ع؟ و بهذا الـی جهنم و بأس 
الـورد المـورود... و ان رسـول اهلل محمـد بـن عبـداهلل؟ص؟ بـریء مـن کل مـن ینتسـب الیـه و لـم یدخـل فـی هـذه الدعـوة و یعلـن 

البیعـة...«. بیانیـه 13 جمادی الثانی 1۴۲5 
۲.  ایـن بـاور بـر اسـاس اسـتناد بـه روایتـی اسـت کـه می فرمایـد: »و یخـرج قبلـه رجـل مـن أهـل بیتـه بأهـل الشـرق  و یحمـل 
یف بالمنـن فـی  السـیف علـی عاتقـه ثمانیـة أشـهر یقتـل و یمّثـل و یتوّجـه إلـی بیـت المقـدس، فـال یبلغـه  حتـی  یمـوت«. التشـر

یـف بالفتـن، ص13۹  التعر
یة الخاتمة، ج1، ص۲   3.  المهدو
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که با یکی از مهدیین یا با شیعیان  گروه ناصبی ها دانسته و می گوید: »کسی  در 
مهدیین مخالفت داشته باشد، ناصبی بوده و نجس است«.1

عالوه بر آن مال مخالفین خود را نیز محترم ندانسته و در مواردی تصاحب 
اموال آنان را جایز دانسته است. به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می شود:

کار:. 1 دریافت پول بیشتر از صاحب 

از  و  است  مسلمان  شرکت  صاحب  که  می کنم  کار  شرکتی  در  من  سئوال. 
عهده  به  من  نقل  و  حمل  و  جابجایی  هزینه  می باشد.  شما  دعوت  مخالفین 
که برای حمل  از مبلغی  که بیش  آیا برای من جایز است  صاحب شرکت است. 
گر 500 درهم هزینه  کنم؟ مثال ا و نقل هزینه می کنم را از صاحب شرکت مطالبه 

کرده ام؟ می کنم بگویم 1000 درهم  هزینه 
آنان  مال  و  هستند  مهدیین  و  ائمه  دشمنان  اینان  الحسن:  احمد  پاسخ 
احترامی ندارد. تا میزانی که توانستی از مال او بردار و این کار برای تو جایز است.2 

استفاده از بسته اینترنت همسایه:. 2

کز غیر دولتی  سئوال. آیا استفاده شخصی و بدون اجازه از اینترنت یکی از مرا
برای ما جایز است؟   

گر صاحب مال)اینترنت( مخالف ائمه و مهدیین باشد،  پاسخ احمدالحسن: ا
کنی!3 در این صورت مال او هیچ احترامی ندارد و می توانی از اینترنت او استفاده 
اسالم،  جهان  در  موجود  تکفیری  بینش های  تمامی  و  تکفیر  از  ع  نو این 
کج فهمی روایات و دوری از عقل داشته و می توان  گرایی افراطی،  ریشه در نقل 

1.  شرایع االسالم، جزء اول، ص35 
۲.  الجواب المنیر، ج۴، سئوال 3۴6 

3.  همان، ج۲، سئوال 137 
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کرد.  مهمترین علل پیدایش این بینش را در سه مسأله مذکور جستجو 
کنارگذاشتن عقل و با رویکردی افراطی به حدیث )البته  لذا احمد بصری با 
پیروان خود سلب  از  را  روایات  توان فهم  احادیث(،  تأویل  و  با تدلیس، تقطیع 
که حتی در صورت تعارض بدیهیات  کرده است  کرده و فضا را به نوعی ترسیم 
عقلی با روایات ضعیف و حتی مجعول، بدیهیات عقلی را انکار می کنند. از اینرو، 
حدیث گرایی افراطی و دوری از عقل از ویژگی هایی است که با اندیشه این جریان 
گره خورده و بر همین اساس در ورطه بینش تکفیر افتاده اند. این درحالی استکه 
درباره حدیث گرایی افراطی روایاتی از سوی اهل بیت؟مهع؟ صادر شده و این عمل 
که به عنوان نمونه  را در ردیف عمل به هوای نفس و تفسیر به رأی قرار داده اند 

به چند مورد اشاره می گردد:
ـاِس  الّنَ ِمـَن  َحـٌد 

َ
أ َمـا  َو اهلِل  َمـا 

َ
 »أ

ُ
َیُقـول َعْبـِد اهلِل؟ع؟  َبـا 

َ
أ  َسـِمْعُت 

َ
ـال

َ
َعـْن َحِبیـٍب ق

ِیـِه َو ِمْنُهْم َمِن 
ْ
 ِبَرأ

َ
َخذ

َ
ِمْنُهْم َمْن أ

َ
ی ف  َشـّتَ

ً
ُکوا ُسـُبال

َ
ـاَس َسـل ـّیَ ِمْنُکـْم َو ِإّنَ الّنَ

َ
َحـّبَ ِإل

َ
أ

ِع  ـَوَر
ْ
ْیُکـْم ِبال

َ
َعل

َ
 ف

ٌ
ْصـل

َ
ـُه أ

َ
ْمـٍر ل

َ
ُتـْم ِبأ

ْ
َخذ

َ
ُکـْم أ

َ
َواَیـَة َو ِإّن َبـَع الّرِ

َ
َبـَع َهـَواُه َو ِمْنُهـْم َمـِن اّت

َ
اّت

َو ااِلْجِتَهـاِد«.1  

کـس از مـردم دوسـت داشـتنی تر از  امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »بـه خـدا قسـم هیـچ 

کنـده ای را پیمودنـد؛  کـه مـردم راه هـای پرا شـما در نـزد مـن نیسـت. بـه راسـتی 

گرفتند و برخی پیروی از خواسـته های نفسـانی  بعضی از آنها نظریه خودشـان را 

گرفتیـد  کـه شـما امـری را  کردنـد و بـه راسـتی  کردنـد و برخـی نیـز از روایتـی پیـروی 

کـه اصـل و ریشـه دارد.

ا َو 
َ

وا َهَکـذ
ُ

َخـذ
َ
ـاَس أ  »ِإّنَ الّنَ

َ
ـال

َ
ِبـی َعْبـِد اهلِل؟ع؟ ق

َ
ِفـی َحِدیـٍث آَخـَر ِلَحِبیـٍب َعـْن أ

1.  کافی، ج ۸، ص 1۴6 



درس اولا جریان شناسی     

|    33     

ـِه َو  ُکـْم ِلُحّبِ َهَدا
َ
َواَیـِة َو ِإّنَ اهلَل ل ـوا ِبالّرِ

ُ
ال

َ
ْهَواِئِهـْم َو َطاِئَفـٌة ق

َ
وا ِبأ

ُ
َخـذ

َ
َطاِئَفـٌة أ

َ
ا ف

َ
َهَکـذ

ـُه ِعْنـَدُه«.1   ُحـّبِ َمـْن َیْنَفُعُکـْم ُحّبُ

رفتنـد؛  طـرف  آن  و  طـرف  ایـن  مـردم  کـه  راسـتی  بـه  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام 

گروهـی بـه روایـات قائـل  گرفتنـد و  گروهـی خواسـته های نفسـانی خـود را پیـش 

کـه دوستیشـان  کسـانی  شـدند؛ ولـی خداونـد شـما را بـه دوسـتی خـود و دوسـتی 

کـرد.  نـزد او بـه شـما سـود می رسـاند، راهنمایـی 

که پیروان واقعی  گروه دسته بندی شده اند  در هر دو روایت، مردم به چهار 
اهل بیت؟مهع؟ از آنان متمایز شده اند:
1. پیروان واقعی اهل بیت؟مهع؟.

2. اهل رأی
3. اهل هوا

گرایان 4. روایت 
روایت  یک  به  استناد  با  که  بصری  احمد  اتباع  همچون  افرادی  بنابراین 
بسان  هستند،  بصری  احمد  امامت  اثبات  صدد  در  استناد  قابل  غیر  و  ضعیف 

گرفته اند. که در ردیف اهل رأی و اهل هوا قرار  گرایانی هستند  روایت 

پرسش های درس
کنید.. 1 علت خروج وی از حوزه علمیه را بیان 
سه نمونه از لجنه های تشکیالتی احمدالحسن را نام ببرید.. 2
کنید.. 3 تفاوت بین انصار پرچم و مکتب را تبیین 

1.  المحاسن، ج 1، ص 156 
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بینش تکفیری احمدالحسن از چه مقوله ای نشأت یافته است؟. 4
کنید.. 5 کلی جریان احمدالحسن را تشریح  اهداف 
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واهی،  ادعاهای  با  تا  هستند  آن  صدد  در  دروغین،  مدعیان  که  هرچند 
خود  نفسانی  امیال  به  وسیله  بدین  و  کرده  تحریک  را  مردم  دینی  احساسات 
از هیچ ادعایی فروگذار نشده و  پا فراتر نهاده و  یابند، لیکن احمدبصری  دست 
تا  که  است  کسانی  جمله  از  وی  است.  گردیده   نیز  وصایت  و  امامت  امر  مدعی 
که بدان اشاره شده  کنون بیشترین ادعای مهدویت را به نام خود رقم زده است 

و برخی از آنها بررسی می گردد:
جانشـین و متولـی امـور بعـد از امام مهدی؟جع؟ اسـت: »اول أوصیاء اإلمام . 1

المهـدی االثنی عشـر بعد وفاته«.1
فرزند امام مهدی؟جع؟ است: »ابن اإلمام المهدی؟ع؟«.2. 2
بـن . 3 محمـد  المهـدی  اإلمـام  »رسـول  اسـت:  مهـدی؟جع؟  حضـرت  سـفیر 

الحسـن؟ع؟«.3
وزیـر امـام مهـدی؟جع؟ بعـد از ظهـور اسـت: »وزیـر اإلمـام المهـدی؟جع؟ . 4

1. الجواب المنیر، ج1، ص33 
۲. همان، ص33 
3. همان، ص33 
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بعـد ظهـوره«.1
اولیـن مؤمـن بـه امـام؟جع؟ بعـد از ظهـور اسـت: »أول المؤمنیـن باإلمـام . 5

ظهـوره«.2 بعـد  المهـدی 
اولین مهدی از دوازده مهدی است: »أول المهدیین االثنی  عشر«.3. 6
کند، . 7 که امامـت را در دوازده تـن منحصر  هیـچ دلیـل شـرعی پیـدا نمی شـود 

بلکـه ادلـه شـرعی متواتـر، داللـت بر اسـتمرار امامت بعـد از امام مهدی؟ع؟ 
در نسـل دوازده گانـه مهدییـن دارد: »ال یوجـد دلیـل شـرعی یحصـر االمامـة 
فـی اثنـی عشـر امامـًا، بـل االدلـة الشـرعیة متواتـرة علـی اسـتمرار االمامة بعد 

االمـام المهـدی؟ع؟ فـی ذریتـه المهدیین االثنی عشـر«.4
امـام واجـب االطاعـة از سـوی خداونـد اسـت: »امـام مفتـرض الطاعـة مـن . 8

اهلل«.5
قائـم همـان مهـدی اول اسـت نـه امـام مهـدی؟ع؟: »القائـم هـو المهـدی . 9

االول و لیـس االمـام المهـدی؟ع؟«.6
کـرد و پـس از . 10 دولـت و حکومـت را بـرای امـام مهـدی؟جع؟ آمـاده خواهـد 

کـم االول بعد  کـم خواهـد بـود: »ُممّهـد الرئیسـی لهـا و الحا ایشـان اولیـن حا
قائدهـا االمـام المهـدی؟جع؟«.7

1. بیان الحق و السداد من األعداد، ج1، ص۴6 
۲. همان.

3. الرد االحسن فی الدفاع عن االحمد بصری، ص11 
یه القائم؟ع؟، ص7  بعون حدیثا فی المهدیین ذر ۴. االر

5.  المتشابهات، ج۴، ص۴6 
6.  همان، ج۴،ص۴۴ 
7. همان، ج1، ص۲6۰ 
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همانـا یمانـی زمینـه سـاز ظهـور مقـدس اسـت و او یکـی از سـیصد و سـیزده . 11
نفـر بـوده و پرچـم را بـه امـام مهـدی؟ع؟ تحویـل می دهـد. اسـم او احمد و 
کنیه اش عبداهلل یعنی اسـرائیل اسـت. »إن الیمانی مّمهد فی زمن الظهور 
المقـدس و مـن الثـالث مائـة و ثـالث عشـر و یسـلم الرایـة لالمـام المهـدی. 1 

کنیتـه عبداهلل أی االسـرائیل«.2  فاسـمه احمـد و 
مـن . 12 و  احمـد  اسـمه  »الیمانـی  می باشـد:  بصـره  از  و  احمـد  یمانـی  اسـم 

3 البصـره«.
همانـا او معصـوم اسـت و بـرای عصمتش نصوص روایـی وجود دارد. »انه . 13

معصـوم منصوص العصمة«.4
تحـت تعلیـم مسـتقیم از امـام مهـدی؟جع؟ اسـت: »دّرس السـید احمـد . 14

الحسـن علـی یـد االمـام المهـدی؟جع؟«5 
پـس دعـوت مـن هماننـد دعوت نوح و ابراهیم و موسـی و عیسـی و پیامبر . 15

و  موسـی  کدعـوة  و  إبراهیـم  و  نـوح  کدعـوة  »فدعوتـی  اسـت:  کـرم؟ص؟  ا
کدعـوة محمـد؟ص؟«.6 کدعـوة عیسـی و 

إرادة اهلل . 16 اراده و خواسـت خداونـد اسـت. »إرادتـی هـی  اراده مـن همـان 
و مشـیئته«.7 تعالـی  و  سـبحانه 

یخ 1۴۲6/۴/۲1هـ.ق 1.  بیانیه )السید احمد الحسن الیمانی الموعود(، تار
۲. بیان الحق و السداد من األعداد، ج1، ص۴6 

3.  المتشابهات، ج۴، ص۴6 
۴. همان، ج ۴، ص ۴3 

5. همان، ۴۴ 
6. الجواب المنیر، ج1، ص7 

7.  همان، ص۸ 
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مـن راه مسـتقیم بـه سـوی بهشـت نعیـم هسـتم: »أنـا الصـراط المسـتقیم . 17
إلـی جنـات النعیـم«.1

ک و نابود می شـود: »مـن تخلف عنی . 18 کنـد هال کـه از مـن رویگردانـی  کسـی 
هلـک و هوی«.2

او روشـن ترین سـتارگان، زره داوود، سـتاره شـش پر و سـتاره صبـح اسـت: . 19
ع داوود والنجمـة السداسـیة و نجمـة الصبـح«.3 »انـه سـعد النجـوم و در

 کتاب خدا و قرآن ناطق است: »کتاب اهلل والقرآن الکریم الناطق«.4. 20
کـرده . 21 رسـول خـدا بـه او وصیـت و اسـم وی، نسـب و صفـت وی را بیـان 

اسـت: »ان رسـول اهلل؟ص؟ وصـی بـه و ذکـر اسـمه و نسـبه و صفتـه«.5
»ان . 22 کرده انـد:  بیـان  محلـش  و  صفـت  نسـب،  اسـم،  بـا  را  او  ائمـه؟مهع؟ 

وسـکنی«.6 وصفتـی  ونسـبی  باسـمی  ذکرونـی  االئمـة؟ع؟ 
اشـعیا، ارمیـا، دانیـال و یوحنـا مـردم زمیـن را بـه آمدنش بشـارت داده اند: . 23

»ان اشـعیا وارمیـا ودانیـال ویوحنـا البربـری بینـوا أمـری ألهـل االرض قبـل 
سـنین طویلة«.7

خـون امـام حسـین؟ع؟ بـه خاطـر خـدا و پـدرش و احمـد الحسـن ریختـه . 24
کربـالء هلل وألجـل  شـده اسـت: »ان دمـاء اإلمـام الحسـین؟ع؟ سـالت فـی 

یخ1۴۲5/6/13ه.ق. 1.  بیانیه برائت در تار
۲.  همان.

3. بیان الحق و السداد، ج1، ص3۸ 
۴. همان، ص1۴ 

5. الجواب المنیر عبر االثیر، ج1، ص1۸ 
6. همان، ص1۹ 
7. همان، ص۲۰ 
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اسـماعیل نفسـه«.1 أبیـه؟ع؟ وألجـل أحمـد 
در آیـات بسـیاری بـا عنـوان رسـول بـه وی اشـاره شـده اسـت: »أنـه المشـار . 25

ى 
َح�تَّ �نَ  �ی �بِ ِ

ُمَع�نّ ا 
َ ُک�نّ >َوَما  منهـا  القـرآن،  مـن  کثیـرة  آیـات  فـی  بالرسـول  الیـه 

 َ َع�ث �بَ ی  ِ �ن
َّ
ال >ُهَو  <؛3  �نٌ �ی ُم�بِ َرُسوٌل  اَءُهْم  َ �ب  �ْ

َو�تَ ْکَرى  ِ
ال�نّ ُهْم 

َ
ل ى 

�نَّ
أَ
>ا َرُسولًا<؛2   َ َع�ث �بْ

�نَ

�نْ  َم�تَ َواإِ
ْ

ک حِ
ْ

ا�بَ َوال َ ِک�ت
ْ
ُمُهْم ال ِ

ّ
َعل ُ ِهْم َو�ی �ی ّکِ رنَ ُ ِ� َو�ی ا�تِ َ �ی

آ
ِهْم ا �یْ

َ
و َعل

ُ
ل �تْ َ ُهْم �ی �نَ َرُسولًا ِم�نْ �ی ِ

�یّ ّمِ
أُ
ا

ْ
ى ال ِ

�ن

ُهْم  �نَ �یْ َ �ب َى  �نِ
�تُ ُهْم 

ُ
َرُسول اَء  َ ا �ب

�نَ اإِ
َ �ن َرُسوٌل  �تٍ 

ّمَ
أُ
ا >َوِلُکّلِ  <؛4  �نٍ �ی ُم�بِ اٍل 

َ
ل

ی �نَ �نِ
َ
ل ُل  �بْ

�تَ وا ِم�نْ 
َکا�نُ

6.»5  > ُمو�نَ
َ
ل

�نْ ُ �ی ا 
َ
ل َوُهْم  ْسِط  �تِ

ْ
ال �بِ

کـرد، بعـد از آنکـه از ظلـم و جـور پـر شـده . 26 زمیـن را از عـدل و داد پـر خواهـد 
اسـت: »انـه یمـأ االرض قسـطا و عـدال، بعدمـا ملئـت ظلمـًا و جـورًا«.7

باقیمانده آل محمد؟ص؟ است: »انا بقیة آل محمد«.8. 27
رکن شدید است: »الرکن الشدید«.9. 28
تأیید شده جبرائیل است: »مؤید بجبرائیل«.10. 29
استوار و محکم شده میکائیل است: »مسدد بمیکائیل«.11. 30

1. همان. 
۲. اسراء، 15 

3. دخان، 13 
۴. جمعه، ۲ 

5. یونس، ۴7 
6. الجواب المنیر، ج1، ص۲۴ 

7. بیانیه احمد بصری)1۴۲6/۴/۲1هـ(.
۸. الجواب المنیر، ج1، ص۴1 

۹. همان.
1۰. همان.
11. همان.
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یاری شده اسرافیل است: »منصور بإسرافیل«.1. 31
یاری او واجب است: »یجب علی االمة نصرتی«.2 . 32
کـه بـه او ایمـان نیـاورد وارد جهنـم می شـود: »من لم یؤمـن بی فهو . 33 کسـی 

النار«.3 فی 
مؤید به روح القدس است: »مؤید بروح القدس«.4. 34
نامش در انجیل بیان شده است: »مذکور فی اإلنجیل«.5. 35
نامش در تورات آمده است: »مذکور فی التوراة«.6. 36
کـه جـان خـودش را فـدا نمـود: »شـبیه عیسـی . 37 هماننـد عیسـی؟ع؟ اسـت 

بـن مریـم؟ع؟ الـذی فـداه بنفسـه«.7
برتر از عیسی بن مریم است: »أفضل من نبی اهلل عیسی بن مریم«.8. 38
گوسـفند به پـا خاسـته در خـواب یوحنـا اسـت: »الَخـروف القائـم فـی رؤیـا . 39

الالهوتـی«.9 یوحنـا 
عالم تریـن مـردم بـه تـورات، انجیـل و قـرآن اسـت: »اعلـم النـاس بالتـوراة . 40

واإلنجیـل والقـرآن«.10

1. همان.
یخ)1۴۲5/6/13 هـ(. ۲. برائت صادر شده در تار

3. همان.
۴. الجواب المنیر، ج1، ص۴1 

5. همان، ص۲5 
6. همان.

7. الجواب المنیر، ج۴-6، ص۴6 
۸. همان.
۹. همان.

1۰. المتشابهات، ج۴، ص۴6 
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کـرده اسـت. . 41 امـام مهـدی؟ع؟ او را بـرای اصـالح حوزه هـای علمیـه ارسـال 
»أرسـله االمـام المهـدی؟ع؟ لالصـالح فـی الحـوزة العلمیـة«.1

خبر عظیم است: »انه النبأ العظیم«.2. 42
سـنگ نجات دهنده در دسـت علی؟ع؟ اسـت: »حجر فی یمین علی بن . 43

أبـی طالـب ألقـاه فی یوم لیهدی به سـفینة نوح«.3
نبیـه . 44 بـه  نجـی  اهلل  »ان  یافـت:  نجـات  آتـش  از  ابراهیـم  او  واسـطه  بـه 

نمـرود«.4 نـار  مـن  ابراهیـم؟ع؟ 
به واسـطه او یونس از شـکم ماهی نجات یافت: »ان اهلل خلص به نبیه . 45

یونـس؟ع؟ من بطن الحوت«.5
کلم به موسـی بن . 46 گفت: »ان اهلل  به واسـطه او موسـی؟ع؟ با خدا سـخن 

عمـران؟ع؟ علی الطور«.6
او را همـان عصـای موسـی قـرار داد تـا بـه دریـا بزنـد: »جعلـه عصـا تفلـق . 47

البحـار«.7
او را زره داوود قرار داد: »جعله درعًا لداوود«.8. 48
کـرد . 49 محافظـت  خـودش  از  او  واسـطه  بـه  احـد  روز  در  امیرمؤمنـان؟ع؟ 

1.  الجواب المنیر، ج1، ص37 
۲. بیان الحق و السداد من األعداد، ج1، ص۴5 

3. الجواب المنیر، ج1، ص16 
۴. همان.
5. همان.
6. همان.
7. همان.
۸. همان.
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احـد«.1 یـوم  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـه  ع  »تـدر اسـت: 
السـید . 50 رسـول  »انـه  اسـت:  خضـر  و  ایلیـا  و  مسـیح  فرسـتاده  او  همانـا 

الخضـر«.2 رسـول  و  إیلیـا  رسـول  و  المسـیح؟ع؟ 
کـه در آخر الزمان سـخن خواهد گفـت: »دابة االرض . 51 او دابـة االرضـی اسـت 

التـی تکلـم الناس فی آخـر الزمان«.3
مهر نبوت در پشت دارد: »بظهره خاتم النبوة«.4. 52
حجر االسود است: »انه الحجر االسود«.5. 53
اسـت: . 54 داده  آن خبـر  از  پیامبـر خـدا  کـه  اسـت  بهشـت  باغ هـای  از  باغـی 

رسـول اهلل؟ص؟«.6 عنهـا  أخبـر  الجنـة  ریـاض  مـن  »روضـة 
کـه وارد بهشـت می شـوند: »انصـاره أول . 55 کسـانی هسـتند  یارانـش اولیـن 

مـن یدخلـون الجنـة«.7
از وفـات . 56 پـس  و  بـه همـراه محمـد؟ص؟  نـازل نمی شـد، مگـر  روح القـدس 

ایشـان بـه علـی؟ع؟ منتقـل شـد و سـپس بـه امامـان بعـد از ایشـان و پـس 
از آنـان بـه مهدییـن دوازده گانـه نازل خواهد شـد: »روح القـدس االعظم لم 
ینـزل اال مـع محمـد؟ص؟ انتقـل بعـد وفاتـه الـی علـی؟ع؟ ثـم الـی االئمـه ثـم 

بعدهـم الـی المهدییـن االثنـی عشـر«.8

1. همان.
۲. همان، ص3۰ 

3. بیوگرافی احمد بصری)1۴۲6/۴/۸هـ(.
۴. الجواب المنیر، ج۴، ص5۹ 

5. همان، ص76 
6. همان.

یخ )1۴۲5/6/13هـ(. 7. برائت صادر شده در تار
۸. الجواب المنیر، ج1، ص3۹ 
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کدام  با بررسی هر  که  از سخنان احمد بصری است  ادعاهای مذکور، برخی 
اینکه  توجه  قابل  نکته  می شود.  روشن  وی  ادله  بودن  واهی  و  کذب  آنها،  از 
ذکر  معتبری  نقلی  و  عقلی  ادله  خود  ادعاهای  از  هیچکدام  برای  بصری  احمد 
حضرت  اسالم؟ص؟،  گرامی  رسول  مختص  اوصاف،  این  از  برخی  حتی  و  نکرده 
صادر  جبرائیل؟ع؟  خصوص  در  حتی  یا  و  مهدی؟ع؟  امام  امیرالمومنین؟ع؟، 
که در  گوسفندانی  شده اند. عالوه بر آن، هر آنچه از سنگ و چوب و باغ و حتی 

انجیل تقدیس شده را جلوه ای از خود دانسته است.

پرسش های درس
کنید.. 1 چند نمونه از ادعاهای احمد بصری را بیان 
وظیفه یمانی در باور احمدبصری چیست؟. 2
کـه احمـد بصـری بـرای اثبـات رسـول بودن خـود آورده . 3 یـک نمونـه از آیاتـی 

کنید. را بیان 
باور احمد بصری درباره روح القدس چیست؟. 4





درس سوم
قانــــــــــون معرفت 
حجت های الهی
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قانون  مسأله  البصری1،  احمدالحسن  جریان  در  استفاده  سوء  موارد  از  یکی 
شناخت حجت های الهی است. احمد بصری با فراهم نمودن یک بسته معرفتی 
با  آن  محتوای  تطبیق  در  سعی  الهی،  حجت های  شناخت  قانون  عنوان  به 
شخصیت خود را دارد تا از این رهگذر شیعیان اثنی عشری را فریب داده و خود را 

در جایگاه حجت خدا قرار دهد.
 در این بسته، قانون شناخت تمامی حجت های الهی در سه مسأله »وصیت، 
به  ابتدا  خود،  شخصیت  با  آن  مطابقت  برای  و  شده  منحصر  پرچم«2  و  سالح 
کتاب الغیبة طوسی؟هر؟ استناد نموده و سپس با  حدیث موسوم به وصیت در 
کمیت  به حا بر دعوت  تأویل پرچم  و  به علم  بردن سالح رسول اهلل؟ص؟  تأویل 

اهلل، سعی در اثبات وصایت و حجیت خود دارد. 
گفته می شود: گانه احمد بصری  در پاسخ به قانون سه 

اواًل قانون معرفت انبیاء و حجج پیشین با قانون شناخت اوصیاء پیامبر؟ص؟ 

یـت اسـت کـه از سـال )۲۰۰۰ م( آغـاز بـه کار کـرده و توسـط فـردی بـه نـام احمـد  یـان هـای انحرافـی در مسـیر مهدو 1.  یکـی از جر
اسـماعیل، معـروف بـه احمدالحسـن تاسـیس شـده اسـت.

کمیت اهلل بحث شده است. احمدبصری، عقائد االسالم، ص۹۹-۸۸  ۲.  با عبارت نص، علم، دعوت به حا
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تفاوتی آشکاری دارد و این دو نباید با یکدیگر خلط شوند.
مورد  سه  این  در  الهی  حجت های  شناخت  قانون  روایتی،  هیچ  در  ثانیًا 
منحصر نشده، بلکه با توجه به تفکیک انبیاء الهی و اوصیاء پیامبر؟ص؟، موارد 

کرده اند. متعددی را به صورت اقتضائی یا اختصاصی شمارش 
کدام از دو مورد )سالح و پرچم( ارتباطی  ثالثًا غیر از مورد اول)وصیت(، هیچ 
شروط  از  مذکور،  مسأله  دو  و  نداشته  پیشین  حجج  و  الهی  انبیاء  شناخت  به 
کرم؟ص؟ می باشد. زیرا دوران زندگی انبیاء و  اختصاصی شناخت اوصیاء پیامبر ا
کرم؟ص؟ بوده و امکان استناد آنان به دو شاخصه  رسوالن الهی پیش از پیامبر ا

سالح و پرچم رسول اهلل؟ص؟ غیر ممکن است.
رابعًا تأویالت صورت گرفته برای سالح و پرچم، با روایات متواتر اهل بیت؟مهع؟ 

مناسبتی ندارند.1  

حّجت های الهی �
که با آن حریف را قانع یا دفع  حّجت در لغت، به معنای برهان و بیانی است 
که از آن دو به حجت  کنند.2 این برهان و بیان، اعم از بیان نقلی و عقلی باشد 
کاظم؟ع؟ نیز حجت های الهی  ظاهری و باطنی تعبیر شده است.3 چنانچه امام 

کرده و فرموده است: گونه دسته بندی  را این 
اِهـَرُة 

َ
الّظ ـا  ّمَ

َ
أ

َ
ف َباِطَنـًة  ـًة  ُحّجَ َو  َظاِهـَرًة  ـًة  ُحّجَ َتْیـِن  ُحّجَ ـاِس  الّنَ ـی 

َ
َعل هلِِل  »ِإّنَ 

یالت اشاره شده است. 1.  در مباحث بعدی به باطل بودن این تأو
۲.  لسان العرب، ج ۲، ص ۲۲۸ 
3.  اآللوسی و التشیع، ص۲7۹ 
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حجـت  همانـا  ُعُقـول«. 1 
ْ
ال

َ
ف َباِطَنـُة 

ْ
ال ـا  ّمَ

َ
أ َو  ـُة؟مهع؟  ِئّمَ

َ ْ
األ َو  ْنِبَیـاُء 

َ ْ
األ َو   

ُ
ُسـل الّرُ

َ
ف

خداونـد بـرای بنـدگان، دوگونـه اسـت: حجـت ظاهـری و حجـت باطنـی. امـا 

حجـت ظاهـری رسـوالن و انبیـاء و ائمـه؟مهع؟ هسـتند و حجـت باطنی عقل ها 

اسـت. 

بنابراین، در بین تمامی انسان ها، تنها رسوالن و انبیاء و ائمه معصومین؟مهع؟ 
که دارای چنین شاخصه ای نباشند، به  افرادی  حجت ظاهری خداوند بوده و 

عنوان حجج الهی شناخته نخواهند شد. 
همچنین  و  رسوالن  و  انبیاء  از   کدام  هر  شناخت  برای  که  است  بدیهی 
و  قانون  کرم؟ص؟  ا پیامبر  اوصیاء  عنوان  به  معصوم؟مهع؟  امامان  شناخت  برای 
گرفت.  که مورد بررسی قرار خواهند  شاخصه هایی برای شناخت آنان وجود دارد 

قوانین اقتضائی معرفت انبیاء؟مهع؟ �
اقتضای  به  رسوالن؟مهع؟،  و  انبیاء  معرفت  قانون  شد؛  گفته  که  گونه  همان 
شرایط و زمان، تغییر یافته و از قانون مشترکی تبعیت ننمایند. لذا ممکن است 
حجیت خود را با مقتضای زمان خود به اثبات رسانده و حتی در آوردن معجزه 
امام  از  روایتی  در  چنانچه  باشند.  داشته  توجه  خود  زمان  اقتضائات  به  نیز، 

صادق؟ع؟ آمده است: 
کرد: چرا خدا موسی بن عمران؟ع؟ را با  کاظم؟ع؟ عرض   ابن سکیت به امام 
کرد و عیسی؟ع؟ را با معجزات طبی و  که ابزار جادویند مبعوث  عصا و ید بیضاء 
که  کالم و سخنرانی؟ امام؟ع؟ در پاسخ فرمود: »هنگامی  محمد؟ص؟ را با معجزه 

1.  کافی، ج1، ص16 
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کرد جادو بر مردم زمانه اش تسلط داشت و خدا مانندى  خدا موسی؟ع؟ را مبعوث 
کرد و حجت  که بر آن توانا نبودند و بوسیله آن جادوى آنها را باطل  از آن را آورد 
که بیماری  کرد  خود را بر آنها ثابت نمود، و خداوند عیسی؟ع؟ را وقتی مبعوث 
فلج بر مردم مسلط بود و نیاز به طب داشتند و از خدا معالجه ای آورد که مانندش 
کور مادر زاد و مبتال به پیسی را  کرد و  را نداشتند و به اجازه خدا مرده ها را زنده 
کرد و خداوند محمد؟ص؟ را در وقتی مبعوث  درمان نمود و حجت را بر آنها تمام 
گمانم شعر را هم  که هنر غالب هم عصرانش سخنرانی و سخنورى بود )و به  کرد 
گفتار آنها را بیهوده نمود و  که  فرمود( و از طرف خدا پندها و دستوراتی شیوا آورد 

کرد.1  حجت را بر آنها ثابت 
و  نبوده  یکسان  هیچ وجه  به  الهی  حجج  و  اوصیاء  شناخت  راه  بنابراین، 
ممکن است برخی از انبیاء و رسوالن با قانون وصیت، و برخی دیگر فقط با قانون 
ل و  معجزه و عده ای نیز با اتکاء به شهرت صداقت و امانت داری و یا با استدال

کرده باشند.  برهان ظاهر شده و مدعای)رسالت( خود را اثبات 
الهی  حجج  استناد  که  می  گردد  مشخص  روایات  و  تاریخ  به  مراجعه  با  لذا 

َحَسـِن 
ْ
ِبی ال

َ
یِت أِل ـّکِ  اْبُن الّسِ

َ
 : َقال

َ
، َقال َبْغَداِدّیِ

ْ
ِبـی َیْعُقـوَب ال

َ
، َعـْن أ اِرّیِ ـّیَ ـٍد الّسَ ْحَمـَد ْبـِن ُمَحّمَ

َ
ـٍد، َعـْن أ ُحَسـْیُن ْبـُن ُمَحّمَ

ْ
1.  ال

ْیـِه 
َ
ـْحِر، َو َبَعـَث ِعیسـی  َعل ـِة الّسِ

َ
َبْیَضـاِء َو آل

ْ
َعَصـا َو َیـِدِه  ال

ْ
ُم ِبال

َ
ـال ْیـِه الّسَ

َ
ُم : ِلَمـاَذا َبَعـَث  اهللُ  ُموَسـی  ْبـَن  ِعْمـَراَن  َعل

َ
ـال ْیـِه الّسَ

َ
َعل

ْیِه 
َ
َحَسـِن َعل

ْ
ُبو ال

َ
 أ

َ
ُخَطِب؟َفَقال

ْ
ِم َو ال

َ
َکال

ْ
ْنِبَیاِء- ِبال

َ ْ
ْیـِه َو آِلـِه َو َعلـی  َجِمیِع األ

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
- َصل

ً
ـدا ، َو َبَعـَث ُمَحّمَ ـّبِ ـِة الّطِ

َ
ُم ِبآل

َ
ـال الّسَ

ـْم َیُکـْن ِفـی 
َ
َتاُهـْم ِمـْن ِعْنـِد اهلِل ِبَمـا ل

َ
ـْحَر، َفأ ْهـِل  َعْصـِرِه الّسِ

َ
َغاِلـُب َعلـی  أ

ْ
ُم َکاَن ال

َ
ـال ْیـِه الّسَ

َ
ـا َبَعـَث ُموسـی  َعل ّمَ

َ
ُم: »ِإّنَ اهلَل ل

َ
ـال الّسَ

ُم ِفی َوْقٍت َقـْد َظَهَرْت  ِفیِه 
َ

ـال ْیِه الّسَ
َ
ْیِهـْم؛ َو ِإّنَ اهلَل َبَعـَث ِعیسـی  َعل

َ
ـَة َعل ُحّجَ

ْ
ْثَبـَت ِبـِه ال

َ
  ِبـِه ِسـْحَرُهْم، َو أ

َ
ْبَطـل

َ
ـُه ، َو َمـا أ

ُ
ُوْسـِعِهْم ِمْثل

 
َ
ْبـَرأ

َ
َمْوتـی  َو أ

ْ
ُهـُم ال

َ
ْحَیـا ل

َ
ـُه، َو ِبَمـا أ

ُ
ـْم َیُکـْن ِعْنَدُهـْم ِمْثل

َ
َتاُهـْم ِمـْن ِعْنـِد اهلِل َتَعالـی  ِبَمـا ل

َ
، َفأ ـّبِ ـی الّطِ

َ
ـاُس ِإل َماَنـاُت ، َو اْحَتـاَج الّنَ الّزَ

ْیِه َو آِلِه ِفی َوْقٍت َکاَن 
َ
ـی اهلُل َعل

َّ
 َصل

ً
دا ْیِهـْم؛ َو ِإّنَ اهلَل َتَعالـی  َبَعـَث ُمَحّمَ

َ
ـَة َعل ُحّجَ

ْ
ْثَبـَت ِبـِه ال

َ
ْبـَرَص ِبـِإْذِن اهلِل َتَعالـی ، َو أ

َ ْ
ْکَمـَه  َو األ

َ ْ
األ

 
َ

ْبَطل
َ
َتاُهـْم ِمـْن ِعْنـِد اهلِل َتَعالی  ِمـْن َمَواِعِظِه َو ِحَکِمـِه  َما أ

َ
ـْعَر- َفأ : الّشِ

َ
ـُه َقـال ُظّنُ

َ
َم - َو أ

َ
ـَکال

ْ
ُخَطـَب َو ال

ْ
ْهـِل  َعْصـِرِه ال

َ
َغاِلـُب َعلـی  أ

ْ
ال

ْیِهـْم«. کافی، ج 1، ص5۴ 
َ
ـَة َعل ُحّجَ

ْ
ْثَبـَت ِبـِه ال

َ
ُهـْم، َو أ

َ
ِبـِه َقْول
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گیری نیست و حتی بسیاری از آنان به هیچ  به وصیت یا معجزه و... مسأله  فرا
وصیتی استناد نکرده اند.  

ح  کرم؟ص؟ دعوت خود را وقتی برای اهل مکه مطر به عنوان نمونه؛ پیامبر ا
با  مواجهه  در  و  کرده1  استناد  خانوادگی اش  اصالت  و  بودن  امین  به  می کند، 
کرم؟ص؟  معاندین نیز به معجزه متمسک می شود. لذا مشاهده می شود که پیامبر ا
کرده  کردن  قریش و اهل مکه، از دو مدل معرفتی متفاوت استفاده  برای متقاعد 

و از یک قانون مشترک تبعیت نفرموده است.

قانون اختصاصی معرفت اوصیاء �
کرم؟ص؟ اختصاصی بوده و تمامی آن حضرات  قانون معرفت اوصیاء پیامبر ا
متغییر  زمان  تغییر  با  قانون  این  و  کرده  تبعیت  مشترک  معرفتی  بسته  یک  از 

نمی شود.
کرم؟ص؟ به عنوان حجت های الهی،  بنابراین، قانون شناخت اوصیاء رسول ا
که باید مدعی وصایت، بطور یکجا از تمامی آنها  دارای دو شاخصه  عمده است 

برخوردار باشد این شاخصه ها عبارتند از:

کـرم؟ص؟ در کنـار کـوه »صفـا« روی سـنگی قـرار گرفـت تـا مـردم را بـه خداپرسـتی دعـوت کنـد. ابتـدا بـا واژه  1.  روزی پیامبـر ا
یـا مباحـاة کـه عـرب بـه جـای زنـگ خطـر بـه کار مـی بـرد، توجـه همـه را بـه خـود جلـب کـرد، آن گاه بـا اسـتفاده از شـخصیت 
یـم پشـت ایـن  گـر بـه شـما بگو یی بـه آنـان گفـت: ای مـردم! ا ممتـاز خـود و سـابقه ی درخشـانش در امانـت داری و راسـتگو
کـوه دشـمنان شـما موضـع گرفتـه انـد و قصـد تجـاوز بـه مـال و جـان شـما را دارنـد، بـاور مـی کنیـد؟ همـه تصدیق کردنـد و گفتند: 
یـش! خـود را از آتـش نجـات دهید من برای شـما در پیشـگاه  آری! مـا تـا بـه حـال دروغـی از تـو نشـنیده ایـم. فرمـود: ای گـروه قر
خـدا نمـی توانـم کاری بکنـم، مـن شـما را از عـذاب دردنـاک مـی ترسـانم. موقعیـت مـن هماننـد دیـده بانـی اسـت کـه دشـمن را 
از نقطـه دور می بینـد و فـورا بـه سـوی قـوم خـود بـرای نجـات آنـان می شـتابد و بـا شـعار مخصـوص آنـان را از ایـن پیش آمـد بـا 

خبـر می کنـد. سـیره حلبـی، ج1، ص3۲1 
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الف: عالئم و ودایع رسول خدا؟ص؟؛
ب: عالئم و ودایع خداوند متعال.

با  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  گانه  جدا صورت  به  مورد  دو  این  از  کدام  هر 
شخصیت احمد بصری مطابقت داده می شود تا از این رهگذر مدعای وی ابطال 

 گردد.

پرسش های درس
قانون معرفت حجت های الهی در باور احمدبصری چیست؟. 1
گروه دسته بندی می گردند؟. 2 حجت های الهی در چند 
قوانین اقتضائی انبیاء الهی را توضیح دهید.. 3
ع است؟. 4 قانون اختصاصی اوصیاء پیامبر؟ص؟ چند نو



درس چهارم
عالئـــــــم و ودایع 

رســول خــــــــدا؟ص؟
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رسول  ودایع  و  عالئم  از  برخورداری  وصایت،  اثبات  ادله  مهم ترین  از  یکی 
که بایستی مدعی وصایت از ارائه آنها برای مردم ناتوان  گرامی اسالم؟ص؟ است 

نباشد. این عالئم و ودایع عبارتند از:

عالمت و ودیعه اول �
برخورداری از کتاب مختوم و ملفوف؛ به عنوان وصیتنامه رسول خدا؟ص؟ به ائمه 

معصومین؟مهع؟ که از آن به عنوان »عهدالنبی« نیز یاد می شود:
به  شده  مهر  کتاب  قالب  در  وصیتنامه ای  کرم؟ص؟  ا پیامبر  وفات  از  پیش 

گردید. چنانچه امام صادق؟ع؟ در این باره می فرماید: ایشان نازل 
َهـِذِه  ـُد  ُمَحّمَ َیـا   :

َ
َقـال

َ
ف اِتـِه، 

َ
َوف  

َ
ْبـل

َ
ق  

ً
ِکَتابـا ـِه  َنِبّیِ ـی 

َ
َعل  

َ
ْنـَزل

َ
أ  

َّ
َوَجـل َعّزَ اهلَل  »ِإّنَ 

 :
َ

َقـال
َ

ف ؟ 
ُ

َجْبَرِئیـل َیـا  َجَبـُة  الّنُ َمـا  َو   :
َ

ـال
َ

ق ْهِلـَک. 
َ
أ ِمـْن  َجَبـِة  الّنُ ـی 

َ
ِإل ُتـَک  َوِصّیَ

ِکَتـاِب َخَواِتیـُم 
ْ
ـی ال

َ
َکاَن َعل ـُدُه سـالم اهلل علیهـم. َو 

ْ
ِبـی َطاِلـٍب َو ُول

َ
َعِلـّیُ ْبـُن أ

َو  ِمْنـُه   
ً
َخاَتمـا َیُفـّکَ  ْن 

َ
أ َمـَرُه 

َ
أ َو  ُمْؤِمِنیـَن 

ْ
ال ِمیـِر 

َ
أ ـی 

َ
ِإل ِبـّیُ  الّنَ َعـُه 

َ
َدف

َ
ف َهـٍب 

َ
ذ ِمـْن 

ـی 
َ
َعـُه ِإل

َ
 ِبَمـا ِفیـِه... ُثـّمَ َدف

َ
 َو َعِمـل

ً
ُمْؤِمِنیـَن َخاَتمـا

ْ
ِمیـُر ال

َ
َفـّکَ أ

َ
 ِبَمـا ِفیـِه. ف

َ
َیْعَمـل

ِقَیـاِم  ـی 
َ
ِإل ِلـَک 

َ
َکذ ُثـّمَ  َبْعـَدُه  ـِذی 

َّ
ال ـی 

َ
ِإل ُعـُه ُموَسـی 

َ
َیْدف ِلـَک 

َ
َکذ اْبِنـِه ُموَسـی، َو 



     درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری

     58   |

ْیـِه«.1 خـدای عزوجـل پیـش از وفـات پیغمبـر، مکتوبـی 
َ
ـی اهلُل َعل

َّ
َمْهـِدّیِ َصل

ْ
ال

کـرد و فرمـود: ای محمـد! ایـن وصیـت مـن بـه سـوی نجیبـان و  بـر او نـازل 

نجیبـان  جبرئیـل  ای  گفـت:  پیغمبـر؟ص؟  اسـت،  تـو  خانـدان  از  برگزیـدگان 

کیاننـد؟ فرمـود: علـی بـن ابیطالـب و اوالدش؟ع؟ و بـر آن مکتـوب چنـد ُمهـر 

کـه  از طـال بـود، پیغمبـر؟ص؟ آن را بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ داد و دسـتور فرمـود 

کنـد، امیرالمؤمنیـن؟ع؟  یـک مهـر آن را بگشـاید و بـه آنچـه در آن اسـت عمـل 

کـرد... سـپس آن را بـه پسـرش موسـی؟ع؟  گشـود و بـه آن عمـل  یـک مهـر را 

داد و همچنیـن موسـی؟ع؟ بـه امـام بعـد از خـود می دهـد و تـا قیـام حضـرت 

اسـت. اینچنیـن  مهـدی؟ع؟ 

به  کرم؟ص؟  پیامبرا وصیت  است،  شده  مشخص  روایت  این  اول  در  آنچه 
�تِ  �بَ �بَ

ى ال�نُّ
َ
ل َک اإِ

�تُ ِه َوِ��یَّ ِ ُ� َه�ن ا ُمَ�ّمَ َ که با عبارت »�ی نجباء و خلفای پس از خود می باشد 
ْهِلَک« از آن یاد شده است. این وصیت بر اساس قرائن روایی، همان عهد 

أَ
ا ِم�نْ 

که در حال حاضر در اختیار امام دوازدهم؟ع؟ می باشد. چنانچه  النبی؟ص؟ است 
امام صادق؟ع؟ فرمود: 

َو  ُثِماَئـٍة 
َ

َثال ْصَحاُبـُه 
َ
أ ـُه 

َ
َحْول َو  ـِة 

َ
ُکوف

ْ
ال ِمْنَبـِر  ـی 

َ
َعل َقاِئـِم؟ع؟ 

ْ
ال ـی 

َ
ِإل ْنُظـُر 

َ
أ ّنِـی 

َ
»َکأ

اُم اهلِل ِفـی 
َ

ِوَیـِة َو ُهـْم ُحـّک
ْ
ل

َ ْ
ْصَحـاُب األ

َ
ْهـِل َبـْدٍر َو ُهـْم أ

َ
ُة أ

َ
 ِعـّد

ً
َثـَة َعَشـَر َرُجـال

َ
َثال

َهـٍب 
َ

 ِبَخاَتـٍم ِمـْن ذ
ً
 َمْخُتومـا

ً
ِکَتابـا َباِئـِه 

َ
َج ِمـْن ق ـی َیْسـَتْخِر ِقـِه َحّتَ

ْ
ـی َخل

َ
ْرِضـِه َعل

َ
أ

کوفـه  در  مـا؟ع؟  قائـم  می بینـم  گویـی  اهلِل؟ص؟«.2  َرُسـوِل  ِمـْن  َمْعُهـوٌد  َعْهـٌد 

کـه سـیصد و سـیزده تـن و بـه عدد  بـاالی منبـر نشسـته و اصحـاب مخصـوص 

اصحـاب بـدر هسـتند... در خدمـت او حضـور دارنـد. تـا اینکـه امـام زمـان؟ع؟ 

1.  اصول کافی، ج۲، ص ۲۲۹  
۲.  کمال الدین، ج ۲، ص67۲ 
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کـه عهدنامـه ای اسـت از  کتابـی بـا ُمهـر طالیـی از قبـای خـود بیـرون مـی آورد 

رسـول خـدا؟ص؟. 

همچنین در روایت دیگری آمده است:
عـن إبراهیـم بـن عمـر عمن سـمع أبـا جعفر؟ع؟ یقـول:  »إّنَ َعهـَد َنِبـَی اهلِل َصاَر 

 اهلُل 
ُ

ِعنـَد َعلـی بـُن الُحَسـیِن؟ع؟، ُثـّمَ َصـاَر ِعنـَد ُمَحّمـُد بُن َعلـی؟ع؟، َثـّمَ  َیْفَعل

- َو َمَعُه  َراَیُة 
ٌ

 ِمنُهم َمَعُه َثالَثِمائٍة َرُجـل
ٌ

َج َرُجل ا َخـَر
َ

إذ
َ

مـا َیشـاُء، فالـزم هـؤالء- ف
 اهلل؟ص؟«.1

ُ
َرُسول

امام باقر؟ع؟ فرمود: همانا عهد نبی اهلل؟ص؟ به علی  بن حسین؟ع؟ و سپس 
به محمد بن علی؟ع؟ رسید و سپس خداوند آنچه را می خواهد انجام می دهد 
و  سیصد  همراهش  به  خروج  کند  آنان  از  مردی  که  زمانی  باش  آنها  ملزم  پس 

سیزده نفر مرد می باشد. و همراه او پرچم رسول خدا؟ص؟ است. 
و در روایتی دیگر آمده است: 

ـْد َتَواَرَثْتـُه 
َ

َمَقـاِم َو َمَعـُه  َعْهـٌد ِمـْن  َرُسـوِل  اهلِل؟ص؟ ق
ْ
ْکـِن َو ال ُیَباِیُعوَنـُه َبْیـَن الّرُ

َ
»ف

َبـاِء« .2 پـس بـا او بیـن رکـن و مقـام بیعـت می کننـد و همـراه او 
ْ

ْبَنـاُء َعـِن ال
َ ْ
األ

کـه پسـران از پـدران بـه ارث برده انـد.   عهـد رسـول اهلل؟ص؟ اسـت 

نتیجه اینکه؛ بایستی مدعی وصایت از اصل این وصیتنامه)کتاب مختوم( 
از  بصری  احمد  که  حالی  در  باشد.  برخوردار  کرم؟ص؟  ا رسول  ودایع  عنوان  به 

آوردن این وصیتنامه عاجز است.

1.  تفسیر العیاشی، ج ۲، ص۲61 
۲.  الغیبة للنعمانی، ص۲۸۲ 
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عالمت و ودیعه دوم �
برخورداری از لوازم شخصی رسول خدا؟ص؟، دارای معنا و مفهوم وصایت آن 
حضرت است. چنانچه این امورات محوله، توسط امیرالمؤمنین علی؟ع؟ انجام 

گردید.  شد و لوازم مذکور نیز برای اولین بار به ایشان منتقل 
 امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: 

بـود،  »وقتـی رسـول خـدا؟ص؟ در مریضـی آخـر خـود در بسـتر بیمـاری افتـاده 

مـن سـر مبـارک وی را بـر روی سـینه خـود نهـاده بـودم و خانـه حضـرت؟ص؟ 

او  روی  بـه  رو  پیامبـر؟ص؟  عمـوی  عبـاس  و  بـود  انصـار  و  مهاجـر  از  انباشـته 

گاهـی هـم از هـوش  گاهـی بـه هـوش می آمـد و  نشسـته بـود و رسـول خـدا؟ص؟ 

کـه  کـه حـال ایشـان بهتـر شـد فرمـود: یـا علـی؟ع؟ بـدان  می رفـت... اندکـی 

کنـون وصیـت  کنـد، ا ایـن حـق توسـت و احـدی نبایـد در ایـن امـر بـا تـو سـتیزه 

مـرا بپذیـر و آنچـه بـه مردمـان وعـده داده ام بـه جـای آور و قـرض مـرا ادا کن. 

کسـانی  یـا علـی؟ع؟! پـس از مـن امـر خاندانـم بـه دسـت توسـت و پیـام مـرا بـه 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از مـرگ  کـه پـس از مـن می آینـد برسـان. مـن وقتـی دیـدم 

گریـه درآمدم و نتوانسـتم  خـود سـخن می گویـد، قلبـم لرزیـد و بـه خاطـر آن بـه 

کـرم؟ص؟ دوبـاره  گویـم. پیامبـر ا کـه درخواسـت پیامبـر؟ص؟ را بـا سـخنی پاسـخ 

گریـه  کـه  فرمـود: یـا علـی آیـا وصیـت مـن را قبـول می کنـی!؟ و مـن در حالتـی 

گفتم: آری  کلمـات را نمی توانسـتم به درسـتی ادا نمایـم،  گلویـم را می فشـرد و 

کالهخـود و  گفـت: ای بـالل!  کـرد و  گاه رو بـه بـالل  ای رسـول خـدا؟ص؟! آن 

کـه  کـه »عقـاب« نـام دارد و شمشـیرم ذوالفقـار و عمامـه ام را  زره و پرچـم مـرا 

کـه مختص  »سـحاب« نـام دارد برایـم بیـاور... ]سـپس رسـول خـدا؟ص؟ آنچـه 
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کـه  کـه در شـب معـراج پوشـیده بـود و لباسـی  خـود وی بـود از جملـه لباسـی 

کـه مربـوط بـه سـفر، روزهـای عیـد  کاله هایـی  در جنـگ احـد بـر تـن داشـت و 

کـه در خدمـت آن حضـرت بـود را طلـب  و مجالـس دوسـتانه بـود و حیواناتـی 

گاه رو بـه  گـرو بـود. آن  کـه در  کـرد[ و بـالل همـه را آورد مگـر زره پیامبـر؟ص؟ 

کـه مـن زنـده ام، در  کـرد و فرمـود: یـا علـی؟ع؟ برخیـز و اینهـا را در حالـی  مـن 

حضـور ایـن جمـع بگیـر تـا کسـی پـس از مـن بـر سـر آنهـا بـا تـو نـزاع نجویـد. من 

بـه  و  گرفتـم  بـود  آنچـه  نداشـتم،  رفتـن  راه  توانایـی  کـه  ایـن  بـا  و  برخاسـتم 

خانـه خـود بـردم و چـون بازگشـتم و رو بـه روی پیامبـر؟ص؟ ایسـتادم، بـه مـن 

گفـت:  نگریسـت و بعـد انگشـتری خـود را از دسـت بیـرون آورد و بـه مـن داد و 
بگیـر یـا علـی ایـن مـال توسـت در دنیـا و آخـرت!...«.1

است  وصایت  قطعی  نشانه های  از  یکی  عنوان  به  ودایع  و  عالمت  این  لذا 
امورات تکفین وصی  انجام  از دیگری متکفل  اوصیاء پیامبر؟ص؟، یکی پس  که 
از  کدام  هر  امامت  به  احتجاج  مقام  در  و  بوده  مذکور  لوازم  دریافت  و  پیشین 

که به دو نمونه اشاره می گردد: اهل بیت؟مهع؟ استفاده شده است 
باقر؟ع؟  امام  وصیت  ماجرای  درباره  صادق؟ع؟  امام  از  نقل  به  عبداالعلی 

آورده است:
کـن، مـن  گـواه بـراى مـن حاضـر   »چـون مـرگ پـدرم فـرا رسـید، فرمـود: چنـد 

کـه نافـع غـالم عبـداهلل بـن عمـر بـا آنهـا بود  کـردم  چهـار تـن از قریـش را حاضـر 

کـرد محمـد بـن علـی به پسـرش جعفر بـن محمد  و فرمـود: بنویـس... وصیـت 

کفـن  نمـاز جمعـه می پوشـید  کـه هنـگام  ُبـردى  در  را  او  داد  او دسـتور  بـه  و 

1. الطوسی، االمالی، ص 6۰۰، شماره 1/1۲۴۴. اصول کافی ج 1، ص3۴۰، ح ۸ 
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گـوش نمایـد و چهـار  کنـد و عمامـه او را بـراى او عمامـه سـازد و قبـر او را چهـار 

گـذارد، پـس فرمـود: آن وصیتنامـه را  کنـد و سـپس وا انگشـت از زمیـن بلندتـر 

کند، برگردید، و چون  گواهـان فرمود: خدا شـما را رحمت  در هـم پیچیـد و بـه 

گفتـم: پـدر جـان در ایـن استشـهاد چـه مصلحتـی بـود؟  گواهـان رفتنـد مـن 

که تو مغلوب شـوى و بگویند وصیت نکرده، خواسـتم  فرمود: من بد داشـتم 

کـه چـون بـه شـهر او در  کسـی اسـت  تـو دلیلـی در دسـت داشـته باشـی. و امـام 
گوینـد فالنـی.1 کیسـت؟  آینـد و پرسـند وصـی فـالن امـام 

همچنین در رد ادعای دو نفر از زیدیه آمده است:
گاه  کـه نـا کـرده اسـت: نـزد امـام جعفـر صـادق؟ع؟ بـودم  سـعید سـّمان نقـل 

دو نفـر از طایفـه زیدّیـه بـر آن حضـرت داخـل شـدند... حضـرت بـه مـن فرمـود 

بـازار  اهـل  از  اینهـا  آرى،  کـردم:  عـرض  می  شناسـی؟  را  مـرد  دو  »ایـن  کـه: 

گمـان دارنـد  و  زیدّیه انـد  از طایفـه  ایشـان  و  مـا می باشـند.  و هـم چراغ هـاى 

کـه شمشـیر رسـول خـدا؟ص؟ در نـزد عبـداهلل پسـر حسـن اسـت )یعنـی حسـن 

بـه خـدا  کنـد،  را لعنـت  ایشـان  گفتنـد. خـدا  مثّنـی(. حضـرت فرمـود: »دروغ 

کـه عبـداهلل پسـر حسـن، آن شمشـیر را بـه دو چشـم خـود و بـه یـک  سـوگند 

چشـم از دو چشـم خود ندیده. و پدرش )یعنی حسـن مثّنی( نیز آن را ندیده.  

َبا 
َ
ُت أ

ْ
ل
َ
: َسـأ

َ
ـی َقال

َ
ْعل

َ ْ
ـاٌد َعـْن َعْبـِد األ َثَنـا َحّمَ  َحّدَ

َ
ْحَمـِن َقـال ـِد ْبـِن ِعیَسـی َعـْن ُیوُنـَس ْبـِن َعْبـِد الّرَ 1.  َعِلـّیُ ْبـُن ِإْبَراِهیـَم َعـْن ُمَحّمَ

 
َ

ـی َعْبـِد اهلِل ْبـِن ُعَمَر َقال
َ
ْیـٍش ِفیِهـْم َناِفـٌع َمْول َبَعـًة ِمـْن ُقَر ْر

َ
 َفَدَعـْوُت أ

ً
 اْدُع ِلـی ُشـُهودا

َ
َوَفـاُة َقـال

ْ
ـا َحَضَرْتـُه ال ّمَ

َ
َعْبـِد اهلِل؟ع؟ ... »َفل

ُجَمـَع 
ْ
ـی ِفیـِه ال ِ

ّ
ـِذی َکاَن ُیَصل

َّ
َنـُه ِفـی ُبـْرِدِه ال ْن ُیَکّفِ

َ
َمـَرُه أ

َ
ـٍد َو أ ـی اْبِنـِه َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ

َ
ـُد ْبـُن َعِلـّیٍ ِإل ْوَصـی ُمَحّمَ

َ
ْکُتـْب َهـَذا َمـا... أ ا

ـُهوِد اْنَصِرُفـوا َرِحَمُکـُم اهلُل 
ُ

 ِللّش
َ

 اْطـُووُه ُثـّمَ َقـال
َ

ـَی َعْنـُه َفَقـال ِ
ّ
َصاِبـَع ُثـّمَ ُیَخل

َ
َبـَع أ ْر

َ
ـَع َقْبـَرُه َو َیْرَفَعـُه أ ّبِ ْن ُیَر

َ
َمـُه ِبِعَماَمِتـِه َو أ ْن ُیَعّمِ

َ
َو أ

ْن 
َ
َرْدُت أ

َ
ـْم ُیـوَص َفـأ

َ
ـُه ل  ِإّنَ

َ
ْن ُیَقـال

َ
ـَب َو أ

َ
ْن ُتْغل

َ
ـی َکِرْهـُت أ  ِإّنِ

َ
ْیـِه َفَقـال

َ
ْن ُتْشـِهَد َعل

َ
َبـِت أ

َ
ـُت َبْعـَد َمـا اْنَصَرُفـوا َمـا َکاَن ِفـی َهـَذا َیـا أ

ْ
َفُقل

ٌن. کافی، ج1، ص37۹ و اثبـات الهداة، ج1، 
َ

 ُفـال
َ

ٍن ِقیل
َ

 َمـْن َوِصـّیُ ُفال
َ

ـَد َقـال
َ
َبل

ْ
 ال

ُ
ُجـل ـِذی ِإَذا َقـِدَم الّرَ

َّ
ـٌة َفُهـَو ال ـَک ُحّجَ

َ
َتُکـوَن ل

ص11۴ و بحاراالنـوار، ج۲6، ص۲17 
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گـر ایـن دو مـرد  مگـر آن کـه آن را در نـزد علـی بـن الحسـین دیـده باشـد. پـس ا

کـه در موضـع دم  کـه نشـانه دسـته آن چیسـت و اثـرى  راسـت گویند، بگوینـد 

که در نزد من اسـت شمشـیر رسـول خدا؟ص؟  آن اسـت چیسـت؟ و به درسـتی 

کاله ُخـود  ـم رسـول؟ص؟، و زره و چهـار آینـه و 
َ
و در نـزد مـن اسـت، رایـت و َعل

کـه در زره  کـه چیسـت آن نشـانه  گـر راسـت گویند، بگوینـد  آن حضـرت. پـس ا

که  م رسـول خدا 
َ
که در نزد من اسـت َعل رسـول خدا؟ص؟ اسـت؟ و به درسـتی 

خـدا آن را منشـأ غلبـه بـر خصـم قـرار داده، و در نـزد مـن اسـت الـواح موسـی 

نـزد مـن  انگشـتر سـلیمان پسـر داود، و در  نـزد مـن اسـت  او، و در  و عصـاى 

گوسـفند را قربانـی می کـرد، و در نـزد مـن  کـه موسـی در آن  اسـت آن طشـتی 

کـه چـون رسـول خـدا؟ص؟ آن را در میان مسـلمانان و مشـرکان  اسـت آن نامـی 

می گذاشـت، تیر مشـرکان به مسـلمانان نمی  رسـید و در نزد من همان تابوتی 

رسـول  و جایـگاه سـالح  بـر می داشـتند.  و  آوردنـد  را  آن  فرشـتگان  کـه  اسـت 

که بر  خـدا؟ص؟ در میـان مـا چـون جایـگاه تابوت اسـت در میان بنی  اسـرائیل، 

در خانه هر خاندانی آن تابوت می ایسـتاد، پیغمبرى به ایشـان عطا می شـد، 

کـه ایـن سـالح بـه او منتقـل شـد، امامـت بـه او رسـید. و هـر آینـه  کـه از مـا  و هـر 

بـود،  زیـاد  انـدام آن حضـرت  از  را پوشـید و چـون  پـدرم زره رسـول خـدا؟ص؟ 

آن را بـر زمیـن می کشـید و بـه واسـطه زیادتـی، آن زره، بـر روى زمیـن خطـی 

کـه نسـبت بـه  را هویـدا نمـود و مـن نیـز آن را پوشـیدم پـس بـه  همـان وضعـی 

پـدرم بـود، بـا مـن نیـز چنان بود. و قائم ما کسـی اسـت که چون آن را بپوشـد، 

گرفتـه و بـر قامتـش راسـت آیـد. ان شـاءاهلل تعالـی«.1  جسـمش همـه آن را فـرا 

ِبی َعْبِد اهلِل؟ع؟ 
َ
: ُکْنُت ِعْنـَد أ

َ
اِن َقال ـّمَ َیـَة ْبـِن َوْهٍب َعْن َسـِعیٍد الّسَ َحَکـِم َعـْن ُمَعاِو

ْ
ـٍد َعـْن َعِلـّیِ ْبـِن ال ْحَمـُد ْبـُن ُمَحّمَ

َ
َثَنـا أ 1.  َحّدَ

ـَک  ّنَ
َ
َقـاُت أ ْخَبَرَنـا َعْنـَک الّثِ

َ
ـُه َفأ

َ
 َفَقـاال ل

َ
 َقـال

َ
 ال

َ
ِفیُکـْم ِإَمـاٌم ُمْفَتـَرٌض َطاَعُتـُه َفَقـال

َ
ـِة َفَقـاال أ ْیِدّیَ ِن ِمـَن الّزَ

َ
ْیـِه َرُجـال

َ
 َعل

َ
ِإْذ َدَخـل
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بر این اساس بایستی امام دوازدهم؟ع؟ تمامی لوازم مذکور را در تحویل خود 
گردد.  کرده و بدین واسطه شناسایی  داشته باشد تا هنگام ظهور، به آنها استناد 

چنانچه در بیان امام باقر؟ع؟ آمده است: 
ِمیُصُه 

َ
ـِة ِعنـَد الِعَشـاِء، َو َمَعـُه  َراَیُة َرُسـوِل اهلِل؟ص؟، َو ق

َ
»ُثـّمَ َیظَهـُر الَمهـِدّی ِبَمّک

َو َسـیُفُه َو َعالَمـاٌت َو ُنـوٌر َو َبیـاٌن...«.1  سـپس َمهـدی؟ع؟ هنـگام نمـاز عشـاء 

کعبـه ظاهـر می شـود و بـه همـراه او پرچـم رسـول خـدا؟ص؟ و لبـاس و  کنـار  از 

شمشـیر و عالمت هـای ایشـان و نـور و بیـان اسـت... .

همچنین در روایت دیگر آمده است: 
ـَة ِبُتَراِث 

َ
ی َمّک

َ
َمِدیَنـِة ِإل

ْ
ْمِر ِمـَن ال

َ ْ
ا األ

َ
َج  َصاِحـُب  َهـذ قـال ابـی عبـداهلل؟ع؟: »َخـَر

 َسـْیُف َرُسـوِل اهلِل َو ِدْرُعـُه 
َ

ـال
َ

ـُت َمـا ُتـَراُث َرُسـوِل اهلِل؟ص؟ ق
ْ
ُقل

َ
َرُسـوِل اهلِل؟ص؟ ف

َج  ُیْخـِر
َ

ـَة ف
َ

 َمّک
َ

ـی َیْنـِزل َمُتـُه  َو َسـْرُجُه َحّتَ
َ

ِضیُبـُه َو َراَیُتـُه َو ال
َ

َو ِعَماَمُتـُه َو ُبـْرُدُه َو ق

 
َ

ِعَماَمـَة َو َیَتَنـاَول
ْ
ُبـْرَدَة َو ال

ْ
اَیـَة َو ال َع َو َیْنُشـَر الّرَ ْر َبـَس الـّدِ

ْ
ـْیَف ِمـْن ِغْمـِدِه َو َیل الّسَ

ُبـو َعْبـِد اهلِل 
َ
 َیْکِذُبـوَن َفَغِضـَب أ

َ
ـْن ال ْصَحـاُب َوَرٍع َو َتْشـِمیٍر َو ُهـْم ِمّمَ

َ
ٌن َو ُهـْم أ

َ
ٌن َو ُفـال

َ
ـَک َو ُهـْم ُفـال

َ
یِهْم [ ل َتْعِرُفـُه َو تسـمیهم ]ُنَسـّمِ

ِة  ْیِدّیَ ْهِل ُسـوِقَنا ِمـَن الّزَ
َ
ُت َنَعْم ُهَما ِمْن أ

ْ
َتْعـِرُف َهَذْیِن ُقل

َ
 ِلـی أ

َ
َغَضـَب ِفـی َوْجِهـِه َخَرَجـا َفَقـال

ْ
َیـا ال

َ
ـا َرأ ّمَ

َ
َمْرُتُهـْم ِبَهـَذا َفل

َ
 َمـا أ

َ
ع َو َقـال

 
َ

 َو اهلِل َمـا َرآُه َعْبـُد اهلِل ِبَعْیَنْیـِه َو ال
َ

َعَنُهَمـا اهلُل َو ال
َ
 َکَذَبـا ل

َ
َحَسـِن  َفَقـال

ْ
ّنَ َسـْیَف َرُسـوِل اهلِل ص ِعْنـَد َعْبـِد اهلِل ْبـِن ال

َ
َو ُهَمـا َیْزُعَمـاِن أ

َمـٌة ِفـی َمْقِبِضـِه 
َ

ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّیٍ َو ِإْن َکاَنـا َصاِدَقْیـِن َفَمـا َعال
ْ
ْن َیُکـوَن َرآُه ِعْنـَد َعِلـّیِ ْبـِن ال

َ
 أ

َّ
ُبـوُه ِإال

َ
 َرآُه أ

َ
ِبَواِحـٍد ِمـْن َعْیَنْیـِه َو ال

َمـٌة 
َ

َمَتـُه  َو ِمْغَفـَرُه َفـِإْن َکاَنـا َصاِدَقْیـِن َفَمـا َعال
َ

َسـْیَف  َرُسـوِل  اهلِل  ص َو ِدْرَعـُه َو ال
َ
ِبـِه َو ِإّنَ ِعْنـِدی ل  َتـَرى  ِفـی َمْوِضـِع َمْضَر

َ
َو َمـا ال

ْیَماَن ْبـِن َداُوَد 
َ
َخاَتـَم ُسـل

َ
ـَواَح ُموَسـی َو َعَصـاُه َو ِإّنَ ِعْنـِدی ل

ْ
ل
َ
َبـَة َو ِإّنَ ِعْنـِدی أ

َ
ِمْغل

ْ
َراَیـَة َرُسـوِل اهلِل ص ال

َ
ِفـی ِدْرِعـِه َو ِإّنَ ِعْنـِدی ل

ْن َیَضَعـُه َبْیـَن 
َ
 اهلِل أ

ُ
َراَد َرُسـول

َ
ـِذی َکاَن ِإَذا أ

َّ
َبـاَن َو ِإّنَ ِعْنـِدی ااِلْسـَم ال ُقْر

ْ
ُب ِبَهـا ُموَسـی ال ـِذی َکاَن ُیَقـّرِ

َّ
ْسـَت ال َو ِإّنَ ِعْنـِدی الّطَ

ُه 
ُ
ِئَکُة َتْحِمل

َ
َمال

ْ
ِتی َجاَءْت ِبِه ال

َّ
اُبوَت ال ـاَبٌة َو ِإّنَ ِعْنِدی الّتَ

َ
ُمْسـِلِمیَن ُنّش

ْ
ی ال

َ
ُمْشـِرِکیَن ِإل

ْ
 ِمَن ال

ْ
ْم َیِصل

َ
ُمْشـِرِکیَن ل

ْ
ُمْسـِلِمیَن َو ال

ْ
ال

َة  ُبـّوَ وُتـوا الّنُ
ُ
ـی َبـاِب َداِرِهـْم أ

َ
اُبـوُت َعل ّیِ َبْیـٍت [ َوَقـَف الّتَ

َ
 أهـل بیـت ]ِفـی أ

َ
اُبـوِت ِفـی َبِنـی ِإْسـَراِئیل  الّتَ

ُ
ِح ِفیَنـا َمَثـل

َ
ـال  الّسِ

ُ
َو َمَثـل

َنـا 
َ
ِبْسـُتَها أ

َ
 َو ل

ً
ْرِض َخِطیطـا

َ ْ
ـی األ

َ
ـْت َعل ِبـی ِدْرَع َرُسـوِل اهلِل َفَخّطَ

َ
ِبـَس أ

َ
َقـْد ل

َ
َماَمـَة َو ل ِ

ْ
وِتـَی اإل

ُ
ـا أ ُح ِمّنَ

َ
ـال ْیـِه الّسِ

َ
َکَذِلـَک َو َمـْن َصـاَر ِإل

َهـا ِإْن َشـاَء اهلُل. بصائـر الدرجـات فـی فضائـل آل محمـد صلـی اهلل علیهـم، ج 1، ص17۴ 
َ َ
ِبَسـَها َمل

َ
ـْن ِإَذا ل َفَکاَنـْت َو َقاِئُمَنـا ِمّمَ

یف بالفتن، ص137  یف بالمنن فی التعر 1.  التشر
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بـه  از مدینـه  امـر  ایـن  ُظُهـوِرِه«.1 صاحـب  ِفـی  اهلَل  ِذَن 
ْ
َیْسـَتأ َو  ِبَیـِدِه  َقِضیـَب 

ْ
ال

کـه میـراث پیامبـر؟ص؟ را بـه همـراه دارد.  سـوی مکـه حرکـت می کنـد در حالـی 

گفتـم میـراث رسـول خـدا؟ص؟ چیسـت؟ فرمود: شمشـیر رسـول خدا؟ص؟ اسـت 

و زره او و عمامـه او و عبـا او و چـوب دسـتی او و پرچـم او و جوشـن او و زیـن 

را  زره  و  آورد  بیـرون  غالفـش  از  را  تیـغ  آیـد  فـرود  مکـه  بـه  چـون  او.  سـوارى 

بپوشـد و پرچـم را برافـرازد و عبـا و عمامـه را بپوشـد و چـوب دسـتی را بکـف 

گیـرد و از خداونـد اجـازه ظهـور خواهـد.

ضمن اینکه در روایتی از امام صادق؟ع؟ در خصوص مواجهه سید حسنی با 
امام دوازدهم؟ع؟ آمده است:

کنیـد، و مـا  سـپس سـید حسـنی می گویـد: پـس بیـن مـن و امیـر خـود خلـوت 

نفـرى در  و دو  بیـرون می آیـد  او  بسـوى  آنـگاه مهـدى؟ع؟  بگذاریـد.  تنهـا  را 

آل  مهـدى  تـو  گـر  ا مـی دارد:  عرضـه  حسـنی،  و  می ایسـتند  لشـکر  دو  میـان 

محمـد؟ص؟ هسـتی پـس عصـاى جـدم رسـول خـدا؟ص؟ و انگشـتر، و بـرد و زره 

را حاضـر  کجاسـت؟ پـس مهـدى؟ع؟ تمـام آن اشـیاء  و عمامـه او)سـحاب( 

نمـوده وهمـه آنهـا را بـه سـید حسـنی نشـان می دهـد.  در ایـن هنـگام حسـنی 

کاری انجـام بـده تـا مشـاهده شـود. آنچـه  می گویـد: ای پسـر رسـول خـدا؟ص؟! 

کـه چـوب دسـتی رسـول خـدا؟ص؟ را بـه ایـن  از شـما می خواهیـم ایـن اسـت 

کـه در آن چیـزی برویانـد. البتـه سـید  سـنگ سـخت بزنیـد و از خـدا بخواهیـد 

حسـنی ایـن درخواسـت را بـه ایـن علـت انجـام می دهد تـا یارانش فضـل امام 

کننـد. آنـگاه مهـدى؟ع؟  کـرده و بیعـت  مهـدی؟ع؟ را ببیننـد و از او اطاعـت 

1.  الغیبة للنعمانی، ص۲7۰ 
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کنـد و آن عصـا فـورا  عصـا را می گیـرد و آنـرا بـر بـاالى سـنگ سـختی نصـب مـی 

درخـت بزرگـی می شـود؛ طوریکـه بـر تمـام لشـکریان حاضـر سـایه می افکنـد. 

کبـر، یابـن رسـول اهلل؟ص؟ دسـت خـود را  آن وقـت سـید حسـنی می گویـد: اهلل ا

کنـم. پـس سـید حسـنی، وتمـام لشـکریان او بـا آن  کنیـد تـا بـا شـما بیعـت  دراز 
می کننـد...«.1 بیعـت  حضـرت 

بنابراین، یکی دیگر از شاخصه های شناخت وصی رسول خدا؟ص؟، به همراه 
داشتن لوازم شخصی آن حضرت است که بر اساس روایات، تمامی آن لوازم)عینًا( 

در محضر ائمه؟ع؟ بوده و در حال حاضر در محضر امام دوازدهم؟ع؟ است.
خود  اثبات  برای  لوازم  این  آوردن  از  اینکه  به  باتوجه  بصری  احمد  البته 

ناتوان است، سعی در به تأویل بردن این عالیم و ودایع دارد. 

ـِد ْبـِن َنْصـٍر ، َعـْن  ِبـی ُشـَعْیٍب ُمَحّمَ
َ
ْیِن، َعـْن أ َحَسـِنّیَ

ْ
 َو َعِلـّیِ ْبـِن َعْبـِد اهلِل ال

َ
ـِد ْبـِن ِإْسـَماِعیل ُحَسـْیُن ْبـُن َحْمـَداَن، َعـْن ُمَحّمَ

ْ
1.  ال

 : َحَسـِنّیُ
ْ
 ال

ُ
ـاِدَق؟ع؟... َفَیُقـول ِدَی الّصَ ُت َسـّیِ

ْ
ل
َ
: َسـأ

َ
ـِل ْبـِن ُعَمـَر، َقـال

َ
ُمَفّض

ْ
ـِل، َعـِن ال

َ
ُمَفّض

ْ
ـِد ْبـِن ال ُفـَراِت، َعـْن ُمَحّمَ

ْ
ُعَمـَر ْبـِن ال

ـَحاُب،  ، َو ِعَماَمُتُه الّسَ
ُ

َفاِضـل
ْ
ی َرُسـوِل اهلِل ص، َو َخاَتُمـُه، َو ُبْرَدُتـُه، َو ِدْرُعـُه ال ْیـَن ِهـَراَوُة َجـّدِ

َ
ـٍد ص َفأ ِإْن ُکْنـَت َمْهـِدّیَ آِل ُمَحّمَ

ـِذی َجَمَعـُه   
َّ
ُمْصَحـُف ال

ْ
ُبـَراُق، َو َتاُجـُه  ، َو ال

ْ
َیْعُفـوُر، َو َنِجیُبـُه ال

ْ
، َو ِحَمـاُرُه ال

ُ
ـُدل

ْ
ل ُتـُه الّدُ

َ
َعْضَبـاُء، َو َبْغل

ْ
ُبـوُع، َو َناَقُتـُه ال َیْر

ْ
َو َفَرُسـُه ال

ـُه َکاَن ِفی 
َّ
ُه ُکل ُبـو َعْبـِد اهلِل ع: ِإّنَ

َ
 أ

َ
َبـُه. )َو َقـال

َ
ـِذی ِفیـِه َجِمیـُع َمـا َطل

َّ
ـَفَط ال ـُه الّسَ

َ
 َتْبِدیـٍل، َفُیْحِضـُر ل

َ
ُمْؤِمِنیـَن ع ِبَغْیـِر َتْغِییـٍر َو ال

ْ
ِمیـُر ال

َ
أ

ـی َعَصـا آَدَم َو ُنـوٍح ع، َو َتِرَکـِة ُهـوٍد َو َصاِلـٍح ع، َو َمْجُمـوِع   ِإْبَراِهیـَم ع، َو َصـاِع ُیوُسـَف ع،  یـَن َحّتَ ِبّیِ
ـَفِط( ، َو َتـِرَکاُت َجِمیـِع الّنَ الّسَ

َمالِئَکـُة، َو 
ْ
ـُه ال

ُ
 هـاُروَن َتْحِمل

ُ
 ُموسـی  َو آل

ُ
ـُة َمـا َتـَرَک آل ـِذی ِفیـِه َبِقّیَ

َّ
َو ِمْکَیـِل   ُشـَعْیٍب ع َو ِمیَزاِنـِه، َو َعَصـا ُموَسـی ع، َو َتاُبوِتـِه ال

ـَفِط«. َفِعْنـَد َذِلـَک  ُمْرَسـِلیَن ِفـی َذِلـَک الّسَ
ْ
یـَن َو ال ِبّیِ

ْیَماَن ع   َو َتاِجـِه، َو َرْحـِل ِعیَسـی ع، َو ِمیـَراِث الّنَ
َ
ِدْرِع َداُوَد ع، َو َخاَتـِم ُسـل

ِب  ، 
ْ
ل َحَجـِر الّصُ

ْ
ْن َتْغـِرَز ِهـَراَوَة َرُسـوِل اهلِل ص ِفـی َهَذا ال

َ
َک أ

ُ
ل
َ
ْسـأ

َ
ـِذی أ

َّ
ْیَتـُه، َو ال

َ
: َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل اْقـِض َمـا َقـْد َرأ َحَسـِنّیُ

ْ
 ال

ُ
َیُقـول

َمْهـِدّیُ 
ْ
ُخـُذ ال

ْ
ـی ُیِطیُعـوُه َو ُیَباِیُعـوُه، َفَیأ َمْهـِدّیِ ع َحّتَ

ْ
 ال

َ
ْصَحاَبـُه َفْضـل

َ
ْن ُیـِرَی أ

َ
 أ

َّ
یـُد ِبَذِلـَک ِإال  ُیِر

َ
ْن ُیْنِبَتَهـا ِفیـِه، َو ال

َ
 اهلَل أ

َ
ل

َ
َو َتْسـأ

ْکَبـُر 
َ
: اهلُل أ َحَسـِنّیُ

ْ
 ال

ُ
َمْهـِدّیِ ع. َفَیُقـول

ْ
َحَسـِنِی  َو َعْسـَکَر ال

ْ
 َعْسـَکَر ال

َّ
ـی ُتِظـل ُق َحّتَ ـو َو ُتْفـِرُع َو ُتـوِر

ُ
ِهـَراَوَة َفَیْغِرُزَهـا َفَتْنُبـُت َفَتْعل

ْ
ع ال

َحَسـِنّیُ َو َسـاِئُر َعْسـَکِره . الهدایـة الکبـرى، ص3۹6 و مختصـر البصائـر، 
ْ
َباِیَعـَک، َفُیَباِیُعـُه ال

ُ
ـی أ َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل ُمـّدَ َیـَدَک َحّتَ

ص۴33-۴5۸ و بحـار األنـوار، ج 53، ص7 )بـه نقـل از مختصـر البصائـر بـه جـای الحسـنی، الحسـین؟ع؟ آورده اسـت کـه 
یـاض األبـرار فـی مناقـب األئمـة األطهـار، ج 3، ص۲16 و إلـزام الناصـب فی إثبات  البتـه بـه مقصـود مـا خللـی وارد نمـی کنـد( و ر

یف، ج ۲، ص۲11   الحجـة الغائـب عجـل اهلل تعالـی فرجـه الشـر
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ازاین رو سالح رسول خدا؟ص؟ را به علم حضرت1 و پرچم ایشان را به دعوت 
کمیت الهی2 تأویل برده است.   به حا

یـل بـرده و از ایـن رهگـذر سـعی در  1.  همانطـور کـه گفتـه شـد، احمـد بصـری سـالح رسـول خـدا؟ص؟ را بـه علـم آن حضـرت تأو
یـل باطـل گفتـه می شـود؛ بـه شـهادت روایـات  اثبـات برخـورداری خـود از علـم رسـول خـدا؟ص؟ را دارد. لـذا در پاسـخ ایـن تأو
کـرم؟ص؟ دو چیـز جـدا از هـم هسـتند کـه بایسـتی هـر امامـی از آن دو برخـوردار باشـد. بـه عنـوان  متواتـر، علـم و سـالح رسـول ا

نمونـه در روایتـی آمـده اسـت:
ْهِلهـا 

َ
مانـاِت ِإلـی  أ

َ ْ
وا األ ْن ُتـَؤّدُ

َ
ُمُرُکـْم  أ

ْ
ُم َعـْن َقـْوِل اهلِل َعـّزَ ِذْکـُرهُ  : »ِإّنَ اهلَل َیأ

َ
ـال ْیـِه الّسَ

َ
َبـا َجْعَفـٍر َعل

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
: َسـأ

َ
، َقـال ِعْجِلـّیِ

ْ
ْیـٍد ال َعـْن ُبَر

ـَم َو 
ْ
ِعل

ْ
ُکُتـَب َو ال

ْ
ـِذی  َبْعـَدُه ال

َّ
َمـاِم  ال ِ

ْ
ـی  اإل

َ
  ِإل

ُ
ل ّوَ

َ ْ
َی األ ْن ُیـَؤّدِ

َ
اَنـا َعنـی ، أ  : ِإّیَ

َ
َعـْدِل«. َقـال

ْ
ْن َتْحُکُمـوا ِبال

َ
ـاِس أ َو ِإذا َحَکْمُتـْم َبْیـَن الّنَ

ح «.  الغیبـة للنعمانـی، ص۲7۰ 
َ

ـال الّسِ
همچنیـن بایـد دانسـت کـه سـالح بـه عنـوان یـک شـیء معرفـی شـده اسـت کـه در صندوقچـه نگهـداری می شـده و ایـن بـا 

ماهیـت علـم سـازگار نیسـت. چنانچـه در روایـت آمـده اسـت: 
ُد   َیـا ُمَحّمَ

َ
 ِعْنَدُه َفَقال

ً
ْو ُصْنُدوقـا

َ
 أ

ً
ْخَرَج َسـَفطا

َ
 َذِلـَک أ

َ
َوَفـاُة َقْبـل

ْ
ُحَسـْیِن؟ع؟ ال

ْ
ـا َحَضـَر َعِلـّیَ ْبـَن ال ّمَ

َ
: »ل

َ
ِبـی َجْعَفـٍر؟ع؟ َقـال

َ
َعـْن أ

ْعِطَنـا َنِصیَبَنـا ِفـی 
َ
ـوا أ

ُ
ْنـُدوِق َفَقال ُعـوَن َمـا ِفـی الّصُ ـَی َجـاَء ِإْخَوُتـُه َیّدَ ـا ُتُوّفِ ّمَ

َ
َبَعـٍة َفل ْر

َ
 َبْیـَن أ

َ
 َفَحَمـل

َ
ْنـُدوَق َقـال  َهـَذا الّصُ

ْ
اْحِمـل

ُح َرُسـوِل اهلِل؟ص؟ َو 
َ

ْنـُدوِق  ِسـال ـّیَ َو َکاَن  ِفـی  الّصُ
َ
ُکـْم ِفیـِه َشـْی ٌء َمـا َدَفَعـُه ِإل

َ
ـْو َکاَن ل

َ
ُکـْم ِفیـِه َشـْی ٌء َو ل

َ
 َو اهلِل َمـا ل

َ
ْنـُدوِق َفَقـال الّصُ

ُکُتُبـُه«. الکافـی، ج 1، ص3۰5   
و حتـی روایتـی هـم کـه سـالح را بـه تابـوت بنـی اسـرائیل تشـبیه کـرده اسـت، آن را نشـانه برخـورداری از عـام دانسـته انـد نـه 

اینکـه سـالح همـان علـم بـوده باشـد. 
 

َ
ِبـی َیْعُفـوٍر َقـال

َ
اٍج َعـْن َعْبـِد اهلِل ْبـِن أ ـَکْیِن َعـْن ُنـوِح ْبـِن َدّرَ ـِد ْبـِن الّسُ ِبـی ُعَمْیـٍر َعـْن ُمَحّمَ

َ
ِبیـِه َعـِن اْبـِن أ

َ
َعِلـّیُ ْبـُن ِإْبَراِهیـَم َعـْن أ

ْیَنَما َداَر 
َ
ـُک َفأ

ْ
ُمل

ْ
اُبوُت  َداَر ال  َحْیُثَمـا َداَر الّتَ

َ
اُبـوِت ِفی َبِنی ِإْسـَراِئیل  الّتَ

ُ
ِح ِفیَنـا َمَثـل

َ
ـال  الّسِ

ُ
َمـا َمَثـل   ِإّنَ

ُ
َبـا َعْبـِد اهلِل ع َیُقـول

َ
َسـِمْعُت أ

ـُم«. الکافـی، ج 1، ص۲3۸ 
ْ
ِعل

ْ
ُح ِفیَنـا َداَر ال

َ
ـال الّسِ

گانه اسـت. اما باید مد نظر باشـد که سـالح نشـانه  نتیجه اینکه سـالح رسـول خدا؟ص؟ با علم ایشـان دو چیز متفاوت و جدا
علـم اسـت، لـذا کسـی کـه سـالح نـزد او باشـد داللـت بر برخورداری از علم رسـول خـدا؟ص؟ دارد.

کـرم؟ص؟ و امـام صـادق؟ع؟ اشـاره  می گردد که حقیقت پرچم رسـول خدا؟ص؟  یـل، بـه روایتـی از پیامبـر ا ۲.  در پاسـخ بـه ایـن تأو
یل  را روشـن فرمـوده و آن را برگـه ای از سـوی بهشـت معرفـی فرمـوده اسـت. لـذا بـر اسـاس ایـن روایـت و سـایر روایـات بطالن تأو

احمـد بصـری آشـکار می گردد: 
ـحابة َو ِدْرُع َرسـوِل اهلل؟ص؟ الّسـاِبَغَة، َو  َجلیـَة َو ینشـُرها َو ِهـی رایـُة َرسـوِل اهلل؟ص؟ الّسَ

ْ
کـرم؟ص؟ فرمـود: »ُثـّمَ یُهـّزُ الّرایـَة ال پیامبـر ا

َفقـاِر« سـپس پرچـم روشـن را بـه اهتـزار در مـی آورد و آن را مـی گشـاید و آن همـان پرچـم رسـول 
ْ
ـُد ِبَسـیِف َرسـوِل اهلل ِذی ال

َّ
یَتَقل

کـرم؟ص؟ بـه نـام  خـدا؟ص؟ بـه نـام سـحابه اسـت و )همچنیـن( زره پیامبـر؟ص؟ بـه نـام سـابغه را همـراه دارد و شمشـیر پیامبـر ا
یـزد.« بحـار االنـوار، ج5۲، ص3۰7، ذیـل روایـت ۸1  ذوالفقـار را بـه گـردن مـی آو

 َیْبَقی 
َ

اَیَة َو َیِسـیُر ِبَها َفال َقِة... ُثـّمَ َیُهّزُ الّرَ
ْ
َحل

ْ
ُة ال

َ
ـی َیُکـوَن َتْکِمل َقاِئـُم؟ع؟ َحّتَ

ْ
 َیْخـُرُج ال

َ
ُبـو َعْبـِد اهلِل؟ع؟  ال

َ
 أ

َ
 َقـال

َ
ِبـی َبِصیـٍر َقـال

َ
َعـْن أ
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جعل سالح و پرچم
که آیا ممکن است این لوازم توسط عده ای  ح می گردد  در اینجا سئوالی مطر

کنند؟ جعل شده و به واسطه آن خود را امام معرفی 
گفته می شود:  در پاسخ 

ـٍد َمـا ِهـَی  َبـا ُمَحّمَ
َ
 َیـا أ

َ
 َیـْوَم َبـْدٍر ُثـّمَ َقـال

ُ
 ِبَهـا َجْبَرِئیـل

َ
َعَنَهـا َو ِهـَی َراَیـُة َرُسـوِل اهلِل؟ص؟ َنـَزل

َ
 ل

َّ
َمْغـِرِب ِإال

ْ
 ِفـی ال

َ
َمْشـِرِق َو ال

ْ
َحـٌد ِفـی ال

َ
أ

َهـا َو 
َ
ّف

َ
 اهلِل؟ص؟ َیـْوَم َبـْدٍر ُثـّمَ ل

ُ
ـِة َنَشـَرَها َرُسـول َجّنَ

ْ
ِق ال  ِمـْن َوَر

َ
ّیِ َشـْی ٍء ِهـَی َقـال

َ
ـُت َفِمـْن  أ

ْ
یـٌر ُقل  َحِر

َ
 َقـّزٌ َو ال

َ
ـاٌن َو ال  َکّتَ

َ
َو اهلِل ُقْطـٌن َو ال

َها َو ِهَی 
َ
ّف

َ
ْیـِه ُثّمَ ل

َ
ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ َفَفَتَح اهلُل َعل

ْ
ِمیُر ال

َ
َبْصَرِة َنَشـَرَها أ

ْ
ـی ِإَذا َکاَن َیـْوُم ال ؟ع؟ َحّتَ  ِعْنـَد َعِلـّیٍ

ْ
ـْم َتـَزل

َ
؟ع؟ َفل ـی َعِلـّیٍ

َ
َدَفَعَهـا ِإل

َقاِئـُم«. الغیبـة للنعمانـی، ص3۰7 و الغیبـة طوسـی، ص3۲۰ 
ْ
ـی َیُقـوَم ال َحـٌد َحّتَ

َ
 َیْنُشـُرَها أ

َ
َک ال ِعْنَدَنـا ُهَنـا

امـام صادق؟ع؟فرمـود: قائـم خـروج نمـی کنـد تـا اینکـه حلقـه یـاران تکمیـل شـود... سـپس پرچـم را می گسـتراند و حرکـت 
می کنـد. پـس کسـی در مغـرب و مشـرق نمی مانـد مگـر اینکـه قائـم را لعـن می کنند. و آن پرچم رسـول اهلل؟ص؟ اسـت که جبرائیل 
یـر نیسـت. پرسـیدم  یشـم و حر در روز بـدر بـه ایشـان نـازل کـرد. سـپس فرمـود کـه بـه خـدا قسـم کـه آن پرچـم از پنبـه و کتـان و ابر
پـس از چیسـت؟ فرمـود از »ورق و برگـه ای از بهشـت« اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ آن را در روز بـدر بـاز کـرد و سـپس پیچیـد و بـه 
یـل داد و ایشـان همـواره آن را در نـزد خـود داشـت تـا اینکـه در روز بصـره آن را بـاز کـرد و خـدا بـر آن فتـح قـرار داد و  علـی؟ع؟ تحو

بـاری دیگـر آن را پیچیـد و آن نـزد مـا اسـت آنجـا. احـدی )از اهـل بیـت( آن را بـاز نمی کنـد تـا اینکـه قائـم قیـام کنـد. 
در توضیح این دو روایت گفته می شود:

ینـه ای آشـکار بـر ایـن اسـت کـه پرچـم رسـول  اوال پرچـم رسـول اهلل؟ص؟ در کنـار سـایر لـوازم همچـون زره آمـده اسـت کـه قر
یـل باشـد، بایسـتی زره و سـایر لـوازم  یـل نیسـت. لـذا در صورتـی کـه پرچـم دارای تأو خـدا؟ص؟ دارای جسـم بـوده و قابـل تاو

یـل برخـوردار باشـد.   هـم از تأو
یـر و ... نیسـت بلکـه برگـه ای از بهشـت اسـت. لـذا ایـن سـخن اشـاره بـه   جنـس و نـوع پرچـم رسـول اهلل؟ص؟ پارچـه و حر

ً
ثانیـا

کمیـت اهلل و... نـدارد. وجـود خارجـی آن داشـته و ارتباطـی بـا دعـوت بـه حا
کمیـت الهـی اسـت گفتـه می شـود:  گرچـه وجـود خارجـی دارد امـا مـراد از آن دعـوت بـه حا ینـد ایـن پرچـم ا  چنانچـه بگو

ً
ثالثـا

کمیـت اهلل دعـوت می کـرد کـه بعـد از  قبـل از نـزول ایـن پرچـم در جنـگ بـدر، مگـر پیامبـر خـدا؟ص؟ مـردم را بـه چیـزی غیـر از حا
نـزول آن ایـن کار را انجـام دهـد؟

کمیـت اهلل اسـت، بدیـن معنـا خواهـد بـود کـه از بیـن معصومین؟مهع؟، تنهـا پیامبر  گـر ایـن پرچـم بـه معنـای دعـوت بـه حا  ا
ً
رابعـا

یـرا فقـط آنـان حـق نشـر آن را  کمیـت اهلل دعـوت می کننـد ز کـرم؟ص؟ و امیرالمومنیـن؟ع؟ و حضـرت قائـم؟ع؟ مـردم را بـه حا ا
داشـته اند، بـا ایـن وجـود دعـوت سـایر ائمـه؟ع؟ بـه چـه چیـزی بـوده اسـت؟

گـر نشـر پرچـم را بـه معنـای دعـوت  یـح روایـت، نشـر پرچـم پـس از تکمیـل شـدن 1۰ هـزار نفـر اسـت، لـذا ا  بـر اسـاس تصر
ً
خامسـا

بدانیـم بـا اصـل مدعـای احمـد سـازگاری نخواهـد داشـت چـرا کـه او بایـد دعـوت را از پیـش از جمـع شـدن 1۰ هـزار نفـر آغـاز 
کـرده باشـد نـه بعـد از آن! 
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شناخت  برای  کافی  شرط  و  بوده  الزم  شرط  لوازم،  این  از  برخورداری  اواًل؛ 
امام؟ع؟ نمی باشد، لذا سایر موارد مذکور در روایات نیز، جهت شناخت امام؟ع؟ 

مورد توجه قرار می گیرد.
امکان  وجه  هیچ  به  که  هستند  ابعادی  دارای  لوازم  این  ارائه  شرایط  ثانیًا؛ 

که عبارتند از: َجعل و بدل سازی ندارند 

الف. ُبعد زمانی:

سالح و پرچم و سایر لوازم مذکور در روایات، همزمان با ظهور امام؟ع؟ ارائه 
ع نشانه ای به عنوان سالح و غیره  از ظهور حضرت، هر نو لذا قبل  خواهد شد، 

مورد قبول نمی باشد. 
با  و  بوده  امام مهدی؟ع؟ در 23 ماه رمضان  روایات، زمان ظهور  بر اساس 
ُم  ا�أِ َ �ت

ْ
ُ ال ُر�ب

حنْ َ
ا �ی

َ
ندای آسمان ظهور ایشان اعالم خواهد شد. چنان چه آمده است: »ل

«؛ قائم خروج  ا�نَ
َ ْهِر َرَم�ن

َ ىی سث ِ
�نَ �ن ِر�ی

ْ ا�ثٍ َو ِعسث
َ
ل

َ �تِ �ث
َ
ل �یْ

َ
ىی ل ِ

َماِء �ن ِ الّسَ ْو�ن َ اْسِمِ� ِم�نْ حب اَ�ى �بِ َ �ن ُ ى �ی
َح�تَّ

نمی کند تا اینکه از آسمان و  در 23 ماه رمضان به اسمش نداء داده شود.«1 

ب. ُبعد نشانه ای:

کرد، بنابراین   امام عصر؟ع؟ پس از ندای آسمانی ظهور، اعالم ظهور خواهند 
یکی دیگر از نشانه های پذیرش سالح و سایر لوازم، شنیدن صدای آسمانی ظهور 
گذاشت.  که هیچ جایی برای شک و شبهه باقی نخواهد  است. این ندایی است 

که امام باقر؟ع؟ فرمود:  بطوری 

1. غیبة نعمانی، ص ۲۹۰ 
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ـُة ِمـْن  ِکّیَ ْفـُس الّزَ ُحُه َو الّنَ
َ

ْیُکـْم َعْهـُد َنِبـّیِ اهلِل؟ص؟ َو َراَیُتـُه َو ِسـال
َ
 َعل

ْ
ـْم ُیْشـِکل

َ
ل

َ
»ف

ـَماِء  ْوُت  ِمَن الّسَ ْیُکـُم  الّصَ
َ
  َعل

ُ
 ُیْشـِکل

َ
ـال

َ
ا ف

َ
ْیُکـْم َهـذ

َ
 َعل

َ
ْشـَکل

َ
ـِإْن أ

َ
ُحَسـْیِن ف

ْ
ـِد ال

ْ
ُول

و  بـرای شـما عهـد رسـول خـدا؟ص؟  نمی کنـد  ایجـاد شـبهه  ْمـِرِه«.1 
َ
أ َو  ِباْسـِمِه 

کـه از فرزنـدان امـام حسـین؟ع؟ اسـت.  پرچـم و سـالح او و نفـس الزکیـه ای 

کـه از آسـمان بـه اسـم و  کـرد، صوتـی  گـر همیـن مـوارد نیـز ایجـاد شـبهه  پـس ا

امـر امـام مهـدی؟ع؟ برخاسـته می شـود ایجـاد شـک و شـبهه نمی کنـد. 

همچنین در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است:
ا 

َ
ْیِهْم ِإذ

َ
 َعل

ُ
 ُیْشـِکل

َ
ـَماِء ال ْوَت ِمَن الّسَ ِإّنَ الّصَ

َ
ْیِهْم ف

َ
ُه َعل

ُّ
ُکل ا 

َ
  َهذ

َ
ْشـَکل

َ
ِإْن  أ

َ
»... ف

گردید، پس  گـر تمامـی ایـن موارد مشـتبه  ـِه «.2 ا ّمِ
ُ
ِبیـِه َو أ

َ
ُنـوِدَی ِباْسـِمِه َو اْسـِم أ

که به اسـم قائم؟ع؟  همانا ندای آسـمانی بر شـما مشـتبه نخواهد شـد، زمانی 

و نـام پـدر و مـادرش ندا سـر دهد.

ج. ُبعد مکانی:

خواهند  ارائه  مردم  به  خدا  خانه  کنار  در  را  لوازم  این  حجت؟ع؟  حضرت 
کنار خانه خدا مورد پذیرش نیست.  نمود، لذا ارائه لوازم مذکور در هر جایی غیر از 

چنانچه امام باقر؟ع؟ فرمودند: 
ِمیُصُه َوَسـْیُفُه 

َ
ِعشـاِء َمَعُه راَیُة َرُسـوِل اهلِل؟ص؟ َو ق

ْ
َمْهـِدّیُ ِبَمکـَة ِعْنَد ال

ْ
»َیْظَهـُر ال

َوَعالمـاٌت َو ُنـوٌر َو بیـاٌن«.3  مهـدی موعـود؟جع؟ هنـگام نماز عشـا در مکه در 

کـه پرچـم رسـول اهلل بـر دسـت و پیراهـن او را در بـدن و شمشـیر وی را  حالـی 

1.  بحار، ج 5۲، ص۲۲3 
۲.  الغیبة للنعمانی، ص۲7۹ 

یف بالمنن، ص 137  3.  التشر
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بـا خـود دارد، ظهـور می کنـد و بـا او نشـانه ها و نورانیـت و بیـان ویژه ای اسـت. 

د. ُبعد اعجازی:

کدام از آنها توان انجام امر   لوازم مذکور دارای ویژگی اعجاز آمیز بوده و هر 
که فرق بین مدعی دروغین و راستین در  خاصی را دارند. در روایتی آمده است 
برخورداری از لوازم رسول خدا؟ص؟ بوده و فرق بین این لوازم با سایر لوازم ها در 
گذشته  که به مواردی از این روایات در مباحث  اعجاز آمیز بودن آن لوازم است 

اشاره شد.1 
سایر  و  سالح  ارائه  مهم،  شرط  چهار  این  تجمیع  صورت  در  اساس،  براین 

لوازم، به نشانه  وصایت او خواهد بود.

پرسش های درس
اولین نشانه و ودیعه رسول خدا؟ص؟ برای وصی خود چیست؟. 1
کنید.. 2 وجه ارتباط ودیعه اول را با مدعی وصایت بیان 
دومین نشانه و ودیعه رسول خدا؟ص؟ برای وصی خود چیست؟. 3
کنید.. 4 وجه ارتباط ودیعه دوم را با مدعی وصایت بیان 

1.  الثاقب فی المناقب؛ ص۴1۹. مدینة معاجز األئمة اإلثنی عشر و دالئل الحجج علی البشر، ج6 ، ص۹۹ 





درس پنجم
عالئـــــــم و ودایع 

رســـــول خـــــدا؟ص؟





|    75     

عالمت و ودیعه سوم �
که به امالء رسول خدا؟ص؟  صحیفه)وصیتنامه رسول خدا؟ص؟(؛ این صحیفه 
و دست خط امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نوشته شده است، همان وصیتنامه ای است 
که در آن اسامی و تعداد جانشینان پس از خود را برای مردم اعالم فرموده است.
َعْل 

�نْ ْم �تَ
َ
�نْ ل َک َو اإِ ِ

ّ َک ِم�نْ َر�ب �یْ
َ
ل َل اإِ ِ رن

�نْ
أُ
  ما ا

�نْ ِ
ّ
ل ُسوُل  �بَ َها الّرَ ُّ �ی

أَ
ا ا کرم؟ص؟ با نزول آیه >�ی پیامبر ا

اِس <.1 موظف به ابالغ وصیت و اعالم اسامی 
َ ْعِ�ُمَک ِم�نَ ال�نّ َ ُه �ی

َ
ُ� َو الّل �تَ

َ
�تَ ِرسال

عنْ
َّ
ل ما �بَ

�نَ

گردید تا از این رهگذر اختالف امت اسالمی را پس از خود دفع  اوصیاء و جانشیان 
نماید. لذا هفتاد روز پیش از رحلت و در مسیر بازگشت از آخرین حج و در محل 

غدیرخم، رسالت خود را با تمام جزئیات آن ابالغ فرمودند. 
که به دستور الهی قصد پرده برداری از شجره طیبه  کرم؟ص؟  حضرت رسول ا

امامت را داشت، همه پیش افتادگان و پس ماندگان را فراخوانده و فرمودند: 
گفتنـد خداونـد و پیامبـر  کیسـت سـزاوارتر از شـما بـه شـما؟  »هـان ای مـردم!  

ایـن علـی  پـس  اویـم،  مـن سرپرسـت  کـه  آن  باشـید!  گاه  آ فرمـود  او! سـپس 

1.  مائده، 67 
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کـه سرپرسـتی او را بپذیـرد و  سرپرسـت اوسـت! خداونـدا دوسـت بـدار آن را 

گـذار آن  کـن یـار او را؛ و تنهـا  کـه او را دشـمن دارد و یـاری  دشـمن بـدار هـر آن 

کـه همانـا مـن فرسـتاده و علـی  کـه او را تنهـا بگـذارد. سـپس فرمـود: بدانیـد  را 

امـام و وصـی پـس از مـن اسـت. و امامـان پـس از او فرزنـدان اوینـد.

گاه  آ بـود.  خواهنـد  علـی  نسـل  از  ایشـان  ولـی  آنانـم  والـد  مـن  باشـید!  گاه  آ

باشـید! همانـا آخریـن امـام، مهـدی قائـم از ماسـت. هـان! او بـر تمامـی ادیـان 

کـه اوسـت حّجـت پایـدار و پـس از او حّجتـی  گاه باشـید!  چیـره خواهـد شـد. آ

نخواهـد بـود. درسـتی و راسـتی و نـور و روشـنایی تنهـا نـزد اوسـت1... سـپس 

گفـت: ای  کمـی برافروختـه بـود برخواسـت و  کـه  عمـر بـن خطـاب در حالـی 

رسـول خـدا، آیـا همـه اهـل بیـت تـو2 وصـی هسـتند؟ حضـرت پاسـخ داد: نـه 

کـه وزیـر و وارث و خلیفـه مـن در امتـم بـوده و  ولکـن بـرادرم از اوصیـاء اسـت 

ولـّی تمامـی مومنـان بعـد از مـن اسـت. و همچنیـن یـازده نفـر از فرزنـدان وی. 

ایـن علـی اولشـان و بهترین شـان اسـت سـپس دو فرزنـدم حسـن و حسـین، 

بـرادرم علـی و فرزنـد حسـین اسـت سـپس  کـه همنـام  سـپس وصـی فرزنـدم 

کـه اسـمش محمـد اسـت سـپس جعفـر فرزنـد محمـد و  وصـی و فرزنـد علـی 

سـپس موسـی فرزنـد جعفـر و سـپس علـی فرزنـد موسـی و سـپس محمـد فرزنـد 

علـی و سـپس علـی فرزنـد محمـد سـپس حسـن فرزنـد علـی و سـپس محمـد 

کـه مهـدی ایـن امـت بـوده و همنـام و هـم طینـت مـن اسـت و  فرزنـد حسـن 

1.  عالمـه امینـی، الغدیـر، ج1، ص1۲-151و۲۹۴-3۲۲. شـیخ عبـداهلل، بحرانـی، عوالـم العلـوم، ج15، ص 3۲7-3۰7  
عالمـه مجلسـی، بحاراالنـوار، ج37، ص1۸1-1۸۲. شـیخ حـر عاملـی، اثبـات الهـداة، ج۲، ص۲۰۰-۲5۰. سـید ابـن 

طـاووس، الطرائـف، ص33 و...
۲.  همسران و اهل خانه.
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امـر می کنـد بـه امـر مـن و نهـی می کنـد بـه نهـی مـن، زمیـن را از عـدل و داد پـر 

کمـا اینکـه از ظلـم و جـور پـر شـده اسـت. پشت سـر هـم می آینـد، یکی  کنـد  مـی 
پـس از دیگـری«.1

دوازده  اسامی  اعالم  و  پیامبر؟ص؟  جانشینی  مسأله  از  پرده برداری  از  بعد  و 
وصی پس از خود، آیه ای از جانب خداوند متعال نازل شده و فرمود: 

ُت 
ْ
ْکَمل َیـْوَم ا

ْ
ـال َتْخَشـْوُهْم َواْخَشـْوِن ال

َ
َکَفـُروا ِمـْن دیِنُکـْم ف ِذیـَن 

َّ
َیـْوَم َیِئـَس ال

ْ
>ال

امـروز   2.>
ً
دینـا ْسـالَم 

ْ
اال ُکـُم 

َ
ل َوَرضیـُت  ِنْعَمتـی  ْیُکـْم 

َ
َعل َواْتَمْمـُت  دیَنُکـْم  ُکـْم 

َ
ل

کافـران از )زواِل( آییـِن شـما، مأیـوس شـدند؛ بنابرایـن، از آنهـا نترسـید! و از 

کـردم؛ و نعمـت خـود را  کامـل  )مخالفـت( مـن بترسـید! امـروز، دیـن شـما را 

بـر شـما تمـام نمـودم؛ و اسـالم را بـه عنـوان آییـن )جـاوداِن( شـما پذیرفتـم.

اسالم؟ص؟  گرامی  رسول  معصومین؟مهع؟،  روایات  و  تاریخ  گواهی  اساس  بر 
پس از اعالم وصیت شفاهی خود)خطبه غدیر(، بارها مردم را به پذیرش وصایت 

ال مـن ُکْنـُت َمـْوالُه َفهـذا َعلـی َمـْوالُه، اللهـّمَ واِل 
َ
: ا

َ
ُه. َفقـال

ُ
ْنُفِسـُکْم؟ قالـوا: اهلل و َرُسـول

َ
ْولـی ِبُکـْم ِمـْن ا

َ
ـاُس، َمـْن ا 1.  »... ایهاالّنَ

َوِصی 
ْ
مـاُم َوال ِ

ْ
 َو َعِلـی اإل

ٌ
ـی َرسـول الَو ِإّنِ

َ
ـُه. ثـم قـال:  َمعاِشـَرالّناِس، أ

َ
 َمـْن َخَذل

ْ
َمـْن واالُه و عـاِد َمـْن عـاداُه َواْنُصْرَمـْن َنَصـَرُه واْخـُذل

قاِئـَم 
ْ
ـا ال ِئَمـِة ِمّنَ

َ ْ
ال ِإّنَ خاَتـَم األ

َ
ِبـِه الـی أن قـال: أ

ْ
ال َو ِإّنـی واِلُدُهـْم َوُهـْم َیْخُرجـوَن ِمـْن ُصل

َ
ـُدُه. أ

ْ
ـُة ِمـْن َبْعـِدِه ُول ِئّمَ

َ ْ
ِمـْن َبْعـدی، َواأل

ـَة َبْعـَدُه َوال َحـّقَ ِإاّل َمَعـُه َوالُنـوَر ِإاّلِعْنـَدُه... فَقـاَم ُعَمـُر ْبـُن  ـًة َوالُحّجَ باقـی ُحّجَ
ْ
ـُه ال ال ِإّنَ

َ
یـِن. أ ـی الّدِ

َ
ـُه الّظاِهـُر َعل ال ِإّنَ

َ
َمْهـِدی. أ

ْ
ال

یـِری َو َواِرِثی َو َخِلیَفِتی  ِز ِخی ِمنُهْم  َو َو
َ
ْوِصَیاِئـی أ

َ
ِکـّنَ أ

َ
 َو ل

َ
 ال

َ
ْهـِل َبْیِتـَک َفَقـال

َ
 أ

َّ
ُکل

َ
 اهلِل أ

َ
 َیـا َرُسـول

َ
ُمْغَضـِب  َفَقـال

ْ
ـاِب ِشـْبَه  ال َخّطَ

ْ
ال

َحَسـِن َو 
ْ
ـی ال

َ
َشـاَر ِبَیـِدِه ِإل

َ
ُهـْم َو َخْیُرُهـْم ُثـّمَ اْبَنـاَی َهـَذاِن َو أ

ُ
ل ّوَ

َ
ـِدِه [ َهـَذا أ

ْ
َحـَد َعَشـَر ِمـْن ُول

َ
ِ ُمْؤِمـٍن َبْعـِدی ]َو أ

ّ
ِتـی َو َوِلـّیُ ُکل ّمَ

ُ
ِفـی أ

ـٌد ُثـّمَ َجْعَفـُر ْبـُن  ـُدُه َو اْسـُمُه ُمَحّمَ
َ
ُحَسـْیِن ُثـّمَ َوِصـّیُ َعِلـّیٍ َو ُهـَو َول

ْ
ِخـی َعِلـّیٍ َو ُهـَو اْبـُن ال

َ
ی ِباْسـِم أ ُحَسـْیِن ُثـّمَ َوِصـّیُ اْبِنـی ُیَسـّمَ

ْ
ال

ـُد ْبـُن  َحَسـُن ْبـُن َعِلـّیٍ ُثـّمَ ُمَحّمَ
ْ
ـٍد ُثـّمَ ال ـُد ْبـُن َعِلـّیٍ ُثـّمَ َعِلـّیُ ْبـُن ُمَحّمَ ـٍد ُثـّمَ ُموَسـی ْبـُن َجْعَفـٍر ُثـّمَ َعِلـّیُ ْبـُن ُموَسـی ُثـّمَ ُمَحّمَ ُمَحّمَ

 
ً
ما

ْ
 َکَمـا ُمِلَئـْت ُظل

ً
 َو َعـْدال

ً
ْرَض ِقْسـطا

َ ْ
 األ

ُ َ
ْمـِری َو َیْنَهـی ِبَنْهِیـی َیْمـل

َ
ُمـُر ِبأ

ْ
ـِة اْسـُمُه َکاْسـِمی َو ِطیَنُتـُه َکِطیَنِتـی َیأ ّمَ

ُ ْ
َحَسـِن َمْهـِدّیُ األ

ْ
ال

 َبْعـَد َواِحـٍد«. کتـاب سـلیم بـن قیـس هاللـی، ج۲، ص763. غیبـت نعمانـی، ص73   
ً
 َواِحـدا

ً
ـو َبْعُضُهـْم َبْعضـا

ُ
 َیْتل

ً
َو َجـْورا

کمـال الدیـن و تمـام النعمـه، ج1، ص۲7۹. اثبـات الهـداة، ج۲، ص۲۴7. حلیـة االبـرار، ج۴، ص۸۹. االنصـاف فـی نـص 
علـی االئمـه اثنـی عشـر، ص۲5۹. بهجـة النظـر  فـی اثبـات الوصایـة، ص۴1. عوالـم العلـوم و المعـارف واالحـوال، ص۲1۸ 

۲.  مائده، 3 
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از ایشان معرفی فرمود.1  اوصیاء اثنی عشر فراخواند و سعادت آنان را در پیروی 
گیرد،  اما آنچه می تواند به عنوان سند مورد استناد مدعیان حقیقی وصایت قرار 
که قابل ارائه به همگان بوده و حتی  اصل وصیتنامه یا همان لوح مکتوبی است 

در هنگامه ظهور وصی دوازدهم؟ع؟ نیز مورد استناد قرار می گیرد. 
گرامی اسالم؟ص؟  موید سخن اینکه؛ اواًل چنانچه نقل محتوای وصیت رسول 
دور  اختالف  از  همیشه  برای  را  مسلمانان  و  کفایت  کرده  حدیث  راویان  توسط 
ظاهرا  آنکه  حال  و  بود،  وصیت  نمودن  مکتوب  به  نیازی  چه  دیگر  می کرد، 
می توانست  بلکه  است.  داشته  نیز  اصرار  کتابت  این  انجام  برای  حضرت  آن 
یا به همان  کرده  کالم دیگر، به صورت شفاهی وصیت  و  همانند صدها سخن 
کنند. مگر  کتفا نموده و راویان حدیث نیز آن را با دقت ثبت  وصیت غدیر خم ا
و  داشته  موضوعیت  وصیتنامه  تولید  و  وصیت  نمودن  مکتوب  بگوییم؛  اینکه 
کارکرد بی بهره می باشد. و آن  که نقل شفاهی از آن  کارکردی برخوردار است  از 
کارکرد، چیزی جز برخورداری از قابلیت ارائه در هر زمان، به عنوان سندی برای 

اثبات حقانیت وصی رسول خدا؟ص؟ نمی تواند باشد. 

کـرم؟ص؟ بـوده و در صـدد بیـان عـدد اوصیـاء  1.  خطـاب امـام باقـر؟ع؟ بـه ُحمـران، کـه گزارشـی از روز بیمـاری حضـرت رسـول ا
 
ً
 َیـا ُحْمـَراُن  َعَجبـا

َ
ـی ُحْمـَراَن َفَبَکـی ُثـّمَ َقـال

َ
ـُه َنَظـَر ِإل ّنَ

َ
ـِد ْبـِن َعِلـّیٍ ع  أ ِبیـِه ُمَحّمَ

َ
ـٍد َعـْن أ ایشـان می باشـد. »َعـْن َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ

ـی  ْیـِه َحّتَ
َ
ُموَن َعل ِ

ّ
ـاُس َیُعوُدوَنـُه َو ُیَسـل َتـاُه الّنَ

َ
 َرُسـوِل اهلِل؟ص؟ ِحیـَن َمـِرَض َفأ

َ
ْم َتَناَسـْوا َفَنُسـوا َقـْول

َ
ْم َنُسـوا أ

َ
ـوا أ

ُ
ـاِس َکْیـَف َغَفل ِللّنَ

 اهلِل؟ص؟ َذِلَک َرَفَع 
ُ

ى َرُسـول
َ
ا َرأ ّمَ

َ
ـُه َفل

َ
ـُعوا ل ـْم ُیَوّسِ

َ
ْیـِه  َو ل

َ
اُهـْم ِإل ْن َیَتَخّطَ

َ
ـْم َیْسـَتِطْع أ

َ
َم َو ل

َّ
َبْیـُت  َجـاَء َعِلـّیٌ ع َفَسـل

ْ
ْهِلـِه ال

َ
ِإَذا َغـّصَ ِبأ

ی 
َ
 اهلِل؟ص؟ ِإل

ُ
َسـُه َرُسـول

َ
ْجل

َ
اُهْم َو أ ی َتَخّطَ ْفَرُجـوا َحّتَ

َ
 َو أ

ً
ـاُس َذِلـَک َزَحـَم  َبْعُضُهـْم َبْعضـا ى الّنَ

َ
ـا َرأ ّمَ

َ
ـّیَ َیـا َعِلـّیُ َفل

َ
 ِإل

َ
َتـُه  َو َقـال ِمَخّدَ

ْهِل َبْیِتی 
َ
ُبوَن ِمْن أ  َتْقُر

َ
َرى َفَکْیَف َبْعـَد َوَفاِتی َو اهلِل ال

َ
ْهِل َبْیِتی ِفی َحَیاِتی َما أ

َ
ـوَن ِبأ

ُ
ْنُتـْم َتْفَعل

َ
ـاُس َهـَذا أ َهـا الّنَ ّیُ

َ
 َیـا أ

َ
َجاِنِبـِه ُثـّمَ َقـال

ـاُس اْسـَمُعوا  َهـا الّنَ ّیُ
َ
 أ

َ
ْعـَرَض اهلُل َعْنُکـْم ُثـّمَ َقـال

َ
 أ

َّ
 َتَباَعـُدوَن َعْنُهـْم ُخْطـَوًة َو ُتْعِرُضـوَن َعْنُهـْم ِإال

َ
ـًة َو ال

َ
ْبُتـْم ِمـَن اهلِل َمْنِزل  َقُر

َّ
َبـًة ِإال ُقْر

ـی  ّبِ ـی َر
َ
ْوِصَیاِئـی َبْعـَدُه َو َحـّقٌ َعل

َ
ُه َو اْئَتـّمَ ِبـِه َو ِبَفْضِلـِه َو ِبأ

َّ
 َو َتـَوال

ً
َحـّبَ َعِلّیـا

َ
ـَة  ِلَمـْن أ َجّنَ

ْ
ْضـَواَن َو ال َضـا َو الّرِ  الّرِ

 ِإّنَ
َ

ال
َ
ُکـْم أ

َ
 ل

ُ
ُقـول

َ
َمـا أ

ـی َو ِدیِنی ِدیُنُه َو ِدیُنـُه ِدیِنی َو  ـی ِمـْن ِإْبَراِهیـَم َو ِإْبَراِهیـُم ِمّنِ ـی  ِإّنِ ـُه ِمّنِ  َو َمـْن َتِبَعـُه   َفِإّنَ
ً
ُهـْم اْثَنـا َعَشـَر َوِصّیـا ْن َیْسـَتِجیَب ِلـی ِفیِهـْم ِإّنَ

َ
أ

ـًة َبْعُضهـا ِمـْن َبْعـٍض  ّیَ ـی- ُذّرِ ّبِ  َر
ُ

ُق َقْوِلـی َقـْول  َفْخـَر ُیَصـّدِ
َ

 ِمْنـُه َو ال
ُ

ْفَضـل
َ
َنـا أ

َ
ـُه َو أ

ُ
ِنْسـَبُتُه ِنْسـَبِتی َو ِنْسـَبِتی ِنْسـَبُتُه   َو َفْضِلـی َفْضل

َو اهلُل َسـِمیٌع َعِلیـٌم «. الغیبـة نعمانـی، ص 13۰، بـاب ۴، ح۲۲ 
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ک  مال عنوان  به  شیئی  را  پیامبر؟ص؟  وصیت  معصومین؟مهع؟،  روایات  ثانیًا 
که باید در دست امام باشد. به عنوان نمونه آمده  کرده اند  شناخت امام معرفی 

است:
ِبـی 

َ
أ ِفـی  ُمـوَن 

َّ
َیَتَکل ـاَس  الّنَ ِإّنَ  ـُت 

ْ
ل

ُ
ق َعْبـِد اهلِل؟ع؟   ِبـی 

َ
أ َعـْن  ـی 

َ
ْعل

َ ْ
األ َعْبـِد  َعـْن 

َراَبِتِه َو 
َ

 ق
ُ

ُه ِمْثـل
َ
ِبیِه َمـْن ل

َ
ـِد أ

ْ
ـْت [ ِمـْن ُول َهـا  أبطحـت  ]َتَخّطَ

ُ
ـوَن َمـا َبال

ُ
َجْعَفـٍر َیُقول

ْمِر 
َ ْ
ا األ

َ
  َصاِحُب  َهذ

ُ
 ُیْعـَرف

َ
ال

َ
ْصَغُر ِمْنُه َو ق

َ
ـْن ُهَو أ ُصـَرْت َعّمَ

َ
ْکَبـُر ِمْنـُه َو ق

َ
َمـْن ُهـَو أ

ـُه  ـُه َو ُهـَو َوِصّیُ
َ
ْبل

َ
ـِذی ق

َّ
ـاِس ِبال ـی الّنَ

َ
ْول

َ
 َتُکـوُن ِفـی َغْیـِرِه ُهـَو أ

َ
ِث ِخَصـاٍل ال

َ
ِبَثـال

ُع ِفیـِه«.1 عبـد  َنـاَز
ُ
 أ

َ
ِلـَک ِعْنـِدی ال

َ
ُتـُه َو ذ ُح َرُسـوِل اهلِل؟ص؟ َو َوِصّیَ

َ
َو ِعْنـَدُه ِسـال

کـردم: مـردم دربـاره امـام باقـر؟ع؟  گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ عـرض  األعلـی 

کـه چگونـه امامـت از میـان همـه  گفتنـد و اعتـراض آنهـا ایـن بـود  سـخن ها 

در  کـه  داشـت  برادرانـی  آنهـا  میـان  در  کـه  ایـن  بـا  رسـید  او  بـه  پـدرش  اوالد 

خویشـی بـا او برابـر و در سـن از او بزرگتـر بودنـد )چـون زید بن علـی( و برادران 

کـه امامـت بـه آنهـا هـم نرسـید. امـام؟ع؟ فرمـود: امـام  کوچکتـر هـم داشـت 

کـه در دیگـرى نباشـد: یکـی اینکـه نسـبت بـه  بـه سـه خصلـت شـناخته شـود 

امـام سـابق از همـه مـردم نزدیک تـر و منسـوب تر باشـد و وصـی او هـم باشـد. 

دوم اینکه سـالح رسـول خدا؟ص؟ نزد او باشـد و سـوم اینکه وصیتنامه رسـول 

کسـی نمی توانـد دربـاره آن  خـدا؟ص؟ هـم نـزد او باشـد. اینهـا نـزد مـن اسـت و 

کنـد. بـا مـن نـزاع 

نام  به  ودیعه  ای  از  برخورداری  وصی،  شناخت  عالئم  از  یکی  بنابراین، 

1.  کافی، ج1، ص37۹ و بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی اهلل علیهم، ج 1، ص1۸۲ و اثبات الهداة، ج1، ص11۴ 
و بحاراالنوار، ج۲6، ص۲17 
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امیرالمومنین؟ع؟ نوشته شده  که توسط  پیامبر؟ص؟ است  صحیفه1)وصیتنامه( 
گردیده است.  و اسامی اوصیاء؟ع؟ در آن ثبت 

گرامی اسالم؟ص؟، متن این  برخی از روایات مربوط به ماجرای وصیت رسول 
تمامی  با  آن،  بر  عالوه  و  دانسته  غدیر  خطبه  با  منطبق  را  صحیفه)وصیتنامه( 

روایات مربوط به عدد اوصیاء نیز همخوانی دارد. به عنوان نمونه؛  
آنکه  از  بعد  که می گفت:  از سلمان شنیدم  ُسلیم بن قیس هاللی2 می گوید: 
امیر  کرد،  رها  را  کتف  و  شده  ک  غضبنا پیامبر؟ص؟  و  گفت  را  سخن  آن  مرد  آن 
در  می خواست  مطلبی  چه  نپرسیم  پیامبر؟ص؟  از  »آیا  فرمود:  المؤمنین؟ع؟ 
گمراه نمی شد و دو نفر هم اختالف  گر آن را می نوشت احدى  که ا کتف بنویسد 
فقط  و  برخاستند  بودند  خانه  در  که  کسانی  تا  کردم  سکوت  من  نمی کردند؟ 
امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین؟ع؟ باقی ماندند. من و دو رفیقم ابوذر 
حضرت  بنشینید.  فرمود:  ما  به  علی؟ع؟  که  برخیزیم  خواستیم  هم  مقداد  و 

کرم؟ص؟ و توسـط امیرالمومنین علی؟ع؟ نوشـته اسـت غیر از لوح حضرت  1.  بر اسـاس روایات لوح مذکور که به امالء پیامبر ا
زهرا؟اهس؟ اسـت که در روایت جابر بن عبداهلل انصاری آمده اسـت.

۲.  شـیخ ابـو صـادق، ُسـلیم بـن قیـس هاللـی عامـرى کوفـی، از خـواص اصحـاب امیـر المؤمنیـن و امام حسـن و امام حسـین و 
یـن العابدیـن و امـام باقـر )علیهـم السـالم( بـوده اسـت. سـلیم، دو سـال قبـل از هجـرت بـه دنیـا آمـده و در نتیجـه، هنگام  امـام ز
کـرم؟ص؟ 1۲ سـال داشـته اسـت. سـلیم، در پیشـگاه معصومیـن؟مهع؟ مـورد وثـوق بـوده و از علـوم سرشـار آنـان  شـهادت پیامبـر ا
بهره مند شـده اسـت. او از قدماى علماى اهل بیت؟مهع؟ اسـت و از بزرگان اصحاب آنان محسـوب شـده و نزد آنان محبوبیت 
خاصـی داشـته اسـت. او صاحـب »کتـاب اسـرار آل محمـد؟ص؟« یـا همـان »کتـاب سـلیم بـن قیـس« اسـت کـه کتابی مشـهور 
یـرا ایـن کتـاب اولیـن کتابـی اسـت که بعـد از پیامبـر؟ص؟ تألیف  بـوده و شـهرت سـلیم نیـز بیشـتر بـه خاطـر همیـن کتـاب اسـت، ز
شـده و به دسـت ما رسـیده اسـت. امام صادق؟ع؟، در باره کتاب سـلیم می فرماید: »هر کس از شـیعیان و دوسـتان ما کتاب 
گاهـی نـدارد. آن کتـاب،  سـلیم بـن قیـس هاللـی را نداشـته باشـد، چیـزى از مسـائل والیـت مـا نـزد او نیسـت و از اسـباب مـا آ
الفبـاى شـیعه و سـّرى از اسـرار آل محمـد؟مهع؟  اسـت«. بحـار األنـوار، المدخـل، ص1۹۰ و مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط 
یـن العابدیـن؟ع؟، در بـاره کتـاب سـلیم می فرمایـد: »سـلیم راسـت گفتـه اسـت،  المسـائل، ج 17، ص۲۹۸. همچنیـن امـام ز

یـم«. وسـائل الشـیعة، ج ۲7، ص1۰1   خـدا او را رحمـت کنـد. همـه اینهـا احادیـث مـا اسـت کـه از آنهـا خبـر دار
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کند و ما هم می شنیدیم. سپس رسول خدا؟ص؟  می خواست از پیامبر؟ص؟ سؤال 
کرده و فرمودند: شروع به سخن 

گفـت؟ همانـا جبرائیـل؟ع؟ از   ای بـرادرم علـی! آیـا نشـنیدی دشـمن خـدا چـه 

کـه ایـن مـرد سـامری ایـن امـت اسـت و آنکه  قبـل بـر مـن نـازل شـد و خبـر داد 

گاو اوسـت و اینکـه خداونـد جدایـی و اختـالف را بـرای  همراهـش آمـده بـود 

کـرد تـا همـان  کـرده اسـت. جبرائیـل از جانـب خداونـد مـرا امـر  امـت مـن مقـدر 

کـردم را برایتـان بنویسـم )کـه البتـه نگذاشـت( و این سـه  کـه اراده  چیزهایـی 

نفـر را بـرای آن سـخنان شـاهد بگیـرم. حضـرت فرمـود: برای مـن صحیفه ای 

امامـان  نـام  پیامبـر؟ص؟  آوردنـد.  را  صحیفـه  حضـرت  بـراى  پـس  بیاوریـد، 

هدایـت  کننـده بعـد از خـود را یکـی پـس از دیگـری امـالء می فرمـود و علـی؟ع؟ 

کـه  بدسـت خویـش می نوشـت. همچنیـن فرمـود: مـن شـما را شـاهد می گیـرم 

برادرم و وزیرم و وارثم و خلیفه ام در اّمتم علی بن ابی طالب اسـت و سـپس 

حسـن و بعـد حسـین و بعـد از آنـان نـه نفـر از فرزنـدان حسـین اند«.1 

همچنین در روایتی دیگر از کتاب غیبت نعمانی آمده است:   حضرت علی؟ع؟ 

 َو َغِضَب 
َ

 َما َقـال
ُ

ُجل  َذِلـَک الّرَ
َ

ُم بعـد َمـا َقال
َ

ـال ْیـِه الّسَ
َ
 َعل

ً
  َسـِمْعُت َعِلّیـا

ُ
َماَن َیُقـول

ْ
: َسـِمْعُت َسـل

َ
ْیِم ْبـِن َقْیـٍس، َقـال

َ
1. »َو َعـْن ُسـل

ْن 
َ
َراَد أ

َ
ـِذی َکاَن أ

َّ
 اهلِل َعـِن ال

َ
 َرُسـول

ُ
ل

َ
 َنْسـأ

َ
ال

َ
َکِتَف-َسـمعُت عـن امیرالُمومنیـن قـال: أ

ْ
ْیـِه َو آِلـِه َو َدَفـَع ال

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

ُ
َرُسـول

َبْیـِت َو َبِقَی َعِلـّیٌ َو َفاِطَمُه َو 
ْ
ـی ِإَذا َقـاَم َمـْن ِفی ال ـْم َیْخَتِلـْف اْثَنـاِن   َفَسـَکّتُ َحّتَ

َ
َحـٌد َو ل

َ
 أ

َّ
ـْم َیِضـل

َ
ـْو َکَتَبـُه ل

َ
ـا ل َکِتـِف  ِمّمَ

ْ
َیْکُتـَب ِفـی  ال

ْن 
َ
َراَد أ

َ
ُم: اْجِلُسـوا. َفأ

َ
ـال ْیِه الّسَ

َ
َنا َعِلّیٌ َعل

َ
 ل

َ
ِمْقَداُد، َقال

ْ
ُبو َذّرٍ َو ال

َ
َنا َو َصاِحِبی أ

َ
ُم َو َذَهْبَنا َنُقوُم أ

َ
ـال ْیِهُم الّسَ

َ
ُحَسـْیُن َعل

ْ
َحَسـُن َو ال

ْ
ال

َما َسـِمْعَت َما 
َ
ِخی، أ

َ
: »َیا أ

َ
ْیِه َو آِلِه َفَقال

َ
ی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

ُ
ُه َرُسـول

َ
ْیِه َو آِلِه َو َنْحُن َنْسـَمُع، َفاْبَتَدأ

َ
ی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

َ
 َرُسـول

َ
ل

َ
َیْسـأ

َف 
َ

ُفْرَقَه َو ااِلْخِتال
ْ
ّنَ اهلَل َقْد َقَضی ال

َ
َهـا، َو أ

ُ
ّنَ َصاِحَبُه ِعْجل

َ
ِه َو أ ّمَ

ُ ْ
ـُه َسـاِمِرّیُ َهـِذِه األ ّنَ

َ
ْخَبَرِنـی أ

َ
 َفأ

ُ
 َقْبـل

ُ
َتاِنـی َجْبَرِئیـل

َ
 َعـُدّوُ اهلِل أ

َ
َقـال

ْیِه، 
َ
َثَه َعل

َ
ال

َ
ِء الّث

َ
ْشـِهَد َهـُؤال

ُ
َک، َو أ

َ
َکِتِف ل

ْ
ْکُتَبـُه ِفی ال

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ـِذی أ

َّ
ِکَتـاَب ال

ْ
ْکُتـَب َذِلـَک ال

َ
ْن أ

َ
َمَرِنـی أ

َ
ِتـی ِمـْن َبْعـِدی َفأ ّمَ

ُ
ـی أ

َ
َعل

ـُه ِبَیـِدِه. َو  ُم َیُخّطُ
َ

ـال ْیـِه الّسَ
َ
 َو َعِلـّیٌ َعل

ً
 َرُجـال

ً
ُهـَداِه ِمـْن َبْعـِدِه َرُجـال

ْ
ـِه ال ِئّمَ

َ ْ
ْسـَماَء األ

َ
ْیـِه أ

َ
ـی َعل

َ
ْمل

َ
َتـی ِبَهـا. َفأ

َ
اْدُع ِلـی ِبَصِحیَفـٍه َفأ

َحَسـُن ُثـّمَ 
ْ
ِبـی َطاِلـٍب، ُثـّمَ ال

َ
ِتـی َعِلـّیُ ْبـُن أ ّمَ

ُ
یـِری َو َواِرِثـی َو َخِلیَفِتـی ِفـی أ ِز ِخـی َو َو

َ
ّنَ أ

َ
ْشـِهُدُکْم أ

ُ
ـی أ ْیـِه َو آِلـِه: ِإّنِ

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
 َصل

َ
َقـال

ُحَسـْیِن«. کتـاب سـلیم بن قیس الهاللـی، ج ۲، ص ۸77 
ْ
ـِد ال

ْ
ُحَسـْیُن ُثـّمَ ِمـْن َبْعِدِهـْم ِتْسـَعٌه ِمـْن ُول

ْ
ال
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کرم؟ص؟  ضمن احتجاج به مسأله امامت، به ماجرای شب وفات حضرت رسول ا
بن  سلیم  روایت  و  غدیر  خطبه  با  منطبق  را  وصیتنامه  محتوای  و  کرده  اشاره 

قیس اعالم می فرماید: 
کتفـی از مـا  کـه رسـول خـدا؟ص؟  »ای طلحـه! آیـا شـهادت نمی دهـی هنگامـی 

گمـراه نگردیده و  کـه امـت اسـالم پـس از آن  خواسـت تـا چیـزی در آن بنویسـد 

گفـت: همانا رسـول  بـه اخـالف نیافتنـد؟ و در ایـن هنـگام آنکـه همـراه تـو بـود 

ک شـد و آن را وانهـاد؟  خـدا؟ص؟ هزیـان می گویـد، سـپس رسـول خـدا غضبنـا

کـرد: بلـه مـن شـهادت می دهـم. علـی؟ع؟ فرمـود: پـس از آنکه  طلحـه عـرض 

کـه می خواسـت بنویسـد بـا خبـر  ج شـدید پیامبـر؟ص؟ مـرا از آنچیـزی  شـما خـار

خبـر  را  او  جبرائیـل؟ع؟  همانـا  و  گرفـت  شـاهد  آن  بـر  را  حاضریـن  و  سـاخت 

داده بـود بـه اینکـه خداونـد می دانـد امـت تـو بـه زودی بـه اختـالف افتـاده و 

کـه  فرقـه فرقـه می شـوند. سـپس دوبـاره صحیفـه ای خواسـت و بـر مـن آنچـه 

کـرده و سـه مـرد حاضـر یعنـی سـلمان و ابـاذر و  می خواسـت بنویسـد را امـالء 

گرفت و اسـامی هر آنکه از ائمه هدایتگر اسـت را نامید.  مقداد را بر آن شـاهد 

کرده اسـت.  کـه خداونـد مؤمنیـن را به طاعت آنان تا روز قیامت امر  همانانـی 

پـس مـرا اولیـن آنهـا نامیـد سـپس ایـن فرزنـدم حسـن و سـپس ایـن فرزنـدم 

حسـین و سـپس ُنـه تـن از فرزنـدان ایـن فرزنـدم حسـین را نامیـد...«.1  

 
َ

؟ع؟ َقـال
ً
ْیِم ْبـِن َقْیـٍس  ِإّنَ َعِلّیـا

َ
ـاٍش َعـْن ُسـل ِبـی َعّیَ

َ
َبـاِن ْبـِن أ

َ
َثَنـا َمْعَمـُر ْبـُن َراِشـٍد َعـْن أ  َحّدَ

َ
اِق َقـال

َ
ّز 1.  َو ِبِإْسـَناِدِه َعـْن َعْبـِد الـّرَ

 
َ

ْیـَس  َقـْد َشـِهْدَت َرُسـول
َ
 ل
َ
َحـُة أ

ْ
ْنَصـاِر ِبَمَناِقِبِهـْم َو َفَضاِئِلِهـْم َیـا َطل

َ ْ
یـَن َو األ ُمَهاِجِر

ْ
یـٍل ِعْنـَد ِذْکـِر َتَفاُخـِر ال َحـَة ِفـی َحِدیـٍث َطِو

ْ
ِلَطل

 اهلِل َیْهُجـُر 
َ

 ِإّنَ َرُسـول
َ

 َصاِحُبـَک َمـا َقـال
َ

 َتْخَتِلـُف َفَقـال
َ

ـُة َبْعـَدُه َو ال ّمَ
ُ ْ
 األ

ُّ
 َتِضـل

َ
َکِتـِف ِلَیْکُتـَب ِفیَهـا َمـا ال

ْ
اهلِل؟ص؟ ِحیـَن َدَعاَنـا ِبال

ْن َیْکُتَب ِفیَها 
َ
َراَد أ

َ
ـِذی أ

َّ
 اهلِل؟ص؟ ِبال

ُ
ْخَبَرِنی َرُسـول

َ
ا َخَرْجُتْم أ ّمَ

َ
ُکـْم ل  َفِإّنَ

َ
ـی َقـْد َشـِهْدُتُه َقـال

َ
  َبل

َ
 اهلِل ص َو َتَرَکَهـا َقـال

ُ
َفَغِضـَب َرُسـول

ـّیَ 
َ
ـی َعل

َ
ْمل

َ
ـَة َسـَتْخَتِلُف َو َتْفَتـِرُق ُثـّمَ َدَعـا ِبَصِحیَفـٍة َفأ ّمَ

ُ ْ
ّنَ األ

َ
ـی َقـْد َعِلـَم أ

َ
ّنَ اهلَل َتَعال

َ
ْخَبـَرُه ِبـأ

َ
 أ

َ
ـَة َو ِإّنَ َجْبَرِئیـل َعاّمَ

ْ
ْیـِه ال

َ
َو ُیْشـِهَد َعل

ِة  ِئّمَ
َ
ی َمـْن َیُکـوُن ِمـْن أ ِمْقـَداَد َو َسـّمَ

ْ
َبـا َذّرٍ َو ال

َ
َفاِرِسـّیَ َو أ

ْ
َماَن ال

ْ
َثـَة َرْهـٍط َسـل

َ
ـی َذِلـَک َثال

َ
ْشـَهَد َعل

َ
َکِتـِف َو أ

ْ
ْن َیْکُتـَب ِفـی ال

َ
َراَد أ

َ
َمـا أ
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عالمت و ودیعه چهارم �
جانشین  مصداق  معرفی  جهت  کرم؟ص؟  ا پیامبر  مردم؛  به  ظاهره  وصیت 
بالفصل خود، بایستی وصی خود را شخصا و به صورت آشکار و بدون ابهام به 
به  آن حضرت؟ص؟، موظف  از  تبعیت  به  نیز  اوصیاء  لذا سایر  مردم نشان دهد. 
انجام این عمل درباره وصی بعد از خود هستند. چنانچه در روایات به لزوم این 
ع وصیت اشاره شده و وصیت آشکار پیامبر؟ص؟ را نمونه ای برای سائر اوصیاء  نو

کرده اند:  ذکر 
 

َ
ـال

َ
ق َمـاُم   ِ

ْ
اإل   

ُ
ُیْعـَرف ِبـَم   َباِقـَر؟ع؟ 

ْ
ال َجْعَفـٍر  َبـا 

َ
أ ُت 

ْ
ل

َ
َسـأ  :

َ
ـال

َ
ق َجـاُروِد 

ْ
ال ِبـی 

َ
أ َعـْن 

 اهلِل ص 
َ

ّنَ َرُسـول
َ
ًة أِل ْیِهْم ُحّجَ

َ
ی َیُکوَن َعل اِس َحّتَ  ِللّنَ

ً
ما

َ
ِبِخَصاٍل... َو َنْصُبُه َعل

ـُة؟ع؟ َیْنِصـُب  ِئّمَ
َ ْ
ِلـَک األ

َ
َکذ ـاَس ِباْسـِمِه َو َعْیِنـِه َو  ـُه الّنَ

َ
ف ؟ع؟ َو َعّرَ

ً
َنَصـَب َعِلّیـا

می شـود؟  شـناخته  چـه  بـا  امـام  پرسـیدم:  باقـر؟ع؟  امـام  از  اِنـَی«.1 
َ
الّث  

ُ
ل ّوَ

َ ْ
األ

فرمـود: بـه چنـد خصلـت... و اینکـه نصـب او بـه صـورت آشـکار باشـد تـا ایـن 

گـردد. زیـرا رسـول خـدا؟ص؟ علی؟ع؟ را آشـکارا نصب و به  کار حجـت بـر مـردم 

مـردم معرفـی نمـود و مـردم نیـز با اسـم و شـخص او آشـنا شـدند. ائمـه؟ع؟ نیز 

کنـد.   کـرده و اولـی دومـی را نصـب  بایـد همچنیـن 

همچنین در روایتی دیگر آمده است:

ُهـْم ُثـّمَ اْبِنـی َهَذا َحَسـٌن ُثّمَ اْبِنی َهَذا ُحَسـْیٌن ُثّمَ ِتْسـَعٌة ِمْن 
َ
ل ّوَ

َ
اِنی أ ِقَیاَمـِة َفَسـّمَ

ْ
ـی َیـْوِم ال

َ
ُمْؤِمِنیـَن ِبَطاَعِتِهـْم ِإل

ْ
َمـَر ال

َ
ِذیـَن أ

َّ
ُهـَدى ال

ْ
ال

َقْد َسـِمْعُت 
َ
َحُة َو اهلِل ل

ْ
 َطل

َ
ی َرُسـوِل اهلِل ص َفَقال

َ
ْنـَت َیـا ِمْقـَداُد َقـاال َنْشـَهُد ِبَذِلـَک َعل

َ
َبـا َذّرٍ َو أ

َ
ـِد اْبِنـی َهـَذا ُحَسـْیٍن َکَذِلـَک َیـا أ

ْ
ُول

ْم 
َ
ُهَما ل ّنَ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َنا أ

َ
ِبی َذّرٍ َو أ

َ
َبـّرَ ِمْن أ

َ
 أ

َ
ْصـَدَق َو ال

َ
ْهَجـٍة أ

َ
َخْضـَراُء َذا ل

ْ
ـِت ال

َّ
َظل

َ
 أ

َ
َغْبـَراُء َو ال

ْ
ـِت ال

َّ
َقل

َ
ِبـی َذّرٍ َمـا أ

َ
 أِل

ُ
ِمـْن َرُسـوِل اهلِل ص َیُقـول

َبـّرُ ِعْنـِدی ِمْنُهَمـا. الغیبـة للنعمانـی، ص۸1 و ابـن عقـده کوفـی، احمـد بـن محمد، فضائل 
َ
ْصـَدُق َو أ

َ
ْنـَت أ

َ
َحـّقِ َو أ

ْ
 ِبال

َّ
َیْشـَهَدا ِإال

أمیـر المؤمنیـن علیـه السـالم، ص156بحـار األنـوار، ج 36 ، ص۲77 و عوالـم العلـوم و المعـارف واألحوال-اإلمـام علـی بـن 
أبـی طالـب علیـه السـالم، ص۲1۰ و... 

1.  معانی األخبار، ص1۰1 
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َک،  ـُت ِفـَدا
ْ
ـُت: ُجِعل

ْ
ُقل

َ
َحَسـِن؟ع؟ 1، ف

ْ
ِبـی ال

َ
ـی أ

َ
ـُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
ـال

َ
ِبـی َبِصیـٍر، ق

َ
َعـْن أ

وُهْم«.2 ابی 
ُ

ف ـی ُیَعّرِ ُهـْم َحّتَ
َ
: ِبِخَصـاٍل... َو َیْنِصُبوَنُهـْم ل

َ
ـال

َ
َمـاُم ؟ ق ِ

ْ
   اإل

ُ
ِبـَم  ُیْعـَرف

کـردم: امـام بـا چـه شـناخته  کاظـم؟ع؟ سـئوال  بصیـر می گویـد از امـام موسـی 

کـه  می شـود؟ فرمـود: بـه چنـد خصلـت... و وظیفـه ائمـه؟ع؟ همچنیـن اسـت 

کننـد تـا او را بـه مـردم بشناسـانند. بایـد جانشـین خـود را نصـب 

اوصیاء؟ع؟  شناخت  در  ظاهره  وصیت  بودن  شاخص  درباره  آن،  بر  عالوه 
آمده است:

 
َّ

ِإال َحـٍد 
َ
أ ِفـی  َتْجَتِمـْع  ـْم 

َ
ل ـِة  ُحّجَ

ْ
ال ِمـَن  َثـٌة 

َ
قال:...»َثال اهلِل؟ع؟  َعْبـِد  ِبـی 

َ
أ َعـن 

ـُه َو َیُکـوَن ِعْنـَدُه 
َ
ْبل

َ
َکاَن ق ـاِس ِبَمـْن  ـی الّنَ

َ
ْول

َ
ْن َیُکـوَن أ

َ
ْمـِر أ

َ ْ
ا األ

َ
َکاَن َصاِحـَب َهـذ

فرمـود: سـه  امـام صـادق؟ع؟  اِهـَرِة«.3 
َ

الّظ ـِة  َوِصّیَ
ْ
ال َصاِحـَب  َیُکـوَن  َو  ُح 

َ
ـال الّسِ

کـه در دیگـری جمـع نمی شـود مگـر آنکـه  چیـز از شـاخصه های حجـت اسـت 

او صاحـب ایـن امـر باشـد. اینکـه نزدیک تریـن مـردم نسـبت بـه امـام قبـل از 

خـود باشـد، دارای سـالح رسـول خـدا؟ص؟ باشـد و همچنیـن صاحـب وصیـت 

ظاهـره و آشـکار باشـد.

بنابراین، هرکدام از اوصیاء؟ع؟ قبل از شهادت؛ موظف به وصیت به وصی 
را  امر  این  لزوم  می توان  روایات  و  آیات  به  مراجعه  با  که  می باشد  خود  از  پس 

دریافت نمود. چنانچه آمده است:  
عـن الصـادق؟ع؟ تفسـیر قولـه تعالـی: ان اهلل یأمرکـم أن تـؤّدوا األمانـات الـی 

گر مقّید  گـر بـه صـورت مطلـق یـا بـا قیـد  االّول و یـا الماضـی باشـد، کنیـه امـام موسـی کاظـم؟ع؟ خواهد بـود و ا 1.  »ابوالحسـن« ا
گـر مقّید به الثالث باشـد، مـراد از آن، امام هـادی؟ع؟ خواهد بود. بـه الرضـا و یـا الثانـی باشـد، مقصـود امـام رضـا؟ع؟ اسـت، و ا

۲.  دالئل اإلمامة، ص337 
3.  اصول کافی، ج 1، ص 33۰ 
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أهلهـا: »یعنـی یوصـی االمـام إلی إماٍم عنَد وفاته«.1 امام صادق؟ع؟ در تفسـیر 

سـخن خداونـد متعـال فرمـود: أّنَ اهلل یأمرکـم أن تـؤّدوا األمانـات إلـی أهلهـا؛ 

کند. یعنـی اینکـه امـام بـه هنـگام وفاتـش بـه امـام دیگـر وصیـت 

که اوصیاء پس از خود را با  جهت روشن شدن بحث، به چند نمونه از روایاتی 
کرده اند اشاره می گردد:  وصیت ظاهره و آشکار، برای مردم معرفی 

روایت اول

ى  ِ
ِس�نّ َر  َک�بِ  �ْ

�تَ ى  ِ
�نّ اإِ َ�اَک  �نِ �تُ 

ْ
ِعل ُ حب َم؟ع؟  َراِه�ی ْ �ب اإِ ى  �بِ

أَ
ِلا �تُ 

ْ
ل

�تُ اَل: 
َ �ت ّىِ  ِ

�تّ الّرَ َ�اُوَ�  َع�نْ 

ْم 
ُ

ک َ�اِح�بُ ا 
َه�نَ اَل  َ �ت

�نَ َس�نِ ؟ع؟  حَ
ْ

ال ى   �بِ
أَ
ا   �ِ ِ �ن ْ ا�ب ى  

َ
ل اإِ اَر 

َ سث
أَ
ا

َ �ن اَل 
َ �ت اِر 

َ ال�نّ ِم�نَ  ِ�ی  �یَ �بِ  
�نْ

حنُ
نَ

�

فدایـت  کـردم؛  عـرض  کاظـم؟ع؟  امـام  بـه  می گویـد:  رقـی  ْعِ�ی«.2داود  َ �ب ِم�نْ 

شـوم، سـن مـن رو بـه پیـری رفتـه اسـت، دسـتم را بگیـر و از آتـش نجاتـم بده. 

کـرده و فرمـود: این بعـد از من صاحب  امـام؟ع؟ بـه فرزنـدش علـی؟ع؟ اشـاره 

شـما اسـت. 

روایت دوم

ى  �بِ
أَ
ا �نِ  ْ �ب ِر 

ْع�نَ َ حب  �ِ
ْ
ُول ِم�نْ   �ُ ّمُ

أُ
ا �تْ 

َکا�نَ َو  وِمّیُ  رنُ
َم�نْ

ْ
ال اَل 

َ �ت ِل  �یْ
�نَ

�نُ
ْ
ال �نِ  ْ �ب  �ِ ُمَ�ّمَ َع�نْ 

ْ�ُرو�نَ ِلَم   �تَ
أَ
ا ا َ �ن

َ
اَل ل

َ ّمَ �ت
ُ ا �ث َ َمَع�ن َ

حب
نَ

َس�نِ ُموَسى؟ع؟ � حَ
ْ

و ال ُ �ب
أَ
ا ا َ �ن �یْ

َ
ل  اإِ

َ َع�ث َ اَل: �ب
َ ؟ع؟ �ت َطاِل�بٍ

ى ِم�نْ  �تِ
�نَ ِل�ی ْمِری َو �نَ

أَ
ا ُم �بِ ِ

�یّ
�تَ

ْ
ى َو ال ِ

ّ ا َوِ��ی
ى  َه�نَ �نِ

ْ �نَ  ا�ب
أَ
َهُ�وا ا

ْ اَل اسث َ �ت
ا �نَ

َ
ا ل َ �ن

ْ
ل �تُ

ْم �نَ
ُ

ک َ�َعْو�تُ

کاظـم؟ع؟ بـه نزد ما فرسـتاد و همه  ْعِ�ی«.3 مخزومـی می گویـد: امـام موسـی  َ �ب

کـرده ام؟  کـه چـرا شـما را جمـع  کـرد. سـپس فرمـود: آیـا می دانیـد  مـا را جمـع 

قیـام  و  وصـی  فرزنـدم؛  ایـن  کـه  باشـید  شـاهد  فرمـود:  خیـر.  کردیـم  عـرض 

کننـده بـه امـر مـن و خلیفـه بعـد از مـن اسـت.

1.  اثبات الهداه، ج1، ص1۴3 
۲.  الکافی، ج 1، ص31۲ 
3.  همان، ج 1، ص31۲ 
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روایت سوم

َ�ُه  �نُ ِع�نْ حْ
 َو �نَ

ً
ْوما َ ؟ع؟ �ی َس�نِ حَ

ْ
ا ال َ �ب

أَ
ِه؟ع؟ ا

َ
ِ� الّل و َع�بْ ُ �ب

أَ
اَل: َ�َعا ا

َ اِلٍ� �ت َ �نِ �ن َما�نَ �بْ �یْ
َ
َع�نْ ُسل

ْعِ�ی«.1سلیمان بن خالد می گوید:  َ ْم �ب
ُ

ک ِه َ�اِح�بُ
َ
ُهَو َو الّل

ا �نَ
َه�نَ ْم  �بِ

ُ
ک �یْ

َ
ا َعل َ �ن

َ
اَل ل َ �ت

�نَ

روزی امـام صـادق؟ع؟ فرزنـدش موسـی کاظـم؟ع؟ را فراخوانـد در حالیکـه ما 

در محضـر ایشـان بودیـم. پـس بـه مـا فرمـود: بـر شـما بـاد پیـروی از ایـن. پـس 

کـه او صاحـب شـما بعد از من اسـت. بـه خـدا قسـم 

روایت چهارم

ْعِ�ی« .2عمرو  ْم  ِم�نْ  �بَ
ُ

ک ا َ�اِح�بُ
اَل َه�نَ

َ ُ� َو �ت �نَ ْ ٍ� ا�ب
و ُمَ�ّمَ ُ �ب

أَ
ى ا ِ

َرا�ن
أَ
اَل: ا

َ ّیِ �ت ِ ْهَوارن
أَ
ا

ْ
َع�نْ َعْمٍرو ال

اهوازی می گوید: امام حسن عسگری؟ع؟ فرزندش)حجت بن الحسن؟ع؟( را 

به ما نشـان داد و فرمود: این صاحب شـما بعد از من اسـت.

روایت پنجم

َل  ْسَماِع�ی ى َسْهٍل اإِ �بِ
أَ
ى ا

َ
�تُ َعل

أْ
َرا

اَل �تَ
َ ّىِ �ت ِ

ْ�َرا�ن �بَ
ْ
ا�نَ  ال ّسَ

�نِ عنَ َما�نَ �ا� ]َ�اُوَ�[ �بْ �یْ
َ
ى ُسل �بِ

أَ
َع�نْ ا

َما�نِ  �تَ َ�اِح�بُ الرنَّ
�نْ
أَ
ا

َ �نََى  �ن ُ ا �ب َ ْر �ی ْسثِ �ب
أَ
ٍ�؟ع؟ »ا و ُمَ�ّمَ ُ �ب

أَ
ُ� ا

َ
اَل ل َ �ت

اَل: �نَ
َ ِى  �ت �تِ

حنْ َ
ْو�ب

�نِ َعِلّىٍ ال�نَّ ْ �ب

ُم  ا�تَ َ �تَ �ن
�نْ
أَ
ا َو  ى...  ِ

ّ َو َوِ��ی ِ�ی 
َ
َول �تَ 

�نْ
أَ
ا َو   �ِ ْر�نِ

أَ
ا ى  

َ
ِه َعل

َ
الّل  

�تُ
�تَ ُح�بَّ

�نْ
أَ
ا َو  َمْهِ�ّیُ 

ْ
ال �تَ 

�نْ
أَ
ا َو 

�نَ «.3 ابـی سـهل اسـماعیل بـن علـی نوبختـی می گویـد:  اِهِر�ی
َ

�تِ الّ�
ّمَ �أِ

أَ
ا

ْ
اِء ال َ ْوِ��ی

أَ
ا

ْ
ال

گرامـی اش فرمـود:  کـه خطـاب بـه فرزنـد  امـام حسـن عسـگری؟ع؟ را دیـدم 

بشـارت بـاد بـر تـو ای فرزنـدم! تـو صاحـب الزمـان و مهـدی هسـتی. تـو حجـت 

خـدا بـر زمیـن و فرزنـد و وصـی مـن هسـتی. و تـو پایـان بخـش اوصیـاء و ائمـه 

طاهریـن هسـتی.

1.  همان، ص31۰ 
۲.  همان، ص3۲۸ 

3.  الغیبة للطوسی، ص۲73 
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نتیجه اینکه وصیت ظاهره صرفًا با تعیین مصداق توسط امام قبلی محقق 
گرامی اسالم؟ص؟  می گردد و چنانچه احمد بصری بخواهد خودش را وصی رسول 
کننده ای از جانب امام قبلی ارائه دهد  کند، بایستی نص صریح و تعیین  معرفی 
پذیرش  به  بستگی  مساله  این  البته  بپذیریم.  وصی  عنوان  به  را  او  حقانیت  تا 

پیش فرضی باطل با عنوان سیزده وصی یا بیشتر دارد. 

نصب در رؤیا
احمد بصری به جهت فرار از آوردن وصیت ظاهره، متمسک به سخنی شده 
گفته  االسالم  عقائد  کتاب  در  وی  می گیرد.  قرار  اجمالی  بررسی  مورد  که  است 
از جانب خداوند  توسط وحی  که  است  مباشر  اقسام نص، نص  از  »یکی  است: 
آن  و  است  گرفته  قرار  مردم  تمامی  اختیار  در  وحی  این  طریق  می شود.  انجام 
الهی  نصوص  جزو  رؤیا  پس  بشنوند.  می توانند  مردم  همه  که  است  رؤیا  همان 

که با تواتر رؤیاها ثابت می شود«.1 است 
گفته می شود: در پاسخ 

اواًل با توجه به اینکه ورود شیطان در عالم رؤیا برای همگان، حتی برای خود 
احمد بصری2 نیز پذیرفته شده است، لذا نمی توان به تواتر رؤیاها درباره مسأله 
که ممکن است همه یا بیش از نصف رؤیاهای اشخاص  کرد، چرا  خاصی اعتماد 

با دخالت شیطان شبیه سازی شده باشد.3 
که همین تواتر رؤیا درباره اشخاصی محقق  ثانیًا در تاریخ مشاهده شده است 

1.  عقائد االسالم، احمد الحسن، ص6۸ و 6۹ 
۲.  الجواب المنیر، احمدالحسن، ج1، ص3۲1 

3.  پرسش ها و پاسخ ها، علی محمدی هوشیار، ص۴۰- ۴5 
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ناصرالحزیمی1  نمونه؛  عنوان  به  است.  بوده  وهابیت  پیروان  زمره  در  که  شده 
می گوید: »من از محمد بن عبداهلل القحطانی پرسیدم: آیا تو یقین داری که همان 
دوستان  از  برخی  اینکه  تا  نداشتم  یقین  اوایل  گفت:  پاسخ  در  هستی؟  مهدی 
گهگاه آن را به زبان  کردند و  ح  در مسجد »رویل« این مسأله را درباره من مطر
که  می آوردند. من اوایل آن را شوخی حساب می کردم تا اینکه شمار خواب هایی 
که مهدی هستم«.2 حتی  کم دانستم  کم  در آن من را مهدی می دیدند زیاد شد و 
عبداهلل  بن  محمد  مهدویت  از  دفاع  در  خود  سخنرانی های  از  یکی  در  جهیمان 
خروج  درباره  خواب هایی  بارها  که  می دهم  بشارت  شما  »به  گفت:  القحطانی 
این  پیشتر  دیده اند،  را  خواب ها  این  که  کسانی  حتی  است،  شده  دیده  مهدی 
کردند و  مهدی )القحطانی( را نمی شناختند و به محض دیدن وی، او را تأیید 

که همین شخص را در خواب دیده اند«.3 گفتند 
که خداوند متعال  ثالثًا اقتضای معرفی حجت الهی، معرفی آشکار است چرا 
<.4 بگو براى خدا دلیل رسا ]و  �نَ َمِع�ی ْ �ب

أَ
َه�اُکْم ا

َ
اَء ل ْو سث

َ
ل

�تُ �نَ اِلعنَ �ب
ْ
�تُ ال

�بَّ حُ
ْ

ِللِه  ال
ْل �نَ

فرمود:  >�تُ
گر او بخواهد  که بهانه اى براى هیچکس باقی نمی گذارد[ ا قاطع [ است ]بطورى 
همه شما را ]از طریق اجبار[ هدایت می کند. لذا هیچگاه خداوند در معرفی حجت 

یمـی یکـی از طرفـداران سـابق جهیمـان کـه بـه صـورت مسـتقیم در ایـن گـروه حضـور داشـت، خاطـرات خـود را  1.  ناصـر الحز
یات و روزنامه هـای سـعودی منتشـر کـرد و پـرده از بسـیاری از مسـائل مبهـم در ایـن میـان برداشـت. او بیـن سـال های  در نشـر
1۹76 تـا 1۹7۸ در ایـن گـروه حضـور داشـت؛ امـا یـک سـال پیـش از واقعـه مکـه از این گروه جداشـد. او توسـط پلیس دسـتگیر 
شـد و هشـت سـال بـه زنـدان افتـاد. و پـس از رهایـی از زنـدان، از تمـام افـکار بنیادگرایانـه سـابق خـود دسـت کشـید و بـه عنوان 

یـاض مشـغول بـه فعالیـت شـد. فعـال رسـانه ای در روزنامـه مهـم الر
۲.  قصة  و فکر المحتلین  للمسجد الحرام ، ص3۴1 و  حسین سامی، شیرعلی،  مهدی السلفیة، ص1۰ 

3.  دکان های کاغذی، علی محمدی هوشیار، ص77 
۴.  انعام، 1۴۹ 
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خود به اسباب باطنی و مشتبه متمسک نمی شود و حجت خود را آشکارا نصب 
می نماید. 

 بنابراین، رؤیا شأنیت نصب و معرفی خلیفه الهی را نداشته و تواتر رؤیا نیز 
بوده  پیامبر؟ص؟  جانشین  و  امام  عنوان  به  فردی  حقانیت  بر  دلیلی  نمی تواند 
که وصیت ظاهره درباره امام مهدی؟ع؟ پیش از وفات  باشد. البته باید تذکر داد 
امام یازدهم انجام شده و باری دیگر برای شناخت مردم در عصر ظهور، توسط 
گر  ا اما  بود.  خواهد  می شود،  تصریح  امام؟ع؟  امر  و  اسم  به  که  آسمانی  صیحه 
باید توسط وصیت ظاهره توسط  دارد،  را  فرزندی حضرت  ادعای  احمد بصری 

گردد. امام دوازدهم به مردم معرفی 

عالمت و ودیعه پنجم �
قرابت مشهوره؛ وصی و امام باید با رسول گرامی اسالم؟ص؟ دارای خویشاوندی 
نداشته  یا شبهه ای  به آن شک  که هیچ فردی نسبت  باشد  قرابت مشهوری  و 

باشد. چنانچه در روایات آمده است: 
ْیَسـاُبوِرُی  قـال سـمعت عـن الرضـا علـی بـن موسـی؟ع؟  اَن الّنَ

َ
 ْبـُن َشـاذ

ُ
َفْضـل

ْ
ال

 
َ

ُسـوِل؟ع؟ ِقیـل َمـاُم ِمـْن َغْیـِر ِجْنـِس الّرَ ِ
ْ

ْن َیُکـوَن اإل
َ
 َیُجـوُز أ

َ
ِلـَم ال

َ
 ف

َ
ـال

َ
ـِإْن ق

َ
... ف

 
ُّ

ـٍة َتـُدل
َ
ل

َ
 ِمـْن َدال

ٌ
ـْم َیُکـْن ُبـّد

َ
اَعـِة ل َمـاُم ُمْفَتـَرَض الّطَ ِ

ْ
َکاَن اإل ـا  ّمَ

َ
ـُه ل

َ
ّن

َ
ـٍل ِمْنَهـا أ

َ
ِلِعل

 
َ

اِهَرُة ِلُیْعَرف
َ

ـُة الّظ َوِصّیَ
ْ
َمْشـُهوَرُة َو ال

ْ
َقَراَبُة ال

ْ
ـُز ِبَهـا ِمـْن َغْیِرِه َو ِهَی ال ْیـِه َو َیَتَمّیَ

َ
َعل

گفتـه  گـر  ِمـْن َغْیـِرِه«.1 فضـل بـن شـاذان می گویـد از امـام رضـا؟ع؟ شـنیدم: ا

کـرم؟ص؟ باشـد چـه باید  کـه چـرا نبایـد امـام از غیـر جنس)نسـل( پیامبـر ا شـود 

1.  بحار األنوار، ج 6، ص5۸ 
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گر امام  کـه ا گفتـه می شـود بـه خاطـر چنـد دلیل: یکی از آنها این اسـت  گفـت؟ 

کـه بـرای خـود دلیلـی داشـته باشـد تـا  مفتـرض الطاعـة باشـد، چـاره ای نـدارد 

کنـد. آن دالیـل می توانـد  کـرده و بـر امامتـش داللـت  او را از دیگـران متمایـز 

خویشـاوندی مشـهور و وصیـت ظاهـره باشـد تـا از دیگـری بـاز شـناخته شـود.

قدری  به  قرابت  این  که  است  آمده  صادق؟ع؟  امام  از  روایتی  در  همچنین 
که امر را بر دیگران مشتبه نخواهد ساخت: مشهوره و آشکار است 

ـٍة 
َ
ْیل

َ
ل ِفـی  ْمـَرُه 

َ
أ ـُه 

َ
ل اهلُل  ُیْصِلـُح  ُحَسـْیِن 

ْ
ال ـِد 

ْ
ُول ِمـْن   

ٌ
َرُجـل َجاِبـُر  َیـا  َقاِئـُم 

ْ
ال َو   ...«

ِمـْن  َدُتـُه 
َ

ِوال ْیِهـْم 
َ
َعل ّنَ 

َ
ُیْشـِکل  

َ
ـال

َ
ف َجاِبـُر  َیـا  ِلـَک 

َ
ذ ِمـْن  ـاِس  الّنَ ـی 

َ
َعل  

َ
ْشـَکل

َ
أ َمـا 

َ
ف

َرُسـوِل اهلِل؟ص؟...«.1 ای جابـر! قائـم؟ع؟ مـردی از فرزنـدان امـام حسـین؟ع؟ 

که خداوند امر قیام او را در یک شـب سـامان خواهد داد و مردم درباره  اسـت 

آن بـه شـبهه نخواهنـد افتـاد. ای جابـر! پـس برای مردم اشـکال نخواهد شـد 

کـرم؟ص؟ اسـت.  کـه او از نسـل پیامبـر ا

بر این اساس با توجه به اینکه احمد بصری برای قرابت و سیادت ادعایی 
هیچگاه  نیز  او  اجداد  و  خانواده  حتی  و  نداشته  شهرتی  کرم؟ص؟  ا رسول  با  خود 
از سادات ندانسته اند، لذا این فرد نمی تواند به عنوان وصی پیامبر؟ص؟  را  خود 

بوده و ادعای وصایت نماید. 
ع عالمت  نتیجه اینکه؛ احمد بصری برای اثبات وصایت خود، نیاز به پنج نو
گام اول وصایت خود را به اثبات  ودیعه از جانب رسول خدا؟ص؟ دارد تا بتواند در 

که عبارتند از:  برساند 
- عهد رسول اهلل، 

1.  الغیبة للنعمانی، ص۲7۹ 
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- برخورداری از لوازم رسول خدا؟ص؟، 
- وصیتنامه،

- وصیت ظاهره،
- قرابت مشهوره.

پرسش های درس
سومین نشانه و ودیعه رسول خدا؟ص؟ چیست؟. 1
کتابت وصیت بود؟. 2 با وجود حدیث غدیر، دیگر چه نیازی به 
کتاب سلیم بن قیس هاللی را بنویسید.. 3 چکیده حدیث وصیت در 
چهارمین نشانه و ودیعه رسول خدا؟ص؟ چیست؟. 4
پنجمین نشانه و ودیعه رسول خدا؟ص؟ چیست؟. 5





درس ششم
عالئـــــــم و ودایع 
خداونـــــد متعال
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باشد،  برخوردار  آن  از  باید  وصایت  مدعی  که  ودایعی  و  عالئم  از  دوم  ع  نو
که از جانب خداوند متعال در اختیار وصی قرار داده می شود تا به  عالئمی است 

کاذب بازشناخته شود.  گفتار  کذب  گفتار صادق از  وسیله آن، صدق 
اوصیاء پیامبر؟ص؟ عالوه بر برخورداری از عالئم و ودایع رسول خدا؟ص؟، باید 
از عالئم و ودایع خداوند متعال نیز برخوردار باشند. این عالئم در خصوص تمامی 
اوصیاء پیامبر؟ص؟ مشترک بوده و تمامی آنان از یک قانون تبعیت می کنند. البته 
که در برخی موارد میزان استفاده ایشان از برخی ودایع و عالئم، به  ممکن است 
اقتضای زمان دارای شدت و ضعف بوده باشد. این عالئم به دو دسته تقسیم 

که عبارتند از: می گردد 

1. عالئم و ودایع شخصیتی �
شخصیت  بر  ناظر  عالئم،  از  برخی  معصومین؟مهع؟،  روایات  اساس  بر 
اوصیاء؟ع؟ بوده و شناخت ایشان از طریق شاخصه های موجود محقق می گردد 

که عبارتند از:  
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تکلم به تمامی زبان ها و لهجه ها
به  کردن  صحبت  بر  توانایی  خدا؟ص؟،  رسول  اوصیاء  شاخصه  مهمترین 
تمامی زبان های دنیا و گویش های محلی است. چنانچه در روایات به دو عبارت 

گویش محلی و زبان می باشند.  که به معنای  کید شده  »لسان و لغة« تأ
َم  ِ

ّ
َکل ُ �ی َو  َ�اٍل...  حنِ »�بِ اَل 

َ �ت َماُم   اإِ
ْ
ال   

ْعَر�نُ ُ �ی َم   �بِ َر؟ع؟  ا�تِ َ �ب
ْ
ال ٍر 

ْع�نَ َ ا حب َ �ب
أَ
ا �تُ 

ْ
ل

أَ
َسا اَل: 

َ �ت َاُروِ� 
حب
ْ

ال ى  �بِ
أَ
ا َع�نْ 

شناخته  امام  چیزی  چه  با  پرسیدم،  باقر؟ع؟  امام  از   1.» �تٍ
عنَ

ُ
ل َو  ِلَسا�نٍ  ُکّلِ  �بِ اَس 

َ ال�نّ

زبان ها  و  لهجه ها  تمامی  به  مردم  با  اینکه  خصلت...  چند  به  فرمود  می شود؟ 
کند.  صحبت 

گویش محلی آن  با 73  آذری  زبان  بتواند به  باید  امام؟ع؟  به عنوان مثال 
صدای  شنیدن  با  لهجه  صاحبان  از  کدام  هر  که  بطوری  کند،  صحبت  دنیا  در 
لذا  می کند.  صحبت  خودش  لهجه   هم  و  زبان  هم  با  که  کند  تصور  امام؟ع؟، 
را  مختلف  زبان های  به  امام؟ع؟  تکلم  قدرت  بر  دلیلی  بصیر  ابی  که  زمانی 
به  و  فارسی  زبان  به  کردن  صحبت  نیز  کاظم؟ع؟  حضرت  می کند،  درخواست 

گفتارش قلمداد می کند. لهجه خراسانی با مرد خراسانی را دلیل بر 
با چه دلیل  امام  گفتم: قربانت شوم،  أبو الحسن؟ع؟  أبو بصیر می گوید: به 
هر  به  جهان  مردم  با  خصلت:...  چند  »به  فرمود:  جواب  در  می شود؟  شناخته 
کند. سپس فرمود: اى ابا محمد! من پیش از اینکه تو از  زبانی می تواند سخن 
که مردى از  جاى خود برخیزى، یک نشانه اى به تو می نمایم. دیرى نگذشت 
اهل خراسان وارد مجلِس ما شد و آن خراسانی به زبان عربی با آن حضرت سخن 
قربانت  گفت:  خراسانی  آن  داد،  را  جوابش  فارسی  به  أبوالحسن؟ع؟  ولی  گفت 

1.  معانی األخبار، ص1۰1 و إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 5، ص3۴5 
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که شما  گویم این بود  شوم، به خدا مانع من از اینکه به زبان فارسی با شما سخن 
اینگونه  را  تو  جواب  نتوانم  من  گر  ا اهلل!  سبحان  فرمود:  ندانید.  را  فارسی  زبان 

بگویم، چه فضیلتی بر تو دارم؟«.1

توان ارتباط با تمامی موجودات
تمامی  با  ارتباط  کرم؟ص؟،  پیامبرا اوصیاء  شخصیتی  عالئم  از  دیگر  یکی 
کرنش حیوانات اهلی  گفتن با آنان و همچنین  موجودات و از جمله قدرت سخن 

است.
اَل: 

َ ّمَ �ت
ُ اَل... �ث

َ َماُم  �ت اإِ
ْ
  ال

ْعَر�نُ ُ َم  �ی َ�اَک �بِ �تُ �نِ
ْ
ِعل ُ ؟ع؟ حب َس�نِ حَ

ْ
ى ال �بِ

أَ
�تُ ِلا

ْ
ل

اَل: �تُ
َ ٍر، �ت ِ��ی َ ى �ب �بِ

أَ
ا َع�نْ 

ْى ٍء 
َ ا سث

َ
ل َو   ، َم�تٍ ِه�ی َ �ب ا 

َ
ل َو  ٍر،  َط�یْ ا 

َ
ل َو  اِس، 

َ ال�نّ َ�ٍد ِم�نَ 
أَ
ا اُم 

َ
ِ� َکل �یْ

َ
َعل ی 

�نَ
حنْ َ

ا �ی
َ
ل َماَم  اإِ

ْ
ال  

�نَّ اإِ  ،�ٍ
ُمَ�ّمَ ا  َ �ب

أَ
ا ا  َ �ی

امام  َماٍم« .2 سپس  اإِ �بِ َس  �یْ
َ
ل

�نَ َ�اُل،  حنِ
ْ

ال ِه  ِ َه�ن  �ِ �ی �نِ �نْ 
ُ

ک �یَ ْم 
َ
ل َم�نْ 

�نَ َماُم،  اإِ
ْ
ال  

ْعَر�نُ ُ �ی ا 
َه�نَ �بِ ُروٌ�،   �ِ �ی �نِ

کس بر امام نهان  کاظم؟ع؟ به من فرمود: اى ابا محمد! به راستی سخن هیچ 
که این  که روح دارد، هر  گفتار پرنده و جانداران و نه هیچ زنده اى  نیست، نه 

خصال را ندارد امام نیست. 
عالوه بر این دو مورد، عالئم شخصیتی متعددی برای شناخت اوصیاء؟ع؟ 

که در این مجال مورد بررسی قرار نمی گیرد.3  شمارش شده است 

 
َ

 َفَقال
َ

َماُم  َقـال ِ
ْ

َک ِبَم  ُیْعـَرُف  اإل ـُت ِفـَدا
ْ
َحَسـِن ع ُجِعل

ْ
ِبـی ال

َ
ـُت أِل

ْ
: ُقل

َ
ِبـی َبِصیـٍر َقـال

َ
ـِد ْبـِن َعِلـّیٍ َعـْن أ ْحَمـُد ْبـُن ِمْهـَراَن َعـْن ُمَحّمَ

َ
1.  أ

 
َ
 َفُیِجیُب َو ِإْن ُسـِکَت َعْنُه اْبَتَدأ

ُ
ل

َ
ًة َو ُیْسـأ ْیِهْم ُحّجَ

َ
ْیِه   ِلَتُکوَن َعل

َ
ِبیِه ِفیِه ِبِإَشـاَرٍة ِإل

َ
َم ِمْن أ ُه ِبَشـْی ٍء َقْد َتَقّدَ َها َفِإّنَ

ُ
ل ّوَ

َ
ا أ ّمَ

َ
ِبِخَصاٍل أ

ْیَنا 
َ
 َعل

َ
ْن َدَخل

َ
َبـْث أ

ْ
ل
َ
ْم أ

َ
ْن َتُقوَم َفل

َ
 أ

َ
َمًة َقْبل

َ
ْعِطیـَک َعال

ُ
ٍد أ َبا ُمَحّمَ

َ
 ِلـی َیا أ

َ
ِ ِلَسـاٍن ُثـّمَ َقـال

ّ
ـاَس ِبـُکل ـُم الّنَ ِ

ّ
َو ُیْخِبـُر ِبَمـا ِفـی َغـٍد َو ُیَکل

ـُت 
ْ
ُخَراَسـاِنّیُ َو اهلِل ُجِعل

ْ
ـُه ال

َ
 ل

َ
ِة َفَقـال َفاِرِسـّیَ

ْ
َحَسـِن؟ع؟ ِبال

ْ
ُبـو ال

َ
َجاَبـُه أ

َ
ـِة َفأ ِبّیَ َعَر

ْ
ُخَراَسـاِنّیُ ِبال

ْ
َمـُه ال

َّ
ْهـِل ُخَراَسـاَن َفَکل

َ
 ِمـْن أ

ٌ
َرُجـل

ِجیُبـَک 
ُ
ْحِسـُن أ

ُ
 أ

َ
 ُسـْبَحاَن اهلِل ِإَذا ُکْنـُت ال

َ
 ُتْحِسـُنَها َفَقـال

َ
ـَک ال ّنَ

َ
ـی َظَنْنـُت أ ّنِ

َ
ِة َغْیـُر أ ُخَراَسـاِنّیَ

ْ
َمـَک ِبال ِ

ّ
َکل

ُ
ْن أ

َ
َک َمـا َمَنَعِنـی أ ِفـَدا

ْیـَک. الکافـی، ج 1، ص۲۸5 و دالئـل اإلمامة، ص337 
َ
َفَمـا َفْضِلـی َعل

۲.  الکافی، ج 1، ص۲۸5 و دالئل اإلمامة، ص337 
3.  معانی األخبار، ص1۰۲ و الخصال، ج ۲، ص5۲۸ و الکافی، ج 1، ص3۸۸ 
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ر 
َ َسث ا �ب

َ �ن
أَ
ما ا

�نَّ ْل اإِ
نکته قابل توجه اینکه؛ احمد بصری با استناد نادرست به آیه >�تُ

لٌ� واِ�ٌد<.1 سعی در پایین آوردن سطح قدرت های الهی  ْم اإِ
ُ

لُهک ما اإ
�نَّ
أَ
ّى ا

َ
ل وحی اإ ْم �ی

ُ
ک

ُ
ل ْ ِم�ث

اوصیاء؟ع؟ دارد،2 تا از این رهگذر بتواند آنان را در سطح انسان های عادی جلوه 
که  داده و خود را در مرتبه حضرات معصومین؟مهع؟ قرار دهد. این در حالی است 
کرم؟ص؟ نبوده بلکه آیه مذکور  اواًل مراد این آیه، خلع قدرت های الهی از پیامبر ا
 �ِ �یْ

َ
ل ا اإِ

ْ�ُعو�ن ا �تَ �تٍ ِمّمَ
ِک�نَّ

أَ
ى ا ِ

ا �ن �ن ُ و�ب
ُ
ل

وا �تُ
ُ
ال که می فرماید: >َو �ت در مقام پاسخ به آیه قبل است 

گویا خداوند در آیه  <.3 لذا  و�ن
ُ
ا عاِمل �ن

�نَّ اإِ اْعَمْل 
َ ا�بٌ �ن َک ِح�ب ِ �ن �یْ َ ا َو �ب �ن ِ �ن �یْ َ ٌر َو ِم�نْ �ب

ا َو�تْ �ن ا�نِ �ن
آ
ى ا ِ

َو �ن

بعد فرمود: اى پیامبر به ایشان بگو من بشرى مانند شما هستم و جنس دیگرى 
مخالف جنس شما ندارم، تا بین من و شما حایل و حجابی باشد و یا سخنم به 
کالمم به دلهاى شما وارد نشود. تنها تفاوت من با شما این  گوش شما نرسد و یا 

که به من وحی می شود.4 است 
بنابراین، خداوند متعال در آیه، هم جنس بودن پیامبر؟ص؟ و انسان بودن 
کرده و از این طریق پاسخ آنان در آیه قبل را داده است  گوشزد  کفار  ایشان را به 
از  مرتبه  این  و  نمی فهمند!  را  پیامبر؟ص؟  که حرف  بودند  آن مدعی شده  در  که 

سخن منافاتی با سایر مقامات و قدرت های الهی آن حضرت ندارد.
کریم، به قدرت های فوق بشری حجج الهی  ثانیًا در آیات متعددی از قرآن 
که اوصیاء؟ع؟ نیز به طریق اولی  که تمامی آنان مؤید آن است  اشاره شده است 
داستان  نمونه؛  عنوان  به  دارند.  را  عادی  غیر  و  العاده  خارق  امور  انجام  توان 

1.  بگو من بشرى چون شما هستم، جز اینکه به من وحی می شود. همانا خداى شما خدایی یگانه است. فصلت، 6 
۲.  عقائد االسالم، ص۲۸۰ 

یش می خوانیـد در غالفهایـی روى هم اسـت و در گوشـهایمان سـنگینی  ینـد دلهـاى مـا از پذیرفتـن آنچـه مـا را بـه سـو 3.  می گو
اسـت و بیـن مـا و تـو حجابـی اسـت تـو کار خـود کـن کـه مـا نیز کار خـود خواهیم کـرد. فصلت، 5 

۴.  المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 361 
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که سخنان مورچه و هدهد را متوجه می شود و با  حضرت سلیمان در سوره نمل 
آنان سخن می گوید.1 

ودایع  و  عالئم  و  قدرت ها  تمامی  تا  است  آن  صدد  در  بصری  احمد  گر  ا ثالثًا 
کند، با این حساب چه پاسخی برای طول عمر غیر عادی  الهی را از اوصیاء خلع 
این  از  کمتر  بسیار  انسان ها  عمر  میانگین  که  درحالی  دارد؟  دوازدهم؟ع؟  امام 

ج از فهم و درک بشری است. مقدار بوده و چنین چیزی خار
بنابراین، ائمه و اوصیاء؟ع؟، به جهت روشن شدن وجه تمایزشان با سایر 
انسان ها، دارای قدرت ها و ودایع ویژه ای هستند و این مطلب مورد تأیید قرآن 

کریم و روایات متواتر معصومین؟مهع؟ می باشد.  

2. عالئم و ودایع برون شخصیتی �
گرفته  کرم؟ص؟ قرار  که در اختیار اوصیاء پیامبر ا برخی از عالئم و ودایع الهی 
مهمترین  عنوان  به  که  می باشند  شخصیتی  برون  و  عارضی  صورت  به  است 
و  می آیند  حساب  به  خداوندی  ودایع  و  عالئم  ُبعد  در  حجت  معرفت  شاخصه 

عبارتند از:

1. علـم 
جانب  از  که  است  علمی  همان  حجت؟ع؟،  معرفت  شاخصه های  از  یکی 
از  پس  یکی  پیامبر؟ص؟  اوصیاء  و  گردیده  عطا  نبوت؟ع؟  خاندان  به  خداوند 
که  دیگری حامل و وارث آن علم می باشند. این علم دارای شاخصه هایی است 

1.  نمل، ۲۴-1۸ 
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به واسطه آن، علم امام از علم غیر امام تشخیص داده می شود. در تعبیر روایات 
معصومین؟مهع؟ به سه شاخصه از علم امام اشاره شده است:

ِمـَن  ِعْنـَدَک  ـا  َعّمَ ُه 
ُ
ل

َ
ْسـأ

َ
أ ْیـِه 

َ
ِإل َکَتْبـُت  ـُمِرُی ؟هر؟:  الّسَ ـٍد  ُمَحّمَ ْبـُن  َعِلـّیُ   

َ
ـال

َ
ق َو 

ـا  ّمَ
َ
أ َحـاِدٌث؛  َو  َغاِبـٌر،  َو  َمـاٍض،  ْوُجـٍه : 

َ
أ َثـِة 

َ
َثال ـی  

َ
َعل ُمَنـا 

ْ
»ِعل ـَع؟ع؟: 

َّ
َوق

َ
ف ـوِم، 

ُ
ُعل

ْ
ال

ـوِب، 
ُ
ُقل

ْ
ال ِفـی   

ٌ
ف

ْ
َقـذ

َ
ف َحـاِدُث 

ْ
ال ـا  ّمَ

َ
أ َو   ،

ٌ
ـوف

ُ
َمْوق

َ
ف َغاِبـُر 

ْ
ال ـا  ّمَ

َ
أ َو  َتْفِسـیٌر 

َ
ف َماِضـی 

ْ
ال

مـا  َنـا؟ص؟«.1 علـم  َنِبّیِ َبْعـَد  َنِبـّیَ   
َ

ال َو  ِمَنـا، 
ْ
ِعل  

ُ
َضـل

ْ
ف

َ
أ ُهـَو  َو  ْسـَماِع، 

َ ْ
األ ِفـی  َنْقـٌر  َو 

علـم  حـادث.  و  آینـده  و  گذشـته  بـه  علـم  اسـت:  نـوع  سـه  بـر  اهل بیـت؟مهع؟ 

گذشـته، تفسـیر اسـت و علـم آینـده، موقـوف اسـت و علم حـادث، انداختن در 

گوش هاسـت. ایـن بخـش، بهتریـن علـم ماسـت و بعـد از  قلـوب، و زمزمـه در 

پیامبـر مـا، رسـول دیگـرى نخواهـد بـود.

کاظم؟ع؟ آمده است: همچنین در روایتی از امام موسی 
ـٌر َو  ُمَفّسَ

َ
َماِضـی ف

ْ
ـا ال ّمَ

َ
أ

َ
َثـِة ُوُجـوٍه َمـاٍض َو َغاِبـٍر َو َحـاِدٍث  ف

َ
ـی َثال

َ
ِمَنـا َعل

ْ
ـُغ  ِعل

َ
َمْبل

ْسـَماِع  َو ُهـَو 
َ ْ
ـوِب َو َنْقـٌر ِفـی األ

ُ
ُقل

ْ
 ِفـی ال

ٌ
ف

ْ
َقـذ

َ
َحـاِدُث ف

ْ
ـا ال ّمَ

َ
َمْزُبـوٌر َو أ

َ
َغاِبـُر ف

ْ
ـا ال ّمَ

َ
أ

گذشـته،  َنـا«.2 دانـش مـا از سـه جهـت اسـت،   َنِبـّیَ َبْعـَد َنِبّیِ
َ

ِمَنـا َو ال
ْ
 ِعل

ُ
َضـل

ْ
ف

َ
أ

گذشـته براى ما تفسـیر شـده  آینـده و آنچـه پدیـدار می شـود، امـا علـم راجـع به 

گاهی  و امـا علـم راجـع بـه آینده نوشـته شـده و اما آنچـه مربوط به حال اسـت 

گـوش، و ایـن برتریـن نـوع دانـش ما  گاهـی صدایـی اسـت در  ابهـام در قلـب و 

اسـت و در عیـن حـال بعـد از پیغمبـر مـا پیغمبـرى نیسـت.

ع علم می فرماید: مرحوم مجلسی؟هر؟ در تفسیر این سه نو

1.  دالئـل اإلمامـه، ص5۲۴، ح۴۹5 و مدینـه المعاجـز، ج۸، ص1۰5، ح۲7۲۰ و مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، 
الخاتمـةج ۸، ص۲33 

۲.  الکافی، ج 1،  ص۲6۴ 
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کـرم؟ص؟ بـراى اهل بیـت؟مهع؟ تفسـیر  کـه پیامبـر ا علـم »ماضـی« یعنـی علمـی 

گذشـته درباره انبیاء و اّمت هاى پیشـین،  که شـامل علومی از وقایع  کرده اند 

کـه بـراى آنـان اّتفـاق افتـاده و خبـر از شـروع امـور و عوالم اسـت. و حوادثـی 

ـق می گیـرد. لـذا مـراد 
ّ
کـه بـه امـور آینـده تعل مـراد از علـم »غابـر«، علومـی اسـت 

کـه مربوط بـه آینده جهان بـوده و مختّص به  از غابـر، خبرهـاى حتمـی اسـت 

اهل بیـت؟مهع؟ اسـت. بدیـن سـبب ائمـه؟ع؟ از آن بـه »موقـوف« بـه معنـای؛ 

کرده انـد.  مخصـوص تعبیـر 

کـه بـا تجـدد احـوال موجـودات، تجـّدد  مـراد از علـم »حـادث«، علمـی اسـت، 

کـرده و تفصیـل مجمـالت اسـت. توضیـح اینکـه ایـن علـم بـا دو روش  پیـدا 

بـدون واسـطه، یعنـی "قـذف فـی القلـوب" و روش بـا واسـطه، یعنـی؛ "نقـر فـی 

کـه ادعـاى  االسـماع" بـه ائمـه معصومیـن؟مهع؟ الهـام می شـود. لـذا از آن جـا 

الهـام الهـی، ممکـن اسـت انسـان را بـه توّهـم نبـّوت بینـدازد، حضـرت؟ع؟ در 
کـه پـس از پیامبـر مـا، پیامبـرى نخواهـد آمـد.1 پایـان بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد 

در روایتی دیگر از امام صادق؟ع؟ نیز به مضمون این سه شاخصه اشاره شده 
است:

ِفـی  ـیَعِة  الّشِ ِمـَن   َجَماَعـًة  َعْبـِد اهلِل؟ع؟  ِبـی 
َ
أ َمـَع  ـا  ُکّنَ  :

َ
ـال

َ
ق ـاِر  ّمَ الّتَ َسـْیٍف  َعـْن 

ـُم ِمْنُهَمـا َو 
َ
ْعل

َ
ّنِـی أ

َ
ْخَبْرُتُهَمـا أ

َ َ
َخِضـِر أل

ْ
ُکْنـُت َبْیـَن ُموَسـی َو ال ـْو 

َ
... ل

َ
َقـال

َ
ِحْجـِر ف

ْ
ال

َکاَن  ـَم َما 
ْ
ْعِطَیـا ِعل

ُ
َخِضـَر؟ع؟ أ

ْ
ّنَ ُموَسـی َو ال

َ
ْیِدیِهَمـا أِل

َ
ْیـَس ِفـی أ

َ
ُتُهَمـا ِبَمـا ل

ْ
ْنَبأ

َ َ
أل

ـْد َوِرْثَنـاُه ِمـْن 
َ

ـاَعُة َو ق ـی َتُقـوَم الّسَ َکاِئـٌن َحّتَ ـَم َمـا َیُکـوُن َو َمـا ُهـَو 
ْ
ـْم ُیْعَطَیـا ِعل

َ
َو ل

کـه در  َرُسـوِل اهلِل؟ص؟ ِوَراَثـًة«.2 سـیف تمـار می گویـد: جمعـی از شـیعه بودیـم 

1.  مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول؟ع؟، ج 3، ص136 
۲.  الکافی، ج 1، ص۲6۰ 
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کعبـه( خدمـت امـام صـادق؟ع؟ بودیـم، آن حضـرت فرمـود:  حجر)کنـار خانـه 

کـه مـن  از آن دو اعلـم  گـر مـن همـراه موسـی و خضـر بـودم بـه آنهـا می گفتـم  ا

هسـتم و بـه آنهـا بـدان چـه در دسـت نداشـتند خبـر مـی دادم، زیرا به موسـی و 

خضـر؟ع؟ علـم آنچـه بـوده داده شـده بـود و بـه آنهـا علـم آنچه می باشـد و آن 

 مـا از رسـول خـدا آن را 
ً
چـه خواهـد بـود تـا قیـام سـاعت نـداده بودنـد و محققـا

بـه خوبـی ارث بردیـم.

و  بوده  برخوردار  ع علم  نو این سه  از  بایستی  این اساس، مدعی وصایت  بر 
که افرادی  گذشته و حال و آینده باخبر سازد. این در حالی است  بتواند مردم را از 
به  رسد  چه  تا  هستند  ناتوان  حال  به  مربوط  مسائل  از  بصری  احمد  همچون 

گذشته و آینده!
را  امام مهدی؟ع؟  از  بر فرض محال، وجود مهدیین پس  گر  ا اینکه؛  ضمن 
پذیرفته و احمد بصری را اولین مهدی بدانیم، باز هم چیزی برای او در خصوص 
علم اوصیاء؟ع؟ ثابت نخواهد شد، زیرا این علم مختص به دوازده امام معصوم 
از اهل بیت؟مهع؟ بوده و شامل تمامی فرزندان از نسل رسول خدا؟ص؟ نمی باشد. 

لذا امام صادق؟ع؟ فرمود: 
کـه  نـزد ما أهـل  البیت  وجود  گـر علـم  صحیـح  را می طلبـی  بـدان   »ای  یونـس ! ا

ح   کـه  آن  علـم  بـه  عنـوان  میـراث  بـه  مـا رسـیده  اسـت ، و بـه  مـا شـر دارد. زیـرا 

گفتـم : یابـن  حکمـت  و فصـل  خطـاب  عطـا شـده  اسـت . یونـس  می گویـد: مـن  

برده انـد  ارث   را  علـم   آن   هسـتند  بیـت   اهـل   از  آنانکـه   تمـام   آیـا  اهلل!  رسـول 

کـه  شـما از علـّی و فاطمـه  بـه  میـراث  برده ایـد؟! حضـرت  فرمـود: آنرا  همانطـور 

کـردم :  امامـان  دوازده گانـه ! یونـس  می گویـد: عـرض   بـه   ارث  نمی برنـد مگـر 
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یابن  رسـول  اهلل ! ایشـان  را برای  من  نام  ببر! حضرت  فرمود: اّول  ایشـان  علّی 

بن  أبی طالب  اسـت  و پس  از او حسـن  و حسـین  و پس  از او علّی بن  الحسـین  

و پـس  از او محّمـد بـن  علـّی و پـس  از او مـن  و پـس  از مـن  موسـی  فرزنـدم  و 

پـس  از موسـی  علـّی پسـرش  و پـس  از علـّی محّمـد و پـس  از محّمـد علـّی و پس  

از علـّی حسـن  و پـس  از حسـن  حّجـت ؛ خداونـد مـا را برگزیـده  اسـت  و تطهیـر 

کـه  بـه  احـدی  از عالمیان   نمـوده  اسـت  و بـه  مـا عنایـت  فرمـوده  اسـت  آنچـه  را 
نـداده  اسـت«.1

اهلل؟ص؟  رسول  اوصیاء  شناخت  راه های  از  یکی  ائمه؟ع؟،  بیان  در  بنابراین 
برخوردار  آن  از  ایشان  از  غیر  شخصی  و  بوده  آنان  به  مختص  که  است  علومی 

نباشد. لذا درباره مؤلفه های این علم فرموده اند:
گذشـته  ُیِجیَب؛ به محض اینکه از او سـئوال شـد جواب دهد ) از 

َ
 ف

َ
ل

َ
ْن ُیْسـأ

َ
أ

و حـال و آینده(.

شـنیدن  بـدون  بـود،  کت  سـا کننـده  سـئوال  گـر  ا َیْبَتـِدَئ؛ 
َ

ف َعْنـُه  ُیْسـَکَت  ْن 
َ
أ

دهـد. پاسـخ  او  بـه  سـئوال 

اَس ِبَما َیُکوُن ِفی َغٍد؛ مردم را از حوادث آینده باخبر سازد.2  ُیْخِبَر الّنَ

 ، ِحْمَیِرّیِ
ْ
اٍم ، َعْن َعْبـِد اهلِل ْبِن َجْعَفٍر ال ُد ْبُن َهّمَ َثِنی ُمَحّمَ : َحّدَ

َ
َثَنـا َهـاُروُن ْبـُن ُموَسـی، َقـال : َحّدَ

َ
ُحَسـْیِن ، َقـال

ْ
1.  َرَوى َعِلـّیُ ْبـُن ال

ٍد؟ع؟   اِدِق َجْعَفـِر ْبِن ُمَحّمَ ی الّصَ
َ
ـُت َعل

ْ
 َدَخل

َ
، َعـْن ُیوُنَس ْبـِن َظْبَیاَن، َقال ـّیِ ّقِ ، َعـْن َداُوَد ْبـِن َکِثیـٍر الّرَ َعْبـِدّیِ

ْ
َعـْن ُعَمـَر ْبـِن َعِلـّیٍ ال

ِخَطاِب«. 
ْ
 ال

َ
ِحْکَمـِة َو َفْصل

ْ
وِتیَنا َشـْرَع ال

ُ
ا َوِرْثَناهُ ، َو أ َبْیـِت، َفِإّنَ

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
ِحیـَح َفِعْنَدَنـا أ ـَم الّصَ

ْ
ِعل

ْ
َرْدَت ال

َ
: »َیـا ُیوُنـُس ِإَذا أ

َ
... ُثـّمَ َقـال

 
َّ

: »َمـا َوِرَثُه ِإال
َ

ُم؟ َفَقـال
َ

ـال ْیِهَمـا الّسَ
َ
ـُد َعِلـّیٍ َو َفاِطَمـَة َعل

ْ
َبْیـِت َوِرَث َمـا َوِرَث ُول

ْ
ْهـِل ال

َ
 َمـْن َکاَن ِمـْن أ

ُّ
ـُت: َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل َفـُکل

ْ
َفُقل

َحَسـُن 
ْ
ِبی َطاِلٍب، َو َبْعَدُه ال

َ
ُهْم َعِلّیُ ْبـُن أ

ُ
ل ّوَ

َ
: »أ

َ
ِهْم ِلـی َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل. َقـال ـُت: َسـّمِ

ْ
ْیِهـْم« ُقل

َ
ُم اهلِل َعل

َ
ـُة االثنـی َعَشـَر َسـال ِئّمَ

َ ْ
األ

ِدی، َو َبْعَد ُموَسـی َعِلّیٌ اْبُنُه، َو 
َ
َنـا، َو َبْعـِدی ُموَسـی َول

َ
، َو َبْعـَدُه أ ـُد ْبـُن َعِلـّیٍ ُحَسـْیِن، َو َبْعـَدُه ُمَحّمَ

ْ
ُحَسـْیُن، َو َبْعـَدُه َعِلـّیُ ْبـُن ال

ْ
َو ال

ْم ُیْؤِت 
َ
وِتیَنـا مـا ل

ُ
َرَنـا، َو أ ـُة، اْصَطَفاَنـا اهلُل َو َطّهَ ُحّجَ

ْ
َحَسـِن ال

ْ
َحَسـُن، َو َبْعـَد ال

ْ
، َو َبْعـَد َعِلـّیٍ ال ـٍد َعِلـّیٌ ـٌد، َو َبْعـَد ُمَحّمَ َبْعـَد َعِلـّیٍ ُمَحّمَ

ِمیـَن. مختصـر البصائـر، ص3۲۹ و إثبـات الهـداة بالنصوص و المعجـزات، ج ۲، ص1۸۲ و اإلنصاف فی النص 
َ
عال

ْ
 ِمـَن ال

ً
َحـدا

َ
أ

علی األئمة اإلثنی عشـرعلیهم السـالم، ص۴67 و بحار األنوار، ج 36، ص۴۰۴ 
۲.  الکافی، ج 1، ص۲۸5 
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کنیـد  َعَظاِئـم1؛ از او دربـاره اتفاقـات مهـم و بـزرگ سـئوال 
ْ
ـَک  ال

ْ
وُه  َعـْن  ِتل

ُ
ل

َ
اْسـأ

َ
ف

و...2 

نکته قابل توجه اینکه؛ چنانچه اتباع احمد بصری در پاسخ به این مؤلفه ها 
گفته می شود: کتب احمد بصری دربرگیرنده همه این مؤلفات است،  که  بگویند 
کتاب ها و پرسش و پاسخ ها  اواًل هیچ دلیل و سندی مبنی بر نوشته شدن این 
شاخه  در  بصری  احمد  انصار  شهادت  طبق  و  ندارد  وجود  بصری  احمد  توسط 

کتاب ها نوشته شیوخ انصار مکتب می باشد. رایات سود، تمامی این 
محتوای  معصومین؟مهع؟،  ائمه  دیدگاه  از  علم  بندی  تقسیم  اساس  بر  ثانیًا 
کتاب های منسوب به احمد بصری با تقسیمات مذکور هیچ مطابقتی نداشته و 
کتب تاریخ نباشد(، حال و آینده  که در  گذشته)گذشته ای  کلمه درباره  حتی یک 

نیامده است.
کتب منسوب به احمد بصری سرشار از تناقضات، مغالطات،  ثالثًا محتوای 
به منبع  او  گر علم  ا که  و نکات غیر علمی است. در حالی  التقاطات  اقتباسات، 

وحی متصل بود، نباید در آن اختالفی پیدا می شد. 

2. معـجزه
کرم؟ص؟، برخورداری از معجزه  از جمله شاخصه های شناخت اوصیاء پیامبر ا
مقام  در  همچنین  و  مردم  برای  ادعاء  صحت  تشخیص  مقام  در  لذا  است، 
احتجاج با منکرین، معجزه در ردیف قانون معرفت اوصیاء؟ع؟، شمارش شده 

است. چنانچه در روایت آمده است:

وائب الکبیرة أنذره بعظائم األمور. دیدة والّنَ
َ

1.  َعَظاِئُم: جمع َعظیمة، عظائُم األمور: المصائب الّش
۲.  الغیبة للنعمانی، ص173 
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 :
َ

ـال
َ

ق ـٍد؟ع؟  ُمَحّمَ ْبـِن  َجْعَفـِر  اهلِل  َعْبـِد  ِبـی 
َ
أ َعـْن  ِمْهـَراَن  ْبـِن  ْیَماَن 

َ
ُسـل َعـْن 

ِلیـل...«.1 امـام 
َ

الّد َو  ُمْعِجـُز 
ْ
ال ـُه  

َ
ل َیُکـوَن   َو  َمـاِم...  ِ

ْ
ِمـْن ِصَفـاِت اإل َعْشـُر ِخَصـاٍل 

صـادق؟ع؟ فرمـود: بـرای امـام ده صفـت اسـت... و بـرای او معجـزه و دلیـل 

اسـت.

همچنین در خصوص فلسفه ارائه معجزه آمده است:
 ِبِه ِصْدُق 

َ
ُه َو ُحَجَجـُه ِلُیْعـَرف

َ
ْنِبَیـاَءُه َو ُرُسـل

َ
 أ

َّ
 ُیْعِطیَهـا ِإال

َ
َمـٌة هلِِل ال

َ
ُمْعِجـَزُة َعال

ْ
»ال

نشـانه ای  معجـزه  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام  ـَکاِذِب«.2 
ْ
ال َکـِذِب  ِمـْن  ـاِدِق  الّصَ

حجت هـای  و  فرسـتادگان  و  پیامبـران  بـه  جـز  را  آن  کـه  اسـت  خداونـد  از 

از  خـدا(  بـا  ارتبـاط  )مّدعیـان  راسـتگویی  آن،  وسـیله   بـه  تـا  نمی دهـد،  خـود 

شـود. شـناخته  دروغیـن(  )مّدعیـان  دروغگویـی 

با مرد یهودی و  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در مقام احتجاج  و بر همین اساس 
اثبات صدق وصایتش، خود را دارای معجزه آشکار دانست و فرمود:

 
ُ

ِجَمال
ْ
ُتَهـا ال ّیَ

َ
َیُهـوِد َیا أ

ْ
 ال

َ
َباِهـَرُة ُثـّمَ َنـاَدى ِجَمـال

ْ
ُمْعِجـَزُة ال

ْ
ـًة ِهـَی  ال َنـا ُحّجَ

َ
»ِإّنَ ل

ـٍد  ـَت َیـا َوِصـّیَ ُمَحّمَ
ْ

ـَت َصَدق
ْ

 َصَدق
ُ

ِجَمـال
ْ
َتَبـاَدَر ال

َ
ـِه ف ـٍد َو ِلَوِصّیِ اْشـَهِدی ِلُمَحّمَ

ِثَیـاَب  َیـا  ـُهوِد 
ُ

الّش ِمـَن  ِجْنـٌس  ِء 
َ

َهـُؤال ؟ع؟  َعِلـّیٌ  
َ

َقـال
َ

ف َیُهـوُد 
ْ
ال ِء 

َ
َهـُؤال َب 

َ
َکـذ َو 

َت 
ْ

َهـا َصَدق
ُّ
ُکل َنَطَقـْت ِثَیاُبُهـْم 

َ
ـِه ف ـٍد َو ِلَوِصّیِ ْیِهـْم اْشـَهِدی ِلُمَحّمَ

َ
ِتـی َعل

َّ
َیُهـوِد ال

ْ
ال

 3.»
ً
ُه َحّقا َک َیـا َعِلّیُ َوِصّیُ

َ
ّن

َ
 َو أ

ً
 اهلِل َحّقا

ُ
 َرُسـول

ً
دا ّنَ ُمَحّمَ

َ
ـَت َیـا َعِلـّیُ َنْشـَهُد أ

ْ
َصَدق

علـی؟ع؟ در احتجـاج بـا مـرد یهـودی فرمـود: همانـا حجـت مـا همـان معجـزه 

نمایان اسـت. سـپس شـترهای مرد یهودی را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 

1.  الخصال، ج ۲، ص۴۲۸ 
۲.  علل الشرایع، ج1، ص1۲۲ و الفصول المهمه، ج1، ص3۸6 و اثبات الهداة، ج، ص1۴7 و مدینة المعاجز، ج1، ص۴۲ 

3.  معانی األخبار، ص۲۴ و إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 3، ص۴۴۰ و بحاراالنوار، ج1۰، ص17  
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شـترها  پـس  بـده.  شـهادت  او  وصـّی  و  محمـد؟ص؟  حقانیـت  بـه  شـترها!  ای 

گفتنـد: تصدیـق می کنیـم تـو را، تصدیـق می کنیـم تـو را ای  گرفـت و  پیشـی 

وصـی محمـد؟ص؟. ایـن مـرد یهـودی دروغ می گویـد . علـی؟ع؟ فرمـود: ایـن 

کـه برتـن او هسـتی! بـه حقانیت  از عالـم غیـب اسـت. ای لبـاس مـرد یهـودی 

گفـت:  محمـد؟ص؟ و وصـّی او شـهادت بـده. پـس لبـاس او بـه سـخن در آمـد و 

تصدیـق می کنـم تـو را، تصدیـق می کنـم تـو را ای علـی؟ع؟. شـهادت می دهم 

کـه حقیقتـا محمـد؟ص؟ رسـول خـدا و تـو حقیقتـا وصـی او هسـتی.

معجزه و امام مهدی؟ع؟
آن  لذا  است،  معجزه  مهدی؟ع؟،  امام  شناخت  قوانین  مهم ترین  از  یکی 
حضرت برای معرفی خود از انواع معجزات بهره جسته و از این رهگذر منکرین و 

مخالفین را مقهور خواهد ساخت. در روایات آمده است:  
ـٍد؟ع؟: »َما ِمْن ُمْعِجـَزٍة ِمْن ُمْعِجـَزاِت األْنِبَیاِء  ِبـو َعْبـِد اهلِل َجْعَفـُر ْبـُن ُمَحّمَ

َ
 أ

َ
ـال

َ
ق

ـِة  ْتَمـاِم الُحّجَ اِئِمَنـا إل
َ

َهـا ِفـْی َیـِد ق
َ
 َو َیْظَهـُر اهلُل َتَبـاَرَک َو َتَعالـْی ِمْثل

ّ
َو األْوِصَیـاِء إال

ـْی األْعـَداِء«.1 امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: هیـچ معجـزه ای از معجـزات انبیـاء 
َ
َعل

بـه  را  اینکـه خداونـد هماننـد آن هـا  نیسـت مگـر  اوصیـاء پیامبـر؟ص؟  و  الهـی 

دسـت قائـم مـا؟ع؟ ظاهـر می کنـد تـا حجـت بـر دشـمنان تمـام شـود.

بنابراین در روایات متعددی به معجزات امام مهدی؟ع؟ اشاره شده است به 
عنوان نمونه به مواردی اشاره می گردد:  

1.  إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، ج 5، ص3۲۸  و معجـم أحادیـث اإلمـام المهـدی علیـه الّسـالم، ج 3، ص 3۸۰، 
ح ۹31 
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روایت اول

ـُکوا ِمْن  َتَمّسَ
َ

 ف
َ

ال
َ
َعاِلُکْم؛ أ

ْ
ف

َ
وا[ ِغّبَ أ ّمُ

َ
ُتذ

َ
ْمِر فتذقوا ]ف

َ ْ
وا َعْن َصاِحِب األ

ُ
 َتُزول

َ
»َو ال

ُکـْم«.1 امـام علـی؟ع؟ 
ُّ
 ُیِضل

َ
وا َمـْن َیْهِدیُکـْم َو ال

ُ
ُهـَدى ِبُمْعِجَزِتـِه ، َو ُخـذ

ْ
ِإَمـاِم ال

رفتارتـان  بـدی  دچـار  کـه  چرا نشـوید!  منحـرف  امـر  ایـن  صاحـب  از  فرمـود: 

کنـد و  کـه بـه اعجـاز امـام هدایتگـر تمسـک  کسـی  گاه باشـید!  خواهیـد شـد. آ

گمـراه نمی شـود. هدایتـش را دریابـد، 

روایت دوم

کرد:  سید حسنی در مواجهه با امام دوازدهم؟ع؟ عرض خواهد 
»هـل عنـدک آیـة أو معجـزة أو عالمـة؟ فینظـر المهـدی إلـی طیـر فـی الهـواء 

کّفـه فینطق بقدرة اهلل تعالی و یشـهد لـه باإلمامة«.2  فیومـی إلیـه فیسـقط فـی 

آیـا دلیـل یـا معجـزه یـا نشـانه ای داری؟ امـام؟ع؟ بـه آسـمان نـگاه می کنـد و 

کـرده و در دسـت ایشـان می نشـیند و بـه قـدرت خداوند با  بـه پرنـده ای اشـاره 

گفتـه و بـه امامـت حضـرت شـهادت می دهـد. حضـرت سـخن 

روایت سوم

کرد: سید حسنی باری دیگر عرض خواهد 
ـِذی 

َّ
ْیَتـُه، َو ال

َ
ـْد َرأ

َ
ـِض َمـا ق

ْ
: َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل اق َحَسـِنّیُ

ْ
 ال

ُ
ِلـَک َیُقـول

َ
ِعْنـَد ذ

َ
»ف

ْن 
َ
 اهلَل أ

َ
ل

َ
ِب  ، َو َتْسأ

ْ
ل َحَجِر الّصُ

ْ
ا ال

َ
ْن َتْغِرَز ِهَراَوَة َرُسوِل اهلِل ص ِفی َهذ

َ
َک أ

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ

ـی  ؟ع؟ َحّتَ َمْهـِدّیِ
ْ
 ال

َ
ْضـل

َ
ْصَحاَبـُه ف

َ
ْن ُیـِرَی أ

َ
 أ

َّ
ِلـَک ِإال

َ
 ُیِریـُد ِبذ

َ
ُیْنِبَتَهـا ِفیـِه، َو ال

ُع  ـو َو ُتْفـِر
ُ
َتْعل

َ
َتْنُبـُت ف

َ
َیْغِرُزَهـا ف

َ
ِهـَراَوَة ف

ْ
َمْهـِدّیُ ع ال

ْ
 ال

ُ
ُخـذ

ْ
َیأ

َ
ُیِطیُعـوُه َو ُیَباِیُعـوُه، ف

 : َحَسـِنّیُ
ْ
 ال

ُ
َیُقـول

َ
؟ع؟. ف َمْهـِدّیِ

ْ
َحَسـِنِی  َو َعْسـَکَر ال

ْ
 َعْسـَکَر ال

َّ
ـی ُتِظـل َو ُتـوِرُق َحّتَ

1.  المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب علیه السالم، ص۴۰۴ 
۲.  الزام الناصب، ج ۲، ص16۸ 
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َحَسـِنّیُ َو َسـاِئُر 
ْ
ُیَباِیُعـُه ال

َ
َباِیَعـَک، ف

ُ
ـی أ  َیـَدَک َحّتَ

َ
ْکَبـُر َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل ُمـّد

َ
اهلُل أ

ـوَن 
ُ

َمْعُروف
ْ
ـْعِر ال

َ
َمَصاِحـِف َو ُمُسـوِح الّش

ْ
ْصَحـاِب ال

َ
ٍف   ِمـْن أ

َ
ْرَبَعـَة آال

َ
 أ

َّ
َعْسـَکِرِه، ِإال

 ِسـْحٌر َعِظیـٌم.1در ایـن هنـگام حسـنی 
َّ

ِإال ا 
َ

َهـذ َمـا  ـوَن: 
ُ
َیُقول ُهـْم 

َ
ِإّن

َ
ف ـِة-  ْیِدّیَ ِبالّزَ

کاری انجـام بـده تـا مشـاهده شـود. آنچـه  می گویـد: ای پسـر رسـول خـدا؟ص؟! 

کـه چـوب دسـتی رسـول خـدا؟ص؟ را بـه ایـن  از شـما می خواهیـم ایـن اسـت 

کـه در آن چیـزی برویانـد. البتـه سـید  سـنگ سـخت بزنیـد و از خـدا بخواهیـد 

حسـنی ایـن درخواسـت را بـه ایـن علـت انجـام می دهد تـا یارانش فضـل امام 

کننـد. آنـگاه مهـدى؟ع؟  کـرده و بیعـت  مهـدی؟ع؟ را ببیننـد و از او اطاعـت 

کنـد و آن عصـا فـورا  عصـا را می گیـرد وآنـرا بـر بـاالى سـنگ سـختی نصـب مـی 

درخـت بزرگـی می شـود بطوریکـه بـر تمـام لشـکریان حاضـر سـایه می افکنـد، 

کبـر، یابـن رسـول اهلل؟ص؟ دسـت خـود  در آنوقـت سـید حسـنی می گویـد: اهلل ا

کنـم، پـس سـید حسـنی، وتمـام لشـکریان او بـا  کنیـد تـا بـا شـما بیعـت  را دراز 

گـردن  کـه قرآن هائـی در  آن حضـرت بیعـت می نماینـد، مگـر چهـار هـزار نفـر 

کـه  دارنـد وعباهـاى پشـمینه پوشـیده انـد ومعـروف بـه )زیدیـه( می باشـند، 

کار جـز یک  ایـن عـده از بیعـت بـا حضـرت امتنـاع می ورزنـد، و می گوینـد: ایـن 

سـحر بـزرگ چیـز دیگـرى نیسـت.

روایت چهارم

ـُه 
ُّ
ِسـِه  َغَماَمـٌة َبْیَضـاُء ُتِظل

ْ
ـی َرأ

َ
َمـاِن َعل ُج ِفـی آِخـِر الّزَ ـٌد َیْخـُر ـُف ُمَحّمَ

َ
َخل

ْ
»...َو ال

ُهـَو  َو  َخاِفَقْیـِن، 
ْ
ال َو  ْیـِن 

َ
َقل

َ
الّث ُیْسـِمُعُه  ِصیـٍح 

َ
ف ِبِلَسـاٍن  ُیَنـاِدی  ـْمِس، 

َ
الّش ِمـَن 

یـاض األبـرار فـی مناقـب األئمـة األطهـار، ج 3، ص۲16  1.  مختصـر البصائـر، ص۴33-۴5۸ و بحـار األنـوار ، ج 53،  ص7 و ر
یف، ج ۲، ص۲11  و إلـزام الناصـب فـی إثبـات الحجـة الغائـب عجـل اهلل تعالـی فرجه الشـر
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«.1 امام صادق؟ع؟ 
ً
َکَما ُمِلَئْت َجْورا  

ً
ْرَض َعْدال

َ ْ
 األ

ُ َ
ـٍد، َیْمل َمْهـِدّیُ ِمـْن آِل ُمَحّمَ

ْ
ال

کـه در آخـر  می فرمایـد: و فرزنـد امـام حسـن عسـکری؟ع؟، م ح م د؟ع؟ اسـت 

الزمـان خـروج می کنـد، بـاالی سـر ایشـان ابـری سـفید سـایه افکنـده و همـواره 

او  می دهـد؛  نـدا  بشـنوند  نیـز  شـنوایان  کـم  کـه  بطـوری  آشـکارا،  صدایـی  بـا 

کـه زمیـن را از عـدل و داد ُپـر می کنـد بعـد از آن  مهـدی آن محمـد؟ص؟ اسـت 

کـه از سـتم پـر شـده اسـت.

روایت پنجم

َحَجـِر  َو  یماَن 
َ
ُسـل خاَتـِم  َو  اهلِل؟ص؟  َرسـول  ِبرایـِة  َظَهـَر  قاِئـُم؟ع؟ 

ْ
ال َظَهـَر  »ِاذا 

 َو ال 
ً
 ِمْنُکـم َطعامـا

ٌ
 َرَجـل

ُ
ال الیحِمـل

َ
ینـادی ا

َ
ُموسـی َو َعصـاُه. ُثـم یأُمـُر ُمنادیـِه ف

نـا ِمَن الُجوِع   َدواّبَ
َ

نـا َو یْقُتل
َ
ن یْقُتل

َ
ـُه یریـُد ا

َ
صحاُبـُه: ِاّن

َ
 ا

ُ
یقـول

َ
 ف

ً
فـا

َ
 َو ال َعل

ً
َشـرابا

یْنَبـُع 
َ

ف َحَجـَر 
ْ
ال یْضـِرُب  ـُه 

ُ
ینِزل َمْنـِزٍل   

ُ
ل ّوَ

َ
ـا

َ
ف َمَعـُه  َو یسـیروَن  یسـیُر 

َ
ف َعَطـِش 

ْ
ال َو 

َجَف  وا الّنَ
ُ
ُهـْم َحتـی ینِزل ـوَن َو یْشـَربوَن َو َدواّبُ

ُ
ُکل

ْ
یا

َ
ـٌف ف

َ
ِمْنـُه َطعـاٌم َو َشـراٌب َو َعل

کنـد، با پرچم  که قائم ظهور  ـِة«.2 امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: هنگامـی 
َ

ِبَظْهـِر الُکوف

کـرد.  رسـول خـدا و انگشـتر سـلیمان و سـنگ و عصـای موسـی ظهـور خواهـد 

سـپس منـادی او بـه فرمـان آن حضـرت نـدا می دهـد: فـردی از شـما غـذا و 

آب و علـف بـا خـود حمـل نکنـد. پـس یارانـش می گوینـد: او قصـد دارد مـا و 

کنـد. پـس او حرکـت می کند  گرسـنگی و تشـنگی هـالک  چهارپایـان مـا را بـر اثـر 

کـه آن حضـرت فـرود  و آنهـا نیـز بـا او حرکـت می کننـد. پـس در اولیـن منزلـی 

مـی آیـد، آن سـنگ را )بـه زمیـن( می زنـد، پـس غـذا و آب و علـف از آن بیـرون 

1.  األمالی )للطوسی(، ص ۲۹۲ و کشف الغمة فی معرفة األئمة، ج ۲، ص۴7۰ 
۲.  الغیبة النعمانی، ص ۲3۸ 
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می آیـد و یـاران و حیوانـات آنـان از آن می خورنـد و می نوشـند )وضع به همین 

کوفـه می رسـند.  منـوال اسـت( تـا بـه نجـف پشـت 

ع  نو دو  ارائه  بر  مبتنی  کرم؟ص؟  ا پیامبر  اوصیاء  شناخت  اینکه؛  کلی  نتیجه 
و  اولیه  نشانه  عنوان  به  پیامبر؟ص؟  جانب  از  برخی  که  است  ودایع  و  عالئم 
کدام  هر  می باشد.  ثانویه  نشانه  عنوان  به  متعال  خداوند  جانب  از  دیگر  برخی 
کافی برای  ع آنها شرط  از این عالئم می تواند به عنوان شرط الزم بوده و مجمو

تشخیص وصی و جانشین رسول خدا؟ص؟ به حساب می آیند.

پرسش های درس
نشانه ها و ودایع خداوند متعال را نام ببرید.. 1
شاخصه علم ودیعه داده شده به اوصیاء چیست؟. 2
ارتباط بین تکلم به زبان های مختلف با اثبات وصایت چیست؟. 3
دو نمونه از معجزات امام مهدی؟ع؟ را نام ببرید.. 4
کنید.. 5 معجزه ادعایی احمد بصری را تشریح 



درس هفتم
بـــــــررسی حدیث 
موسوم به وصیت





|    113     

شده،  گزارش  خدا؟ص؟  رسول  وصیت  ماجرای  درباره  که  روایاتی  جمله  از   
و سایر  با مضمون خطبه غدیر  که  کتاب غیبت طوسی؟هر؟ می باشد  از  روایتی 
در  متواتر  روایات  از  هیچکدام  با  همچنین  و  وصیت  ماجرای  به  مربوط  روایات 
تن   24 را  اوصیاء  عدد  و  نداشته  سازگاری  اوصیاء؟مهع؟  اسامی  و  عدد  خصوص 
وصایت  اثبات  برای  بصری  احمد  مستمسک  روایت؛  این  است.  کرده  معرفی 

برای مهدیین است. در این روایت آمده است: 
خبـر داد بـه مـا جماعتـی از أبـی عبـد اهلل حسـین بـن علـی بـن سـفیان بزوفـری 

بـن  محمـد  بـن  أحمـد  از  حسـین  بـن  علـی  از  عـدل  موصلـی  سـنان  بـن  علـی  از 

خلیـل از  جعفـر بـن أحمـد مصـری از عمویـش حسـن بـن علـی از پـدرش از امـام 

صـادق؟ع؟ از پـدرش امـام باقـر؟ع؟ از پـدرش امـام زیـن العابدیـن؟ع؟ از پـدرش 

در  خـدا؟ص؟  رسـول  فرمـود:  کـه  المومنیـن؟ع؟  امیـر  پـدرش  از  حسـین؟ع؟  امـام 

کاغـذ و  کـه وفاتـش در آن واقـع شـد، بـه علـی؟ع؟ فرمـود: اى اباالحسـن،  شـبی 

که بدین جا  دواتـی بیـاور. پـس رسـول اهلل؟ص؟ وصیـت خود را امالء فرمود تـا این 

کـه فرمـود: یـا علـی! بعـد از مـن دوازده امـام می باشـند و بعـد از آنهـا دوازده  رسـید 

مهـدى هسـتند. پـس تـو یـا علـی اّولین از دوازده امام می باشـی... و تـو پس از من 
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کـه بخشـنده  گاه وفاتـت رسـید، بـه پسـرم حسـن  خلیفـه مـن بـر امتـم هسـتی، هـر 

گاه وفاتش رسـید آن را به پسـرم حسـین شـهید زکی مقتول  کن، هر  گذار  اسـت وا

که  گاه وفاتـش رسـید آن را بـه پسـرش علـی ذی الثفنات)فـردی  کنـد، هـر  گـذار  وا

گاه وفاتش  کند، هـر  گـذار  کثـرت سـجود پینـه بسـته( وا اعضـای سـجده او در اثـر 

گاه وفاتـش رسـید آن را بـه  کنـد، هـر  گـذار  رسـید آن را بـه پسـرش محمـد باقـر وا

گاه وفاتـش رسـید آن را بـه پسـرش موسـی  کنـد، هـر  گـذار  پسـرش جعفـر صـادق وا

کنـد،  گـذار  گاه وفاتـش رسـید آن را بـه پسـرش علـی رضـا وا کنـد، هـر  گـذار  کاظـم وا

کند، هر  گـذار  کـه ثقـه اسـت وا گاه وفاتـش رسـید آن را بـه پسـرش محمـد تقـی  هـر 

گاه وفاتش رسـید  کنـد، هر  گـذار  گاه وفاتـش رسـید آن را بـه پسـرش علـی ناصـح وا

گاه وفاتش رسـید آن را به پسـرش  کند، هر  گذار  آن را به پسـرش حسـن فاضل وا

گـذار نمایـد، پـس آنهـا دوازده امام هسـتند.  محمـد مسـتحفظ از آل محمـد؟ص؟ وا

سـپس بعـد از او دوازده مهـدى می باشـند. هـرگاه وفاتـش رسـید آن را بـه پسـرش 

کنـد، بـراى او سـه اسـم اسـت. یـک اسـمش ماننـد اسـم مـن،  گـذار  مهـدی اول وا

و اسـم دیگـرش اسـم پـدر مـن اسـت، و آنهـا عبـد اهلل و احمـد هسـتند، و نـام سـوم 
مهـدى اسـت. و او اولیـن مومنـان اسـت.1

َعـْدِل َعـْن َعِلّیِ 
ْ
َمْوِصِلـّیِ ال

ْ
َبَزْوَفـِرِی  َعـْن َعِلـّیِ ْبـِن ِسـَناٍن ال

ْ
ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّیِ ْبـِن ُسـْفَیاَن ال

ْ
ِبـی َعْبـِد اهلِل ال

َ
ْخَبَرَنـا َجَماَعـٌة َعـْن أ

َ
1.  أ

ِبی 
َ
ِبیِه َعـْن أ

َ
َحَسـِن ْبـِن َعِلـّیٍ َعْن أ

ْ
ـِه ال ِمْصـِرِی  َعـْن َعّمِ

ْ
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َ
َخِلیـِل َعـْن َجْعَفـِر ْبـِن أ

ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
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ْ
ِمیـَر ال

َ
ُمْرَتَضـی َو أ

ْ
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ً
ـی ِفـی َسـَماِئِه  َعِلّیـا

َ
َک اهلُل َتَعال ا  َسـّمَ

ً
 ااِلْثَنـْی َعَشـَر ِإَمامـا

ُ
ل ّوَ

َ
ْنـَت َیـا َعِلـّیُ أ

َ
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ً
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َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ ْ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
ْم أ

َ
ْم َتَرِنی  َو ل

َ
َنـا َبِری ٌء ِمْنَها ل

َ
ْقَتَهـا َفأ

َّ
 َو َمـْن َطل

ً
ِقَیْتِنـی َغـدا

َ
َهـا ل ّتَ ـی ِنَسـاِئی َفَمـْن َثّبَ

َ
ِتِهـْم َو َعل َمّیِ

ـی اْبِنـَی 
َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
ُیَسـل

ْ
َوَفـاُة َفل

ْ
َوُصـوِل  َفـِإَذا َحَضَرْتـُه ال

ْ
َبـّرِ ال

ْ
َحَسـِن ال

ْ
ـی  اْبِنـَی ال

َ
ْمَها ِإل ِ

ّ
َوَفـاُة َفَسـل

ْ
ِتـی ِمـْن َبْعـِدی َفـِإَذا َحَضَرْتـَک ال ّمَ

ُ
ـی أ

َ
َعل
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خدا؟ص؟،  رسول  وصیت  به  موسوم  روایات  تمامی  اینکه  از  نظر  صرف  با 
و  بوده  کرم؟ص؟  ا پیامبر  به وصیت  از ماجرای مربوط  ناقص  گزارشی  و  رونوشت 
نمی توانند به عنوان وصیتنامه آن حضرت تلقی شوند، اما با این وجود؛ به جهت 
را مصداق  گرفته و خود  قرار  استفاده احمد بصری  روایت فوق، مورد سوء  آنکه 
کاش قرار  کند و  خارجی »احمد« مذکور در روایت می داند، سند و داللت آن مورد 

می گیرد. 

دیدگاه علماء شیعه �
کثریت قریب به اتفاق در بین علمای شیعه همچون؛ عالمه طبرسی)548  ا
هـ.ق(، عالمه علی بن عیسی األربلی)639 هـ.ق(، عالمه علی بن یونس عاملی 
مجلسی)1110هـ.ق(،  عالمه  عاملی)1104هـ.ق(،  حر  شیخ  بیاضی)877هـ.ق(، 
کبر نهاوندی)1278هـ.ق(، عالمه سید عبداهلل ُشّبر)1342هـ.ق(، در  عالمه علی ا
ع  کتاب غیبت طوسی؟هر؟، داللت یا مفاد آن را مقطو مواجهه با روایت مذکور در 
کرده اند. به برخی از آراء و نظریات مورد  ندانسته  و آن را مخالف مشهور معرفی 

نظر اشاره می گردد:
عالمه أبو علی فضل بن حسن طبرسی؟هر؟ گفته است: »روایات صحیحه ای . 1

َوَفاُة 
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ْ
ـٍد ال ـی اْبِنـِه ُمَحّمَ
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ُمْؤِمِنیـَن «. الغیبـة طوسـی، ح111 
ْ
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کـه پـس از دولـت امـام مهـدی؟ع؟ دولـت دیگـری نخواهـد  در دسـت اسـت 
اسـت)ان  ایشـان  فرزنـد  جانشـینی  خصـوص  در  کـه  روایتـی  مگـر  بـود، 

کـه ایـن روایـت قطعـی الصـدور و االثبـات نیسـت«.1 شـاءاهلل(. در حالـی 
عالمـه علـی بـن عیسـی األربلـی؟هر؟ آورده اسـت: »بعـد از دولـت قائـم؟ع؟ . 2

کـه در خصـوص حکومـت فرزنـد آن  هیـچ دولتـی نیسـت مگـر در روایتـی 
حضـرت آمـده اسـت. و حـال آنکـه ایـن روایـت قطعـی الصـدور و االثبـات 

نیسـت«.2
عالمـه علـی بـن یونـس بیاضـی عاملـی؟هر؟ گفتـه اسـت: »روایـت دوازده . 3

مهـدی بعـد از دوازده امـام جـزو روایـات شـاذه اسـت و این روایـت با تمامی 
ایـن  زیـرا طبـق  السـند و متواتـر مشـهور مخالفـت دارد.3  روایـات صحیـح 
از دولـت قائـم؟ع؟ دولـت دیگـری نخواهـد بـود«.4 ایشـان  روایـات، بعـد 
در ادامـه آورده اسـت: »هـذه الروایـة آحادّیـة، توجـب ظنـًا و مسـألة اإلمامـة 
علمّیـة«. حدیـث وصیـت جـزو اخبـار واحـد بـوده و افـاده ظـّن می کنـد در 
حالیکـه مسـأله امامـت بایـد بـا احادیـث قطـع آور و مفیـد علـم بـه اثبـات 

برسـد.
از . 4 از ذکـر چنـد خبـر در خصـوص مهدییـن بعـد  عالمـه مجلسـی؟هر؟ پـس 

1.  إعالم الوری، ج۲، ص۲۹5 
۲.  کشف الغمة فی معرفة، ج ۲، ص۴67 

3.  بـه عنـوان نمونـه؛  امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: همانـا خـدا محمـد؟ص؟ را بـه سـوى جن و انس فرسـتاد و پـس از او 1۲ وصی قرار داد 
کـه برخـی از ایشـان گذشـته و برخـی باقـی مانده انـد و نسـبت بـه هـر وصیـی، سـنت و روش خاصـی جـارى شـد )چنانچـه امـام 
حسـن صلـح فرمـود و امـام حسـین جنگیـد و امـام صـادق؟ع؟ نشـر علـم فرمـود( و اوصیائـی کـه بعـد از محمـد؟ص؟ می باشـند 

بـه روش اوصیـاء عیسـی هسـتند )از لحـاظ شـماره یـا سـتم دیـدن از دشـمنان( و دوازده نفرنـد. کافـی، ج1، ص53۲،  ح1۰ 
۴.  الصراط المستقیم، ص1۸6 
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کتاب شـیخ  ائمه اثنی عشـر؟مهع؟ و همچنین حدیث موسـوم به وصیت در 
طوسـی؟هر؟، می فرمایـد: »ایـن خبـر مخالـف بـا مشـهور اسـت«.1 

شـیخ حـر عاملـی؟هر؟ درتوضیـح ایـن روایـت آورده اسـت: »واضح اسـت که . 5
نـادر و شـاذ  از دوازده امـام؟ع؟، بـه جهـت  احادیـث دوازده مهـدی پـس 
بـا سـایر روایـات متواتـر تعـارض  بودنشـان موجـب قطـع و یقیـن نشـده و 

آشـکاری داشـته2 و بالجملـه محـل توقـف می باشـد«.3
که اشاره شد؛ بسیاری از علمای شیعه، این روایت را مخالف مشهور  همانطور 
دانسته و آن را به عنوان خبر شاذ و نادر معرفی کرده اند. با این حال حکم خبر شاذ 

که به یک نمونه اشاره می گردد:  و نادر از منظر اهل بیت؟مهع؟ حائز اهمیت است 
امـام صـادق؟ع؟ بـه عمـر بـن حنظلـه فرمودنـد: »حکـم مـا را از آنکـه مـورد اتفـاق 

که شـاذ و نایاب بوده و در بین اصحابت مشـهور نیسـت  کدام  اسـت دریاب و آن 
کـن. پـس آنچـه مـورد اتفـاق و مشـهور باشـد شـکی در آن نیسـت«.4 را تـرک 

بررسی صدور روایت �
گفته  احمد بصری در دفاع از قطعی الصدور بودن حدیث موسوم به وصیت 

است: 
»در بـاور شـیعیان، اثبـات صحـت سـند روایـت؛ به معنـای قطعی بـودن صدور آن 

1.  بحاراالنوار، ج53، ص15۰ 
۲.  االیقاظ من الهجعة فی البرهان علی الرجعة، ص36۸ 

3.  الفوائد الطوسیة، فائده 37، ص115  
ُحَصْیـِن َعْن ُعَمَر 

ْ
ـِد ْبـِن ِعیَسـی َعـْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیی َعـْن َداُوَد ْبِن ال ُحَسـْیِن َعـْن ُمَحّمَ

ْ
ـِد ْبـِن ال ـُد ْبـُن َیْحَیـی َعـْن ُمَحّمَ ۴.  ُمَحّمَ

ْیـَب   َر
َ

ْیـِه ال
َ
ُمْجَمـَع َعل

ْ
ْصَحاِبـَک َفـِإّنَ ال

َ
ْیـَس ِبَمْشـُهوٍر ِعْنـَد أ

َ
ـِذی ل

َّ
 ال

ُ
ـاّذ

َ
:... َفُیْؤَخـُذ ِبـِه ِمـْن ُحْکِمَنـا َو ُیْتـَرُک الّش

َ
ـَة َقـال

َ
ْبـِن َحْنَظل

ِفیـه «. کافـی، ج1، ص67 و 6۸، بـاب اختـالف الحدیـث، ح 1۰ 
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کـه از سـند روایـت بـه دسـت می آیـد،  از معصـوم؟ع؟ نیسـت، بلکـه نهایـت چیـزی 

کـه آن هـم در فقـه معمـول بـوده و  گمانه زنـی در خصـوص صـدور روایـت اسـت 

در عقایـد چنیـن نیسـت. لـذا مسـأله صحـت سـند در مباحـث اعتقـادی اصالـت 

کـه از  نـدارد و آنچـه در آن شـرط می شـود، علـم و یقیـن بـه محتـوای روایـت اسـت 

گردیـده باشـد. و ایـن یقین با صحت سـند حاصل نمی شـود. بلکه  معصـوم صـادر 

یقیـن بـا دو طریـق »تواتـر و قرائـن صحـت« حاصـل می شـود. و موضـوع روایـت 

گیرد. روایت  وصیـت نیـز اعتقـادی اسـت و بایـد با این دو روش مورد بررسـی قـرار 

وصیـت متواتـر معنـوی اسـت و بـا قرائـن نیـز تاییـد می شـود. نتیجـه اینکـه همانـا 

روایـت وصیـت قطعـی الصـدور از پیامبـر؟ص؟ اسـت زیـرا دارای تواتـر معنـوی بوده 

و بـا قرائـن تقویـت شـده اسـت. مهم تریـن قرائـن عبارتنـد از: موافقـت بـا قـرآن، 

ک پیامبـر؟ص؟ و اهـل بیـت او. ایـن روایـت با تاییـد خداوند و  موافقـت بـا سـنت پـا

رسـول و ائمـه؟مهع؟ از تاییـد علـم رجـال بـی نیـاز می گـردد«.1 

گفته می شود: در پاسخ به این سخن 
اواًل احمد بصری با فرار از »علم رجال« به آغوش »علم درایة« افتاده و سعی 
بر آن دارد تا با استفاده از اصطالحات علم درایة، همچون؛ متواتر و قرائن صحت 
که؛ ادّله احمد بصری  کند. این درحالی است  و...، مشکل حدیث وصیت را حل 

1.  الثابـت عنـد القـوم إن اثبـات سـند روایـة، مـا ال یعنـی اثبـات قطعیـة صدورهـا بـل غایـة مـا یفیـده  السـند الصحیـح هـو ظنیـة 
یا ِفی العقائد ألن العقائد یشـترط  الصدور المعمول بها فی الفقه دون العقائد... إذن فمسـألة صحة السـند لیسـت أمرا جوهر
یقیـن رئیسـیین  فیهـا العلـم أی القطـع والجـزم، وهـذا ال یحصـل مـن صحـة السـند کمـا تقـدم، بـل یحصـل القطـع والجـزم بطر
همـا )التواتـر (و )قرائـن الصحـة(،.... و روایـة الوصیـة موضوعهـا عقائـدی کمـا ال یخفـی، وبذلـک البـد أن نسـلک الطـرق التی 
تثبـت... روایـة الوصیـة متواتـرة معنـی و محفوفـة بعـدة قرائـن تفیـد... والنتیجـة أن روایـة الوصیـة قطعیـة الصـدور عـن النبـی 
یـم والسـنة المطهـرة للنبـی محمـد وألهـل بیتـه  محمـد؟ص؟ لتواتـر معناهـا والحتفافهـا بعـدة قرائـن أهمهـا موافقتهـا للقـرآن الکر
األطهـار و بذلـک فهـی مسـتغنیة عـن تزکیـة علـم الرجـال بتزکیـة اهلل و رسـوله واألئمـة األطهـار؟ع؟. الوصیـة المقدسـة الکتـاب 

العاصـم مـن الضـالل، احمـد الحسـن، ص۴ 
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است،  وارد  نیز  درایة  علم  به  اولی  طریق  به  رجال1،  علم  بودن  بدعت  برای 
تألیف شده در  کتاب  اولین  ابداءات علمای شیعه بوده و ظاهرًا  از  زیرا این علم 
معروف  هـ.ق(  ُجَبعی)م911  عاملی  الدین  زین  نوشته  »الدرایة«  کتاب  این باره، 
قطعی  اثبات  برای  درایة  علم  از  استفاده  از  قبل  لذا  است.2  ثانی؟هر؟  شهید  به 
که چرا علم رجال را به  کند  الصدور بودن حدیث وصیت، باید این مسأله را حل 
که یقینًا  گذاشته است اما از علم درایة  کنار  بهانه اینکه علم اهل بیت؟مهع؟ نیست 

از ابداءات علمای اسالم است استفاده می کند!
ثانیًا قاعده پیشنهادی احمد بصری با اخبار آحاد3 اعتقادی سازگاری نداشته 
نیز درباره اخبار آحاد اعتقادی راهی ندارند. به  و قرائن صحت و تواتر معنوی4 
که درباره عذاب فالن عمل در جهنم، ثواب فالن عمل در  عنوان نمونه: روایاتی 
که اغلب آنها  که وارد بهشت می شوند و... صادر شده اند،  گروهی  بهشت، اولین 
کسب یقین ندارند. لذا می توان  خبر واحد بوده و با قاعده احمد بصری قابلیت 
که در این صورت ناچار به بررسی  در این موارد قائل به حجیت خبر واحد باشیم 

1.  احمـد بصـری علـم رجـال را بدعـت و سـاخته دسـت علمـای شـیعه دانسـته و آن را علـم اهل بیـت؟مهع؟ نمی دانـد. الوصیـة 
المقدسـة الکتـاب العاصـم مـن الضـالل، ص7 

۲.  البتـه برخـی جمـال الدیـن احمـد بـن طـاوس حلـی)م673 هــ.ق( را بـه دلیـل نـگارش کتـاب »حـل االشـکال فـی معرفـه 
یسـنده رسـاله »فـی بیـان احـوال احادیـث اصحابنـا« را  الرجـال« و برخـی دیگـر قطب الدیـن راونـدی)م573 هــ.ق( نو

نخسـتین اثـر شـیعه در درایـة الحدیـث دانسـته اند.
یـان آن در تمامـی طبقـات، بـه حـّد تواتـر نرسـیده باشـد را خبـر آحـاد نامیده انـد. خبـر واحـد بـه تنهایـی مفید  3.  احادیثـی کـه راو
گـر روایتـی در چندیـن طبقـه بـه مرز  علـم نیسـت، بلکـه بـه انضمـام قرایـن دیگـری می تـوان حّجیـت آن را ثابـت نمـود. از ایـن رو ا
تواتـر رسـیده ولـی در یـک طبقـه، بـه مـرز تواتـر نرسـیده باشـد، واجـد شـرایط تواتـر نبـوده، خبـر واحـد بـه حسـاب می آیـد. علـم 

الدرایـة المقـارن، دکتـر سـید رضـا مـؤدب، ص۴۰ 
گـون  تـا حـدی نقـل شـده و موجـب یقیـن شـود کـه احتمـال کـذب در  ۴.  تواتـر معنـوی آن اسـت، کـه یـک مطلـب بـا الفـاظ گونا
گـر چـه عبـارات  یـان، شـجاعت او را نقـل کرده انـد؛ ا آن راه نداشـته باشـد؛ ماننـد شـجاعت علـی؟ع؟ بـه نحـوی کـه تمامـی راو

آن هـا مختلـف اسـت.
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سندی خواهیم بود. بنابراین قاعده احمد بصری در خصوص روایات اعتقادی 
کلیت ندارد.

ثالثًا بررسی و اطمینان از صحت سند احادیث در تمامی ابواب و موضوعات، 
به  توجه  با  لذا  است.  مقبول  و  معقول  مسأله ای  اعتقادی،  و  فقهی  از  اعم 
حساسیت و اهمیت روایات اعتقادی نسبت به روایات فقهی، بایستی سند این 
راه  رهگذر،  این  از  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  بیشتری  دقت  با  روایات  از  دسته 
انحراف در اعتقادات را مسدود نمود. بنابراین، بررسی سندی احادیث اعتقادی 
روایت  صحت  تشخیص  برای  کافی  شرط  عنوان  به  هرگز  اما  است،  الزم  شرط 

لحاظ نمی گردد.  
رابعًا اصول اعتقادی در اسالم صرفا بر اساس تواتر لفظی به دست آمده و تواتر 
معنوی در مقام اثبات این اصول نیست. زیرا اصل اعتقادی در صورتی محقق 
که بتواند آن را در ردیف ضروریات دین  که تکراِر به لفظ، تا حدی باشد  می شود 
که برای اثبات آن  کم باشد  که این تکرار به لفظ تا حدی  قرار دهد. لذا در صورتی 

به تواتر معنوی نیاز داشته باشیم، نمی توان آن را یک اصل اعتقادی دانست. 
وصیت  به  موسوم  حدیث  خصوص  در  بصری  احمد  ادعایی  تواتر  خامسًا 
که در یک روایت به تمامی  قابل دفاع نیست. زیرا هیچ سندی در دست نیست 
کرده و یا اینکه چند روایت متفاوت با بخش های  محتوای حدیث مذکور اشاره 
مختلف حدیث موسوم به وصیت مطابقت داشته باشد. لذا با این حساب تواتر 
کرد،  که می توان برای آن اثبات  معنوی آن مورد پذیرش نبوده و نهایت چیزی 
نمی باشد.  تواتر  حد  در  آن  باقی  و  است  حدیث  از  بخشی  برای  معنوی  تواتر 
کرده و تواتر  بنابراین محتوای حدیث موسوم به وصیت را به پنج بخش تقسیم 

کدام مورد بررسی قرار می گیرد: معنوی هر 
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ً
َماما َر اإِ

َ ا َعسث َ �ن
ْ ْعِ�ی ا�ث َ و�نُ �ب

ُ
ک ُ� َس�یَ

�نَّ  اإِ
ا َعِلّىُ َ الف. �ی

بخش  می باشد،  معنوی  و  لفظی  تواتر  دارای  که  حدیث  بخش  تنهاترین 
پیامبر؟ص؟  از  بعد  معصومین؟مهع؟  ائمه  عدد  به  اشاره  که  است  حدیث  آغازین 
ع تواتر را برای عدد  که هر دو نو کرده است. لذا روایات متعددی در دست هستند 

که به دو نمونه اشاره می گردد: ائمه؟مهع؟ ثابت می کنند 
1 . 

�نَّ ؟ع؟ َقـاَل َقاَل َرُسـوُل اهلِل؟ص؟  »اإِ َعـْن َرِزیـِن ْبـِن ُحْبـٍش َعِن اْلَحَسـِن ْبـِن َعِلّیٍ
ُه 

َ
الّل ْعَ�اُهُم 

أَ
ا ؟ع؟  �نِ َس�یْ حُ

ْ
�بِ ال

ْ
ْسَع�تٌ ِم�نْ ُ�ل �تِ  

ً
َماما اإِ َر 

َ ا َعسث َ �ن
ْ ا�ث ْعِ�ی   َ �ب  �ُ

ُ
ْمِلک َ �ی ْمَر 

أَ
ا

ْ
ال ا 

َه�نَ

ْهِمی«.1 همانـا ایـن امـر را پـس از مـن؛ دوازده امام به عهده می گیرد، 
ِمی َو �نَ

ْ
ِعل

ُنـه تـن از نسـل حسـین؟ع؟ کـه خداونـد علـم و فهـم مـرا بـه آنان عطـا کرده 
است.

ا؟ص؟ . 2 َ �ن ِ
�یّ �بِ

ْعَ� �نَ َ �تُ �ب ّمَ �أِ
أَ
ا

ْ
ُبـو َعْبـِد اهلِل؟ع؟  »ال

َ
َعـْن َعْبـِد اْلَعِزیـِز اْلَقَراِطیِسـّیِ َقـاَل َقـاَل أ

ِه َو 
َ
�نِ الّل َ ِم�نْ ِ��ی َر�ب  حنَ

ً
ِهْم َواِ�دا �ی اَ� �نِ ْو رنَ

أَ
 ا

ً
ُهْم َواِ�دا َص ِم�نْ �تَ

ُمو�نَ َم�نْ �نَ
َ

ّه
اُء ُم�نَ َ �ب

َ
حب
َر �نُ

َ ا َعسث َ �ن
ْ ا�ث

ْى ٍء«.2 تعـداد امامـان بعـد از نبـی مـا؟ص؟ دوازده تـن 
َ ى سث

َ
ا َعل َ �ن �تِ َ ا�ی

َ
�نْ ِم�نْ َول

ُ
ک ْم �یَ

َ
ل

کـه یکی از  کـه همگـی آنـان نجیـب و تفهیـم شـده هسـتند، هـر کـس  اسـت 
ج شـده و از والیـت مـا چیـزی را  کنـد، از دیـن خـدا خـار کـم و یـا زیـاد  آنـان را 

بهـره نبرده اسـت. 

ً
ا َر َمْهِ��یّ

َ ا َعسث َ �ن
ْ ْعِ�ِهْم ا�ث َ ب. َو ِم�نْ �ب

اعتقاد شیعه  امام دوازدهم؟ع؟، هیچگاه به عنوان  از  مسأله مهدیین پس 
ح نبوده است. البته لفظ و مضمون این عبارت با پنج روایت دیگر مطابقت  مطر

1.  کفایة األثر فی النص علی األئمة اإلثنی عشر، ص165 
۲.  اإلختصاص، ص۲33 
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که مورد بررسی قرار می گیرند:       دارد 
َعْبـِد . 1 ْبـِن  ـِد  ُمَحّمَ َعـْن  اسـت:  آمـده  طوسـی؟هر؟  شـیخ  الغیبـة  کتـاب  در 

ِبـی َحْمـَزَة َعـْن 
َ
ـِد ْبـِن اْلُفَضْیـِل  َعـْن أ ـِد ْبـِن ِعیَسـی َعـْن ُمَحّمَ اْلَحِمیـِد َو ُمَحّمَ

 �ِ
ْ
ُول ِم�نْ   

ً
ا َمْهِ��یّ َر 

َ َعسث َ�َد 
أَ
ا ِم   ا�أِ َ �ت

ْ
ال ْعَ�  َ �ب ا 

َ ِم�نّ �نَ   اإِ هتَ  َ�ْمرنَ ا  َ �ب
أَ
ا ا  َ »�ی َقـاَل:  َعْبـِداهلِل؟ع؟  ِبـی 

َ
أ

از قائـم؟ع؟ دوازده  از میـان مـا، بعـد  ابـا حمـزه! همانـا  ؟ع؟ِ«.1 ای  �ن َس�یْ حُ
ْ

ال

بـود. خواهـد  حسـین؟ع؟  امـام  فرزنـدان  از  مهـدی 
که همگی از  این روایت از یازده مهدی پس از قائم؟ع؟ سخن به میان آورده 
که آنان از نسل امام مهدی؟ع؟  نسل امام حسین؟ع؟ بوده و داللتی بر این ندارد 
داللتی  باشند،  دوازدهم؟ع؟  امام  نسل  از  مذکور  مهدیین  چنانچه  باشند،  بوده 
از اوالد امام حسین؟ع؟ معرفی فرماید و بایستی حدیث  که آنان را  بر این ندارد 
از  مهدیین  این  است  ممکن  لذا  می گردید.  ثبت  ولده«  »من  عبارت  با  مذکور 

سادات حسینی و از اوالد امام حسین؟ع؟ باشند. 
األنـوار . 2 منتخـب  کتـاب  نویسـنده  از  نقـل  بـه  البصائـر  مختصـر  کتـاب  در 

َرَوْیُتـُه  َو  ِلـی  َرَواُه  ـا  ِمّمَ َو  اسـت:  آورده  الحجـة2  القائـم  ذکـر  فـی  المضیئـة 
اْلَحِمیـِد  َعْبـِد  ْبـِن  َعِلـّیِ  یـِن  الّدِ َبَهـاِء  ـِعیِد  الّسَ ـِق 

َ
اْلُمَوّف اْلَجِلیـِل  ِد  ـّیِ الّسَ َعـِن 

ْخـَراُه َرَواُه ِبَطِریِقـِه َعـْن 
ُ
ْمـَر ُدْنَیـاُه َو أ

َ
ْصَلـَح أ

َ
ْسـَعَدُه اهلُل ِبَتْقـَواُه َو أ

َ
اْلُحَسـْیِنّیِ أ

ِبی 
َ
ِبیـِه، َعْن أ

َ
ْحَمـَد ْبِن ُعْقَبـَة، َعْن أ

َ
، َیْرَفُعـُه ِإَلـی أ َیـاِدّیِ

َ ْ
ـٍد األ ْحَمـَد ْبـِن ُمَحّمَ

َ
أ

؟ع؟«.3 همانا  �نِ َس�یْ حُ
ْ

ِ� ال
ْ
 ِم�نْ ُول

ً
ا َر َمْهِ��یّ

َ ا َعسث َ �ن
ْ ِم ؟ع؟ ا�ث ا�أِ َ �ت

ْ
ْعَ� ال َ ا �ب

َ �نَ  ِم�نّ
أَ
َعْبِداهلِل؟ع؟  »ا

1.  غیبت طوسی، ص۴7۸ 
۲.  و مّمـا جـاز لـی روایتـه أیضـا عـن أحمـد بـن محّمـد االیـادی، یرفعـه إلـی علـّی   بـن عاقبـة، عـن أبیـه، عـن أبـی عبـد اهلل علیـه 
الّسـالم: إّن  مّنـا بعـد القائم )علیـه الّسـالم( اثنـا عشـر  مهدّیـا مـن ولـد الحسـین علیـه الّسـالم. منتخـب األنـوار المضیئـة فـی ذکر 

القائـم الحجة)علیـه السـالم(، ص 35۴ 
3.  مختصر البصائر، ص165 
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از میـان مـا، بعـد از قائـم؟ع؟ دوازده مهـدی از فرزنـدان امـام حسـین؟ع؟ 
خواهـد بـود. 

کرده است  در این روایت نیز، مهدیین را از فرزندان امام حسین؟ع؟ معرفی 
گذشت. که توضیح آن در روایت قبلی 

َقـاَل: . 3 َذِریـٍح،  َعـْن  َجْعَفـٌر،  اسـت:  آمـده  عشـر  السـتة  االصـول  کتـاب  در 
اَء  َ ْوِ��ی

أَ
ا َع�تَ  َس�بْ ُسوِل  الّرَ ْعَ�  َ �ب ا 

َ ِم�نّ  
�نَّ »اإِ َقـال...   ؟ص؟  ِبـّیِ الّنَ َبْعـَد  ـِة  ِئّمَ

َ ْ
األ َعـِن  ْلُتُه 

َ
َسـأ

 �ِ
ْ
ُول ِم�نْ   

ً
ا َمْهِ��یّ َر 

َ َعسث َ�َد 
أَ
ا ِم   ا�أِ َ �ت

ْ
ال ْعَ�  َ �ب َم  

ُ �ث م ...  ا�أِ َ �ت
ْ
ال ُعُهُم   َسا�بِ ُهْم،  َطاَع�تُ �تً 

َر�نَ �تَ
ُم�نْ �تً  ّمَ �أِ

أَ
ا

کـه  کـرم؟ص؟ هفـت وصـی اسـت  « 1. همانـا از میـان مـا بعـد از رسـول ا �ن َس�یْ حُ
ْ

ال

تمامـی آنـان امـام واجـب الطاعـه هسـتند، هفتمیـن آنـان قائم آنان اسـت، 
از فرزنـدان حسـین؟ع؟ خواهـد بـود. یـازده مهـدی  از قائـم؟ع؟  سـپس بعـد 
کتاب مذکور ثبت شده است. اشکال اصلی این  این روایت بدون ذکر سند در 
کاظم؟ع؟ بوده و  که به تصریح این روایت، مراد از قائم، امام  روایت این است 
کرده است. لذا بر  کاظم؟ع؟ را معرفی  پس از ایشان یازده مهدی از فرزندان امام 
اساس باور مسلم ما این روایت اساسا برخالف اعتقادات شیعه است. لذا احمد 
که  کرده و خود را اولین مهدی بداند، چرا بصری نمی تواند به این روایت استناد 

در این صورت بایستی همزمان با امام رضا؟ع؟ می آمد نه االن!
ح االخبـار آمـده اسـت: و عـن علـی بـن الحسـین؟ع؟، أنـه قال: . 4 در کتـاب شـر

قیـام می کنـد،  مـا  از  قائـم   2.»
ً
ا َ َمهِ��یّ َر 

َ َعسث ا  َ �ن �ث اإ عَ�ُه   َ �ب و�نُ  
ُ

ک �یَ ّمَ  
ُ �ث ا 

َ ِم�نّ ُم  ا�أِ َ ال�ت وُم  �ت َ »�ی

پـس از او دوازده مهـدی خواهـد بـود.

1.  األصول الستة عشر، ص۲6۸   
۲.  شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار علیهم السالم، ج 3، ص۴۰۰ 
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که در  کتاب قاضی نعمان مغربی1 آمده است  این روایت بدون ذکر سند، در 
گفته شده و در خصوص نسب آنان  آن از دوازده مهدی پس از قائم؟ع؟ سخن 

مطلبی ذکر نشده است. 
ـٍد؟ع؟ َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل . 5 ـاِدِق َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ ِبـی َبِصیـٍر َقـاَل: ُقْلـُت ِللّصَ

َ
َعـْن أ

ُه َقاَل َیُکوُن َبْعَد اْلَقاِئِم اْثَنا َعَشـَر َمْهِدّیًا َفَقاَل  ّنَ
َ
ِبیَک؟ع؟ أ

َ
ِإّنِی َسـِمْعُت ِمْن أ

ْ�ُعو�نَ  ا �یَ
َ �ن َع�تِ �ی ِ ْوٌم ِم�نْ سث

ُهْم �تَ
ِک�نَّ

َ
 َو ل

ً
َماما َر  اإِ

َ ا َعسث َ �ن
ْ ْل  ا�ث �تُ َ ْم  �ی

َ
 َو ل

ً
ا َر َمْهِ��یّ

َ ا َعسث َ �ن
ْ َما َقاَل ا�ث ِإّنَ

ا«.2 ابـی بصیـر می گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟  َ �ن ِ
�تِ َح�تّ

ا َو َمْعِر�نَ َ �ن ى ُمَوالا�تِ
َ
ل اَس اإِ

َ ال�نّ

کـه  کـردم، ای پسـر رسـول خـدا؟ص؟! همانـا مـن از پـدرت شـنیدم  عـرض 
فرمـود: بعـد از قائـم دوازده مهـدی خواهـد بـود. امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: 
بلـه پـدرم فرمـود دوازده مهـدی و نفرمـود دوازده امـام، ولکـن آنـان قومـی 
کـه مـردم را بـه پیـروی و معرفـت حـق مـا دعـوت  از شـیعیان مـا هسـتند 

می کننـد. 
در این روایت از دوازده مهدی پس از دوازده امام؟ع؟ سخن به میان آمده و 
عالوه بر آن به امام نبودن آنان تصریح شده و سخنی از نسب ایشان نیز به میان 

نیامده است.
جایگاه  و  نسب  و  عدد  در  حتی  که  حدیث  پنج  وجود  با  اینکه  توجه  قابل 
تواتر معنوی برای  با یکدیگر متفاوت هستند، چگونه می توان ادعای  مهدیین 
بخش دوم حدیث موسوم به وصیت کرد و حال آنکه در تواتر معنوی بایستی یک 

ـون تمیمـی مغربـی، از دانشـمندان بـزرگ فرقـه اسـماعیلیه در  1.  ابـو حنیفـه، نعمـان بـن محمـد بـن منصـور بـن احمـد بـن َحّیُ
آغـاز پیدایـش آنـان بـه شـمار می آیـد. پـدر او از علمـاى بـزرگ اهـل تسـنن و پیـرو مذهـب مالکـی بـود و روایات فراوانـی را روایت 
کـرده اسـت. نعمـان در آغـاز پیـرو مذهـب مالکـی بـود ولـی بعـدا تغییـر مذهـب داده و شـیعه شـد، امـا در سـلک فرقـه اسـماعیلیه 

در آمـد و اسـماعیل فرزنـد امـام جعفـر صـادق؟ع؟ را امـام غائـب دانسـت.
۲.  کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص35۸ 
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کذب  که احتمال  گون تا حدی نقل شده و موجب یقین شود  گونا مطلب با الفاظ 
که تمامی راویان، شجاعت او را  در آن راه نداشته باشد؛ مانند شجاعت علی؟ع؟ 

کرده اند. با الفاظ و عبارات مختلف نقل 
القائم«  ذریة  و  المهدیین  فی  حدیثًا  »االربعون  کتاب  در  العقیلی  ناظم  البته 
گردآوری روایات و ادعیه مربوط به ذریه امام دوازدهم؟ع؟  سعی بر آن دارد تا با 
کنار این چهار حدیث مهدیین، تواتر روایات مهدیین پس از قائم؟ع؟ را اثبات  در 
از روایات چهارگانه مهدیین فرزندی آنان  از اینکه؛ اوال با هیچکدام  کند، غافل 
حضرت  ذرّیه  به  مربوط  روایات  ثانیًا  نمی شود.  ثابت  دوازدهم؟ع؟  امام  برای 
هیچ ارتباطی با مهدیین ندارد و در هیچ روایتی ذرّیه حضرت به عنوان مهدیین 
ثالثًا  یافت.  دست  متیقنی  قدر  یک  به  بتوان  رهگذر  این  از  تا  نشده اند  معرفی 
فرزند  عنوان  به  را  چیزی  اثباتًا  و  نفیًا  حضرت،  ذرّیه  به  مربوط  روایات  و  ادعیه 
داشتن حضرت در حال حاضر ثابت نمی کند و بر اساس آن ادعیه حکم به فرزند 
حضرت  آن  نداشتن  فرزند  به  حکم  همچنین  و  حاضر  حال  در  ایشان  داشتن 
که فرزند داشتن امام؟ع؟ را نفی  داده نمی شود. البته روایاتی در دست می باشد 

کرده اند، به عنوان نمونه:
ْیَماَن ْبِن َرِشـیٍد 

َ
ِبیِه َعْن َعِلّیِ ْبِن ُسـل

َ
ِحْمَیـِرّیُ َعْن أ

ْ
ـُد ْبـُن َعْبـِد اهلِل ْبـِن َجْعَفـٍر ال ُمَحّمَ

َحَسـِن 
ْ
ِبـی ال

َ
ـی أ

َ
ِبـی َحْمـَزَة َعل

َ
 َعِلـّیُ ْبـُن أ

َ
: َدَخـل

َ
ـال

َ
اِز ق َخـّزَ

ْ
َحَسـِن ْبـِن َعِلـّیٍ ال

ْ
َعـِن ال

َک َجْعَفـَر ْبـَن 
َ

ـُه ِإّنِـی َسـِمْعُت َجـّد
َ
 ل

َ
َقـال

َ
 َنَعـْم ف

َ
ـال

َ
ْنـَت ِإَمـاٌم ق

َ
ـُه أ

َ
 ل

َ
َقـال

َ
َضـا؟ع؟ ف الّرِ

ْو َتَناَسـْیَت  
َ
 َنِسـیَت َیا َشـْیُخ أ

َ
 أ

َ
َقال

َ
ُه  َعِقٌب  ف

َ
 َو ل

َّ
َمـاُم ِإال ِ

ْ
 َیُکـوُن اإل

َ
 ال

ُ
ـٍد؟ع؟ َیُقـول ُمَحّمَ

ـُه  َعِقـٌب  
َ
ل َو   

َّ
ِإال َمـاُم  ِ

ْ
َیُکـوُن اإل  

َ
 َجْعَفـٌر؟ع؟ ال

َ
ـال

َ
َمـا ق

َ
ِإّن  َجْعَفـٌر؟ع؟ 

َ
ـال

َ
ا ق

َ
ْیـَس َهَکـذ

َ
ل

ـُه 
َ
 ل

َ
َقـال

َ
ـُه ف

َ
 َعِقـَب ل

َ
ـُه ال

َ
ِإّن

َ
؟ع؟ ف ُحَسـْیُن ْبـُن َعِلـّیٍ

ْ
ْیـِه ال

َ
ُج َعل ـِذی َیْخـُر

َّ
َمـاُم ال ِ

ْ
 اإل

َّ
ِإال
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بـه  حمـزه  ابـی  بـن  علـی   1.»
ُ

َیُقـول َک 
َ

َجـّد َسـِمْعُت  ا 
َ

َهَکـذ َک  ِفـَدا ـُت 
ْ
ُجِعل ـَت 

ْ
َصَدق

کـرد: آیـا شـما امـام هسـتید؟ فرمـود: بلـه!  محضـر امـام رضـا؟ع؟ رسـید و عـرض 

کـه فرمود: هیـچ امامی  کـرد: همانـا مـن از جـد تـو امـام صادق؟ع؟ شـنیدم  عـرض 

کـردی  آیـا فرامـوش  امـام؟ع؟ فرمـود:  باشـد.  آنکـه فرزنـدی داشـته  نیسـت مگـر 

شـیخ یـا خـودت را بـه فراموشـی زده ای؟! امـام صـادق؟ع؟ چنین نفرمود. ایشـان 

کـه  فرمـود: هیـچ امامـی نیسـت مگـر آنکـه برایـش فرزنـدی اسـت، مگـر آن امامـی 

ج می شـود)رجعت می کند(. پـس همانا او فرزندی  حسـین بـن علـی پـس از او خار

گفـت: تصدیـق می کنـم. منهـم اینچنیـن از جـد شـما  نـدارد. علـی بـن ابـی حمـزه 

شـنیدم.2 

اثبات  توانایی  که  کند  استناد  روایاتی  به  بتواند  باید  بصری  احمد  بنابراین 
متواتر)معنوی( بودن مهدیین بعد از قائم؟ع؟ را داشته باشد و حال اینکه چنین 

روایتی وجود ندارد. 

�ِ ِ �ن ْ ى ا�ب
َ
ل ْمَها اإِ ِ

ّ
َسل �یُ

ْ
ل

اهتُ �نَ
َ َو�ن

ْ
ُ� ال َر�تْ

ا َح�نَ
�نَ اإِ

َ ج. �ن
امامت  خالفت،  تسلیم  به  مربوط  وصیت،  به  موسوم  حدیث  سوم  بخش 
تواتر  بصری  احمد  توسط  باید  که  است  دوازدهم؟ع؟  امام  فرزند  به  حکومت  و 
اشاره  مسأله  این  به  روایتی  هیچ  در  آنکه  حال  و  برسد  اثبات  به  آن  معنوی 
را شاذ و مخالف مشهور  آن توسط علمای شیعه چنین چیزی  بر  نشده و عالوه 
گذشت. ضمن اینکه  که توضیح آن در بخش »دیدگاه علماء شیعه«  دانسته اند 

1.  غیبت طوسی، ص۲۲۴ 
۲.  در بحـث بررسـی رجعـت و ادعـای احمـد بصـری، بـه اثبـات رسـیده اسـت کـه امـام حسـین؟ع؟ پـس از امـام دوازدهـم؟ع؟ 

رجعـت خواهـد فرمـود.
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کتاب الغیبة نیز چنین باوری را مردود دانسته و مخالفت با  شیخ طوسی؟هر؟ در 
آن را واجب دانسته است:

 و إن األئمـة ثالثـة عشـر. فقولهـم یفسـد بمـا دللنـا 
ً
»فأمـا مـن قـال إن للخلـف  ولـدا

علیـه مـن أن األئمـة؟ع؟ اثنا عشـر فهذا القول یجـب إطراحه . علی أن هذه الفرق 

کسـی  کلهـا قـد انقرضـت بحمـد اهلل و لـم یبـق قائـل یقـول بقولهـا«.1 امـا چنانچـه 

کـه امـام دوازدهـم؟ع؟ فرزنـد داشـته و تعـداد ائمـه بـه سـیزده رسـیده  گفتـه بـود 

کردیم  کـه قباًل اسـتدالل  اسـت، سـخن باطـل و فاسـدی بـه زبـان آورده اسـت چرا 

کـه ائمـه؟مهع؟ دوازده تـن هسـتند. لـذا رّد ایـن سـخن باطـل از واجبـات اسـت. بنـا 

برایـن، الحمـدهلل تمامـی ایـن فرقه هـا منقـرض شـده و هیـچ قائلـی باقـی نمانـده 

کـه بـه ایـن سـخنان معتقد باشـد. اسـت 

کرده و  را نفی  از روایات، مسأله جانشینی فرزند حضرت  اینکه برخی  ضمن 
معتقدین به این باور را مورد لعن قرار داده اند. به عنوان نمونه: 

ْحَمـَد ْبـِن ِعیَسـی ْبـِن َعْبـِد اهلِل . 1
َ
ـِد ْبـِن أ ، َعـْن ُمَحّمَ ـِد ْبـِن َعِلـّیٍ َو َعْنـُه َعـْن ُمَحّمَ

َبـا َعْبـِد اهلِل؟ع؟، 
َ
ـِل ْبـِن ُعَمـَر، َقـاَل: َسـِمْعُت أ

َ
اٍن، َعـِن اْلُمَفّض

َ
ِبـی َخـّد

َ
ْبـِن أ

َها َو  �نُ ِم�نْ َ �ی ْ �ب
أَ
َوُر َو ا

�نْ
أَ
ا ا

َ ْمُر�ن
أَ
ِه ا

َ
اَل َو الّل

َ َعْم، �ت
: �نَ �تُ

ْ
ل

ْمَس �تُ
َّ ِه السث ِ َرى َه�ن ُل �تَ

�نَّ
ا ُم�نَ َ َیُقـوُل:... �ی

 �ُ
ْو�نَ

َ
ُ� َو ک اَ��تَ

َ
َ�ُد ِول ْ

حب
َ
ُرُهْم �ی َ ْک�ث

أَ
ُ�  َو ا ِ� ِم�نْ

َ
َول

ْ
ال و�نَ  �بِ

ُ
ول �تُ َ ِ� َما�تَ َو �ی ِ �ت �بَ �یْ

ى عنَ ِ
َمْهِ�ّیُ �ن

ْ
اُل ال َ �ت �یُ

َ
ل

«.2 مفضـل  �نَ َمِع�ی ْ �ب
أَ
ا اِس 

َ ال�نّ َو  ُسِل  الّرُ َو  �تِ 
َ

ک ا�أِ
َ
َمل

ْ
ال َو  ِه 

َ
الّل  

�تُ ْع�نَ
َ
ل ِهْم  �یْ

َ
َعل َک  �أِ

َ
ول

أُ
ا ُهوَرُه 

طنُ َو 

کـه فرمـود: ای مفضـل! آیـا  بـن عمـر می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ شـنیدم 
کـردم بلـه! فرمـود: بـه خـدا قسـم امـر مـا  ایـن خورشـید را می بینـی؟ عـرض 
گفت: مهدی در هنگام  روشـن تر و آشـکارتر از آن اسـت. اما برخی خواهند 

1.  غیبت طوسی، ص۲۲۸ 
۲.  الهدایة الکبرى، ص36۰ 
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کـرده و برخـی می گوینـد: امامـت بـا فرزنـدی از او اسـت و  غیبتـش وفـات 
بسـیاری از آنان)عامـه( تولـد و بـودن و ظهـور او را انـکار می کننـد. بر تمامی 

آنـان لعنـة خـدا و مالئکـه و رسـوالن و مـردم بـاد. 

�ِ ِ �ن ْ ى ا�ب
َ
ل ْمَها اإِ ِ

ّ
َسل �یُ

ْ
ل

د. �نَ
در بخش چهارم از حدیث، اولین مهدی از دوازده مهدی را همان فرزند امام 
که در هیچ روایتی از پنج روایت  دوازدهم؟ع؟ دانسته است. این درحالی است 
مربوط به مهدیین بعد از قائم؟ع؟، به فرزندی مهدی اول یا سایر مهدیین برای 
امام دوازدهم؟ع؟ تصریح یا اشاره نشده است. لذا احمد بصری به جهت اینکه 
که به فرزند  کند، باید به روایاتی  بتواند تواتر معنوی این بخش از روایت را اثبات 
که چنین روایتی وجود ندارد. کند، در حالی  بودن مهدی اول اشاره دارند، اشاره 

َمْهِ�ّیُ
ْ
ُ ال اِل�ث

َ ّ ْ�َمُ� َو اِلاْسُم ال�ث
أَ
ِه َو ا

َ
ُ� الّل هـ. ُهَو َع�بْ

امام  فرزند  نام های  به  اختصاص  وصیت،  به  موسوم  حدیث  پایانی  بخش 
مهدی؟ع؟ دارد. در این عبارت؛ برای فرزند آن حضرت سه نام: عبداهلل، احمد 
این حدیث دارای  اینکه  اثبات  برای  احمد بصری  و مهدی معرفی شده است. 
را نیز  یا لفظی اسامی فرزندان حضرت  تواتر معنوی است، بایستی تواتر معنوی 
کند درحالیکه هیچ روایتی مبنی بر معرفی فرزندان ایشان با این سه اسم  اثبات 
به  اسامی  این  که  دارد  آن  به  اشاره  روایت  این  اینکه ظاهر  ندارد. ضمن  وجود 
که  عنوان اسم برای فرزند امام؟ع؟ بوده و قابل تأویل نمی باشند. لذا در صورتی 
احمدبصری بخواهد یکی از آنها را به تأویل ببرد، اواًل مرتکب خالف ظاهر روایت 
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که در این صورت چیزی برای  شده و ثانیًا بایستی هر سه اسم را به تأویل ببرد 
او باقی نخواهد ماند. 

نحو  به  حتی  و  کلی  نحو  به  روایت  این  معنوی  تواتر  اینکه؛  بحث  نتیجه 
جزئی مورد قبول نبوده و ادعای احمد بصری خالف واقع است.

قرائن صحت  �
که احمد بصری به عنوان دومین معیار تشخیص قطعی  مهم ترین قرینه ای 
کرده است، موافقت حدیث با  الصدور بودن حدیث موسوم به وصیت از آن یاد 

که مورد بررسی قرار می گیرد:  کریم است،  قرآن 
کتاب دفاعًا عن الوصیة آورده است: »روایت وصیت با قرآن  ناظم العقیلی در 

کریم می فرماید:  موافقت دارد... و شاهد سخن اینکه قرآن 
�نَ  �ی َر�بِ

�تْ
أَ
ا

ْ
�نِ َو ال ْ واِلَ��ی

ْ
�تُ ِلل َوِ��یَّ

ْ
 ال

ً
را �یْ

َرَک حنَ �نْ �تَ  اإِ
َمْو�تُ

ْ
ُم ال

ُ
َ�َدک

أَ
َر ا

ا َح�نَ �ن ْم  اإِ
ُ

ک �یْ
َ
�بَ  َعل �تِ

ُ
>ک

که چون یکی از شـما را  <؛1 بر شـما مقرر شـده اسـت  �نَ �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
ى ال

َ
ا َعل

ً ِ َح�تّ َمْعُرو�ن
ْ
ال �بِ

گـذارد، براى پـدر و مـادر و خویشـاوندان ]خود[  گـر مالـی بـر جـاى  مـرگ فـرا رسـد، ا

کار[ حقی اسـت بـر پرهیزگاران. کنـد؛ ]این  بـه طـور پسـندیده وصیـت 

 این آیه تصریح به وجوب وصیت در هنگام مرگ دارد. لذا با توجه به اینکه 
کتاب الغیبة طوسی برای وصیت رسول خدا؟ص؟  هیچ روایتی غیر روایت مذکور در 
کرده یا درباره  که این حدیث را رّد  در شب وفاتش نیست...، بنابراین هر آنکس 
کند، پس به تحقیق حکم به این داده است که رسول خدا؟ص؟ با دستور  آن شک 

کرده است!«.2 خداوند برای وصیت مخالفت 

1.  بقره، 1۸۰ 
 عن الوصیة، ص15 

ً
۲.  دفاعا
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گفته می شود: در پاسخ به این سخن 
این آیه در خصوص وصیت به مال و میراث دنیوی بوده و شامل سایر   

ً
اوال

امورات نمی شود. چنانچه آمده است: 
 اهلُل َعـّزَ 

َ
ـال

َ
  ق

ُ
َمـال

ْ
َخْیـُر َهاُهَنـا ال

ْ
ـاال »ال

َ
ُهَمـا ق

َ
ّن

َ
ِبـی َعْبـِد اهلِل؟ع؟ أ

َ
ِبـی َجْعَفـٍر َو أ

َ
َو َعـْن أ

ا 
َ

ـِإذ
َ

 ف
ً

َمْعـُروِف-  َیْعِنـی َمـاال
ْ
َرِبیـَن ِبال

ْ
ق

َ ْ
واِلَدْیـِن َو األ

ْ
ـُة ِلل َوِصّیَ

ْ
 ال

ً
- ِإْن َتـَرَک َخْیـرا

َّ
َو َجـل

ـْن ِفیـِه َخْیـٌر«.1 امـام باقـر و امـام  ُهـَو ِمّمَ
َ

 ف
َ

ف َصـّرُ َکْسـَب َو الّتَ
ْ
ـْن َیْسـَتِطیُع ال َکاَن ِمّمَ

صـادق؟ع؟ فرمودنـد: منظـور از "خیـر" در ایـن آیـه مـال و ثـروت اسـت. لـذا معنـی 

کسـانی اسـت  کنـد و چنانچه از  گـر مالـی داشـته باشـد وصیـت  کـه ا آیـه ایـن اسـت 

کـه  کسـی اسـت  کسـب و تصـرف در امـوال داشـته اسـت، او همـان  کـه اسـتطاعت 

در او خیـر و مالـی اسـت. 

کریم اثبات می شود، وصیت  که بر اساس این آیه از قرآن  لذا نهایت چیزی 
روایات معصومین؟مهع؟  بر اساس  که  لوازم شخصی است  و  اموال  پیامبر؟ص؟ به 

مساله ای پذیرفته شده است.
چنانچه  و  نبوده  واجب  محتضر  وصیت  شیعه،  مسلم  باور  اساس  بر   

ً
ثانیا

این  اینکه  قرار نمی گیرد. ضمن  الهی  از خود نداشته باشد، مورد عقاب  وصیتی 
سست  را  وجوب  بر  داللت  و  کرده  متقین  به  مقید  را  وصیت  کریم،  قرآن  از  آیه 
 َعلى 

ً
ا که بفرماید: )َح�ت گر وصیت واجب بود، مناسب تر آن بود  نموده است، زیرا ا

که این تکلیف، امرى  <، معلوم می شود  �نَ �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
ى ال

َ
(، و چون فرموده: >َعل �ن �ی م�ن الموأ

براى عموم مؤمنین  نتیجه  در  و  آن می شود  رعایت  باعث  تقوى  تنها  که  است 

1.  دعائـم اإلسـالم، ج ۲، ص31۰ و مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، ج 16، ص11 و جامـع أحادیـث الشـیعة 
ص65۰  ج ۲۴،  )للبروجـردی(، 
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که متقی هستند به رعایت آن اهتمام می ورزند.1 واجب نبوده، بلکه آنهایی 
کردن برای متقین  کریم، اصل وصیت  از قرآن  آیه  محل بحث در این   

ً
ثالثا

و  امامت  مسأله  درباره  کرم؟ص؟  پیامبرا وصیت  محتوای  بر  داللتی  هیچ  و  است 
کردن  کریم فقط اصل وصیت  وصایت ندارد. به عبارتی دیگر؛ با این آیه از قرآن 

پیامبر؟ص؟ ثابت شده و داللتی بر محتوای آن ندارد.
وصیت  درباره  روایتی  هیچ  اینکه  خصوص  در  العقیلی  ناظم  سخن   

ً
رابعا

این، حدیث وصیت مذکور در  از  نادرست بوده و پیش  ندارد،  پیامبر؟ص؟ وجود 
که  کتاب سلیم بن قیس هاللی را به عنوان قدیمی ترین سند وصیت پیامبر؟ص؟ 
گردید.2 این سند عالوه بر قدمت، دارای امتیازات  گمراهی است ذکر  نگدارنده از 

که به آن اشاره می گردد: دیگری است 
کریـم در خصـوص وصیـت محتضـر، توصیـه بـه اخـذ دو شـاهد عـادل . 1 قـرآن 

َر 
َح�نَ ا  �ن اإِ ْم 

ُ
ک ِ �ن �یْ َ �ب هاَ�هتُ 

َ سث وا  َم�نُ
آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال َها  ُّ �ی

أَ
ا ا  >�ی می فرمایـد:  چنانچـه  اسـت،  کـرده 

کـه  ْم<.3 ایـن در حالـی اسـت 
ُ

ک ِم�نْ وا َعْدٍل 
ا�نِ �نَ �ن

ْ ا�ث �تِ 
َوِ��یَّ

ْ
ال �نَ  َمْو�تُ ِح�ی

ْ
ال ُم 

ُ
َ�َدک

أَ
ا

1.  المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص۴3۹ 
 َو َغِضَب 

َ
 َما َقـال

ُ
ُجل  َذِلَک الّرَ

َ
ُم بعـد َما َقـال

َ
ـال ْیـِه الّسَ

َ
 َعل

ً
  َسـِمْعُت َعِلّیـا

ُ
َماَن َیُقـول

ْ
: َسـِمْعُت َسـل

َ
ْیِم ْبـِن َقْیـٍس، َقـال

َ
۲. »َو َعـْن ُسـل

ْن 
َ
َراَد أ

َ
ـِذی َکاَن أ

َّ
 اهلِل َعـِن ال

َ
 َرُسـول

ُ
ل

َ
 َنْسـأ

َ
ال

َ
َکِتَف-َسـمعُت عـن امیرالُمومنیـن قـال: أ

ْ
ْیـِه َو آِلـِه َو َدَفـَع ال

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

ُ
َرُسـول

َبْیـِت َو َبِقَی َعِلـّیٌ َو َفاِطَمُه َو 
ْ
ـی ِإَذا َقـاَم َمـْن ِفـی ال ـْم َیْخَتِلـْف اْثَنـاِن  َفَسـَکّتُ َحّتَ

َ
َحـٌد َو ل

َ
 أ

َّ
ـْم َیِضـل

َ
ـْو َکَتَبـُه ل

َ
ـا ل َکِتـِف  ِمّمَ

ْ
َیْکُتـَب ِفـی  ال

ْن 
َ
َراَد أ

َ
ُم: اْجِلُسـوا. َفأ

َ
ـال ْیِه الّسَ

َ
َنا َعِلّیٌ َعل

َ
 ل

َ
ِمْقَداُد، َقال

ْ
ُبو َذّرٍ َو ال

َ
َنا َو َصاِحِبی أ

َ
ُم َو َذَهْبَنا َنُقوُم أ

َ
ـال ْیِهُم الّسَ

َ
ُحَسـْیُن َعل

ْ
َحَسـُن َو ال

ْ
ال

َما َسـِمْعَت َما 
َ
ِخی، أ

َ
: »َیا أ

َ
ْیِه َو آِلِه َفَقال

َ
ی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

ُ
ُه َرُسـول

َ
ْیِه َو آِلِه َو َنْحُن َنْسـَمُع، َفاْبَتَدأ

َ
ی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

َ
 َرُسـول

َ
ل

َ
َیْسـأ

َف 
َ

ُفْرَقَه َو ااِلْخِتال
ْ
ّنَ اهلَل َقْد َقَضی ال

َ
َهـا، َو أ

ُ
ّنَ َصاِحَبُه ِعْجل

َ
ِه َو أ ّمَ

ُ ْ
ـُه َسـاِمِرّیُ َهـِذِه األ ّنَ

َ
ْخَبَرِنـی أ

َ
 َفأ

ُ
 َقْبـل

ُ
َتاِنـی َجْبَرِئیـل

َ
 َعـُدّوُ اهلِل أ

َ
َقـال

ْیِه، 
َ
َثَه َعل

َ
ال

َ
ِء الّث

َ
ْشـِهَد َهـُؤال

ُ
َک، َو أ

َ
َکِتِف ل

ْ
ْکُتَبـُه ِفی ال

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ـِذی أ

َّ
ِکَتـاَب ال

ْ
ْکُتـَب َذِلـَک ال

َ
ْن أ

َ
َمَرِنـی أ

َ
ِتـی ِمـْن َبْعـِدی َفأ ّمَ

ُ
ـی أ

َ
َعل

ـُه ِبَیـِدِه. َو  ُم َیُخّطُ
َ

ـال ْیـِه الّسَ
َ
 َو َعِلـّیٌ َعل

ً
 َرُجـال

ً
ُهـَداِه ِمـْن َبْعـِدِه َرُجـال

ْ
ـِه ال ِئّمَ

َ ْ
ْسـَماَء األ

َ
ْیـِه أ

َ
ـی َعل

َ
ْمل

َ
َتـی ِبَهـا. َفأ

َ
اْدُع ِلـی ِبَصِحیَفـٍه َفأ

َحَسـُن ُثـّمَ 
ْ
ِبـی َطاِلـٍب، ُثـّمَ ال

َ
ِتـی َعِلـّیُ ْبـُن أ ّمَ

ُ
یـِری َو َواِرِثـی َو َخِلیَفِتـی ِفـی أ ِز ِخـی َو َو

َ
ّنَ أ

َ
ْشـِهُدُکْم أ

ُ
ـی أ ْیـِه َو آِلـِه: ِإّنِ

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
 َصل

َ
َقـال

ُحَسـْیِن«. کتـاب سـلیم بن قیس الهاللـی، ج ۲، ص ۸77 
ْ
ـِد ال

ْ
ُحَسـْیُن ُثـّمَ ِمـْن َبْعِدِهـْم ِتْسـَعٌه ِمـْن ُول

ْ
ال

3.  اى کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، هنگامـی کـه یکـی از شـما را ]نشـانه هاى [ مـرگ دررسـید، بایـد از میـان خـود دو عـادل را در 
موقـع وصّیـت، بـه شـهادت میـان خود فـرا خوانید. مائـده، 1۰6 
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در وصیـت مـورد نظـر احمـد بصـری، سـخنی از دو شـاهد عـادل بـه میـان 
کتـاب سـلیم بـن قیـس  نیامـده، ولـی در مقابـل در وصیـت نقـل شـده در 
کرده  هاللی، سـلمان و مقداد و ابوذر1 را به عنوان سـه شـاهد عادل معرفی 

اسـت. 
َکِتـف، . 2 یـا  لـوح  روی  بـر  مطالبـی  نوشـتن  بـرای  پیامبـر؟ص؟  اصلـی  دلیـل 

گمراهـی امـت بعـد از رسـول اهلل؟ص؟ بـود. لـذا بایـد در ابتـدای  ممانعـت از 
حدیـث وصیـت، بـه ایـن مسـأله تصریح شـده و آن را نگهدارنـده از اختالف 
کنـد تـا از ایـن رهگـذر، محتوای آن را بـه عنوان »عاصم  و گمراهـی معرفـی 
کتـاب سـلیم بـن  مـن الضـالل« بپذیریـم. بـا مراجعـه بـه حدیـث مذکـور در 
ى   ِ

�بَ �ن �تُ
ْ

ک �نْ �یَ
أَ
َراَ� ا

أَ
قیـس هاللـی، عبـارت مذکـور در صـدر روایـت، بـا عنـوان »ا

ج شده است. درحالی  ا�نِ «2 در َ �ن
ْ  ا�ث

ِل�نْ �تَ
حنْ َ

ْم �ی
َ
َ�ٌد َو ل

أَ
ّلَ ا �نِ ْم �یَ

َ
ُ� ل �بَ �تَ

َ
ْو ک

َ
ا ل ِ  ِمّمَ �ن �تِ

َ
ک

ْ
ال

کـه در حدیـث مـورد اسـتناد احمـد بصـری هیـچ اشـاره ای بـه ایـن مسـأله 
نشـده اسـت و بـر ایـن اسـاس محتـوای آن بـه عنـوان عاصـم مـن الضـالل 

باشـد.  نمی توانـد 
آیه  این  با  اوصیاء؟ع؟  درباره  پیامبر؟ص؟  وصیت  محتوای  و  اصل  بنابراین؛ 
َر<،3 

َ ا َعسث �ن
ْ ِه ا�ث

َ
َ� الّل ُهوِر ِع�نْ

ُّ هتَ السث
َ

موافقت نداشته، بلکه بر اساس آیاتی همچون؛ >ِعّد

َماَن 
ْ
َثَة َرْهٍط َسـل

َ
ی َذِلَک َثال

َ
ْشـَهَد َعل

َ
ْیِه«. کتاب سـلیم بن قیس الهاللی، ج ۲، ص ۸77. »َو أ

َ
َثَه َعل

َ
ال

َ
ِء الّث

َ
ْشـِهَد َهُؤال

ُ
1.  »َو أ

ِمْقـَداَد...«. الغیبـة للنعمانـی، ص۸1 و ابـن عقـده کوفـی، احمـد بـن محمـد، فضائـل أمیـر المؤمنیـن؟ع؟، 
ْ
َبـا َذّرٍ َو ال

َ
َفاِرِسـّیَ َو أ

ْ
ال

ص156بحـار األنـوار، ج 36 ، ص۲77 و عوالـم العلـوم و المعـارف واألحوال-اإلمـام علـی بـن أبـی طالب؟ع؟، ص۲1۰ و...
ْیـَس  

َ
 ل
َ
۲.  کتـاب سـلیم بـن قیـس الهاللـی، ج ۲، ص ۸77. همچنیـن در ُمحاجـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا طلحـه کـه فرمـود: »أ

 َتْخَتِلـُف«. الغیبـة للنعمانی، ص۸1 
َ

ـُة َبْعـَدُه َو ال ّمَ
ُ ْ
 األ

ُّ
 َتِضـل

َ
َکِتـِف ِلَیْکُتـَب ِفیَهـا َمـا ال

ْ
 اهلِل؟ص؟ ِحیـَن َدَعاَنـا ِبال

َ
َقـْد َشـِهْدَت َرُسـول

و ابـن عقـده کوفـی، احمـد بـن محمـد، فضائـل أمیـر المؤمنیـن؟ع؟، ص156بحـار األنـوار، ج 36، ص۲77 و عوالـم العلـوم و 
المعـارف واألحوال-اإلمـام علـی بـن أبـی طالـب؟ع؟، ص۲1۰ و...

3.  توبه، 36 
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کریم می باشد. چنانچه در ذیل  محتوای حدیث موسوم به وصیت بر خالف قرآن 
این آیه آمده است:

ـٍد؟ع؟  ِبـی َعْبـِد اهلِل َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ
َ
ـی أ

َ
ـُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
ـال

َ
ـّیِ ق ِ

ّ
ق َکِثیـٍر الّرَ َعـْن َداُوَد ْبـِن 

ُمْؤِمِنیَن 
ْ
ِمیُر ال

َ
...«  أ

ً
ـُهوِر ِعْنَد اهلِل اْثنا َعَشـَر َشـْهرا

ُ
َة الّش

َ
 ِلی... »ِإّنَ ِعّد

َ
َقال

َ
َمِدیَنِة ف

ْ
ِبال

ُحَسـْیِن، 
ْ
، َعِلـّیُ ْبـُن ال ُحَسـْیُن ْبـُن َعِلـّیِ

ْ
، ال َحَسـُن ْبـُن َعِلـّیِ

ْ
ِبـی َطاِلـٍب، ال

َ
َعِلـّیُ ْبـُن أ

ـُد  ـٍد، ُموَسـی ْبـُن َجْعَفـٍر، َعِلـّیُ ْبـُن ُموَسـی، ُمَحّمَ ، َجْعَفـُر ْبـُن ُمَحّمَ ـُد ْبـُن َعِلـّیِ ُمَحّمَ

کثیـر  ـُة«.1 داود بـن  ُحّجَ
ْ
ـُف ال

َ
َخل

ْ
، ال َحَسـُن ْبـُن َعِلـّیِ

ْ
ـٍد، ال ، َعِلـّیُ ْبـُن ُمَحّمَ ْبـُن َعِلـّیِ

می گویـد: بـه محضـر امـام صادق؟ع؟ رسـیدم. ایشـان به مـن فرمود... مـراد از آیه 

»همانـا تعـداد ماه هـا در نـزد خداونـد دوازده مـاه اسـت«، امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟، 

حسـن؟ع؟، حسـین؟ع؟، علی؟ع؟، محمد؟ع؟، جعفر؟ع؟، موسـی؟ع؟، علی؟ع؟، 

محمد؟ع؟،علـی؟ع؟، حسـن؟ع؟ و فرزنـدش حجـت؟ع؟ اسـت.

همچنین در روایتی دیگر آمده است:
ِبـی َطاِلـٍب؟ع؟ 

َ
ُمْؤِمِنیـَن َعِلـّیُ ْبـُن أ

ْ
ِمیـُر ال

َ
ْیَنـا أ

َ
َج َعل : َخـَر

َ
ـال

َ
ْصَبـِغ ْبـِن ُنَباَتـَة ق

َ ْ
َعـِن األ

 
ُ

ْیَنـا َرُسـول
َ
َج َعل  َخـَر

ُ
َحَسـِن؟ع؟ َو ُهـَو َیُقـول

ْ
اَت َیـْوٍم َو َوَضـَع َیـَدُه ِفـی َیـِد اْبِنـِه ال

َ
ذ

ـُهوِر 
ُ

ِة الّش
َ

َکِعـّد َتُهـْم 
َ

... ِإّنَ ِعّد
ُ

ا َو ُهـَو َیُقـول
َ

اَت َیـْوٍم َو َیـُدُه ِفـی َیـِدی َهَکـذ
َ

اهلِل؟ص؟ ذ

 
َ

َقال
َ

ِسـی ف
ْ
ـی َرأ

َ
 اهلِل؟ص؟ َیـَدُه َعل

ُ
َوَضـَع َرُسـول

َ
 اهلِل ف

َ
َمـْن ُهـْم َیـا َرُسـول

َ
 ف

ُ
ـاِئل  الّسَ

َ
ـال

َ
ق

ُمْسـِلِمیَن 
ْ
ُة ال ِئّمَ

َ
َفاِئی َو أ

َ
ْوِصَیاِئی َو ُخل

َ
ِء أ

َ
؟ع؟... َهـُؤال َمْهـِدّیُ

ْ
ا َو آِخُرُهـُم ال

َ
ُهـْم َهـذ

ُ
ل ّوَ

َ
أ

ُمْؤِمِنیـَن«.2 اصبـغ بـن نباتـه می گویـد: یکـی از روزهـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
ْ
َو َمَواِلـی ال

گرفتـه بـود فرمـود: روزی پیامبـر؟ص؟  کـه دسـت پسـرش حسـن؟ع؟ را  در حالـی 

گرفتـه بـود و می فرمـود: همانـا تعـداد اوصیـاء مـن بـه تعـداد  دسـت مـرا اینچنیـن 

1.  غیبت نعمانی، ص۸7 
۲.  إعالم الورى بأعالم الهدى، ص3۹۹   
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کسـانی  چـه  آنـان  پرسـید:  پرسشـگری  هنـگام  ایـن  در  اسـت.  سـال  ماه هـای 

هسـتند؟ پیامبـر؟ص؟ دسـتش را بـر روی سـر مـن نهـاد و فرمـود: اولیـن آنـان ایـن 

ائمـه  و  مـن  خلفـای  و  اوصیـاء  اینـان  می باشـد.  مهـدی؟ع؟  آخرینشـان  و  اسـت 

مسـلمین و سرپرسـت مؤمنیـن هسـتند. 

دارای  طوسی؟هر؟  الغیبة  کتاب  در  وصیت  به  موسوم  روایت  اینکه  نتیجه 
این  با  ندارند.  اصلی مطابقتی  با مدعای  نیز  قرائن مذکور  و  نبوده  تواتر معنوی 
وجود دفاع احمد بصری از قطعی الصدور بودن روایت با دو روش »تواتر معنوی و 

کار آمد و واضح البطالن می باشد. قرائن صحت« نا 
کتاب »الوصیة المقدسة الکتاب  که احمد بصری به تصریح خود در  هرچند 
نپذیرفته  اعتقادی  روایات  خصوص  در  را  سندی  بررسی  الضالل«  من  العاصم 
است، اما با این وجود به جهت بیان سایر اشکاالت این روایت، به بررسی سندی 

و داللی حدیث نیز پرداخته می شود:

بررسی صحت روایت �
صحیح  را  وصیت  به  موسوم  روایت  الصدق1؛  دالئل  کتاب  در  بصری  احمد 
دانسته و سعی بر اثبات شیعه بودن و وثاقت راویان آن را دارد. لذا جهت روشن 
ح شده از قدماء و متأخرین3  شدن معنای صحیح2 بودن روایت، به تعاریف مطر

امامیه اشاره شده و سپس بر این اساس، سند روایت بررسی می گردد: 

1.  دالئل الصدق، ص۲5 
۲.  در اینجا واژه صحیح به معنای لغوی خود نیسـت که مقابل آن حدیث »نادرسـت« باشـد، بلکه اصطالحی اسـت برای 

یـن درجـه اعتبار و ارزش برخوردار اسـت. حدیثـی کـه از باالتر
3.  علمـای اسـالم، از نخسـتین تـا زمـان قبـل از قـرن ششـم هجـری قمـری را قدمـاء امامیـه و از سـید بـن طـاووس؟هر؟ و پـس 

یـن امامیـه می داننـد.  از ایشـان را متأخر
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قدماء امامیه �
که صدور آن از معصوم؟ع؟،  از نظر قدماء امامیه، خبر صحیح، خبری است 
امامیه  قدماء  نظر  در  صحت  قرائن  مهم ترین  لذا  شود.1  ثابت  ممکن  راه  هر  از 

عبارتند از: 
1. وجود آن روایت در چند اصل2 از اصول اربعمائة،3 

2. تکرار آن روایت در یک اصل از اصول اربعمائة،
که صاحب آن  3. وجود آن روایت در یک اصل)بدون تکرار(، با این لحاظ 

اصل از افراد قابل اطمینان و از اصحاب اجماع باشد4،
کتاب  همچون  ائمه؟مهع؟،  اعتماد  مورد  کتاب های  از  یکی  در  روایت  آن   .4

فضل بن شاذان باشد.5

1.  مقباس الهدایة، ج1، ص13۹ 
یسـد: »اصـل در اصطـالح محدثـان شـیعه به معنای کتـاب مورد اعتمادی  یـف اصـل می نو ۲.  عالمـه بحرالعلـوم؟هر؟ در تعر
یـرا گاهی در مقابل کتاب بـه کار می رود  اسـت کـه از کتـاب دیگـری گرفتـه نشـده باشـد. اصـل بـه معنـی مطلق کتاب نیسـت، ز
 و لـه کتـاٌب«. رجـال السـید مهـدی بحـر العلـوم )فوائـد الرجالّیـة(، 

ٌ
و گاه در مـورد شـخص واحـدی گفتـه می شـود: لـه اصـل

ج۲، ص367 
ینـد کـه توسـط اصحـاب ائمـه؟مهع؟ نوشـته شـده بـود. موضـوع ایـن مجموعه هـای  بعمائـة بـه ۴۰۰ اثـری می گو 3.  اصـول ار

گـون بـوده اسـت. حدیثـی، کلمـات ائمـه؟مهع؟ در موضوعـات گونا
یـان اسـت کـه از نظـر عالمـان  ْصحـاب ِاْجمـاع، اصطالحـی در علـم رجـال امامیـه بـرای اشـاره بـه گـروه مشـخصی از راو

َ
۴.  ا

رجالـی در مرتبـه باالیـی از وثاقـت قـرار دارنـد. طبـق نظـر مشـهور ایـن افـراد هجـده نفرنـد کـه در شـمار اصحـاب امـام باقـر؟ع؟ تا 
امـام رضـا؟ع؟ هسـتند. تمـام عالمـان ایـن افـراد را موثـق می داننـد و بـرای آنـان درجـه بسـیار باالیـی از اعتبـار قائل انـد.

یـه، ُفَضیـل بـن یسـار، محمـد  یـد بـن معاو بـوذ، ُبَر عیـن، َمعـروِف بـِن َخَرّ
َ
اصحـاب اجمـاع امـام باقـر؟ع؟ عبارتنـد از: ُزراَرة بـن ا

َسـدی. 
َ
بـن ُمسـِلم، ابوبصیـر ا

اصحـاب اجمـاع امـام صـادق؟ع؟ عبارتنـد از: َجمیـل بـن َدّراج، عبـداهلل بـن ُمسـکان، عبـداهلل بـن ُبَکیـر، َحّمـاد بـن عثمـان، 
بـان بـن عثمـان.

َ
حمـاد بـن عیسـی، ا

بـی ُعَمیـر، 
َ
اصحـاب اجمـاع امـام کاظـم؟ع؟ و امـام رضـا؟ع؟ عبارتنـد از: یونـس بـن عبدالرحمـن، َصفـوان بـن یحیـی، ِابـن ا

بـی َنصـر َبَزنطـی. معرفـه الرجـال، کشـی، ص556 
َ
عبـداهلل بـن ُمَغیـِره، حسـن بـن محبـوب، احمـد بـن محمـد بـن ا

5.  عدة االصول، ج1، ص3۸۴ و مقباس الهدایة، ج1، ص13۹ 
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با توجه به تعریف حدیث صحیح و بیان قرائن صحت حدیث از نظر قدماء 
امامیه، بایستی به این مسأله توجه داشت که حدیث موسوم به وصیت درد قالب 

ح شده نبوده و در ردیف حدیث صحیح قرار نمی گیرد. هیچکدام از قرائن مطر

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

اینکه سند حدیث متصل به معصوم باشد،. 1
تمامی راویان حدیث عادل باشند،. 2
تمامی راویان حدیث امامی)اثنی عشری( باشند.1  . 3

ادعای  تا  می گردد  بررسی  وصیت  به  موسوم  حدیث  صحت  اساس،  این  بر 
گردد.  احمد بصری از نگاه متأخرین نیز قضاوت 
کتاب الغیبة شیخ طوسی؟هر؟ آمده است: در 

ـِرِی  َعـْن 
َ

َبَزْوف
ْ
ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّیِ ْبـِن ُسـْفَیاَن ال

ْ
ِبـی َعْبـِد اهلِل ال

َ
ْخَبَرَنـا َجَماَعـٌة َعـْن أ

َ
أ

ـِد  ْحَمـَد ْبـِن ُمَحّمَ
َ
ُحَسـْیِن َعـْن أ

ْ
َعـْدِل َعـْن َعِلـّیِ ْبـِن ال

ْ
َمْوِصِلـّیِ ال

ْ
َعِلـّیِ ْبـِن ِسـَناٍن ال

ِبیـِه 
َ
َحَسـِن ْبـِن َعِلـّیٍ َعـْن أ

ْ
ـِه ال ِمْصـِرِی  َعـْن َعّمِ

ْ
ْحَمـَد ال

َ
َخِلیـِل َعـْن َجْعَفـِر ْبـِن أ

ْ
ْبـِن ال

ِد  ِفَنـاِت  َسـّیِ
َ
ِبیـِه ِذی الّث

َ
َباِقـِر َعـْن أ

ْ
ِبیـِه ال

َ
ـٍد َعـْن أ ِبـی َعْبـِد اهلِل َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ

َ
َعـْن أ

 
َ

ال
َ

: ق
َ

ـال
َ

ُمْؤِمِنیَن ع ق
ْ
ِمیـِر ال

َ
ِبیـِه أ

َ
ـِهیِد َعـْن أ

َ
ِکـّیِ الّش ُحَسـْیِن الّزَ

ْ
ِبیـِه ال

َ
َعاِبِدیـَن َعـْن أ

ْ
ال

 اهلِل... .
ُ

َرُسـول

1.  معالم الدین فی االصول، ص۲16 
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ْخَبَرنا َجَماَعٌة:
َ
أ

شیخ  بیان  در  که  است  شده  آغاز  َجَماَعٌة«  ْخَبَرنا 
َ
»أ عبارت  با  حدیث  سند 

طوسی؟هر؟، افرادی همچون؛ ابوعبداهلل غضائری، احمد ابن ُعبدون، ابوطالب 
که تماما در یک  ابوالحسن صفار و حسن ابن اسماعیل ابن َاشناس  ابن عرفه، 

طبقه هستند این جماعت را تشکیل داده و مورد اعتماد شیخ؟هر؟ هستند. 

ِری:
َ

َبَزْوف
ْ
ُحَسْیِن ْبِن َعِلّیِ ْبِن ُسْفَیاَن ال

ْ
ِبی َعْبِد اهلِل ال

َ
أ

علمای  از  روای  این  رجال؛  کتاب  در  طوسی؟هر؟  شیخ  گواهی  اساس  بر 
کتاب الحج، ثواب  که دارای تألیفاتی همچون:  بزرگوار و مورد اعتماد شیعه است 
األعمال، أحکام العبید، الرد علی الواقفة، سیرة النبی و األئمة علیهم السالم فی 
که از جناب بزوفری نقل شده است،  المشرکین می باشد.1 در بین انبوه روایاتی 
که شیخ طوسی؟هر؟ آن  تنها دو روایت از علی بن سنان موصلی العدل وجود دارد 
را در روایت حاضر با دو واسطه و در روایتی دیگر با چهار واسطه از موصلی العدل 
کرده است.2 لذا چنانچه این دو واسطه در روایت موسوم به وصیت  نقل روایت 
حذف شده باشند، سند روایت مخدوش شده و روایت مرسله3 خواهد شد. و این 
و  اعتبار  فاقد  را  مرسله  احادیث  نیز  الحسن  احمد  اتباع  حتی  که  است  حالی  در 

گفته اند:  اعتماد می دانند. به عنوان نمونه 

1.  رجال  الطوسی، باب  ذکرأسماء...، باب الحاء، ص۴۲3 
ُحَسـْیُن ْبـُن َعِلـّیٍ َعـْن َعِلـّیِ 

ْ
ْخَبَرِنـی ال

َ
 أ

َ
َیـاِدّیِ َقـال ِ

ْ
اِزّیِ اإل ْحَمـَد ْبـِن َعِلـّیٍ الـّرَ

َ
ِبـی َعِلـّیٍ أ

َ
ُعْکَبـِرّیِ َعـْن أ

َّ
ل ْخَبَرَنـا َجَماَعـٌة َعـِن الّتَ

َ
۲.  أ

ْحَمـَد َعـْن 
َ
ْیَماَن ْبـِن أ

َ
َهْمَداِنـِی   َعـْن ُسـل

ْ
ـِد ْبـِن َصاِلـٍح ال َخِلیِلـّیِ َعـْن ُمَحّمَ

ْ
ـٍد ال ْحَمـَد ْبـِن ُمَحّمَ

َ
َعـْدِل  َعـْن أ

ْ
َمْوِصِلـِی  ال

ْ
ْبـِن ِسـَناٍن ال

 
َ

 َسـِمْعُت َرُسـول
ُ

؟ص؟ َیُقـول ِبـّیِ َمی  َراِعـَی الّنَ
ْ
َبـا َسـل

َ
 َسـِمْعُت أ

َ
ٍم   َقـال

َّ
یـَد ْبـِن َجاِبـٍر  َعـْن َسـال ْحَمـِن ْبـِن َیِز َیـاِد  ْبـِن ُمْسـِلٍم َو َعْبـِد الّرَ ِز

اهلِل؟ص؟... .   غیبـت طوسـی، ص1۴7 
یان یا شـماری از آنان حذف  3.  حدیث مرسـل: حدیثی اسـت که دچار ارسـال و حذف اسـناد باشـد، اعم از این که همه راو

شـده باشند. مقابس الهدایة ج1، ص33۸ 
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هر  در  مرسله  روایت  االحوال«.1  من  حال  بأی  بها  یعمل  ال  المرسلة  »الروایة 
صورت مورد عمل قرار نمی گیرد.  

َعْدل:
ْ
َمْوِصِلّیِ ال

ْ
َعِلّیِ ْبِن ِسَناٍن ال

درباره این شخص، هیچ شناختی غیر از نام و نام پدر و یک لقب اختالفی در 
دست نبوده و در ردیف مجهولین به حساب آمده است. البته با توجه به لقب 
به موجب  که  بودن وی داده شده است  احتماالتی در خصوص سنی  »العدل« 
آیت اهلل خوئی؟هر؟ در  کاسته می شود. حضرت  روایت  اعتبار  از درجه  امر،  این 
کلمه  که وی از اهل تسنن بوده و  خصوص لقب این فرد می آورد: »بعید نیست 
ُکّتاب در  کلمه عدل به  )العدل( نیز از القاب ُشغلی این شخص بوده باشد. زیرا 
کلمه )العدل( در مشایخ شیخ  محکمه قضاوت اطالق می شده است.2 همچنین 

صدوق؟هر؟ به عنوان لقب عامه و اهل سنت اطالق شده است«.3 
برخی از اتباع احمد بصری در صدد آن هستند تا با وصف »العدل«، صحیح 
کنند. این  کرده و شبهه سنی بودن وی را رفع  العقیده بودن این راوی را اثبات 
در  حتی  یا  رجالی  کتب  در  تشیع  مذهب  مخالفین  از  بسیاری  که  است  درحالی 
که صحیح العقیده نیز  سند روایات با عبارت »العدول« توصیف شده اند، درحالی 
کتاب رجالی  کّشی؟هر؟ در  گروه منحرفین هستند. به عنوان نمونه؛  نبوده و در 

1.  قراءة جدیدة فی روایة السمری، ص17 
۲.  علی بن سـنان الموصلی  العدل  روى عن أحمد بن محّمد الخلیل اآلملی الطبری و روى عنه الحسـین بن علی البزوفری، 
ثـّم إّن کلمـة العـدل علـی مـا یظهـر مـن ذکرهـا فـی مشـایخ الصـدوق قـدس سـّره کان یوصف بها بعـض علماء العاّمة فـال یبعد أن 

یکـون الرجـل مـن العاّمـة. معجم رجال الحدیث، ج6، ۲1۰، 33۰۲ 
3.  معجم رجال الحدیث، ج13، 5۰، ۸1۹۴ 
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خود نام محمد بن الولید الخزاز، معاویة بن حکیم، مصدق بن صدقة و محمد 
گفته است:  بن سالم بن عبدالحمید را نام برده و سپس 

آنان  تمامی  العدول«.1  و  الفقهاء  و  العلماء  أجّلة  هم  و  فطحّیة  کّلهم  »هؤالء 
فطحی مذهب و از بزرگان علماء و فقهاء و عادالن آن مذهب بوده اند.

که  از روایات با عنوان »المعدل« آمده است  نکته: این راوی در سند برخی 
کتاب مقتصب االثر،  کنیه برای وی بوده باشد. چنانچه در  می تواند به عنوان 

در سند روایتی می گوید: 
حدثنا علی بن سنان الموصلی المعدل قال أخبرنا احمد بن محمد الخلیلی 

قال حدثنا محمد بن صالح الهمدانی ... .2 
که از علی بن سنان الموصلی العدل نقل شده است،  نکته: در تمامی روایاتی 
کرده است،  از احمد بن محمد بن خلیل نقل  را بدون واسطه  وی روایات خود 
در حالیکه در روایت موسوم به وصیت، با وساطت علی بن الحسین  نقل روایت 

کرده و این برخالف مسلک روایی این راوی است. به عنوان نمونه: 
عـن . 1 األیـادی  الـرازی  علـی  بـن  أحمـد  عـن  التلعکبـری  عـن  جماعـة  أخبرنـا 

بـن  العـدل  عـن أحمـد  الموصلـی   بـن سـنان  بـن علـی عـن علـی  الحسـین 
الهمدانـی .3   صالـح  بـن  علـی  عـن  الخلیـل  بـن  محّمـد 

حّدثنـا علـّی  بـن سـنان الموصلـی، عـن أحمـد بن محّمـد الخلیل  عـن محّمد . 2
بـن صالـح الهمدانی.4

1.  رجال کشی، ج۲، ص۸35 
۲.  مقتصب االثر، ص1۰ 

3.  غیبت طوسی، ص1۴7 و إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج ۲، ص1۲5 
۴.  حلیة األبرار، ج 6، ص۴۹1 
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بن  علی  از  روایتی  هیچ  در  العدل  الموصلی  سنان  بن  علی  اینکه  ضمن 
الحسین)غیر از روایت موسوم به وصیت( نقل روایت نکرده است.1

ُحَسْین: 
ْ
َعِلّیِ ْبِن ال

ناظم  است.  روایت  این  سند  در  ناشناخته ها  و  مجهولین  از  دیگر  یکی  وی 
گفته است: »او علی بن الحسین بن موسی بن  کتاب انتصارًا للوصیة  العقیلی در 
کثر مواقع از ایشان با عنوان علی  بابویه القمی، پدر شیخ صدوق؟هر؟ است و در ا
بن حسین تعبیر شده و میرزای نوری در خاتمه المستدرک نام پدر شیخ صدوق 
الرجال  و  االحادیث  الکتب  الموجود فی  إن  گفته است:  و  آورده  این عنوان  با  را 
بوده  بابویه«.2  بن  علی  أو  الحسین  بن  علی  بقولهم:  الصدوق  والد  عن  التعبیر 

است. 
بابویه  الحسین بن  از علی بن  این شخص غیر  اواًل  گفته می شود:  پاسخ  در 
که هیچگاه پدر شیخ صدوق؟هر؟ از احمد بن خلیل  )پدر شیخ صدوق( است، چرا
آن؛ شیخ طوسی؟هر؟  بر  و مضاف  نکرده  روایت  و علی بن سنان موصلی عدل 
نقل  صدوق  شیخ؟هر؟  پدر  از  صدوق(  شیخ  و  مفید  واسطه)شیخ  دو  با  همواره 

کرده است نه بیشتر. روایت 
ح  ثانیًا محدث نوری؟هر؟ این سخن را در مقام ارائه یک قاعده رجالی مطر
که هر جا نام »علی بن الحسین« آمده باشد، مراد پدر شیخ صدوق  نکرده است 
که علی بن موسی،  کسانی  رّد  در  را  این مطلب  میرزای نوری؟هر؟  بلکه  باشد! 
 � �ن گفته است: »اإ کتاب »فقه الرضا؟ع؟« را همان پدر شیخ صدوق می دانند  مؤلف 

یة الخاتمة، ج۲، ص15  1.  المهدو
 للوصیة، ص57 

ً
۲.  انتصارا
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1».� و�ی ا�ب �ن �ب و على �ب
أ
�ن ا �ن الحس�ی على �ب ل �ب ا الاسم، �ب ه�ن ر ع�ن وال� ال��و�ت �ب ع�ب لم �ی

پدر  با  نمی تواند  وجه  هیچ  به  سند،  این  در  مذکور  حسین  بن  علی  ثالثًا 
واسطه  یک  با  که  بزوفری  جناب  زیرا  باشد،  طبقه  یک  در  صدوق؟هر؟  شیخ 
با  کرده،  روایت  نقل  حسین  بن  علی  از  عدل(  موصلی  سنان  بن  مجهول)علی 
پدر شیخ صدوق؟هر؟ معاصر بوده و این مسأله)نقل با واسطه مجهول( با وجود 

معاصر بودن بزوفری و پدر شیخ صدوق طبیعی به نظر نمی رسد.2  

َخِلیل: 
ْ
ِد ْبِن ال ْحَمَد ْبِن ُمَحّمَ

َ
أ

کتب  که در  این شخص همان »احمد بن محمد أبو عبداهلل الخلیلی« است 
رجالی تفسیق و تضعیف شده است، به عنوان نمونه:

کتاب خود آورده است: »ابو عبداهلل الخلیلی )الذی یقال  1. ابن الغضائری در 
کّذاب وضاع للحدیث، فاسد المذهب ال یلتفت إلیه«.3 له غالم خلیل اآلملی(، 

2. عالمه حلی آورده است: »احمد بن محمد أبو عبداهلل الخلیلی الذی یقال 
کّذاب وضاع للحدیث  له غالم خلیل اآلملی الطبری؛ ضعیف جدًا ال یلتفت إلیه، 

فاسد المذهب«.4
الطبری؛  اآلملی  عبداهلل  أبو  محمد  بن  »احمد  است:  آورده  3.نجاشی؟هر؟ 

ضعیف جدًا، ال یلتفت إلیه«.5
با این وجود ناظم العقیلی به جهت فرار از ضعف و فسق این راوی، وی را 

1.  خاتمة المستدرک، ج1، ص316 
۲.  الُشهب االحمدیة، ص۲5 

3.  رجال ابن الغضائری، ج1، ص۴۲ 
۴.  الخالصة للحلی، ص۲۰6 

5.  رجال النجاشی، ص۹6 
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مجهول دانسته و می گوید: »و لم یبق احد من روات الوصیه لم یعلم تشیعه اال 
احمد بن محمد بن الخلیل«.1 یعنی غیر از احمد بن محمد بن الخلیل احدی از 

که شیعه بودنشان محرز نشده باشد باقی نمانده است. راویانی 
پیشین  روایت  است،  "خلیلی"  همان  مذکور  راوی  اینکه  تشخیص  قرینه 
که در سند آن، علی بن  حدیث موسوم به وصیت در الغیبة طوسی؟هر؟ می باشد 

کرده است: سنان موصلی عدل از احمد بن محمد خلیلی نقل روایت 
َیـاِدّیِ  ِ

ْ
اِزّیِ اإل ْحَمـَد ْبـِن َعِلـّیٍ الـّرَ

َ
ِبـی َعِلـّیٍ أ

َ
ُعْکَبـِرّیِ َعـْن أ

َّ
ل ْخَبَرَنـا َجَماَعـٌة َعـِن الّتَ

َ
 َو أ

ْحَمـَد 
َ
َعـْدِل َعـْن أ

ْ
َمْوِصِلـّیِ ال

ْ
ُحَسـْیُن ْبـُن َعِلـّیٍ َعـْن َعِلـّیِ ْبـِن ِسـَناٍن ال

ْ
ْخَبَرِنـی ال

َ
 أ

َ
ـال

َ
ق

َهْمَداِنـِی ... .2   
ْ
ـِد ْبـِن َصاِلـٍح ال َخِلیِلـِی  َعـْن ُمَحّمَ

ْ
ـٍد ال ْبـِن  ُمَحّمَ

ِمْصِری:  
ْ
ْحَمَد ال

َ
َجْعَفِر ْبِن أ

این فرد یکی دیگر از ناشناخته های رجالی در نزد شیعه است. ناظم العقیلی 
گفته  اثنی عشری و ثقه دانسته و  را شیعه  راوی  این  للوصیة؛  انتصارًا  کتاب  در 
گرفته  است: »با توجه به اینکه اهل سنت این راوی را رافضی دانسته اند، نتیجه 

گفته می شود؛ که وی شیعه ثقه است!«.3 در پاسخ  می شود 
او  بودن  شیعه  بر  دلیل  سنت،  اهل  توسط  راوی  یک  دانستن  رافضی  اواًل 
"رافضی  را  نیشابوری  کم  اهل تسنن، حا از علمای  برخی  بود. چنانچه  نخواهد 
که هیچ دلیلی بر شیعه بودن و برائت او از اهل سنت  خبیث" دانسته اند و حال آن 

 للوصیة، ص۲7 
ً
1.  انتصارا

۲.  غیبت طوسی، ص1۴7 
 للوصیة، ص63 

ً
3.  انتصارا
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آورده است:  الحّفاظ1  کتاب تذکرة  به عنوان نمونه؛ ذهبی در  در دست نیست. 
کم، فقال: ثقة فی الحدیث  قال بن طاهر: »سألت أبا إسماعیل االنصاری عن الحا

رافضی خبیث«.2
کتاب ابن حجر عسقالنی)از علمای اهل سنت( جعفر  ثانیًا تنها یک مورد در 
که آنهم  کرده است3  بن احمد المصری را با عنوان رافضی و فاسد العقیده معرفی 
العقیده خواندن  که فاسد  کند، چرا ثابت  را  و وثاقت وی  نمی تواند شیعه بودن 

شخصی از سوی اهل سنت، به معنای وثاقت وی در نزد تشیع نیست. 
که امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را حق دانسته و  کسانی  ثالثًا اهل سنت به تمامی 
کند رافضی می گویند، خواه زیدیه، اسماعلیه، واقفیه یا اثنی  او را به امامت قبول 
عشری بوده باشد. بنابراین مفهوم رافضی انصراف به شیعه اثنی عشری نداشته 

و ممکن است این فرد در زمره یکی از ِفرق انحرافی شیعه باشد.
رابعًا علمای اهل سنت، تاریخ وفات جعفر بن محمد مصری را در سال )304 
و  قرار می دهد  بزوفری  را معاصر جناب  او  زمان دقیقا  این  که  هـ.ق( دانسته اند 
حال آنکه در این سند بین بزوفری و جعفر بن محمد مصری سه واسطه وجود 

دارد!4  

ِمْصِری:
ْ
ْحَمَد ال

َ
َحَسِن ْبِن َعِلّی َعّمِ َجْعَفِر ْبِن أ

و  مدح  او،  خصوص  در  حتی  و  نشده  معرفی  شیعه  رجالی  کتب  در  فرد  این 

یـان احادیـث اسـت کـه توسـط محمـد بـن احمدبـن عثمان  یـن منابـع اهـل سـنت در شـناخت راو 1.  ایـن کتـاب یکـی از مهـم تر
ابوعبـداهلل شـمس الدیـن ذهبی)673-7۴۸ق( نوشـته شـد.

۲.  تذکرة الحفاظ، ص1۰5۴ 
3.  لسان المیزان، ج۲، ص۴۴۲ 

۴.  الشهب االحمدیة، ص۲۹ 
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کتاب انتصارًا للوصیة1؛ حسن بن علی  قدحی صادر نشده است. ناظم العقیلی در 
کرده است.  ثقات شیعه معرفی  از  را  او  و  از حسین بن علی دانسته  را تصحیف 
که برای این تصحیف دلیلی ذکر نکرده و بر اساس احتماالت  این درحالی است 
کتاب »الکامل فی الضعفاء الرجال«  گرفته است. ضمن اینکه سندی در  نتیجه 

ج شده و عم جعفر بن احمد مصری را با اسم "حسن" آورده است: در
ثنا جعفر، ثنا یوسف بن یعقوب بن سالم االحمر، حدثنا هشام بن الحکم، و 

ثنا جعفر، قال: و حدثنی عّمی الحسن بن علی بن بیان... .2

َعِلّیِ ْبِن َبَیان؛ َواِلد َحَسِن ْبِن َعِلّی:

گروه  که در  این شخص همان علی بن بیان بن زید بن سیابه المصری است 
کتب شیعه بوده و درباره وی مدح و قدحی وجود ندارد.  ناشناخته های رجالی در 

نتیجه بررسی:

پس از بررسی احواالت راویان حدیث موسوم به وصیت، نتایج حاصل شده با 
تعریف حدیث صحیح از منظر متأخرین امامیه تطبیق داده می شود:

امامی  با شاخصه  و  بوده  اهل تسنن  از  العدل  الف. علی بن سنان موصلی   
بودن راویان سازگاری ندارد،

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

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

 للوصیة، ص6۴ 
ً
1.  انتصارا

۲.  الکامل فی الضعفاء الرجال، ج۲، ص15۸ 
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بوده یا عادل نباشند، خالی از وجه نیست. بنابر این بر اساس دیدگاه متأخرین 
امامیه نیز نمی توان این حدیث را صحیح دانست. 

دفاع احمدبصری از سـند حدیث  �
بررسی  به  نیاز  عدم  بر  مبنی  خود،  پیشین  ادعای  خالف  بر  بصری  احمد 
سندی روایات اعتقادی1، ادعای صحیح بودن سند حدیث موسوم به وصیت را 
گفته است: »فقد بیّنا لهم أّن الوصیة سندها صحیح و أنه یکفی شهادة  داشته و 
الشیخ الطوسی لرواتها بأّنهم من الخاصة أی من الشیعة... إذن، فالصحیح أن 
کردیم  تبیین  پس  کذبه«.2  علی  قطعی  دلیل  یأتی  حتی  المؤمن  بصدق  نحکم 
سخن  آن،  صحت  در  و  است  صحیح  وصیت  روایت  سند  همانا  که  آنان  برای 
کرده و به  کفایت  که فرمود: »فأما ما روی من جهت الخاصة«3  شیخ طوسی؟هر؟ 
اینکه؛ روش درست  راویان این حدیث شهادت می دهد... نتیجه  شیعه بودن 
کذب وی  که حکم به راستگویی مؤمن بدهیم تا اینکه دلیلی قطعی بر  این است 

به دست آمده باشد.
که عبارتند از: کرده است  کلی اشاره  احمد بصری در این دفاعیه، به دو نکته 
بخش نخستین دفاعیه احمد بصری: به استناد و شهادت شیخ طوسی )فأما 

ما روی من جهت الخاصة( تمامی راویان این حدیث شیعه هستند.
گفته می شود:  در پاسخ به این سخن 

1.  الوصیة المقدسة الکتاب العاصم من الضالل، ص۴ 
۲.  دالئل الصدق، ص۲5 

3.  شـیخ طوسـی؟هر؟ در کتـاب الغیبـة، ص137، چنـد حدیـث پیـش از حدیـث موسـوم بـه وصیـت و در ابتـدای روایـات 
یـق خاصه)شـیعه( صـادر شـده اسـت بیـش از آن اسـت کـه  مربـوط بـه ائمـه اثنـی عشـر، گفتـه اسـت: »امـا روایاتـی کـه از طر

بـه شـمارش بیایـد«.
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شیخ  کتاب  در  الخاصة«  جهت  من  روی  ما  »فأما  عبارت  چنانچه   
ً
اوال

این  با  روات است، پس  تمامی  بودن  به شیعه  به معنای شهادت  طوسی؟هر؟ 
نیز  الشیعة«1  مخالفی   جهة  من  ذلک  فی  روی  »فمما  عبارت  با  بایستی  حساب 
شهادت به شیعه نبودن تمامی روات در روایات پیشین داده باشد، و حال آنکه 
اثنی عشری می باشند. به  از راویان آن احادیث شیعه  یقینًا تعداد قابل توجهی 
عنوان نمونه؛ سند اولین روایت، در ذیل عبارت »فمما روی فی ذلک من جهة 

مخالفی  الشیعة« مورد بررسی قرار می گیرد:  
َثِنی 

َ
 َحّد

َ
ـال

َ
َحاِشـِر ق

ْ
 ِباْبِن ال

ُ
َمْعُروف

ْ
ْحَمـُد ْبُن ُعْبـُدوٍن ال

َ
ُبـو َعْبـِد اهلِل أ

َ
ْخَبَرِنـی ِبـِه أ

َ
َمـا أ

ـُد  ُبـو َعْبـِد اهلِل ُمَحّمَ
َ
ْخَبَرَنـا أ

َ
 أ

َ
ـال

َ
َکاِتـُب ق

ْ
ـَجاِعّیُ ال

ُ
ـُد ْبـُن َعِلـّیٍ الّش ُحَسـْیِن ُمَحّمَ

ْ
ُبـو ال

َ
أ

ـُد ْبـُن  ْخَبَرَنـا ُمَحّمَ
َ
 أ

َ
ـال

َ
َکاِتـِب  ق

ْ
ْعَماِنـّیِ ال ِبـی َزْیَنـَب الّنُ

َ
 ِباْبـِن أ

ُ
َمْعـُروف

ْ
ْبـُن ِإْبَراِهیـَم ال

ِبـی َخْیَثَمَة 
َ
ُبـو َبْکِر ْبُن أ

َ
َثَنـا أ

َ
 َحّد

َ
ـال

َ
َبْغـَداِدّیُ ِبِدَمْشـَق ق

ْ
َهِبـُی  ال

َّ
َن الذ

َّ
ُعْثَمـاَن ْبـِن َعـال

َثِنـی ُزَهْیـُر ْبـُن ُمَعاِوَیـَة َعـْن ِزَیـاِد ْبـِن َخْیَثَمـَة 
َ

 َحّد
َ

ـال
َ

َجْعـِد ق
ْ
َثِنـی َعِلـّیُ ْبـُن ال

َ
 َحّد

َ
ـال

َ
ق

 
َ

 َسـِمْعُت َرُسـول
ُ

 َسـِمْعُت َجاِبَر ْبَن َسـُمَرَة َیُقول
َ

ال
َ

َهْمَداِنّیِ ق
ْ
ْسـَوِد ْبِن َسـِعیٍد ال

َ ْ
َعِن األ

َرْیـٍش...«.2
ُ

ُهـْم ِمْن ق
ُّ
ُکل اهلِل؟ص؟ َیُقـول »َیُکـوُن َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر َخِلیَفـًة 

َحاِشر:
ْ
 ِباْبِن ال

ُ
َمْعُروف

ْ
ْحَمُد ْبُن ُعْبُدوٍن ال

َ
ُبو َعْبِد اهلِل أ

َ
أ

کوفه  کتاب الفهرست شیخ طوسی؟هر؟ درباره این راوی آمده است: »اهل  در 
کرده و دارای عظمت فراوانی  که محضر امام رضا؟ع؟ را درک  و ثقه امامی است 

بوده است«.3    

1.  شـیخ طوسـی1۰ صفحـه قبـل از ذکـر روایـات از جهـت خاصـه و در ابتـدای روایاتـی کـه از جهت عامه و مخالفین شـیعه صادر 
شـده گفته اسـت: »اما روایاتی که از جهت مخالفین شـیعه نقل شـده اسـت«. الغیبة للطوسـی، ص1۲7 

۲.  غیبت طوسی، ص1۲۸ 
3.  فهرست الطوسی، باب الهمزة، باب أحمد، ص5۰ 
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َکاِتُب
ْ
َجاِعّیُ ال

ُ
ُد ْبُن َعِلّیٍ الّش ُحَسْیِن ُمَحّمَ

ْ
ُبو ال

َ
أ

را  آن  و  برداشته  نسخه  نعمانی  غیبت  کتاب  از  و  بوده  امامی  ثقه  ایشان 
و  می خواندند  وی  نزد  در  را  کتاب  این  دیگران  لذا  بود.  خوانده  آن  نویسنده  بر 

نجاشی شاهد این امر در مشهد عتیقه بوده است.1

َکاِتِب :
ْ
ْعَماِنّیِ ال ِبی َزْیَنَب الّنُ

َ
 ِباْبِن أ

ُ
َمْعُروف

ْ
ُد ْبُن ِإْبَراِهیَم ال ُبو َعْبِد اهلِل ُمَحّمَ

َ
أ

گفته اند: »نعمانی از بزرگان اصحاب ما و دارای  علمای رجال درباره نعمانی2 
مقامی واال، جایگاهی شایسته، اعتقادی صحیح و روایات فراوان است«.3 

چنانکه مشخص شد، سه راوی شیعه اثنی عشری در سند این روایت وجود 
دارد، اما با این وجود، شیخ طوسی؟هر؟ آن را در ردیف روایات مخالفین شیعه 
آورده است. بنابراین، صرف نقل یک حدیث در ذیل عبارت "من جهت الخاصه" 
کتاب الغیبة بر شیعه یا سنی بودن  یا "من جهت العامه"، داللت بر شهادت مؤلف 

آنان ندارد. 
که از عبارت شیخ طوسی؟هر؟ استفاده می شود این است   نهایت چیزی 

ً
ثانیا

که این روایت از طریق عامه)اهل سنت( نقل نشده و تمامی راویان آن را عامه 
روایتی  سند  سلسه  در  سنت  اهل  از  راوی  دو  یا  یک  گر  ا لذا  نمی دهند.  تشکیل 
برخی  در  چنانچه  نامید.  سنت  اهل  روایت  را  آن  نمی توان  باشد،  داشته  وجود 

1.  رجال نجاشی، ص 3۸3 
یف »الغیبـة  یسـنده کتـاب شـر ینـب، نو ۲.  ابـو عبـد اهلل، محمـد بـن ابراهیـم بـن جعفـر کاتـب نعمانـی، مشـهور بـه ابـن ز
یسـنده اى خـوش نظر و داراى  یـان بـزرگ شـیعه در اوایـل قـرن چهـارم هجـرى اسـت. وى عـالوه بـر این که نو للنعمانـی«، از راو
گردان بزرگ ثقة االسـالم  بـاره رجـال و احادیـث برخـوردار بوده اسـت. او از شـا قـدرت اسـتنباط بـوده، از اطالعـات وسـیعی در
یسـنده او نیز به شـمار می آمد  کلینـی بـه شـمار می آیـد و بیشـتر معلومـات خـود را از ایشـان فـرا گرفتـه اسـت. همچنیـن کاتـب و نو

و بـه همیـن خاطـر از شـهرت، احتـرام و اعتبـار خاصـی در نـزد علمـاء و فقهـاى شـیعه بهره منـد شـده اسـت.
3.  رجال نجاشی، ص3۸3 و رجال ابن داود، ص۲۹۰ و الخالصه حلی، ص16۲ 
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از روایات موجود در منابع شیعه، راویانی از اهل تسنن و حتی راویانی از نواصب 
هستند، اما با این وجود، آن روایات را روایات عامه)اهل تسنن( نمی نامیم. به 

عنوان نمونه:
َثَنـا ُعْثَمـاُن ْبُن ِعیَسـی َعْن . 1

َ
ٍل َقـاَل َحّد

َ
ْحَمـَد ْبـِن ِهـال

َ
ْحَمـَد َعـْن أ

َ
اْلُحَسـْیُن ْبـُن أ

ْعَیَن.1 
َ
َخاِلـِد ْبـِن  َنِجیـٍح  َعـْن ُزَراَرَة ْبـِن أ

شـیخ  شـهادت  بـه  کـه  دارد  وجـود  هـالل«  بـن  »احمـد  روایـت  ایـن  سـند  در 
بـا ایـن  کتـاب مـن ال یحضـره الفقیـه2 ناصبـی می باشـد. امـا  صـدوق؟هر؟ در 

اسـت. گرفتـه  قـرار  شـیعی  روایـت  سـند  در  وجـود 
ْبـِن  ُموَسـی  بـن . 2 ـِد  ُمَحّمَ َعـْن  َماِلـی، 

َ ْ
األ َو  اْلِعَلـِل،  َو  اْلِخَصـاِل،  ِفـی  ـُدوُق  الّصَ   

ْبـِن  ـِد  ْبـِن ُمَحّمَ ْحَمـَد 
َ
أ ـْعَدآَباِدّیِ َعـْن  الّسَ اْلُحَسـْیِن  ْبـِن  َعِلـّیِ  ِل  َعـْن  اْلُمَتـَوّکِ

َنـس.3 
َ
أ ْبـِن  ْزِدّیِ َعـْن َماِلـِک 

َ ْ
ِزَیـاٍد األ ْبـِن  ـِد  ِبیـِه َعـْن ُمَحّمَ

َ
أ اْلَبْرِقـّیِ َعـْن  َخاِلـٍد 

کـه از طریـق شـیعه نقـل شـده، »مالـک بـن أنـس«، امـام  در سـند ایـن روایـت 
گرفتـه اسـت. مذهـب مالکـی در اهـل سـنت قـرار 

کذب شیعه اثبات نشده  که فسق و  بخش دوم دفاعیه احمد بصری: تا زمانی 

بودن  مجهول  لذا  است.  العدالة(  عدالت)اصالة  و  راستگویی  بر  اصل  باشد، 
که بر اساس قواعد حدیثی،  راویان حدیث خدشه ای به روایت وارد نمی کند، چرا
تا  کنیم  مراجعه  العدالة  اصالة  به  بایستی  مجهول،  روات  با  مواجه  صورت  در 

بدینوسیله حکم به عدالت راویان مجهول داده و روایت را پذیریم.4 

1.  کافی، ج 1، ص3۴۲ 
۲.  من ال یحضره الفقیه، ج ۴، ص۴۴۹ 

3.  األمالی) للصدوق(، ص16۹ 
۴.  دالئل الصدق، ص ۲7 
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گفته می شود:  در پاسخ به این سخن 
امور  و  هستند  وجودیه  امور  از  فسق  و  عدل  همچنین  و  کذب  و  صدق  ؛  ً

اوال

وجودیه بعد از نبودن ضلع مقابل و ضد خود بروز می کنند. لذا زمانی صدق می آید 
با  بنابراین قاعده، اصالة  که فسق نباشد.  کذب نباشد و زمانی عدل می آید  که 
کدام در موضع خود و با  کذب و یا عدل و فسق نبوده و هر  هیچکدام از صدق و 

نبود دیگری تحقق می یابد.1 
؛ معنای اصالة العدالة، شهادت به شیعه بودن راوی نبوده و به معنای  ً

ثانیا

گر به شیعه بودن یک راوی اعتماد داشته و همزمان به عدالت  ا که  این است 
حکم  و  کرده  تمسک  الصدق  اصالة  یا  العدالة  اصالة  به  می توان  شد،  شک  آن 
که أغلب راویان حدیث  به عادل و راستگو بودن وی نمود.2 این درحالی است 
هیچ  که  داده اند  تشکیل  روایی  مجاهیل  و  ناشناخته ها  را  وصیت  به  موسوم 

سندی بر شیعه یا سنی بودن آنان در دست نیست.
؛ درباره راویانی که آنان را شیخ طوسی؟هر؟ و سایر علماء درک نکرده اند و  ً

ثالثا

که نام آنان در اسناد روایت موجود بوده و هیچ درکی  یا اینکه حتی درباره راویانی 
از تشیع و حسن ظاهر رفتاری آنان در دست نیست، اصالة العدالة معنایی نداشته 
با  مواجهه  محض  به  حاضر  عصر  در  لذا  بود.  خواهد  ع  موضو انتفاء  به  سالبه  و 

مجاهیل روایی، مجاز به اجرای اصالة العدالة نخواهیم بود.3
که هیچ  بنابراین؛ حکم به اجرای اصالة العدالة در خصوص راویان مجهول، 

یة الخاتمة، ج۲، ص۲3  1.  المهدو
۲.  ر.ک: شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج15، 5۰7۴ 

یان،  مقالـه تحلیلـی بـر وصیـت نقـل شـده در کتـاب غیبـت طوسـی و...، پژوهـش نامـه کالم تطبیقـی،  3.  ر. ک: محمـد شـهباز
13۹5، ص53 
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مدح و قدحی پیرامون آنان در دست نمی باشد، غیر معقول بوده و اساسا مردود 
و باطل است.

بررسی داللت روایت �
گر در سند یک روایت؛ افراد ضعیف، فاسد  بر اساس دیدگاه علمای شیعه، ا
تأمل می شود،  روایت  آن  باز در متن و داللت  باشد،  بوده  کذاب و...  المذهب، 
کنار  چنانچه محتوای روایت با مسلمات شیعه مخالفت داشته باشد، آن روایت 
راوی حدیث  که  لذا شیخ طوسی؟هر؟ می فرماید: »در صورتی  گذاشته می شود. 
مخالفت اعتقادی با اصول مذهب داشته باشد، در این صورت به آنچه روایت 
که با اخبار موثق شیعه مخالفت داشته  کرده است نگریسته می شود، در صورتی 

گردد«.1 باشد، آن روایت بایستی طرد 
بر این اساس، درباره حدیث موسوم به وصیت نیز، با توجه به وجود افرادی 
همچون؛ علی بن سنان موصلی العدل و احمد بن محمد الخلیلی و سایر مجاهیل 

رجالی، داللت روایت بررسی شده و با مسلمات مذهب مطابقت داده می شود.
که  با بررسی متن حدیث موسوم به وصیت، اشکاالت متعددی پیش می آید 

برخی از آنها عبارتند از:
که عدد  الف. مضمون و محتوای این حدیث بر خالف تمامی روایاتی است 
اوصیاء؟ع؟ را منحصر در دوازده تن دانسته اند. لذا با توجه به اینکه باور به 24 
گرامی اسالم؟ص؟ با مسلمات مذهب شیعه مخالفت دارد، این  وصی برای رسول 
روایت از درجه صحت ساقط شده و نمی توان در مسأله مهمی مانند امامت به 

کرد.  آن استناد 

1.  العدة فی اصول الفقه، ج1، ص1۴۹ و 15۰ 
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چنانچه در خصوص حصر عدد اوصیاء؟ع؟ و ختم وصایت آمده است: 
حدثنـا فضالـة بـن أیـوب عـن أبـان بـن عثمـان عـن محمـد بـن مسـلم قـال: قـال 

أبـو جعفـر؟ع؟: قـال رسـول اهلل؟ص؟  لعلـی بـن أبـی طالـب؟ع؟: »یـا علـی أنـا أولـی 

بالمؤمنیـن مـن أنفسـهم ثـم أنت یا علی أولی بالمؤمنین من أنفسـهم ثم الحسـن 

ثـم الحسـین ثـم علـی بـن الحسـین ثـم محمـد بـن علـی، ثـم جعفـر بـن محمـد، 

بـن  علـی  ثـم  علـی،  بـن  محمـد  ثـم  موسـی،  بـن  علـی  ثـم  جعفـر،  بـن  موسـی  ثـم 

محمـد، ثـم الحسـن بـن علـی، ثـم الحجـة بن الحسـن الـذی  تنتهی  إلیـه  الخالفة 

کمـا ملئـت  و الوصایـة و یغیـب مـدة طویلـة، ثـم یظهـر و یمـل األرض عـدال و قسـطا 

از  سـزاوارتر  مؤمنیـن  بـه  مـن  علـی!  ای  فرمـود:  کـرم؟ص؟  پیامبرا ظلمـا«.1  و  جـورا 

خودشـان هسـتم، سـپس تـو سـزاوارتر از مومنیـن بـه خودشـان هسـتی،... سـپس 

کـه خالفـت و وصایـت بـا او بـه  کسـی  حجـت فرزنـد حسـن سـزاوارتر اسـت، همـان 

پایـان می رسـد و مـدت طوالنـی غایـب می شـود و بعـد از آن ظاهـر شـده و زمیـن را 

کمـا اینکـه بـا ظلـم و جـور پـر شـده اسـت. بـا عـدل و داد پـر می کنـد 

گرامی؟ص؟  کی از ماجرای وصیت رسول  که حا کدام از احادیثی  ب. در هیچ 
هستند2، نامی از مهدیین در میان نبوده و در تمامی آنها نام 12 امام معصوم؟مهع؟ 
امام  فرزند  نهمین  آنان،  آخریین  و  علی؟ع؟  آنها  اولین  که  است  شده  ذکر 

حسین؟ع؟ می باشد.
ج. پذیرش مهدیین بعد از امام دوازدهم؟ع؟ به عنوان خلفاء الرسول؟ص؟ با 
که به عنوان مسلمات مذهب تشیع می باشند، در تعارض  روایات متواتر رجعت 

می باشند.3 

1.  إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج ۲، ص۲3۴ 
۲.  در خالل مباحث قبلی به چند مورد اشاره شد.
3.  در بحث رجعت و خالفت بررسی خواهد شد.
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د. این روایت دارای ابهام است، لذا در ابتدای روایت آمده: حضرت رسول 
کرم؟ص؟ خطاب به حضرت امیر المؤمنین؟ع؟ می فرمایند:  ا

ْکَبـَر 
َ ْ
یـَق األ ّدِ ُمْؤِمِنیـَن َو الّصِ

ْ
ِمیـَر ال

َ
ُمْرَتَضـی َو أ

ْ
 ال

ً
ـی ِفـی َسـَماِئِه  َعِلّیـا

َ
َک اهلُل َتَعال ا »َسـّمَ

َحـٍد َغْیـِرَک«. 
َ
ْسـَماُء أِل

َ ْ
 َتِصـّحُ َهـِذِه األ

َ
ـال

َ
َمْهـِدّیَ ف

ْ
ُمـوَن َو ال

ْ
َمأ

ْ
ْعَظـَم َو ال

َ ْ
َفـاُروَق األ

ْ
َو ال

کبـر و  خداونـد در آسـمانها نـام تـو را علـی المرتضـی و أمیـر المؤمنیـن و صدیـق ا

فـاروق اعظـم و مأمـون و مهـدی نهـاد، پـس ایـن اسـم ها بـر فـرد دیگـری غیـر تـو 

صحیـح نیسـت.

صراحتًا در ابتدای روایت آمده است که نام مهدی بر کسی غیر از امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟ صدق نمی کند، در حالیکه اواًل؛ بر اساس روایات متواتر، لقب مهدی به 
کرده و به نحو خاص، لقب امام  نحو عام بر تمامی ائمه معصومین؟مهع؟ صدق 

دوازدهم؟ع؟ می باشد. چنانچه در روایات آمده است:
َحَسـِن ْبِن َعِلـّیٍ َو ُهَو 

ْ
ٍد ال ِبی ُمَحّمَ

َ
ـِد أ

ْ
اِلـُح ِمـْن ُول ـُف الّصَ

َ
َخل

ْ
: »ال

َ
ـال

َ
َضـا؟ع؟ ق َعـِن الّرِ

«.1 امـام رضـا؟ع؟ فرمـود: جانشـین و فرزنـد صالـح  َمْهـِدّیُ
ْ
َمـاِن  َو ُهـَو ال َصاِحـُب  الّزَ

حسـن بـن علـی؟ع؟، همـان صاحـب الزمـان و همـان مهدی؟ع؟ اسـت.

با آنچه در صدر روایت آمده تغایر و نا همخوانی داشته و  ثانیًا؛ ذیل روایت 
ظاهرا نام مهدی را در ذیل روایت بر فرزند امام دوازدهم؟ع؟ نهاده است.2 

گفته اند؛ این اسماء به شکل  برخی از اتباع احمد بصری در توجیه این اشکال 
مجموعی بر کسی غیر از علی؟ع؟ جایز نیست اما به شکل فردی می تواند به سایر 

گفته می شود: گردد. در پاسخ به دفاعیه  اهل بیت؟مهع؟ نیز اطالق 

1.  کشف الغمة فی معرفة األئمة، ج ۲، ص۴75 
یة الخاتمة، ج۲، ص۹5  ۲.  المهدو
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- بین اسم و لقب فرق واضحی است1 و هیچکدام از موارد یاد شده نمی تواند 
اساس  بر  حضرت  آن  خاص  اسم  زیرا  باشد،  علی؟ع؟  حضرت  اسم  عنوان  به 
تصریح روایات "علی" است و موارد یاد شده القاب آن حضرت می باشد، درحالیکه 

کرده است. متن روایت، این القاب را اشتباهًا با عنوان اسم ایشان معرفی 
-  غیر از لقب المهدی2 و المأمون3، تمامی القاب مختص علی بن ابی طالب؟ع؟ 
خصوص  در  نیست.  جایز  مجموعی(  و  ایشان)فردی  غیر  بر  آن  اطالق  و  بوده 

القاب مذکور آمده است:  
ُمْرَتَضی: 

ْ
ال

که پیامبر؟ص؟ به امام علی؟ع؟ داده4 و در بیان  مرتضی؛ یکی از القابی است 
گفته شده: علت آن 

چـون خداونـد متعـال او را بـه عنـوان وصّی و جانشـین پیامبر؟ص؟ پسـندیده . 1
است. 5

یژگـی و صفتـی ممـدوح یـا مذمـوم و مثبـت در فرد اسـت. مثل صـادق یا کاذب یا امین یا خائن.  1.  لقـب؛ بیانگـر خصوصیـت و و
ید، بکر و... . امـا اسـم؛ غیـر از لقـب بـوده و داللتـی بـرای توصیـف و مذمـت فرد ندارد؛ مانند علی، حسـن، ز

َمْهـِدُی  َو ُهـَو 
ْ
َقُبـُه ال

َ
» اْسـُمُه  َکاْسـِمی  َو ُکْنَیُتـُه ُکْنَیِتـی ل

َ
ـُه َقـال ّنَ

َ
؟ص؟ أ ِبـّیُ ْوَصـی الّنَ

َ
: أ

َ
َبْخِتـِی  َقـال ْو  ْبـِن َعِلـّیٍ الّنَ

َ
۲.  َسـْهٍل ِإْسـَماِعیل

َمـاِن«. پیامبـر؟ص؟ وصیـت کـرد و فرمـود: اسـم او هماننـد اسـم من اسـت و کنیـه او همانند  ُمْنَتَظـُر َو ُهـَو َصاِحـُب الّزَ
ْ
ـُة َو ُهـَو ال ُحّجَ

ْ
ال

کنیـه مـن اسـت و لقـب او مهـدی اسـت. او حجـت و منتظـر و صاحـب الزمـان اسـت.
 الغیبة للطوسی، ص۲71 

بـاره لقـب »مأمـون« بـرای علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟، هیـچ سـندی در ایـن خصـوص پیـدا نگردیـد تا  3.  پـس از تتبـع فـراوان در
یـارت آل یاسـین آمـده اسـت  بـاره امـام دوازدهـم؟ع؟ در ز صحـت ایـن لقـب را بـرای آن حضـرت تأییـد کنـد. البتـه ایـن لقـب در
گر حضرت علی؟ع؟ دارای لقب مأمون باشـد، این لقب حصر در ایشـان نیسـت. چنانچه  که خود تأییدی بر این اسـت که ا

ُمون«. 
ْ
َمأ

ْ
َمـاُم  ال ِ

ْ
َهـا اإل ّیُ

َ
ْیـَک أ

َ
ُم َعل

َ
ـال می فرمایـد: »الّسَ

اإلحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسی(، ج ۲، ص۴۹3     
۴.  مناقب آل ابی طالب، ج  3، ص 11۰ 

5.  ینابیع الموده لذوی القربی، ج  ۲، ص 3۰5 
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کـه گفـت: علـی؟ع؟ در جمیـع امور، رضایـت خدا و . 2 از ابـن عبـاس نقـل شـده 
رسـول را در نظـر داشـت و بـه همیـن جهـت، مرتضـی نامیده شـد.1

ُمْؤِمِنین: 
ْ
ِمیرال

َ
أ

درباره اختصاص لقب امیرالمؤمنین به علی؟ع؟ آمده است: »خدا علی؟ع؟ را 
کسی به این نام خوانده شود، حتی قائم  امیرالمؤمنین نامیده است و روا نیست 

آل محمد؟ع؟ را امیرالمؤمنین نمی گویند و به او بقیة اهلل خطاب می کنند«.2
ایشان  از  که  است  آمده  صادق؟ع؟  حضرت  از  دیگر  روایتی  در  همچنین 
سئوال شد: »آیا به حضرت قائم، لقب امیرالمومنین خطاب می شود؟ فرمود: نه، 
او،  از  پس  نه  و  او  از  قبل  نه  هیچ کس،  است؛  علی؟ع؟  مخصوص  عنوان  این 
کافر است«.3 کند  کس چنین ادعایی  سزاوار نیست به این نام نامیده شود، و هر 

ْکَبر:
َ ْ
یق األ ّدِ الّصِ

حضرت علی؟ع؟ درباره اختصاص این لقب به ایشان فرمود: »من بنده خدا 
کسی جز  از من  بعد  که  کبر هستم  ا و من صدیق  برادر رسول خدا؟ص؟ هستم  و 

گفت«.4   شخص دروغ گو، این سخن را درباره خودش نخواهد 
ْعَظم: 

َ ْ
َفاُروَق األ

ْ
ال

رسول خدا؟ص؟ درباره اختصاص لقب فاروق اعظم فرمود: »همانا علی همراه 
قرآن و حق است... او فاروق بین حق و باطل و وصی و وزیر و خلیفه من در میان 

امتم است و بر اساس سنت من مبارزه می کند«.5 

1.  بحار األنوار، ج 35، ص 6۰ 
ین، ص ۲۲۹  ۲.  مجمع البحر

3.  تحفة األولیاء )ترجمه أصول کافی(، ج ۲، ص۴۰۹ 
۴.  الخصال، ج ۲، ص۴۰1 

5.  کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج ۲، ص۸۸1 
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هـ. آنچه در روایت با عنوان »فلُیسّلمها« آمده است، مبهم بوده و مرجع ضمیر 
باور مسلم  با  را مرجع ضمیر بدانیم،  اما چنانچه »خالفة«  مشخص نشده است 
که اعتقاد به خالفت امامان دوازده گانه دارد در تضاد خواهد بود و از طرفی  شیعه 
معارضه  دانسته اند  دوازده  را  کرم؟ص؟  ا پیامبر  خلفاء  عدد  که  متواتره  روایات  با 
اِء  َ �ب

�تَ
�نُ هتُ 

َ
ِعّد ْعِ�ی  َ �ب اِء 

َ �ن
َ
ل

حنُ
ْ

ال هتَ 
َ

ِعّد �نَ  
أَ
»ا فرمود:  کرم؟ص؟  ا پیامبر  چنانچه  کرد.  خواهد 

ُموَسى«.1 همانا عدد خلفاء بعد از من، به تعداد نقباء موسی؟ع؟ است. همچنین 

دوازده  من  از  بعد  هاشم«.2  بنی  من  کلهم  خلیفة  عشر  اثنی  »بعدی  می فرماید: 
که همه آنان از قریش می باشند. و همچنین روایات متواتره در این  خلیفه است 

کتب معتبر شیعه و سنی بدان اشاره شده است.3 که در  زمینه 
که مرجع ضمیر به »امامة« برگردانده شود، در آن صورت بایستی  و در صورتی 
که امامت  قائل به امامت مهدیین شویم، در حالیکه اواًل؛ این باور با صدر روایت 
کرده است »َفَذِلَک اْثَنا َعَشَر ِإَمامًا« تعارض داشته و ثانیًا؛ با سایر  را از مهدیین جدا 
که تصریح بر عدم امامت مهدیین دارند ناسازگار می باشند. چنانچه ابو  روایاتی 
کردم: اى فرزند رسول خدا! من از پدر  بصیر می گوید: به امام صادق؟ع؟ عرض 
که می فرمود: پس از قائم دوازده مهدّى خواهد بود، امام صادق؟ع؟  شما شنیدم 
ما  شیعیان  از  قومی  آنها  امام.  دوازده  نه  است،  گفته  مهدّى  »دوازده  فرمود: 

که مردم را به مواالت و معرفت حّق ما می خوانند«.4  هستند 

1.  مقتضب األثر فی النص علی األئمة اإلثنی عشر، المقدمة ، ص7 و جامع الصغیر، ج1، ص 35۰ و کنزالعمال، ح 1۴۹71 
۲.  موده القربی، ص ۹۴؛ ینابیع الموده، باب 56 ص 3۰۸ و باب 77 ص 533 

3.  بحار االنوار، ج 51، ص 71. مسـند، احمد بن حنبل، ج5، ص ۹۰، صحیح مسـلم، ج6، ص 3۰. فرائد السـمطین، ج۲، 
ص 3۲۹ تحت شماره 57۹ با ذکر سند از ابن عباس. احقاق الحق، و ملحقات آن ج ۲ ص 35۲-35۴ و ج 13 ص 1- ۴۹ 

یق ص ۴16-۴۲۲. و... و ج 1۹ ص 6۲۸-63۲، نیـز مراجعـه شـود بـه عمـده ابـن بطر
َثَنـا ُموَسـی ْبُن   َحّدَ

َ
ُکوِفـّیُ َقـال

ْ
ِبـی َعْبـِد اهلِل ال

َ
ـُد ْبـُن أ َثَنـا ُمَحّمَ  َحّدَ

َ
ـاُق َقـال

َ
ّق ـِد ْبـِن ِعْمـَراَن الّدَ ْحَمـَد ْبـِن ُمَحّمَ

َ
َثَنـا َعِلـّیُ ْبـُن أ ۴.  َحّدَ
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البته مرجع ضمیر تا امام دوازدهم؟ع؟ ظهور در امامت دارد اما مشکل مذکور 
پس از ایشان و با آغاز مهدیین به وجود می آید.

روایات  با  کنیم،  فرض  »وصایة«  را  ضمیر  مرجع  که  صورتی  در  همچنین 
چنانچه  می کند.  پیدا  تعارض  است  دانسته  دوازده  را  اوصیاء  عدد  که  متواتری 

کرم؟ص؟ فرمود:  پیامبر ا
 
ً
َحـَد َعَشـَر ِإَمامـا

َ
ِتـی ِمْنُهـْم أ ّمَ

ُ
ْهـِل َبْیِتـی َو ُهـْم   ِخَیـاُر أ

َ
 ِمـْن أ

ً
»َبْعـِدی  اْثَنـْی  َعَشـَر َوِصّیـا

ِخـی [  
َ
]أ ـِة  ِئّمَ

َ ْ
األ  

ُ
ل ّوَ

َ
أ َواِحـٌد...  ـاَم 

َ
ق َواِحـٌد  ـَک 

َ
َهل َمـا 

َّ
ُکل َواِحـٍد  َبْعـَد   

ً
َواِحـدا ِخـی   

َ
أ َبْعـَد 

ُحَسـْیِن 
ْ
ِد ال

ْ
ُحَسـْیُن ُثّمَ ِتْسـَعٌة ِمْن ُول

ْ
َحَسـُن ُثـّمَ اْبِنَی ال

ْ
؟ع؟ َخْیُرُهـْم ُثـّمَ اْبِنـَی ال َعِلـّیٌ

اِطَمـُة؟اهس؟«.1 بعـد از مـن دوازده وصی از اهل بیتم می باشـد. آنان 
َ

ُهـُم اْبَنِتـی ف ّمُ
ُ
َو أ

کـه یـازده امـام از آنـان بعـد از بـرادرم علـی؟ع؟، یکـی  بهترین هـای امتـم هسـتند 

کـه یکـی از آنـان وفـات فرمـود دیگـری بـه جـای  پـس از دیگـری اسـت. هـر زمانـی 

او قیـام می کنـد. اولیـن ایـن ائمـه بـرادرم علـی؟ع؟ و بهترین آنان، سـپس فرزندم 

حسـن، سـپس فرزنـدم حسـین، سـپس نـه تـن از فرزنـدان حسـین اسـت و مـادر 

همـه آنـان دختـرم فاطمـه؟اهس؟ می باشـد. 

و. روایت 12 مهدی پس از 12 امام، با برخی از روایات هم ردیف)به لحاظ 
سندی( خود، در تعارض عددی می باشند. به عنوان نمونه؛ در روایت منسوب 
امام  فرزندان  از  نفر  یازده  را  قائم؟ع؟  از  پس  مهدیین  عدد  صادق؟ع؟  امام  به 
که از ما  حسین؟ع؟ دانسته است. چنانچه آمده است: »ای ابا حمزه به درستی 

ـاِدِق َجْعَفـِر ْبـِن  ـُت ِللّصَ
ْ
 ُقل

َ
ِبـی َبِصیـٍر َقـال

َ
ِبـی َحْمـَزَة َعـْن أ

َ
ْوَفِلـّیِ َعـْن َعِلـّیِ ْبـِن أ یـَد الّنَ ُحَسـْیِن ْبـِن َیِز

ْ
ـِه ال َخِعـّیُ َعـْن َعّمِ ِعْمـَراَن الّنَ

 »اْثَنا َعَشـَر 
َ

َما َقال  ِإّنَ
َ

 َفَقـال
ً
َقاِئـِم اْثَنـا َعَشـَر َمْهِدّیـا

ْ
 َیُکـوُن َبْعـَد ال

َ
ـُه َقـال ّنَ

َ
ِبیـَک؟ع؟ أ

َ
ـی َسـِمْعُت ِمـْن أ ـٍد ع َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل ِإّنِ ُمَحّمَ

َنـا«. شـیخ صـدوق، کمـال  ـی ُمَواالِتَنـا َو َمْعِرَفـِة َحّقِ
َ
ـاَس ِإل ُهـْم َقـْوٌم ِمـْن ِشـیَعِتَنا َیْدُعـوَن الّنَ ِکّنَ

َ
 َو ل

ً
 اْثَنـا َعَشـَر ِإَمامـا

ْ
ـْم َیُقـل

َ
 َو ل

ً
َمْهِدّیـا

الدیـن ، ج۲، ص ۴۰ 
1.    کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج ۲، ص6۸6 



درس هفتما بررسی حدیث موسوم به وصیت     

|    157     

بعد از قائم؟ع؟ یازده مهدی از فرزندان حسین؟ع؟ خواهد بود«.1
ز. وجود فرزندی به نام »احمد« و همچنین وجود »وصی« و جانشینی برای 

امام مهدی؟ع؟ در هیچ روایتی ذکر نشده است و این روایت متفرد است.
کتاب الغیبة شیخ طوسی؟هر؟،  نتیجه اینکه؛ حدیث موسوم به وصیت در 

به لحاظ سندی و داللی فاقد صحت و اتقان بوده و مورد پذیرش نمی باشد.  

پرسش های درس
کنید.. 1 یک نمونه از اشکاالت سندی حدیث موسوم به وصیت را بیان 
کنید.. 2 تعداد روایات مهدیین و اشکاالت آنها را بیان 
ل احمد بصری در خصوص تواتر معنوی این حدیث چیست؟. 3 استدال
پاسـخ . 4 و  تقریـر  را  وصیـت  بـه  موسـوم  حدیـث  سـند  از  بصـری  احمـد  دفـاع 

دهیـد.

یـل أنـه قـال : »یـا أبـا حمـزة إن منـا بعـد القائـم أحـد عشـر مهدیـا مـن  1.  عـن أبـی حمـزة، عـن أبـی عبـد اهلل؟ع؟ فـی حدیـث طو
ولـد الحسـین؟ع؟«. غیبـت طوسـی، ص ۴7۸، ح 5۰۴  





درس هشتم
احمــد در حدیث 
موسوم به وصیت 





|    161     

روایت  پایان  در  اسمی  مشابهت  یک  از  بصری،  احمد  بهره برداری  اولین 
و  مهدی؟ع؟  امام  فرزند  را  خود  رهگذر،  این  از  و  شده  آغاز  وصیت  به  موسوم 
کرده است. احمد بصری برای  کرم؟ص؟ معرفی  سیزدهمین وصی حضرت رسول ا
به سه  است  وصیت  به  روایت موسوم  در  مذکور  احمد  مصداق  او  اینکه،  اثبات 

که عبارتند از: دلیل متمسک شده است 
دلیل اول: 

احمد بصری می گوید: 
گمراهـی( اسـت، خداونـد  »چـون ایـن وصیـت، عاصـم مـن الضالل)نگهدارنـده از 

کـه مدعی دروغین به آن دسـت اندازی  کنـد و اجـازه ندهـد  بایـد از آن محافظـت 

ا 
َ �ن

دنْ �نَ
أَ
ا

َ
ل ِل  اِو�ی

َ �ت
أَ
ا

ْ
ال  

ْعصنَ �بَ ا  َ �ن �یْ
َ
َعل َل  َوّ �تَ

�تَ ْو 
َ
>َول کریـم می فرمایـد:   قـرآن  کنـد. چنانچـه 

گـر پیامبـر حتـی یـک سـخن را بـه افتـرا  <َ.1 ا �ن �ی َو�تِ
ْ
ُ� ال ا ِم�نْ َ َ�ْع�ن �تَ

َ
َمّ ل

ُ �نِ �ث ِم�ی �یَ
ْ
ال ُ� �بِ ِم�نْ

بـر مـا می بسـت بـا قـدرت او را فـرو می گرفتیـم، سـپس رگ دلش را پـاره می کردیم. 

ا 
َّ ل اإِ  �ِ َ�اِح�بِ ُر  �یْ

عنَ  �ِ ِع�ی
َ

�ّ �یَ ا 
َ
ل ْمَر 

أَ
ا

ْ
ال ا 

َه�نَ  
�نَّ »اإِ فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام  همچنیـن 

1.  حاقه، ۴۴ تا ۴6 
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نمی کنـد،  را  امر)امامـت(  ایـن  ادعـای  صاحبـش  از  غیـر  کسـی  ُعُمَرُه.«.1  ُه  
َ
الّل َر  �تَ َ �ب

مگـر آنکـه خداونـد عمـرش را می بـّرد! بـر اسـاس ایـن آیـه و روایـت، اهـل باطـل 

 از امـر خـود 
ً
نمی تواننـد ادعایـی را بـه نـاروا بـه خداونـد ببندنـد و خداونـد شـخصا

کـرد.«2 محافظـت خواهـد 

گفته می شود: در پاسخ به دلیل اول 
الضالل«  من  »عاصم  به  وصیت،  به  موسوم  حدیث  از  بخشی  هیچ  در  اوالً 

ل احمد بصری؛  بودن آن اشاره ای نشده است، لذا بر این اساس، پایه اول استدال
یعنی استناد به عاصم من الضالل بودن آن حدیث، از بین می رود. 

ادامه ماجرای  را  این حدیث  کتابت  تا  دارد  این  بر  احمد بصری سعی  البته 
 
ً
ا ا�ب َ ْم ِک�ت

ُ
ک

َ
�بْ ل ْک�تُ

أَ
ٍ  ا �ن َ�َواهتٍ َو َک�تِ ى �بِ ِ

و�ن �تُ
قرطاس بداند3 که پیامبر؟ص؟ در آن فرمود: »ا�أْ

که ارتباط دادن این روایت به حدیث  «4. اما واقعیت این است  ً
�ا �بَ

أَ
ْع�ی ا وا �بَ

ُّ
ل �نِ ا �تَ

َ
ل

پنجشنبه)رزیة  روز  به  مربوط  قرطاس  حدیث  زیرا  است.  وجه  بدون  قرطاس 
الخمیس( بوده و حال آنکه بنا بر شهادت حدیث موسوم به وصیت، این روایت 
بین  یعنی  است.5  شده  نوشته  شد  محقق  آن  در  پیامبر؟ص؟  وفات  که  شبی  در 
که  دوشنبه  روز  در  پیامبر؟ص؟  وفات  با  پنجشنبه  روز  در  کتف  و  لوح  درخواست 
که  گفت؛ حدیثی  در آن وصیت نوشته شد، پنج روز فاصله است. لذا نمی توان 
در  پیامبر؟ص؟  که  است  چیزی  همان  شد،  نوشته  پیامبر؟ص؟  وفات  هنگام  در 

1.  کافی، ج 1، ص373 
۲.  الوصیة المقدسة الکتاب العاصم من الضالل، ص۲1-1۹ 

3.  همان، ص16 
۴.  اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج 1، ص1۸۴ 

ِتی َکاَنْت  ِفیَها َوَفاُته.
َّ
ِة ال

َ
ْیل

َّ
5.  ِفی الل
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پنجشنبه می خواست بنویسد و آن فرد مانع آن شد! 
نکته: بر اساس روایات، وفات پیامبر؟ص؟ در نیمه روز دوشنبه1 اتفاق افتاده 

است و حال آنکه بر اساس حدیث موسوم به وصیت، وفات را در شب دانسته 
که از  گردیده است. لذا این تعارض تاریخی است  و همان شب نیز وصیت امالء 

سوی احمد بصری باید پاسخ داده شود.
کریم  ل خود، به آیه ای از قرآن  ً احمد بصری برای اثبات پایه دوم استدال

ثانیا

کریم و  که قرآن  و روایتی از امام صادق؟ع؟ متمسک شده و می گوید: همانطور 
که خود  کسی  کرده است، هر  روایات، رسوالن و امامان دروغین را تهدید به مرگ 
کشته می شود تا وصیت به  را به دروغ صاحب این وصیت بداند، توسط خداوند 

دست صاحب اصلی آن برسد. 
ل احمد بصری در دو بخش ارائه می گردد: پاسخ به پایه دوم استدال

ْیَمـَن ُیْخِبـُرُه 
َ
ّمِ أ

ُ
  أ

ُ
َتـاُه َرُسـول

َ
َهـاُر ... أ ـا َمَتـَع الّنَ ّمَ

َ
یـخ الطبـری، ج3، ص۲۰۰ و َفل  اهلل ِنصـَف الَنهـاِر ُیـوَم اإلثنیـِن. تار

ُ
1.  ُقِبـَض َرُسـول

ـْمس. المسترشـد فـی إمامـة علـی بـن أبـی 
َ

َیـْوِم ِحیـَن َزاَغـِت الّش
ْ
 اهلِل ِفـی َذِلـَک ال

ُ
ـَی َرُسـول  اهلِل ص َیُمـوُت، ... َفُتُوّفِ

َ
ّنَ َرُسـول

َ
أ

 اهلِل ِفی َذِلَک 
ُ

َی َرُسـول  و ذلـک قبـل الـزوال. کتـاب العین، ج ۲، ص۸3 و »َفُتُوّفِ
ً
طالـب؟ع؟، ص11۴ – 115. َمَتـَع  النهـار ُمُتوعـا

ْثَنْیـِن« المسترشـد فـی إمامـة علـی بـن أبـی طالـب؟ع؟، ص115. َزاَغـِت  الشـمس :  ِ
ْ

ـْمُس ، َو ُهـَو َیـْوُم اإل
َ

َیـْوِم ِحیـَن َزاَغـِت  الّش
ْ
ال

َی« کتاب سـلیم    اهللِ  ص َیْوَم ُتُوّفِ
ُ

ـَی  َرُسـول یـن، ج 5، ص1۰ و »ُتُوّفِ أی مالـت و زالـت عـن أعلـی درجـات ارتفاعهـا. مجمـع البحر
ـِذی ُقِبـَض ِفیـِه« کتـاب سـلیم بـن قیـس الهاللـی، ج ۲، 

َّ
َیـْوُم ال

ْ
ْثَنْیـِن  َو ُهـَو ال ِ

ْ
بـن قیـس الهاللـی، ج ۲، ص۸6۲ ح۴۸؛ »َیـْوُم  اإل

َنا« المحاسـن،  ْثَنْیـِن  َیـْوَم َفَقْدَنـا ِفیـِه َنِبّیَ ِ
ْ

 ِمـْن َیـْوِم  اإل
ً
ْعَظـُم ُشـْؤما

َ
ّیُ َیـْوٍم أ

َ
ص7۹۴؛ قـرب اإلسـناد )ط - الحدیثـة(، ص۲۹۹؛ »أ

ـُه« الکافـی )ط - اإلسـالمیة(، ج ۴، ص1۴6،   ِفیـِه َنِبّیَ
َّ

ْثَنْیـِن  َیـْوُم َنْحـٍس َقَبـَض اهلُل َعـّزَ َو َجـل ِ
ْ

ج ۲، ص3۴7، ح16؛ »َیـْوُم  اإل
ّیُ 

َ
َنـا« الکافـی )ط - اإلسـالمیة(، ج ۸، ص31۴، ح۴۹۲؛»َفـأ ْثَنْیـِن  َیـْوٍم َفَقْدَنـا ِفیـِه َنِبّیَ ِ

ْ
 ِمـْن َیـْوِم  اإل

ً
ْعَظـُم ُشـْؤما

َ
ّیُ َیـْوٍم أ

َ
ح5؛ »أ

 
ً
ْعَظَم ُشـْؤما

َ
َنـا ص« مـن ال یحضـره الفقیه، ج ۲، ص۲67، ح۲۴۰۰؛ َما ِمْن َیْوٍم أ ْثَنْیـِن  َفَقْدَنـا ِفیـِه َنِبّیَ ِ

ْ
 ِمـْن َیـْوِم  اإل

ً
ْعَظـُم ُشـْؤما

َ
َیـْوٍم أ

ْثَنْیـِن « تهذیـب األحـکام  ِ
ْ

 َیـْوَم  اإل
ً
َمِدیَنـِة َمْسـُموما

ْ
ْیـِه َو آِلـه ؛ »ُقِبـَض ِبال

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

ُ
ْثَنْیـِن، َیـْوَم َمـاَت ِفیـِه َرُسـول ِ

ْ
ِمـْن َیـْوِم اإل

م یوم االثنین«إعالم الورى بأعالم الهدى )ط - الحدیثة(، 
ّ
ی  اهلل  علیه و آله و سـل

ّ
)تحقیق خرسـان( ج 6، ص۲؛ »قبض  صل

ج 1، ص53 
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کریم1: الف. استناد به آیه قرآن 

گفته می شود: تـهـدید در آیه مـورد بـحـث   در پاسخ به این قیاس مع الفارق، 
که در ادعاى رسالتش صادق  مـتـوجـه شـخـص رسول صادق است، چنین رسولی 
گر چیزى به دروغ بـه خدا نسبت دهد خدا با او چنین معامله اى می کند،  است، ا

نه تهدید به مطلق مدعیان و مفتریان بر خدا. 
ب. استناد به روایت امام صادق؟ع؟2: 

به  لزومًا  ُعُمَرُه«  اهلُل  »َبَتَر  ؛ عبارت  اوالً گفته می شود:  استناد  این  به  پاسخ  در 
کشته شدن نبوده و در ترجمه این عبارت چند احتمال وجود دارد: معنای 

ادامـه . 1 کـه  فرزنـدی  نداشـتن  و  نسـل  بریـده شـدن  معنـای  بـه  را  آن  اینکـه 
کـرم؟ص؟  کمـا اینکـه مشـرکان دربـاره پیامبـر ا دهنـده راه پـدر باشـد دانسـت 
 َعِقـَب َلـه«. 3 

َ
ْبَتـَر ال

َ
ـدًا َقـْد َصـاَر أ گفتنـد: »ِإّنَ ُمَحّمَ کـرده و  ایـن معنـا را اراده 

یـا اینکـه آن را بـه معنـای بریـده شـدن از ایمـان و خیـر در زندگـی دنیـوی . 2
ْنـَزَل اهلُل ِفیـِه  ِإّنَ شـاِنَئَک 

َ
کـه خداونـد در پاسـخ مشـرکان فرمـود: »َفأ بدانیـم 

یَمـاِن َو ِمـْن ُکّلِ َخْیـر«.4 کـه در هـر دو صـورت  ِ
ْ

ْبَتـَر ِمـَن اإل
َ
ْبَتـُر؛ َیْعِنـی أ

َ ْ
ُهـَو األ

کشـته شـدن توسـط خداونـد نمی باشـد. عبـارت بـه معنـای قتـل نفـس و 
بـوده . 3 خـدا  سـوی  از  مـرگ  و  کـت  هال معنـای  بـه  »بتـراهلل«  عبـارت  اینکـه 

باشـد. البتـه از ظاهـر روایـت، داللتی بـر تعجیل یا مهلت بـرای مرگ ندارد، 
کـرده باشـد.  مگـر اینکـه قرینـه ای بـر ترجیـح یکـی از دو صـورت داللـت 

َوِتیَن«. حاقه، ۴۴ تا ۴6 
ْ
َقَطْعَنا ِمْنُه ال

َ
َیِمیِن ُثَمّ ل

ْ
َخْذَنا ِمْنُه ِبال

َ َ
یِل أل َقاِو

َ ْ
ْیَنا َبْعَض األ

َ
 َعل

َ
ل ْو َتَقَوّ

َ
1.  »َول

 َبَتـَر اهلُل  ُعُمـَرُه.«. کسـی غیـر از صاحبـش ادعـای ایـن امر)امامـت( را نمی کنـد، مگر 
َّ

ِعیـِه َغْیـُر َصاِحِبـِه ِإال  َیّدَ
َ

ْمـَر ال
َ ْ
۲.  »ِإّنَ َهـَذا األ

آنکـه خداونـد عمـرش را می بـّرد!. الکافـی، ج 1، ص، 373. اإلمامـة و التبصـرة مـن الحیـرة، ص، 136 
3.  کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج۲، ص737 

۴.  همان.
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که راه خیر  کسانی  ؛ این عبارت نه تنها درباره مدعی امامت، بلکه درباره  ً
ثانیا

کشته  نام  به  قانونی  آنکه  حال  و  است  شده  استفاده  نیز  می بندد  دیگران  بر  را 
کنندگان راه خیر توسط خداوند وجود ندارد. چنانچه امام باقر؟ع؟  شدن مسدود 

ُه  ُعُمَرُه« .1
َ
َر الّل �تَ َ  �ب

ً
ا �ت  َطِر�ی

َ
فرمود: »َم�نْ َسّ�

ادعای  به  ارتباطی  هیچ  و  بوده  امامت  امر  خصوص  در  روایت  این  ؛  ً
ثالثا

این  در  که  چرا  ندارد  بصری  احمد  ادعاهای  سایر  و  یمانیت  سفارت،  وصیت، 
صورت بایستی در متن روایت به وصیت اشاره می شد و مدعای وصیت را مورد 

خطاب قرار می داد.
؛ با چه استنادی می توان ثابت کرد که احمد بصری پس از ادعای سفارت  ً

رابعا

کنون  تا که  است  این درحالی  است؟  زنده  و هنوز  نرسیده  کت  به هال و وصایت 
هیچ نشانه های مبنی بر حیات وی ارائه نشده و همین مسأله مستمسک انصار 

گرفته است. پرچم قرار 
دیده  امامت  و  وصایت  دروغین  مدعیان  از  بسیاری  تاریخ  طول  در  ؛  ً

خامسا

کت  هال به  ادعا  محض  به  و  بوده   طوالنی  عمر  دارای  هرکدام  که  است  شده 
نرسیده اند. به عنوان نمونه:

در عصر حاضر، فردی به نام »عبداهلل هاشم«، مستندساز معروف و یکی . 1
طوسی؟هر؟،  شیخ  وصیت  حدیث  به  استناد  با  پرچم،  انصار  بزرگان  از 
کرده و خود را مهدی دوِم بعد از احمد  به صورت صریح ادعای وصایت 
بصری معرفی نموده است. این در حالی است که انصار مکتب او را کذاب 

کت نرسیده است. کنون به هال دانسته و تا

1.  من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص۲5 
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در . 2 و  کرده  مهدویت  ادعای  ق(  هـ  سال)850  در  کاشانی  عرشی  مال 
که جسد او را  سال)880 هـ ق( کشته شد. در بعضی از مجامع نوشته  اند 

کشته شدن سوزانیدند. یعنی 30 سال ادعای امامت!! پس از 
در سال)840 هـ ق( رئیس فرقه مشعشعیه )سید محمد مشعشع( که به . 3

مدعی  مکاشفه  طریق  به  بود  شده  موفق  مشعشعین  حکومت  تأسیس 
کت رسید. یعنی 30 سال  مهدویت شد. وی در سال)870 هـ ق( به هال

ادعای امامت!!!
سال . 4 در  و  کرده  مهدویت  ادعای  )1839م(  سال  در  قادیانی  احمد  میرزا 

کت رسید. یعنی 57 سال ادعای امامت! )1908( با مرض طاعوت به هال
که لزومًا مدعی امر امامت توسط خداوند  همه این موارد داللت بر این دارند 
که، خداوند فرد مدعی را از  قتل نفس نشده و آنچه مشخص می باشد این است 
گوش و قلب او را  کرده و برای همیشه چشم و  ج  دایره الطاف رحمانی خود خار

کریم فرمود:  ممهور می کند. چنانچه قرآن 
ٌم<.1  �ی ِ ا�بٌ َع�ن

ُهْم َعدنَ
َ
َوهتٌ َو ل

َ سث َ�ِرِهْم عنِ ْ �ب
أَ
ى ا

َ
ى َسْمِعِهْم َوَعل

َ
ِهْم َوَعل و�بِ

ُ
ل

ى �تُ
َ

ُه َعل
َ
لّل

ٱ
َم ا �تَ >حنَ

ل او نیز  ل احمد بصری و به تبع نتیجه استدال بر این اساس پایه دوم استدال
ابطال می گردد.
دلیل دوم: 

احمد بصری می گوید: 
کـرم حضـرت  »امـام رضـا؟ع؟ بعـد از بیـان نـص از تـورات و انجیـل بـر نـام رسـول ا

کـه ایـن محمـد، همـان  گفـت: »ولـی در نـزد مـا اثبـات نشـد  محمـد؟ص؟، جاثلیـق 

1.  بقره، 7 
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کنیـم و مـا شـک داریـم  کـه اقـرار بـه نبـوت او  محمـد اسـت و بـر مـا صحیـح نیسـت 

کردیـد. آیـا  کـه محمـد شـما باشـد... امـام رضـا؟ع؟ فرمودنـد: بـا شـک، احتجـاج 

را  باشـد  محمـد  نامـش   کـه  پیامبـری  امـروز،  بـه  تـا  آدم  از  بعـد  و  قبـل  خداونـد 

کـرد غیـر  کـه بـر تمـام انبیـاء نـازل  کتـب  مبعـوث نمـود؟ و آیـا نـام او را در بعضـی از 

کنـون کسـی قبـل از مـن  از  محمـد یافتیـد؟« آنهـا از جـواب دادن بازماندنـد.1 آیـا تا

کـه نامـش احمـد باشـد و خـود را فرزنـد امـام  کـرده اسـت  بـه ایـن روایـت احتجـاج 

بدانـد؟«.2  دوازدهـم 

گفته می شود:  ل  در پاسخ به این استدال
بوده  جاثلیق  به  نقضی  پاسخ  پی  در  و  مناظره  مقام  در  رضا؟ع؟  امام  ؛  اوالً

ک و میزان برای پاسخ به سئواالت  است.3 لذا این پاسخ نمی تواند به عنوان مال

1.  قـال الرضـا؟ع؟: احتججتـم بالشـک، فهـل بعـث اهلل قبـل أو بعـد مـن ولـد آدم الـی یومنـا هـذا نبیـا اسـمه محمـد او تجدونـه 
فـی شـی ء مـن الکتـب التـی انزلهـا اهلل علـی جمیـع األنبیـاء غیـر محمـد؟ ..«. و احجمـوا عـن الجـواب. اثبـات الهـداة، ج 1، 

ص1۹۴-1۹5 
۲.  الوصیة المقدسة الکتاب العاصم من الضالل، ص۲3 

3.  در برخـی مـوارد، پیامبـر و امامـان؟ع؟ در برابـر اسـتداللهای معانـدان در بسـیاری از مـوارد از پاسـخهای نقضـی اسـتفاده 
می کردنـد کـه بـه نمونـه هایـی اشـاره می شـود: در مناظـره پیامبـر؟ص؟ بـا مسـیحیاِن نجـران می خوانیـم: وقتـی نصـارای نجـران 
محضـر رسـول خـدا؟ص؟ رسـیدند، گفتنـد: ای محمـد! مـا را بـه چـه فـرا می خوانـی؟ فرمـود: بـه اینکـه شـهادت دهیـد کـه هیـچ 
معبودی جز اهلل نیسـت و اینکه من فرسـتاده خداوندم و اینکه عیسـی بنده و مخلوقی از مخلوقات خداوند اسـت که همانند 
گـر بنـده خـدا بـود، پس پدرش که بود؟ در این موقع فرشـته وحی  سـایر افـراد می خـورد و می آشـامید و محـدث می شـد. گفتنـد: ا
ـُه 

َ
 ل

َ
َقـُه ِمـن ُتـَراٍب ُثـّمَ َقـال

َ
 ِعیسـی ِعنـَد اهلِل َکَمَثـِل َءاَدَم َخل

َ
نـازل گردیـد و بـه پیامبـر اسـالم؟ص؟ گفـت کـه بـه آنـان بگـو: »ِإّنَ َمَثـل

ید، و سـپس به او فرمود: موجود باش! او هم  ُکن َفَیُکوُن«. َمَثل عیسـی در نزد خدا، همچون آدم اسـت؛ که او را از خاک آفر
 موجـود شـد. )بنابـر ایـن، والدت مسـیح بـدون پـدر، هرگـز دلیـل بـر الوهّیـت یـا فرزنـد خـدا بـودن نیسـت.(

ً
فـورا

چنانکه روشن است خالصه استدالل مسیحیان چنین است:
الـف. هـر کـس بـدون پـدر متولـد شـود، خـدا پـدر اوسـت. ب. حضرت عیسـی بـدون پدر متولد شـد. ج. نتیجه: پـس خداوند 

پـدر حضرت عیسـی اسـت.
گـر هـر  کـرم؟ص؟ چنیـن اسـت: ا یخـت. خالصـه اسـتدالل رسـول ا کـرم؟ص؟ بـا نقـض کبـرا، اسـتدالل آنـان را در هـم فـرو ر پیامبـر ا
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که  هستیم  بصری  احمد  از  َحّلی  پاسخ  دنبال  به  ما  آنکه  حال  و  باشد  مشابه 
کنون جوابی نداشته است. تا

که  کتب آسمانی تا حدی بیان شده است  کرم؟ص؟ در  ؛ توصیفات پیامبرا ً
ثانیا

هیچ  که  بطوری  می شناختند.  درستی  به  را  ایشان  مسیح  و  یهود  علمای  حتی 
شکی در حقانیت پیامبر آخرالزمان نداشته و حتی از زمان و محل تولد آن حضرت 
اسالم  با  عناد  علت  به  جاثلیق  مقاومت  لذا  داشتند.  دست  در  دقیقی  اطالعات 
کالم وحی است  بوده و با حقیقت مسأله بیگانه نبوده است. مؤید این سخن، 
ُهْم  �نْ ّمِ  

ً
ا �ت ِر�ی

�نَ  
�نَّ اإِ َو  اءُهْم  َ �ن ْ �ب

أَ
ا و�نَ 

ْعِر�نُ َ �ی َکَما   �ُ
و�نَ

ْعِر�نُ َ �ی ا�بَ  َ ِک�ت
ْ
ال اُهُم  َ �ن �یْ

�تَ
آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
>ال می فرماید:  که 

<.1 کسانی که به ایشان کتاب ]آسمانی [ داده ایم، همان  ُمو�نَ
َ
ْعل َ  َوُهْم �ی

�تَّ حَ
ْ

ُمو�نَ ال �تُ
ْ

ک �یَ
َ
ل

گروهی از  که پسران خود را می شناسند، او ]محمد[ را می شناسند و مسلمًا  گونه 
ایشان حقیقت را نهفته می دارند و خودشان ]هم [ می دانند.

شیعی  روایات  در  بصری  احمد  حقانیت  از  نشانی  هیچ  نکته،  این  حفظ  با 
کی از دجل و فریبکاری فردی  وجود نداشته و حتی در برخی از موارد، روایاتی حا
و  روایتی ضعیف  با  اولیه وی  آن، وجود  بر  در دست می باشد.2 مضاف  از بصره 
به مرحله ظن  را در مورد خود  اسالم  و حتی علماء  کرده  اعتماد ظهور  قابل  غیر 

نرسانده است. 

کـس بـدون پـدر متولـد شـود، خـدا پـدر اوسـت؛ پـس آدم هـم بـدون پـدر متولـد شـد و بایـد فرزنـد خـدا باشـد؛ ولـی تالـی باطـل 
اسـت؛ پـس مقـدم نیـز باطـل اسـت.

1.  بقره، 1۴6 
کم  ۲.  حضـرت امیـر المومنیـن؟ع؟ در کوفـه خطبـه ای ایـراد کردنـد و چنیـن فرمودنـد: »أیها الناس الزمـوا االرض من بعدی و ایا
و الشـّذاذ مـن آل محمـد... و یخـرج دجـال مـن دجلـة البصـرة و لیـس منـی و هو مقدمة الدجالین کلهـم«. ایها الناس بعد از من 
آرام باشـید و از یـک عـده قلیلـی از آل محّمـد صلـی اهلَلّ علیـه و آلـه بـر حـذر باشـید... و دّجالـی هـم از بصـره خـروج می کنـد کـه از 

نسـل من نیسـت و او مقدمه کلیه دّجالها اسـت. المالحم والفتن سـید ابن طاووس، باب 36، ص ۲۴۸-۲۴۹، ح 36۲ 
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؛ هیچگاه نمی توان به صرف انطباق نام یک مدعی با اسامی ذکر شده  ً
ثالثا

که برای اثبات حقانیت وی در مسأله  در روایات به حقانیت مدعی پی برد. چرا
مهمی همچون امامت و سفارت، نیاز به دالئل و براهین قطعی است. چنانچه 
کوفه بیرون آمدم و چون به مدینه رسیدم بر امام  یزید بن أبی حازم می گوید: از 
کسی  کردم. پس آن حضرت از من پرسید: »آیا  صادق؟ع؟ وارد شدم و بر او سالم 
کردم بله. فرمود: آیا بایکدیگر سخن هم  با تو هم صحبت و همراه بود؟ عرض 
کردم بله. مردی از مغیریه با من هم صحبت شد. حضرت فرمود  گفتید؟ عرض 
که محمد بن عبداهلل بن الحسن همان  کردم او می پنداشت  چه می گفت؟ عرض 
که اسم او اسم پیامبر و اسم پدرش همنام با  قائم است و دلیل بر آن این است 

پدر پیامبر؟ص؟ است. 
ک می گیری، در فرزندان حسین نیز  گر نام ها را مال گفتم ا من در جواب به او 
محمد بن عبداهلل بن علی وجود دارد. پس به این مقام اولویت دارند. وی به من 

کنیز است ولی این یکی فرزند زنی آزاد است. گفت همانا این فرزند 
در  چیزی  کردم  عرض  دادی؟  جوابی  چه  تو  فرمود  صادق؟ع؟  امام  پس 
که او)قائم(  گویم. آن حضرت فرمود: آیا نمیدانید  که به او پاسخ  اختیارم نبود 

فرزند آن زن اسیر شده است؟«.1
دلیل سوم: 

احمد بصری می گوید: 
کتاب هـای متعـدد بـوده اسـت، امـا خداونـد  »از هـزار سـال پیـش ایـن حدیـث در 

کـرده تـا بـه آن اسـتناد نکنـد و اینکـه مـن اولیـن  آن را از هـر مدعـی باطلـی حفـظ 

1.  غیبت نعمانی، باب 13، ص 3۲5 
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کـه بـه آن اسـتناد می کنـم دلیـل بـر حقانیتـم اسـت«.1  نفـری هسـتم 

گفته می شود: اواًل هر اول بودنی دلیل بر حقانیت  ل  در پاسخ به این استدال
در  اینکه  کما  بوده اند.  ترها  گمراه  و  اولین ها  که جزو  کسانی  بسیار  و چه  نبوده 
و  کرده  لعن  را  طهارت  و  عصمت  خاندان  به  کننده  ظلم  اولین  عاشورا  زیارت 

ٍد«.2 ٍد َو آِل ُمَحّمَ َل  َظاِلٍم  َظَلَم َحّقَ ُمَحّمَ ّوَ
َ
ُهَم  اْلَعْن  أ

َ
می فرماید: »الّل

که آیا از صدر  ثانیًا الزمه اثبات این ادعاء، استقراء تام3 از تاریخ است تا بدانیم 
لذا  خیر.  یا  نموده اند  استناد  روایت  این  به  که  بوده اند  کسانی  کنون،  تا  اسالم 

صرف ادعا نمی تواند مثبت ُمدعا باشد.
این  به  بصری  احمد  از  پیش  مهدویت،  دروغین  مدعیان  از  مورد  دو  ثالثًا 
کرده و خود را وصی سیزدهم دانسته اند، در تاریخ ثبت شده است  روایت استناد 
که عبارتند از:  کفایت می کند  ل احمد بصری  که این دو مورد برای ابطال استدال

بصـری، . 1 احمـد  ادعـای  آغـاز  از  پیـش  یعنـی10 سـال  در سـال )1372ش(، 
فـردی بـه نـام »علیرضـا پیغـان«، در صفحـه 41 کتـاب القائـم، کـه اتفاقـا 
طوسـی؟هر؟  شـیخ  کتـاب  در  مذکـور  وصیـت  روایـت  بـه  بـار  اولیـن  بـرای 
کـرده و خـود را جانشـین امـام دوازدهـم؟ع؟ و مهـدی اول معرفـی  اسـتناد 
کـرد، امـا ایـن فـرد 15 سـال پـس از اعـالم ادعـای وصایت، در دی ماه سـال 

گردیـد. )1387ش( در شـهر مقـدس قـم اعـدام 
پیـش از سـقوط صـدام، عـده ای از متصوفـه بـا شـعار زمینـه سـازی نظامـی . 2

1.  الوصیة المقدسة الکتاب العاصم من الضالل، ص۲۴ 
یارات، ص17۸  ۲.  کامل الز

3.  اسـتقراء تـام در جایـی اسـت کـه افـراد مـورد نظـر، یعنـی نمونه هـای جزئیـی کـه می خواهیـم از آن هـا نتیجـه گیـری کنیـم، بـه 
تعـدادی باشـند کـه بتوانیـم همـه آن هـا را بررسـی کنیـم؛ یعنـی افـراد و نمونـه هـا، محصـور و معـدود باشـند و هـر یـک جـدا جـدا 

مـورد بررسـی قرارگرفتـه باشـند و پـس از بررسـی همـه آن هـا، حکـم کلـی صـادر شـود.
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امـر(  مولی)ولـی  بـه  را  خـود  و  برخاسـته  موعـود؟ع؟  مهـدی  ظهـور  بـرای 
کردنـد. بالفاصله  کـرده و مـردم را بـرای یـاری آن حضـرت دعـوت  منسـوب 
پـس از سـقوط رژیـم بعـث، بـا تشـکیل قـوای نظامـی؛ بـه بخشـی از بابـل، 
گرفتنـد.  کربـال، نجـف و دیوانیـة تسـلط یافتـه و محافظـت آن را بـه عهـده 
الممّهـد  »سـید  نـام  بـا  آنـان  بیـن  در  فـردی  کـه  بودنـد  بـاور  ایـن  بـر  آنـان 
کـه فردی درسـتکار بوده و زعامت جریـان را بر عهده دارد.  الیمانـی« اسـت 
کتاب  یکـی از مهمتریـن ادلـه حقانیـت آنـان، اسـتناد بـه روایـت وصیـت در 
الغیبـة طوسـی؟هر؟ جهـت اثبـات فرزنـدی و وصایـت و رسـالت و مهدویت  

فـردی بـه نـام وی اسـت1.

پرسش های درس
1. دلیل اول احمد در خصوص تطبیق نامش با احمد در حدیث چیست؟

2. دلیل دوم احمد در خصوص تطبیق نامش با احمد در حدیث چیست؟
3. دلیل سوم احمد در خصوص تطبیق نامش با احمد در حدیث چیست؟

کرده و مدت طوالنی عمر نمودند  که ادعای امامت  کسانی  4. نام دو نفر از 
کنید. را بیان 

یة، المعلومات الوطنیة، ص1۲  1.  الحرکة المولو
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اتباع احمد بصری به جهت آنکه بتوانند جایگاه وی را مشروع جلوه دهند، 
که نامشان احمد بوده و در روایات ذکر شده اند را به احمدالحسن  کسانی  تمامی 
ربط داده و او را مصداق آن روایات می دانند. برخی از آن روایات مورد بررسی و 

نقد قرار می گیرد: 

تولد دو احمد �
که در آن به تولد دو احمد بشارت  اتباع احمد بصری روایتی را نقل می کنند 
از آنان متولد مکه است و پیامبر بوده و دیگری متولد  که یکی  داده شده است 
قریه ای از عراق است و امام می باشد. لذا از این طریق سعی در تطبیق مولود قریه 

عراق با احمد اسماعیل را دارند. 
مال  کافی  ح  شر کتاب  از  عبارتی  بصری  احمد  اتباع  اینکه؛  توجه  قابل  نکته 
با  را  باقر؟ع؟  امام  روایت  ذیل  در  االفاضل  بعض  به  منتسب  مازندرانی،  صالح 
که علی  کرده و به مردم معرفی می کنند. بطوری  عنوان روایت معصوم؟ع؟ تلقی 
کرده و آن را  کتاب الطریق الی الدعوة الیمانیة به این مطلب تصریح  ابو رغیف در 
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کننده به احمدالحسن دانسته است.1  یکی از روایت های اشاره 
در متن روایت آمده است: 

َجـاَء  آِلـِه  َو  ْیـِه 
َ
َعل اهلُل  ـی 

َّ
َصل ِبـّیُ  الّنَ ُوِلـَد  ـا  ّمَ

َ
»ل  :

َ
ـال

َ
ق ُم، 

َ
ـال الّسَ ْیـِه 

َ
َعل َجْعَفـٍر  ِبـی 

َ
أ َعـْن 

َوِلیـُد 
ْ
ُمِغیـَرِة َو ال

ْ
ْبـُن ال َرْیـٍش ِفیِهـْم ِهَشـاُم 

ُ
ٍ ِمـْن ق

َ
ِإلـی  َمـإ ِکَتـاِب 

ْ
ْهـِل ال

َ
أ    ِمـْن 

ٌ
َرُجـل

ـَة َو ُعْتَبـُة ْبـُن  َمّیَ
ُ
ِبـی َعْمـِرو ْبـِن أ

َ
ُبـو َوْجـَزَة ْبـُن أ

َ
َعـاُص ْبـُن ِهَشـاٍم  َو أ

ْ
ُمِغیـَرِة َو ال

ْ
ْبـُن ال

ٌم 
َ

ْسـِطیَن  ُغال
َ
 ِبِفل

ً
ُوِلَد ِإذا

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
وا: ال

ُ
َقال

َ
ـَة؟ ف

َ
ْیل

َّ
ـوٌد الل

ُ
 ُوِلـَد ِفیُکـْم َمْول

َ
: أ

َ
َقـال

َ
َرِبیَعـَة، ف

َیُهوِد 
ْ
ِکَتـاِب َو ال

ْ
ْهِل ال

َ
ُک   أ

َ
ْدَکـِن ، َو َیُکوُن َهال

َ ْ
َخـّزِ األ

ْ
ـْوِن   ال

َ
َکل ْحَمـُد ِبـِه َشـاَمٌة  

َ
اْسـُمُه أ

َعلـی  َیَدْیه ...«2 

کـه نبـی خـدا؟ص؟ بـه دنیـا آمـد، مـردی از اهـل  امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: آن هنـگام 

کـه در میـان آنـان هشـام بـن المغیـرة و الولید  گروهـی از قریـش آمـد  کتـاب بـه نـزد 

بـن المغیـرة و العـاص بـن هشـام و أبـو وجـزة بـن أبـی عمـرو بـن امّیـة و عتبـة بـن 

گفـت: آیـا امشـب در میـان شـما فرزنـدی بـه  ربیعـة نیـز حضـور داشـتند. بـه آنـان 

گفـت پـس حتمـا در فلسـطین پسـری متولـد شـده  گفتنـد نـه!  دنیـا آمـده اسـت؟ 

کـه نامـش احمـد اسـت و خالـی بـه رنـگ ابریشـم سـیاه دارد و هالکـت اهـل  اسـت 

کتـاب و یهـود بـه دسـت او می باشـد. 

گونه ای را با عنوان  مال صالح مازندرانی در توضیح این روایت، عبارت روایت 
که می گوید:  قول بعض االفاضل آورده است 

و  بذلـک  الرجـل  علـم  توجیـه  فـی  اسـترآبادی(  االفاضل)فاضـل  بعـض  قـال  »و 

المنزلـة  الکتـب  فـی  بعـد قولهـم »ال« مذکـور  ْسـِطیَن « 
َ
ِبِفل  

ً
ِإذا ُوِلـَد 

َ
»ف قولـه  توجیـه 

یق الی الدعوة الیمانیة، ص۲6  1.  الطر
۲.  شرح کافی-األصول و الروضة، ج 1۲، ص۴۰۰ 
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علـی األنبیـاء المتقدمیـن علیهـم السـالم یولـد فی مکـة رجل معصوم اسـمه أحمد 

کذلـک فـی قریـة مـن  العـراق  أحدهمـا نبـی و االخـر امـام «.1  کنیتـه أبـو القاسـم و  و 

از افاضل علماء در توجیه علم آن مرد یهودی به آن خبر و توجیه  و بعضی 
کتب انبیاء  که پس، از فلسطین متولد شده است، خبری را از  سخن وی به این 
که نامش  که در مکه مردی متولد می شود  کرده اند به این مضمون  گذشته نقل 
آنان  از  ابوالقاسم است، همچنین در روستایی در عراق. یکی  کنیه اش  و  احمد 

پیامبر است و دیگری امام است.
گفته می شود: در پاسخ به برداشت نادرست اتباع احمد بصری از این روایت 

که از امام باقر؟ع؟ نقل شده است، این مولود را از فلسطین  اوالً اصل روایت 

معرفی می کند، نه از عراق، )آنهم از بصره عراق(.
 روایِت نقل شده از امام باقر؟ع؟، نقل قولی از سخن مرد یهودی است که 

ً
ثانیا

گفت: »َفُوِلَد ِإذًا ِبِفَلْسِطیَن «. در مواجهه با پاسخ منفی قریش به اشتباه افتاده و 
آن مرد یهودی تولد از فلسطین را هم به عنوان پیشگویی برای آینده   

ً
ثالثا

گفتند در مکه به دنیا  ذکر نکرده و اشاره اش به زمان حال بوده است. لذا وقتی 
گفت: پس در فلسطین متولد شده است. پس نمی توان نام فلسطین را  نیامده 
به قریه ای از عراق تأویل برده یا آن را به عنوان یک پیشگویی برای متولد شدن 

کرد.  فردی در آخرالزمان به نام احمد تلقی 
کتاب مالصالح مازندرانی آمده است، عبارتی روایت گونه است  ً آنچه در 

رابعا

که بدون اتصال به معصوم نقل شده و فاقد اعتبار می باشد.

1.  همان.
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دولت احمدیه �
دولت  و  محمدی  پرچم  به  البیان«  »خطبة  از  نقل  به  الناصب،  الزام  کتاب 
کرده و  که اتباع احمد بصری آن را مصادره به مطلوب  کرده است  احمدی اشاره 
با استفاده از مشابهت اسمی و تقطیع روایت، در صدد سوء استفاده می باشند. در 

این خطبه آمده است:
»فیظهـر عنـد ذلـک صاحـب الرایـة المحّمدیـة و الدولـة األحمدیـة القائم بالسـیف 

الحـال الصـادق فـی المقـال یمهد األرض و یحیی السـّنة و الفرض سـیکون ذلک 

بعـد ألـف و مائـة و أربـع و ثمانیـن سـنة مـن ِسـَنی الفترة بعـد الهجرة«1 

و  شمشیر  به  قائم  و  احمدی  دولت  و  محمدی  پرچم  صاحب  زمان،  آن  در 
کرد. زمین را آماده می کند و سنت را زنده می کند و  گفتار ظهور خواهد  راست گو در 

این بعد از هزار و صد و هشتاد و چهار سال پس از هجرت محقق می شود. 
که: در پاسخ عرض می شود 

کتب معتبر شیعی نیامده و برای اولین بار به نقل از محمد  اواًل این خطبه در 
کتاب الزام الناصب ذکر شده و پس از  بن طلحة شافعی)از علمای اهل سنت( در 

کتب شیعی ذکر نشده است. آن نیز در هیچکدام از 
که بر اساس دیدگاه تمامی  ثانیًا این عبارت، بخشی از »خطبة البیان« است 
اعتبار  فاقد  و  بوده  غالیان  دست  پرداخته  و  ساخته  خطبه؛  این  شیعه،  علمای 

است.2

یف، ج ۲، ص1۹7  1.  إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب عجل اهلل تعالی فرجه الشر
۲.  دالئل عدم اعتبار خطبة البیان عبارتند از: 

کتـاب الـزام الناصـب، نوشـته علـی یـزدی  ین منبـع بـه آن،  کهـن ذکـر نشـده و دسـترس تر کتـب روایـی  اواًل؛ خطبـه در 
حائـری)م1333ق( اسـت. در ایـن کتـاب، سـه نسـخه و بـه عبارتـی سـه متـن بـرای خطبـه البیان ذکر شـده اسـت کـه هر یک با 
یادی دارند. البته برای دو نسـخه اول آن، منبعی ارائه نشـده و نسـخه سـوم را به کتاب الدر المنظم فی  دیگری تفاوت های ز
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السـّر االعظـم نوشـته محمدبـن طلحـه شـافعی، )م 65۲ق( منتسـب می کنـد کـه از علمـای اهـل سـنت اسـت. حائـری یـزدی، 
علـی، الـزام الناصـب فـی اثبـات الحجـة الغائـب، ج ۲، ص ۲3۲ 

بـاره وی قابـل  ؛ مهم تـر از سلسـله سـند ایـن خطبـه، راوی اصلـی آن، یعنـی »عبداهلل بـن مسـعود« اسـت کـه چنـد نکتـه در
ً
ثانیـا

توجـه اسـت:
یـح خطبـه که، علـی؟ع؟ خطبه البیان  1. عبـداهلل بـن مسـعود پیـش از خالفـت امیرمؤمنـان؟ع؟ از دنیـا رفتـه و بـا توجـه بـه تصر
را پـس از خالفـت خـود در بصـره یـا کوفـه ایـراد کـرده اسـت، نمی تـوان گفـت کـه در زمـان حیـات ابن مسـعود بیان شـده اسـت.

۲. بـه اذعـان علمـای اهـل سـنت، هیـچ گاه عبداهلل بـن مسـعود از حضـرت علـی؟ع؟ روایـت نکـرده اسـت.  المـزی، یوسـف بن 
الزکـی، تهذیـب الکمـال فی اسـماء الرجـال، ج 16، ص 1۲1 

3. سـند ایـن خطبـه مرفـوع اسـت؛ یعنـی بیـن ابن مسـعود و شـنونده خطبـه، شـخص یـا اشـخاصی وجـود دارنـد و ایـن مطلب، 
بـاره نادرسـتی سـند خطبـه باقـی نمی گـذارد. جـای هیچ گونـه توجیهـی در

؛ در سـند ایـن خطبـه، غیـر از طـوق  بـن مالـک کـه هیـچ روایتـی از او نقـل نشـده، بلکـه یکـی از فرماندهـان هارون الرشـید 
ً
ثالثـا

اسـت کـه در سـال ۲16ق از دنیـا رفـت ، تمامـی افـرادی کـه در ایـن کتـاب بـه  عنـوان سـند حدیـث معرفـی شـده اند، همگـی 
یـخ الیعقوبـی، ج ۲، ص ۴۲۴  یـخ الطبـری، ج ۸، ص 3۲3 و تار مجهـول بـوده و از ناشـناخته های روایـی هسـتند. تار

یـب بـه اتفـاق علمـای شـیعه، سـند خطبـة البیان مخـدوش بوده و  کثـر قر ؛ در برخـی از روایـات و همچنیـن بـر اسـاس بـاور ا
ً
رابعـا

آن را سـاخته و پرداختـه غـالت شـیعه دانسـته اند:
1. عالمـه مجلسـی؟هر؟ آورده اسـت: »همانـا خطبـة البیـان و مـوارد مشـابه آن در کتـب مـا نبـوده و فقـط در کتاب هـای غـالت 

یافتـه می شـود«.  قمـی، عبـاس، سـفینة البحـار، ج۲، ص66۴ بـه نقـل از بحـار االنـوار، ج ۲5، ص3۴۸ 
ینـی گفتـه اسـت: »از جملـه روایـات دروغ کـه مخالفـان امیـر المؤمنیـن؟ع؟ آورده اند، خطبه اى اسـت که ُغالت  ۲. عالمـه قزو
ینـی، مـال خلیـل بـن غـازى، صافی  َبَیـان  می نامنـد«.  قزو

ْ
افتـرا کرده انـد و بـر امیـر المؤمنیـن؟ع؟ منسـوب نمـوده و آن را ُخْطَبـُة ال

ینـی(، ج ۲، ص۴۴۰   در شـرح کافـی )مـال خلیل قزو
ٍد، َعْن َسـْهِل ْبِن  وی در خصوص رد خطبة البیان روایتی را از امام صادق؟ع؟ آورده و بر آن اسـتناد کرده اسـت: َعِلّیُ ْبُن ُمَحّمَ
 ْبـُن ُقَتْیَبَة، 

ُ
َثِنی ِإْسـَماِعیل : َحّدَ

َ
َوِلیـِد- َعـْن َعِلـّیِ ْبـِن َسـْیِف ْبـِن َعِمیَرَة، َقـال

ْ
ـُد ْبـُن ال - َواْسـُمُه ُمَحّمَ ْیَرِفـّیِ َیـاٍد، َعـْن َشـَباٍب الّصَ ِز

ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ َمـا 
ْ
ِمیـِر ال

َ
ُعـوَن َعلـی  أ ْقـَواٍم َیّدَ

َ
 أِل

ً
: »َعَجبـا

َ
َنـا، َفَقـال

َ
ِبـی َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َفاْبَتَدأ

َ
َقاُن َعلـی  أ

َ
َنـا َوِعیسـی  َشـل

َ
ـُت أ

ْ
: َدَخل

َ
َقـال

ِهـِم ِعَبـاَدُه َحْمـَدُه، َوَفاِطِرِهـْم َعلـی  َمْعِرَفـِة 
ْ
ُمل

ْ
َحْمـُد هلِلَِّ ال

ْ
: ال

َ
ُکوَفـِة، َفَقـال

ْ
ـاَس ِبال ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ الّنَ

ْ
ِمیـُر ال

َ
، َخَطـَب أ ـْم ِبـِه َقـّطُ

َّ
ـْم َیَتَکل

َ
ل

ِتـِه«. اى تعّجـب از جماعت هایـی کـه ادعـا می کننـد بـر امیـر المؤمنیـن؟ع؟ سـخنی را کـه نگفتـه آن را هرگـز؛ چـرا کـه خطبه  ِبّیَ ُبو ُر
امیـر المؤمنیـن؟ع؟ بـه مـردم کوفـه بـه ایـن روش بـود کـه گفت: سـتایش اهلل تعالی را اسـت که به شـواهد ربوبّیت بـه دل بندگان 
 اختیـار هـر کـس و هر چیز بودِن خـود را، بی حاجت 

ّ
ـی ایشـان کـرده شـناخت صاحـب کل

ّ
خـود انداختـه سـتایش خـود را و جبل

بـه نظـر ایشـان، در کتـاب الهـی و قـول رسـول و ُحَجـج... 
یسـد: »مسـتند صحیحـی بـرای ایـن خطبـه نیافتـم و هیچ کـدام از محدثـان بـزرگ مانند  3. مؤلـف کتـاب بشـارة االسـالم می نو
کلینـی، صـدوق و شـیخ طوسـی آن را نقـل نکرده انـد و از ایـن  کـه عالمـه مجلسـی بـا همـه اطـالع و احاطـه بـر احادیـث، ایـن 

خطبـه را نیـاورده اسـت، نشـانگر بی اعتمـادی وی بـه ایـن خطبـه اسـت«. بشـارة االسـالم، ص 75، ح ۲1۴ 
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ذلک  است)سیکون  شده  ظهور  سال  به  اشاره  خطبه،  همین  ادامه  در  ثالثًا 
که همین مساله  بعد ألف و مائة و أربع و ثمانین سنة من سنی الفترة بعد الهجرة( 

صریح روایات رّد توقیت در تعارض است:  
َب 

َ
 »َکـذ

َ
َقـال

َ
َقاِئـِم؟ع؟ ف

ْ
ُتُه َعـِن ال

ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
ـال

َ
ِبـی َعْبـِد اهلِل؟ع؟ ق

َ
ِبـی َبِصیـٍر َعـْن أ

َ
َعـْن أ

گفتنـد. ما  کننـدگان وقـت ظهـور دروغ  ـُت «.1 تعییـن  ِ
ّ

 ُنَوق
َ

 َبْیـٍت ال
ُ

ْهـل
َ
ـا أ

َ
اُتـوَن ِإّن

َّ
َوق

ْ
ال

اهل بیـت نیـز وقـت تعییـن نمی کنیـم.

احمد ساق زرد �
که به زعم خود،  کرده است  کتاب خود2 به روایاتی اشاره  علی ابو رغیف در 
مؤید احمدالحسن می باشند. یکی از این روایات، روایت مربوط به جوانی است 
که دو ساق پای او زرد است و نامش احمد است. لذا سعی بر آن دارد تا مصادره 
کرده و از این تشابه اسمی استفاده های الزم را انجام دهد. در پاسخ  به مطلوب 

گفته می شود: ع  به این موضو
نام  از جوانی  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ است،  به  که منسوب  لؤلؤّیه  در خطبه 

یـد: »هنـوز ایمـان راوى خطبة البیـان بر ما ظاهر  بـاره ایـن خطبـه می گو ۴. عالمـه نـور اهلل شوشـترى، از علمـای بـه نـام شـیعه در
نشـده اسـت، ضمـن اینکـه عبـارات خطبـة البیـان بـر وجهـی کـه علمـاء معنـی آن را فهمیده انـد موافـق قـرآن و أصـول مذهـب 
یـان خطبة البیان مجهول اسـت  نیسـت. پـس بالضـروره می بایـد کـه نسـبت آن عبـارات بحضـرت امیـر باطـل باشـد و چون راو
می تـوان گفـت کـه آن خطبـه را یکـی از ایشـان بـه آن حضـرت نسـبت داده باشـد و یـا بـه احتمـال قوی، بعضی از عامـه یا معتزله 
آن عبـارات را بـه نـام آن حضـرت مشـهور سـاخته باشـند تـا عـوام شـیعه بنقـل آن اقبـال نماینـد آنـگاه اقبـال ایشـان را بـه نقـل و 
روایـت آن موجـب تشـنیع و تجهیـل طایفـه شـیعه سـازند و بـر علمـاء ظاهـر اسـت کـه جمیـع ایـن اختالفـات که در دین پیدا شـد 
از أحادیـث کاذبـه و اخبـار موضوعـه خارجیـان و غـالت اسـت و در کتـب رجـال شـیعه تنبیـه بـر روایـات بسـیار از غالت شـیعه 
یف الدیـن، الصـوارم الُمهرقـة فی نقد الصواعق الُمحرقة )البـن حجر الهیثمی(، ص۸۹  کرده انـد«. شوشـترى، نـور اهلل بـن شـر

1.  کافی، ج 1، ص36۸ 
یق الی الدعوة الیمانی، ص ۲6  ۲.  الطر
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که ساق  پاهایش زرد رنگ بوده و نام وی احمد است. این فرد  برده شده است 
که بعدها به همراه  بر اساس تحلیل و شواهد تاریخی یکی از فرزندان بویه است 

برادران خود، حکومت آل بویه را تأسیس نمود. در روایت آمده است: 
َکـَة 

َ
َمْمل

ْ
ـَة َو ال َمِوّیَ

ُ ْ
ِفَتـَن األ

ْ
اْرَهُبـوا ال

َ
َمِغیـِب ف

ْ
ِریـٍب َو ُمْنَطِلـٌق ِلل

َ
 َو ِإّنِـی َظاِعـٌن َعـْن ق

َ
ال

َ
أ

ـاس...  َعّبَ
ْ
َکـَة َبِنـی ال

َ
ِکـٍم تقتـل  َمْمل ٍء ُمَتَرا

َ
ِحـَم َو َبـال

َ
َکـْم ِمـْن َمال

َ
َة َو ِمْنَهـا ف َکْسـَرِوّیَ

ْ
ال

ِباْسـِم  َمَناِبِرِهـْم  ـی 
َ
َعل ُدِعـَی  ا 

َ
ِإذ ْرِض 

َ ْ
األ ْهـِل 

َ
أِل  

ٌ
َوْیـل اِء  َغـّرَ

ْ
ال ُخْطَبـِة 

ْ
ال ِفـی  ـُه؟ع؟ 

ُ
ْول

َ
ق

ـا ِصَفَتُهْم  ّنَ ا َبّیَ ّمَ
َ
ِکـْن ل

َ
َقاِبِهـْم َو ل

ْ
ل

َ
َتِجـی ِفـی أ

ْ
ُمل

ْ
ـْم ُیْعـَرِف ال

َ
ُمْسـَتْکِفی َو ل

ْ
َتِجـی َو ال

ْ
ُمل

ْ
ال

 ِمـْن َرِبیَعَة 
َ

ُجل ُکـُر الّرَ
ْ

ـی َبِنـی َحْمـَداَن ُثـّمَ َیذ
َ
 ِإل

َ
َتَجـأ

ْ
ـِذی ال

َّ
ِقـی ال ُمّتَ

ْ
ـَب ِبال

َ
ّق

َ
ُمل

ْ
َوَجْدَنـا ال

 ُثـّمَ 
ٌ

ـاف
َ

 َو ق
ٌ

ِل اْسـِمِه ِسـیٌن َو ِمیـٌم َو َیْعُقـُب ِبَرُجـٍل ِفـی اْسـِمِه َدال ّوَ
َ
 ِفـی أ

َ
ـال

َ
ـِذی ق

َّ
ال

ْیِن اْسـُمُه 
َ

ـاق ْصَفـَر الّسَ
َ ْ
َم األ

َ
ُغـال

ْ
ـُه؟ع؟ َو ِإّنَ ِمْنُهـُم ال

ُ
ْول

َ
ِکـِه َو ق

ْ
ُکـُر ِصَفَتـُه َو ِصَفـَة ُمل

ْ
َیذ

َبـِة 
َ
َجـاِل َو َغل ـِن الّرِ

ْ
ـی َو َدف

َ
َقْتل

ْ
ـی ال

َ
َجْرَحـی َعل

ْ
ْحَمـُد و قولـه؟ع؟ َو ُیَنـاِدی ُمَنـاِدی ال

َ
أ

ْطـَراِف ِمْصـَر 
َ
ـی أ

َ
ِقْبـِط َعل

ْ
َبـِة ال

َ
ـِعیِر َو َغل ـی الّسَ

َ
ُقْفـِص َعل

ْ
َبـِة ال

َ
ـْنِد َو َغل ـی الّسِ

َ
ِهْنـِد َعل

ْ
ال

ـْرِک  َبـِة الّتُ
َ
َیَمـِن َو َغل

ْ
ـی ال

َ
َحَبَشـِة َعل

ْ
َبـِة ال

َ
ِریِقَیـَة َو َغل

ْ
ْطـَراِف ِإف

َ
ـی أ

َ
ـَس َعل

ُ
ْنُدل

َ
َبـِة أ

َ
َو َغل

َخ  َة َو َصَر ـی ِإْرِمیِنّیَ
َ
َة َعل ْهِل ِإْرِمیِنّیَ

َ
َبِة أ

َ
ـاِم َو َغل

َ
ی الّش

َ
وِم َعل َبـِة الـّرُ

َ
ـی ُخَراَسـاَن َو َغل

َ
َعل

 
ُ

ـال ّجَ
َ

ِعیـِن الّد
َّ
ـُم الل

َ
َراُء َو َظَهـَر َعل

ْ
َعـذ

ْ
ـِت ال

َ
ُتّض

ْ
ِحَجـاُب َو اف

ْ
ِعـَراِق ُهِتـَک ال

ْ
ُخ ِبال ـاِر الّصَ

کـه مـن  گاه باشـید  َقاِئـِم؟ع؟«.1 امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ فرمـود: آ
ْ
َکـَر ُخـُروَج ال

َ
ُثـّمَ ذ

کنـم و بـه عالـم غیـب رهسـپار  بـار سـفر بسـته  ام و بـزودى از ایـن دنیـا حرکـت مـی  

کسـروّیه بوده باشـید و  مـی  شـوم، بنابرایـن شـما در انتظـار فتنـه اموّیـه و سـلطنت 

منتظـر بالهـای پـی در پـی و قتـل در مملکـت بنـی عبـاس باشـید...  و فرمودنـد: 

کـه بـر روی منبرهایشـان بـه اسـم ملتجـی و مسـتکفی  وای بـر اهـل زمیـن، زمانـی 

1.  بحار األنوار، ج ۴1، ص31۸ 
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کـه صفـت او را  دعـوت شـود و ملتجـی شـناخته نشـود بـا القابـش و لکـن زمانـی 

کـه بـه بنـی حمـدان پنـاه بـرده  کردیـم، او را ملقـب بـه متقـی می یابیـد  توصیـف 

کـه در ابتـدای اسـم او سـین و میـم  اسـت. سـپس نـام مـردی از شـهر ربیعـه را بـرد 

کـه در نامـش دال و قـاف اسـت، سـپس صفـت  بـود و پـس از او از مـردی نـام بـرد 

کـه سـاق  و صفـت حکومتـش را نـام بـرد و فرمـود همانـا یکـی از آنهـا جوانـی اسـت 

و  زخـم  دو  بـه  می دهـد  نـدا  منـادی  سـپس  فرمـود:  و  اسـت.  رنـگ  زرد  پاهایـش 

کسـتان و غلبـه قفـص بـر فلسـطین و  قتـل، سـپس دفـن رجـال و غلبـه هنـد بـر پا

غلبـه قبـط بـر مصـر و غلبـه اندلـس بـر آفریقـا و غلبـه حبشـه بـر یمـن و غلبـه تـرک 

بـر خراسـان و غلبـه روم بـر شـام و... ظهـور علـم دجـال اتفـاق افتـاده و پـس از آن 

خـروج قائـم؟ع؟ اسـت. 

مورد  روایت  متن  در  شده  ح  مطر واژگان  باید  ابتدا  سئوال،  به  پاسخ  برای 
که عبارتند از: گیرد  بررسی قرار 

الُملتجی: پناه برنده، پناه جو.. 1

الُمسـتکفی: أبـو القاسـم عبـد اهلل ابـن المکتفـی ابـن المعتضـد، المسـتکفی . 2

که از سالهای )944هـ.ق(  باهلل( خلیفه ای از خلفای عباسی در بغداد بود 
تـا )946هــ.ق( در سـرزمین های اسـالمی فرمـان می رانـد.1

الُمتقی: ابواسحاق)ابوالحق( ابراهیم متقی.2. 3

بنـی حمـدان: آِل َحْمـدان، سلسـله ای شـیعی مذهـب از قبیلـة بنب َتْغِلب که . 4

از حـدود )292هــ.ق( تـا )394هــ.ق( بـر بخشـهایی از شـام و شـمال عـراق 
)جزیـره( فرمـان راندند.

1.  اخبار الدوله العباسیه و فیه اخبار العباس و اوالده، ص ۲65. الدولة العباسیة. ص 1۴۴ 
۲.  همان.
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ربیعه: محل حکومت ابراهیم بن حمدان است.. 5

کـه تأسـیس دولـت آل بویـه بـه دسـت . 6 احمـد: یکـی از سـه فرزنـد بویـه اسـت 
ایـن سـه بـرادر انجـام یافـت. اسـامی آنـان علـی، حسـن و احمـد بـود.1

با حفظ این مقدمه؛ بخشی از داستان قیام آل بویه به صورت مختصر عرض 
گردد:  می شود تا بدینوسیله تحلیل تاریخی روایت مذکور مشخص 

که »متقی«2 و »توزون«3 به طرف موصل رفته  درسال )332هـ.ق( هنگامی 
ببرد.  بر عراق حمله  که  کردند  بویه دعوت  از احمد بن  بریدی4  برادران  بودند، 
کرد اما برادران بریدی به او چنانکه وعده  احمد از طرف دیالمه به عراق حمله 
کمک نکردند و توزون از موصل برگشته و دیالمه را مغلوب ساخت  داده بودند، 
بنی  حکومت  گذار  ناصرالدوله)بنیان  به  و  رفته  موصل  به  او  ترس  از  متقی  و  
را  خلیفه  خواهی  صلح  اظهار  و  سوگند  با  باالخره  توزون  اما  برد.  پناه  حمدان(5 
او به خالفت  را به جای  کرد و »مستکفی«  کور  را  او  به بغداد برگرداند و روز بعد 

گذاشت.6
در همین ایام، احمدبن بویه به همراهی ابومحمدحسن بن محمدمهلبی در 
11 جمادی االولی )334 هـ.ق( بدون جنگ بر بغداد دست یافت و با خلیفه به 

یخ ایران بعد از اسالم، ص۸7  1.  تار
۲.  پـس از وفـات رضـی، بـا اعمـال نفـوذ ابـن رائـق، امیراالمـرای بغـداد، ابوالحـق ابراهیـم بـن المقتـدر ملقـب بـه المتقـی بـاهلل 

بـه خالفـت رسـید.
ید. 3.  متقی در سال )331 هـ.ق( شخصی به نام »توزون« از امیران و بزرگان ترک را به امیر االمرایی برگز

یـد بصـره بـوده  یـدی، اسـت کـه صاحـب بر ۴.  نـام ایـن خانـدان برگرفتـه از شـغل پـدر آنـان، ابوعبـداهلل حسـن بـن عبـداهلل بر
اسـت.

5.  حسن بن ابی الهیجا )35۸هـ.ق( ملقب به ناصرالدوله، پایه گذار سلسلة حمدانیان)بنی حمدان( موصل است.
یخ، ج ۸، 3۸3. کتاب تجارب االمم، ج۲، ص۲۲ـ3۰  6.  الکامل فی التار
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معزالدوله  به  را  احمد  و  داد  خلعت  او  به  نیز  مستکفی  نمود.  رفتار  تمام  احترام 
ملقب  الدوله  رکن  به  را  حسن  دیگرش  برادر  و  عمادالدوله  به  را  علی  برادرش  و 

گرداند.1
که؛ اواًل آغاز خطبه  با دقت نظر در متن خطبه و تاریخ مذکور، روشن می گردد 
کسروی و اموی و بنی عباس اشاره دارد و بال فاصله به ملتجی)متقی  به فتنه 
که پس از شکست، به بنی حمدان پناه برد و پس از او  خلیفه(، اشاره شده است 
که در سن جوانی  المستکفی به مقام خالفت رسید. در این بین احمد بن بویه 

کرد و خون زیادی ریخته شد.  بود به عراق و ایران غلبه 
کسرویه و امویه و قتل بنی عباس و ماجرای متقی  ثانیًا پس از اشاره به فتنه 
که  و مستکفی و احمد، به موارد زیادی از فتنه های آخرالزمان اشاره شده است 

ع آن نوبت به ذکر وقایع قیام قائم می رسد.  پس از وقو
به  مربوط  مسائل  و  بصری  احمد  با  ارتباطی  هیچ  مذکور  روایت  بنابراین، 
کشتار عصر بعد از  عصر حاضر نداشته و حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟، مردم را 

کرده است. گاه  خودش آ

شعارهم احمد احمد �
که به  ع روایت در دست است  گنجینه های طالقان دو نو در خصوص شعار 

جهت روشن شدن مسأله به هر دو اشاره می گردد. 
کتاب »منتخب األنوار  الف. شعار »احمد احمد« برای اولین بار و آخرین بار در 
المضیئة فی ذکر القائم الحّجة؟ع؟ « تألیف علی بن عبد الکریم بهاء الدین نیلی 

نجفی، آمده است:

یخ ابن خلدون، ج۲، ص651  1.  تار
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ْ
ل

َ
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 ِفّض

َ
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َ
ْیـَس ِبذ

َ
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َ
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ْنُظُر 
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ّنِـی أ

َ
َکأ ْیـِه ِعَصاَبـٌة َحْمـَراُء 

َ
ـٍة َشـْهَباَء َعل

َ
ـی َبْغل

َ
َیُقوُدُهـْم َشـاّبٌ ِمـْن َبِنـی َهاِشـٍم َعل

ـِج«.1 امام 
ْ
ل

َ
ی الّث

َ
  َعل

ً
ْو َحْبـوا

َ
ْیـِه َو ل

َ
َسـاِرُعوا ِإل

َ
ِلـَک ف

َ
ا َسـِمْعُتْم ِبذ

َ
ـِإذ

َ
ُفـَراِت ف

ْ
ْیـِه َعاِبـُر ال

َ
ِإل

کـه از  گنج هایـی در طالقـان اسـت  باقـر؟ع؟ فرمـود: همانـا بـرای خداونـد متعـال 

که شعارشـان احمد  طال و نقره نیسـتند. آنان دوازده هزار نفر از خراسـان هسـتند 

احمـد اسـت. رهبـر آنهـا جوانـی از بنـی هاشـم سـوار بـر قاطـرى سـپید رنـگ اسـت 

کـه از رود  گویـی بـه او می نگـرم  و پیشـانی بنـدی قرمـز رنـگ بـر سـر بسـته اسـت، 

گـر  گـر شـنیدید او از فـرات می گـذرد بسـوى او بشـتابید حتـی ا فـرات هـم می گـذرد ا

کنیـد. مجبـور باشـید سـینه خیـز بـر روی یخهـا حرکـت 

گفته می شود: در بررسی این روایت 
ارتباطی  یکدیگر  با  آن  ذیل  و  صدر  و  بوده  تهافت  دارای  حاضر  روایت  اواًل 
گنج های طالقان سخن به میان آمده  ندارند. چنانچه در ابتدای این روایت از 
و بال فاصله و بدون مناسبتی از دوازده هزار نیرو از جانب خراسان با شعار احمد 
شعار  با  افراد  این  که  می شود  معلوم  روایت  ظاهر  از  است.  شده  صحبت  احمد 

احمد احمد ارتباطی با طالقان نداشته، بلکه آنان خراسانی خواهند بود. 
صاحب  ظهور  عالمات  فی  اإلیمان  أهل  سرور  کتاب  در  روایت  این  ثانیًا 
که بعدها توسط نویسنده مرحوم نیلی نجفی؛ صاحب االنوار المضیئه  الزمان؟ع؟، 
تالیف شده است، با عبارت دیگری آمده و در آن شعار اهل خراسان را »یالثارات 
که نویسنده  الحسین« آورده و نامی از احمد در میان نیست.2 این بدین معناست 

1.  منتخب األنوار المضیئة فی ذکر القائم الحجة؟ع؟؛ ص1۹5 
۲.  سرور أهل اإلیمان فی عالمات ظهور صاحب الزمان عج ، ص۹7 
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گرفته در روایت متوجه شده و آن را اصالح  کتاب بعدی خود به اشتباه صورت  در 
کرده است.   

کتاب های؛ ریاض األبرار فی مناقب األئمة  ب. شعار »یالثارات الحسین« در 
تعالی  اهلل  عجل  الغائب  الحجة  إثبات  فی  الناصب  إلزام  األنوار،  بحار  األطهار، 
صاحب  ظهور  عالمات  فی  اإلیمان  أهل  سرور  و  البحار  سفینة  و  الشریف  فرجه 

الزمان؟جع؟ آمده است:
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که از طال و نقره  گنجی در طالقان دارد  امام صادق؟ع؟ فرمود: »مهدی؟ع؟ 
که  مردانی  است.  نگردیده  باز  شده،  پیچیده  وقتی  از  که  دارد  پرچمی  نیست. 

یـاض األبـرار فـی مناقـب األئمـة األطهـار، ج 3، 1۸۲ و بحـار األنـوار، ج 5۲، 3۰۸، بـاب ۲6 و إلـزام الناصـب فـی إثبـات  1.  ر
یف، ج ۲، ۲۴۴ و سـفینة البحـار، ج 5، ۴5 و سـرور أهـل اإلیمـان فـی عالمـات  الحجـة الغائـب عجـل اهلل تعالـی فرجـه الشـر

ظهـور صاحـب الزمـان )عـج (، ص۹7 



درس نهما ابهام زدایی از چند حدیث درباره احمد     

|    187     

از سنگ است و هرگز شکی درباره  تر  قلب هایشان مانند تکه های آهن، سخت 
جای  از  را  آن  کنند،  حمله  کوه ها  به  گر  ا آنان  است.  نگردیده  وارد  آنها  به  خدا 
می کنند، و هر شهری را بخواهند فتح می کنند. عقاب آسا بر اسبانشان می تازند. 
گرد  می جویند.  تبرک  وسیله  این  به  و  می کشند  دست  امام؟ع؟  اسب  زین  بر 
آنچه  می کنند.  دفاع  او  از  جانشان  با  جنگ ها  در  و  می شوند  جمع  امام؟ع؟ 
که شب ها خواب به  امام؟ع؟ از آنها می خواهد اطاعت می کنند. مردانی هستند 
حال  در  را  شب  می کنند.  زمزمه  عسل  زنبور  همانند  نمازشان  در  و  ندارند  چشم 
قیام و عبادت سپری می کنند و صبحگاهان بر اسبانشان سوارند. راهبان شب و 
کنیز نسبت به موالیش مطیع تر و  شیران روز هستند. آنان نسبت به امام شان، از 
ک ند.  فرمانبردارترند. قلب هایشان همانند چراغ می درخشد و از جالل خدا هراسنا
کشته شدن در راه خدا را آرزو می کنند.  یاران امام زمان؟ع؟ برای شهادت دعا و 
که حرکت می کنند، ترس به  شعارشان »یالثارات الحسین؟ع؟« است. هنگامی 
اندازه مسیر یک ماه پیشاپیش آنان حرکت می کند. خداوند به وسیله آنان امام 

حق را یاری می کند.«
با توجه به هر دو روایت، سند و متن روایت دوم از اتقان بیشتری برخوردار 
است اما با این وجود احمد الحسن بصری دچار ترجیح بال مرجح شده و به جهت 

کرده است. دست یابی به اغراض خود، روایت اول را انتخاب 

احمد و عبداهلل و مهدی �
احمد  با  آن  مطابقت  در  سعی  بصری  احمد  اتباع  که  روایاتی  از  دیگر  یکی 

بصری دارند، روایت حذیفة بن یمان است. در این روایت آمده است:
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عـن حذیفـة بـن الیمـان قـال: سـمعت رسـول اهلل؟ص؟ و ذکـر المهـدی فقـال: »إنـه 

أسـماؤه  فهـذه  المهـدی،  و  عبـداهلل  و  أحمـد  اسـمه  والمقـام،  الرکـن  بیـن  یبایـع 

ثالثتهـا«.1 حذیفـة بـن یمـان می گویـد: شـنیدم رسـول اهلل؟ص؟ دربـاره مهـدی؟ع؟ 

می فرمـود: همانـا بیـن رکـن و مقـام بـا او بیعت می کنند و اسـمش احمد و عبد اهلل 

و مهـدی اسـت. ایـن سـه اسـم نام هـای او می باشـند.

این روایت به استناد روایات معتبر در خصوص امام دوازدهم؟ع؟ صادر شده 
که  حالی  در  مهدی؟ع؟  امام  که  است  آن  از  کی  حا روایات  این  مضمون  است. 
کالهخود، زین، عصا، عمامه،  میراثی از پیامبر؟ص؟؛ شامل پرچم، شمشیر، زره، 
پیراهن و ردای پیامبر را به همراه دارد، پس از خواندن نماز عشاء، ظهور خود را از 
کعبه پرچم خود را می افرازد و در بین  کنار  کعبه اعالم می کند.2 آن حضرت در  کنار 
رکن و مقام از یاران خود بیعت می گیرد.3 بنابر روایات متواتر، جبرئیل نخستین 
کرده و  ایراد  را  او بیعت می کند.4 سپس نخستین خطبه خود  با  که  کسی است 

1.  غیبت طوسی، ص ۴5۴، ح ۴63  
ی اهلل علیه وآلـه - َوَقِمیُصُه 

َ
ِعشـاِء َمَعـُه راَیـُة َرُسـوِل اهلِل - صل

ْ
َمْهـِدّیُ ِبَمکـَة ِعْنـَد ال

ْ
۲.  امـام باقـر علیـه الّسـالم فرمودنـد: »َیْظَهـُر ال

بیـاٌن«. مهـدی )موعـود؟جع؟( هنـگام نمـاز عشـا در مکـه در حالـی کـه پرچـم رسـول اهلل بـر دسـت  َوَسـْیُفُه َوَعالمـاٌت َو ُنـوٌر َو
یـژه ای اسـت. روضـة  و پیراهـن او را در بـدن و شمشـیر وی را بـا خـود دارد، ظهـور می کنـد و بـا او نشـانه ها و نورانیـت و بیـان و

الکافـی، ج ۲، ص 1۴5
ْعِرُف  َ ، َواهلِل ِاّنی الَ

ً
 َوَجْوَرا

ً
ما

ْ
 َوَعْداًل َکما ُمِلَئْت ُظل

ً
 ااَلْرَض ِقْسـطا

ُ َ
ذی َیْمل

َّ
ٌد ال تی ُمَحّمَ ّمَ

ُ
3.  قال رسـول اهلل؟ص؟: »فیِهم َمهِدّیُ ا

ْسـماَء آباِئِهـْم َوَقباِئِلِهـْم«. مهـدی امتم در میان ]ائمه[ محمد اسـت کـه زمین را از عدل 
َ
ْعـِرُف ا

َ
ْکـِن َوالَمقـاِم َوا َمـْن ُیباِیُعـُه َبْیـَن الّرُ

کنـده سـازد، همچنـان کـه از ظلـم و جـور پـر شـده باشـد. بـه خـدا سـوگند مـن کسـانی را کـه در میان رکن و مقـام با او بیعت  و داد آ
می کنند، می شناسـم و اسـامی پدران و قبایلشـان را نیز می دانم. کمال الدین و تمام النعمة، ج 1، باب ۲۴، ص ۲۸۴، ح 37 
ُبو َعْبِد اهلِل؟ع؟: 

َ
 أ

َ
 َقال

َ
َباِن ْبِن َتْغِلَب َقـال

َ
َباِن ْبـِن ُعْثَماَن َعْن أ

َ
ِبـی ُعَمْیـٍر َعْن أ

َ
یـَد َعـِن اْبـِن أ ـاِر َعـِن اْبـِن َیِز

َ
ّف َوِلیـِد َعـِن الّصَ

ْ
۴.  ْبـُن ال

 
ً

َحـَراِم َو ِرْجال
ْ
ـی َبْیِت اهلِل ال

َ
 َعل

ً
ْبَیـَض َفُیَباِیُعـُه ُثـّمَ َیَضـُع ِرْجـال

َ
 ِفـی ُصـوَرِة َطْیـٍر أ

ُ
؟ع؟ َیْنـِزل

ُ
َقاِئـَم؟ع؟ َجْبَرِئیـل

ْ
 َمـْن ُیَباِیـُع  ال

َ
ل ّوَ

َ
»ِإّنَ أ

وه «. اول کسـی کـه بـا قائـم مـا 
ُ
ْمـُر اهلِل َفـال َتْسـَتْعِجل

َ
تـی  أ

َ
ِئـُق أ

َ
َخال

ْ
ـٍق َتْسـَمُعُه ال

ْ
ـٍق َذل

ْ
َمْقـِدِس ُثـّمَ ُیَنـاِدی ِبَصـْوٍت َطل

ْ
ـی َبْیـِت ال

َ
َعل

یـر می آیـد و بـا حضـرت بقّیـه اهلل  بیعـت می کنـد جبرئیـل )علیـه السـالم( اسـت کـه بـه صـورت پرنـدة سـفیدی از آسـمان بـه ز



درس نهما ابهام زدایی از چند حدیث درباره احمد     

|    189     

پنج ندا سر می دهد.1 
عالوه برآن؛ احمد، عبداهلل و مهدی، از جمله اسامی امام دوازدهم؟ع؟ است 
یاد  آنها  از  الثاقب  نجم  کتاب  دوم  باب  در  نوری؟هر؟  طبرسی  حسین  میرزا  که 

کرده است.2 

و من البصرة احمد بن ُملیح  �
اتباع احمد بصری سعی بر آن دارند تا احمد الحسن را همان احمد بن ملیح 

بدانند. در روایت آمده است:
ْحَمـُد 

َ
ْعَطـِف ْبـِن َسـْعٍد، َو أ

َ ْ
ْحَمـِن ْبـُن األ َبْصـَرِة: َعْبـُد الّرَ

ْ
عـن الصـادق؟ع؟: »َو ِمـَن  ال

ـاُد ْبـُن َجاِبـٍر«.3  ْیـٍح َو َحّمَ
َ
ْبـُن ُمل

که  آنچه در این روایت آمده است، معرفی فردی از بصره با نام احمد است 

روحـی لـه الفـداء بیعـت می کنـد. سـپس یـک پـای خـود را بـر روی بـام کعبـه می گـذارد و پـای دیگر را بـر روی بام بیـت المقّدس. 
یـد: »امـر خـدا آمد، در آن شـتاب نکنید«. کمـال الدین، ج ۲،  یـاد می زنـد کـه همـة  مـردم صدایـش را می شـنوند و می گو آنـگاه فر
ص، 3۸7 و تفسـیر عیاشـی، ج۲، ص۲5۴ و غیبـة نعمانـی، ص۲35 و اثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، ج5، ص11۰ 

و سـفینة البحـار، ج۸، ص651 و الـزام الناصـب، ج1، ص7۰ و نـوادر االخبار، ص۲71  
گاه باشـید ای جهانیـان کـه منـم امـام قائـم. الثانی: أال یا أهـل العالم أنا الصمصام  1.  األول: أال یـا أهـل العالـم أنـا اإلمـام القائـم؛ آ
گاه باشـید ای اهل عالم که منم شمشـیر انتقام گیرنده. الثالث: أال یا أهل العالم إن جّدی الحسـین قتلوه عطشـان؛  المنتقم؛ آ
بیـدار باشـید ای اهـل عالـم کـه جـد مـن حسـین را تشـنه کام کشـتند. الرابـع: أال یـا أهل العالم إّن جّدی الحسـین علیه الّسـالم 
یانـا؛ بیـدار باشـید ای اهـل عالـم کـه جـّد مـن حسـین را برهنـه روی خـاک افکندنـد. الخامـس: أال یـا أهـل العالـم  طرحـوه عر
گاه باشـید ای جهانیـان کـه جـّد مـن حسـین را از روی کینـه تـوزی پایمـال  إّن جـّدی الحسـین علیـه الّسـالم سـحقوه عدوانـا؛ آ

کردنـد«. إلـزام الناصـب فـی إثبـات الحجة الغائـب؟جع؟ ، ج  ۲، ص ۲33 
۲.  میـرزا حسـین طبرسـی نـوری در کتـاب نجـم الثاقـب کـه دارای دوازده بـاب می باشـد، در بـاب دوم  از کتـاب بـه 1۸۲ اسـم و 

لقـب و کنیـه از حضـرت اشـاره کـرده اسـت. 
3.  امـام صـادق؟ع؟ در معرفـی یـاران امـام دوازدهـم؟ع؟ می فرمایـد: » ... عبـد الرحمـن بـن األعطـف بـن سـعد، و أحمـد بـن 

ملیـح وحمـاد بـن جابـر«. بشـارت االسـالم، ص1۸1. دالئـل االمامـة، ص31۸ 
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شده  ذکر  روایت  در  که  همانطور  است.  داده  تطبیق  خود  به  آنرا  احمدالحسن 
اسماعیل  احمدالحسن،  پدر  نام  حالیکه  در  است  ُملیح  احمد،  پدر  نام  است، 
می باشد. با توجه به اینکه نام ذکر شده در روایت؛ ُمَلْیح می باشد، لذا نمی توان 
البته در روایتی دیگر به اسامی یاران  آنرا لقب و صفت برای پدر احمد دانست. 
که با احمد همخوانی ندارد. چنانچه امام علی؟ع؟  امام؟ع؟ از بصره اشاره شده 

فرمود: 
»اسـمعوا أبّیـن لکـم أسـماء أنصـار القائـم إّن أّولهـم مـن أهـل البصـره و آخرهم  من  

األبـدال  فالذیـن مـن أهـل البصـره رجـالن اسـم أحدهمـا علـی و الخـر محـارب و 

که نام انصار قائم؟ع؟  کنید  گوش  رجالن من قاشان عبد اهلل و عبید اهلل«. پس 

را برایتـان می گویـم. نخسـتین آنهـا از بصـره و آخریـن آنهـا از ابـدال هسـتند، امـا از 
کاشـان؛ عبـداهلل و عبیـداهلل.4 بصـره دو نفرنـد؛ علـی و محـارب، و دو نفـر از 

اسم یخفی و اسم یعلن �
که مخفی بوده  کرده و از این رهگذر اسمی را  احمد الحسن به روایتی استناد 
که علنی می باشد را  و نامش احمد است را به خود اختصاص داده و نام دیگری را 

به امام دوازدهم؟ع؟ منسوب می کند. در این روایت آمده است: 
ـِدی ِفـی آِخـِر 

ْ
 ِمـْن ُول

ٌ
ُج َرُجـل ِمْنَبـِر: »َیْخـُر

ْ
ـی ال

َ
ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ َو ُهـَو َعل

ْ
ِمیـُر ال

َ
 أ

َ
ـال

َ
َو ق

َعِظیـٌم  ْیـِن 
َ

َفِخذ
ْ
ال َعِریـُض  َبْطـِن  

ْ
ال ُمْبـَدُح  ُحْمـَرِة 

ْ
ِبال ُمْشـَرٌب  ـْوِن 

َّ
الل ْبَیـُض 

َ
أ َمـاِن  الّزَ

ِشـْبِه  ـی 
َ
َعل َشـاَمٌة  َو  ـِدِه  

ْ
ِجل ـْوِن 

َ
ل ـی 

َ
َعل َشـاَمٌة  َشـاَمَتاِن  ِبَظْهـِرِه  َمْنِکَبْیـِن   

ْ
ال ُمَشـاُش 

ْحَمـُد 
َ
أ

َ
ـِذی َیْخَفـی  ف

َّ
ـا ال ّمَ

َ
أ

َ
ـُن ف

ُ
ـُه اْسـَماِن اْسـٌم َیْخَفـی َو اْسـٌم َیْعل

َ
؟ص؟ ل ِبـّیِ َشـاَمِة الّنَ

یف، ج ۲، ص، 165 ۴.  إلزام الناصب فی إثبات الحجه الغائب عجل اهلل تعالی فرجه الشر
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ـٌد«.1 امیـر المؤمنیـن؟ع؟ بـر فـراز منبـر فرمودنـد: در آخـر  ُمَحّمَ
َ

ـُن ف
ُ
ـِذی َیْعل

َّ
ـا ال ّمَ

َ
َو أ

سـرخی  بـه  متمایـل  روی  سـفید  کـه  کـرد  خواهـد  ظهـور  مـن  از  فرزنـدى  الّزمـان 

کشـیده و شـانه درشـت اسـت. دو خال دارد.  اسـت. شـکمش َپهن و پیشـانی اش 

یـک خـال بـه رنـگ پوسـتش و خال دیگر شـبیه خـال پیامبر؟ص؟. بـرای او دو نام 

کـه  اسـت،؛ یکـی از اسـامی نهـان می شـود و دیگـرى آشـکار می شـود، اّمـا آن نـام 

کـه آشـکار می شـود محّمـد اسـت... . نهـان می شـود احمـد و آن نـام 

احمدالحسن بر این باور است که، من وجه مخفی قائم هستم که نامم احمد 
است و پدرم وجه آشکار قائم است و نامش محمد است!

گفته می شود: اواًل مفروض روایت، قضیه مهمله نبوده و  در پاسخ به این ادعا 
کرده و بالفاصله درباره آن یک شخص  از »رجل من ولدی« یک شخصیت اراده 
که مراد از دو اسم، دو شخصیت  کرد  متعین توضیح می دهد. لذا نمی توان ادعا 
َعِظیٌم  اْلَفِخَذْیِن  َعِریُض  اْلَبْطِن  ُمْنَدُح   ُحْمَرًة  ُمْشَرٌب  ْبَیُض 

َ
»أ است.  گانه  جدا

َشاَمِة  ِشْبِه  َعَلی  َشاَمٌة  َو  ِجْلِدِه  َلْوِن  َعَلی  َشاَمٌة  َشاَمَتاِن  ِبَظْهِرِه  اْلَمْنِکَبْیِن  ُمَشاُش  
؟ص؟«.  ِبّیِ الّنَ

کرده و چنین بیان  ع »َیخفی و َیعلن« استفاده  ثانیًا امام؟ع؟ از دو فعل مضار
که این دو نام به مرور زمان مخفی یا آشکار خواهند شد. لذا این برداشت  می کند 
زیرا  بدانیم،  آشکار  یا  مخفی  ابتدا  از  را  محمد«  و  »احمد  اسم  که  است  اشتباه 
را  کلمه  دو  آن  بایستی  بود،  امر  ابتدای  از  بودن  مخفی  امام؟ع؟  مراد  چنانچه 
آشکار«  اسم  َعِلن-  »اسٌم  و  پنهان«  اسم  »اسٌم خفی-  به صورت صفت مشبهة 
کرده و مخفی بودن یا آشکار بودن آن دو را از ابتدای  می آوردند تا داللت بر ثبوت 

امر اعالن می کرد. 

1.  کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص، 653 
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که یکی از این اسامی  نتیجه اینکه از بیان این دو اسم، اراده یک فرد شده 
به مرور زمان پنهان می شود و نام دیگر نیز به مرور زمان علنی می شود. چنانچه 
در حال حاضر نیز هنوز نام »محمد« در بین مردم علنی نشده و ممکن است در 

گردد. آینده علنی 
امام  نام  اعالن  از  علی؟ع؟  حضرت  که  روایاتی  با  روایت  این  مضمون  ثالثًا 

کرده اند در تعارض ظاهری قرار دارند. به عنوان نمونه:  دوازدهم؟ع؟ امتناع 
َثَنـا َسـْعُد ْبـُن َعْبـِد اهلِل 

َ
ـاال َحّد

َ
َحَسـِن َرِضـَی اهلُل َعْنُهَمـا ق

ْ
ـُد ْبـُن ال ِبـی َو ُمَحّمَ

َ
َثَنـا أ

َ
َحّد

ِشـْمٍر  ْبـِن  َعْمـِرو  َعـْن  َبـاٍن 
َ
أ ْبـِن   

َ
ِإْسـَماِعیل َعـْن  ُعَبْیـٍد  ْبـِن  ْبـِن ِعیَسـی  ـِد  ُمَحّمَ َعـْن 

ِمیـَر 
َ
أ ُعَمـُر   

َ
ل

َ
َسـأ   

ُ
َیُقـول َجْعَفـٍر؟ع؟  َبـا 

َ
أ َسـِمْعُت   

َ
ـال

َ
ق ُجْعِفـّیِ 

ْ
ال َیِزیـَد  ْبـِن  َجاِبـِر  َعـْن 

َمْهـِدِی  َمـا 
ْ
ْخِبْرِنـی  َعـِن  ال

َ
ِبـی َطاِلـٍب أ

َ
 َیـا اْبـَن أ

َ
َقـال

َ
َمْهـِدّیِ ف

ْ
ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ َعـِن ال

ْ
ال

ِباْسـِمِه  َث  َحـّدِ
ُ
أ  

َ
ال ْن 

َ
أ ـّیَ 

َ
ِإل َعِهـَد  َخِلیِلـی  َو  َحِبیِبـی  ِإّنَ   

َ
ـال

َ
ف اْسـُمُه  ـا  ّمَ

َ
أ  

َ
ـال

َ
»ق اْسـُمُه 

ـی َیْبَعَثـُه اهلُل«.1 امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: عمـر بـن خطـاب از علـی؟ع؟ دربـاره نام  َحّتَ

مهـدی؟ع؟ پرسـید. امـام؟ع؟ پاسـخ داد: پیامبـر؟ص؟ بـه مـن دسـتور داده و تعهـد 

گرفتـه تـا قبـل از برانگیختـه شـدن او نامـش را نگویـم. 

پرسش های درس
روایت تولد دو احمد را توضیح داده و پاسخ دهید.. 1
خطبه دولت احمدیه را توضیح داده و پاسخ دهید.. 2
خطبه مربوط به احمد ساق زرد را توضیح داده و پاسخ دهید.. 3

1.  کمـال الدیـن و تمـام النعمـة، ج ۲، ص6۴۸. اإلمامـة و التبصـرة مـن الحیـرة، ص117. اإلرشـاد فـی معرفـة حجـج اهلل علـی 
العبـاد، ج ۲، ص3۸۲. الغیبـة )للطوسـی(، ص ۴7۰. إعـالم الـورى بأعـالم الهـدى، ص۴65. کشـف الغمـة فـی معرفـة 

األئمـة، ج ۲، ص ۴6۴ 
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روایت شعارهم احمد احمد را توضیح داده و پاسخ دهید.. 4
روایت مربوط به احمد بن ملیح را توضیح دهید.. 5
روایت اسم یخفی را توضیح داده و پاسخ دهید.. 6
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یمانی در لغت
م لُشْؤِمه«1 

ْ
مِنه و الّشأ ي  الَیَمن  لِیُ گفته شده؛ »ُسّمِ کشور َیَمن  گذاری  درباره نام 

که منسوب به یمن باشد را »یمنّی« می گویند.  از این روی هر آنکس یا آنچیزی 
»َیَماِني«  را  این واژه  و  آورد  یاء مشدد، »الف«  از  ادبی می توان عوض  به لحاظ 
که در این صورت یمانی بدون  ُجل اْلَیَماِني«   خواند. مانند: »الُبْرد الَیَماني« یا »الّرَ
گفته می شود.  ون «  که »َیَماِنّیُ تشدید یاء تلفظ می شود. مگر در هنگام جمع بستن 
در روایات نیز منسوبین به یمن را با عبارت »یمانی« خطاب فرموده اند. به عنوان 

نمونه:
 ِمْن 

ٌ
ْیِه َرُجل

َ
 َعل

َ
ِبـي َعْبِد اهلل؟ع؟ َحْیُث َدَخـل

َ
ُکْنُت ِعْنَد أ  :

َ
ـال

َ
َبـاِن ْبـِن َتْغِلـَب ق

َ
َعـْن أ

 َنَعْم ...«.2 
َ

ال
َ

َمـاُء ق
َ
فیُکْم ُعل

َ
ُبـو َعْبـِد اهلِل »َیا َیَماِني« أ

َ
 أ

َ
َقـال

َ
َیَمـِن ف

ْ
ْهـِل ال

َ
َمـاِء أ

َ
ُعل

همچنین آمده است:
ا 

َ
َکـذ ا َو 

َ
َکـذ  ِشـْعَب 

ُ
 َتْعـِرف

َ
ـُه َیـا َیَماِنـُي  أ

َ
 ل

َ
َقـال

َ
َیَمـِن ف

ْ
ْهـِل ال

َ
 ِمـْن أ

ٌ
ْیـِه َرُجـل

َ
 َعل

َ
»َدَخـل

َنَعـْم...«.3   
َ

ال
َ

ق

1.  تاج العروس من جواهر القاموس، ج 1۸، ص5۹۸ 
۲.  بصائر الدرجات في فضائل آل محمد؟ص؟، ص۴۰1 

3.  همان، ص1۴1 
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بر خالف باور اتباع احمد بصری، یمانی جمع یمین نبوده، بلکه جمع یمین 
�نَ  ْ �ی َ �ب َْسَعی  �ی وُرُهْم 

�نُ َمَعُ�  وا  َم�نُ
آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
>َوال کریم می فرماید:  قرآن  است. چنانچه  یمان« 

َ
»أ

ِهْم<.1  َما�نِ ْ �ی
أَ
ا ِهْم َو�بِ ِ��ی �یْ

أَ
ا

که یمانی مذکور در روایات، یکی از حجت های  احمد بصری بر این ادعا است 
با  ابتدا به چند مؤلفه  مرتبط  الهی است. لذا جهت پاسخ به این ادعای واهی، 

یمانی اشاره شده و مورد بررسی قرار می گیرد:

یمانی در روایات �
در خصوص خروج فردی با عنوان یمانی، حدود 18 نقل)با صرف نظر از رد 
یا تأیید( در منابع شیعی وارد شده است. از این تعداد، تنها 2 روایت به هدایتگر 
کرده و در سایر موارد، او را صرفًا به عنوان یک قوای نظامی و  بودن یمانی اشاره 
خروج کننده، که همزمان با سفیانی و خراسانی خروج خواهد کرد معرفی کرده اند. 
در این بین، تنها دو روایت به محتوم بودن یمانی اشاره کرده و حتی سایر روایاتی 
که محتومات قبل از قیام را شمارش می کنند، نامی از یمانی به میان نیاورده اند. 
بودن شخصیت وی  مثَبت  به  روایات تصریحی  این  از  کدام  اینکه هیچ  ضمن 
نداشته و عالوه بر آن، به ارتباط وی با امام مهدی؟ع؟، چه قبل از قیام و چه بعد 
ْم«2، و در این 

ُ
ک ى َ�اِح�بِ

َ
ل ْ�ُعو اإِ گفته »�یَ که  از آن اشاره ای ندارند. اال در یک روایت 

که اوال  اشاره ای به دعوت یمانی به سوی حضرت صاحب االمر؟ع؟ شده است 
هیچ داللتی بر خاص بودن دعوت یمانی برای حضرت؟ع؟ ندارد و ثانیًا می تواند 

یم، ۸  1.  تحر
۲.  الغیبة للنعمانی، ص۲53 
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یک دعوت عمومی، همانند دعوت تمامی واعظین و مبلغین شیعه برای توجه و 
یاری حضرت؟ع؟ بوده باشد. 

متغایر  بعضًا  گون  گونا مشخصات  و  مضامین  با  روایات،  از  تعدادی  البته 
که آنهم معلوم نیست  که اشاره به قیام افرادی از یمن دارند، صادر شده  است 

ارتباطی با شخص یمانی داشته باشد. 

هدایت گر بودن یمانی �
به  روایت  دو  تنها  یمانی،  به  مربوط  روایات  بین  از  شد،  اشاره  که  همانطور 
کرده است. لذا به جهت روشن شدن مسأله، سزاوار  هدایتگر بودن یمانی تصریح 

گیرند.  است تا این دو روایت به لحاظ سندی و داللی مورد بررسی قرار 
روایت اول

ْحَمـُد ْبـُن ُیوُسـَف 
َ
َثِنـی أ

َ
 َحّد

َ
ـال

َ
ـِد ْبـِن َسـِعیٍد اْبـُن ُعْقـَدَة ق ْحَمـُد ْبـُن ُمَحّمَ

َ
ْخَبَرَنـا أ

َ
أ

 ْبـُن ِمْهَراَن 
ُ

َثَنـا ِإْسـَماِعیل
َ

 َحّد
َ

ـال
َ

ِکَتاِبـِه ق ُجْعِفـّیُ ِمـْن 
ْ
َحَسـِن ال

ْ
ُبـو ال

َ
ْبـِن َیْعُقـوَب أ

ِبیـِه َو ُوَهْیـِب ْبـِن َحْفـٍص 
َ
ِبـی َحْمـَزَة َعـْن أ

َ
َحَسـُن ْبـُن َعِلـّیِ ْبـِن أ

ْ
َثَنـا ال

َ
 َحّد

َ
ـال

َ
ق

ـْفَیاِنّیِ  : ُخُروُج الّسُ
َ

ـال
َ

ُه ق
َ
ّن

َ
؟ع؟ أ ـِد ْبِن َعِلـّیٍ ِبـی َجْعَفـٍر ُمَحّمَ

َ
ِبـی َبِصیـٍر َعـْن أ

َ
َعـْن أ

ُخَراَسـاِنّیِ ِفـی َسـَنٍة َواِحـَدٍة ِفـی  َشـْهٍر َواِحـٍد ِفـی َیـْوٍم َواِحـٍد ِنَظـاٌم 
ْ
َیَماِنـِی  َو ال

ْ
َو ال

 ِلَمْن َناَواُهْم 
ٌ

ِ َوْجٍه َوْیل
ّ

ُکل ُس ِمـْن 
ْ
َبأ

ْ
َیُکوُن ال

َ
 ف

ً
َخـَرِز َیْتَبـُع َبْعُضُه َبْعضا

ْ
َکِنَظـاِم ال

ـُه َیْدُعـو 
َ
ّن

َ
َیَماِنـّیِ ِهـَی َراَیـُة ُهـًدى أِل

ْ
ْهـَدى ِمـْن َراَیـِة ال

َ
اَیـاِت َراَیـٌة أ ْیـَس ِفـی الّرَ

َ
َو ل

ِ ُمْسـِلٍم 
ّ

ُکل ـاِس َو  ـی الّنَ
َ
ِح َعل

َ
ـال َم َبْیـَع الّسِ َیَماِنـّیُ َحـّرَ

ْ
َج ال ا َخـَر

َ
ـِإذ

َ
ـی َصاِحِبُکـْم  ف

َ
ِإل

ْن 
َ
 ِلُمْسـِلٍم أ

ُّ
 َیِحـل

َ
ـِإّنَ َراَیَتـُه َراَیـُة ُهـًدى َو ال

َ
ْیـِه ف

َ
اْنَهـْض ِإل

َ
َیَماِنـّیُ ف

ْ
َج ال ا َخـَر

َ
َو ِإذ

َحـّقِ َو ِإلـی  
ْ
ـی ال

َ
ـُه َیْدُعـو ِإل

َ
ّن

َ
ـاِر أِل ْهـِل الّنَ

َ
ُهـَو ِمـْن أ

َ
ِلـَک ف

َ
 ذ

َ
َعـل

َ
َمـْن ف

َ
ْیـِه  ف

َ
َتـِوَی َعل

ْ
َیل
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َطِریـٍق ُمْسـَتِقیٍم «.1

بررسی سند روایت

گیرد.  که بایستی به دقت مورد بررسی قرار  در سند این حدیث ُرواتی آمده اند 
این روات عبارتند از:

ِد ْبِن َسِعیٍد اْبُن ُعْقَدَة: ْحَمُد ْبُن ُمَحّمَ
َ
أ

پیرو  ُعْقده،  ِاْبن  به  مشهور  َهْمدانی،  بن  سعید  محمد  بن   احمد  ابوالعباس 
را  روایت  این  اینکه؛  توجه  قابل  نکته  است.  زیدیه(  ِفرق  )از  جارودیه  مذهب 
کرده است، درحالیکه به امامت ایشان اعتقادی  ابن عقده از امام باقر؟ع؟ نقل 
نبوده  صادق  امامتش  ادعای  در  باهلل  العیاذ  باقر؟ع؟  امام  او  نظر  در  و  نداشته 
را  امامت  مقام  که  امامی  از چنان  روایت چنین شخصی  نقل  اساسًا  است. پس 

کرده و به دروغ متمسک شده است، غیر معقول به نظر می رسد. غصب 
: ُبو اْلَحَسِن اْلُجْعِفّیُ

َ
ْحَمُد ْبُن ُیوُسَف ْبِن َیْعُقوَب أ

َ
أ

بیان ویژه ای  کتب رجالی ناشناخته است. آیت اهلل خوئی؟هر؟  این فرد در 
کرده است.  را در خصوص اثبات وثاقت احمد بن یوسف آورده و سپس آن را رد 

ایشان می فرماید: 
إسـماعیل  بـن  محمـد  عـن  روى  الجعفـی،  یعقـوب  بـن  یوسـف  بـن  »أحمـد 

الزعفرانـی، و فیـه إشـعار بوثاقتـه أقـول: نظـر فـی تلـک إلی مـا ذکره النجاشـی، فی 

1.  ابـو بصیـر از امـام باقر؟ع؟روایـت کـرده کـه آن حضـرت فرمـود: »خـروج سـفیانّی و یمانـّی و خراسـانّی  در یـک سـال و یک ماه و 
یـک روز واقـع خواهـد شـد بـا نظـام و ترتیبـی همچـون نظـام یـک رشـته کـه بـه بنـد کشـیده شـده هـر یـک از پی دیگـرى؛ و جنگ 
گیـر شـود، واى بـر کسـی کـه بـا آنـان دشـمنی و سـتیز کند؛ در میـان پرچمها راهنماتـر از پرچم یمانّی  قـدرت و هیبـت از هـر سـوى فرا
ید و فروش سـالح  یرا دعوت به صاحب شـما می کند، و هنگامی که یمانّی خروج کند خر نباشـد که آن پرچم هدایت اسـت ز
بـراى مـردم و هـر مسـلمانی ممنـوع اسـت و چـون یمانـّی خـروج کـرد بـه سـوى او بشـتاب که همانـا پرچم او پرچم هدایت اسـت، 
یرا او به سـوى حّق  هیـچ مسـلمانی را روا نباشـد کـه بـا آن پرچـم مقابلـه نمایـد، پـس هـر کـس چنیـن کند او از اهل آتش اسـت، ز

و راه مسـتقیم فـرا می خوانـد. الغیبـة للنعمانی، ص۲53 
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ترجمـة محمـد بـن إسـماعیل بـن میمـون الزعفرانـی، مـن أنـه روى عنـه الثقـات، 

کل مـن روى عـن محمـد بـن إسـماعیل، ثقـة  لکـن ال داللـة لهـذا الـکالم علـی أن 

کمـا هـو الظاهـر«.1 

گفته اند: ثقات از محمد بن اسماعیل زعفرانی  برخی با استناد به نظر نجاشی 
کرده است، لذا  نقل روایت می کردند و چون احمد بن یوسف نیز از او نقل روایت 
پاسخ می گوییم؛  ثقه بودن احمد بن یوسف دارد. لکن در  به  اشاره  این مساله 
که از محمد بن اسماعیل زعفرانی  کسی  که هر  سخن نجاشی داللت بر این ندارد 
چون  که  گرفت  نتیجه  نمی توان  این  بنابر  است.  ثقه  باشد  کرده  حدیث  نقل 

کرده، پس ثقه است. احمد ابن یوسف از محمد بن اسماعیل نقل روایت 
ِإْسَماِعیُل ْبُن ِمْهَران:

کتب رجالی توثیق شده است، اما با این  که اسماعیل بن مهران در  هر چند 
به عنوان نمونه  از ضعفاء نقل حدیث می کرده است.  که وی  گفته شده  وجود 
کثیرا«.2 بسیار از ضعفاء نقل روایت  ابن غضائری می گوید:  »یروی عن الضعفاء 

می کند.
ِبیِه:

َ
ِبی َحْمَزَة َعْن أ

َ
َحَسُن ْبُن َعِلّیِ ْبِن أ

و  زندانی  با  که  است  کاظم؟ع؟  امام  وکالی  از  بطائنی  حمزه  ابی  بن  علی 
کرده و ایشان را آخرین  شهادت ایشان، اموال بسیاری از آن امام؟ع؟ را مصادره 

گردید.3  امام معرفی نموده و بدین ترتیب فرقه  واقفیه پدیدار 

1.   معجم  رجال الحدیث، ج ۲، ص 367 
۲.  ابن الغضائری، ج 1، ص 3۸ 

3.  کشـی، محمـد بـن عمـر، إختیـار معرفـة الرجـال )رجـال الکشـی(،  ص ۴۰5، ح 75۹ و ص ۴5۹، ح ۸71 و ص ۴67، ش 
یـه، محمـد بـن علـی،  عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟،   یـه، محمـد بـن علـی،  علـل الشـرائع ، ج1، ص ۲35، ابـن بابو ۸۸۸، ابـن بابو

ج1، ص 11۲، طوسـی، محمـد بـن الحسـن،  الغیبـة للحجـة، ص 6۴ 
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گفته شده است: »کذاب،  درباره فرزندش، یعنی حسن بن علی بن ابی حمزه 
کثیره«.1 دروغ گو و ملعون است، روایات زیادی از او  ملعون، ُرویت عنه احادیث 

نقل شده است.
گفته است: »واقف ابن واقف، ضعیف فی  همچنین ابن غضائری درباره وی 
نفسه و ابوه اوثق منه«.2 هم خودش و هم پدرش جزو واقفیه بوده اند، خودش 

ضعیف بوده و پدرش قابل اعتمادتر از خود او است.   
ُوَهْیِب ْبِن َحْفص:

که به مذهب واقفیه در آمده و امامت امام رضا؟ع؟  کسانی است  این راوی از 
کرد. نجاشی درباره او می نویسد: »روى عن أبی عبد اهلل و أبی الحسن  را انکار 
کرده و در ایشان  کاظم؟امهع؟ نقل  علیهما السالم و وقف«.3 از امام صادق و امام 

توقف نمود.
بررسی داللت روایت

گرفته است، پرده برداری از شخصیتی به  آنچه در این روایت مورد توجه قرار 
کنار یمانی و سفیانی از آن یاد شده است. نکته قابل  که در  نام »خراسانی« است 
توجه اینکه در خصوص خراسانی، تنها دو روایت ضعیف4 صادر شده و هیچ قرینه 
دیگری برای تقویت آن دو روایت در دست نیست. البته درباره خروج مردی از 
کدام  هیچ  که  می باشد  دست  در  متعددی  روایات  سیاه  پرچم های  با  خراسان 
می باشند.  عباس  بنی  سیاه  پرچم های  از  کی  حا و  نداشته  خراسانی  با  ارتباطی 

1.  کشی، محمد بن عمر، إختیار معرفة الرجال )رجال الکشی(،  ص 55۲، ش 1۰۴۲ 
۲.  ابن غضائری، احمد بن حسین،  الرجال، ص 51، ش 33 

3.  رجال النجاشی، ص ۴31 
۴.  غیبت نعمانی، ص٣٦٦ و ص3۰1 
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آیت اهلل سید محمد صدر در این خصوص می گوید؛ دراینجا دو تعبیروجود دارد: 
تعبیراول؛ الرایات السود من خراسان است.

تعبیر دوم؛ خود خراسانی است. 
به  اشاره  السود  رایات  مرتبطند؟  یکدیگر  به  و  هستند  یکی  تعبیر  این دو  آیا 
که منجر به از بین رفتن بنی امیه شد و  حرکت ابومسلم خراسانی است حرکتی 
که در روایات ذکر شده همان  که خراسانی  همچنین به ذهن چنین تبادر می کند 

ابو مسلم خراسانی است.1

روایت دوم

: »ُخـُروُج 
َ

ـال
َ

َعْبـِد اهلِل؟ع؟ ق ِبـی 
َ
أ ـٍد َعـْن  ْبـِن ُمَحّمَ َبْکـِر  ْبـُن َعِمیـَرَة َعـْن  َسـْیُف 

َیَماِنـِی  ِفـی َسـَنٍة َواِحـَدٍة ِفـی َشـْهٍر َواِحـٍد ِفـی 
ْ
ُخَراَسـاِنّیِ َو ال

ْ
ـْفَیاِنّیِ َو ال َثـِة الّسُ

َ
ال

َ
الّث

َحـِق «.2
ْ
ـی ال

َ
ـُه َیْدُعـو ِإل

َ
ّن

َ
َیَماِنـِی  أِل

ْ
ْهـَدى ِمـْن َراَیـِة ال

َ
ْیـَس ِفیَهـا َراَیـٌة أ

َ
َیـْوٍم َواِحـٍد َو ل

گفته می شود: در بررسی روایت 
علمای  اتفاق  به  قریب  کثر  ا دیدگاه  اساس  بر  و  بوده  ُمرسله  روایت  این  اواًل 
احمدالحسن  اینکه  ضمن  نمی دانند.3  اعتنا  قابل  را  ُمرسله  روایات  شیعه، 
گفته اند:  و  دانسته 4  اعتماد  و  استناد  قابل  غیر  را  ُمرسله  روایات  نیز  پیروانش  و 
»الروایة المرسلة ال یعمل بها بأی حال من االحوال«.5 روایت مرسله در هر صورت 

مورد عمل قرار نمی گیرد.

یخ ما بعد الظهور، سید محمد صدر، ج3، ص16۹  1.  تار
۲.  اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ، ج ۲، ص375 

«. الرعایة فی علم الدرایة، ص137  
ً
3.  شهید ثانی؟هر؟؛ »المرسل لیس بحجة مطلقا

۴.  مع عبدالصالح، ص۲۸ 
یدی، قراءة جدیدة فی روایة السمری، ص17   5.  ضیاء الز
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ثانیًا در متن هر دو روایت، هدایتگر بودن یمانی را با »افعل التفضیل«1 آورده 
که هم سفیانی و هم خراسانی و هم یمانی هر سه  است. این به این معناست 
دارای هدایت هستند، اما یمانی هدایتگر از آن دو می باشد و حال آنکه به یقین، 
سفیانی هیچ هدایتی در خود نداشته و شخصیت خراسانی هم ثابت شده نیست 

تا چه رسد به هدایت داشتن او.
نتیجه اینکه دو روایت موجود در خصوص هدایتگر بودن یمانی قابل اعتماد 
»الوصیة  کتاب  در  بصری  احمد  اذعان  اساس  بر  حتی  اینکه  ضمن  نیست. 
المقدسة الکتاب العاصم من الضالل«، اخبار آحاد صالحیت اعتقاد سازی نداشته 
و بایستی برای اطمینان از صدور قطعی روایات، به دنبال اخبار متواتر و قرائن 
بودن  درباره هدایتگر  با دو خبر ضعیف  که  این در حالی است  باشیم2.  صحت 
یمانی، نه تواتر لفظی، بلکه تواتر معنوی نیز به دست نمی آید. ضمن اینکه برخی 
قرائن موجود نیز به طغیانگر و ظالم بودن یمانی داللت دارند. به عنوان نمونه: 
منصـور  إلیهـم  یسـیر  ثـم  قـال:...  جعفـر  أبـی  عـن  عثمـان،  أبـو  سـعید  حدثنـا 

قتـل  النـاس  یسـتقتل  شـدیدة  فـورة  لـه  و  بجنـوده  صنعـاء  مـن  الیمانـی  

الجاهلیـة، فیلتقـی هـو و األخـوص، و رایاتهـم صفـر، و ثیابهـم ملونـة، فیکـون 

بینهمـا قتـال شـدید، ثـم یظهـر األخـوص السـفیانی علیـه...«.3  امـام باقـر؟ع؟ 

شـیوه  بـه  و  شـدید  عزمـی  بـا  صنعـاء  از  یمانـی  منصـور  سـپس  فرمودنـد:... 

کشـتار مـردم رفتـه و بـا اخـوص سـفیانی روبـرو  جاهلیـت بـا لشـکریان خـود بـه 

1.  اسـم یـا وصفـی کـه بـه برتـری داشـتن موصوفـش بـر غیـر داللـت کند را افعـل التفضیل می نامنـد. وزن آن در عربی برای مذکر، 
کبر و کبری. افعـل و بـرای مؤنـث، ُفْعلـی اسـت، ماننـد ا

۲.  الوصیة المقدسة الکتاب العاصم من الضالل، احمد الحسن، ص۴ 
3.  إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج ۲۹، ص515 
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می شـود، پرچم هـای آنهـا زرد و لباس هایشـان رنگارنـگ اسـت و میـان آنهـا 

.  ... می شـود  چیـره  او  بـر  سـفیانی  سـپس  می دهـد،  خ  ر شـدیدی  جنـگ 

موعود یا محتوم بودن یمانی �
یکی از مهم ترین موضوعات پیرامون یمانی، بررسی موعود یا محتوم بودن 

یمانی است. لذا در این مجال به دو سئوال باید پاسخ داد: 
میزانی  چه  تا  محتومات  در  بداء  احتمال  محتوم؟  یا  است  موعود  یمانی  آیا 

است؟

موعود یا محتوم و احتمال بداء
موعود از ماده »َوَعَد« به معنای عهد داده شده می باشد.1مهم ترین شاخصه 
عنوان  هیچ  به  باشد،  موعود  که  چیزی  لذا  است.2  آن  ناپذیری  تخلف  وعده، 
گردد. خداوند متعال برخی از موارد را با عنوان؛ »یوم الموعود،  نباید از آن تخلف 
کریم آنها را غیر قابل تغییر و تخلف دانسته  کرده و قرآن  َوَعَد اهلل، المیعاد« یاد 
خالف  ]خود[  وعده  در  خداوند  قطعا  َعاَ�<.3  ِم�ی

ْ
ال  

ِل�نُ
حنْ ُ

�ی ا 
َ
ل َه 

َ
الّل  

�نَّ >اإِ می فرماید:  و 
نمی کند.

که  بر اساس روایات معصومین؟مهع؟، میعادهای خداوند همان ایام اهلل است 
باقر؟ع؟  امام  از  روایتی  و تخلفی در آن صورت نخواهد پذیرفت. در  تغییر  هیچ 

آمده است:

کبر؛ قاموس قرآن، ج 7، ص۲۲7  1.  قرشی، سید علی ا
۲.  طّیب، سید عبدالحسین؛ أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 1۰، ص36۰ 

3.  آل عمران، ۹ 
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ِقَیاَمِة«.1 روزهای 
ْ
ِة َو َیْوَم ال َکّرَ

ْ
َقاِئُم َو َیْوَم ال

ْ
َثٌة َیْوَم َیُقوُم ال

َ
 َثال

َّ
َوَجل اُم  اهلِل  َعّزَ ّیَ

َ
أ

خداوند عزوجل سه روز است. روز قیام قائم؟ع؟، روز رجعت و روز قیامت.

بودن  موعود  بر  مبنی  روایت  یک  حتی  اهل بیت؟مهع؟،  روایات  در  تتبع  با 
که بر سر  یمانی به چشم نمی خورد، لذا موعود دانستن یمانی باوری اشتباه است 

کرده است.  زبان ها افتاده و احمد بصری نیز از این مساله، سوء استفاده 
گفته شده است: محتوم از ماده »َحَتَم« به معنای  اما درباره معنای محتوم 
معنا  ناپذیری  تخلف  ماده،  این  در  اما  باشد.  شده  واجب  و  قطعی  که  چیزی 
برخالف  بنابراین،  یابد.2  تغییر  مقدرات  برخی  اساس  بر  است  ممکن  و  نداشته 
آمده  روایتی  در  نمونه  عنوان  به  دارد.  وجود  محتومات  در  بداء  امکان  میعاد، 

است: 
ْنِجُی  

َ
َخال

ْ
ْحَمَد ْبـِن َعْبـِد اهلِل ال

َ
ـُد ْبُن أ َثَنـا ُمَحّمَ

َ
 َحّد

َ
ـال

َ
ـاٍم ق ـُد ْبـُن َهّمَ ْخَبَرَنـا ُمَحّمَ

َ
أ

ِبـی َجْعَفـٍر 
َ
ـا ِعْنـَد أ ُکّنَ  :

َ
ـال

َ
َجْعَفـِرّیُ ق

ْ
َقاِسـِم ال

ْ
ُبـو َهاِشـٍم َداُوُد ْبـُن ال

َ
َثَنـا أ

َ
 َحّد

َ
ـال

َ
ق

ّنَ 
َ
َواَیـِة ِمْن أ ـْفَیاِنّیِ َو َما َجـاَء ِفی الّرِ َجـَرى ِذْکـُر الّسُ

َ
َضـا؟ع؟ ف ـِد ْبـِن َعِلـّیٍ الّرِ ُمَحّمَ

 َنَعْم 
َ

ال
َ

َمْحُتـوِم ق
ْ
 َیْبُدو هلِِل ِفی ال

ْ
ِبـی َجْعَفـٍر؟ع؟ َهل

َ
ـُت أِل

ْ
ُقل

َ
َمْحُتـوِم ف

ْ
ْمـَرُه ِمـَن ال

َ
أ

ِمیَعـاِد َو اهلُل  ال 
ْ
َقاِئـَم ِمـَن  ال

ْ
 ِإّنَ ال

َ
َقـال

َ
َقاِئـِم ف

ْ
ْن َیْبـُدَو هلِِل ِفـی ال

َ
 أ

ُ
َنَخـاف

َ
ـُه ف

َ
َنـا ل

ْ
ل

ُ
ق

که سـخن از  ِمیعـاَد«.3 ابوهاشـم می گویـد: نـزد امـام جـواد؟ع؟ بودیم 
ْ
ُیْخِلـُف ال

کـه امر سـفیانی محتوم اسـت.  سـفیانی بـه میـان آمـد. و اینکـه در روایـات آمـد 

کـردم، آیـا ممکـن اسـت خداونـد دربـاره محتـوم بـداء  بـه آن حضـرت عـرض 

کـردم می ترسـم دربـاره قائم هم بداء شـود.  داشـته باشـد؟ فرمـود بلـه. عـرض 

1.  الخصال، ج 1، ص1۰۸ 
ین، ج 6، ص3۲  ۲.  مجمع البحر

3.  الغیبة للنعمانی، ص3۰۲ 
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دربـاره  خداونـد  و  اسـت  شـدگان  داده  وعـده  از  قائـم؟ع؟  امـر  همانـا  فرمـود: 

میعـاد تخلـف نمی کنـد. 

چنانچه  لذا  دارد.  وجود  محتومات  در  بداء  حصول  امکان  اساس،  این  بر 
یمانی از محتومات باشد، این امکان درباره او نیز وجود خواهد داشت. البته در 
اشاره  آنها  به  که  است  روایت صادر شده   2 یمانی فقط  بودن  خصوص محتوم 

می شود:
روایت اول

ِبـی ُعَمْیـٍر َعْن ُعَمـَر ْبِن 
َ
ـِد ْبـِن أ ُحَسـْیِن ْبـِن َسـِعیٍد َعـْن ُمَحّمَ

ْ
ْسـَناِد َعـِن ال ِ

ْ
ا اإل

َ
ِبَهـذ

َماٍت 
َ

َقاِئـِم َخْمُس َعال
ْ
 ِقَیاِم ال

َ
ْبل

َ
  »ق

ُ
َبـا َعْبِد اهلِل؟ع؟ َیُقـول

َ
 َسـِمْعُت أ

َ
ـال

َ
ـَة ق

َ
َحْنَظل

َخْسـُف 
ْ
ـِة َو ال ِکّیَ ْفـِس الّزَ  الّنَ

ُ
ْتـل

َ
ْیَحـُة َو ق ـْفَیاِنّیُ َو الّصَ َیَماِنـُی  َو الّسُ

ْ
َمْحُتوَمـاٍت ال

َبْیـَداِء«.1
ْ
ِبال

امام صادق؟ع؟ فرمود: قبل از قیام قائم؟ع؟ پنج عالمت حتمی خواهد بود: 
یمانی، سفیانی، صیحه، قتل نفس الزکیه، خسف بیداء.

روایت دوم

ـِوّیُ 
َ
َعل

ْ
َثَنـا ُعَبْیـُد اهلِل ْبـُن ُموَسـی ال

َ
 َحّد

َ
ـال

َ
َبْنَدِنیِجـّیُ ق

ْ
ْحَمـَد ال

َ
ْخَبَرَنـا َعِلـّیُ ْبـُن أ

َ
أ

ِبـی 
َ
َعـْن َیْعُقـوَب ْبـِن َیِزیـَد َعـْن ِزَیـاِد ْبـِن َمـْرَواَن َعـْن َعْبـِد اهلِل ْبـِن ِسـَناٍن َعـْن أ

َو  َمْحُتـوِم 
ْ
ال ِمـَن  ـْفَیاِنّیُ  الّسُ َو  َمْحُتـوِم 

ْ
ال ِمـَن  ـَداُء  »الّنِ  :

َ
ـال

َ
ق ـُه 

َ
ّن

َ
أ اهلِل؟ع؟  َعْبـِد 

ـُع ِمـَن 
ُ
 َیْطل

ٌ
َکـّف َمْحُتـوِم َو 

ْ
ـِة ِمـَن ال ِکّیَ ْفـِس الّزَ  الّنَ

ُ
ْتـل

َ
َمْحُتـوِم َو ق

ْ
َیَماِنـُی  ِمـَن ال

ْ
ال

ُع  ُتْفـِز َو  اِئـَم  الّنَ ُتوِقـُظ  َرَمَضـاَن  َشـْهِر  ِفـی  ْزَعـٌة 
َ

ف َو   
َ

ـال
َ

ق َمْحُتـوِم 
ْ
ال ِمـَن  ـَماِء  الّسَ

َفَتـاَة ِمـْن ِخْدِرَها«.2عبـد اهلل بـن سـنان از امـام صادق؟ع؟ 
ْ
ُج  ال َیْقَظـاَن َو ُتْخـِر

ْ
ال

1.  کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص65۰ 
۲.  الغیبة للنعمانی، ص۲5۲ 
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و  اسـت،  حتمـی  امـور  از  نـداء  وقـوع  فرمـود:  حضـرت  آن  کـه  کـرده  روایـت 

کشـته شـدن نفس  سـفیانی از امور حتمی اسـت و یمانی  از امور حتمی اسـت و 

کـه از افـق آسـمان بیـرون می آیـد از امـور  کـف دسـتی  زکّیـه از امـور حتمـی، و 

که خفته را بیدار  حتمی اسـت، و اضافه فرمود: و نیز وحشـتی در ماه رمضان 

گرداند و شـخص بیدار را به وحشـت افکند و دوشـیزگان پرده نشـین را از پس 

آورد. بیـرون  پرده هایشـان 

بررسی سند روایت

کتب رجالی تضعیف شده است. غضائری  ْحَمَد اْلَبْنَدِنیِجّی: وی در 
َ
َعِلّیُ ْبُن أ

گو  کنده  إلیه«.1 ضعیف و پرا و عالمه حلی آورده اند: »ضعیف متهافت ال یلتفت 
است و توجهی به او نیست. 

رجالی  کتب  در  ناشناخته  روات  از  راوی  این  اْلَعَلِوّی:  ُموَسی  ْبُن  اهلِل  ُعَبْیُد 
است.

فاقد  نیز  رجال  علمای  دربین  و  بوده  واقفیه  بزرگان  از  وی  َمْرَوان:  ْبِن  ِزَیاِد 
گفته است:  اعتبار و وجاهت روایی است. به عنوان نمونه، عالمه حلی درباره او 
»روى عن أبی عبد اهلل علیه السالم و أبی الحسن علیه السالم و وقف فی الرضا 
علیه السالم... هو أحد أرکان الوقف و بالجملة فهو عندی مردود الروایة«.2 او از 
کرد و در امام رضا؟ع؟ توقف نمود. او  کاظم؟امهع؟ نقل روایت  امام صادق و امام 

یکی از ارکان واقفیه بود و بالجمله روایاتش در نزد من مردود است.

1.  ابن الغضائری، ج 1، ص ۸۲ و الخالصةللحلی، ص ۲35 
۲.  الخالصةللحلی، ص ۲۲۴ 
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معیار شناخت یمانی �
بودن شناخت خراسانی  یا واجب  به چگونگی  روایتی  در هیچ  که  همانطور 
بهره  بی  معرفتی  روایات  از  آنها  همانند  نیز  یمانی  نشده ایم،  توصیه  سفیانی  و 
می باشد. لذا با توجه به عدم صدور بیان در رابطه با شناخت یمانی، هیچگونه 

وظیفه ای در قبال شناخت یمانی نداریم.
که برای اثبات عصمت  ضمن اینکه اتباع احمدالحسن با استفاده از روایتی 

یمانی ذکر می کنند،1 بزرگترین شاخصه شناخت یمانی، دو چیز می تواند باشد:
و  داشته  موضوعیت  رجب2  ماه  در  وی  خروج  صرف  یمانی:  خروج  الف: 

صورتی  در  حتی  اینکه  مهم تر  نکته  سکون.  با  نه  است  خروج  با  او  مشروعیت 
او فوریتی  از  بازهم برای اطاعت  از خروج شناخته شود،  که شخص یمانی قبل 

نیست. چنانچه در روایت آمده است: 
 ...« می فرمـود:  کـه  شـنیدم  صـادق؟ع؟  امـام  از  می گویـد:  قاسـم  بـن  عیـص 

که همه  کسـی نیسـت مگر شـخصی  کـه شـما می خواهیـد  به خـدا سـوگند آن را 

کـه مـاه رجـب شـد بـه نـام خـداى  گـرد آینـد. همیـن  بنـی فاطمـه پیرامـون او 

گـر خواسـتید تـا مـاه شـعبان هـم عقـب بیندازیـد   بـه او روى آوریـد و ا
ّ

عـّز و جـل

میـان  در  را  روزه  فریضـه  هـم  رمضـان  مـاه  بخواهیـد  گـر  ا و  نیسـت،  زیانـی 

گردد  کار موجـب نیروى بیشـترى براى شـما  خانـواده خـود بگیریـد شـاید ایـن 

ُخَراَسـاِنّیِ ِفی َسـَنٍة َواِحَدٍة 
ْ
َیَماِنـّیِ َو ال

ْ
ـْفَیاِنّیِ َو ال 1.  عـن أبـی بصیـر عـن أبـی جعفـر محمـد بـن علی؟ع؟أنـه قـال: »... ُخـُروُج الّسُ

ْیَس ِفی 
َ
 ِلَمـْن َناَواُهـْم َو ل

ٌ
ْیـل ِ َوْجـٍه َو

ّ
ُس ِمـْن ُکل

ْ
َبـأ

ْ
 َفَیُکـوُن ال

ً
َخـَرِز َیْتَبـُع َبْعُضـُه َبْعضـا

ْ
ِفی َشـْهٍر َواِحـٍد ِفـی َیـْوٍم َواِحـٍد ِنَظـاٌم َکِنَظـاِم ال

ـی 
َ
ِح َعل

َ
ـال َم َبْیـَع الّسِ َیَماِنـّیُ َحـّرَ

ْ
ـی َصاِحِبُکـْم   َفـِإَذا َخـَرَج ال

َ
ـُه َیْدُعـو ِإل ّنَ

َ
َیَماِنـّیِ ِهـَی  َراَیـُة ُهـًدى  أِل

ْ
ْهـَدى ِمـْن َراَیـِة ال

َ
اَیـاِت َراَیـٌة أ الّرَ

 َذِلَک 
َ

ْیِه   َفَمْن َفَعل
َ
َتـِوَی َعل

ْ
ْن َیل

َ
 ِلُمْسـِلٍم أ

ُّ
 َیِحل

َ
ْیـِه َفـِإّنَ َراَیَتـُه َراَیـُة ُهـًدى َو ال

َ
َیَماِنـّیُ َفاْنَهـْض ِإل

ْ
ِ ُمْسـِلٍم َو ِإَذا َخـَرَج ال

ّ
ـاِس َو ُکل الّنَ

یٍق ُمْسـَتِقیم ...«. الغیبـة للنعمانی، ص16۲  َحـّقِ َو ِإلـی  َطِر
ْ
ـی ال

َ
ـُه َیْدُعـو ِإل ّنَ

َ
ـاِر أِل ْهـِل الّنَ

َ
َفُهـَو ِمـْن أ

یخ خروج سفیانی را در ماه رجب دانسته اند، لذا باید یمانی نیز در همان ماه خروج کند. ۲.  با توجه به اینکه روایات، تار
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و البتـه خـروج سـفیانی)برای شـناخت هنگامـه ظهـور( شـما را بـس اسـت«.1

گردد؛ چنانچه وجوب اطاعت و نصرت یمانی فوریت داشت، به چه  توجه 
دلیلی امام صادق؟ع؟، به شیعیان اذن تأخیر و یاری تا چند ماه دیگر را داده و 

ک قرار داده است؟ نشانه ای به نام سفیانی را مال
بر اساس دو روایت2، خروج یمانی  ب: همزمانی با خروج خراسانی و سفیانی: 

بایستی با خروج سفیانی و خراسانی در یک روز واقع شود. لذا شاخصه شناخت 
و  سفیانی  هنوز  که  است  درحالی  این  است.  خراسانی  و  سفیانی  خروج  یمانی، 
خراسانی خروج نکرده و خروج یمانی بایستی همزمان با خروج آنان باشد. لذا با 
توجه به عدم خروج خراسانی و سفیانی، ادعای یمانی بودن احمدالحسن باطل 

خواهد بود.
کشور یمن است و بایستی  عالوه بر آن، محل خروج یمانی بر اساس روایات، 

از آنجا خروج نماید، نه از بصره یا مناطق دیگر. در روایات آمده است:
روایت اول

َیَماِنـِی  
ْ
ـاِم َو ُخـُروَج ال

َ
ـْفَیاِنّیِ ِمـَن الّش َمـاِت ُخُروِجـِه ُخـُروَج الّسُ

َ
 ... َو ِإّنَ ِمـْن َعال

ـَماِء  ـَماِء ِفـی َشـْهِر َرَمَضـاَن َو ُمَنـاٍد ُیَنـاِدی ِمـَن الّسَ َیَمـِن َو َصْیَحـًة ِمـَن الّسَ
ْ
ِمـَن ال

ِبیـِه«.3 و از عالمـات خـروج قائـم؟ع؟، خروج سـفیانی از شـام و 
َ
ِباْسـِمِه َو اْسـِم أ

ا  َخاِرُج ِمّنَ
ْ
 ... َفال

ُ
َبا َعْبـِد اهلِل ع َیُقـول

َ
 َسـِمْعُت أ

َ
َقاِسـِم َقال

ْ
ِبیـِه َعـْن َصْفـَواَن ْبـِن َیْحَیـی َعـْن ِعیـِص ْبِن ال

َ
1.  َعِلـّیُ ْبـُن ِإْبَراِهیـَم َعـْن أ

ْیـَس َمَعـُه 
َ
َیـْوَم َو ل

ْ
ْسـَنا َنْرَضـی ِبـِه َو ُهـَو َیْعِصیَنـا ال

َ
ـا ل ّنَ

َ
ـٍد ع َفَنْحـُن ُنْشـِهُدُکْم أ َضـا ِمـْن آِل ُمَحّمَ ـی الّرِ

َ
ّیِ َشـْی ٍء َیْدُعوُکـْم ِإل

َ
ـی أ

َ
َیـْوَم ِإل

ْ
ال

 َمِن 
َّ

 َمـَع َمـِن اْجَتَمَعـْت َبُنـو َفاِطَمـَة َمَعـُه َفـَو اهلِل َمـا َصاِحُبُکـْم ِإال
َّ

ـا ِإال  َیْسـَمَع ِمّنَ
َ

ْن ال
َ
ْجـَدُر أ

َ
َیـُة أ ِو

ْ
ل
َ ْ
اَیـاُت َو األ َحـٌد َو ُهـَو ِإَذا َکاَنـِت الّرَ

َ
أ

ْن 
َ
ْحَبْبُتـْم أ

َ
 َضْیـَر َو ِإْن أ

َ
ـی َشـْعَباَن َفـال

َ
ـُروا ِإل

َ
ّخ

َ
ْن َتَتأ

َ
ْحَبْبُتـْم أ

َ
 َو ِإْن أ

َّ
ـی  اْسـِم  اهلِل َعـّزَ َو َجـل

َ
ـوا َعل

ُ
ْقِبل

َ
ْیـِه ِإَذا َکاَن  َرَجـٌب  َفأ

َ
اْجَتَمُعـوا َعل

َمـًة. الکافی،ج ۸، ص۲6۴ 
َ

ـْفَیاِنّیِ َعال ُکْم ِبالّسُ ُکـْم َو َکَفا
َ
ْقـَوى ل

َ
ْن َیُکـوَن أ

َ
 َذِلـَک أ

َّ
َعـل

َ
َهاِلیُکـْم َفل

َ
َتُصوُمـوا ِفـی أ

ُخَراَسـاِنّیِ ِفـی َسـَنٍة َواِحـَدٍة ِفی َشـْهٍر َواِحـٍد ِفـی َیـْوٍم َواِحـٍد. الغیبـة للنعمانـی، ص16۲؛ 
ْ
َیَماِنـّیِ َو ال

ْ
ـْفَیاِنّیِ َو ال ۲. ُخـُروُج الّسُ

االرشـاد، ج ۲، ص 375 
3.  کمال الدین و تمام النعمة ، ج 1، ص3۲7 و منتخب األنوار المضیئة فی ذکر القائم الحجة علیه السالم، ص176 
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که از آسـمان  خروج یمانی از یمن و صیحه از آسـمان در ماه رمضان و ندایی 

بـه اسـم او و اسـم پـدرش سـر داده می شـود.

روایت دوم

َبْیـَداِء...«.1 و 
ْ
َیَمـِن َو َخْسـٌف ِبال

ْ
َیَماِنـِی  ِمـَن ال

ْ
ـاِم َو ال

َ
ـْفَیاِنّیِ ِمـَن الّش »َو ُخـُروُج الّسُ

خـروج سـفیانی از شـام و یمانـی از یمـن و خسـف بیـداء و ... .

که حتی یک  از روایات، اشاره به این مسأله دارند  نکته جالب اینکه برخی 
با  شخصی  اینکه  به  رسد  چه  بود  نخواهد  حضرت  برای  بصره  از  کننده  یاری 
کرده و به حضرت یاری رساند!. لذا بر مبنای این روایات،  یاران خود از آنجا قیام 

ادعای یمانی بودن احمد بصری اساسا باطل خواهد شد. به عنوان نمونه: 
روایت اول

عـن جعفـر بـن محمـد؟ع؟ أنـه قال لقوم من أهـل الکوفه:  »ما یقـوم مع قائمنا 

مـن أهـل الکوفـة إال خمسـون رجـال، و مـا مـن بلـدة اال و معـه طائفـٌه اال أهـل 

ج معـه منهـم انسـان«.2 همـراه قائـم ما فقط پنجـاه نفر از  البصـرة فإنـه ال یخـر

گروهـی بـه یـاری  کـرد و هیـچ سـرزمینی نیسـت مگـر اینکـه  کوفـه قیـام خواهـد 

وی می شـتابند اال اهـل بصـره، پـس همانـا حتـی یـک انسـان بـه همـراه قائـم 

خـروج نمی کنـد. 

روایت دوم

ُج  َیْخـُر  
َ

ال ـُه 
َ
ِإّن

َ
ف َبْصـَرِة 

ْ
ال   

َ
ْهـل

َ
أ  

َّ
ِإال َطاِئَفـٌة  ِمْنُهـْم  َمَعـُه  ُج  َیْخـُر  

َّ
ِإال ـَدٍة 

ْ
َبل ِمـْن  »َمـا 

1.  کمـال الدیـن و تمـام النعمـة ، ج 1، ص33۰ و إعـالم الـورى بأعـالم الهـدى )ط - الحدیثـة(، ج ۲، ص۲۹۲ و کشـف الغمـة 
فـی معرفـة األئمـة )ط - القدیمـة(، ج ۲، ص53۴ و إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، ج 5، ص3۴6 و بحـار األنـوار 

)ط - بیـروت(، ج 5۲، ص1۹۲ 
۲.  شرح االخبار، ص366 
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گروهـی بـه یـاری امـام  َحـٌد«.1 هیـچ سـرزمینی نیسـت مگـر اینکـه 
َ
َمَعـُه ِمْنَهـا أ

دوازدهـم؟ع؟ بشـتابند مگـر اهـل بصـره. پـس همانـا هیچکسـی از آنجـا بـا او 

نمی کنـد. قیـام 

از  گرفته اند. در روایتی  تا روز رجعت مورد طعن قرار  اینکه اهل بصره  ضمن 
که فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است 

َرَغـا  َبِهیَمـِة 
ْ
ال ْتَبـاَع 

َ
أ َو  ِة 

َ
َمـْرأ

ْ
ال ُجْنـَد  َیـا  ُمْؤَتِفَکـِة 

ْ
ال  

َ
ْهـل

َ
أ َیـا  َو  َبْصـَرِة 

ْ
ال  

َ
ْهـل

َ
أ »َیـا 

َفاِق َو  ـاٌق َو ِفیُکـْم َخْتـُم الّنِ
َ

ُمُکـْم ِدق
َ

ْحال
َ
َهَرْبُتـْم َماُؤُکـْم ُزَعـاٌق َو أ

َ
َجْبُتـْم َو ُعِقـَر ف

َ
أ

َ
ف

ـُه 
َ
ّن

َ
ْخَبـَرُه أ

َ
 أ

َ
ّنَ َجْبَرِئیـل

َ
ْخَبَرِنـی أ

َ
 اهلِل أ

َ
 ِإّنَ َرُسـول

ً
ـی ِلَسـاِن َسـْبِعیَن َنِبّیـا

َ
ِعْنُتـْم َعل

ُ
ل

ـَماِء  ْبَعَدَها ِمَن الّسَ
َ
َمـاِء َو أ

ْ
َرِضیـَن ِمَن ال

َ ْ
ـَرَب األ

ْ
ق

َ
َبْصـَرَة أ

ْ
ى ال

َ
ـَرأ

َ
ْرَض ف

َ ْ
ـُه األ

َ
َطـَوى ل

ُج ِمْنَها  َخـاِر
ْ
ِنـٌب َو ال

ْ
ُمِقیـُم ِفیَهـا ُمذ

ْ
 ال

ُ
ُعَضـال

ْ
اُء ال

َ
ـّرِ َو الـّد

َ
ْعَشـاِر الّش

َ
َو ِفیَهـا ِتْسـَعُة أ

اِلَثـِة 
َ
اِلَثـِة َو َتَمـاُم الّث

َ
ـی اهلِل َتَمـاُم الّث

َ
َتْیـِن َو َعل ْهِلَهـا َمّرَ

َ
ـِد اْئَتَفَکـْت ِبأ

َ
ِبَرْحَمـٍة َو ق

ْجَعـِة«.2  ِفـی الّرَ

ای اهـل بصـره! ای اهـل مؤتکفـه! ای سـپاه یـک زن و پیـروان حیوان)شـتر(! 

گردیـد  کـه شـتر صـدا مـی زد می جنگیدیـد و تـا دسـت و پـای آن قطـع  تـا زمانـی 

گسسـته اسـت. دین شـما  کردید. اخالق شـما پسـت و پیمان شـما از هم  فرار 

دو رویـی بـوده و مـورد لعـن و نفریـن هفتـاد پیامبر هسـتید. 

که زمین  که جبرائیل به او خبر داده  که پیامبر؟ص؟ به من خبر داد  به درستی 
و  آب  به  ها  زمین  ترین  نزدیک  که  دید  را  بصره  سپس  گرید.  پیچیده  او  برای 
کسی  دورترین آنها به آسمان است و در شهر شما ُنه دهم شر و فساد نهفته است. 
که بیرون رود در پناه عفو خداست.  گناه است و آن  گرفتار  که در شهر شما باشد 

1.  بحار األنوار، ج 5۲، ص3۰7 
۲.  بحار األنوار، ج 3۲، ص۲۲6 
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گرفته و دوباره بصره بر سر  که غرق شده و آب آن را فرا  گویی شهر شما را می نگرم 
که مرتبه سوم چه زمانی خواهد بود و  اهل آن فرو ریخته است. اینک با خداست 

سومین مرتبه در رجعت است.

وظیفه یمانی �
شخصیت  وی  است،  شده  صادر  یمانی  خصوص  در  که  روایاتی  اساس  بر 
به  مردم  دعوت  و  طاغوت  علیه  خروج  جز  وظیفه ای  و  داشته  نظامی  و  دینی 
امام زمان؟ع؟ نخواهد داشت. بنابراین تنها شاخصه نقلی دعوت یمانی، همان 
که رسمًا خروج ننماید، دعوت او پذیرفته نخواهد بود.  خروج او بوده و تا زمانی 
گذاری و تشریع نداشته و بایستی بر اساس دین مبین  اینکه حق قانون  ضمن 
مطابقت  یمانی،  شناخت  عقلی  شاخصه های  از  دیگر  یکی  نماید.  عمل  اسالم 
را نسخ  لذا چنانچه بخواهد احکام اسالمی  با دین اسالم است،  او  رفتار  گفتار و 
کرده و اصول مذهب تشیع را تغییر دهد، مخالفت با او واجب خواهد بود. آنچه 
از  برخی  انجام داده است، نسخ  یمانی  به عنوان  کنون احمدالحسن بصری  تا 
اقدامی برای خروج  بر آن  احکام دینی1 و تغییر در مسلمات شیعه بوده و عالوه 

1.  به عنوان نمونه: 
ینـی یـک روز نمـاز قضـاء بـا نمازهـای قضـاء شـده در تمامـی عمـر انسـان: احمدالحسـن در حکمی ناسـازگار بـا روایات  جایگز
یـد: »نسـبت بـه قضـای نمـاز؛ پـس قضـاء در شـب بیسـت و سـه رمضـان معـادل هـزار مـاه اسـت، پـس  معصومیـن؟مهع؟ می گو
گـر در گـردن شـخصی یـک سـال قضـاء یـا ده سـال و یـا حتـی هـزار مـاه باشـد، بـا خوانـدن یـک روز نمـاز در شـب قـدر او را  مثـال ا

بـه الفقهیـه، الصـالة، ص 3۰    کفایـت کـرده و نمازهایـش ادا مـی شـود«. االجو
حکـم بـه عـدم جـواز ازدواج موقـت در کمتـر از 6 مـاه: احمدالحسـن در پاسـخ بـه مـدت حداقلـی ازدواج موقـت، آن را 6 مـاه 
دانسـته و در پاسـخ بـه سـئوالی دیگـر کـه بـه ایـن حکـم اعتـراض کـرده و آن را بـا روایـات معصومیـن متعـارض دانسـته اسـت 
ید: »احکام الهی شـرعیه نسـخ می شـوند و چه آسـان و کوچک اسـت این مورد از نسـخی که سـوال کردی. پس قطعا  می گو

در آینـده نسـخ هایی بسـیار بزرگتـر و عظیـم تـر از ایـن واقـع خواهـد شـد«. الجـواب المنیـر، ج 3، ص ۴1 
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نکرده است. لذا چنین فردی را نمی توان به عنوان یمانی پذیرفت. 

عصمت یمانی �
آمده، بحث عصمت  بر  آن  اثبات  که احمد بصری در صدد  از مسائلی  یکی 
امام  به  منسوب  روایت  در  شده  استفاده  تعابیر  به  استناد  با  او  است.  یمانی 
که این تعابیر سزاوار معصومین؟مهع؟  صادق؟ع؟1 سعی آن دارد چنین القاء شود 
بوده و امام صادق؟ع؟ به مناسبت عصمت یمانی، او را با چنین تعابیری معرفی 

کرده است.2 
گفته می شود:  در پاسخ به این ادعا 

شخصیتی  خصوص  در  دیگران  اجتهاد  با  که  نیست  مسأله ای  عصمت  اواًل 
عنوان  به  را  افرادی  یا  فرد  تا  باشد  نصوصی  بایستی  لذا  گردد.  رد  یا  شده  ثابت 

کند. به عنوان نمونه: کرده و به آن تصریح  معصوم معرفی 
ُهـْم َعِلّیُ ْبُن 

ُ
ل ّوَ

َ
ـُة َبْعِدی اْثَنا َعَشـَر أ ِئّمَ

َ ْ
عـن ابـن عبـاس قـال رسـول اهلل؟ص؟: »األ

اْبُنـُه 
َ

ُحَسـْیُن  ف
ْ
ا اْنَقَضـی ال

َ
ـِإذ

َ
ُحَسـْیُن ف

ْ
َحَسـُن َو ال

ْ
ِبـی َطاِلـٍب َو َبْعـَدُه ِسـْبَطاَی ال

َ
أ

ا 
َ

ـِإذ
َ

ف َجْعَفـٌر  اْبُنـُه 
َ

ف ـٌد  ُمَحّمَ اْنَقَضـی  ا 
َ

ـِإذ
َ

ف ـٌد  ُمَحّمَ اْبُنـُه 
َ

ف َعِلـّیٌ  اْنَقَضـی  ا 
َ

ـِإذ
َ

ف َعِلـّیٌ 

ا اْنَقَضـی َعِلـّیٌ 
َ

ـِإذ
َ

اْبُنـُه َعِلـّیٌ ف
َ

ا اْنَقَضـی ُموَسـی ف
َ

ـِإذ
َ

اْبُنـُه ُموَسـی ف
َ

اْنَقَضـی َجْعَفـٌر ف

َحَسـُن 
ْ
اْبُنُه ال

َ
ا اْنَقَضـی َعِلّیٌ ف

َ
ـِإذ

َ
اْبُنـُه َعِلـّیٌ ف

َ
ـٌد ف ا اْنَقَضـی ُمَحّمَ

َ
ـِإذ

َ
ـٌد ف اْبُنـُه ُمَحّمَ

َ
ف

َسـاِمَی 
َ
 اهلِل أ

َ
ُت َیا َرُسـول

ْ
ل

ُ
اٍس ق  اْبُن َعّبَ

َ
ال

َ
ـُة ق ُحّجَ

ْ
اْبُنـُه ال

َ
َحَسـُن ف

ْ
ا اْنَقَضـی ال

َ
ـِإذ

َ
ف

1.   عـن اإلمـام الصـادق؟ع؟ قـال: »...ولیـس الرایـات أهـدی مـن رایـة الیمانـی و هـی رایـة هـدی، ألنـه یدعـوا الـی صاحبکـم. 
فـاذا خـرج الیمانـی حـرم بیـن السـالح علـی النـاس و کل مسـلم. و اذا خـرج الیمانـی فانهـض إلیـه فإن رایته رایة هـدی و ال یحل 
یـق مسـتقیم.«  غیبـت نعمانـی،  لمسـلم أن یلتـوی علیـه. فمـن فعـل ذلـک فهـو مـن اهـل النـار النـه یدعـوا الـی الحـق و الـی طر

ص162 
یادی، حیدر، یمانی موعود حجت اهلل، ص11۹  ۲.  ز
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َمَناُء 
ُ
ـُة َبْعـِدی َو ِإْن ُنِهـُروا أ ِئّمَ

َ ْ
ـاٍس ُهُم األ  ِلـی َیـا اْبَن َعّبَ

َ
ـال

َ
ـّطُ ق

َ
ْسـَمْع ِبِهـّنَ ق

َ
ـْم أ

َ
ل

آنهـا  اولیـن  کـه  نفرنـد  از مـن دوازده  بعـد  امامـان  ْخَیـار«1 
َ
أ ُنَجَبـاُء  َمْعُصوُمـوَن  

علـی بـن ابـی طالـب و پـس از او دو فرزنـدش حسـن و حسـین هسـتند. پـس 

کـه مـدت  کـه مـدت حسـین بـه پایـان رسـید، فرزنـدش علـی و زمانـی  زمانـی 

کـه مـدت محمـد بـه پایـان  علـی بـه پایـان رسـید، فرزنـدش محمـد و زمانـی 

پایـان رسـید، فرزنـدش  بـه  کـه مـدت جعفـر  رسـید، فرزنـدش جعفـر و زمانـی 

کـه  کـه مـدت موسـی بـه پایـان رسـید، فرزنـدش علـی و زمانـی  موسـی و زمانـی 

کـه مـدت محمـد بـه  مـدت علـی بـه پایـان رسـید، فرزنـدش محمـد و زمانـی 

کـه مدت علـی به پایان رسـید، فرزندش  پایـان رسـید، فرزنـدش علـی و زمانـی 

پایـان رسـید، فرزنـدش حجـت خواهـد  بـه  کـه مـدت حسـن  زمانـی  حسـن و 

بـود... ای ابـن عبـاس! آنهـا امامـان بعـد از مـن هسـتند و آنـان امنـاء معصـوم 

و برگزیـدگان نجیبنـد. 

دستورات  حتی  یا  سفارشات  و  توصیه ها  اساس  بر  نمی توان  هیچگاه  ثانیًا 
پی  فرد  آن  عصمت  به  فردی،  از  اطاعت  خصوص  در  معصومین؟مهع؟  آور  الزام 
که حضرات معصومین؟مهع؟ فردی  که مکررًا در تاریخ مشاهده شده است  برد. چرا
گمارده و مخالفت با او را جایز ندانسته اند، اما هیچگاه از  را به مسئولیت مهمی 
این دستور خاص، عصمت آن فرد برداشت نشده است. به عنوان نمونه؛ پیامبر 
ُه  

َ
َع�نَ  الّل

َ
کرم؟ص؟ پس از سرکشی عده ای از لشگر أسامة بن زید بن حارثة فرمود: »ل ا

اسامه  فرماندهی  با  که  را  کسی  کند  لعنت  خداوند   2.» َساَم�تَ
أُ
ا سثِ   �یْ َ حب َع�نْ     

�نَ
َّ
ل

حنَ
تَ

� َم�نْ  

کند. مخالفت 

1.  کفایة األثر فی النّص علی األئمة اإلثنی عشر، ص17 
۲.  بحـار األنـوار )ط - بیـروت(، ج 3۰، ص۴3۲ و إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، ج 3، ص37۲ و المسترشـد فـی 

إمامـة علـی بـن أبـی طالـب علیـه السـالم، ص116 
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ضمن اینکه بر اساس شهادت تاریخ، اسامة بن زید عاقبت به خیر نشد و از 
کرد.1 گیری  کناره  دفاع از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

که مهم تر از آنچه در توصیف یمانی در روایات آمده،  ثالثًا باید توجه داشت 
آنان  روایات،  برخی  در  که  است  شده  نقل  غیبت  عصر  در  دین  علماء  پیرامون 
دوازدهم؟ع؟،  امام  سوی  به  کننده  راهنمایی  و  کننده  دعوت  عنوان  به  را 
غیبت،  عصر  در  شیعیان  هدایت  کشتی  ناخدای  و  هدایت  َعلم  دین،  مرزبانان 
و  می گریزند  علماء  از  که  را  کسانی  و  شده   معرفی  محمد؟ص؟  آل  ایتام  سرپرست 
ایمان می دانند.  بی  را  آنان  و  دانسته   در عذاب  گرفتار  را  آنان دوری می کنند  از 
الّرایات( و حرام بودن  لذا همین اوصاف، با هدایتگر بودن پرچم یمانی)أهَدی 
که  يلتوي علیه( در تعارض بوده و در صورتی  أن  مخالفت با او )ال یحل لمسلم 
احمد بصری بخواهد با روایات مربوط هدایت گر بودن یمانی، عصمت و برتری 
کند، با این حساب علمای آخرالزمان به این درجه مستحق تر خواهند  او را ثابت 
بود زیرا عبارات صادر شده در خصوص آنان قوی تر و صریح تر است! و حال آنکه 
نخواهند  و  نداشته  را  خود  عصمت  ادعای  اسالم  علمای  از  هیچکدام  کنون  تا 
را حل  یمانی مشکلی  اثبات عصمت  برای  بنابراین تالش احمد بصری  داشت. 

کرد.  نخواهد 
به عنوان نمونه به چند روایت در خصوص علمای آخرالزمان اشاره می گردد:

روایت اول

َماِء 
َ
ُعل

ْ
اِئِمُکـْم ؟ع؟  ِمَن ال

َ
 َمـْن َیْبَقی َبْعَد َغْیَبِة ق

َ
ْو ال

َ
ـٍد؟ع؟:  »ل  َعِلـّیُ ْبـُن ُمَحّمَ

َ
ـال

َ
ق

ُمْنِقِذیـَن 
ْ
یـَن َعـْن ِدیِنـِه ِبُحَجـِج اهلِل، َو ال اّبِ

َّ
ْیـِه، َو الذ

َ
یـَن َعل ِ

ّ
ال

َ
ْیـِه َو الّد

َ
اِعیـَن ِإل

َ
الّد

1.  و فرقـة اعتزلـوا الحـرب و هـم صنفـان: و مـن هـؤالء القـوم الذیـن اعتزلـوا الحـرب علـی هـذه الجهـة عبـد اهلل بـن عمـر و سـعد بن 
کبـر، مسـائل اإلمامة، ص17۹ ید. ناشـئ ا أبـی وّقـاص و محّمـد بـن مسـلمة و أسـامة بـن ز
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َما َبِقَی 
َ
َواِصِب ل ِک ِإْبِلیـَس َو َمَرَدِتـِه، َو ِمْن ِفَخـاِخ الّنَ ِلُضَعَفـاِء ِعَبـاِد اهلِل ِمـْن ِشـَبا

ُضَعَفـاِء  ـوِب 
ُ
ل

ُ
ق ْزَمـَة 

َ
أ ُیْمِسـُکوَن  ِذیـَن 

َّ
ال ُهـُم  ِکّنَ

َ
ل َو  اهلِل،  ِدیـِن  َعـْن   

َ
اْرَتـّد  

َّ
ِإال َحـٌد 

َ
أ

ـوَن ِعْنَد اهلِل 
ُ
َضل

ْ
ف

َ ْ
ِئـَک ُهُم األ

َ
ول

ُ
اَنَها أ

َ
ـِفیَنِة ُسـّک َکَمـا ُیْمِسـُک َصاِحُب الّسَ ـیَعِة  الّشِ

کـه  گـر در دوران غیبـت قائـم آل محمـد؟ص؟ علمائـی نبودنـد  ا  1. »
َ

َو َجـل َعـّزَ 

کننـد و با حجت های الهی از دینش  مـردم را بـه سـوی او هدایـت و راهنمایی 

رهایـی  پیروانـش  و  شـیطان  دامهـای  از  را  ضعیـف  شـیعیان  و  نماینـد  دفـاع 

کسـی در دیـن خـدا پـا برجـا نمی مانـد  داده و از دام ناصبی هـا نجـات بخشـند 

و همـه مرتـد می شـدند؛ ولـی آنـان رهبری دلهای شـیعیان ضعیـف را با قدرت 

کشـتی سـکان و فرمـان  گرفتـه و حفـظ می کننـد؛ چنانکـه ناخـدای  در دسـت 

تریـن انسـانها هسـتند. کشـتی را نـگاه مـی دارد. بنابرایـن آنـان نـزد خـدا واال

روایت دوم

ـِذی َیِلـی 
َّ
ْغـر ال

َ
َمـاُء ِشـیَعِتَنا ُمَراِبُطـوَن  ِفـی الّث

َ
ـٍد؟ع؟:  »الُعل  َجْعَفـُر ْبـُن ُمَحّمَ

َ
ـال

َ
َو ق

ْن 
َ
أ َعـْن  َو  ـی ُضَعَفـاِء ِشـیَعِتَنا، 

َ
َعل ُخـُروِج 

ْ
ال َعـِن  َیْمَنُعوَنُهـْم  َو َعَفاِریُتـُه،  ِإْبِلیـُس 

ِلَک ِمْن ِشـیَعِتَنا 
َ

َمِن اْنَتَصَب ِلذ
َ

 ف
َ

ال
َ
َواِصُب. ا ْیِهْم ِإْبِلیُس َو ِشـیَعُتُه الّنَ

َ
َط َعل

َّ
َیَتَسـل

ـُع َعْن 
َ

ـُه َیْدف
َ
ّن

َ
ٍة، أِل ـِف َمـّرَ

ْ
ل

َ
ـَف أ

ْ
ل

َ
َخـَزَر أ

ْ
ـْرَک َو ال وَم َو الّتُ ـْن َجاَهـَد الـّرُ  ِمّمَ

َ
َضـل

ْ
ف

َ
َکاَن أ

ْبَداِنِهْم« .2علمـاء شـیعیان مـا، مرزدارانـی 
َ
ـُع َعـْن أ

َ
ِلـَک َیْدف

َ
یَنـا، َو ذ ْدَیـاِن ُمِحّبِ

َ
أ

کـه در برابـر ابلیـس و لشـکریانش صـف کشـیده اند، و از حملـه  آنهـا بـه  هسـتند 

کـه توانایی دفاع از )عقایـد وآموزه های( خود را ندارند جلوگیرى  شـیعیان مـا 

گاه  می کننـد و از تسـلط ابلیـس و پیـروان او بر شـیعیان جلوگیـرى می نمایند. آ

کـه ایـن چنیـن خـود را در معـرض دفـاع قـرار  باشـید ارزش آن عالمـان شـیعه 

1.  االحتجاج، ج 1، ص 1۸ 
۲.  همان، ص 17 
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کـه در برابر هجوم  تـر از سـپاهیان ومجاهدانـی اسـت  داده انـد، هـزاران بـار باال

گرفتـه تـا روم و تـرک و خـزر( مبـارزه می  کننـد. زیـرا  کفـار  دشـمنان اسـالم )از 

کـه  علمـای شـیعه نگهبانـان دیـن شـیعیان و دوسـتان مـا هسـتند، در حالـی 

مجاهـدان، حافـظ مرزهـاى جغرافیایـی می باشـند.

روایت سوم

 
ُ

َکاِفـل
ْ
َهـا ال ّیُ

َ
ِقَیاَمـِة: َیـا أ

ْ
َفِقیـِه َیـْوَم ال

ْ
 ِلل

ُ
َضـا؟ع؟:  ُیَقـال  َعِلـّیُ ْبـُن ُموَسـی الّرِ

َ
ـال

َ
ق

 ِ
ّ

ِلـُکل َتْشـَفَع  ـی  َحّتَ ِقـْف  َمَواِلیـِه  َو  یـِه  ُمِحّبِ ِلُضَعَفـاِء  َهـاِدی 
ْ
ال ـِد،  ْیَتـاِم آِل ُمَحّمَ

َ
أِل

گفته می شـود: ای سرپرسـت ایتام آل   َعْنـَک«.1 روز قیامـت بـه فقیـه 
َ

َخـذ
َ
َمـْن أ

کننـده ضعفـاء و دوسـتداران آل محمـد؟ص؟! بایسـت  محمـد؟ص؟! ای هدایـت 

کـن. کـدام از آنـان را خواسـتی شـفاعت  و هـر 

روایت چهارم

َیِفـّرُ  َکَمـا  َمـاِء 
َ
ُعل

ْ
ال ِمـَن  وَن  َیِفـّرُ ِتـی  ّمَ

ُ
أ ـی 

َ
َعل َزَمـاٌن  ِتی 

ْ
»َسـَیأ  اهلِل؟ص؟: 

ُ
َرُسـول  

َ
ـال

َ
ق

ُع 
َ

 َیْرف
ُ

ل ّوَ
َ ْ
ْشـَیاَء األ

َ
َثِة أ

َ
ـی ِبَثال

َ
ُهُم اهلُل َتَعال

َ
ِلـَک اْبَتال

َ
َکذ َکاَن  ا 

َ
ـِإذ

َ
ْئـِب ف ِ

ّ
َغَنـُم َعـِن الذ

ْ
ال

اِلـُث َیْخُرُجوَن 
َ
 َو الّث

ً
 َجاِئرا

ً
َطانا

ْ
ْیِهـْم ُسـل

َ
َط اهلُل َعل

َّ
اِنـی َسـل

َ
ْمَواِلِهـْم َو الّث

َ
َبَرَکـَة ِمـْن أ

ْ
ال

کـه از علمـاء فـرار   ِإیَمـاٍن «.2 بـه زودى زمانـی بـراى مـردم فـرا رسـد 
َ

ْنَیـا ِبـال
ُ

ِمـَن الّد

گـرگ می گریـزد. در آن صـورت خداونـد آنـان را به  می کننـد چنانچـه گوسـفند از 

سـه چیزمبتـال می کنـد: اول: برکـت را از اموالشـان بـر مـی دارد. دوم: سـلطانی 

سـتمگر بـر آنـان مسـلط می گردانـد. سـوم: بـدون ایمـان از دنیـا می رونـد.

1.  همان.
۲.  جامع االخبار، ص 13۰ 
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روایت پنجم

ُفَقَهاُء «.1 هدایت گرترین 
ْ
َماُء َو ال

َ
ُعل

ْ
 ِفیُکُم ال

ً
ْهَدى َسِبیال

َ
قال امیرالمؤمنین؟ع؟: »أ

راه هـا در بیـن شـما؛ راه علماء و فقهاء اسـت. 

حجت بودن یمانی �
به  الهی  تقسیم حجت های  در خصوص  کاظم؟ع؟  امام  روایت  به  توجه  با 
خصوص  در  خاص  نص  وجود  به  توجه  با  و  معصومین؟مهع؟  ائمه  و  پیامبران 
انسانی در روی  که هیچ  گرفته می شود  نتیجه  حجت بودن حضرت زهرا؟اهس؟، 
یمانی  عنوان  با  افرادی  و  نبوده  حجت  بزرگواران  این  از  غیر  کی،  خا کره  این 
خلق  بر  خدا  حجت  نمی توانند  حتمیت،  و  صحت  صورت  در   ... و  خراسانی  یا 
که پیش از این عدم  باشند. ضمن اینکه حجت های الهی دارای عصمت هستند 

عصمت یمانی به اثبات رسید.

کعبه یمانی
اتباع احمد بصری در توجیه این سئوال که؛ چگونه ممکن است احمد بصری 
گفته اند: اواًل  را یمانی بدانید در حالیکه یمانی به معنای منسوب به یمن است، 
مکه از سرزمین ِتهامه و تهامه از سرزمین یمن است و بر این اساس، پیامبر؟ص؟ 
 م�ن مک�ت و 

أ
�ا ما�ن �ب �ی گفته اند: »الاإ که اهل مکه بوده، اهل یمن نیز هست. چنانچه 

کرم؟ص؟  «.2 ثانیًا پیامبر ا �ت �ی ما�ن �ت ال�ی ال الکع�ب �ت ا �ی م�ن و له�ن ر�ن ال�ی
أ
هام�ت م�ن ا هام�ت و �تِ هیی  م�ن  �تِ

1.  ثقفـی، ابراهیـم بـن محمـد بـن سـعید بـن هـالل، الغـارات، ص۲1۰. کشـف المحجـة لثمرة المهجـة، ص۲67 و بحار األنوار، 
ج 3۰، ص۲۴ و منهـاج البراعـة فـی شـرح نهـج البالغـة )خوئی(، ج 3، ص3۸6  

۲.  ایمـان از مکـه آغـاز شـد و مکـه از تهامـه اسـت و تهامـه از سـرزمین یمـن اسـت و بـه همیـن سـبب گفتـه شـده: کعبـه یمانـی!. 
یـب الحدیـث و األثـر، ج5، صفحـه7۲۲  النهایـة فـی غر
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ا 
َ �ن
أَ
َما�نٍ  َو ا َ َما�نُ �ی �ی اإِ

ْ
َم�نِ َو ال �یَ

ْ
ْهُل ال

أَ
اِل ا َ �ب َر الّرِ �یْ

 حنَ
�نَّ خودش را یمانی دانسته و فرموده است: »اإِ

ٌ «.1 بر این اساس همه آل محمد؟ص؟ یمانی هستند و احمدالحسن نیز به تبع  ىی ِ
َما�ن َ �ی

کند! که متولد یمن بوده یا از یمن خروج  یمانی است، لذا ضرورتی بر این نیست 
گفته می شود: در پاسخ 

ال  �ت ا �ی م�ن و له�ن ر�ن ال�ی
أ
هام�ت م�ن ا هام�ت و �تِ  م�ن مک�ت و هیی  م�ن  �تِ

أ
�ا ما�ن �ب �ی اواًل عبارت »الاإ

کتاب  در  تسنن(  اهل  علمای  َجَزری)از  اثیر  ابن  از  تحلیلی   2.» �ت �ی ما�ن ال�ی �ت  الکع�ب

یمن  از  را  تهامه  و  تهامه  از  را  األثر است. وی مکه  و  الحدیث  النهایة فی غریب 
جزیرةالعرب  شمال  در  جغرافیایی  منطقه  یک  تهامه  درحالیکه  است،  دانسته 
که مکه و مدینه در برگرفته و انتهای آن به ابتدای یمن رسیده و ارتباطی با  است 
یمن ندارد. بر این اساس، تهامه از یمن نیست و نمی توان مکه و مدینه را مرتبط 

با یمن دانست. 
کافی  کتاب  ٌ «.3 در  ىی ِ

َما�ن َ ا �ی
َ �ن
أَ
َما�نٍ  َو ا َ َما�نُ �ی �ی اإِ

ْ
َم�نِ َو ال �یَ

ْ
ْهُل ال

أَ
اِل ا َ �ب َر الّرِ �یْ

 حنَ
�نَّ ثانیًا روایِت »اإِ

َرهتُ  ِه�بْ
ْ
ا ال

َ
ْو ل

َ
َنا َیَماِنٌي« آمده است: »ل

َ
با عبارت دیگری نقل شده و به جای جمله »أ

صراحت  به  کرم؟ص؟  ا پیامبر  متن،  این  اساس  بر  که   4. » َم�ن �یَ
ْ
ال ْهِل 

أَ
ا ِم�نْ   

أً
اْمَرا �تُ  �نْ

ُ
ک

َ
ل

کرده است. یمانی بودن خود را نفی 
پیامبر  و  او  بین  جدالی  شده،  نقل  ِحْصن5  ْبِن  ُعَیْیَنَة  از  که  روایت  این  ثالثًا 

ین مردان در یمن هستند و ایمان در یمن است و من نیز یمانی هستم. األصول الستة عشر، ص۲5۰  1. همانا بهتر
۲.  ایمـان از مکـه آغـاز شـد و مکـه از تهامـه اسـت و تهامـه از سـرزمین یمـن اسـت و بـه همیـن سـبب گفتـه شـده: کعبـه یمانـی!. 

یـب الحدیـث و األثـر، ج5، صفحـه7۲۲  النهایـة فـی غر
ین مردان در یمن هستند و ایمان در یمن است و من نیز یمانی هستم. األصول الستة عشر، ص۲5۰  3. همانا بهتر

گر هجرت به مدینه نبود، من نیز مردی از اهل یمن بودم. الکافي، ج ۸، ص7۰  ۴.  ا
کرم؟ص؟ مرتد شـده و به طلیحه اسـدی پیوسـته و به همراه او با مسـلمانان جنگید. اسـد الغابة،  5.  وی پس از رحلت پیامبر ا

ج ۴، ص 166- 167؛ اإلصابة، ج ۴، ص 63۸- 6۴1 
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گردید. در این بحث، عیینه بن حصن  که با بی ادبی این فرد آغاز  کرم؟ص؟ است  ا
کرم؟ص؟ در نسب شناسی دانست و پیامبر از او سئوال  خودش را اعلم از پیامبر ا
گفت:  گروه از مردها افضل و برتر هستند؟ عیینه  کدام  گر راست می گویی  فرمود: ا
گفتی. بلکه مردانی از  مردانی از سرزمین نجد! و پیامبر؟ص؟ در پاسخ فرمود: دروغ 
گفتگو نجد را  کرم؟ص؟ در این  که پیامبر ا اهل یمن افضل هستند... . توجه شود 
که مکه  کرده است. پس چگونه ممکن است  از یمن جدا دانسته و به آن تصریح 
که به موازات فالت نجد واقع شده اند1، داخل در یمن باشند در حالیکه  و مدینه 

نجد غیر از یمن است؟!
یمن  با  ارتباطی  هیچ  و  بوده  تهامی  و  حجازی  کرم؟ص؟  ا پیامبر  بنابراین، 

ندارد. از این روی، نمی توان آل محمد؟ص؟ را یمانی دانست.

پرسش های درس
کنید.. 1 وضعیت یمانی را در روایات معصومین؟مهع؟ تشریح 
آیا یمانی هدایتگر است؟ به چه دلیل؟. 2
معیار شناخت یمانی در روایات چیست؟. 3
آیا یمانی می تواند حجت خدا باشد؟. 4
چگونه می توانیم عصمت یمانی را بپذیریم؟. 5

1.  معجم البلدان، ج5، ص۲16 
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عقل  دایره  شمول  از  و  داشته  نقلی  جنبه  معصوم؟مهع؟،  امامان  عدد  حصر 
که با وحی  کرم؟ص؟، مسأله ای است  ج است. تعیین و معرفی اوصیاء رسول ا خار
روایات  از  آنچه  انجام پذیرفته است.  بنابر دستور خداوند متعال  و  مرتبط بوده 
کرم؟ص؟ است. عالوه بر  بر می آید، معرفی دوازده وصی و جانشین برای رسول ا
آن، کتب پیامبران پیشین نیز، به عدد امامان معصوم؟مهع؟ از ذریه اسماعیل؟ع؟ 
دست  در  که  توراتی  در  می گوید:  کثیر  ابن  نمونه؛  عنوان  به  داشته اند.  اشاراتی 
که معناى آن چنین است: »خداوند متعال  کتاب است موضوعی آمده است  اهل 
زیادتی  را  اسماعیل  فرمود:  و  داد  بشارت  اسماعیل؟ع؟  وجود  به  را  ابراهیم)ع 
گردانم و در بین آنان دوازده نفر از بزرگان و فرزانگان  گسترده  بخشم و نسل او را 
قرار دهم«.1 بشارت مورد اشاره در »سفر پیدایش« چنین است: »قی لیشماعیل 
قی  یولید  نسیئیم  عسار  شنیم  بمئود  هربیتی  قی  أوتو  هفریتی  قی  أوتو  بیرختی 
کثیر  گدول«.2 اسماعیل را مبارک ساخته و او را بهره مند و پربار و  نتتیف لگوى 

1.  المعجم الحدیث: عبرى-عربی، ص 316 
۲.  باب 17، شماره ۲۰-1۸ 
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گردانم، دوازده عدد امام از او پدید آید و او را به امت بزرگ و عظیمی  گسترده  و 
کرد.1 تبدیل خواهم 

روایات اثنی عشر �
گرامی اسالم؟ص؟، عدد  گذشت، تمامی اخبار صادر شده از رسول  که  همانطور 

که به برخی از آنها اشاره می گردد: ائمه را دوازده تن دانسته اند 
روایت اول:

بـه  خیبـر  در  یهـودی  ُجنـاده  بـن  ُجنـدب  می گویـد:  انصـاری  عبـداهلل  بـن  جابـر 

آورد(  اسـالم  سـئوال  چنـد  پرسـش  از  شـد)پس  وارد  کـرم؟ص؟  ا رسـول  محضـر 

کـرد: ای محمـد؟ص؟، بـه مـن از اوصیـاء و جانشـینانت خبـر بـده تـا بـه  و عـرض 

آنهـا متمسـک شـوم. پیامبـر؟ص؟ فرمـود؛ ای جنـدب! همانـا اوصیـاء بعـد از من به 

گفـت: ای رسـول خـدا! همانطـور که  تعـداد نقبـای بنـی اسـرائیل هسـتند. جنـدب 

در تـورات آمـده اسـت تعـداد نقبـاء دوازده نفر بودند. پیامبر؟ص؟ فرمـود: ائمه بعد 

گفـت آیـا تمامـی آنها در یک زمـان خواهند  از مـن نیـز دوازده نفـر هسـتند. جنـدب 

آمـد... جنـدب  آنهـا پشـت در پشـت خواهنـد  نـه! ولکـن  ایشـان فرمودنـد:  آمـد؟ 

پرسـید: اسـامی آنهـا چیسـت؟ فرمودنـد: نـه نفـر از فرزنـدان حسـین؟ع؟ هسـتند. 

کـه مدت امامت حسـین تمام شـد، پسـرش علی  مهـدی نیـز از آنهـا اسـت2. زمانـی 

کـه فرزنـد  بـه امامـت بعـد از او قیـام می کنـد و... حسـن بـرای امامـت قیـام می کنـد 

1.  واژه »شـنیم عسـار« یعنـی: دوازده نفـر، کـه لفـظ »عسـار« در اعـداد ترکیبـی کـه معـدود آن مذکـر باشـد، می آیـد و معـدود در 
اینجـا »نسـیئیم« و مذکـر اسـت و بـا اضافـه شـدن »یـم« در آخـر آن معنـاى جمـع می دهـد. مفـرد آن »ناسـی« یعنـی: امـام و 

پیشـوا و رئیـس اسـت.
۲.  یعنی مهدی نیز یکی از آن نه نفر است.
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گفـت  او امیـن خوانـده می شـود. سـپس غائـب می شـود از آنهـا امامشـان. جنـدب 

ای رسـول خـدا! حسـن غائـب می شـود؟ فرمودنـد: نـه! ولکـن فرزنـدش حجـت 

گفتـه  غائـب می شـود. پرسـید: ای رسـول خـدا اسـمش چیسـت؟ فرمـود: اسـمش 
کنـد«.1 نمـی شـود تـا اینکـه ظهـور 

روایت دوم:

کـه فرمـود: »ایـن امـر )امامـت(  امـام حسـن؟ع؟ از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل می کنـد 

آنـان از صلـب حسـینند، و  کـه نـه تـن  را پـس از مـن دوازده امـام مالـک شـوند، 

کـه مـرا  گروهـی  خداونـد علـم و فهـم مـرا بـه آنهـا عنایـت و مرحمـت فرمـوده، هـر 
بـه ایشـان نرسـاند«.2 دربـاره ایشـان اذیـت می  کننـد، خداونـد شـفاعت مـرا 

ُبـو ُمَزاِحـٍم ُموَسـی ْبـُن َعْبـِد اهلِل ْبـِن َیْحَیـی 
َ
 أ

َ
ـْیَباِنّیُ َرِحَمـُه اهلُل َقـال

َ
ِلـِب الّش ُمّطَ

ْ
ـُد ْبـُن َعْبـِد اهلِل ْبـِن ال ـِل ُمَحّمَ

َ
ُمَفّض

ْ
ُبـو ال

َ
َثَنـا أ 1.  َحّدَ

ـاِد ْبـِن  ـُد ْبـُن َحّمَ َثَنـا ُمَحّمَ  َحّدَ
َ

ـاِفِعّیُ َقـال
َ

ـُد ْبـُن َعْبـِد اهلِل ْبـِن ِإْبَراِهیـَم الّش ُبـو َبْکـٍر ُمَحّمَ
َ
َثَنـا أ  َحّدَ

َ
ُمْقـِرُئ ِبَبْغـَداَد َقـال

ْ
ْبـِن َخاَقـان ال

َثَنا ِعیَسـی ْبـُن َیْقَطاَن ]َیْقَظاَن [   َحّدَ
َ

َحاِرُث ْبُن َنْبَهاَن َقال
ْ
َثَنا ال  َحّدَ

َ
َثَنـا ِعیَسـی ْبـُن ِإْبَراِهیـَم َقال  َحّدَ

َ
ُبـو َجْعَفـٍر َقـال

َ
ـاُغ أ ّبَ َماَهـاَن الّدَ

 ُجْنـَدُب ْبـُن 
َ

: َدَخـل
َ

ْنَصـاِرّیِ َقـال
َ ْ
ْسـَقِع [ َعـْن َجاِبـِر ْبـِن َعْبـِد اهلِل األ

َ
ـَة ْبـِن األشـفع ]األ

َ
ِبـی َسـِعیٍد َعـْن َمْکُحـوٍل َو َعـْن َواِثل

َ
َعـْن أ

 َیا ُجْنَدُب 
َ

ـَک ِبِهـْم َفَقـال َتَمّسَ
َ
ْوِصَیـاِء َبْعـَدَک أِل

َ ْ
ْخِبْرِنـی... ِباأل

َ
ـُد أ  َیـا ُمَحّمَ

َ
ـی َرُسـوِل اهلِل ص َفَقـال

َ
َیُهـوِدّیُ ِمـْن َخْیَبـَر َعل

ْ
ُجَنـاَدَة ال

 َنَعـْم 
َ

ـْوَراِة َقـال ُهـْم َکاُنـوا اْثَنـْی َعَشـَر َهَکـَذا َوَجْدَنـا ِفـی الّتَ  اهلِل ِإّنَ
َ

 َیـا َرُسـول
َ

 َفَقـال
َ

ْوِصَیاِئـی  ِمـْن َبْعـِدی ِبَعـَدِد ُنْقَبـاِء َبِنـی ِإْسـَراِئیل
َ
أ

 
َ

َسـاِمیِهْم َفَقـال
َ
ـٍف ... َو َماأ

َ
ـٌف َبْعـَد َخل

َ
ُهـْم َخل ِکّنَ

َ
 َو ل

َ
 ال

َ
ُهـْم ِفـی َزَمـٍن َواِحـٍد َقـال

ُّ
 اهلِل ُکل

َ
 َیـا َرُسـول

َ
ـُة َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر َفَقـال ِئّمَ

َ ْ
األ

َعاِبِدیـَن 
ْ
ْیـِن ال ـُب ِبَز

َ
ّق
َ
ْمـِر َبْعـَدُه اْبُنـُه َعِلـّیٌ َو ُیل

َ ْ
ُحَسـْیِن َقـاَم ِباأل

ْ
ُة ال َمْهـِدّیُ ِمْنُهـْم َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّدَ

ْ
ُحَسـْیِن َو ال

ْ
ـِب ال

ْ
ِتْسـَعٌة ِمـْن ُصل

ْمِر َبْعـَدُه اْبُنُه َجْعَفـٌر ُیْدَعی 
َ ْ
ٍد َقـاَم ِباأل ُة ُمَحّمَ َباِقـِر َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّدَ

ْ
ـٌد اْبُنـُه ُیْدَعـی ِبال ْمـِر َبْعـَدُه ُمَحّمَ

َ ْ
ُة َعِلـّیٍ َقـاَم ِباأل َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّدَ

ْمِر َبْعـَدُه اْبُنُه 
َ ْ
ُة ُموَسـی َقاَم ِباأل َکاِظـِم ُثـّمَ ِإَذا اْنَتَهْت ُمّدَ

ْ
ْمـِر َبْعـَدُه اْبُنـُه ُموَسـی ُیْدَعـی ِبال

َ ْ
ُة َجْعَفـٍر َقـاَم ِباأل ـاِدِق َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّدَ ِبالّصَ

ْمِر َبْعَدُه 
َ ْ
ٍد َقـاَم ِباأل ُة ُمَحّمَ ِکّیِ َفـِإَذا اْنَقَضْت ُمّدَ ـٌد اْبُنُه ُیْدَعی ِبالّزَ ْمـِر َبْعَدُه ُمَحّمَ

َ ْ
ُة َعِلـّیٍ َقـاَم ِباأل َضـا َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّدَ َعِلـّیٌ ُیْدَعـی ِبالّرِ

 َیا 
َ

ِمیـِن ُثـّمَ َیِغیـُب َعْنُهـْم ِإَماُمُهـْم َقال
َ ْ
َحَسـُن اْبُنـُه ُیْدَعـی ِباأل

ْ
ْمـِر َبْعـَدُه ال

َ ْ
ُة َعِلـّیٍ َقـاَم ِباأل ِقـّیِ َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّدَ َعِلـّیٌ اْبُنـُه ُیْدَعـی ِبالّنَ

ـی ُیْظِهـَرُه اهلُل«.  ی َحّتَ  ُیَسـّمَ
َ

 ال
َ

 اهلِل َفَمـا اْسـُمُه َقـال
َ

 َیـا َرُسـول
َ

ـُة َقـال ُحّجَ
ْ
ِکـِن اْبُنـُه ال

َ
 َو ل

َ
 ال

َ
َحَسـُن َیِغیـُب َعْنُهـْم َقـال

ْ
 اهلِل ُهـَو ال

َ
َرُسـول

خـزاز رازى، علـی بـن محمـد، کفایـة األثـر فـی النـّص علـی األئمـة اإلثنـی عشـر، ص6۰ 
 

َ
؟ع؟ َقـال َحَسـِن ْبـِن َعِلـّیٍ

ْ
وِفـّیِ َعـْن َعِلـّیِ ْبـِن َثاِبـٍت َعـْن ِزّرِ ْبـِن ُحَبْیـٍش َعـِن ال ـٍد َعـْن َیْحَیـی الّصُ ۲.  حدثنـا َعْبـِد اهلِل ْبـِن ُمَحّمَ

ِمـی َوَفْهِمـی َمـا ِلَقـْوٍم 
ْ
ْعَطاُهـُم اهلُل ِعل

َ
ُحَسـْیِن أ

ْ
ـِب ال

ْ
 ِتْسـَعٌة ِمـْن ُصل

ً
ْمـَر َیْمِلُکـُه َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر ِإَمامـا

َ ْ
 اهلِل: »ِإّنَ َهـَذا األ

ُ
 َرُسـول

َ
َقـال

ُهـُم اهلُل َشـَفاَعِتی«. کفایـة األثـر فـی النـص علـی األئمـة االثنـی عشـر، ص166 
َ
َنال

َ
 أ

َ
ُیْؤُذوَنِنـی ِفیِهـْم ال
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روایت سوم:

کـه می فرمـود: »پیشـوایان  عبـد اهلل بـن مسـعود از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل می کنـد 

بعـد از مـن دوازده  نفرنـد،  نـه نفـر آنـان از نسـل حسـین می باشـند و نهمیـن آنهـا 
مهـدى شـان اسـت«.1

روایت چهارم:

از مـن  کـه می فرمـود: »امامـان پـس  از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل می کنـد  ابـی سـعید 

دوازده نفرند،  نه نفر آنان از نسـل حسـین و نهمین آنان قائم شـان اسـت، خوشـا 
کـه آنـان را دشـمن دارد«.2 کسـی  کـه آنـان را دوسـت بـدارد واى بـر  کسـی  بـه حـال 

روایت پنجم:

کـه فرمـود: »هنگامی کـه مـرا بـه  امیرمؤمنـان؟ع؟ از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل می کنـد 

کرد و فرمـود: اى محمد!  آسـمان سـیر دادنـد، پـروردگارم جـل جالله به مـن وحی 

کـردم و تـو را از آن برگزیـدم و پیامبـر قـرار  بـه راسـتی مـن یـک نظـرى بـه زمیـن 

تـو محمـدى.  و  گرفتـم مـن محمـودم  بـاز  نامـی  تـو  بـراى  نـام خـودم  از  و  دادم. 

کردم و او را وصی و خلیفه  سـپس دوباره نظرى افکندم و علی را در آن انتخاب 

از نامهـاى خـود  بـراى او نیـز نامـی  تـو نمـودم و  نـژاد  پـدر  تـو و شـوهر دختـرت و 

برگرفتـم، مـن علـی اعالیـم و او علـی اسـت و فاطمـه و حسـن و حسـین را از نـور 

1.  أخبرنـا أبوالمفضـل محمـد بـن عبـد اهلل الشـیبانی رحمـه اهلل، قـال حدثنـا أبـو علـی محمـد بـن زهیـر بـن الفضـل االبلـی، قـال 
حدثنـا أبـو الحسـین عمـر بـن الحسـین بـن علـی بـن رسـتم، قـال حدثنـی إبراهیـم ابـن یسـار الرمـادی، قـال حدثنـی سـفیان بـن 
ُة  ِئّمَ

َ ْ
: األ

ُ
 اهلِل صلـی اهلل علیه وآله َیُقـول

َ
: َسـِمْعُت َرُسـول

َ
عتبـة، عـن عطـاء بـن السـائب، عـن أبیـه، َعـْن َعْبـِد اهلِل ْبِن َمْسـُعوٍد َقال

ُهـْم. کفایـة األثـر فـی النـص علـی األئمـة االثنی عشـر، ص۲3  اِسـُع َمْهِدّیُ ُحَسـْیِن َوالّتَ
ْ
ـِب ال

ْ
َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر ِتْسـَعٌة ِمـْن ُصل

َة  اِف َعْن َعِطّیَ َحّجَ
ْ
ِبی ال

َ
ـاٍس َعْن أ َمَة ْبِن َقْیٍس َعْن َعِلّیِ ْبِن َعّبَ

َ
ا َعْن َسـل ّیَ َحَسـِن ْبـِن َعِلـّیِ ْبـِن َزَکِر

ْ
ـِل َعـِن ال

َ
ُمَفّض

ْ
ُبـو ال

َ
۲.  أخبرنـا أ

ُحَسـْیِن 
ْ
ـِب ال

ْ
ـُة َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر ِمـْن ُصل ِئّمَ

َ ْ
: »األ

ُ
 اهلِل صلـی اهلل علیـه وآلـه َیُقـول

َ
: َسـِمْعُت َرُسـول

َ
ِبـی َسـِعیٍد َقـال

َ
َعْوِفـّیِ َعـْن أ

ْ
ال

ْبَغَضُهـْم«. کفایـة األثـر فی النص علی األئمة االثنی عشـر، ص3۰ 
َ
 ِلَمـْن أ

ُ
ْیـل َو

ْ
ُهـْم َوال َحّبَ

َ
اِسـُع َقاِئُمُهـْم َفُطوَبـی ِلَمـْن أ ِتْسـَعٌة َوالّتَ
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کس پذیرفت  شـما آفریـدم. سـپس والیـت آنها را به فرشـتگان عرضه داشـتم، هـر 

کنـد تـا بریـده شـود و  گـر بنـده اى مـرا عبـادت  نـزد مـن از مقربیـن شـد. اى محمـد ا

گردد اما منکر والیت آنان نزد من آید، من او را در بهشـتم  مانند مشـک پوسـیده 

جـا ندهـم و زیـر عرشـم سـایه نبخشـم. اى محمـد دوسـت دارى آنهـا را ببینـی؟ 

کـن، سـر بلنـد کردم  عرض کـردم آرى پـروردگارا خـداى عـز و جـل فرمـود: سـر بلنـد 

گاه انـوار علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین و علـی بـن احسـین و محمـد بـن  و نـا

علـی و جعفـر بـن محمـد و موسـی بـن جعفـر و علـی بـن موسـی و محمـد بـن علی و 

علـی بـن محمـد و حسـن بـن علـی و محمـد بـن الحسـن قائـم را دیـدم و قائـم در 

کیانند؟ فرمود  وسـط آنهـا مانند سـتاره درخشـان بود، عرض کـردم پروردگار اینهـا 

کنـد و به  کنـد و حرام مـرا حرام  امامـان و ایـن قائـم اسـت، آن کـه حـالل مـرا حـالل 

گیرم و او مایه راحتی دوسـتان من اسـت و او اسـت  وسـیله او از دشـمنانم انتقام 

کافـران شـفا می دهـد. و الت و عـزى  کـه دل شـیعیانت را از ظالمـان و منکـران و 

را تـر و تـازه بیـرون مـی آورد و آنهـا را می سـوزاند و مـردم در آن روز بـه آنهـا فریفتـه 
گوسـاله و سـامرى «.1 گیرنـد سـخت تر از فتنـه  شـوند و در آزمایـش قـرار 

 :
َ

ْحَمـُد ْبـُن َماُبْنـَداَذ َقـال
َ
َثَنـا أ : َحّدَ

َ
ـاٍم َقـال ـُد ْبـُن َهّمَ َثَنـا ُمَحّمَ : َحّدَ

َ
ـُد ْبـُن ِإْبَراِهیـَم ْبـِن ِإْسـَحاَق َرِضـَی اهلُل َعْنـُه َقـال َثَنـا ُمَحّمَ 1.  َحّدَ

ِبیـِه َعـْن آَباِئـِه 
َ
ـٍد َعـْن أ ـاِدِق َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ ـِل ْبـِن ُعَمـَر َعـِن الّصَ

َ
ُمَفّض

ْ
ِبـی ُعَمْیـٍر َعـِن ال

َ
ـِد ْبـِن أ ٍل َعـْن ُمَحّمَ

َ
ْحَمـُد ْبـُن ِهـال

َ
َثَنـا أ َحّدَ

ْوَحـی 
َ
ـَماِء أ ـی الّسَ

َ
ْسـِرَی ِبـی ِإل

ُ
ـا أ ّمَ

َ
 اهلِل صلـی اهلل علیـه وآلـه وسـلم: ل

ُ
 َرُسـول

َ
: َقـال

َ
ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ َقـال

ْ
ِمیـِر ال

َ
علیهـم السـالم َعـْن أ

ـَک ِمـِن 
َ
 َوَشـَقْقُت ل

ً
ُتـَک َنِبّیـا

ْ
َعـًة َفاْخَتْرُتـَک ِمْنَهـا َفَجَعل

َ
ال ْرِض اّطِ

َ ْ
ـی األ

َ
ْعـُت َعل

َ
ل ـی اّطَ ـُد ِإّنِ : َیـا ُمَحّمَ

َ
ـُه َفَقـال

ُ
ل

َ
 َجال

َّ
ـی َجـل ّبِ ـّیَ َر

َ
ِإل

ـَک َوَخِلیَفَتـَک َوَزْوَج اْبَنِتـَک  ُتـُه َوِصّیَ
ْ
 َوَجَعل

ً
اِنَیـَة َفاْخَتـْرُت ِمْنَهـا َعِلّیـا

َ
ْعـُت الّث

َ
ل ـٌد ُثـّمَ اّطَ ْنـَت ُمَحّمَ

َ
َمْحُمـوُد َوأ

ْ
َنـا ال

َ
 َفأ

ً
اْسـِمی اْسـما

ُحَسـْیَن ِمـْن ُنوِرُکَمـا 
ْ
َحَسـَن َوال

ْ
ْقـُت َفاِطَمـَة َوال

َ
ـی َوُهـَو َعِلـّیٌ َوَخل

َ
ْعل

َ ْ
َعِلـّیُ األ

ْ
َنـا ال

َ
ْسـَماِئی َفأ

َ
 ِمـْن أ

ً
ـُه اْسـما

َ
ِتـَک َوَشـَقْقُت ل ّیَ َبـا ُذّرِ

َ
َوأ

َیِصیـَر  ـی َیْنَقِطـَع َو  َعَبَدِنـی َحّتَ
ً
ّنَ َعْبـدا

َ
ـْو أ

َ
ـُد ل ِبیـَن َیـا ُمَحّمَ ُمَقّرَ

ْ
َهـا َکاَن ِعْنـِدی ِمـَن ال

َ
ِئَکـِة َفَمـْن َقِبل

َ
َمال

ْ
ـی ال

َ
َیَتُهـْم َعل

َ
ُثـّمَ َعَرْضـُت َوال

ـُت: 
ْ
ْن َتَراُهـْم ُقل

َ
ـُد ُتِحـّبُ أ ُتـُه َتْحـَت َعْرِشـی َیـا ُمَحّمَ

ْ
ل
َ
ْظل

َ
 أ

َ
ِتـی َوال ْسـَکْنُتُه َجّنَ

َ
َیِتِهـْم َفَمـا أ

َ
 ِلَوال

ً
َتاِنـی َجاِحـدا

َ
َباِلـی ُثـّمَ أ

ْ
ـّنِ ال

َ
َکالّش

ُحَسـْیِن 
ْ
ُحَسـْیِن َوَعِلـّیِ ْبـِن ال

ْ
َحَسـِن َوال

ْ
ْنـَواِر َعِلـّیٍ َوَفاِطَمـَة َوال

َ
َنـا ِبأ

َ
ِإَذا أ ِسـی َو

ْ
َسـَک َفَرَفْعـُت َرأ

ْ
 اْرَفـْع َرأ

َّ
 َعـّزَ َوَجـل

َ
َنَعْمَیـا َرّبِ َفَقـال

َحَسـِن ْبـِن 
ْ
ـٍد َوال ـِد ْبـِن َعِلـّیٍ َوَعِلـّیِ ْبـِن ُمَحّمَ ـٍد َوُموَسـی ْبـِن َجْعَفـٍر َوَعِلـّیِ ْبـِن ُموَسـی َوُمَحّمَ ـِد ْبـِن َعِلـّیٍ َوَجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ َوُمَحّمَ

َقاِئـُم 
ْ
ـُة َوَهـَذا ال ِئّمَ

َ ْ
ِء األ

َ
: َهـُؤال

َ
ِء َقـال

َ
ـُت: َیـا َرّبِ َوَمـْن َهـُؤال

ْ
. ُقل ّیٌ ـُه َکْوَکـٌب ُدّرِ ّنَ

َ
َقاِئـِم ِفـی َوْسـِطِهْم َکأ

ْ
َحَسـِن ال

ْ
َعِلـّیٍ َو م ح م د ْبـِن ال
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نفی زیادت از اثنی عشر

که  روایات متواتری مبنی بر حصر عدد ائمه معصومین؟مهع؟ صادر شده است 
داللت بر حصر عدد آن بزرگواران در دوازده می کند. به عنوان نمونه:

روایت اول: 

َنا؟ص؟ اْثَنا  ـُة َبْعـَد َنِبّیِ ِئّمَ
َ ْ
ُبـو َعْبـِد اهلِل؟ع؟  »األ

َ
 أ

َ
ـال

َ
 ق

َ
ـال

َ
َقَراِطیِسـّیِ ق

ْ
َعِزیـِز ال

ْ
َعـْن َعْبـِد ال

َج ِمـْن ِدیِن   َخـَر
ً
ْو َزاَد ِفیِهـْم َواِحـدا

َ
 أ

ً
ُمـوَن َمـْن  َنَقـَص  ِمْنُهـْم  َواِحـدا َعَشـَر ُنَجَبـاُء ُمَفّهَ

ی َشـْی ء«.1
َ
َیِتَنـا َعل

َ
ـْم َیُکـْن ِمـْن َوال

َ
اهلِل َو ل

کـه  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: ائمـه بعـد از پیغمبـر مـا محمـد؟ص؟ دوازده تـن اسـت 

کم  جملگـی برگزیـده و مرتبـط بـا فهـم الهـی هسـتند. پـس هرکـس یکی از آن هـا را 

گشـته و از والیـت مـا بهرمنـد  ج  کنـد از دیـن خـار کنـد یـا یـک تـن بـر آن هـا اضافـه 

نمی گـردد.

روایت دوم:

َبـاُن ْبـُن 
َ
ُبـو َبِصیـٍر َو أ

َ
 ْبـُن ُعَمـَر َو أ

ُ
ـل

َ
ُمَفّض

ْ
َنـا َو ال

َ
ـُت أ

ْ
 َدَخل

َ
ـال

َ
ْیَرِفـّیِ ق َعـْن َسـِدیٍر الّصَ

َیُهـوَد 
ْ
ـِإّنَ ال

َ
ـا َغْیَبـُة ِعیَسـی ع ف ّمَ

َ
ـاِدق ؟ع؟... أ ِبـی َعْبـِد اهلِل الّصَ

َ
َنـا أ

َ
ـی َمْوال

َ
َتْغِلـَب َعل

ـوُه َو مـا 
ُ
َتل

َ
 ِذْکـُرُه ِبَقْوِلـِه َو مـا ق

َّ
َبُهـُم اهلُل َجـل

َّ
َکذ

َ
 ف

َ
ِتـل

ُ
ـُه ق

َ
ّن

َ
ـی أ

َ
َفَقـْت َعل

َ
َصـاَرى اّت َو الّنَ

ِمـْن 
َ

ـَة َسـُتْنِکُرَها ِلُطوِلَهـا ف ّمَ
ُ ْ
ـِإّنَ األ

َ
َقاِئـِم ف

ْ
ِلـَک َغْیَبـُة ال

َ
َکذ ُهـْم 

َ
َه ل ُبـوُه َو لِکـْن ُشـّبِ

َ
َصل

اِئـٍل َیکُفـُر ِبقولـِه إّنَ حـادی 
َ

ـُه مـات و ق
َ
ـْد و قائـل یقـول ِإّن

َ
ـْم ُیول

َ
ـُه ل

َ
ّن

َ
اِئـٍل َیْهـِذی ِبأ

َ
ق

اِئـٍل 
َ

2 َو ق ً
َثـَة َعَشـَر َو َصاِعـدا

َ
ـی َثال

َ
ِإل ى 

َ
ـُه َیَتَعـّد

َ
ِإّن  

ُ
اِئـٍل َیُقـول

َ
 َو ق

ً
کاَن عقیمـا َعَشـَرنا 

ـوَب ِشـیَعِتَک ِمـَن 
ُ
ـِذی َیْشـِفی ُقل

َّ
ْوِلَیاِئـی َوُهـَو ال

َ
ْعَداِئـی َوُهـَو َراَحـٌة أِل

َ
ْنَتِقـُم ِمـْن أ

َ
ِبـِه أ ُم َحَراِمـی َو ُیَحـّرِ ِلـی َو

َ
 َحال

ُ
ـل ِ

ّ
ـِذی ُیَحل

َّ
ال

ِعْجِل 
ْ
َشـّدُ ِمـْن ِفْتَنِة ال

َ
اِس َیْوَمِئٍذ ِبِهَما أ ِفْتَنُة الّنَ

َ
ْیـِن َفُیْحِرُقُهَمـا َفل ّیَ ى َطِر ُعـّزَ

ْ
َت َوال

َّ
یـَن َفُیْخـِرُج الـال َکاِفِر

ْ
َجاِحِدیـَن َوال

ْ
اِلِمیـَن َوال

َ
الّظ

ـاِمِری . کمـال الدیـن و تمـام النعمـة، ج 1، ص۲5۲  َوالّسَ
1.  اإلختصاص، ۲33 

ینـد امامـان شـیعه 13 و بیشـتر اسـت. چنانچـه در کتـاب  ۲.  ادعـای احمـد بصـری دقیقـا مطابـق بـا ایـن گـروه اسـت کـه می گو
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َقاِئـِم َیْنِطـُق ِفـی َهْیـَکِل َغْیـِره«.1 
ْ
 ِبَقْوِلـِه ِإّنَ ُروَح ال

َّ
َیْعِصـی اهلَل َعـّزَ َو َجـل

متفـق  نصـاری  و  یهـود  عیسـی؟ع؟،  غیبـت  در  ...امـا  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام 

کـرد بقولـش »و  شـدند بـر اینکـه او کشـته شـده اسـت پـس خداونـد آنهـا را تکذیـب 

نکشـتند او را و بـه صلیـب نکردنـد او را« و لکـن غیبـت قائـم نیـز این چنین اسـت. 

کرد.  گروهـی انـکار خواهند  که  زیـرا عـده ای بـه خاطـر طوالنـی شـدن غیبت قائـم 

کفـر آمیـز  گوینـده ای دیگـر ایـن کالم  کـه او متولـد نشـده،  گویـد  پـس کسـی هزیـان 

گوینده ای دیگر بـا این کالم از دین  کـه یازدهمیـن مـا ائمـه عقیم اسـت و  گویـد  را 

گوینـده ای دیگر  کـه تعـداد ائمـه به سـیزده و یا بیشـتر رسـیده اسـت و  ج شـود  خـار

گویـد روح قائـم در جسـد دیگـری سـخن می گویـد. بـه نافرمانـی خـدا پرداختـه و 

روایت سوم:

َحـُد 
َ ْ
ِخـي َو األ

َ
 أ

َ
ـال

َ
؟ص؟ ق ِبـّيِ َفاِرِسـّيِ َعـِن الّنَ

ْ
َماَن ال

ْ
ْیـٍس َعـْن َسـل

َ
ْیِم ْبـِن ق

َ
َو َعـْن ُسـل

ْوِصَیاُء 
َ ْ
 األ

ُ
ل ّوَ

َ
ـوَن أ کلهـم َهـاُدوَن َمْهِدّیُ ِقَیاَمِة، 

ْ
ـی َیـْوِم ال

َ
ْوِصَیاِئـي ِإل

َ
 ِمـْن أ

ً
َعَشـَر ِإَمامـا

ُحَسـْیِن...«.2
ْ
ـِد ال

ْ
ُحَسـْیُن ُثـّمَ ِتْسـَعٌة ِمـْن ُول

ْ
َحَسـُن، ُثـّمَ ال

ْ
ِخـي ال

َ
َبْعـَد أ

کـرم؟ص؟ فرمـود: بـرادرم و یـازده امـام تـا روز قیامـت اوصیـاء مـن هسـتند،  پیامبرا

کننـده و هدایـت شـده هسـتند. اولیـن وصـی بعـد از بـرادرم؛  همـه آنـان هدایـت 

حسـن؟ع؟، سـپس حسـین؟ع؟، سـپس نـه نفـر از فرزنـدان حسـین؟ع؟ اسـت... .

روایت چهارم:

یـَن َو َعِلـّیُ ْبـُن  ِبّیِ ُد الّنَ َنـا َسـّیِ
َ
 اهلِل؟ص؟  »أ

ُ
 َرُسـول

َ
ـال

َ
 ق

َ
ـال

َ
ـاٍس ق َعـْن َعْبـِد اهلِل ْبـِن َعّبَ

ِبـی 
َ
ُهـْم َعِلـّیُ ْبـُن أ

ُ
ل ّوَ

َ
ْوِصَیاِئـی َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر أ

َ
یـَن َو ِإّنَ أ َوِصّیِ

ْ
ُد ال ِبـی َطاِلـٍب َسـّیِ

َ
أ

یه القائم؟ع؟، ص۸۹« آورده اند که »إنه االمام الثالث عشر«!!! بعون حدیثا فی المهدیین ذر »االر
1.  کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص 3۴ 

۲.  إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج ۲، ص۲۴7 
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َقاِئـُم«.1 
ْ
ال آِخُرُهـُم  َو  َطاِلـٍب؟ع؟ 

اوصیـاء  سـید  طالـب  ابـی  بـن  علـی  و  انبیـاء  سـید  مـن  فرمـود:  کـرم؟ص؟  پیامبرا

بـن  علـی  آنـان  اولیـن  اسـت.  دوازده  مـن  از  بعـد  اوصیـاء  عـدد  همانـا  و  هسـتیم 

اسـت. قائـم؟ع؟  آنـان  آخریـن  و  ابی طالـب؟ع؟ 

روایت پنجم:

 
َ

ـال
َ

: ق
َ

ـال
َ

ـِد ْبـِن ُمْسـِلٍم ق َبـاِن ْبـِن ُعْثَمـاَن َعـْن ُمَحّمَ
َ
ـوَب َعـْن أ ّیُ

َ
ـُة ْبـُن أ

َ
َضال

َ
َثَنـا ف

َ
َحّد

ـاَلُم: َیـا َعِلـّيُ  لّسَ
َ
ْیـِه ا

َ
ِبـي َطاِلـٍب َعل

َ
هلِل؟ص؟: »ِلَعِلـّيِ ْبـِن أ

َ
 ا

ُ
 َرُسـول

َ
ـال

َ
ُبـو َجْعَفـٍر؟ع؟: ق

َ
أ

ْنُفِسـِهْم 
َ
ُمْؤِمِنیـَن ِمـْن أ

ْ
ـی ِبال

َ
ْول

َ
ْنـَت َیـا َعِلـّيُ أ

َ
ْنُفِسـِهْم ُثـّمَ أ

َ
ُمْؤِمِنیـَن ِمـْن أ

ْ
ـی ِبال

َ
ْول

َ
َنـا أ

َ
أ

، ُثـّمَ َجْعَفـُر  ـُد ْبـُن َعِلـّيٍ ُحَسـْیِن ُثـّمَ ُمَحّمَ
ْ
ل

َ
ُحَسـْیُن ُثـّمَ َعِلـّيُ ْبـُن ا

ْ
ل

َ
َحَسـُن ُثـّمَ ا

ْ
ل

َ
ُثـّمَ ا

، ُثـّمَ  ـُد ْبـُن َعِلـّيٍ ـٍد، ُثـّمَ ُموَسـی ْبـُن َجْعَفـٍر، ُثـّمَ َعِلـّيُ ْبـُن ُموَسـی، ُثـّمَ ُمَحّمَ ْبـُن ُمَحّمَ

ْیِه 
َ
ِذي َتْنَتِهـي ِإل

َّ
ل

َ
َحَسـِن ا

ْ
ل

َ
ـُة ْبُن ا ُحّجَ

ْ
ل

َ
، ُثّمَ ا َحَسـُن ْبـُن َعِلـّيٍ

ْ
ل

َ
ـٍد، ُثـّمَ ا َعِلـّيُ ْبـُن ُمَحّمَ

 
ً
ْرَض َعـْدالً َو ِقْسـطا

َ ْ
أل

َ
 ا

ُ َ
ـًة، ُثـّمَ َیْظَهـُر َو َیْمـل

َ
ًة َطِویل

َ
ِوَصاَیـُة َو َیِغیـُب ُمـّد

ْ
ل

َ
ـُة َو ا

َ
ِخاَلف

ْ
ل

َ
ا

2». 
ً
مـا

ْ
 َو ُظل

ً
َکَمـا ُمِلَئـْت َجـْورا

کـرم؟ص؟ فرمـود: ای علـی! مـن بـه مؤمنیـن سـزاوارتر از خودشـان هسـتم،  پیامبرا

سـپس تو سـزاوارتر از مومنین به خودشـان هسـتی،... سـپس حجت فرزند حسـن 

که خالفت و وصایت با او به پایان می رسـد و مدت  کسـی  سـزاوارتر اسـت، همان 

طوالنـی غایـب می شـود و بعـد از آن ظاهـر شـده و زمین را با عـدل و داد پر می کند 

کمـا اینکـه بـا ظلم و جور پر شـده اسـت.

روایت ششم:

َعاِمـٍر  ْبـِن  ـِد  ُمَحّمَ ْبـُن  ُحَسـْیُن 
ْ
ال َثَنـا 

َ
َحّد  

َ
ـال

َ
ق َمْسـُروٍر  ْبـِن  ـِد  ُمَحّمَ ْبـُن  َجْعَفـُر  َثَنـا 

َ
َحّد

1.  عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص6۴ 
۲.  إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج ۲، ص۲3۴ 
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َحَکـِم 
ْ
ال َعْبـِد اهلِل  ْیَماَن َعـْن 

َ
ُسـل ْبـِن  َبْصـِرّیِ َعـْن َجْعَفـِر 

ْ
ال ـٍد  ْبـِن ُمَحّمَ ـی 

َّ
ُمَعل

ْ
ال َعـِن 

 اهلِل؟ص؟  
ُ

 َرُسـول
َ

ـال
َ

 ق
َ

ـال
َ

ـاٍس ق ِبیـِه َعـْن َسـِعیِد ْبـِن ُجَبْیـٍر َعـْن َعْبـِد اهلِل ْبـِن َعّبَ
َ
َعـْن أ

ِخـی َو 
َ
ُهـْم أ

ُ
ل ّوَ

َ
ـِق َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر أ

ْ
َخل

ْ
ـی ال

َ
ْوِصَیاِئـی  َو ُحَجـَج اهلِل َعل

َ
َفاِئـی  َو أ

َ
ِإَن  ُخل

َمْن 
َ

 ف
َ

ِبی َطاِلـٍب ِقیل
َ
 َعِلّیُ ْبُن أ

َ
ـال

َ
ُخوَک ق

َ
 اهلِل َو َمـْن أ

َ
 َیـا َرُسـول

َ
ـِدی ِقیـل

َ
آِخُرُهـْم َول

ِذی 
َّ
 َو ال

ً
مـا

ْ
 َو ُظل

ً
َکَمـا ُمِلَئـْت َجْورا  

ً
 َو َعـْدال

ً
ُؤَهـا ِقْسـطا

َ
ـِذی َیْمل

َّ
َمْهـِدّیُ ال

ْ
 ال

َ
ـال

َ
ـُدَک ق

َ
َول

َیـْوَم  
ْ
ِلـَک ال

َ
 اهلُل ذ

َ
ل َطـّوَ

َ
 َیـْوٌم َواِحـٌد ل

َّ
ْنَیـا ِإال

ُ
ـْم َیْبـَق ِمـَن الّد

َ
ـْو ل

َ
 ل

ً
َحـّقِ َنِبّیـا

ْ
َبَعَثِنـی ِبال

َفُه 
ْ
َی َخل ِ

ّ
ُیَصل

َ
 ُروُح اهلِل ِعیَسـی اْبُن َمْرَیـَم ف

َ
َیْنـِزل

َ
َمْهـِدّیُ ف

ْ
ـِدَی ال

َ
َج ِفیـِه َول ـی َیْخـُر َحّتَ

َمْغـِرَب«.1 
ْ
َمْشـِرَق َو ال

ْ
َطاُنُه ال

ْ
ـَغ ُسـل

ُ
ْرُض ِبُنـوِرِه  َو َیْبل

َ ْ
َو ُتْشـِرَق األ

مـن، دوازده  از  بعـد  مـردم،  بـر  مـن و حّجت هـای خـدا  اوصیـای  و  همانـا خلفـاء 

گفتـه شـد ای  نفـر هسـتند. اّول آنهـا، علـی و آخرشـان فرزنـدم مهـدی؟ع؟ اسـت. 

کیسـت؟ فرمـود: علـی بـن ابـی طالب؟ع؟. باز پرسـیده شـد:  رسـول خـدا! بـرادرت 

کمـا  کـه زمیـن را از عـدل پـر می کنـد  کیسـت؟ فرمـود: او مهـدی اسـت  فرزنـدت 

گر  که مـرا به نبـوت برگزید، ا اینکـه بـا ظلـم و جـور پر شـده اسـت. قسـم به خدایی 

از دنیـا باقـی نمانـد مگـر بـه انـدازه یـک روز، خداوند آن یـک روز را بقدری طوالنی 

کند. سـپس حضرت عیسـی بن مریم؟ع؟ پشـت  می کنـد تـا فرزنـدم مهـدی خروج 

کـرده و حکومت  سـر او نمـاز می خوانـد و شـرق و غـرب عالـم را بـه نـور خـدا روشـن 

خـود را بـر جهـان می گسـتراند.

1.  کمـال الدیـن و تمـام النعمـة، ج 1، ص۲۸۰. مقتضـب األثـر فـی النـص علـی األئمـة اإلثنـی عشـر، المقدمـة، ص۸. إعـالم 
الـورى بأعـالم الهـدى )ط - القدیمـة(، ص3۹1. کشـف الغمـة فـی معرفـة األئمـة )ط - القدیمـة(، ج ۲، ص5۰7. إثبـات 
الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، ج ۲، ص۸۴. اإلنصـاف فـی النـص علـی األئمـة اإلثنـی عشـرعلیهم السـالم، ترجمـه رسـولی 

محالتـی، عربـی، ص۲35. بحـار األنـوار )ط - بیـروت(، ج 51، ص71 
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ابهام زدایی از چند حدیث �
امامان  عدد  حصر  به  که  است  کسانی  جمله  از  او  اتباع  و  بصری  احمد 
رسول  برای  وصی   24 به  قائل  و  نداشته  اعتقادی  عشر  اثنی  در  معصوم؟مهع؟ 

گرامی اسالم؟ص؟ است.
گفته  است:  چنانچه ناظم العقیلی 

، بـل االدلـة الشـرعیة 
ً
»ال یوجـد دلیـل شـرعی یحصـر االمامـة فـی اثنـی عشـر امامـا

المهدییـن  ذریتـه  فـی  المهـدی؟ع؟  االمـام  بعـد  االمامـة  اسـتمرار  علـی  متواتـرة 

تـن  را در دوازده  امامـت  کـه  نمی شـود  پیـدا  دلیـل شـرعی  ثنـی عشـر«.1 هیـچ  اال

کنـد، بلکـه ادلـه شـرعی متواتـر، داللـت بـر اسـتمرار امامـت بعـد از امـام  منحصـر 

دارد. مهدییـن  دوازده گانـه  نسـل  در  مهـدی؟ع؟ 

از  محدودی  تعداد  است،  شده  فرد  این  مستمسک  روایات،  بین  در  آنچه 
روایات  این  از  برخی  ندارند.  ادعا  این  بر  تصریحی  هیچ  آنهم  که  است  روایات 

مورد بررسی قرار می گیرد:

بررسی روایت اصبغ بن نباته �
ـاِب  َخّطَ

ْ
ِبـی ال

َ
أ ْبـِن  ُحَسـْیِن 

ْ
ْبـِن ال ـِد  ْشـَعِرّیُ َعـْن ُمَحّمَ

َ ْ
ْبـُن َعْبـِداهلِل األ َو َرَوى َسـْعُد 

ُجَهِنـّیِ 
ْ
ال َماِلـٍک  َعـْن  َمْیُمـوٍن  ْبـِن  َبـَة 

َ
َثْعل َعـْن  ـاٍل 

َ
ّض

َ
ف ْبـِن  َعِلـّیِ  ْبـِن  َحَسـِن 

ْ
ال َعـِن 

َیْنُکـُت   
ً
ـرا ُمَتَفّکِ َوَجْدُتـُه 

َ
ف ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ 

ْ
ال ِمیـَر 

َ
أ َتْیـُت 

َ
أ  :

َ
ـال

َ
ق ُنَباَتـَة  ْبـِن  ْصَبـِغ 

َ ْ
األ َعـِن 

 َرْغَبـًة 
َ
ْرِض أ

َ ْ
 َتْنُکـُت ِفـی األ

ً
ـرا َک ُمَتَفّکِ َرا

َ
ُمْؤِمِنیـَن َمـا ِلـی أ

ْ
ِمیـَر ال

َ
ـُت َیـا أ

ْ
ُقل

َ
ْرِض ف

َ ْ
ِفـی األ

ـْرُت  
َ
ّک

َ
ِکـْن ف

َ
ـّطُ َو ل

َ
 ق

ً
ْنَیـا َیْومـا

ُ
 ِفـی الّد

َ
 َو اهلِل َمـا َرِغْبـُت ِفیَهـا َو ال

َ
 »ال

َ
َقـال

َ
ِمْنـَک ِفیَهـا ف

َهـا 
ُ َ
ـِذی َیْمل

َّ
َمْهـِدّیُ ال

ْ
ـِدی  ُهـَو ال

ْ
َحـاِدی َعَشـَر ِمـْن ُول

ْ
ـوٍد َیُکـوُن ِمـْن َظْهـِر ال

ُ
ِفـی  َمْول

یه القائم؟ع؟، ص7  بعون حدیثا فی المهدیین ذر 1. االر
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َواٌم َو 
ْ

ق
َ
 ِفیَهـا أ

ُّ
ـُه َحْیـَرٌة َو َغْیَبـٌة َیِضـل

َ
 َتُکـوُن ل

ً
 َو َجـْورا

ً
مـا

ْ
َکَمـا ُمِلَئـْت ُظل  

ً
 َو َعـْدال

ً
ِقْسـطا

َیْهَتـِدی ِفیَهـا آَخـُروَن «.1

این روایت با سه متن متفاوت نقل شده است. لذا به هر سه متن اشاره شده 
و مورد بررسی قرار می گیرد:

متن اول: 

َمْهـِدّیُ 
ْ
ال ُهـَو  ـِدی، 

ْ
ُول ِمـْن  َعَشـَر  َحـاِدَی 

ْ
ال َظْهـِری،  ِمـْن  َیُکـوُن  ـوٍد 

ُ
َمْول ِفـی   ـْرُت  

َ
ّک

َ
ف

ـُه َغْیَبـٌة َو َحْیـَرٌة 
َ
 َتُکـوُن ل

ً
مـا

ْ
 َو ُظل

ً
َکَمـا ُمِلَئـْت َجـْورا  

ً
 َو ِقْسـطا

ً
ْرَض َعـْدال

َ ْ
 األ

ُ َ
ـِذی َیْمـل

َّ
ال

که از نسـل  ـَواٌم َو َیْهَتـِدی ِفیَهـا آَخـُرون «.2 بـه مولـودی فکـر می کنـم 
ْ

ق
َ
 ِفیَهـا أ

ُّ
َیِضـل

که زمین را ُپر از عدل و داد  من و یازدهمین فرزند اسـت. او همان مهدی اسـت 

کـه ُپـر از ظلـم و جـور شـده اسـت. بـرای او غیبـت و سـرگردانی  می کنـد، همانطـور 

گمـراه شـده و دیگـران هدایـت می شـوند.  گروه هایـی در آن زمـان  کـه  اسـت 

متن دوم: 

ـِذی 
َّ
َمْهـِدّیُ ال

ْ
ـِدی  ُهـَو ال

ْ
َحـاِدی َعَشـَر ِمـْن ُول

ْ
ـوٍد َیُکـوُن ِمـْن َظْهـِر ال

ُ
ـْرُت  ِفـی  َمْول

َ
ّک

َ
»ف

 ِفیَهـا 
ُّ

ـُه َحْیـَرٌة َو َغْیَبـٌة َیِضـل
َ
 َتُکـوُن ل

ً
 َو َجـْورا

ً
مـا

ْ
َکَمـا ُمِلَئـْت ُظل  

ً
 َو َعـْدال

ً
َهـا ِقْسـطا

ُ َ
َیْمل

کـه از نسـل یازدهمیـن  ـَواٌم َو َیْهَتـِدی ِفیَهـا آَخـُروَن«.3 بـه مولـودی فکـر می کنـم 
ْ

ق
َ
أ

1.  غیبت طوسی، ص336 
۲.  االمامـة والتبصـرة، بـاب الغیبـة ص١٢٠ و الکافـی، الجـزء االول فـی بـاب الغیبـة ص٢٣٨ و الجـزء االول فـی بـاب الغیبـة 
ص٢٣٨ و کتـاب کمـال الدیـن، ص٢٨٩ بـاب مـا اخبـر بـه أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ من وقـوع الغیبة، حدیـث اول و کتاب )الغیبة(، 
 و مـرآة العقـول فـی شـرح أخبـار آل الرسـول، ج ۴، ص۴3 و 5 

ً
بـاب ۴، حدیـث ۴، بـاب مـا روی فـی أن األئمـة اثنـا عشـر إمامـا

نسـخه خطـی از کتـاب الغیبـة شـیخ طوسـی؟هر؟.
3.  شـیخ مفیـد، نسـخه چاپـی االختصـاص، ص٢٠٩ بـاب اثبـات امامـة االثنـی عشـر و شـیخ طوسـی، نسـخه چاپـی الغیبـة، 
یـن نسـخه خطـی االختصـاص کـه در کتابخانـه آیـت  ص٦٥ و  ص٣٣٦ و همچنیـن در الهدایـة الکبـرى. البتـه در قدیمـی تر
اهلل حکیـم در نجـف اشـرف نگهـداری می شـود، عبـارت »ظهـری« ثبـت شـده اسـت. همچنیـن در پنج نسـخه خطـی از الغیبة 
طوسـی؟هر؟ کـه تمامـی آنهـا در مرکـز تـراث قـم و کتابخانـه آسـتان قـدس نگهـداری می شـود، عبـارت »ظهـری« ثبـت گردیـده 

اسـت. 
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کـه زمیـن را ُپـر از عـدل و داد می کنـد،  فرزنـد مـن اسـت. او همـان مهـدی اسـت 

کـه  کـه ُپـر از ظلـم و جـور شـده اسـت. بـرای او غیبـت و سـرگردانی اسـت  همانطـور 

گمـراه شـده و دیگـران هدایـت می شـوند.   گروه هایـی در آن زمـان 

متن سوم: 

َهـا 
ُ َ
، َیْمل َمْهـِدّیُ

ْ
َحـاِدی َعَشـَر، ُهـَو ال

ْ
ـوٍد َیُکـوُن ِمـْن َظْهـِر ال

ُ
ـْرُت  ِفـی  َمْول

َ
ّک

َ
ـی ف ِکّنِ

َ
»َو ل

ْوٌم، َو َیْهَتِدی 
َ

 ِفیَهـا ق
ُّ

ـُه َحْیَرٌة َو َغْیَبٌة، َیِضل
َ
، َتُکوُن ل

ً
مـا

ْ
 َو ُظل

ً
َکَمـا ُمِلَئـْت َجـْورا  

ً
َعـْدال

کـه از نسـل یازدهمیـن اسـت. او همـان  ِبَهـا آَخـُروَن«.1 بـه مولـودی فکـر می کنـم 

که ُپـر از ظلم و جور  کـه زمیـن را ُپـر از عـدل و داد می کنـد، همانطور  مهـدی اسـت 

گمـراه  گروه هایـی در آن زمـان  کـه  شـده اسـت. بـرای او غیبـت و سـرگردانی اسـت 

شـده و دیگـران هدایـت می شـوند.  

در عبارت اول؛ )من ظهری، الحادی عشر من ولدی( و در عبارت دوم؛ )من 
الحادی عشر(  و در عبارت سوم؛ )من ظهر  آمده  الحادی عشر من ولدی(  ظهر 

بدون »ُولدی« ذکر شده است.
گردد: جهت تبیین این اختالف نسخ به موارد ذیل توجه 

کرده اند  نقل  را  روایت  این  که  خطی  نسخه های  تمام  در  اول  قرائت  اواًل؛ 
 ،)1206 شماره  به  اسالمی  تراث  احیاء  )مرکز  طوسی  غیبت  مانند:  دارد.  وجود 
طوسی  غیبت   ،)2090 شماره  به  رضوی  قدس  آستان  )کتابخانه  طوسی  غیبت 
تراث  احیاء  )مرکز  طوسی  غیبت   ،)3758 شماره  به  اسالمی  تراث  احیاء  )مرکز 
به  رضوی  قدس  آستان  )کتابخانه  طوسی  غیبت   ،)3764 شماره  به  اسالمی 
نجف  در  حکیم  اهلل  آیت  )کتابخانه  مفید  شیخ  اختصاص  شماره14382(، 

1.  دالئل االمامة ص٥٣٠ باب معرفة ما ورد من االخبار فی وجوب الغیبة و إعالم الورى بأعالم الهدى، النص، ص۴۲5 
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کمال الدین و تمام النعمة )مرکز احیاء تراث اسالمی به شماره2936(،  اشرف(، 
الوصیة  اثبات  به شماره1754(،  آستان قدس رضوی  )کتابخانه  نعمانی  غیبت 

)مرکز احیاء تراث اسالمی به شماره2550(.1
که موصوف  ثانیًا؛ در قرائت دوم لفظ )ظهر الحادی عشر( داللت بر این ندارد 
ذیل  در  نیز  مفید  شیخ  چنانچه  است.  امام  خود  منعوت  بلکه  باشد  امام  فرزند 
اشاره  نکته  آن  به  الغیبه  در  طوسی  شیخ  و  االختصاص  کتاب  در  روایت  همین 
المهدى؟ع؟  فان  عشر  للحادى  بیانًا  لیس  ولدى«  »من  قوله  افزوده اند:  و  کرده 
الحادى عشر هو  االمام  ان  تبعیضیه أى  التاسع من ولده؟ع؟ بل »من«  ابن  هو 

من ولدى.
ثالثًا؛ متن سوم بدون عبارت »ولدی« ذکر شده است، لذا هیچ اشاره ای به 
این ندارد که مراد از یازدهمین، یازدهمین از اوصیاء پیامبر؟ص؟ است یا یازدهمین 

از فرزندان علی؟ع؟. 

� 
ً
بررسی روایت من ولدی اثنی عشر نقیبا

از این روایت در نگاه اول چنین استفاده می شود که تمامی دوازده امام؟ع؟ از 
فرزندان پیامبر؟ص؟ می باشند و چون امیرالمومنین؟ع؟ جزو ائمه معصومین بوده 
و از فرزندان پیامبر؟ص؟ نیست، با این حساب عدد امامان سیزده خواهد بود. در 

متن روایت آمده است:
 ُنَجَباُء 

ً
ـِدَی اْثَنـا َعَشـَر َنِقیبـا

ْ
 اهلِل؟ص؟ : »ِمـْن ُول

ُ
 َرُسـول

َ
ـال

َ
: ق

َ
ـال

َ
ِبـی َجْعَفـٍر؟ع؟ ق

َ
َعـْن أ

«.2 امـام 
ً
َکَمـا ُمِلَئـْت َجـْورا  

ً
َهـا َعـْدال

ُ َ
َحـّقِ َیْمل

ْ
َقاِئـُم ِبال

ْ
ُمـوَن آِخُرُهـُم ال ُثـوَن ُمَفّهَ

َ
ُمَحّد

1.  رسول ابلیس، ص6۲ – 7۴ 
۲.  کافی، ج 1، ص53۴ 
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باقـر؟ع؟ از پیامبـر؟ص؟ نقـل می کنـد که فرمـود: از فرزندانم دوازده نقیب و نجیب 

کـه زمیـن را از  کـه آخـر آنـان قائـم بـر حـق اسـت  و محـدث و تفهیـم شـده اسـت 

کمـا اینکـه بـا ظلـم و جـور پـر شـده اسـت.  عـدل و داد پـر می کنـد، 

کرد: در پاسخ به این روایت بایستی به دو نکته مهم توجه 
اواًل؛ این روایت با همین سند در سایر منابع به شکل دیگری نقل شده است. 

که به دو مورد اشاره می گردد:
الف. روایتی که به جای»اثنی عشر« از عبارت »احد عشر« استفاده شده است: 
 
ً
َنِقیبـا َعَشـَر  َحـَد 

َ
أ ـِدی 

ْ
ُول »ِمـْن  اهلِل)ٌص(:   

ُ
َرُسـول  

َ
ـال

َ
ق  :

َ
ـال

َ
ق َجْعَفـٍر؟ع؟  ِبـی 

َ
أ َعـن 

َجـْورا«.1ً ُمِلَئـْت  َکَمـا   
ً

َعـْدال َهـا 
ُ َ
َیْمل  ، َحـّقِ

ْ
ِبال َقاِئـُم 

ْ
ال آِخُرُهـُم  ُمـوَن  ُمَفّهَ ُثـوَن 

َ
ُمَحّد ُنَجَبـاُء 

که به جای »من ولدی« از عبارت »من اهل بیتی« استفاده شده  ب. روایتی 
است: 

 
ً
ْهـِل َبْیِتـی اْثَنـا َعَشـَر َنِقیبـا

َ
 اهلِل؟ص؟ : »ِمـْن أ

ُ
 َرُسـول

َ
ـال

َ
: ق

َ
ـال

َ
ِبـی َجْعَفـر؟ع؟ ق

َ
َعـْن أ

ُمِلَئـْت  َکَمـا   
ً

َعـْدال ُؤَهـا 
َ
َیْمل َحـّقِ 

ْ
ِبال َقاِئـُم 

ْ
ال آِخُرُهـُم  َو  ُمـوَن  ُمَفّهَ ُثـوَن 

َ
ُمَحّد ُنَجَبـاُء 

2.»
ً
َجـْورا

گرامی  رسول  اوالد  از  معصومین؟مهع؟  ائمه  از  تن  یازده  اینکه  به  نظر  ثانیًا؛ 
و  اوالد  از  را  عشر  اثنی  ائمه  تمامی  تغلیب،  باب  از  بنابراین،  هستند،  اسالم؟ص؟ 
گرامی اسالم؟ص؟  ذریه پیامبر؟ص؟ به شمار آورده اند. چنانچه در روایتی از رسول 

به آن تصریح شده و علی؟ع؟ را از ذریه آن حضرت دانسته است. 
ْخِبْرِنی َیا 

َ
أ

َ
ی َرُسـوِل اهلِل؟ص؟… ف

َ
ْعَراِبّیٌ َعل

َ
 أ

َ
: َدَخـل

َ
ال

َ
؟ع؟ ق ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّیٍ

ْ
َعـِن ال

ِکـْن َیُکـوُن  َبْعِدی 
َ
یـَن َو ل ِبّیِ َنـا َخاَتـُم الّنَ

َ
 أ

َ
 ال

َ
ـال

َ
 َیُکـوُن َبْعـَدَک َنِبـّیٌ »ق

ْ
 اهلِل َهـل

َ
َرُسـول

1.  األصول الستة عشر، ص13۹ 
یب المعارف، ص۴1۹  ۲.  تقر
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ِبـی 
َ
ُهـْم َعِلـّیُ ْبـُن أ

ُ
ل ّوَ

َ
 أ

َ
َکَعـَدِد ُنَقَبـاِء َبِنـی ِإْسـَراِئیل ِقْسـِط 

ْ
اُمـوَن  ِبال ّوَ

َ
ِتـی  ق ّیَ ّرِ

ُ
ـٌة ِمـْن ذ ِئّمَ

َ
أ

ا َو َوَضَع َیَدُه 
َ

ِب َهـذ
ْ
ـِة ِمْن ُصل ِئّمَ

َ ْ
َخِلیَفـُة َبْعـِدی َو ِتْسـَعٌة ِمـَن األ

ْ
َمـاُم َو ال ِ

ْ
َطاِلـٍب ُهـَو اإل

َمـاِن«.1 امام حسـین؟ع؟  یـِن ِفـی آِخـِر الّزَ َقاِئـُم َتاِسـُعُهْم َیُقـوُم ِبالّدِ
ْ
ـی َصـْدِری َو ال

َ
َعل

کرد: ای رسـول  می فرمایـد: مـرد اعرابـی بـه محضر رسـول خـدا؟ص؟ آمده و عرض 

کـن آیـا بعـد از تـو نبـی دیگـری خواهـد آمـد؟ »فرمـود: نـه! مـن  خـدا؟ص؟ مـرا مطلـع 

کـه عدالت  خاتـم پیامبـران هسـتم. لکـن بعـد از مـن امامانـی از ذریـه مـن هسـتند 

کـرد. شـمارش آنـان بـه عـدد نقبـای بنـی اسـرائیل اسـت. اولیـن  را برپـا خواهنـد 

کـه امـام و جانشـین پـس از من اسـت. سـپس  آنهـا علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ اسـت 

گذاشـت و فرمـود: ُنـه نفـر از امامـان، از نسـل  پیامبـر دسـت خـود را بـر سـینه مـن 

برپـای  را  الزمـان دیـن  آخـر  و در  اسـت  آنـان  نفـر  قائـم؟ع؟ نهمیـن  و  اسـت  ایـن 

کرد«.  خواهـد 

همان  را  پیامبر  فرزند  هفتمین  از  فرزند  پنجمین  که  روایتی  همچنین 
که در غیر این صورت عدد امامان  کرده، از باب تغلیب می باشد  قائم؟ع؟ معرفی 
روایت؛  متن  در  اواًل؛  استکه  درحالی  این  شد!  خواهد  نفر  سیزده  معصوم؟مهع؟ 
کرده اند. ثانیًا؛ نام امام غائب  علی؟ع؟ را نیز در جمع فرزندان حضرت شمارش 
و نام پدر ایشان در متن روایت مشخص شده است.2 ثالثًا؛ مشابه همین روایت 
که پنجمین از فرزندان هفتمین را  از بیان ائمه معصومین؟مهع؟ صادر شده است 
امام قائم و غائب دانسته اند.3 لذا بر اساس این روایت، نمی توان به امام غائبی 

1.  بحار األنوار، ج 36، ص3۴۲ 
۲.  دوازده جانشین، ص1۴5 

 :
َ

ُم( َقال
َ

ـال ْیِهُم الّسَ
َ
َحَسـِن ُموَسـی ْبِن َجْعَفٍر )َعل

ْ
ِبی ال

َ
، َعـْن َجْعَفـٍر، َعْن أ ـِد ْبـِن َعِلـّیٍ َحَسـِن ْبـِن ِعیَسـی َعـْن ُمَحّمَ

ْ
3.  َو َعْنـُه َعـِن ال

ْمِر ِمْن 
َ ْ
َماِن ِمْن َهـَذا األ  ُبـّدَ ِلَصاِحـِب الّزَ

َ
َحـٌد َعْنَهـا َفَتْهِلُکـوا ال

َ
ُکـْم أ

ُ
یل  ُیِز

َ
ْدَیاِنُکـْم ال

َ
ـاِبِع َفـاهلَل اهلَل ِفـی أ ـِد الّسَ

ْ
َخاِمـُس  ِمـْن  ُول

ْ
ِإَذا ُفِقـَد ال

ـی َیْرِجَع َعْنـه. الهدایة الکبرى، ص361  َغْیَبـٍة َحّتَ
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فرزندان  هفتمین  از  فرزند  پنجمین  بنابراین،  شد.  معتقد  باشد  سیزدهمین  که 
رسول خدا؟ص؟ امام دوازدهم؟ع؟ خواهد بود.1 

بررسی حدیث لوح جابر ابن عبداهلل �
به  را  کرم؟ص؟  ا رسول  اوصیاء  عدد  انصاری  عبداهلل  ابن  جابر  حدیث  در 
می کند،  نقل  زهرا؟اهس؟  حضرت  اوالد  از  نفر  دوازده  زهرا؟اهس؟  حضرت  لوح  از  نقل 
آن  فرزندان  از  دوازدهم  نفر  را  خودش  روایت،  این  از  استفاده  با  احمدالحسن 
را دلیل حقانیت خود می شمارد. در پاسخ به  این روایت  حضرت؟اهس؟ دانسته و 

گفته می شود: این اشکال 
که احمدبصری جهت سوء  اواًل این روایات به چهار صورت نقل شده است 
ع از آنها متمسک شده است تا از این طریق بتواند  استفاده از آن، تنها به یک نو

به اغراض خود دست یابد. این چهار روایت عبارتند از:
نفر   11 را  زهرا؟اهس؟  حضرت  فرزندان  از  اوصیاء  عدد  آن  در  که  روایتی  الف. 

کرده است.  دانسته و تعداد نام های علی را در آن چهار علی شمارش 

ـُد ْبـُن  َثِنـی ُمَحّمَ  َحّدَ
َ

ِجَعاِبـّیُ َقـال
ْ
َقاِضـی ال

ْ
ـُد ْبـُن ُعَمـَر ال َثَنـا ُمَحّمَ  َحّدَ

َ
َجْوَهـِرّیُ َقـال

ْ
ـِد ْبـِن َعْبـِد اهلِل ال ْحَمـُد ْبـُن ُمَحّمَ

َ
ْخَبَرَنـا أ

َ
1.  َو أ

ی 
َ
ْیل

َ
ِبـی ل

َ
ْحَمـِن ْبِن أ َیـاٍد َعـْن َعْبـِد الّرَ ِبـی ِز

َ
یـَد ْبـِن أ ُجْنـُد َنْیَسـاُبوِری َعـْن َیِز

ْ
ـُد ْبـُن َحِبیـٍب ال َثِنـی ُمَحّمَ  َحّدَ

َ
ُبـو َجْعَفـٍر َقـال

َ
َعْبـِد اهلِل أ

ِمْقَداُد 
ْ
ُبـو َذّرٍ َو ال

َ
َماُن َو أ

ْ
ْصَحاِبِه ِمْنُهْم َسـل

َ
ْیَنـا َجَماَعـٌة ِمـْن أ

َ
 َعل

َ
َمَة ِإْذ َدَخـل

َ
ّمِ َسـل

ُ
ِبـّیِ ص ِفـی َبْیـِت أ  َعِلـّیٌ ع  ُکْنـُت ِعْنـَد الّنَ

َ
 َقـال

َ
َقـال

ـی َعِلـّیٍ ُثـّمَ 
َ
ْدَفُعَهـا ِإل

َ
َنـا أ

َ
ـَک ... أ  َو ِسـْبَطْیِن َفَمـْن َوِصّیُ

ً
ِ َنِبـّیٍ َوِصّیـا

ّ
 اهلِل ِإْن ِلـُکل

َ
َماُن َیـا َرُسـول

ْ
 َسـل

َ
ْحَمـِن ْبـُن َعـْوٍف َفَقـال َو َعْبـُد الّرَ

ُحَسـْیُن  َیْدَفُعَها 
ْ
ُحَسـْیِن َو ال

ْ
ِخیِه ال

َ
ی أ

َ
َحَسـُن َیْدَفُعَها ِإل

ْ
َحَسـِن َو ال

ْ
ـی اْبِنَک ال

َ
ْنـَت َتْدَفُعَهـا ِإل

َ
ْیـَک َیـا َعِلـّیُ َو أ

َ
ْدَفُعَهـا ِإل

َ
َنـا أ

َ
 ع َو أ

َ
َقـال

ی اْبِنِه ُموَسـی َو ُموَسـی َیْدَفُعَها 
َ
ـی اْبِنـِه َجْعَفـٍر َو َجْعَفـٌر َیْدَفُعَهـا ِإل

َ
ـٌد َیْدَفُعَهـا ِإل ـٍد َو ُمَحّمَ ـی اْبِنـِه ُمَحّمَ

َ
ـی اْبِنـِه َعِلـّیٍ َو َعِلـّیٌ َیْدَفُعَهـا ِإل

َ
ِإل

َحَسـُن َیْدَفُع 
ْ
َحَسـِن َو ال

ْ
ـی اْبِنـِه ال

َ
ـی اْبِنـِه َعِلـّیٍ َو َعِلـّیٌ َیْدَفُعَهـا ِإل

َ
ـٌد َیْدَفُعَهـا ِإل ـٍد َو ُمَحّمَ ـی اْبِنـِه ُمَحّمَ

َ
ـی اْبِنـِه َعِلـّیٍ َو َعِلـّیٌ َیْدَفُعَهـا ِإل

َ
ِإل

َتَفـَت 
ْ
ْخـَرى ُثـّمَ ال

ُ ْ
 ِمـَن األ

ُ
ْطـَول

َ
َحُدُهَمـا ]ِإْحَداُهَمـا[ أ

َ
ـُه َغْیَبَتـاِن أ

َ
َقاِئـِم ُثـّمَ َیِغیـُب َعْنُهـْم ِإَماُمُهـْم َمـا َشـاَء اهلُل َو َیُکـوُن ل

ْ
ـی اْبِنـِه ال

َ
ِإل

ـِدی. کفایـة األثـر فی النـص علی األئمة 
ْ
ـاِبِع ِمـْن ُول ـِد الّسَ

ْ
َخاِمـُس  ِمـْن  ُول

ْ
َحـَذَر ِإَذا ُفِقـَد ال

ْ
 َصْوَتـُه ال

ً
 َراِفعـا

َ
 اهلِل ص َفَقـال

ُ
ْیَنـا َرُسـول

َ
ِإل

اإلثنی عشـر، ص1۴7 
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ـی 
َ
ـُت َعل

ْ
: »َدَخل

َ
ـال

َ
ْنَصـاِرّیِ ق

َ ْ
َباِقـِر؟ع؟ َعـْن َجاِبـِر ْبـِن َعْبـِد اهلِل األ

ْ
ِبـی َجْعَفـٍر ال

َ
َعـْن أ

ْبَصـاَر ِفیـِه اْثَنـا 
َ ْ
ـْوٌح َیـَکاُد َضـْوُؤُه ُیْغِشـی األ

َ
اَمَهـا ل

َ
ّد

ُ
اِطَمـَة ِبْنـِت َرُسـوِل اهلِل؟ص؟ َو ق

َ
ف

ْسـَماَء 
َ
َثـُة أ

َ
َثـٌة ِفـی آِخـِرِه َو َثال

َ
َثـٌة ِفـی َباِطِنـِه َو َثال

َ
َثـٌة ِفـی َظاِهـِرِه َو َثال

َ
 َثال

ً
َعَشـَر اْسـما

ْسـَماُء 
َ
ْت َهِذِه أ

َ
ال

َ
ِء ق

َ
ْسـَماُء َمـْن َهـُؤال

َ
ـُت أ

ْ
ُقل

َ
ا ِهـَی اْثَنـا َعَشـَر ف

َ
ـِإذ

َ
َعَدْدُتَهـا ف

َ
ِفـی َطَرِفـِه  ف

ْیُت 
َ
َرأ

َ
 َجاِبـٌر ف

َ
ال

َ
َقاِئُم ق

ْ
ِدی آِخُرُهـُم ال

ْ
َحـَد َعَشـَر ِمـْن ُول

َ
ـی َو أ ُهـُم اْبـُن َعّمِ

ُ
ل ّوَ

َ
ْوِصَیـاِء أ

َ ْ
األ

ْرَبَعـِة 
َ
 ِفـی أ

ً
 َعِلّیـا

ً
 َعِلّیـا

ً
 َعِلّیـا

ً
َثـِة َمَواِضـَع َو َعِلّیـا

َ
 ِفـی َثال

ً
ـدا  ُمَحّمَ

ً
ـدا  ُمَحّمَ

ً
ـدا ِفیَهـا ُمَحّمَ

بـه  می فرمایـد:  انصـاری  عبـداهلل  بـن  جابـر  از  نقـل  بـه  باقـر؟ع؟  امـام  َمَواِضـَع«.1 

نـزد حضـرت زهـرا؟اهس؟ دختـر رسـول خـدا؟ص؟ وارد شـدم در حالیکـه لـوح نورانـی 

کـه سـه اسـم در رو و سـه اسـم در پشـت و  مقابلـش بـود. در آن لـوح 12 اسـم بـود 

کـردم دیـدم درحالیکه  سـه اسـم در آخـر و سـه اسـم در حاشـیه اش بـود. شـمارش 

فرمـود:  اسـت؟  کسـانی  چـه  اسـامی  اینهـا  کـردم:  عـرض  پـس  بودنـد.  اسـم   12

اسـامی اوصیـاء اسـت. اولیـن آنهـا پسـر عمویـم و یـازده تن دیگـر فرزندانم هسـتند 

گفـت: پـس در بیـن آنها سـه محمـد و چهار  کـه آخریـن آنهـا قائـم؟ع؟ اسـت. جابـر 

علـی دیـدم. 

را در آن  را 12 نفر دانسته و تعداد نام های علی  که عدد اوصیاء  ب. روایتی 
کرده است. در این روایت عبارت »من ولده« ذکر نشده است. چهار علی شمارش 
ـی 

َ
َعل ـُت 

ْ
»َدَخل  :

َ
ـال

َ
ق ْنَصـاِرّیِ 

َ ْ
األ اهلِل  َعْبـِد  ْبـِن  َجاِبـِر  َعـْن  َجْعَفـٍر؟ع؟  ِبـی 

َ
أ َعـْن 

َعـَدْدُت اْثَنـْی َعَشـَر آِخُرُهـُم 
َ

ْوِصَیـاِء ف
َ ْ
ْسـَماُء األ

َ
ـْوٌح ِفیـِه أ

َ
اِطَمـَة؟اهس؟ َو َبْیـَن َیَدْیَهـا ل

َ
ف

ْجَمِعیـَن«.2 
َ
أ ْیِهـْم 

َ
ـَواُت اهلِل َعل

َ
ْرَبَعـٌة ِمْنُهـْم َعِلـّیٌ َصل

َ
أ ـٌد َو  َثـٌة ِمْنُهـْم ُمَحّمَ

َ
َقاِئـُم َثال

ْ
ال

1.  إعـالم الـورى بأعـالم الهـدى )ط - القدیمـة( ، ص3۹۴ و عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ج 1، ص۴6 و وسـائل الشـیعة، ج 16، 
ص۲۴5 و کمـال الدیـن و تمـام النعمـة، ج 1، ص311 و بحـار األنـوار )ط - بیـروت( ، ج 36، ص۲۰1 

۲.  عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ج 1، ص۴7، خصـال، ج۲، ص۴7۸ و مـن ال یحضـره الفقیـه، ج ۴، ص1۸۰ و کمـال الدیـن و 
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امـام باقـر؟ع؟ بـه نقـل از جابـر بـن عبـداهلل انصـاری می فرمایـد: بـه نـزد حضـرت 

بـود. پـس  از اسـماء اوصیـاء در مقابلـش  زهـرا؟اهس؟ وارد شـدم در حالیکـه لوحـی 

کـه آخـر آنان قائم؟ع؟ بود. سـه تـن از آنان محمد  کـردم و 12 تـن بودنـد  شـمارش 

و چهـار تـن علـی بـود. درود خـدا بـر آنـان.

شمارش  در  اما  دانسته   12 را  فرزندان  از  اوصیاء  عدد  آن  در  که  روایتی  ج. 
که علی بن  این بدین معناست  کرده است.  نام علی به چهار علی اشاره  تعداد 
فرزندان  بین  در  زیرا  است.  دانسته  اوصیاء   12 این  در  داخل  را  طالب؟ع؟  ابی 

امیرالمومنین 3 علی وجود دارد. نه 4 علی.
ـی 

َ
َعل ـُت 

ْ
»َدَخل  :

َ
ـال

َ
ق ْنَصـاِرّیِ 

َ ْ
األ اهلِل  َعْبـِد  ْبـِن  َجاِبـِر  َعـْن  َجْعَفـٍر؟ع؟  ِبـی 

َ
أ َعـْن 

اْثَنـْی  َعـَدْدُت 
َ

ف ِدَهـا. 
ْ
ُول ِمـْن  ْوِصَیـاِء 

َ ْ
األ ْسـَماُء 

َ
أ ِفیـِه  ـْوٌح 

َ
ل َیَدْیَهـا  َبْیـَن  َو  اِطَمـَة؟اهس؟ 

َ
ف

ْیِهـْم 
َ
ـَواُت اهلِل َعل

َ
ْرَبَعـٌة ِمْنُهـْم َعِلـّیٌ َصل

َ
ـٌد َو أ َثـٌة ِمْنُهـْم ُمَحّمَ

َ
َقاِئـُم َثال

ْ
َعَشـَر آِخُرُهـُم ال

ْجَمِعیـَن«.1 امـام باقـر؟ع؟ بـه نقـل از جابـر بن عبـداهلل انصاری می فرمایـد: به نزد 
َ
أ

حضـرت زهـرا؟اهس؟ وارد شـدم در حالیکـه لوحـی از اسـامی اوصیـاء از فرزندانـش در  

که آخر آنان قائم؟ع؟ بود. سـه  کـردم و 12 تن بودند  مقابلـش بـود. پـس شـمارش 

تـن از آنـان محمـد و چهـار تـن علـی بـود. درود خـدا بـر آنـان.

که در آن عدد اوصیاء از فرزندان حضرت زهرا؟اهس؟ را 12 دانسته و  د. روایتی 
تعداد نام علی را در بین آنان 3 علی دانسته است. 

اِطَمَة؟ع؟ 
َ

ی ف
َ
ُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
ال

َ
ْنَصاِرّیِ ق

َ ْ
ِبـی َجْعَفـٍر؟ع؟ َعْن َجاِبـِر ْبِن َعْبِد اهلِل األ

َ
َعـْن أ

تمام النعمة، ج 1، ص۲6۹ 
1.  کمـال الدیـن و تمـام النعمـة، ج 1، ص۲6۹ و اإلرشـاد فـی معرفـة حجـج اهلل علـی العبـاد، ج ۲، ص3۴6 و إعـالم الـورى 
بأعالم الهدى )ط - القدیمة( ، ص3۸6 و کشـف الغمة فی معرفة األئمة )ط - القدیمة(، ج ۲، ص۴۴۸ و وسـائل الشـیعة، 

ج 16، ص۲۴۴ 
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آِخُرُهـُم  اْثَنـْی َعَشـَر  َعـَدْدُت 
َ

ف ِدَهـا 
ْ
ُول ِمـْن  ْوِصَیـاِء 

َ ْ
ْسـَماُء األ

َ
أ ِفیـِه  ـْوٌح 

َ
ل َیَدْیَهـا  َبْیـَن  َو 

َثـٌة ِمْنُهْم  َعِلٌی  «.1 امـام باقر؟ع؟ به نقل از جابر 
َ

ـٌد َو َثال َثـٌة ِمْنُهـْم ُمَحّمَ
َ

َقاِئـُم؟ع؟ َثال
ْ
ال

بـن عبـداهلل انصـاری می فرمایـد: بـه نـزد حضـرت زهـرا؟اهس؟ وارد شـدم در حالیکـه 

کـردم و 12  لوحـی از اسـامی اوصیـاء از فرزندانـش در  مقابلـش بـود. پـس شـمارش 

کـه آخـر آنـان قائـم؟ع؟ بـود. سـه تـن از آنـان محمـد و سـه تن علـی بود.  تـن بودنـد 

بال  ترجیح  دچار  احمدالحسن  روایت،  این  در  بدل  نسخه  وجود  به  توجه  با 
کرده است. مرِجح شده و با در نظر نگرفتن سایر روایات، از روایت چهارم استفاده 
از روایت موسوم به وصیت، عدد اوصیاء را 24 تن  با استفاده  احمدالحسن 
می داند و حال آنکه بر اساس روایت مورد تمسک خود در لوح جابر، عدد اوصیاء 
تعارض  دچار  وجود  این  با  ندارد.  اعتقادی  بیش  و  کم  به  و  دانسته  تن   13 را 

عددی شده و بایستی برای حل این مساله پاسخگو باشد.  

پرسش های درس
کنید.. 1 یک روایت در خصوص حصر عدد اوصیاء بیان 
کنید.. 2 یک روایت درباره نفی زیادت از عدد اثنی عشر بیان 
توجیه احمد بصری درباره روایت اصبغ بن نباته چیست؟. 3
توجیه احمد بصری برای روایت لوح جابر چیست؟ . 4

1.  کافی، ج 1 ؛ ص53۲  





درس دوازدهم
مهدوّیت، قائمّیت 
ـــــت ـّ و شــــــــــــــــــارعیــ
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مهدی؟ع؟  امام  از  را  قائمیت  و  مهدویت  خود،  باطل  زعم  در  بصری  احمد 
کرده و خود را مهدی اول و قائم آل محمد؟ص؟ دانسته و می گوید:  سلب 

المهـدی؟ع؟«.1 قائـم همـان مهـدی  المهـدی االول و لیـس االمـام  »القائـم هـو 

نـه امـام مهـدی؟ع؟. اول اسـت، 

در پاسخ به این دو ادعای باطل، مسأله شخصیه بودن مهدویت و قائمیت 
برای امام مهدی؟ع؟ مورد بررسی قرار می گیرد:

الف. مهدوّیـت  �
شده  هدایت  معنای  به  َهَدی  ریشه   از  مجّرد  ثالثی  مفعول  اسم  َمهدی، 
خدا،  که  کس  آن  یعنی  »مهدی  است:  آورده  نهایة  در  اثیر  ابن  چنانچه  است. 
کتاب مجمع البحرین و  به راستی وی را به راه حق برده است«.2 همچنین در 
که  کسی است  گفته است: »مهدی  و  کرده  اشاره  معنا  به همین  النّیرین  مطلع 
روایی، معنای  در اصطالح  اسم،  این  نموده است«.3  ره  به سوی حق  خدایش 

1.  المتشابهات، ج۴، ص۴۴، سئوال 1۴۴ 
یب الحدیث و األثر، ج ۴، ص ۲۴۴  ۲.  النهایه فی غر
ین، ج1، ص ۴75  ین و مطلع النّیر 3.  مجمع البحر
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که از  کی از وجود شخصیت های هدایت شده ای  است  خاص خود را داشته و حا
آنان با عنوان »مهدی« یاد می شود.

بوده  مهدی  خود،  عصر  در  امامان  همه  معصومین؟مهع؟  روایات  به  توجه  با 
چنانچه  می کردند.  هدایت  را  مردم  خداوند،  فرستاده  و  حّجت  عنوان  به  و 

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ خطاب به سلیم بن قیس هاللی فرمود: 
ـوَن «. 1 ای  َمْهِدّیُ ُهـَداٌة  ـٌة  ِئّمَ

َ
أ ـِدی 

ْ
ُول ِمـْن   

ً
َرُجـال َعَشـَر  َحـَد 

َ
أ ْوِصَیاِئـی 

َ
أ ِإّنَ  ْیُم 

َ
ُسـل »َیـا 

کـه تمامـی آنـان امامـان  سـلیم! همانـا اوصیـاء مـن یـازده نفـر از فرزندانـم هسـتند 

هدایتگـر و مهـدی هسـتند.

اما آنچه در این مجال مورد بحث می باشد، اشاره اجمالی به مسأله شخصّیه 
که روایات متعددی بر آن  بودن مهدویت امام دوازدهم؟ع؟ در عصر حاضر است 
امام دوازدهم؟ع؟  »َمهدی« مختص  لقب  لذا در عصر حاضر،  کرده اند.  تصریح 
ِل 

آ
ا ِم�نْ  َمْهِ�ی  

ْ
»ال عناوین  با  و  حضرت  ظهور  پیرامون  که  روایاتی  تمامی  و  بوده 

ى 6،  �تِ
ّمَ

أُ
�ت 5، َمْهِ�ُی  ا ّمَ

أُ
ا

ْ
َس�نِ َمْهِ�ُی  ال حَ

ْ
�نُ ال ُ� �بْ

4، ُمَ�ّمَ �ت
َ

ّم
أُ
ا

ْ
ِه ال ِ َمْهِ�ی 3، َمْهِ�ُی  َه�ن

ْ
ُم ال ا�أِ َ �ت

ْ
�2، ال ُمَ�ّمَ

که به برخی  َمْهِ�َی7 ، َمْهِ�َی8 « صادر شده اند، تصریح به امام دوازدهم؟ع؟ دارند 
ْ
ال

از این روایات اشاره می گردد:

1.  کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج ۲ ؛ ص۸۲۴ 
۲.  غیبة نعمانی،ص۲6۴ 

3.  همان، ص1۴6 
۴.  همان، ص۸1 

5.  کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج۲، ص763 
6.  همان، ۹1۰ 

7.  کمال الدین و تمام النعمه، ج1، ص۲6۰ 
۸.  کافی، ج1، ص۲۴۴ 
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روایت اول:

ِبـی 
َ
أ َعـْن  َحَسـِنّیِ 

ْ
ال  

َ
ِإْسـَماِعیل ْبـِن  ـِد  ُمَحّمَ ْبـِن  َجْعَفـِر  ـٍد  ُمَحّمَ ِبـی 

َ
أ َعـْن  َعْنـُه  َو 

ی 
َ
ُه ِإل

َ
َحَمال

َ
َکْیـِن ف

َ
 َمل

َ
ْرَسـل

َ
ِة أ ّمَ

ُ ْ
ـی َمْهِدَی  َهـِذِه األ ـا َوَهـَب ِلـی َرّبِ ّمَ

َ
: ل

َ
ـال

َ
ـٍد؟ع؟ ق ُمَحّمَ

ُمْخَتاِر ِلُنْصَرِة 
ْ
 ِبَعْبـِدَی ال

ً
ـُه َمْرَحبا

َ
 ل

َ
َقال

َ
ـَف َبْیـَن َیَدِی اهلِل ف

َ
ـی َوق َعـْرِش َحّتَ

ْ
ُسـَراِدِق ال

فرمـود:  عسـکری؟ع؟  حسـن  امـام  ِقـی...«.1 
ْ
َخل َمْهـِدِی   َو  ْمـِری 

َ
أ ِإْظَهـاِر  َو  ِدیِنـی 

کـه خداونـد مهـدی ایـن امـت را بـر مـن بخشـید، دو فرشـته از جانـب  هنگامـی 

آسـمان فرسـتاد تـا وی را عـرش بردنـد. خداونـد فرمـود: مرحبا به بنده من. کسـی 

کـه اختیـاردار نصـرت و یـاری از دیـن مـن بـوده و امـر مـرا آشـکار می کنـد و هدایـت 

کننـده خلـق مـن اسـت. 

روایت دوم:

َحَسـِن 
ْ
ِبی ال

َ
، َعـْن َجْعَفٍر، َعْن أ ـِد ْبِن َعِلّیٍ َحَسـِن ْبـِن ِعیَسـی َعـْن ُمَحّمَ

ْ
َو َعْنـُه َعـِن ال

ِفـی  اهلَل  ـاهلَل 
َ

ف ـاِبِع  الّسَ ـِد 
ْ
ُول ِمـْن  َخاِمـُس 

ْ
ال ِقـَد 

ُ
ف ا 

َ
ِإذ  :

َ
ـال

َ
ق َجْعَفـٍر؟ع؟  ْبـِن  ُموَسـی 

ـاِبُع، َو  َنـا الّسَ
َ
 أ

َ
ـال

َ
ـاِبِع... ق ـِد الّسَ

ْ
َخاِمـُس ِمـْن ُول

ْ
ِدی َمـِن ال ـُت: َیـا َسـّیِ

ْ
ل

ُ
ْدَیاِنُکـْم... ق

َ
أ

َحَسـُن 
ْ
َعاِشـُر، َو اْبُنُه ال

ْ
اِسـُع، َو اْبُنُه َعِلّیٌ ال ٌد الّتَ اِمُن، َو اْبُنُه ُمَحّمَ

َ
َضا الّث اْبِنی َعِلّیٌ الّرِ

َخاِمـُس 
ْ
َمْهـِدُی  ال

ْ
ُکْنَیُتـُه ال ِه َرُسـوِل اهلِل َو  ـٌد َسـِمّیُ َجـّدِ َحـاِدَی َعَشـَر، َو اْبُنـُه ُمَحّمَ

کـه پنجمیـن از فرزنـدان هفتمیـن  کاظـم؟ع؟ فرمـود: زمانـی  ـاِبِع«.2 امـام  َبْعـَد الّسَ

آقـای  ای  پرسـید؛  راوی  باشـید.  خـود  دیـن  مراقـب  کـه  را  خـدا  را  خـدا  نباشـد، 

کیسـت؟ فرمـود: مـن هفتمیـن هسـتم و فرزنـدم رضـا  مـن. پنجمیـن از هفتمیـن 

هشـتمین و فرزنـدش محمـد نهمیـن و فرزنـدش علـی دهمیـن و فرزنـدش حسـن 

کـه جـدش رسـول خـدا بـه ایـن نـام نامیـده و  یازدهمیـن اسـت و فرزنـدش محمـد 

1.  الهدایة الکبرى، ص357 
۲.  همان، ص361 
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کـه می شـود پنجمیـن از هفتمیـن.   کنیـه اش مهـدی اسـت. 

روایت سوم:

ـُة  ِئّمَ
َ ْ
»األ   :

ُ
َیُقـول اهلِل؟ص؟   

َ
َرُسـول َسـِمْعُت   

َ
ـال

َ
ق َمْسـُعوٍد  ْبـِن  اهلِل  َعْبـِد  َعـْن  ِبسـنده 

کرم؟ص؟  ُهْم «.1 پیامبر ا اِسـُع َمْهِدّیُ ُحَسـْیِن َو الّتَ
ْ
ِب ال

ْ
َبْعِدی اْثَنا َعَشـَر ِتْسـَعٌة ِمْن ُصل

کـه نـه امـام از فرزنـدان حسـین؟ع؟  فرمـود: امامـان بعـد از مـن دوازده هسـتند 

بـوده و نهمیـن آنـان مهـدی آنهـا اسـت.

روایت چهارم:

 :
َ

ـال
َ

ْنَصـاِرّیِ ق
َ ْ
َثَنـا َعِلـّیُ ْبـُن َحَسـِن ْبـِن َمْنـَدَة بسـنده َعـْن َجاِبـِر ْبـِن َعْبـِد اهلِل األ

َ
َحّد

ِبـَک ِتْسـَعٌة 
ْ
ُج ِمـْن ُصل ؟ع؟ َیـا ُحَسـْیُن َیْخـُر ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّیٍ

ْ
 اهلِل ؟ص؟ ِلل

ُ
 َرُسـول

َ
ـال

َ
ق

ا 
َ

ـِإذ
َ

ف َبْعـَدُه  َحَسـُن 
ْ
ال

َ
ف ُبـوَک 

َ
أ اْسُتْشـِهَد  ا 

َ
ـِإذ

َ
ف ـِة  ّمَ

ُ ْ
األ َهـِذِه  َمْهـِدُی   ِمْنُهـْم  ـِة  ِئّمَ

َ ْ
األ ِمـَن 

ـٌد اْبُنـُه  ُمَحّمَ
َ

ا َمَضـی َعِلـّیٌ ف
َ

ـِإذ
َ

َعِلـّیٌ اْبُنـَک ف
َ

ا اْسُتْشـِهْدَت ف
َ

ـِإذ
َ

ْنـَت ف
َ
أ

َ
َحَسـُن ف

ْ
ُسـّمَ ال

ا َمَضـی ُموَسـی 
َ

ـِإذ
َ

ُموَسـی اْبُنـُه ف
َ

ا َمَضـی َجْعَفـٌر ف
َ

ـِإذ
َ

َجْعَفـٌر اْبُنـُه ف
َ

ـٌد ف ا َمَضـی ُمَحّمَ
َ

ـِإذ
َ

ف

ا َمَضی 
َ

ـِإذ
َ

َعِلّیٌ اْبُنُه ف
َ

ـٌد ف ا َمَضی ُمَحّمَ
َ

ـِإذ
َ

ـٌد اْبُنـُه ف ُمَحّمَ
َ

ا َمَضـی َعِلـّیٌ ف
َ

ـِإذ
َ

َعِلـّیٌ اْبُنـُه ف
َ

ف

 
ً
ْرَض ِقْسـطا

َ ْ
 األ

ُ َ
َحَسـِن َیْمل

ْ
ـُة َبْعـَد ال ُحّجَ

ْ
ال

َ
َحَسـُن ف

ْ
ا َمَضـی ال

َ
ـِإذ

َ
َحَسـُن اْبُنـُه ف

ْ
ال

َ
َعِلـّیٌ ف

کـرم؟ص؟ بـه امـام حسـین؟ع؟ فرمـود:  «.2 پیامبـر ا
ً
مـا

ْ
 َو ُظل

ً
َکَمـا ُمِلَئـْت َجـْورا  

ً
َو َعـْدال

ای حسـین! نـه امـام از فرزنـدان تـو بـه وجـود می آینـد. یکـی از آنـان مهـدی ایـن 

کـه پـدرت شـهید شـد، حسـن؟ع؟ بعـد از ایشـان و زمانـی  امـت اسـت. پـس زمانـی 

کـه  کـه تـو شـهید شـدی پسـرت علـی و زمانـی  کـه حسـن مسـموم شـد تـو و زمانـی 

که  کـه محمـد رفت پـس فرزنـدش جعفـر و زمانی  علـی رفـت پـس محمـد و زمانـی 

که  کـه موسـی رفـت فرزنـدش علـی و زمانـی  جعفـر رفـت فرزنـدش موسـی و زمانـی 

1.  کفایة األثر فی النص علی األئمة اإلثنی عشر، ص۲3 
۲.  همان، ص61 
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کـه  کـه محمـد رفـت فرزنـدش علـی زمانـی  علـی رفـت فرزنـدش محمـد و زمانـی 

کـه حسـن رفـت پـس فرزنـدش حجـت بعـد از  علـی رفـت فرزنـدش حسـن و زمانـی 

کـه از ظلـم و جـور پـر  کـه زمیـن را از عـدل و داد پـر می کنـد همانطـور  حسـن اسـت 

شـده است.

ابهام زدایی از یک حدیث
بررسی روایت تولد مهدی از مدینه 

روایت صادر شده است،  ع  نو امام دوازدهم؟ع؟ دو  تولد  در خصوص محل 
دانسته اند،  سامرا  را  آن  دیگر  روایات  و  َمدینه  را  حضرت  آن  زادگاه  روایت،  یک 
باید  را  مدینه  روایت  آن  در  که  باورند  این  بر  احمدالحسن  انصار  آن؛  از  گذشته 
که آنهم داللت بر محل والدت احمدالحسن از روستای ُمدینه دارد.  ُمدینه خواند 

که:  در روایتی از منابع اهل سنت آمده است 
»المهـدی مولـده بالمدینـة من أهل بیت النبّی؟ص؟، و اسـمه اسـم نبّی...«1 محل 

تولد مهدی مدینه و از اهل بیت نبی؟ص؟ بوده و اسـمش اسـم نبی اسـت.

در پاسخ به ادعای احمد بصری، ابتدا حدیث مورد استناد وی مورد بررسی 
قرار می گیرد. 

اواًل این حدیث از طرق عامه نقل شده و مورد پذیرش نمی باشد. 
از  که  روایت صحیحی  با  از طرق عامه صادر شده است  روایتی  لذا چنانچه 

طرق خاصه)شیعه( صادر شده متعارض باشد، ترجیح با روایت شیعه است.2

1.  احادیث المهدی؟ع؟، من مسند احمد بن حنبل، ص 13۸ 
۲.  بر اساس روایات و اجماع علمای شیعه، محل والدت امام مهدی؟ع؟ در سامراء بوده است.
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ثانیًا از حدود هزار سال پیش، به مجموعه ای از چند روستا1 در شمال بصره 
که از جمله آنها روستای »الهویر« و »الُمدینه« است.  گفته می شد  عراق »الجزائر« 
کیلومتری  چهار  در  که  است  الهویر  روستای  احمدالحسن  زندگی  و  تولد  محل 
گرفته و حد فاصل بین روستای الهویر و روستای الُمدینه  روستای الُمدینه قرار 
که او را متولد  را دجلة البصرة قرار دارد. بنابراین دلیلی بر این سخن وجود ندارد 

ُمدینه دانست و روایت مذکور را به او تطبیق داد.2

ب. قائمیـّت �
مسأله قائمیت، امری تعّین یافته در شخص امام دوازدهم؟ع؟ بوده و حتی 
که پیش از قیام امام دوازدهم؟ع؟ پرچم قائمیت برافراشته و با ادعای  کسانی را 
کرده اند. چنانچه در  گمراه معرفی  قائمیت از مردم بیعت می گیرند را محکوم و 

روایاتی از امام صادق؟ع؟ آمده است: 
َو  َعـّزَ  اهلِل  ُدوِن  ِمـْن  ُیْعَبـُد  َطاُغـوٌت  َصاِحُبَهـا 

َ
ف َقاِئـِم  

ْ
ال ِقَیـاِم     

َ
ْبـل

َ
ق ـُع 

َ
ُتْرف َراَیـٍة   

ُّ
»ُکل

کـه قبـل از قیـام قائـم؟ع؟ برافراشـته شـود، پـس صاحـب آن  «.3هـر پرچمـی 
َّ

َجل

را پرسـتش می کنـد.  از خـدا  بـوده و غیـر  پرچـم طاغـوت 

همچنین فرموده است: 
َعَن اهلُل 

َ
ُکْفٍر َو ِنَفـاٍق َو َخِدیَعٍة، ل َبْیَعُة 

َ
َقاِئـِم؟ع؟ ف

ْ
 ُظُهـوِر ال

َ
ْبـل

َ
  َبْیَعـٍة ق

ُ
ُکل  

ُ
ـل

َ
»َیـا ُمَفّض

یـر، الُمدینـه، الســــوق، الجـزره، البــوشاوی، الکصـوان، الحسـین، الخلیفـة، الفـرج، الســواد، الســـعید،  1.  روسـتاهای: الهو
یـل، المیرعثمـان، النصیـری، الشــروق، العلـوان، العبـارة، الحیـادر، نهرصالـح، المعبـر، العلــی،  الیعقــوب، البـدران، المو
الشـاهین، الحـاج حمـدی، البوحلـوة، البوغـزالن، الجیبـوت، الســـودان، الجـالل، الجنانیـة، الوحیـد، الجدیـع، الحدادیـة، 

العبــاس، السـلیم، بــاهله، بنـی منصـور.
  http://borouj.ir ۲.  توضیح بیشتر بر اساس نقشه منطقه در سایت

3.  کافی، ج ۸ ، ص۲۹5 
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ـُه«.1 ای مفضـل! هـر بیعتـی قبـل از ظهـور قائم؟ع؟ بیعت 
َ
ُمَباَیـَع ل

ْ
َهـا َو ال

َ
ُمَباِیـَع ل

ْ
ال

کند. گیرنـده را لعنت  کننـده و بیعت  کفـر و نفـاق و نیرنـگ اسـت. خـدا بیعـت  بـا 

این دو روایت، اشاره صریح به شخصی بودن قائمیت داشته و قبل از ظهور 
کرده و خود را  و قیام قائم آل محمد؟ع؟، هیچ فردی نمی تواند ادعای قائمیت 
که بخواهند به نام، یا به عنوان یا به نیابت از قائم آل  کسانی  قائم بنامد. لذا 
در  یقینًا  برافرازند،  را  امام  حکومت  پرچم  و  گرفته  بیعت  دیگران  از  محمد؟ع؟ 
انحراف بوده و بیعت با آنان حرام خواهد بود. بنابراین افرادی همچون احمد 
را  ایشان  از جانب  ادعای سفارت  و  کرده  معرفی  ُممّهد ظهور  را  که خود  بصری 
پرچم  برافراشتن  و  »سرایاالقائم«  تشکیل  و  نداشته  گرفتن  بیعت  حق  دارد، 

»البیعه هلل« جایز نمی باشد. 
جمهوری  تشکیل  آیا  مبنا،  این  با  که  شود  ایجاد  سئوال  برخی  برای  گر  ا
گفته می شود:  پاسخ  در  نه؟  یا  نیز شامل همین حکم خواهد شد  ایران  اسالمی 
آنچه در این خصوص جائز نمی باشد، ادعای قیام به نام قائم آل محمد؟ع؟ و 
اخذ بیعت از مردم برای ایشان است تا با این بهانه شعار حکومت امام سر داده 
شود، اما جهت تبیین بحث درباره جمهوری اسالمی باید به نکاتی توجه داشت 

که عبارتند از:
که لزومًا قائم بایستی  کم و قائم دو مقوله جدا از هم است، بدین معنا  ؛ حا اوالً

کم چنین الزامی وجود ندارد.  از جانب خدا  باشد اما درباره حا
مردم  عهده  بر  دوازدهم؟ع؟  امام  غیبت  زمان  در  کم  حا انتخاب  حق  ؛ 

ً
ثانیا

جور  و  ظلم  علیه  بر  مردمی  حرکت  پایه  بر  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  و  بوده 
شاهنشاهی برپا شده است. 

1.  مختصر البصائر، ص۴۴۲ 
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و  نگرفته  بیعت  کسی  از  قائم؟ع؟  نام  به  اسالمی،  جمهوری  هیچگاه  ؛ 
ً
ثالثا

حکومت  اسالمی،  جمهوری  لذا  است.  نکرده  معرفی  امام  پرچم  را  خود  پرچم 
ثانویه،  و  اولیه  احکام  از  استمداد  با  که  است  الشرایطی  جامع  و  عادل  فقیه 
سعی بر اجرای احکام الهی در زمین داشته و در عین حال، خالفت را حق امام 

معصوم؟ع؟ می داند. 
برای مردم صادر شده  کم  بر ضرورت وجود حا روایات متعددی مبنی  ؛ 

ً
رابعا

کم جائر را نیز دارای برکات  کم عادل، وجود حا که حتی در صورت نبود حا است 
که زندگی مردم بدون وجود محکمه ها و دستگاه های امنیتی و  دانسته اند. چرا 

نظارتی و ... ممکن نخواهد بود. چنانچه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمود:
ی 

َ
ُکـْم، و اْجِتَماِعِهْم َعل ِقُکـْم َعِن َحّقِ ْیُکـْم ِبَتَفّرُ

َ
 َظاِهِریـَن َعل

َّ
َقـْوَم ِإال

ْ
ِء ال

َ
َرى َهـُؤال

َ
 أ

َ
»ال

اْسـَمُعوا 
َ

ِة، ف ـِوّیَ ـِة، َو َیْقِسـُم ِبالّسَ ِعّیَ  ِفـی الّرَ
ُ

ْیُکـْم ِإَمـاٌم َیْعـِدل
َ
َکاَن َعل ا 

َ
ـِإذ

َ
َباِطِلِهـْم، ف

اِعـی َو  ِللّرَ
َ

 ف
ً
َکاَن َبـّرا ـِإْن 

َ
اِجـٌر. ف

َ
ْو ف

َ
 ِإَمـاٌم َبـّرُ أ

َّ
ُیْصِلُحُهـْم ِإال

َ
ـاَس ال ـِإّنَ الّنَ

َ
ِطیُعـوا ف

َ
ـُه َو أ

َ
ل

َجِلـِه«.1
َ
ـی أ

َ
َفاِجـُر ِإل

ْ
 ِفیَهـا ال

َ
ـُه ِفیَهـا، َو َعِمـل ُمْؤِمـُن َرّبَ

ْ
 َعَبـَد ال

ً
اِجـرا

َ
َکاَن ف ـِة، َو ِإْن  ِعّیَ الّرَ

بر شما غلبه  که به خاطر ناهماهنگی و سستی شما در حق،  چنین می یابم 
کرد. این پیروزی به خاطر همبستگی و همدلی آنها بر باطل است. پس  خواهند 
که به عدالت با مردم برخورد می کند و در تقسیم  چون در میان شما امامی است 
گوش دهید و از او اطاعت نمایید؛ زیرا  منابع تساوی را رعایت می کند، به حرفش 
امور مردم اصالح نمی شود، مگر به واسطه یک امام و رهبر، چه عادل باشد و یا 
کردار  گر بد  گر نیکوکار بود، هم به نفع رهبر است و هم به نفع مردم و ا فاجر. پس ا
بود، مؤمن در )سایه امنیت به وجود آمده(، بندگی خدا را می کند و فاجر نیز تا 
کار خود ادامه خواهد داد. با این وجود، هر  که حکومتش زائل شود، به  هنگامی 

1.  بحاراالنوار، ج3۴، ص 1۹، باب 31 
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کم جاهل و جائر، حکومت  کم فقیه و عادل و حا عقل سلیم و متشرعی، بین حا
کرده و از حکومت ظلم و جور دوری می کند. فقیه را انتخاب 

گذشته از همه این موارد، روایات صادره از معصومین؟مهع؟، قائم آل محمد؟ع؟ 
سلب  دروغین  مدعیان  تمامی  از  را  قائمیت  وسیله  بدین  و  کرده  مشخص  را 

کرده اند. چنانچه در روایتی از ابو حمزه ثمالی آمده است: 
ـَد ْبـَن َعِلـّیٍ  َبـا َجْعَفـٍر ُمَحّمَ

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
ـال

َ
َماِلـّیِ ق

ُ
ِبـی َحْمـَزَة َثاِبـِت ْبـِن ِدیَنـاٍر الّث

َ
َعـْن أ

ِلَم 
َ

ـُت ف
ْ
ل

ُ
ـی ق

َ
 َبل

َ
ـال

َ
َحـّقِ ق

ْ
اِئِمیـَن ِبال

َ
ُکـْم ق

ُّ
ُکل ْسـُتْم 

َ
ل

َ
َباِقـِر؟ع؟ ... َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل ف

ْ
ال

ی 
َ
ِئَکُة ِإل

َ
َمال

ْ
ْیـِه ال

َ
ـْت َعل ُحَسـْیُن؟ع؟ َضّجَ

ْ
َی ال  َجـّدِ

َ
ِتـل

ُ
ـا ق ّمَ

َ
 ل

َ
ـال

َ
 ق

ً
اِئمـا

َ
َقاِئـُم  ق

ْ
َی  ال ُسـّمِ

 َصْفَوَتـَک َو 
َ

َتـل
َ

ـْن ق  َعّمَ
ُ

 َتْغَفـل
َ
َدَنا أ َهَنـا َو َسـّیِ

َ
ـوا ِإل

ُ
ال

َ
ِحیـِب َو ق ُبـَکاِء َو الّنَ

ْ
ـی ِبال

َ
اهلِل َتَعال

ِئَکِتـی 
َ

وا َمال ـّرُ
َ

ْیِهـْم ق
َ
 ِإل

َّ
ْوَحـی اهلُل َعـّزَ َو َجـل

َ
أ

َ
ِقـَک ف

ْ
اْبـَن َصْفَوِتـَک َو ِخَیَرِتـَک ِمـْن َخل

 َعـِن 
َّ

َکَشـَف اهلُل َعـّزَ َو َجـل ـْو َبْعـَد ِحیـٍن ُثـّمَ 
َ
ْنَتِقَمـّنَ ِمْنُهـْم َو ل

َ َ
ِلـی أل

َ
ِتـی َو َجال ـَو ِعّزَ

َ
ف

اِئـٌم 
َ

َحُدُهـْم ق
َ
ا أ

َ
ـِإذ

َ
ِلـَک ف

َ
ِئَکـُة ِبذ

َ
َمال

ْ
ِت ال ُسـّرَ

َ
ِئَکـِة ف

َ
َمال

ْ
ُحَسـْیِن ع ِلل

ْ
ـِد ال

ْ
ـِة ِمـْن ُول ِئّمَ

َ ْ
األ

ْنَتِقـُم ِمْنُهـْم«.1 از حضـرت امـام محمـد 
َ
َقاِئـُم أ

ْ
ِلـَک ال

َ
 ِبذ

َّ
 اهلُل َعـّزَ َو َجـل

َ
َقـال

َ
ـی ف ِ

ّ
ُیَصل

بـه حـق  قائـم  ائمـه، همـه  فرزنـد رسـول خـدا! مگـر شـما  باقـر؟ع؟ پرسـیدم: اى 

کـردم: پـس چـرا فقـط قائـم؟ع؟ قائـم نامیـده شـده  نیسـتید؟ فرمـود: بلـی. عـرض 

شـهادت  بـه  علـی؟ع؟  بـن  حسـین  جـدم  کـه  هنگامـی  فرمـود:  حضـرت  اسـت؟ 

گریسـتند و عـرض  رسـید، فرشـتگان آسـمان بـه درگاه خداونـد متعـال نالیدنـد و 

کـه برگزیـده تریـن خلـق تـو را به قتل رسـانده اسـت  کسـی را  کردنـد: پـروردگارا! آیـا 

گیرید! به  بـه حـال خـود وا می گـذارى؟ خداونـد متعال بـه آنها وحی فرسـتاد: آرام 

عـزت و جاللـم سـوگند از آنهـا انتقـام خواهـد کشـید، هـر چنـد بعد از گذشـت زمانی 

کـه وارثان امامت  کنار زده و فرزندان حسـین؟ع؟ را  باشـد! آنـگاه پـرده حجـاب را 

1.  علل الشرایع، ص16۰، باب 1۲۹، ح 1؛ بحار االنوار، ج 51، ص ۲۸، ح ۲۹ 
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بودنـد، بـه آنهـا نشـان داد. مالئکـه از دیـدن ایـن صحنـه بسـیار مسـرور شـدند. 

یکـی از آنهـا در حـال قیـام نمـاز مـی خوانـد. حـق تعالـی فرمـود: بـه وسـیله ایـن 

گرفـت. قائـم از آنهـا انتقـام خواهـم 

که امامان پس از خود را برای َصْقر بن  همچنین در روایتی از امام جواد؟ع؟ 
بی ُدَلف شمارش می کرد آمده است:

َ
أ

َمـاُم َبْعـَدُه  ِ
ْ

ْوِلـی َو َطاَعُتـُه َطاَعِتـی َو اإل
َ

ـُه ق
ُ
ْول

َ
ْمـِری َو ق

َ
ْمـُرُه أ

َ
َمـاُم َبْعـِدی اْبِنـی َعِلـّیٌ أ ِ

ْ
اإل

ُت 
ْ
ُقل

َ
ِبیِه ُثّمَ َسـَکَت ف

َ
ِبیِه َو َطاَعُتُه َطاَعُة أ

َ
 أ

ُ
ـْول

َ
ُه ق

ُ
ْول

َ
ِبیـِه َو ق

َ
ْمـُر أ

َ
ْمـُرُه أ

َ
َحَسـُن أ

ْ
اْبُنـُه ال

 ِإّنَ 
َ

ال
َ

 ُثـّمَ ق
ً
َبَکی؟ع؟ ُبَکاًء َشـِدیدا

َ
َحَسـِن ف

ْ
َمـاُم َبْعـَد ال ِ

ْ
َمـِن اإل

َ
ـُه َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل ف

َ
ل

که  ُمْنَتَظـُر«.1 امـام بعـد از مـن پسـرم علی اسـت 
ْ
َحـّقِ ال

ْ
َقاِئـُم ِبال

ْ
َحَسـِن اْبُنـُه ال

ْ
َبْعـَد ال

امـرش امـر مـن و سـخنش سـخن مـن و طاعتـش طاعـت مـن اسـت و امـام بعـد از 

کـه امـرش امـر او و سـخنش سـخن او و طاعتـش طاعت  او فرزنـدش حسـن اسـت 

کت شـد. پرسـیدم ای فرزند رسـول خدا پس امام بعد از حسـن  اوسـت. سـپس سـا

کـرده و فرمـود: همانـا بعـد از حسـن فرزنـدش  گریـه شـدیدی  کیسـت؟ پـس امـام 

قائـم بـه حـق بـوده و مـورد انتظـار قـرار می گیرد.

ضمن اینکه بر اساس روایات معصومین؟مهع؟، لزومًا قائم؟ع؟ فرزند بالفصل 
می باشد.  بصری  احمد  قائمیت  ادعای  کننده  نقض  سخن  این  و  است  امام 
خود  پدران  کنون  تا و  بوده  حضرت  واسطه  با  فرزندی  مدعی  بصری  احمد  زیرا 

)اسماعیل، صالح، حسین، سلمان( را امام ندانسته است. به عنوان نمونه؛
ُه َتُکوُن  

َ
ُت ل

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ـال

َ
ُم، ق

َ
ـال ْیِه الّسَ

َ
ِبی َعْبِد اهلِل َعل

َ
ِء، َعْن أ

َ
َعـال

ْ
ِبـی ال

َ
ُحَسـْیِن ْبـِن أ

ْ
َعـِن ال

 َنَعـْم ِإَمـاُم ْبـُن ِإَمـاٍم... «.2 حسـین 
َ

ـال
َ

َقاِئـُم ِإَمـاٌم ق
ْ
ـُت ال

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ـال

َ
ْرُض  ِبَغْیـِر ِإَمـاٍم ... ق

َ ْ
األ

1.  کفایة األثر فی النّص علی األئمة اإلثنی عشر، ص۲۸3 
۲.  اإلمامة و التبصرة من الحیرة، النص، ص1۰1 
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امـام  بـدون  زمیـن  اسـت  ممکـن  آیـا  پرسـید:  صـادق؟ع؟  امـام  از  عـالء  ابـی  ابـن 

باشـد؟ فرمـود: نـه! تـا اینکـه پرسـید: آیـا قائـم هم امام اسـت؟ فرمود: بلـه. او امام 

و فرزنـد امـام اسـت. همچنیـن در جایـی دیگـر بـه حـرث بـن مغیـرة می فرمایـد: 

َقاِئـُم  ِإَمـاٌم اْبـُن ِإَمـاٍم«.1 قائـم امـام و فرزنـد امـام اسـت. 
ْ
»ال

ابهام زدائی از چند حدیث
بررسی روایت ال الذی تمدون الیه اعناقکم

احمد بصری خود را مصداق این روایت دانسته و سعی بر آن دارد تا روایت 
که مردم در  کسی نیست  کند. لذا می گوید قائم آن  مذکور را مصادره به مطلوب 

کسی جز من نیست. در این روایت آمده است:  انتظارش هستند،  و او 
َقاِئِم ؟ع؟ 

ْ
ْخِبْرِنی  َعـِن  ال

َ
َباِقـِر؟ع؟ أ

ْ
ِبـی َجْعَفٍر ال

َ
ُت أِل

ْ
ل

ُ
: »ق

َ
ـال

َ
َعـْن َعْبـِد اهلِل ْبـِن َعَطـاٍء ق

ـُت ِبَما 
ْ
ل

ُ
َدُتـُه  ق

َ
 ِوال

ُ
 ُیْعـَرف

َ
ُکـْم َو ال

َ
ْعَناق

َ
ْیـِه أ

َ
وَن ِإل

ُ
ـِذی َتُمـّد

َّ
 ال

َ
َنـا َو ال

َ
 َو اهلِل َمـا ُهـَو أ

َ
َقـال

َ
ف

«.2  عبداهلل بن عطاء 
َ

ُه َو اْسـَتْقَبل
َ
ْبل

َ
 اهلِل؟ص؟ َهَدَر َما ق

ُ
 ِبَما َسـاَر ِبِه َرُسـول

َ
ال

َ
َیِسـیُر ق

گردان. آن  گاه  کردم: مـرا از حضرت قائـم؟ع؟  آ می گویـد: بـه امـام باقـر؟ع؟ عرض 

گردنهاى خود  کـه  حضـرت فرمـود: سـوگند بـه خدا او نه من هسـتم و نه آن کسـی 

که والدتش معلوم  کسـی اسـت  را به سـوى او می کشـید و منظور نظر شماسـت، او 

که  کـردم: چـه رفتارى خواهد داشـت؟ فرمود: همـان رفتارى را  نمی شـود، عـرض 

کـه بـه سـبب پیرایه هـا بـه مـرور نسـخ شـده  رسـول خـدا؟ص؟ داشـت، آنچـه از دیـن 

برانـدازد و بدعتهـا را برطـرف و دیـن جـّدش را دوباره از سـر می گیرد. 

گفته می شود:  در پاسخ 

1.  اثبات الوصیة، ص۲67 
۲.  غیبت نعمانی، ص16۹ 
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که قیام زید بن علی؟ع؟ در زمان امام صادق؟ع؟ اتفاق افتاد،  ؛ هرچند  ً
اوال

و  بوده  ح  مطر باقر؟ع؟  امام  زمان  از  زید  بودن  مهدی  و  بودن  قائم  زمزمه  اما 
قائمی  آن  لذا  می داشت.  برحذر  اشتباه  باور  این  از  را  مردم  حضرت  آن  همواره 
علی؟ع؟.  بن  زید  جز  نبود  کسی  داشتند  توجه  او  سوی  به  زمان  آن  مردم  که 
که مردم  از خودش و فردی  را  لذا امام باقر؟ع؟ در این روایت قائمیت شخصی 
کرده و مردم را به قائمیت  وی را قائم می پنداشتند؛ یعنی زید بن علی؟ع؟ نفی 
امام  کسی نیست جز  و آن  که در والدتش اختالف دارند.  کسی بشارت می دهد 
که والدت ایشان در بین شیعه و سنی اختالفی  حجت بن الحسن العسکری؟ع؟ 
تسنن  اهل  و  دارد  یازدهم؟ع؟  امام  نسل  از  ایشان  والدت  به  باور  شیعه  است. 
امام  توصیف  در  رضا؟ع؟  امام  لذا  دارد.  ظهور  هنگامه  در  ایشان  والدت  به  باور 

دوازدهم؟ع؟ و قیام ایشان فرمود: 
َمْنَشـا، َغْیـَر َخِفـّیٍ ِفـی َنَسـِبِه«.1 

ْ
َدِة و ال

َ
ـِوال

ْ
ـا، َخِفـَی  ال  ِمّنَ

ً
مـا

َ
ْمـِر ُغال

َ ْ
ا األ

َ
»َیْبَعـَث اهلُل ِلهـذ

کـه والدت و خواسـتگاه او  خداونـد بـرای ایـن امـر جوانـی از مـا را مبعـوث می کنـد 

مخفـی اسـت. البتـه نسـب او مخفـی نیسـت.

ُیْعَرُف   
َ

»ال که  پذیرفت  قائمی  عنوان  به  را  احمدالحسن  نمی توان  بنابراین، 
بر  عالوه  االمر؟ع؟  صاحب  و  قائم  رضا؟ع؟،  امام  روایت  اساس  بر  زیرا  َدُتُه «، 

َ
ِوال

و  است،  مخفی  غیر  و  مشخص  نسب  دارای  والدتش،  بودن  اختالفی  و  مخفی 
نسبش  و  بوده2  روشن  والدتش  روایت،  بیان  برخالف  احمدالحسن  آنکه  حال 

مخفی است.

1.  کافی، ج ۲، ص16۴ 
یـر بصـره عـراق اسـت کـه بیـش از ۲۰ سـال در آن روسـتا در میـان اهـل  ۲.  وی فرزنـد اسـماعیل و بثینـه نجـم در روسـتای الهو

قبیلـه زندگـی کـرده اسـت.
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امام باقر؟ع؟، به شرایط آمدن قائم؟ع؟ اشاره شده  از  ؛ در روایتی دیگر  ً
ثانیا

مردم  کنونی  تحوالت  و  زمانی  شرایط  با  مذکور  شرایط  از  هیچکدام  که  است 
مطابقت ندارد. 

َباِقـِر؟ع؟  َو 
ْ
ِبـی َجْعَفـٍر ال

َ
ـی أ

َ
ـُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
ـال

َ
ِبیـِه ق

َ
 َعـْن أ

ُ
ْیَقـل ـُد ْبـُن َمْنُصـوٍر الّصَ ُمَحّمَ

ْیَنا 
َ
َتَفَت ِإل

ْ
 ِإِذ ال

ٌ
ْصَحاِبـِه ُمْقِبل

َ
ی َبْعِض أ

َ
ُث َو ُهَو َعل

َ
َبْیَنـا َنْحـُن َنَتَحّد

َ
ِعْنـَدُه َجَماَعـٌة ف

ُکـْم 
َ

ْعَناق
َ
ْیـِه أ

َ
وَن ِإل

ُ
ـِذی َتُمـّد

َّ
 َیُکـوُن ال

َ
ْنُتـْم  َهْیَهـاَت َهْیَهـاَت ال

َ
ّیِ َشـْی ٍء أ

َ
 ِفـی أ

َ
ـال

َ
َو ق

 
َ

ـُزوا َو ال ـی ُتَمّیَ ُکـْم َحّتَ
َ

ْعَناق
َ
ْیـِه أ

َ
وَن ِإل

ُ
ـِذی َتُمـّد

َّ
 َیُکـوُن ال

َ
ُصـوا َهْیَهـاَت َو ال ـی ُتَمّحَ َحّتَ

ْیـِه 
َ
وَن ِإل

ُ
ـِذی َتُمـّد

َّ
 َیُکـوُن ال

َ
ـوا َو ال

ُ
ـی ُتَغْرَبل ُکـْم َحّتَ

َ
ْعَناق

َ
ْیـِه أ

َ
وَن ِإل

ُ
ـِذی َتُمـّد

َّ
َیُکـوُن ال

ـی َیْشـَقی  َمـْن   ُکـْم َحّتَ
َ

ْعَناق
َ
ْیـِه أ

َ
وَن ِإل

ُ
ـِذی َتُمـّد

َّ
 َیُکـوُن ال

َ
 َبْعـَد ِإَیـاٍس َو ال

َّ
ُکـْم ِإال

َ
ْعَناق

َ
أ

که  کرده  َشـِقَی  َو َیْسـَعَد َمـْن َسـِعَد«.1   محّمـد بـن منصـور صیقل از پدر خـود روایت 

که ما  گویـد: بـر امـام باقـر؟ع؟ وارد شـدم و جماعتـی نزد او بودند پـس در آن میان 

بـا یـک دیگـر سـخن می گفتیـم و آن حضـرت روى بـه یکـی از یـاران خـود داشـت، 

کـرده فرمـود: شـما در مـورد چـه چیـز سـخن می گوئیـد؟ هیهـات!  گاه رو بـه مـا  نـا

گردنهـاى خـود را بـه سـویش می کشـید )منتظـر آن هسـتید( واقـع  هیهـات! آنچـه 

گردنهاى خویـش را به  کسـازى شـوید، ]هیهـات [ و آنچـه  نخواهـد شـد تـا اینکـه پا

سـوى آن می کشـید واقع نمی گردد تا اینکه باز شـناخته و از یک دیگر جدا شـوید 

کـه  گردن هـاى خـود را بـه سـویش می کشـید واقـع نخواهـد شـد تـا ایـن  و آنچـه 

گردنهـاى خویـش را بـه جانـب آن می کشـید واقـع نخواهـد  غربـال شـوید، و آنچـه 

گردنهـاى خـود را می کشـید واقـع  شـد مگـر پـس از نومیـدى، و آنچـه بـه جانبـش 

کـه اهـل نگـون بختـی اسـت بـه سـیه روزى، و آنکـه اهـل  کسـی  نخواهـد شـد تـا 

سـعادت اسـت بـه نیکبختـی رسـد.

1.  غیبت نعمانی، ص۲۰۹ 
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بررسی روایت اول قائم یقوم منا اهل البیت؟ع؟
کرده و احمد بصری  از اهل بیت؟مهع؟ اشاره  در روایتی به عبارت اولین قائم 
کند. در  با تقطیع بخش اول آن سعی دارد تا خود را مصداق اولین قائم معرفی 

متن روایت آمده است:
ِبـی 

َ
أ اْبـِن  َعـِن  َعْبـِد اهلِل  ْبـُن  َحَسـِن 

ْ
ال ُبـو 

َ
أ النـوادر  کتـاب حسـین بـن سـعید و  عـن 

 َیـا اْبَن 
َ

َقـال
َ

ْصَحاِبـِه ف
َ
ِبـی َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َو ِعْنـَدُه َنَفـٌر ِمـْن أ

َ
ـی أ

َ
ـُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
ـال

َ
َیْعُفـوٍر ق

ْیَس 
َ
ُتَک ل

ْ
ل

َ
 َعْنَها َسـأ

َ
ـال

َ
ِقَراَءَة ق

ْ
ـُت َنَعْم َهـِذِه ال

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ـال

َ
ُقـْرآَن ق

ْ
َت ال

ْ
ـَرأ

َ
 ق

ْ
ِبـی َیْعُفـوٍر َهـل

َ
أ

ْوَمُه 
َ

َث ق
َ

ّنَ ُموَسـی؟ع؟ َحـّد
َ
 أِل

َ
ال

َ
َک َو ِلـَم ق ـُت ِفـَدا

ْ
ـُت َنَعـْم ُجِعل

ْ
ُقل

َ
 ف

َ
ـال

َ
َعـْن َغْیِرَهـا ق

ّنَ 
َ
ُهـْم َو أِل

َ
َقَتل

َ
ُهـْم ف

َ
َقاَتل

َ
ـوُه ف

ُ
َقاَتل

َ
ْیـِه ِبِمْصـَر ف

َ
َخَرُجـوا َعل

َ
ـوُه َعْنـُه ف

ُ
ـْم َیْحَتِمل

َ
ِبَحِدیـٍث ل

ِبَتْکِریـَت  ْیـِه 
َ
َعل َخَرُجـوا 

َ
ف َعْنـُه  ـوُه 

ُ
َیْحَتِمل ـْم 

َ
ل

َ
ف ِبَحِدیـٍث  ْوَمـُه 

َ
ق َث 

َ
َحـّد ِعیَسـی؟ع؟ 

 
َ

آَمَنْت طاِئَفٌة ِمْن َبِنی ِإْسـراِئیل
َ

  ف
َ

 اهلِل َعّزَ َو َجل
ُ

ـْول
َ

ُهـْم َو ُهـَو ق
َ
َقَتل

َ
ُهـْم ف

َ
َقاَتل

َ
ـوُه ف

ُ
َقاَتل

َ
ف

 
ُ

ل ّوَ
َ
ـُه أ

َ
ْصَبُحـوا ظاِهِریـَن  َو ِإّن

َ
أ

َ
ِهـْم ف ِذیـَن آَمُنـوا َعلـی  َعُدّوِ

َّ
ْدَنـا ال ّیَ

َ
أ

َ
َکَفـَرْت طاِئَفـٌة ف َو 

ْیـِه 
َ
َعل َتْخُرُجـوَن 

َ
ف ـوَن 

ُ
َتْحَتِمل

َ
ال ِبَحِدیـٍث  ُثُکـْم  ُیَحّدِ َبْیـِت 

ْ
ال  

َ
ْهـل

َ
أ ـا  ِمّنَ َیُقـوُم  اِئـٍم 

َ
ق

ُکْم َو ِهَی آِخُر َخاِرَجـٍة َیُکوُن ُثّمَ َیْجَمُع 
ُ
َیْقُتل

َ
ُکـْم ف

ُ
ُیَقاِتل

َ
وَنـُه ف

ُ
ُتَقاِتل

َ
ْسـَکَرِة ف

َ
ـِة الّد

َ
ِبُرَمْیل

ـٍد؟ص؟«.1 ابوالحسـن بـن  ِخِریـَن ُثـّمَ ُیَجـاُء ِبُمَحّمَ
ْ

ِلیـَن َو ال ّوَ
َ ْ
ِبـی َیْعُفـوٍر األ

َ
اهلُل َیـا اْبـَن أ

عبـداهلل بـه نقـل از ابـن ابـی یعفور می گویـد: به محضر امام صادق؟ع؟ رسـیدم در 

کـه چنـد نفـر از اصحـاب در نزد ایشـان بود. پس فرمود: ای پسـر ابی یعفور!  حالـی 

گفـت مـن هـم از  گفتـم بلـه ایـن قرائـت را خوانـده ام.  گفـت  آیـا قـرآن خوانـده ای؟ 

گفتـم بلـه فدایـت شـوم.  گفـت  همیـن قرائـت سـوال میپرسـم نـه از قرائـت دیگـر. 

تحملـش  کـه  گفـت  قومـش  بـه  حدیثـی  موسـی  اینکـه  بـرای  فرمـود  قـرآن  چـرا 

1.  بحار األنوار، ج 7، ص۲۸۴ 
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کشـت.  کشـته شـدند و آنان را  کشـتند و  کردند. پس  نکردند و بر او در شـهر خروج 

او  بـر  و  نکـرده  کـه تحملـش  گفـت  بـرای قومـش  اینکـه عیسـی حدیثـی  بـرای  و 

ایـن  کشـت. و  را  آنـان  کشـته شـدند و  کشـتند و  کردنـد. پـس  در تکریـت خـروج 

کـه فرمـود: پـس طایفـه ای از بنـی اسـراییل ایمـان آوردنـد و  سـخن خداونـد اسـت 

کافـر شـدند. پـس مومنـان را بـر دشمنانشـان یـاری دادیـم و آنـان پـس  طایفـه ای 

کـه از میـان مـا اهـل بیـت  از پیـروزی آشـکار شـدند.  و همانـا او اولیـن قائـم اسـت 

کـه تحملـش نمی کنیـد. پـس بـر او در  قیـام می کنـد. بـرای شـما حدیثـی میخوانـد 

منطقـه دسـکره)منطقه ای در عـراق( خـروج می کنیـد. پـس بـا او جنـگ می کنیـد 

کـه  ایـن آخریـن خروجـی اسـت  را می کشـد و  بـا شـما جنـگ می کنـد و شـما  او  و 

اتفـاق می افتـد و سـپس ای فرزنـد یعفـور! خداونـد جمـع می کنـد اولیـن و آخرین را 

و سـپس حضـرت محمـد؟ص؟ می آید)اشـاره بـه رجعـت(. 

که:  پاسخ این روایت این است 
امام صادق؟ع؟ در مقام بیان سنت بیان حدیث و خروج مردم در عصر  اوالً 

اشاره  قائمی  به  سنت؛  دو  این  ذکر  پی  در  و  بوده  عیسی؟ع؟  و  موسی  حضرت 
می کند که پیش از او هیچ قائمی از اهل بیت؟مهع؟ بر سنت قیام موسی و عیسی؟ع؟ 
که بر اساس سنت موسی و  نبوده و او اولین نفر از میان دوازده قائم برحق است 

عیسی؟ع؟ حدیث )سخن تازه( می گوید و بر علیه اش خروج می کنند.
که  است  دوازدهم؟ع؟  امام  روایت،  این  در  مذکور  قائم  از  منظور  بنابراین؛ 

کسی  که همگی قائم بر حق بوده اند،  پیش از ایشان در بین امامان معصوم؟مهع؟ 
بر اساس سنت موسی و عیسی؟ع؟ مبتال به چنین مساله ای نشده اند. چنانچه 

امام صادق؟ع؟ فرمود:  
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َعَنَهـا«.1 پـس 
َ
 ل

َّ
َمْغـِرِب ِإال

ْ
َمْشـِرِق َو ال

ْ
َحـٌد ِفـی ال

َ
ـْم َیْبـَق أ

َ
ل

َ
ـاَم َنَشـَرَها ف

َ
ا ُهـَو ق

َ
ـِإذ

َ
»... ف

کـرده و پرچـم رسـول خـدا؟ص؟ را بـاز نمـود، احدی در  کـه آن حضـرت قیـام  زمانـی 

کنـد... مشـرق و مغـرب باقـی نمی مانـد، مگـر آنکـه ایشـان را لعـن و دشـمنی 

 بر اساس شهادت تاریخ، حضرت موسی و عیسی؟ع؟ هیچگاه جنگ و 
ً
ثانیا

نبردی با دشمنان خود نداشته و این نقل برخالف سیره آنان می باشد.
 در بخش پایانی روایت، به عدم تکرار خروج و قیام اشاره کرده و بالفاصله 

ً
ثالثا

و...  سوم  و  دوم  قائم  حساب،  این  با  می فرماید.  تصریح  پیامبر؟ص؟  رجعت  به 
از  قائم  اولین  روایت مذکور، خروج  زیرا  اهل بیت؟مهع؟ معنایی نخواهد داشت  از 

اهل بیت؟مهع؟ را همان آخرین خروج اهل بیت؟مهع؟ دانسته اند.  
بنابراین در عبارت اولین قائم، عدد مفهوم نداشته و او همان امام دوازدهم؟ع؟ 

کننده از اهل بیت؟مهع؟ یاد شده است. که از او به عنوان آخرین خروج  می باشد 

بررسی روایت یقبض أموال القائم؟ع؟
تا  دارند  آن  بر  کرم؟ص؟، سعی  ا رسول  از  روایتی  تقطیع  با  احمدالحسن  اتباع 
حضرت  اموال  گیرنده  تحویل  و  وزیر  همان  یمانی،  عنوان  به  را  احمدالحسن 
که  کسی  که  کنند و حال آنکه با مراجعه به متن روایت مشخص می گردد  معرفی 
این وظایف را بر عهده دارد، حضرت عیسی بن مریم؟ع؟ خواهد بود نه دیگری.

در روایت آمده است: 
کتابـه عـن رسـول اهلل؟ص؟ قـال: ینـزل   »الفاضـل عمـر بـن إبراهیـم األوسـی   فـی 

عیسـی  بـن  مریـم ؟ع؟ عنـد انفجـار الصبـح ما بیـن  مهرودین  و هما ثوبـان أصفران 

1.  غیبت نعمانی، ص3۰۸ 
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یقطـر  رأسـه  کأن  الشـعر،  أفـرق  الـرأس،  أصهـب   الجسـم،  ابیـض  الّزعفـران،  مـن 

دهنـا، بیـده حربـة یکسـر الصلیـب، و یقتـل الخنزیـر، و یهلـک  الدّجـال و یقبـض 

أمـوال القائـم؟ع؟ و یمشـی خلفـه اهـل الکهـف و هـو الوزیـر االیمـن للقائـم؟ع؟ و 

کرامـة الحّجـة بـن  حاجبـه، و نائبـه، و یبسـط فـی المغـرب و المشـرق األمـن مـن 

کـه صبح طلوع  الحسـن صلـوات اهلل علیهمـا...«.1 عیسـی بـن مریـم؟ع؟ در وقتـی 

کنـد، بیـن »مهرودیـن« بـه زمیـن می آیـد. و مهرودیـن، دو پارچـه و لبـاس زرد از 

کـم پشـت اسـت، مثـل  خ و سـفید و  زعفـران اسـت. سـفید و دارای مـوی سـر سـر

کـه بـا او صلیـب را  اینکـه از سـرش روغـن می چکـد. و در دسـت او حربـه ای اسـت 

می شـکند و خـوک را می کشـد و دجـال را نابـود و امـوال امـام؟ع؟ را قبـض می کنـد 

کهـف پشـت سـر او راه می رونـد و او وزیر دسـت راسـت قائـم آل محمد؟ع؟  و اهـل 

و  شـرق  در  الحسـن؟ع؟  بـن  حّجـة  کرامـت  بـه  و  می باشـد  او  نایـب  و  حاجـب  و 

گسـترش می دهـد. غـرب، امنیـت را 

از  را  آن  و  کرده  تقطیع  را  روایت  بصری  احمد  اتباع  که  است  حالی  در  این 
بشارت می دهند  وزیری  به  را  و مردم  نموده  آغاز  القائم«  أموال  »یقبض  عبارت 
که پیش از قائم خواهد آمد و از این رهگذر اذهان را به سوی احمدبصری سوق 

می دهند. 

بررسی روایت قال العذاب خروج القائم؟ع؟
نمی کند  عذاب  دچار  را  طائفه ای  هیچ  خداوند  اسراء  سوره   15 آیه  اساس  بر 
مگر آنکه رسولی از پیش فرستاده باشد،2 از سویی هم در روایت امام صادق؟ع؟ 

1.  حلیة األبرار فی أحوال محمد و آله األطهار علیهم السالم، ج 6، ص3۰6 
«.  و ما هیچ قومی را عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسولی را فرستاده باشیم.

ً
ی َنْبَعَث َرُسوال ِبیَن َحّتَ ا ُمَعِذّ ۲.  »وَما ُکّنَ
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قائم  قیام  از  که قبل  این حساب رسولی  با  قیام قائم؟ع؟ است.1  از عذاب  مراد 
برای اتمام حجت می آید چه کسی است؟ برخی از اتباع احمد الحسن، او را همان 

گفته می شود:  رسول قبل از قائم؟ع؟ می دانند.  لذا در پاسخ 
از نزول عذاب)قیام قائم(  که قبل  گر احمد بصری همان رسولی است  ا اوالً 

آل  قائم  همان  را  خود  خطبه هایش  و  کتاب ها  در  چگونه  پس  است،  آمده 
محمد؟ص؟ دانسته2 و مردم را به یاری خود فرا می خواند؟! و البته چنانچه ادعای 
بصری  احمد  از  پیش  رسولی  باید  پرسشگر،  ل  استدال اساس  بر  دارد،  قائمیت 

بیایید و مردم را به عذاب)قیام قائم( هشدار دهد!
 روایت امام صادق؟ع؟ به خروج و قیام قائم؟ع؟ اشاره دارد نه به ظهور 

ً
ثانیا

قائم. و بر اساس روایات، بین ظهور و قیام حضرت؟ع؟ 3 ماه و 17 روز فاصله 
ارسال سفیر  به مناطق  را به واسطه  این مدت مردم  لذا آن حضرت در  است.3 
کنند. به عنوان نمونه می توان به  کرد تا یاری اش  مختلف به خود دعوت خواهد 

کرد:  ماجرای سفارت و شهادت نفس الزکیه اشاره 
قـوم!  ای  می فرمایـد:  خـود  یـاران  بـه  قائـم؟ع؟  حضـرت  فرمـود:  باقـر؟ع؟  امـام 

کنـم،  اهـل مکـه مـرا نمی خواهنـد ولـی مـن بـرای اینکـه بـا ایشـان اتمـام حجـت 

کـه شـخصی ماننـد مـن  کسـی را بـه سـوی آنهـا می فرسـتم تـا آنچـه شایسـته اسـت 

ْهـِل َبْدٍر 
َ
ُة أ َمْعـُدوَدُة ِعـّدَ

ْ
ـُة ال ّمَ

ُ ْ
َقاِئـِم؟ع؟ َو األ

ْ
َعـَذاُب ُخـُروُج ال

ْ
 ال

َ
ـٍة َمْعـُدوَدٍة، َقـال ّمَ

ُ
َعـذاَب ِإلـی  أ

ْ
ْرنـا َعْنُهـُم ال

َ
ّخ

َ
ِئـْن أ

َ
ـی َو ل

َ
1.  َقْوِلـِه َتَعال

ْصَحاُبـه «. غیبـت نعمانی، ۲۴1 
َ
َو أ

۲.  المتشابهات، ج1، ص۴۴ 
یَن ِمـْن َشـْهِر َرَمَضـاَن َو یُقـوُم یـْوَم َعاُشـوَراَء؛  همانـا در  ٍث َو ِعْشـِر

َ
ـَة َثـال

َ
یل

َ
َقاِئـَم یَنـاَدی ِباْسـِمِه ل

ْ
3.  امـام رضـا؟ع؟ فرمـود: »ِإّنَ ال

شـب بیسـت و سـوم رمضـان بـه نـام قائـم؟جع؟ نـدای آسـمانی داده می شـود )اعـالم ظهـور( و در روز عاشـورا قیـام می کنـد«. 
راونـدی، الخرائـج و الجرائـح، ج3، ص1165؛ نجفـی، منتخـب االثـر، ص57۲؛ الغیبـة، ص۴5۲؛ شـیخ حـر، فصـول المهمه، 

ص ۲۹۸؛ بحاراالنـوار، ج5۲، ص۲۹۰؛ مفیـد، ارشـاد، ص3۴1؛ کشـف الغمـة، ج3، ص3۲۴ 
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کـه بـه ایشـان بگویـد.  آنـگاه مـردی از یـاران خـود را  کنـد  بـا آنـان اتمـام حجـت 

اهـل مکـه  بگـو: ای  آنهـا  بـه  و  اهـل مکـه  نـزد  بـرو  او می فرمایـد:  بـه  و  می طلبـد 

مـن فرسـتاده فالنـی هسـتم و او بـه شـما می گویـد: مـا اهـل بیـت رحمـت و معـدن 

رسـالت و خالفـت هسـتیم و از ذریـه محمـد؟ص؟ و سـالله پیغمبرانیـم. مـا مظلـوم 

واقـع شـدیم و مـردم بـه مـا سـتم نمودنـد و مـا را آواره سـاختند و از هنـگام رحلـت 

کنون ما از شـما چشـم یاری  رسـول خـدا؟ص؟ تـا امـروز حـق مـا غصب شـده اسـت. ا

کـه آن جوانمـرد  کنیـد. وقتـی  داریـم و از شـما یـاری می طلبیـم، پـس مـا را یـاری 

بـه ایـن سـخن تکلـم نمـود، بـر او هجـوم می آورنـد و او را مـا بیـن رکـن و مقـام بـه 
شـکلی خـاص سـر می برنـد و اوسـت نفـس زکیـه«.1

را  حضرت  آن  سفرای  دعوت  و  بوده  معاند  و  مخالف  که  کسانی  بنابراین، 

کریم می فرماید: نپذیرند، بر اساس آیه قرآن با آنان جنگ خواهد شد. قرآن 
ما  َه �بِ

َ
 الّل

�نَّ اإِ
َ َهْوا �ن �تَ

�نِ ا�نْ اإِ
َ ِه �ن

َ
ُ� ِلّل

ُّ
�نُ ُکل �ی و�نَ الّ�ِ

ُ
ک �تٌ َو �یَ �نَ �تْ و�نَ �نِ

ُ
ک ى لا �تَ

وُهْم َح�تَّ
ُ
ل ا�تِ >َو �ت

کافـران بجنگیـد تـا فتنـه اى برجـاى نماند و دین یکسـره از  ٌر< 2 و بـا  ��ی و�نَ �بَ
ُ
ْعَمل َ �ی

گـر از جنـگ بـاز ایسـتادند و تـن بـه سـازش دادند، خـدا حکم  آِن خـدا اسـت. پـس ا

کـه او بـه آنچـه می کنند بینا اسـت. کـرد، چـرا  خـود را دربـاره آنـان اعـالم خواهـد 

امام حجت  از ظهور فرستاده ای برای  امام مهدی؟ع؟ پیش  براین اساس، 
ظهور  از  پس  روز   17 و  ماه   3 ایشان  جنگ های  تمامی  که  چرا  داشت،  نخواهد 

بوده و در این فاصله زمانی، اتمام حجت ها صورت خواهد پذیرفت.

1.  بحار االنوار، ج 5۲، ص 3۰7، ح ۸1 
۲.  انفال، 3۹ 
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ج. شارعیـّت1 �
وُم  �تُ َ »�ی روایت؛  به  استناد  با  و  قائمیت  فرض  پیش  بر  تکیه  با  بصری  احمد 
ا 

َ
 ل

�نَ �یْ
ا الّسَ

َّ ل ُ� اإِ
�نُ
أْ
ا

َ َس سث �یْ
َ
ٌ� ل ِ��ی

َ َعَر�بِ سث
ْ
ى ال

َ
ٍ� َعل ِد�ی اٍء �بَ

َ �ن
ٍ� َو �تَ ِد�ی ا�بٍ �بَ َ ٍ� َو ِک�ت ِد�ی ْمٍر �بَ

أَ
ا ُم �بِ ا�أِ َ �ت

ْ
ال

ٍم«.2 قائم را در مقام شارعّیت دانسته است.3  ا�أِ
َ
ْوَم�تُ ل

َ
ِه ل

َ
ى الّل ِ

ُه �ن
دنُ �نُ

أْ
ا َ ا �ی

َ
 َو ل

ً
َ�دا

أَ
�بُ ا �ی ِ �ت

َْس�تَ �ی

گفته می شود: در پاسخ به این ادعا 
اوال کتاب جدید معّرف قائم بودن نیست، بلکه ابتدا باید قائم بودن خود را 

کتاب جدید را توجیهی برای نسخ یا تشریع بیاورد. کند و پس از آن بتواند  اثبات 
که درباره امر جدید صادر شده، به معنای تبدیل فرائض و تغییر  ثانیا روایاتی 

که به  احکام نیست، بلکه به معنای احیای آن دسته از سنت های اسالمی است 
فراموشی سپرده شده یا به آن ها عمل نمی شود. چنانچه امام صادق؟ع؟ فرمود: 
ُدِثـَر  ـْد 

َ
ق ْمـٍر 

َ
أ ـی 

َ
ِإل َهَداُهـْم  َو   

ً
َجِدیـدا ِم  

َ
ْسـال ِ

ْ
اإل ـی 

َ
ِإل ـاَس  الّنَ َدَعـا  َقاِئـُم؟ع؟ 

ْ
ال ـاَم 

َ
ق ا 

َ
»ِإذ

ـوا 
ُّ
َضل ـْد 

َ
ق ْمـٍر 

َ
أ ـی 

َ
ِإل َیْهـِدی  ـُه 

َ
ّن

َ
أِل  

ً
َمْهِدّیـا َقاِئـُم 

ْ
ال َی  ُسـّمِ َمـا 

َ
ِإّن َو  ُجْمُهـوُر 

ْ
ال َعْنـُه   

َّ
َضـل

َ
ف

کننـد، مردم را از ُنو به اسـالم فـرا می خواند و به  کـه قائـم؟ع؟ قیـام  َعْنـُه«.4 آن گاه 

گمـراه شـده اند، هدایـت می کند و اینکـه آن حضرت  ُکهنـه شـده و از آن  کـه  امـری 

گمـراه  کـه از آن  کـه مـردم را بـه دینـی  را مهـدی نامیده انـد، بـه ایـن جهـت اسـت 

شـده اند، هدایـت می کنـد.

یـم آمده  یع کـرده اسـت. در قـرآن کر 1.  شـارع یـا قانونگـذار اسـالمی، کسـی اسـت کـه اصـل دیـن را بـرای هدایـت انسـان ها تشـر
یع و قانونگـذاری فقـط شایسـته خداونـد اسـت، البتـه خداونـد بنا بـه مصالحی، وظیفه  « یعنـی تشـر ُحْکـُم ِااّل هلِلِّ

ْ
اسـت: »ِاِن ال

گـذار کـرده و شـارع بـودن پیامبـران را در طـول شـارع بودن خداوند قرار داده اسـت. به همین جهت،  یع را بـه پیامبـران نیـز وا تشـر
در اسـالم »َفـَرَض اهلل« و »َفـَرَض الّرسـول« در یـک ردیـف تلقی شـده اسـت.

۲.  غیبت نعمانی، ص۲33 
3.  الجواب المنیر، ج 3، ص ۴1 

۴.  اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج ۲، ص3۸3 
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کرم؟ص؟ بوده و از طرفی  از سویی احمد بصری، مدعی وصایت پیامبر ا  
ً
ثالثا

که این دو ادعا در نهایت تعارض  کرده است. این در حالی است  ادعای شارعیت 
که وی  که معنای شارعیت این است  با یکدیگر ناسازگار می باشند. چرا  بوده و 
وصی پیامبر اسالم و یا امامان قبل از خود نبوده و به طور استقاللی دارای شریعت 
گر وصی پیامبر باشد، بایستی وصایت ایشان را با حفظ امانت  است و حال آنکه ا
ْوِم  َ �ی ى 

َ
ل اإِ َحَراٌم  َحَراَمُ�  َو  اَم�تِ  َ �ی �تِ

ْ
ال ْوِم  َ �ی ى 

َ
ل اإِ اٌل 

َ
َ�ل  �ٍ ُمَ�ّمَ اَل  

َ
َ�ل  

�نَّ روایت »اإِ به  و  داده  انجام 
«1 پایبند بوده و دین و شریعت آن حضرت را تغییر ندهد. عالوه بر آن، امام  اَم�تِ َ �ی �تِ

ْ
ال

باقر؟ع؟ خطاب به جابر بن عبداهلل فرمودند:
ـا ُنفتیِهـُم بـه  ِکّنَ

َ
ـا ِمـن الَهاِلکیـَن َو ل ُکّنَ

َ
ـاَس َبرایَنـا َو َهواَنـا ل ـا ُنفتـی الّنَ ُکّنَ ـو 

َ
»یـا جاِبـُر ل

َکمـا َیکِنُز،   
ً
کاِبـٍر َنکِنُزها  َعن 

ً
کاِبرا آثـار ِمـن َرُسـوِل اهلِل َو اُصـوِل ِعلـٍم ِعنَدنـا َنتواَرُثهـا 

گـر مـا بـه مـردم بـه رای هـوا و هـوس خـود  َتُهـم«2 ای جابـر! ا
َ

َهَبهـم َو ِفّض
َ

هـوالء ذ

فتـوا می دادیـم هـر آینـه تبـاه می شـدیم، ولـی مـا با آثر رسـول خـدا و اصول دانشـی 

کـه نزدمـان اسـت فتـوا می دهیـم و آنهـا را یکـی از دیگـری بـه ارث می بریـم و بـه 

گنجـی پـاس می داریـم. ماننـد 

عالوه بر همه این موارد؛ باور به شارعیت قائم؟ع؟، نادرست بوده و با انبوهی 
که دین اسالم و شریعت نبوی را ابدی دانسته و آن حضرت را  از آیات و روایاتی 

کرده اند در تقابلی آشکار می باشد.  ختم رسوالن معرفی 
بصری  الحسن  احمد  احکام  نسخ  و  تشریعیات  از  برخی  نمونه؛  عنوان  به 

عبارتند از:
جایگزینی یک روز نماز قضاء با نمازهای قضاء شده در تمامی عمر انسان:. 1

1.  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی اهلل علیهم، ج 1، ص1۴۸ 
۲.  بحاراالنوار، ج۲، ص 17۲ 
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 احمـد بصـری در حکمـی ناسـازگار بـا روایات معصومین؟مهع؟ می گوید: »نسـبت 
بـه قضـای نمـاز؛ پـس قضـاء در شـب بیسـت و سـه رمضـان معـادل هـزار مـاه 
گـردن شـخصی یـک سـال قضـاء یـا ده سـال و یـا حتـی  گـر در  اسـت، پـس مثـال ا
کـرده و  کفایـت  را  او  قـدر  نمـاز در شـب  بـا خوانـدن یـک روز  باشـد،  مـاه  هـزار 

می شـود«.1 ادا  نمازهایـش 
کمتر از 6 ماه: . 2 حکم به عدم جواز ازدواج موقت در 

احمـد بصـری در پاسـخ بـه مـدت حداقلـی ازدواج موقـت، آن را 6 مـاه دانسـته 
کـرده و آن را بـا روایات  کـه بـه ایـن حکـم اعتراض  و در پاسـخ بـه سـئوالی دیگـر 
نسـخ  شـرعیه  الهـی  »احـکام  می گویـد:  اسـت  دانسـته  متعـارض  معصومیـن 
کـردی.  کـه سـوال  کوچـک اسـت ایـن مـورد از نسـخی  می شـوند و چـه آسـان و 
پـس قطعـا در آینـده نسـخ هایی بسـیار بزرگتـر و عظیـم تـر از ایـن واقـع خواهـد 

شـد«.2

پرسش های درس
چگونه مهدویت شخصیه اثبات می گردد؟. 1
توجیه اتباع احمد بصری درباره روایت تولد مهدی از مدینه چیست؟. 2
قائمیت شخصیه چیست؟. 3
از قائـم و مسـاله جمهـوری . 4 بـر افراشـتن پرچـم قبـل  از  پاسـخ روایـت نهـی 

اسـالمی چیست؟
کنید.. 5 روایت اولین قائم از اهل بیت را تشریح 

1.  االجوبه الفقهیه، الصالة، ص 3۰   
۲.  الجواب المنیر، ج 3، ص ۴1 
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یکی از ادعاهای احمد بصری، ادعای عصمت است. انصار احمد در اینباره 
العربیة، بل قال أنه معصوم من  اللغة  می گویند: »فهو لم یعلن بأنه معصوم فی 
که  باب أنه ال یدخل الناس فی باطل و یخرجهم من حق«.1 احمد الحسن نگفته 
که مردم را در باطل  در لغت عربی معصوم است، بلکه او معصوم است از این باب 

ج نمی کند. وارد نمی کند و از حق خار
مرکز  در  نسیان  و  سهو  بحث  دوم  قسمت  در  بصری  آن، احمد  بر  عالوه 
پژوهش های عالی دینی و لغوی در عراق، معصوم را دارای سهو و نسیان و خطا 

دانسته و آنان را همانند سایر انسان ها دانست.2
برای  عصمت  ادعای  ابتدا  است،  شده  پرداخته  بدان  فوق  جمله  در  آنچه 
عصمت  محدوده  و  معنا  در  تصرف  و  دخل  آن،  از  پس  و  بوده  بصری  احمد 

کدام مورد بررسی قرار می گیرد: که هر  می باشد 

1.  الرد الحسن فی الدفاع عن االحمدالحسن، ص11 و الجواب المنیر، ج۴، ص1۲7، سئوال375 
یدئو کنفرانس. ساعت ۹ شب. ۲.  یک شنبه، 13 رمضان 1۴37. ارائه با و
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الف. ادعای عصمت �
عصمت  می شود:  گفته  بصری  احمد  سوی  از  عصمت  ادعای  به  پاسخ  در 
برای  و  نیست  فهم  قابل  ظاهری  نشانه های  یا  و  قیاس  با  که  است  مقوله ای 
امام  نیاز می باشد. چنانچه  گرامی اسالم؟ص؟  از رسول  آن به نص صریح  اثبات 

سجاد؟ع؟ در این باره می فرماید: 
 ِبَها َو 

َ
ُیْعَرف

َ
َقـِة ف

ْ
ِخل

ْ
ِعْصَمـُة ِفی َظاِهِر ال

ْ
ْیَسـِت  ال

َ
 َو ل

ً
 َمْعُصومـا

َّ
 َیُکـوُن ِإال

َ
ـا ال َمـاُم ِمّنَ ِ

ْ
»اإل

«1 امامـی نیسـت مگـر اینکـه معصـوم باشـد و عصمت 
ً
 َمْنُصوصـا

َّ
 َیُکـوُن ِإال

َ
ِلـَک ال

َ
ِلذ

کـه همگان به وسـیله آن معصوم را بشناسـند، به  نشـانی در ظاهـر خلقـت نیسـت 

همیـن دلیـل، امـام معصـوم فقط با نص صریح شـناخته می شـود. 

کتاب االقتصاد آورده است:  شیخ طوسی؟هر؟ در 
 و ال مشـاهدة و ال اسـتدالال و ال تجربـة و ال یعلمهـا إال اهلل 

ً
»العصمـة ال تـدرک حسـا

تعالـی وجـب ان ینـص علیـه و یبینـه مـن غیـره«.2 عصمـت بـا حـس و مشـاهده 

کسـی جـز خداونـد از آن  و اسـتدالل و تجربـه در حـق شـخصی ثابـت نمی شـود و 

کـه بـر وصایـت و عصمـت آن شـخص تنصیـص  باخبـر نیسـت، لـذا واجـب اسـت 

گردیـده و از غیـر معصـوم مشـخص شـود.

بر اساس روایت فوق و سخن شیخ طوسی، بایستی جهت تشخیص معصوم 
اسامی  و  کرده  کرم؟ص؟ مراجعه  پیامبرا از  به نصوص صادر شده  از غیر معصوم، 
آنان نص  کسانی در خصوص  بنابراین  قرار داد.  بررسی  را مورد  معصومین؟مهع؟ 
فرد  هیچ  و  شده  شناخته  معصوم  وصی  عنوان  به  باشد،  داشته  وجود  صریح 

1.  معانی األخبار، ص13۲ 
۲.  االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد، ص313 
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به  دانست.  عصمت  دارای  براهین  سایر  و  عقلی  قیاس  با  نمی توان  را  دیگری 
عنوان نمونه به چند روایت اشاره می گردد: 

روایت اول: 

وال  َتبکـی  »ال  وفاتـه:  عنـد  لفاطمـة؟اهس؟  اهلل؟ص؟  رسـول  قـال  قـال:  عّمـار  عـن 

ِک سـّیُد األنبیـاء و ابـن عّمـک سـّیُد  تحِزنـی! فإّنـِک سـّیدُة نسـاء أهـل الجّنـة، وأبـا

ُج اهلل   ُیخـر الحسـین  الجّنـة و مـن ُصلـب  أهـل  بنیـِک سـّیدا شـباب 
ْ
ا و  األوصیـاء 

کـرم؟ص؟  ـروَن معصومـوَن ومّنـا مهـدّیُ هـذه األّمـة«.1 پیامبرا األئّمـَة التسـعَة مطّهَ

گریـه نکن و ناراحـت نباش! پس  هنـگام وفاتـش بـه حضـرت فاطمـه؟اهس؟ فرمـود: 

انبیـاء و پسـر عمویـت  تـو سـیده زنـان اهـل بهشـت هسـتی و پـدرت سـید  همانـا 

علی؟ع؟ سـید اوصیاء و دو پسـرت سـید جوانان بهشـت هسـتند. خداوند از صلب 

ج می کنـد و مهـدی ایـن امـت از ماسـت. ک و معصـوم خـار حسـین؟ع؟ نـه امـام پـا

تعداد  و  بوده  کرم؟ص؟  ا پیامبر  وفات  هنگام  در  روایت  این  که  شود  توجه 
کرده و بر آن نیافزوده است. در حالیکه چنانچه  معصومین را چهارده تن شمارش 
این  بین  در  وی  نام  بایستی  بود  عصمت  دارای  دیگری  مدعی  هر  و  مهدیین 

اسامی بوده باشد.
روایت دوم:

ُهـْم َعِلـّیُ ْبـُن 
ُ
ل ّوَ

َ
ـُة َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر أ ِئّمَ

َ ْ
عـن ابـن عبـاس قـال رسـول اهلل؟ص؟: »األ

اْبُنُه َعِلّیٌ 
َ

ُحَسـْیُن  ف
ْ
ا اْنَقَضی ال

َ
ـِإذ

َ
ُحَسـْیُن ف

ْ
َحَسـُن َو ال

ْ
ِبـی َطاِلـٍب َو َبْعـَدُه ِسـْبَطاَی ال

َ
أ

ا اْنَقَضی َجْعَفٌر 
َ

ـِإذ
َ

اْبُنُه َجْعَفٌر ف
َ

ـٌد ف ا اْنَقَضی ُمَحّمَ
َ

ِإذ
َ

ـٌد ف اْبُنـُه ُمَحّمَ
َ

ا اْنَقَضـی َعِلـّیٌ ف
َ

ـِإذ
َ

ف

ا 
َ

ِإذ
َ

ـٌد ف اْبُنُه ُمَحّمَ
َ

ا اْنَقَضـی َعِلـّیٌ ف
َ

ـِإذ
َ

اْبُنـُه َعِلـّیٌ ف
َ

ا اْنَقَضـی ُموَسـی ف
َ

ـِإذ
َ

اْبُنـُه ُموَسـی ف
َ

ف

1.  غایه المرام، ج۲، ص۲3۹ 
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َحَسـُن 
ْ
ا اْنَقَضـی ال

َ
ـِإذ

َ
َحَسـُن ف

ْ
اْبُنـُه ال

َ
ا اْنَقَضـی َعِلـّیٌ ف

َ
ـِإذ

َ
اْبُنـُه َعِلـّیٌ ف

َ
ـٌد ف اْنَقَضـی ُمَحّمَ

ـّطُ 
َ

ق ِبِهـّنَ  ْسـَمْع 
َ
أ ـْم 

َ
ل َسـاِمَی 

َ
أ  اهلِل 

َ
َرُسـول َیـا  ـُت 

ْ
ل

ُ
ق ـاٍس  َعّبَ اْبـُن   

َ
ـال

َ
ق ـُة  ُحّجَ

ْ
ال اْبُنـُه 

َ
ف

ُنَجَبـاُء  َمْعُصوُمـوَن   َمَنـاُء 
ُ
أ ُنِهـُروا  ِإْن  َو  َبْعـِدی  ـُة  ِئّمَ

َ ْ
األ ُهـُم  ـاٍس  َعّبَ اْبـَن  َیـا  ِلـی   

َ
ـال

َ
ق

کـه اولیـن آنهـا علـی بـن ابـی طالـب و  ْخَیـار«1 امامـان بعـد از مـن دوازده نفرنـد 
َ
أ

کـه مـدت حسـین بـه  پـس از او دو فرزنـدش حسـن و حسـین هسـتند. پـس زمانـی 

کـه مـدت علـی بـه پایـان رسـید، فرزنـدش  پایـان رسـید، فرزنـدش علـی و زمانـی 

کـه  کـه مـدت محمـد بـه پایـان رسـید، فرزنـدش جعفـر و زمانـی  محمـد و زمانـی 

کـه مدت موسـی بـه پایان  مـدت جعفـر بـه پایـان رسـید، فرزنـدش موسـی و زمانـی 

کـه مـدت علـی بـه پایـان رسـید، فرزنـدش محمد و  رسـید، فرزنـدش علـی و زمانـی 

کـه مـدت محمـد بـه پایان رسـید، فرزنـدش علی و زمانی که مـدت علی به  زمانـی 

کـه مدت حسـن بـه پایان رسـید، فرزندش  پایـان رسـید، فرزنـدش حسـن و زمانـی 

حجـت خواهـد بـود... ای ابـن عبـاس! آنها امامان بعد از من هسـتند و آنان امناء 

معصـوم و برگزیـدگان نجیبنـد. 

روایت سوم:

ُثـّمَ  ـی َرُسـوِل اهلِل؟ص؟... 
َ
ـُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
ـال

َ
ْیـِه ق

َ
َفاِرِسـّیِ َرْحَمـُة اهلِل َعل

ْ
ال َماَن 

ْ
َعـْن َسـل

ِبُه 
ْ
َمـاِم ِتْسـَعٌة ِمـْن ُصل ِ

ْ
َمـاُم اْبـُن اإل ِ

ْ
ـُه اإل

َ
»ِإّن

َ
َقال

َ
ُحَسـْیِن؟ع؟ ف

ْ
َکِتـِف ال ـی 

َ
َوَضـَع َیـَدُه َعل

بـه  می گویـد:  فارسـی  سـلمان  اِئُمُهـْم«.2 
َ

ق اِسـُع  الّتَ َو  َمْعُصوُمـوَن   َمَنـاُء 
ُ
أ ْبـَراٌر 

َ
أ ـٌة  ِئّمَ

َ
أ

محضر رسـول خدا وارد شـدم... سـپس دسـتش را بر شـانه حسـین؟ع؟ گذاشـته و 

کـه نـه نفـر از ذریـه او امامـان نیکـو و امناء  فرمـود: همانـا او امـام فرزنـد امـام اسـت 

کـه نهمیـن آنهـا قائـم آنـان اسـت.  معصـوم خواهـد بـود 

1.  کفایة األثر فی النّص علی األئمة اإلثنی عشر، ص17 
۲.  همان، ص۴5 
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ب. تعریف و محدوده عصمت  �
عصمت، در لغت به معناى منع1 و در اصطالح به معناى مصونیت عده اى 
گناه، اشتباه، سهو و نسیان است. امام صادق؟ع؟ در  خاص از بندگان خداوند از 

توضیح و تعریف محدوده عصمت می فرمایند: 
 
ً
ُمْبـَرأ ُمْرَتَجـی، 

ْ
ال َقاِئـُم 

ْ
ال َو  ُمْنَتَجـی 

ْ
ال َهـاِدی 

ْ
ال َو  ُمْرَتَضـی 

ْ
ال ُمْنَتَجـُب 

ْ
ال ُهـَو  َمـاُم  ِ

ْ
اإل

َ
»ف

َفَواِحـِش 
ْ
ال َعـِن   

ً
ِت َمُصونـا

َّ
ال الـّزَ ِمـَن   

ً
ـاِت َمْعُصومـا

َ
ف

ْ
َعـِن ال  

ً
َعاَهـاِت َمْحُجوبـا

ْ
ال ِمـَن 

کننـده نجـات بخـش  َهـا...«.2  پـس امـام همـان برگزیـده پسـندیده و هدایـت  ِ
ّ
ُکل

لغزش هـا  از  و  پنهـان  آفت هـا  از  و  دور  پلیدی هـا  از  اسـت،  امیدبخـش  قائـم  و 

اسـت. معصـوم  زشـتی ها  تمـام  از  و  شـده  نگهـداری 

همچنین امام رضا؟ع؟ فرمودند: 
ـُر  ُمَطّهَ

ْ
ـی ِعَبـاِدِه َو َخِلیَفُتـُه ِفـی ِبـاَلِدِه... ال

َ
ُتـُه َعل ِقـِه َو ُحّجَ

ْ
ِمیـُن اهلِل ِفـی َخل

َ
َمـاُم أ ِ

ْ
»اإل

ِمَن ِمَن 
َ
ـْد أ

َ
ٌد ق

َ
ٌق ُمَسـّد

َّ
ٌد ُمَوف ُهـَو َمْعُصـوٌم ُمَؤّیَ

َ
ُعُیـوِب... ف

ْ
 َعـِن ال

ُ
أ ُمَبـّرَ

ْ
ُنـوِب َو ال

ُّ
ِمـَن الذ

ِعَثـاِر«.3  همانـا امـام امیـن خـدا در میان خلق اوسـت و حّجت 
ْ
ـِل َو ال

َ
ل َخَطاَیـا َو الّزَ

ْ
ال

ک و از عیب هـا بـر  گناهـان پـا او بـر بندگانـش و خلیفـه او در بـالدش اسـت، امـام از 

گشـته و از  کنـار اسـت، پـس او معصـوم اسـت و تقویـت شـده و بـا توفیـق و اسـتوار 

گونـه خطـا، لغـزش و افتادنـی در امان اسـت. هـر 

همچنین در بیان علماء نیز آمده است: 
کبائرهـا، و عـن الخطـأ  »العصمـة هـی التنـزه عـن الذنـوب و المعاصـی صغائرهـا و 

و النسـیان، و إن لـم یمتنـع عقـاًل َعلـی النبـی أن یصـدر منـه ذلـک بـل یجـب أن 

1.  فاضل مقداد، االعتماد فی شرح واجب االعتقاد، ص۴۲ و الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج5 ص1۹۸6 
۲.  کافی، ج 1، ص۲۰3 

3.  همان، ج 1، ص1۹۸ 
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کل فی الطریق  کالتبـذل بین الناس ِمـن أ یکـون منزهـا حتـی عّمـا ینافـی المرّوة، 

بـه  العـام«.1 عصمـت  العـرف  فعلـه عنـد  یسـتهجن  عـال، وکل عمـل  أو ضحـک 

کبیـره آن اسـت،   گناهـان و معصیت هـا؛ چـه صغیـره و چـه  ک بـودن از  معنـاى پـا

گـر چـه از نظـر عقلـی بـراى پیامبـر محـال نیسـت  همچنیـن از خطـا و فراموشـی؛ ا

کـه بـا مـرّوت  کـه از چیزهایـی  کارهـا از او سـر بزنـد. بلکـه واجـب اسـت  کـه ایـن 

ک باشـد؛ هماننـد خـوردن غـذا در حـال راه رفتـن، خندیـدن  منافـات دارد نیـز پـا

کـه از دیـدگاه عـرف عمومـی زشـت محسـوب می شـود.  بلنـد و تمـام چیزهایـی 

کرده و عصمت از  کتاب أبهی المداد به محدوده عصمت اشاره  ابن عطیه در 
کبیر، تمامی خطاها و حتی سهو و نسیان را بر اساس آیه تطهیر  گناهان صغیره و 

گفته است:  مورد بررسی قرار داده و 
 2 ً

َرُکـْم َتْطِهیرا َبْیِت َو ُیَطّهِ
ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
ْجَس أ ِهـَب  َعْنُکـُم الّرِ

ْ
مـا ُیِریـُد اهلُل  ِلُیذ

َ
»منظـور آیـه ِإّن

اراده تکوینـی خداونـد بـر تطهیر اهل بیت؟مهع؟ اسـت. و معنـای اراده تکوینی خدا 

گناهـان و خطاهـا و غفلت  کـه؛ همانـا خداونـد آنـان را از  بـر رفـع رجـس ایـن اسـت 

کـه مـردم را از قبـول دعـوت بـاز مـی دارد معصـوم  و سـهو و نسـیان و هـر آنچیـزی 
داشـته است«.3

گستره مفهوم عصمت می گوید:  عالمه مجلسی نیز در خصوص حیطه و 
کبیـره، عمـدی و  گناهـان صغیـره و  »امامّیـه بـر عصمـت پیامبـران و ائّمـه؟ع؟ از 

اشـتباهی و از روی فراموشـی، قبـل از نبـّوت و امامـت و بعـد از آن، بلکـه از زمـان 

کسـی بـا آن مخالفـت  والدت تـا زمـان مالقـات خـدای سـبحان، ِاجمـاع دارنـد و 

1.  عقائد اإلمامیة، ص5۴ 
۲. األحزاب، 33 

3.  أبهی المداد فی شرح مؤتمر علماء بغداد، ج 1، ص617 
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کـه ِاسـهاء  نورزیـده اسـت؛ جـز شـیخ صـدوق و اسـتادش ابـن ولید)قّدس سـّرهما( 

کـه از ناحیـه  شـیطان اسـت؛  از جانـب خداونـد را ممکـن دانسـته اند، نـه سـهوی 

لیکـن مخالفـت ایـن دو نفـر، زیانـی بـه ِاجمـاع نمی رسـاند )و باطـل بـودن سـهو 

النبـی بـه حـال خویـش باقـی اسـت(. اّمـا سـهو در غیر واجبـات و محرمـات ـ مانند 

عـدم  بـر  ِاجمـاع  نیـز  امامّیـه،  مـا  اصحـاب  بیشـتر   
ً
ظاهـرا ـ  مکروهـات  و  مباحـات 

کـه آیـات و روایاتـی چنـد نیـز بـر آن هـا داللـت دارنـد«.1 صـدور آن هـا دارنـد؛ چنـان 

و  نپذیرفته  را  شیعه  علماء  اجماع  بصری؛  احمد  که  است  صورتی  در  این 
مطابق با دیدگاه اشاعره و معتزله2 و با استناد ناقص به رأی شیخ صدوق و شیخ 
تبلیغ رسالت،  امر  از  را در غیر  ائمه معصومین؟مهع؟  و  پیامبر خدا  ابن ولید؟هر؟، 

حتی در عبادات نیز جائز السهو و النسیان دانسته است.3 
البته این استناد درحالی است که احمد بصری ادامه سخن شیخ صدوق؟هر؟ 
کرده است. ادامه سخن ایشان چنین است  را ذکر نکرده و نظریه ایشان را تقطیع 
ناحیه   خداوند  از  او  سهو  زیرا  نیست؛  مردمان  دیگر  سهو  مانند  نبی،  »سهو  که: 
پیامبر  شود  معلوم  تا  است  افکندن  سهو  به  نوعی  حقیقت،  در  و  است  عّزوجّل 
نیز بشری مخلوق است تا مبادا مردم او را خدا پندارند و از خداوند روی برتابند 
که از ناحیه    شیطان و نفوذ اوست و حال  و این، بر خالف سهو سایر مردم است 
� على  ما سل�ا�ن

�نّ که شیطان بر پیامبر و پیشوایان دین، سلطه و چیرگی ندارد: »اإ آن 

1.  حیوة القلوب ، ج1، ص65 
۲.  أبـکار األفـکار فـی أصـول الدیـن، ج ۴، ص1۴7. ابوالحسـن علـی بـن ابـی علـی بـن محمـد بـن سـالم، معـروف بـه سـیف 

الدیـن آمـدى) 551- 631 ق(، شـافعی مذهـب بـوده و متکلـم بـزرگ اشـعرى اسـت . 
یـق پـرده مرکـز پژوهش هـای عالـی دینـی و لغـوی در نجـف اشـرف بـا موضـوع  سـهو  3.  سـخنرانی احمـد الحسـن بصـری از طر

یسـنده موجـود اسـت. یـخ 13 رمضـان 1۴37. فایـل صوتـی در نـزد نو ونسـیان معصـوم در تار
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 1.» �ن او�ی ع� م�ن العن �ب رکو�ن و على م�ن ا�ت � مسث �ن هم �ب �ی � و ال�ن ولو�ن �ت �ن �ی �ی ال�ن

واژه  شناسی سهو و نسیان �
سهو؛ به معنای فراموشی و غفلت از یک مطلب و منتقل شدن قلب از این 
کردن نسبت به چیزی  مطلب به مطلب دیگر است. سهو در نماز؛ یعنی غفلت 

که از اجزای نماز است.2
که انسان، محفوظ ذهن خود را به واسطه ضعف قلب یا  نسیان؛ آن است 

غفلت و یا از روى قصد از یاد ببرد تا از قلب او حذف شود و از یادش برود.3
گفته شده است: »سهو به معنای زوال و از بین  در تفاوت میان سهو و نسیان 
کره و بقای صورت آن در قّوه حافظه است؛ همانند  رفتن معنای یک چیز از قّوه ذا
رفتن  بین  از  و  زوال  فراموشی،  و  اما نسیان  که پوشیده شده است،  یک چیزی 

کره و حافظه است«.4 یک چیز از قّوه ذا

اجماع علمای شیعه بر رد سهو النبید �
جهت اثبات اجماع علماء در نفی سهو النبی؟ص؟ و رد روایات مربوط به آن، 

به بیان برخی از اقوال و نظرات سایر علماء و بزرگان پرداخته می شود:
شیخ طوسی؟هر؟ در تهذیب آوده است: 

 ُدوَنُه 
ً
 َمْعُبودا

ً
ّبـا َخَذ َر  ُیّتَ

َ
ـوٌق َفال

ُ
ـُه َبَشـٌر َمْخل ّنَ

َ
ْسـَهاُه ِلُیْعِلـَم أ

َ
َمـا أ  َو ِإّنَ

َّ
ّنَ َسـْهَوُه ِمـَن اهلِل َعـّزَ َو َجـل

َ
ِبـِی ؟ص؟ َکَسـْهِوَنا أِل ْیـَس َسـْهُو الّنَ

َ
1.  ل

َواُت اهلِل 
َ
ـِة َصل ِئّمَ

َ ْ
ِبّیِ ص َو األ ـی الّنَ

َ
ـْیَطاِن َعل

َ
ْیـَس ِللّش

َ
ـْیَطاِن َو ل

َ
ـْهِو َمَتـی َسـَهْوا َو َسـْهُوَنا ِمـَن الّش ـاُس ِبَسـْهِوِه ُحْکـَم الّسَ ـَم الّنَ

َ
َو ِلَیْعل

ِذیـَن ُهـْم ِبِه ُمْشـِرُکون . من ال یحضـره الفقیه، ج 1، ص 36۰ 
َّ
ْوَنـُه َو ال

َّ
ِذیـَن َیَتَول

َّ
ـی ال

َ
طاُنُه َعل

ْ
مـا ُسـل َطاٌن  ِإّنَ

ْ
ْیِهـْم ُسـل

َ
َعل

۲.  لسان العرب، ج 1۴، ص ۴۰6 
یب القرآن، ص ۸۰3  3.  المفردات فی غر

ین، ج 1، ص ۲3۹  ۴.  مجمع البحر
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»روایـات سـهو النبـی، مطابـق مذهـب مـا نیسـت و عقـول از پذیـرش آنهـا سـرباز 

کتـاب اسـتبصار نیـز دربـاره   حدیـث ذی الشـمالین2 دربـاره  سـهو  می زنـد.1 وی در 

أّنـه الیجـوز علیـه السـهو  ـة القاطعـة فـی 
ّ
گفتـه اسـت: مّمـا تمنـع منـه األدل النبـی 

والغلط«.3

کتاب تجرید اإلعتقاد آورده است:  خواجه نصیر الدین طوسی؟هر؟ در 
»و یجـب فـی النبـی العصمـة لیحصـل الوثـوق... و عـدم السـهو«.4 و واجـب اسـت 

کـه نبـی معصـوم باشـد تـا دربـاره اش اطمینـان حاصـل شـود و سـهو نداشـته باشـد.

کشف المراد آورده است:  عاّلمه حّلی؟هر؟ در 
»ویجـب فـی النبـی...أن ال َیصـَح علیـه السـهو لئـال یسـهو مـا أمـر بتبلیغـه« سـهو بـر 

نبـی روا نیسـت تـا برخـی از آنچـه مأمـور بـه تبلیـغ آن اسـت، فراموشـش نشـود.5

کتاب نافع آورده است:  محّقق اّول؟هر؟ در 
که منصب  »و الحـّق رفـع منصـب اإلمامـة عن الّسـهو فی العبادة«؛ حق، آن اسـت 

کـه در عبادت هـا سـهو داشـته  تـر از آن اسـت  امامـت )اعـّم از نبـّوت و امامـت( باال
باشد.6

1.  تهذیب، ج ۲، ص 1۸1 
۲.  حّدثنـا عبـد الـرّزاق، حّدثنـا معمـر، عـن الزهـری، عـن أبـی سـلمة بـن عبـد الرحمـن و أبـی بکـر بـن سـلیمان بـن أبـی خیثمـة، 
م فـی رکعتیـن، فقـال لـه ذو الشـمالین 

ّ
م الظهـر أو العصـر فسـل

ّ
ـی اهلل علیـه و الـه و سـل

ّ
ـی رسـول اهلل صل

ّ
یـرة، قـال: صل عـن أبـی هر

م: مـا یقـول ذو 
ّ
ـی اهلل علیـه و الـه و سـل

ّ
ابـن عبـد عمـرو- و کان حلیفـا لبنـی زهـرة-: أخّففـت الصـالة أم نسـیت؟! فقـال النبـّی صل

الیدیـن؟! قالـوا: صـدق یـا نبـّی اهلل؛ فأتـّم بهـم الرکعتیـن اللتیـن نقـص«. مظفـر نجفـی، محمـد حسـن، دالئـل الصـدق لنهـج 
الحـق، ج ۴، ص6۰ 

3.  استبصار، ج 1، ص 371 
ید، ص 1۹5  ۴.  شرح التجر

5.  کشف المراد، ص 3۴۹ و 35۰ 
6.  النافع، ص ۴5 



     درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری

     280   |

گفته است: کتاب ذکری بعد از ذکر خبر ذی الیدین  شهید اول؟هر؟ در 
عـن  النبـی  عصمـة  علـی  العقلـی  الدلیـل  لقیـام  اإلمامّیـة  بیـن  متـروک  هـو  »و 

السـهو«.1 ایـن روایـت در بیـن امامیـه متـروک اسـت، بـه خاطـر اقامـه ادلـه عقلـی 

سـهو. از  نبـی؟ص؟  عصمـت  بـر 

فاضل مقداد؟هر؟ می نویسد:
ع و غیره«.2 سـهو بر نبی؟ص؟  ، أى فـی الشـر

ً
»الیجـوز علـی الّنبـی؟ص؟ الّسـهو مطلقـا

ع. ع و غیر شـر مطلقـا جایـز نیسـت. چـه بر اسـاس شـر

شیخ حّر عاملی آورده است:
گاهـان شـیعه در خصـوص سـهو پیامبـر؟ص؟ در  کـه نواصـب و برخـی ناآ »حدیثـی 

کـه نه یقینی به همـراه دارد و  کرده انـد، از اخبـار احـادی اسـت  حالـت نمـاز را نقـل 

نـه عملـی را واجـب می کنـد.3 

شیخ مفید؟هر؟ سخن را به نهایت رسانده و حدیث های مربوط به سهو النبی 
را از جانب نواصب دانسته و می نویسد:

کـه  »ُسسـتی ایـن روایـت )روایـت ذوالیدیـن(، ماننـد ُسسـتی همـان خبـری اسـت 

کـرد و در رکعـت اّول، سـوره  کـه پیامبـر؟ص؟ در نمـاز صبـح سـهو  در آن آمـده اسـت 

خـری« تـالوت فرمود؛ 
ُ
الّنجـم را تـا آیـات »أفرأیتـم الـاّلت و العـّزی و منـاة الثالثـة األ

آن گاه شـیطان جملـه   «تلـک الغرانیـق العلی وإن شـفاعتهّن لترتجی« را بر زبانش 

کـرد، سـپس پیامبـر متوجـه شـد. از ایـن رو، بـه سـجده افتـاد و مسـلمانان  جـاری 

از روی خوش حالـی و شـادمانی  نیـز  کردنـد. مشـرکان  بـه پیـروی او سـجده  نیـز 

1.  الذکری، ص ۲15 
۲.  ضد القواعد الفقهیة، ص 6۸- 6۹ و إرشاد الطالبین، ص 3۰5 

3.  التنبیه بالمعلوم من البرهان، الشیخ الحّر العاملی، ص 7 
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گـر ممکـن  کردنـد و پنداشـتند پیامبـر بـه دیـن آنـان داخـل شـده اسـت... ا سـجده 

کـه امام جماعت اسـت( و پیش  کنـد )در حالی  کـه پیامبـر در نمـازش سـهو  باشـد 

کنند، باید ممکن باشـد  گوشـزد  از اتمام نماز روی برگرداند و مردم ببینند و به او 

کنـد و در روز مـاه مبـارک رمضـان، در میـان مـردم بـه خـوردن  در روزه نیـز سـهو 

و آشـامیدن بپـردازد و مـردم نیـز بـه او خیـره شـوند و بـه او بگوینـد: مـاه رمضـان 

کـه انجـام می دهـی؟ دسـت از ایـن خـالف بـردار...  اسـت، ایـن چـه خالفـی اسـت 

کنـد و سـعی را قبـل از طـواف  و در هنـگام مناسـک حـج و در احـرام، مجامعـت 

کنـد؛ بلکـه بایـد ممکـن باشـد در همـه     انجـام دهـد و ندانـد چگونـه رمـی جمـرات 

کنـد و آن هـا را از حـّد خـود بـه جـای دیگـر ببـرد و در غیـر  اعمـال شـریعت، سـهو 

کـرد یـا بـه نظـرش آمـد   شـرب خمـر 
ً
گـر ناسـیا اوقاتشـان قـرار دهـد، و عیـب نباشـد ا

کـه  کـه شـرابی حـالل اسـت و سـپس امـر بـر او روشـن شـود، و عیبـی نداشـته باشـد 

کـه پـروردگارش نیسـت و... این هـا، همه  کـس دیگـر  او از خـود خبـر می دهـد یـا از 

کـه هیـچ مسـلمانی و نـه هیـچ غالـی و نـه هیـچ موّحـدی، آن را  چیزهایـی اسـت 

کـه سـهو النبـی را تجویز می کند، از حـّد اعتدال  اجـازه نمی دهـد. بنابرایـن، کسـی 

ج شـده، رسـوایی بـه بـار آورده اسـت... )افـزون بـر همـه    این هـا( شـخصی  خـار

بـه نـام ذو الیدیـن شـناخته شـده نیسـت و مـا، نـه در اصـول و نـه در راویـان، نـه 
کرده ایـم و نـه ذکـری از او بـه میـان آمـده اسـت«.1 حدیثـی از ایـن مـرد پیـدا 

سهو و نسیان معصومین در روایات �
ارتکاب  که؛  است  این  به دست می آید  معتبر شیعی  روایات  بررسی  با  آنچه 

1.  بحاراألنوار، ج 17، ص 1۲۴ و 1۲۹ 
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که به عنوان نمونه به دو مورد اشاره  معصومین به سهو و نسیان مردود می باشد 
می گردد:  

روایت اول:

َعـِن  َجاِبـٍر  ْبـِن   
َ

ِإْسـَماِعیل َعـْن  ِبِإْسـَناِدِه  ُقـْرآِن 
ْ
ال ِکَتـاِب  ِفـی  ْعَماِنـّیِ  الّنُ َتْفِسـیِر  ِفـی 

ْن 
َ
ِمْنَهـا أ

َ
: »ف

َ
ـال

َ
َمـاِم ق ِ

ْ
ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ ِفـی َبَیـاِن ِصَفـاِت اإل

ْ
ِمیـِر ال

َ
ـاِدِق؟ع؟ َعـْن أ الّصَ

 
ُّ

 َیِزل
َ

َکِبیِرَها ال َهـا َصِغیِرَها َو  ِ
ّ
ُکل ُنوِب 

ُّ
ـُه َمْعُصوٌم ِمَن الذ

َ
ّن

َ
ْیـِه أ

َ
ـی َعل ِ

ّ
ُمَتَول

ْ
َمـاُم ال ِ

ْ
ـَم اإل

َ
ُیْعل

ْمـِر 
َ
ُهـو ِبَشـْی ٍء ِمـْن أ

ْ
 َیل

َ
 َیْنَسـی َو ال

َ
 َیْسـُهو َو ال

َ
َجـَواِب َو ال

ْ
 ُیْخِطـُئ ِفـی ال

َ
ُفْتَیـا َو ال

ْ
ِفـی ال

ْهِلَها 
َ
ْحَکاِم ِمـْن أ

َ ْ
ْخـِذ األ

َ
ـوا َعـْن أ

ُ
 َو َعَدل

َ
ـال

َ
ْن ق

َ
ـی أ

َ
 ِإل

َ
ِویـل َحِدیـَث الّطَ

ْ
ْنَیـا َو َسـاَق ال

ُ
الّد

 َیْنَسـی«.1 از صفـات امـام 
َ

 ُیْخِطـُئ َو ال
َ

 َو ال
ُّ

 َیـِزل
َ

ـْن ال ـَرَض اهلُل َطاَعَتُهـْم  ِمّمَ
َ

ـْن ف ِمّمَ

کـه مأمومیـن خـود را در حـال نماز می بینـد. همانا او معصـوم از تمامی  ایـن اسـت 

کوچـک و بـزرگ اسـت. خـواب در او اثـر نـدارد و در پاسـخ خطـا نمی کنـد و  گناهـان 

سـهو و فراموشـی نـدارد و چیـزی از امـر دنیـا او را سـرگرم نمی کنـد. در حالیکـه ایـن 

کرده  کـه خداوند اطاعت از آنـان را واجب  گرفتـن احـکام خـود از اهلـش  مـردم در 

کـه تأثیـر نمی پذیـرد و خطـا نمی کنـد و سـهو  کسـانی  گردانـی می کننـد.  اسـت روی 

و نسـیان ندارد.  

روایت دوم:

ا  ُکّنَ  :
َ

ـال
َ

َعِزیِز ْبِن ُمْسـِلٍم ق
ْ
َعـُه َعـْن َعْبِد ال

َ
ِء َرِحَمـُه اهلُل َرف

َ
َعـال

ْ
َقاِسـُم ْبـُن ال

ْ
ـٍد ال ُبـو ُمَحّمَ

َ
أ

ْد 
َ

ٌد ق
َ

ٌق  ُمَسـّد
َّ

ـٌد ُمَوف ُهـَو َمْعُصوٌم ُمَؤّیَ
َ

َمـاِم: »ف ِ
ْ

َضـا؟ع؟  قـال ِفـی َبَیـاِن ِصَفـاِت اإل َمـَع الّرِ

ـی ِعَبـاِدِه 
َ
َتـُه َعل ِلـَک ِلَیُکـوَن ُحّجَ

َ
ـُه اهلُل ِبذ ِعَثـاِر َیُخّصُ

ْ
ـِل َو ال

َ
ل َخَطاَیـا َو الّزَ

ْ
ِمـَن ِمـَن ال

َ
أ

ِقـه«. 2 امـام معصـوم اسـت و مـورد تأییـد و یاری شـده اسـت تا از 
ْ
ـی َخل

َ
َو َشـاِهَدُه َعل

1.  همان، ص1۰۸ 
۲.  کافی، ج1، ص۲۰3 
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خطاهـا و تأثیـر پذیری هـا و غفلت هـا در امـان باشـد. خداونـد ایـن امـر را بـه امـام 

اختصـاص داده اسـت تـا حجـت بـر بنـدگان و شـاهد بـر آفریدگانش باشـند. 

از  اینکه  یا  که در منابع اهل سنت ذکر شده و  در مقابل روایاتی وجود دارند 
کتب شیعه نیز راه یافته است. این روایات سعی بر آن دارند تا سهو  طرق آنان به 

که به چند مورد اشاره می گردد: و نسیان را برای نبی؟ص؟ به اثبات برسانند 
روایت اول:

ج لبعـض  ـی بالنـاس صـالة العصـر رکعتیـن و دخـل حجرتـه، ثـّم خـر
ّ
»أّنـه؟ص؟ صل

کـرم؟ص؟ نمـاز عصـر را همـراه  حوائجـه فذّکـره بعـض أصحابـه فأتّمهـا«.1 پیامبـر ا

مـردم دو رکعـت بـه جـا آورد و بـه داخـل اتاقـش رفـت. پـس از خـروج آن حضـرت، 

کامـل خواندنـد. اصحـاب ایشـان متذکـر ایـن اشـتباه شـدند و نمـاز را 

روایت دوم:

یـا  نسـیت  أم  الصـالة،  أقصـرت  أصحابـه:  فقـال  رکعتیـن،  الظهـر  ـی 
ّ
صل أّنـه؟ص؟ 

یـت رکعتیـن؛ فاستشـهد علـی 
ّ
کیـف ذلـک؟! فقالـوا: إّنـک صل رسـول اهلل؟! فقـال: 

کـرم؟ص؟ نمـاز ظهـر  ذلـک رجلیـن، فلّمـا شـهدا بذلـک قـام فأتـّم الصـالة«.2 پیامبرا

کردنـد: آیـا نمـاز را شکسـته خواندید؟  را دو رکعـت خوانـد. اصحـاب ایشـان عـرض 

کردند: نماز را  کـردی ای رسـول خـدا؟! فرمودنـد: مگر چطور؟ عـرض  یـا فرامـوش 

دو رکعـت خواندیـد. پـس دو نفـر بـر این امر شـهادت دادند و پس از شـهادت آنان 

کامـل خوانـد.  کـرده و  اقامـه نمـاز 

1.  صحیـح البخـاری، 1، ۲۸۸ ح 1۰3، صحیـح مسـلم، ۲، ۸7، سـنن النسـائی، 3، ۲۴، سـنن الدارمـی، 1،  ۲51 ، ح 15۰۰، 
الموّطـأ: ۸۰ ح 6۴، مسـند أحمـد، ۲، ۴5۹و۴6۰، زوائـد عبـد اهلل فـی المسـند: 1۸1 ح 3۰ و ص 1۸۴ ح 31 

۲.  صحیح البخاری، 1، ۲۰6 ، ح 13۹ و ص ۲۸۸ ح 1۰۴ و ج ۲،  15۰- 151 ح ۲5۰- ۲53 و ج ۸، ۲۹ ح 7۹، صحیح مسـلم، 
۲، ۸6 و ۸7، سـنن أبـی داود، 1، ۲63 ح 1۰۰۸ و ص ۲65 ح 1۰1۴ و 1۰15، سـنن الترمـذی، ۲، ۲۴7 ح 3۹۹، سـنن النسـائی، 
3، ۲3- ۲۴، سنن ابن ماجة، 1، 3۸3 ح 1۲13 و 1۲1۴، الموّطأ: ۸۰- ۸1 ح 65 و 66، مسند أحمد، ۲، ۲3۴- ۲35 و ۴۲3 
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در منابع شیعی 12 روایت و در منابع سنی بیش از 30 روایت مبنی بر اثبات 
کلی این روایات پرداخته می شود: که به بررسی  سهو النبی؟ص؟ وجود دارد 

: متن و مدلول این روایات، مخالف ظاهر آیات قرآن و ادله عقلی دال بر  اّوالً

که مخالف آیات قرآن و دلیل  عصمت نبی؟ص؟ از سهو و نسیان است و هر چیزی 
کنار  باید  و  ندارد  حجیت  نقلی  و  عقلی  دلیل  به  و  اجماع  به  باشد  عقلی  قطعی 

گذاشته شود.1
بر  دال  روایات  با  روایت  این  عقلی،  ادله  و  قرآن  با  مخالفت  از  غیر   :

ً
ثانیا

گفته پیامبر هیچ گاه سجده  عصمت نبی؟ص؟ از سهو به ویژه صحیحه زراره)که 
سهو انجام نداده است( در تعارض است و در باب تعارض هم به ادله عقلی و 
باید  که موافق عامه است  روایتی  یا  و  قرآن  روایت مخالف  که  ثابت شده  نقلی 
و  گیرد.  قرار  یا مخالف عامه مورد عمل  قرآن  روایت موافق  و  گذاشته شود  کنار 
که انبیا را معصوم از سهو و نسیان می  داند  صحیحه زراره، هم موافق قرآن است 
کرده اند( پس  هم مخالف عامه است،) زیرا آنان سهو و نسیان را بر نبی تجویز 
که موافق عامه و مخالف قرآن است ترجیح  نبی  روایت سهو  بر  زراره  صحیحه 

گذاشته شود و قابل استناد نخواهد بود.2 کنار  دارد و روایت سهو نبی باید 
: قریب به اتفاق علمای امامیه، روایات منسوب به امامان معصوم؟مهع؟ 

ً
ثالثا

کرده اند؛ زیرا در آن زمان این حکایت  در نقل داستان اسهاء نبی را حمل بر تقیه 
این رو  از  ع آن داشته اند  در بین عامه بسیار رواج داشت و همگی مبالغه در وقو

امامان معصوم مصلحت را در تقیه و جواب بر طبق مذهب آنان می  دیدند.3

1.  حاشیة الوافی، ص 3۸۹ 
۲.  اإللهیات علی هدى الکتاب و السنة و العقل، ج  3، ص ۲۰5 

3.  بحار األنوار، ج   ۸5، ص ۲1۹ 
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که  پس با عنایت به اشکاالت وارده بر روایات سهو نبی؟ص؟، نتیجه می گیریم 
این روایات به خودی خود قابلیت تصدیق و اثبات سهو نبی؟ص؟ را ندارند، از این  

رو یا باید آنها را تأویل برده یا به دیوار بکوبیم یا حمل بر تقیه نماییم.1

بررسی آیات مربوط به سهوالنبید �
النبی؟ص؟  سهو  بر  مبنی  خود  ادعای  اثبات  جهت  بصری  الحسن  احمد 
برای  نسیان  و  سهو  اثبات  صدد  در  و  شده  قرآن  آیات  برخی  به  متمسک 
بوده  دیرینه  دارای  اینکه چنین شبهاتی  به  توجه  با  معصومین؟مهع؟ می باشد.2 
از علمای  از این رو بسیاری  و در طول تاریخ مورد پرسش مغرضین بوده است، 
ارائه  مجال  این  در  پاسخ ها  از  برخی  مضمون  که  داده اند،  پاسخ  آنها  به  شیعه 

می گردد:

آیه اول

ْل َعَسى 
�تَ َو �تُ ِس�ی

ا �نَ
�نَ َک اإِ

َّ ُکْر َر�ب
ُه َو ا�نْ

َ
اَء الّل

َ َسث �نْ �ی
أَ
 ا

َّ
لا  اإِ

ً
دا

ِلَک عنَ اِعٌل �ن
َ ى �ن ِ

�نّ ْى ٍء اإِ
َ �نَّ ِلسث

َ
ول �تُ  �تَ

َ
>َو لا

کار را فردا  که من این  <.3 ای رسول ما، هرگز نگو 
ً
�ا

َ ا َرسث
َر�بَ ِم�نْ ه�نَ

�تْ
أَ
ى ِلا ِ

ّ
�نِ َر�ب َ ْهِ��ی َ �نْ �ی

أَ
ا

گر خدا بخواهد، و خدا را لحظه ای  که بگویی )ان شاءاهلل( ا کرد مگر آن  خواهم 
که امید است خدای من، مرا به حقایقی بهتر و علومی برتر  فراموش نکن و بگو 

از این هدایت فرماید.

1.  موسوعة اإلمام الخوئی، ج 1۸، ص 3۴۰ – 3۴1 
یـق پـرده مرکـز پژوهش هـای عالـی دینـی و لغـوی در نجـف اشـرف بـا موضـوع  سـهو  ۲.  سـخنرانی احمـد الحسـن بصـری از طر

یسـنده موجـود اسـت. یـخ 13 رمضـان 1۴37. فایـل صوتـی در نـزد نو ونسـیان معصـوم در تار
3.  کهف، آیه ۲۴-۲3 
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گر پیامبر؟ص؟ اهل سهو و نسیان نبود، این توصیه قرآنی چه مفهومی  شبهه: ا

فراموشی  دچار  اوقات  برخی  کرم؟ص؟  ا پیامبر  که  می شود  معلوم  پس  داشت؟ 
می شد و برای رفع فراموشی نیازمند به عنایت و یاد خدا بود، تا آنچه فراموش 

می شد به یادش آورد!
قسم  است،  آمده  کریم  قرآن  در  که  زیادی  خطاب های  به  توّجه  با  پاسخ: 

اعظم آنها به منظور ابالغ یک دستور و فرمان جدید، خطاب به پیامبر نازل شده 
کرم؟ص؟ برای مردم می باشد  و تعدادی از همین آیات هم به قصد تبیین رسول ا
و تعدادی نیز شامل حاالت خاّص آن حضرت است و همچنین جمعی از آیات نیز 
که چون آیه، حضرت رسول؟ص؟  گرفت  خطاب عمومی دارد. لذا نمی توان نتیجه 
را به خطاب خود قرار داده است، پس نبی خدا هم اشتباه می کند. بلکه از باب 
بلکه  نیست،  پیامبر  شخص  مقصود  یعنی  است  جاره«  یا  اسمع  و  اعنی  ک  »ایا

گونه آیات در قرآن فراوان است. جنبه عمومی دارد و از این 
به عنوان نمونه؛ آیه احسان به والدین زمانی بر پیامبر؟ص؟ نازل شده است 
را مورد  ایشان  آیه قرآن  با این وجود  اما  از دست داده  را  ایشان والدین خود  که 
<1 و پروردگار 

ً
ا ْحسا�ن �نِ  اإِ ْ واِلَ��ی

ْ
ال اُه َو �بِ َ �یّ ا اإِ

َّ ل ُ�وا اإِ ْع�بُ ا �تَ
َّ ل

أَ
َک ا ُّ ى  َر�ب �ن

خطاب قرار داده است: >َو �تَ
که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکوئی نمائید. کرد  تو حکم 

آیه دوم

َمَ�  ا َم�بْ َ عن
َ
ل ا �بَ ّمَ

َ
ل

 �نَ
ً
ا �ب

َى ُح�تُ ْم�نِ
أَ
ْو ا

أَ
�نِ ا ْ ْ�َر�ی �بَ

ْ
َمَ� ال  َم�بْ

�نَ
ُ
ل �بْ

أَ
ى ا

َرُ� َح�تَّ ْ �ب
أَ
 ا

َ
اُه لا َ �ت

اَل ُموَسى ِل�نَ
َ  �ت

�نْ >َو اإِ

ا ِم�نْ  َ �ن �ی �تِ
َ
ْ� ل �تَ

َ
ا ل

َ َداَء�ن
ا عنَ َ �ن �تِ

آ
اُه ا َ �ت

اَل ِل�نَ
َ ا �ت اَورنَ َ

ا �ب ّمَ
َ
ل

 �نَ
ً
ا ْ�ِر َسَر�ب �بَ

ْ
ى ال ِ

ُ� �ن
َ
ل �ی  َس�بِ

�نَ
حنَ
ا�تَّ

َ ُهَما �ن
ا ُحو�تَ َ ِس�ی

ِهَما �نَ ِ �ن �یْ َ �ب

1.  اسراء، ۲3 
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َ�ا�نُ  �یْ
َّ  السث

َّ
لا اإِ  �ُ �ی َسا�نِ

�نْ
أَ
ا َما  َو  و�تَ  حُ

ْ
�تُ ال ِس�ی

�نَ ى  ِ
�نّ اإِ

َ �ن َرهتِ 
�نْ

َ
ى الّ�

َ
ل اإِ ا 

َ �ن ْ َو�ی
أَ
ا  

�نْ اإِ  
ْ�تَ �ی

أَ
َرا

أَ
ا اَل 

َ �ت  
ً
ا َ��ب

�نَ ا 
ا ه�نَ

َ ِر�ن
َس�نَ

گفت:  که موسی به دوست خود  <.1 هنگامی 
ً
ا �ب ْ�ِر َع�بَ �بَ

ْ
ال ى  ِ

�ن  �ُ
َ
ل �ی  َس�بِ

�نَ
حنَ
َو ا�تَّ ُکَرُه 

�نْ
أَ
ا �نْ 

أَ
ا

مّدت  چند  هر  برسم؛  دریا  دو  تالقی  محّل  به  تا  دارم  برنمی  جستجو  از  دست 
آن دو دریا  به محّل تالقی  که  )ولی( هنگامی  ادامه بدهم.  راه خود  به  طوالنی 
کردند؛ و ماهی راه  رسیدند؛ ماهی خود را )که برای تغذیه همراه داشتند( فراموش 
که از آن مکان بگذشتند موسی  گرفت )و روان شد(. آنگاه  خود را در دریا پیش 
که ما در این سفر رنج بسیار دیدیم  گفت: غذای چاشت ما را بیاور  به آن جوان 
گرفتیم من آن جا ماهی  که بر سر سنگی منزل  گفت: در نظر داری آن جا  )یوشع( 
گرفت و  که ماهی راه دریا  کردم و شیطان را از یاد بردم و شگفت آن  را فراموش 

رفت. 
آیا  چگونه برای حضرت یوشع حالت فراموشی و غفلت اتفاق افتاد؟  شبهه: 

مراد از »نسیا« حضرت یوشع و حضرت موسی؟ع؟ است، یا فقط حضرت یوشع 
منظور است؟

پاسخ: دوست حضرت موسی؟ع؟ نه پیامبر بود و نه وصّی پیامبر، بلکه فقط 

گر قرار بود همراه حضرت موسی »یوشع« باشد در این جا  در سفر همراه او بود. ا
کسی دیگر باید باشد.  نمی گفت »فتی« البد 

آیه سوم

َل  َ��نَ َو  �نَ   �ی ُمْ�ِس�نِ
ْ
ال ی  ِ رن

ْ
حب
�نَ ِلَک  َک�ن َو   

ً
ما

ْ
ِعل َو   

ً
ما

ْ
ُحک اُه  َ �ن �یْ

�تَ
آ
ا َوى  اْس�تَ َو  ُه 

َ
�ّ

ُ سث
أَ
ا  

�نَ
َ
ل �بَ ا  ّمَ

َ
ل >َو 

ِه  ا ِم�نْ َعُدّوِ
ِ� َو ه�نَ َع�تِ �ی ِ ا ِم�نْ سث

لَا�نِ ه�نَ ِ �ت �تَ �تْ َ �نِ �ی ْ �ی
َ
ل ُ

َها َر�ب �ی َد �نِ َو�بَ
ْهِلَها �نَ

أَ
�تٍ ِم�نْ ا

َ
ل

�نْ
�نِ عنَ ى ِح�ی

َ
�تَ َعل �نَ َمِ��ی

ْ
ال

1.  کهف، آیات 6۰ تا 66 
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َعَمِل  ِم�نْ  ا 
ه�نَ اَل 

َ �ت  �ِ �یْ
َ
َعل ى  �نَ �تَ

�نَ ُموَسى  ُه  رنَ
َ

َوک
�نَ ِه  َعُدّوِ ِم�نْ  ی  ِ �ن

َّ
ال ى 

َ
َعل  �ِ َع�تِ �ی ِ سث ِم�نْ  ی  ِ �ن

َّ
ال  �ُ

َ ا�ث َ عن اْس�تَ
َ �ن

که موسی به سن عقل و رشد رسید و حّد و  آنگاه   1.> �نٌ �ی ُم�بِ ّلٌ  َعُدّوٌ ُم�نِ  �ُ
�نَّ اإِ َ�ا�نِ  �یْ

َّ السث

کمال یافت ما به او مقام علم و نبّوت عطا کردیم و چنین است پاداش ما به مردم 
که دو مرد با هم  نیکوکار. و موسی )روزی( مخفیانه وارد مصر شد و آن جا دید 
به جنگ و نزاع مشغولند این یک از شیعیان و پیروان وی )از بنی اسرائیل( بود 
و دیگری از دشمنان )از فرعونیان( بود. در آن حال آن شخص شیعه از موسی 
ک به یاری مؤمن  دادخواهی و یاری بر علیه آن دشمن خواست )موسی خشمنا
گفت: این  شتافت( و مشت محکمی بر سینه او زد و بر زمین افتاد و ُمرد. موسی 

کننده آشکاری است. گمراه  که او دشمن و  کار از فریب و وسوسه شیطان بود 
کرد و او  ْیَطاِن« شیطان در موسی وسوسه 

َ
شبهه: بر اساس »َهذا ِمْن َعَمِل الّش

گاهی شیطان بر  که  که مرد فرعونی را بکشد و این، دلیل بر این است  را واداشت 
انبیا چیره می شود.

گفت این عمل از شیطان است این  که  پاسخ: اواًل منظور حضرت موسی؟ع؟ 

گشت، بلکه شیطان مقّدماتی  کرده و بر من چیره  که شیطان در من وسوسه  نبود 
گاهی برای  که منجر شد من به این زحمت دچار شوم چون شیطان  کرد  را فراهم 
 �ُ اَ�ى َر�بَّ

َ  �ن
�نْ  اإِ

و�بَ
ُّ �ی
أَ
ا ا

َ َ��ن ُکْر َع�بْ
اولیاء خدا ایجاد مزاحمت می کند. این آیه همانند >َو ا�نْ

انبیا  بر  شخصًا  نمی تواند  شیطان  پس  است.  ا�بٍ < 
َعدنَ َو  ْ��بٍ  �نُ �بِ َ�ا�نُ  �یْ

َّ السث َى  �نِ
َمّسَ ى  ِ

�نّ
أَ
ا

کند، و تحت فرمان خویش درآورد بلکه مقّدماتی را  چیره شود و آنها را وسوسه 
فراهم می آورد تا بر انبیا آسیب و آزار برساند. 

ثانیًا ممکن است مشارالیه »هذا« دعوای آن دو نفر باشد نه ضربه موسی؟ع؟ 

1.  قصص، آیه 1۴-15 
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ظالم  مرد  ان  خود  »هذا«  مشارالیه  می تواند  همچنانکه  شد.  قتل  به  منجر  که 
گردید. باشد، چنانچه در خصوص فرزند نوح؟ع؟، عبارت عمٌل غیر صالح اطالق 

آیه چهارم

ا  ّمَ اإِ َو  ِرِه  �یْ
عنَ َ�ِد�ی�ثٍ  ى  ِ

�ن وا 
و�نُ

حنُ َ
�ی ى 

َح�تَّ ُهْم  َع�نْ  
ْعِر�نْ

أَ
ا

َ �ن ا  َ �ن ا�تِ َ �ی
آ
ا ى  ِ

�ن و�نَ 
و�نُ

حنُ َ
�ی �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال ْ�تَ  �ی

أَ
َرا ا 

�نَ اإِ >َو 

�نَ <.1  اِلِم�ی
َ ْوِم ال�نّ �تَ

ْ
ْکَرى َمَ� ال ِ

ْعَ� ال�نّ َ ُعْ� �ب �تْ لَا �تَ
َ�ا�نُ �نَ �یْ

َّ َک السث
�نَّ ِس�یَ �نْ ُ �ی

که آیات ما را استهزاء می کنند از آنان دوری بجوی تا  گروهی را دیدی  چون 
که  در سخنی دیگر وارد شوند و چنانچه شیطان البّته فراموشت ساخت بعد از آن 

گروه ستمگران مجالست مکن. کالم خدا شدی دیگر با  متذّکر 
گرامیش نسبت فراموشی توسط  شبهه: در این آیه، خدای حکیم، به رسول 

بر  شدن  چیره  امکان  شیطان  برای  که  می شود  معلوم  پس  می دهد.  را  شیطان 
شعور و فهم و اراده پیامبر خدا وجود دارد!

َر�بَ 
�تْ
أَ
ِلا ى  ِ

ّ
َر�ب �نِ  َ ْهِ��ی َ �ی �نْ 

أَ
ا ْل َعَسى 

�تَ َو �تُ ِس�ی
�نَ ا 

�نَ اإِ َک 
َّ َر�ب ُکْر 

>َو ا�نْ این آیه، نظیر آیه  پاسخ: 

گرچه  < است. این آیات در حکم تعلیم و خطاب به پیامبر؟ص؟ است  ً
�ا

َ ا َرسث
ِم�نْ ه�نَ

و  است،  عام  خطاب  آن  لحن  اّما  باشد،  پیامبر  شخص  است  ممکن  مخاطب 
را  اینها  و  نشست،  نمی  اینها  با  پیامبر  اصاًل  چون  مسلمانان.  تمام  برای  دستور 
از  خدا،  هشدار  و  سفارش  این  شد،  گفته  قبال  که  همانطور  و  می شناخت،  کاماًل 
که در واقع ما مسلمانها مورد نهی قرار  َک َاْعَنی َو اْسَمعی یا جاِره« است،  ا باب »ِاّیَ

کرم؟ص؟.2 گرفتیم نه پیامبر ا

1.  انعام، آیه 6۸ 
یه االنبیاء. ۲.  ر.ک: آیت اهلل معرفت، تنز
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دوران پس از امام مهدی؟ع؟
امام  از  پس  دوران  چگونگی  بحث  مردم،  بین  در  موجود  ابهامات  از  یکی 
مهدی؟ع؟ است. با مراجعه به منابع موجود، این دوران به سه بخش تقسیم 

می گردند:

الف. مهدیین �
تواتر  بررسی  بخش  در  قائم؟ع؟،  از  پس  مهدیین  بحث  با  مرتبط  روایات 
که  شد  گفته  لذا  گرفت.  قرار  نقد  و  بررسی  مورد  وصیت  موسوم  حدیث  معنوی 
پیامبر  وصایت  مقام  دارای  که  مهدیین،  عنوان  با  حقیقتی  شیعیان،  باور  در 

کرم؟ص؟ باشد وجود ندارد. ا

ب. برپایی قیامت �
امام  وفات  از  پس  قیامت  برپایی  خصوص  در  عبارتی  مفید؟هر؟  شیخ 
مهدی؟ع؟ آورده و آن را به روایات معصومین؟مهع؟ استناد داده است. البته واقع 
کتب شیعی وجود ندارد، جناب شیخ مفید؟هر؟  که چنین روایتی در  بر این است 

آورده است:    
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ْرَبِعیـَن 
َ
ِقَیاَمـِة ِبأ

ْ
 ال

َ
ْبـل

َ
 ق

َّ
ـِة؟ع؟ ِإال ّمَ

ُ ْ
ـْن  َیْمِضـَی  َمْهـِدُی  َهـِذِه األ

َ
ـُه ل

َ
ّن

َ
َواَیـاِت  أ ْکَثـُر الّرِ

َ
»َو أ

ِحَسـاِب 
ْ
ِلل ـاَعِة  الّسَ ِقَیـاُم  َو  ْمـَواِت 

َ ْ
األ ُخـُروِج  َمـاُت  

َ
َعال َو  ُج  َهـْر

ْ
ال ِفیَهـا  َیُکـوُن   

ً
َیْومـا

امـام  پـس  روز  چهـل  کـه  می شـود  برداشـت  چنیـن  روایـات  کثـر  ا از  َجـَزاِء«.1 
ْ
ال َو 

ج شـده و مـردگان  ج و مـر مهـدی؟ع؟ قیامـت بـر پـا می شـود و در ایـن زمـان هـر

آمـاده می شـوند.  بـرای حسـاب و جـزای محشـر  زنـده شـده و 

ج. رجعـت �
که پس از ظهور امام  یکی از مسلمات شیعه، باور به رجعت است. بدین معنا 
دوازدهم؟ع؟ برخی از برگزیدگان الهی به همراه ائمه معصومین؟مهع؟ یکی پس از 
کرده و خالفت و حکومت عدل امام مهدی؟ع؟ را تا روز قیامت  دیگری رجعت2 

ادامه خواهند داد. 

دالیل اثبات رجعت
این  در  پیشینیان  حوادث  و  سنت  تکرار  درباره  کرم؟ص؟  ا پیامبر  اول:  دلیل 

امت فرمود: 
ْعـِل َو  ْعـِل ِبالّنَ َو الّنَ

ْ
ـُه َحـذ

ُ
ـِة ِمْثل ّمَ

ُ ْ
ـاِلَفِة َیُکـوُن  ِفـی  َهـِذِه  األ َمـِم الّسَ

ُ ْ
َکاَن ِفـی األ  َمـا 

ُّ
»ُکل

کامـل و  خ داد، بـا تطابـق  کـه در امت هـای پیشـین ر ِة«3 هـر اّتفاقـی 
َّ

ُقـذ
ْ
ِة ِبال

َّ
ُقـذ

ْ
ال

خ می دهـد. کـم و زیـاد، در ایـن اّمـت هـم ر بـدون ذره ای 

که یکی از سنت های الهی درباره  آیات و روایات متعددی داللت بر آن دارند 

1.  اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج ۲، ص3۸7 
۲.  فالن یؤمن بالرجعة أی بالرجوع الی الدنیا بعد موتها. الصحاح، ج3، ص1۲16 

3.  کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص53۰. االعتقادات، ص6۲. إعالم الورى بأعالم الهدى )ط - القدیمة(، ص۴76 
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امت های پیشین، تحقق رجعت بوده است. لذا از رهگذر تکرار سنت های الهی، 
از امام  کرد. چنانچه  می توان به تکرار رجعت در امت پیامبر؟ص؟ نیز یقین پیدا 

رضا؟ع؟ پرسیده شد:
َمـِم 

ٌ
األ ِفـی  َکاَنـت  ـد 

َ
ق َو   

ُ
الَحـّق َهـا 

َ
»ِإّن َضـا؟ع؟  الّرَ  

َ
َقـال

َ
ف جعـة؟  الّرَ ِفـی   

ُ
َتُقـول َمـا 

َ
ف

 
ُّ

ُکل ـِة  ّمَ
ٌ
 اهلِل؟ص؟ َیُکـوُن ِفـی َهـِذِه األ

ُ
 َرُسـول

َ
ـال

َ
ـد ق

َ
ـاِلَفِة َو َنَطـَق ِبَهـا الِقـرآُن َو ق الّسَ

ِه«.1 نظـر شـما دربـاره رجعـت 
َّ

ِه ِبالُقـذ
َّ

عـِل َو الُقـذ ـاِلَفِة َحـذَو الّنَ َمـِم الّسَ
ُ
َکاَن ِفـی األ َمـا 

چیسـت؟ امـام رضـا؟ع؟ فرمودنـد: رجعـت، حـق اسـت. در اّمت هـای سـابق بـوده 

و قـرآن در ایـن بـاره شـهادت می دهـد. در ایـن اّمـت نیـز خواهـد بـود؛ زیـرا پیامبـر 

کـرم؟ص؟ فرمـود: هـر چـه در اّمت هـای پیشـین اتفـاق افتـاده اسـت، بـا تطبیـق  ا

کـم و زیـاد، در ایـن اّمـت هـم اتفـاق می افتـد. کامـل و بـدون ذره ای 

همچنین امام صادق؟ع؟ در ارتباط با این امر فرمود:
»اّن  اهلل  رّد علـی  أیـوب  أهلـه و مالـه الذیـن هلکـوا، ثـم ذکـر قصـة عزیـر و ان اهلل 

ُهـُم اهلُل 
َ
 ل

َ
قـال

َ
أماتـه و أحیـاه، و قصـة الذیـن خرجـوا مـن دیارهـم و هـم ألـوف، »ف

ینکـر  کیـف  ذلـک  بجمیـع  أقـّر  فمـن  قـال:  ثـم  ذلـک  غیـر  و  ْحیاُهـْم« 
َ
أ ُثـّمَ  ُموُتـوا 

الرجعـة فـی الدنیـا؟ و قـد قـال النبـی؟ص؟: مـا جـرى فـی االمـم انبیـاء قبلـی شـی ء 

کـه مـرده بودنـد،  اال و یجـرى فـی امتـی مثلـه«.2 خداونـد اهـل بیـت ایـوب؟ع؟ 

کـه مـرد  کـه تلـف شـده بـود، را بـه وی برگردانـد. سـپس قّصـه عزیـر را -  یـا مالـش 

کـه از تـرس مـرگ، از وطـن آواره شـدند و  کسـانی را  و سـپس زنـده شـد- و قّصـه 

کـه  کـرد و دیگـران را نقـل می کنـد: آنـان  خداونـد ایشـان را میرانـد و دوبـاره زنـده 

که پیامبر  بـه اینهـا اقـرار دارنـد، چگونـه رجعـت دنیا را منکر می شـوند، در صورتـی 

1.  عیون اخبار الّرضا، ج۲، ص۲۰۰. اإلیقاظ، ص 1۰7، ح1۸. بحاراالنوار، ج۲5، ص 135 
۲.  اإلیقاظ، ص 1۰۸، ح1۹. خرائج و جرائح، ج۲، ص ۹3۴-۹33 
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کـرم؟ص؟ فرمـود: هیـچ چیـز در اّمـت پیامبران گذشـته واقع نشـده اسـت مگر این  ا

کـه در اّمـت مـن هـم واقـع می شـود.

ع رجعت شهادت داده اند. به عنوان نمونه  کریم بر وقو دلیل دوم: آیات قرآن 

کریم آمده است: در قرآن 
<.1 و روزى  عو�ن ورن �ی هم  �ن ا  �ن ا�تِ �ی

آ
ا �بِ �بُ  ِ

�نّ
َ

ک �یُ �نْ  ِمّمَ  
ً
ا ْو�ب

�نَ �تٍ 
ّمَ

أُ
ا ِم�نْ ُکّلِ  ُر 

ُ سث حْ
ْوَم �نَ َ �ی >َو 

کـه آیـات مـا را تکذیـب می کردنـد محشـور  کسـانی  گروهـی از  کـه مـا از هـر اّمتـی، 

می کنیـم؛ و آنهـا را نگـه می داریـم تـا بـه یکدیگـر ملحـق شـوند.

که حشر در آن، غیر از حشر در روز قیامت است، زیرا حشر  از ظاهر آیه برمی آید 
در روز قیامت اختصاص به یک فوج از هر امت ندارد، بلکه تمامی امت ها در آن 
َحدًا«2، یک 

َ
محشور می شوند و حتی به حکم آیه  »َو َحَشْرناُهْم َفَلْم ُنغاِدْر ِمْنُهْم أ

محشور  را  فوجی  امتی  هر  از  می فرماید:  آیه  این  در  اما  نمی افتد،  قلم  از  هم  نفر 
کثریت قریب به اتفاق مفسرین  می کنیم.3 روایات معصومین؟مهع؟4 و همچنین ا

و علمای شیعه، این آیه را مرتبط با رجعت دانسته اند.5
که بر تحقق و حتمی بودن رجعت شهادت داده  دلیل سوم: روایات متعددی 

و آن را از ایام الهی دانسته اند. به عنوان نمونه از امام باقر؟ع؟ نقل شده است:
َثَنـا َسـْعُد ْبـُن 

َ
 َحّد

َ
ـال

َ
ـاُر َرِضـَی اهلُل َعْنـُه ق َعّطَ

ْ
ـِد ْبـِن َیْحَیـی ال ْحَمـُد ْبـُن ُمَحّمَ

َ
َثَنـا أ

َ
َحّد

1.  نمل، آیه ۸3 
۲.  کهف، آیه ۴7 

3.  المیزان فی تفسیر القرآن، ج 15، ص3۹7 
ِقَیاَمِة- 

ْ
َهـا ِفـی ال ـوَن ِإّنَ

ُ
ـُت َیُقول

ْ
ـاُس ِفیَهـا ُقل  الّنَ

ُ
 َمـا َیُقـول

َ
 َفَقـال

ً
ـٍة َفْوجـا ّمَ

ُ
ِ أ

ّ
 َعـْن أُبـو َعبـِداهلل؟ع؟ َقْوِلـِه  َو َیـْوَم َنْحُشـُر ِمـْن ُکل

َ
۴.  ُسـِئل

ِقَیاَمـِة- 
ْ
ـا آَیـُة ال ّمَ

َ
ْجَعـِة َفأ َمـا َذِلـَک ِفـی الّرَ َباِقیـَن ِإّنَ

ْ
 َو َیـَذُر ال

ً
ـٍة َفْوجـا ّمَ

ُ
ِ أ

ّ
ِقَیاَمـِة ِمـْن ُکل

ْ
ُبـو َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َیْحُشـُر اهلُل ِفـی َیـْوِم ال

َ
 أ

َ
َفَقـال

«. مختصـر البصائـر، ص۹1 
ً
ـی َقْوِلـِه  َمْوِعـدا

َ
ـا ِإل

ً
ـَک َصّف ّبِ - َو ُعِرُضـوا َعلـی  َر

ً
َحـدا

َ
ـْم ُنغـاِدْر ِمْنُهـْم أ

َ
َفَهـِذِه  »َو َحَشـْرناُهْم َفل

5.  االعتقادات، ص 6۲ 
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َعـْن  ِمیَثِمـّیِ 
ْ
ال َحَسـِن 

ْ
ال ْبـِن  ـِد  ُمَحّمَ َعـْن  َیِزیـَد  ْبـُن  َیْعُقـوُب  َثِنـی 

َ
َحّد  

َ
ـال

َ
ق َعْبـِد اهلِل 

َثـٌة َیـْوَم 
َ

 َثال
َّ

ـاُم  اهلِل  َعـّزَ َو َجـل ّیَ
َ
  »أ

ُ
َبـا َجْعَفـٍر؟ع؟ َیُقـول

َ
 َسـِمْعُت أ

َ
ـال

َ
ـاِط ق َحّنَ

ْ
ـی ال ُمَثّنً

ِقَیاَمـِة«.1 ایـام خداونـد سـه روز اسـت. روز قیـام 
ْ
ِة َو َیـْوَم ال َکـّرَ

ْ
َقاِئـُم َو َیـْوَم ال

ْ
َیُقـوُم ال

قائـم؟ع؟، روز بازگشـت و رجعـت و روز قیامـت.

رجعت معصومین؟مهع؟ �
بهترین  همراه  به  معصومین؟مهع؟  تمامی  که  دارند  آن  به  اشاره  روایات 
امام  از  روایتی  در  نمونه  عنوان  به  می کند.  رجعت  خود  زمان  افراد  بدترین  و 

صادق؟ع؟ آمده است:
  »َمـا 

ُ
َبـا َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َیُقـول

َ
: َسـِمْعُت أ

َ
ـال

َ
، ق َخْثَعِمـّیِ

ْ
َکِریـِم ْبـِن َعْمـٍرو ال

ْ
َعـْن َعْبـِد ال

   اهلُل َعـّزَ َو 
َ

ـی ُیِدیـل َفاِجـُر ِفـی َدْهـِرِه َحّتَ
ْ
َبـّرُ َو ال

ْ
 َو َیُکـّرُ َمَعـُه ال

َّ
ـْرٍن ِإال

َ
ِمـْن  ِإَمـاٍم  ِفـی ق

امـام  از  می گویـد:  الخثعمـی  عمـرو  بـن  عبدالکریـم  َکاِفـِر«.2 
ْ
ال ِمـَن  ُمْؤِمـَن 

ْ
ال  

َّ
َجـل

کـه بـا او  کـه فرمـود: هیـچ امامـی در قرنـی نیسـت مگـر ایـن  صـادق؟ع؟ شـنیدم 

کافر چیره  کـه خداونـد مؤمن را بـر  نیکـوکار و فاجـر در زمانـش بـر می گردنـد تـا ایـن 

می گردانـد.

همچنین در روایتی از امام سجاد؟ع؟ آمده است:
اِئـّیِ  َحِمیـِد الّطَ

ْ
ِبـّیِ َعـْن َعْبـِد ال

َ
َحل

ْ
ْضـِر ْبـِن ُسـَوْیٍد َعـْن َیْحَیـی ال ِبـی َعـِن الّنَ

َ
َثِنـی أ

َ
َحّد

ـِذی 
َّ
ال »ِإّنَ  ْوِلـِه: 

َ
ق ِفـی  ُحَسـْیِن؟ع؟  

ْ
ال ْبـِن  َعِلـّیِ  َعـْن  َکاُبِلـّیِ 

ْ
ال َخاِلـٍد  ِبـی 

َ
أ َعـْن 

ِمیـُر 
َ
أ َو  ُکـْم ؟ص؟  َنِبّیُ ْیُکـْم  

َ
ِإل »َیْرِجـُع    

َ
ـال

َ
ق َمعـاٍد«  ِإلـی   َک 

ُ
ـراّد

َ
ل ُقـْرآَن 

ْ
ال ْیـَک 

َ
َعل ـَرَض 

َ
ف

1.  الخصال، ج 1، ص1۰۸ 
۲.  مختصر البصائر، ص115. مدینة المعاجز، ج3، ص1۰1. االیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص333 



     درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری

     298   |

ـُة؟مهع؟«.1 امـام سـجاد؟ع؟ فرمـود: مـراد ایـن آیـه قـرآن »در  ِئّمَ
َ ْ
ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ َو األ

ْ
ال

بـه سـوی  را  تـو  کـرد، یقینـا  تـو فـرض  بـر  را  ایـن قـرآن  کـه  کسـی  حقیقـت همـان 

کـه؛ پیامبرتـان؟ص؟ و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و  وعـده گاه بـاز می گردانـد«، ایـن اسـت 

بـاز می گردانـد. بـه سـوی شـما  را  ائمـه؟مهع؟  سـایر 

اولین رجعت کننده �
گروه تقسیم می گردد: نخستین رجعت کنندگان به دو 

اولین  عنوان  به  مؤمنین  از  تن   27 مهدی؟ع؟،  حضرت  ظهور  از  پس  الف. 
آمده  روایات  کرد. در  از معصومین؟مهع؟ رجعت خواهند  از مؤمنین، پیش  دسته 

است:
عـن المفّضـل قـال: قـال أبـو عبـد اهلل؟ع؟: »إذا ظهـر القائـم  مـن  ظهـر هـذا البیـت 

بعـث اهلل معـه سـبعة و عشـرین رجـال، منهـم أربعـة عشـر رجـال مـن قـوم موسـی، 

ـوَن«  
ُ
َیْعِدل ِبـِه  َو  َحـّقِ 

ْ
ِبال َیْهـُدوَن  ـٌة  ّمَ

ُ
أ ـْوِم ُموسـی  

َ
ِمـْن ق ذیـن قـال اهلل: »َو 

ّ
و هـم ال

و أصحـاب الکهـف ثمانیـة، و المقـداد و جابـر األنصـاری، و مؤمـن آل فرعـون، و 

که قائم؟ع؟  یوشـع بن نون و هو وصّی موسـی«.2 امام صادق؟ع؟ فرمود: زمانی 

کعبـه ظهـور نمایـد، خداوند با او بیسـت و هفت تـن را مبعوث می گردان،  از پشـت 

کـه خداونـد در شـأن  کـه چهـارده تـن ایشـان از امـت موسـی؟ع؟ اسـت. همانانـی 

راهنمایـی  حـق  بـه  کـه  هسـتند  جماعتـی  موسـی  امـت  میـان  از  »و  فرمـود:  آنهـا 

1.  تفسیر القمی، ج ۲، ص1۴7. مختصر البصائر، ص156. اإلیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص3۴۴ 
۲.  حلیـة األبـرار فـی أحـوال محمـد و آلـه األطهـار علیهـم السـالم، ج 6، ص3۰3 و دالئل االمامـه، ص۲۴7. المحجة فی مانزل 
فـی القائـم الحجـه؟ع؟. تفسـیر عیاشـی، ج۲، ص3۲. االرشـاد فـی معرفـة حجـج اهلل علـی العبـاد، ج۲، ص3۸6. اعـالم 
الـوری، ص۴36. کشـف الغمـة فـی معرفـة االئمـه، ج۲، ص۴66. االیقـاظ مـن الهجعـه بالبرهـان عهلـی الرجعـة، ص۲37  

بحـار االنـوار، ج53، ص۹1 
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کهـف و مقـداد و جابـر انصـاری و  می کننـد و بـه حـق داوری می کننـد« و اصحـاب 

مؤمـن آل فرعـون و یوشـع بـن نـون وصـی موسـی؟ع؟. 

در  صادق؟ع؟  امام  معصومین؟مهع؟:  میان  از  حسین؟ع؟  امام  رجعت  ب. 
کننده از میان معصومین؟مهع؟ فرمود:  خصوص اولین رجعت 

ْرَبِعیَن 
َ
ْرِض أ

َ ْ
؟ع؟، َو َیْمُکُث ِفـی األ ُحَسـْیُن ْبـُن َعِلّیٍ

ْ
ْجَعـِة ال   َمـْن  َیُکـّرُ ِفـی الّرَ

َ
ل ّوَ

َ
»ِإّنَ أ

کـه بـه دنیـا رجعـت  ـی َعْیَنْیـِه«.3 اولیـن شـخصی 
َ
ـی َیْسـُقَط َحاِجَبـاُه َعل َسـَنًة، َحّتَ

کـرد، امـام حسـین؟ع؟ اسـت. ایشـان آنقـدر در زمیـن زندگـی خواهـد نمـود  خواهـد 

تـا آنکـه از فـرط پیـری دو ابـروی او بـر چشـمانش بیافتـد.

ادعای احمد بصری درباره رجعت �
که متوجه مسأله مهدیین و تعارض آن  گریز از اشکاالتی  احمد بصری جهت 

که مورد بررسی قرار می گیرد:  با رجعت دارد، به دو ادعای مهم دست زده است 
الف. رجعت بعد از مهدی دوازدهم

که عالم رجعت، پس از امام مهدی؟ع؟ نیست، بلکه پس  آنان بر این باورند 
گفته  از اتمام حکومت مهدی دوازدهم محقق خواهد شد. چنانچه احمد بصری 

است:
الـذی  القائـم  هـو  و  عشـر  الثانـی  المهـدی  ملـک  نهایـة  مـع  یبـدأ  الرجعـة  ـم 

َ
»عال

اتمـام حکومـت مهـدی دوازدهـم  بـا  ج علیـه الحسـین؟ع؟«.4 عالـم رجعـه  یخـر

کـه حسـین بـن علـی؟ع؟ پـس از او خواهـد  آغـاز می شـود و او همـان قائمـی اسـت 

آمد!

3.  بحار االنوار، ج 53 ، ص 63-6۴، ح 5۴ 
۴.  الرجعة ثالث ایام اهلل الکبری، ص۲۴ 
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ناظم العقیلی نیز بر این مسأله تحدی کرده و ادعا می کند که هیچ روایتی وجود 
الحسن؟ع؟  ابن  حجت  امام  از  بعد  حسین؟ع؟  امام  رجعت  کند  بیان  که  ندارد 
صورت می گیرد. بلکه همه روایات اشاره به رجعت بعد از مهدی یا رجعت بعد از 
از مهدیین دوازدگانه می باشد. وی در این  که آن هم آخرین مهدی  قائم دارند 

گفته است: تحدی 
لالمـام  یسـلمها  المهـدی؟ع؟  االمـام  إن  علـی  تنـص  قـط  روایـة  تـرد  »لـم 

نشـده  وارد  روایتـی  هیـچ  صریحـة«.1  بروایـة  یأتـی  بـأن  أتحـدی  و  الحسـین؟ع؟ 

کـرده  کـه بـه تسـلیم امـر از امـام مهـدی؟ع؟ بـه امـام حسـین؟ع؟ تصریـح  اسـت 

بیـاورد. خصـوص  ایـن  در  صریـح  روایـت  یـک  می کنـم  تحـدی  مـن  و  باشـد 

در پاسخ به ادعای احمد بصری و همچنین تحدی ناظم العقیلی، به روایاتی 
که به رجعت امام حسین؟ع؟ پس از امام دوازدهم؟ع؟ و نام آن  اشاره می شود 

کرده اند: حضرت تصریح 
روایت اول:

حضرت  ظهور  زمان  در  خود  رجعت  به  حسین؟ع؟  امام  روایت،  این  در 
»الحجة بن الحسن؟ع؟« تصریح می فرماید:

بـن  مالـک  عـن  محبـوب  بـن  الحسـن  حدثنـا  النیشـابوری  الشـاذان  بـن  فضـل 

عطیـه عـن ابـی صفیـه ثابـت بـن دینـار عـن ابـی جعفـر؟ع؟ قـال: »قـال الحسـین 

بـن علـی بـن ابیطالـب قبـل ان یقتل بلیله واحده: ان رسـول اهلل قـال لی: یا بنی، 

کربـال، و انـک  انـک ستسـاق الـی العـراق، و تنـزل فـی ارض یقـال لها)عمـوراء( و 

تستشـهد بهـا و یستشـهد معـک جماعـه. وقـد قـرب مـا عهـد الـی رسـول اهلل؟ص؟ 

الیلـه،  هـذه  فـی  فلینصـرف  االنصـراف  منکـم  احـب  فمـن  غـدا  الیـه  راحـل  نـی 
ّ
وا

1.  سامری عصر ظهور، ص۴5  
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کیـدا بلیغا و قالـوا: واهلل  ّکـد فیمـا قالـه تا فاّنـی قـد اذنـت لـه، و هـو منـی فـی حـل و ا

مانفارقـک ابـدا حتـی نـرد مـوردک. فلمـا رای ذلـک قـال: فابشـروا بالجنـه فـواهلل 

کـم حیـن  اّنمـا نمکـث ماشـاء اهلل تعالـی بعـد مایجـری علینـا ثـم یخرجنـا اهلل و اّیا

یظهـر قائمنـا فینتقـم من الظالمین و انا و انتم نشـاهدهم فی السالسـل و االغالل 

و انـواع العـذاب و النـکال. فقیـل لـه: مـن قائمکـم یـا بن رسـول اهلل؟ قال: السـابع 

مـن ولـد ابنـی محمدبـن علـی الباقـر و هـو الحجـة بن الحسـن بن علـی بن محمد 

بـن علـی بـن موسـی بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـی ابنـی و هـو الـذی یغیـب مـده 
کمـا ملئـت جـورا و ظلمـا«.1 طویلـه، ثـم یظهـر و یمـال االرض قسـطا و عـدال 

روایت دوم:

حتـی  و  ائمـه؟مهع؟  همـه  و  سـلمان  رجعـت  بـه  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  روایـت،  ایـن  در 

َقاِئـُم ِبَحـّقِ 
ْ
اِطـُق ال ، َو الّنَ َمْهـِدّىُ

ْ
َحَسـِن ال

ْ
رجعـت خودشـان در زمـان ظهـور »اْبـُن ال

می فرمایـد: تصریـح  اهلِل؟ع؟« 

1.  امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: امـام حسـین بـن علـی؟ع؟ یـک شـب قبـل از شـهادتش بـه اصحـاب خـود خطـاب کـرده فرمـود 
کـه: روزی رسـول خـدا؟ص؟ بـا مـن گفـت کـه ای فرزنـد مـن زود باشـد کـه تـرا بسـوی عـراق برسـانند و فـرود آورنـد تو را بـه زمینی که 
ینـد و تـو در آن زمیـن شـهید شـوی و جماعتـی بـا توشـهید شـوند. بـه تحقیـق کـه نزدیـک شـده اسـت آن  آن را عمـورا و کربـال گو
عهـدی کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـا مـن کـرده و مـن فـردا بـه نـزد آن حضـرت رحلـت خواهـم کـرد، پـس هـر کـس از شـما که برگشـتن را 
دوسـت مـی دارد، می بایـد کـه در همیـن شـب برگـردد کـه مـن او را اذن برگشـتن دادم و او از مـن در حـل و اجـازه اسـت. در ایـن 
یـم  کیـد و مبالغـه تمـام نمـود، ایشـان راضـی بـه برگشـتن نشـدند و گفتنـد کـه: بـه خـدا قسـم کـه تـرا وا نمی گذار بـاب آن جنـاب تا
یم تـا بـه جائـی کـه وارد می گـردی مـا نیـز وارد گردیـم. آن حضـرت چـون حـال آنـان را مشـاهده نمـود  و از تـو هرگـز جـدا نمی شـو
فرمـود کـه: بشـارت بـاد شـما را بـه بهشـت، بـه خـدا قسـم کـه بعـد از آنچـه بـر ما جاری شـود آنقدر مکـث خواهیم کرد تـا خداوند 
تعالـی مـا را و شـما را در آن هنـگام کـه قائـم مـا ظاهـر شـود بیـرون آورد، پـس انتقـام خواهـد کشـید از ظالمـان و ما و شـما مشـاهده 
خواهیـم کـرد ایشـان را در سالسـل و اغـالل و گرفتـار بـه انـواع عـذاب و نـکال. گفتنـد بـا آن حضـرت کـه: کیسـت قائـم شـما ای 
فرزنـد رسـول خـدا؟ آن حضـرت فرمـود کـه: فرزنـد هفتمیـن اسـت از اوالد فرزنـد مـن محمـد بـن علـی کـه ملقـب اسـت بـه باقر و او 
حجـت بـن حسـن بـن علـی بـن محمـد بـن علـی بـن موسـی بـن جعفر بـن محمد بن علی فرزند من و اوسـت آن کسـی که غایب 
خواهـد شـد مدتـی دراز و بعـد از آن ظاهـر خواهـد شـد و پـر خواهـد کـرد زمیـن را از عـدل و داد آنچنانکـه پرشـده باشـد از جـور و 
ظلـم. اثبـات الرجعـه، فضـل بـن الشـاذان النیشـابوری، ص 36 و مختصـر کفایـة المهتـدی، میرلوحـی، ص 1۰5 و 1۰6،  ح 1۹ 
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کـرم؟ص؟ رسـیدم.  کـه بـه محضـر پیامبـر ا »از سـلمان فارسـی روایـت شـده اسـت 

نگاهـی بـه مـن نمـود و فرمـود: ای سـلمان! پـروردگار هیـچ پیامبـری را مبعـوث 

کـردم  کـه بـرای او دوازده نفـر وصـی و جانشـین قـرار داد. عـرض  نکـرده جـز آن 

نـام آنـان برایـم بگوییـد. فرمـود: اسـامی آنـان را تـا حسـین؟ع؟ می دانـی. سـپس 

سـیدالعابدین علـی بـن حسـین، محمـد بـن علـی، جعفـر بـن محمـد، موسـی بـن 

جعفـر، علـی بـن موسـی، محمـد بـن علـی، علـی بـن محمد، حسـن بن علـی و پس 

از ایشـان حجـة بـن الحسـن المهـدی الناطـق القائـم بامـر اهلل.

را  آنـان  آیـا مـن  کـردم،  از آن عـرض  پـس  و  سـلمان می گویـد: مـن سـامت شـدم 

دیـد؟  خواهـم 

حـق  در  معرفـت  کـه  کسـانی  از  شـما  امثـال  و  شـما  سـلمان  ای  فرمـود:  حضـرت 

گفـت: مـن شـکر و سـپاس پـروردگار  ائمـه دارنـد؛ آنـان را درک می کنیـد. سـلمان 

کـردم ای رسـول خـدا! آیـا  را بجـا آوردم بـرای خاطـر ایـن فیـض عظمـی. عـرض 

کـه وعـده  گاه  مـن تـا آن زمـان حیـات دارم؟ آن حضـرت تـالوت فرمـود »پـس آن 

نیرومندنـد  کـه سـخت  را  از خـود  بندگانـی  فـرا رسـد،  [ نخسـتین آن دو  ]تحقـق 

بـر شـما می گماریـم، تـا میـان خانه هایتـان بـرای قتـل و غـارت شـما و ایـن تهدیـد 

تحقـق یافتنـی اسـت. پـس از چنـدی دوبـاره شـما را بـر آنـان چیره می کنیم و شـما 

را بـا امـوال و پسـران یـاری می دهیـم و ]تعداد[ نفرات شـما را بیشـتر می گردانیم«. 

کـردم: ای رسـول خـدا! شـما هم به دنیـا برمی گردید؟ فرمود: ای سـلمان،  عـرض 

کـه  کـه مـرا بـه رسـالت فرسـتاده مـن و علـی و فرزندانـش و هـر آن  بـه آن خدایـی 

کننـد و هـر مؤمـن خالـص  بـا ماسـت بـر می گردیـم. شـیطان و تابعیـن او را حاضـر 

کافریـن و  کافـر خالـص بـه دنیـا برگـردد و خداونـد بـه دسـت مؤمنیـن انتقـام از  و 

کرد. و ما هسـتیم تأویل این  سـتمکاران بکشـد. خـدا بـه هیـچ کس ظلـم نخواهد 
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که در آن سـرزمین فرو دسـت شـده بودند منت نهیم  کسـانی  آیه »و خواسـتیم بر 

کنیم« سـلمان گفت  گردانیـم و ایشـان را وارث زمیـن  و آنـان را پیشـوایان ]مـردم[ 
کنـم«.1 کـی نـدارم و مـرگ را مالقـات  کـردم: ای رسـول خـدا مـن با عـرض 

روایت سوم:

در  یارانشان  و  حسین؟ع؟  امام  رجعت  به  صادق؟ع؟  امام  روایت،  این  در 
زمان امام مهدی؟ع؟ تصریح می فرماید:

آمـدن  بـرای  آیـا  پرسـیدم:  صـادق؟ع؟  امـام  از  می گویـد:  عمـر  بـن  »مفضـل 

کـه مـردم بداننـد؟  کـه انتظـارش را می کشـیم وقـت مشـخصی اسـت  مهـدی؟ع؟ 

کـه وقتـی بـرای ظهـورش مشـخص نشـده تـا  امـام؟ع؟ فرمـود: قسـم بـه خداونـد 

بداننـد. شـیعیان 

ْم َیْبَعْث 
َ
 ل

َّ
َماُن  ِإّنَ اهلَل َعـّزَ َو َجل

ْ
 : َیا َسـل

َ
َی  َقال

َ
ـا َنَظـَر ِإل ّمَ

َ
 َفل

ً
ْیـِه َو آِلـِه َیْومـا

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
ـی َرُسـوِل اهلِل َصل

َ
ـُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
َماَن َقـال

ْ
1.  َعـْن َسـل

: ُثّمَ 
َ

ُحَسـْیِن، َقـال
ْ
ـی ال

َ
: َقـْد َعَرْفـَت ِإل

َ
ـی ِلـی ِبِهـْم؟ َقـال ّنَ

َ
 اهلِل َفأ

َ
ـُت: َیـا َرُسـول

ْ
،... َفُقل

ً
ـُه اْثَنـْی َعَشـَر َنِقیبـا

َ
 ل

َ
 َجَعـل

َّ
 ِإال

ً
 َرُسـوال

َ
 َو ال

ً
َنِبّیـا

ُمْرَسـِلیَن ُثـّمَ َجْعَفُر 
ْ
یـَن َو ال ِبّیِ

یـَن ِمـَن الّنَ ِخِر
ْ

ِلیـَن َو اآل ّوَ
َ ْ
ـِم األ

ْ
ـُد ْبـُن َعِلـّیٍ َباِقـُر ِعل ـُدُه: ُمَحّمَ

َ
ُحَسـْیِن؛ ُثـّمَ َول

ْ
َعاِبِدیـَن: َعِلـّیُ ْبـُن ال

ْ
ُد ال َسـّیِ

ُد  ْمِر اهلِل، ُثّمَ ُمَحّمَ
َ
َضـا أِل  ِفی اهلِل، ُثّمَ َعِلّیُ ْبُن ُموَسـی الّرِ

ً
َکاِظـُم َغْیَظُه َصْبرا

ْ
ـاِدُق، ُثـّمَ ُموَسـی ْبـُن َجْعَفـٍر ال ـٍد ِلَسـاُن اهلِل الّصَ ْبـُن ُمَحّمَ

ی ِدیِن 
َ
ِمیـُن َعل

َ ْ
اِمُت األ َحَسـُن ْبُن َعِلـّیٍ الّصَ

ْ
ـی اهلِل، ُثّمَ ال

َ
َهـاِدی ِإل

ْ
ـٍد ال ـِق اهلِل، ُثـّمَ َعِلـّیُ ْبـُن ُمَحّمَ

ْ
ُمْخَتـاُر ِمـْن َخل

ْ
َجـَواُد ال

ْ
ْبـُن َعِلـّیٍ ال

َقاِئـُم ِبَحّقِ اهلِل.
ْ
اِطُق ال ، َو الّنَ َمْهـِدّىُ

ْ
َحَسـِن ال

ْ
اُه ِباْسـِمِه اْبـُن ال ٌن َسـّمَ

َ
ـُة اهلِل ُفـال ، ُثـّمَ اْبُنـُه ُحّجَ َعْسـَکِرّیُ

ْ
اهلِل ال

ُهْم 
َّ

ـَک َو َمْن َتَوال
ُ
ْمَثال

َ
َک ُمْدِرُکُهْم َو أ َماُن ِإّنَ

ْ
: َیا َسـل

َ
ِکِهـْم؟ َقال َماَن ِبِإْدَرا

ْ
ـی ِلَسـل ّنَ

َ
 اهلِل َفأ

َ
ـُت: َیـا َرُسـول

ْ
َماُن: َفَبَکْیـُت، ُثـّمَ ُقل

ْ
 َسـل

َ
َقـال

 َفِإذا 
ْ
َماُن اْقـَرأ

ْ
: َیا َسـل

َ
ـی َعْهِدِهـْم َقـال

َ
 ِإل

ٌ
ـل ـی ُمَؤّجَ  اهلِل! ِإّنِ

َ
ـُت: َیـا َرُسـول

ْ
، ُثـّمَ ُقل

ً
َماُن: َفَشـَکْرُت اهلَل َکِثیـرا

ْ
 َسـل

َ
َمْعِرَفـِة، َقـال

ْ
ِبَحِقیَقـِة ال

َة  َکـّرَ
ْ
ُکـُم ال

َ
 ُثـّمَ َرَدْدنـا ل

ً
 َمْفُعـوال

ً
یـاِر َو کاَن َوْعـدا  الّدِ

َ
ٍس َشـِدیٍد َفجاُسـوا ِخـالل

ْ
وِلـی َبـأ

ُ
نـا أ

َ
 ل
ً
ْیُکـْم ِعبـادا

َ
والُهمـا َبَعْثنـا َعل

ُ
جـاَء َوْعـُد أ

 اهلِل! ِبَعْهـٍد 
َ

ـُت: َیـا َرُسـول
ْ
َماُن: َفاْشـَتّدَ ُبَکاِئـی َو َشـْوِقی َو ُقل

ْ
 َسـل

َ
 َقـال

ً
ْکَثـَر َنِفیـرا

َ
ُکـْم أ نا

ْ
ْمـواٍل َو َبِنیـَن َو َجَعل

َ
ُکـْم ِبأ ْمَدْدنا

َ
ْیِهـْم َو أ

َ
َعل

ا  ِ َمْن ُهَو ِمّنَ
ّ

ٍة، َو ُکل ِئّمَ
َ
ُحَسـْیِن َو ِتْسـَعِة أ

ْ
َحَسـِن َو ال

ْ
ی َو ِبَعِلّیٍ َو َفاِطَمَة َو ال ِبَعْهٍد ِمّنِ

َ
ُه ل  ِإّنَ

ً
دا  ُمَحّمَ

َ
ْرَسـل

َ
ِذی أ

َّ
: ِإی َو ال

َ
ِمْنَک؟ َفَقال

 ،
ً
ُکْفـَر َمْحضـا

ْ
، َو َمَحـَض ال

ً
یَمـاَن َمْحضـا ِ

ْ
 َمـْن َمَحـَض اإل

ُّ
َیْحُضـَرّنَ ِإْبِلیـُس َو ُجُنـوُدُه َو ُکل

َ
َماُن، ُثـّمَ ل

ْ
ـوٍم ِفیَنـا، ِإی َو اهلِل َیـا َسـل

ُ
َو َمْظل

ـی 
َ
ْن َنُمـّنَ َعل

َ
یـُد أ َیـِة َو ُنِر

ْ
  َهـِذِه اآل

ُ
یـل ِو

ْ
، َو َیْجـِری َتأ

ً
َحـدا

َ
ـَک أ ّبُ ـاَراِت [ َو ال َیْظِلـُم َر

َ
ْوَتـاِر َو التـراث ]الّث

َ ْ
ِقَصـاِص َو األ

ْ
ـی ُیْؤَخـَذ ِبال َحّتَ

َن َو هامـاَن َو ُجُنوَدُهما  ْرِض َو ُنـِرَی ِفْرَعـْو
َ ْ
ُهـْم ِفـی األ

َ
ـَن ل واِرِثیـَن َو ُنَمّکِ

ْ
ُهـُم ال

َ
ـًة َو َنْجَعل ِئّمَ

َ
ُهـْم أ

َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ ْ
ِذیـَن اْسـُتْضِعُفوا ِفـی األ

َّ
ال

َماُن 
ْ
ْیـِه َو آِلِه َو َما ُیَباِلی َسـل

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
َماُن ِرَضـی اهلُل َعْنـُه: َفُقْمـُت ِمـْن َبْیـِن َیـَدْی َرُسـوِل اهلِل َصل

ْ
 َسـل

َ
ِمْنُهـْم مـا کاُنـوا َیْحـَذُروَن  َقـال

ِقَیـُه. مقتضـب األثـر فـی النـص علـی األئمـة اإلثنی عشـر، ص6 
َ
ْو ل

َ
َمـْوَت أ

ْ
ِقـَی ال

َ
َمَتـی ل
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کـرد: ای سـرور مـن! در وقـت والدتـش نیـز دیـده می شـود؟ فرمـود:  مفضـل عـرض 

آری بـه خـدا قسـم از سـاعت والدتـش تـا وقـت وفـات پـدر بزرگـوارش؟ع؟ دیـده 

نقـل مشـهور در  او در شـعبان سـال 257 هجـری قمری)بـه  می شـود... والدت 

سـال 255 هجـری قمـری( اسـت. مؤمنیـن امـام؟ع؟ او را در سـال 260 هجـری 

قمـری )زمـان وفـات امام حسـن عسـگری؟ع؟( می بیننـد... و پـس از آنکه غایب 

کـه همـه چشـم ها او را ببینـد. شـد، هیـچ چشـمی او را نمی بینـد تـا زمانـی 

کـرد: یـا سـیدی هفتاد و دو نفـر اصحاب ابی عبداهلل الحسـین؟ع؟  مفضـل عـرض 

هـم بـا ایشـان ظاهـر می شـوند؟ امـام؟ع؟ فرمـود: امـام حسـین؟ع؟ در دوازده هزار 

ظاهـر  اسـت  پوشـیده  سـیاهی  عمامـه  حالیکـه  در  خـود،  شـیعیان  از  صدیـق 
می شـود«.1

روایت چهارم:

در  یارانشان  و  حسین؟ع؟  امام  رجعت  به  صادق؟ع؟  امام  روایت،  این  در 
ُة اْلَقاِئُم« تصریح می کند: زمان »اْلُحّجَ

آیـه شـریفه:  از  و مقصـود  قائـم؟ع؟،  امـام  یعنـی ظهـور  ُعولًا< 
َم�نْ  

ً
َوْعدا >َو کا�نَ 

ُفـَراِت، َعـْن 
ْ
ـِد ْبـِن َنْصـٍر، َعـْن ُعَمـَر ْبـِن ال ِبـی ُشـَعْیٍب ُمَحّمَ

َ
ْیِن، َعـْن أ َحَسـِنّیَ

ْ
 َو َعِلـّیِ ْبـِن َعْبـِد اهلِل ال

َ
ـِد ْبـِن ِإْسـَماِعیل 1.  َعـْن ُمَحّمَ

؟ع؟ ِمْن َوْقٍت  َمْهـِدّیِ
ْ
ُمْنَتَظِر ال

ْ
ُمـوِل ال

ْ
َمأ

ْ
 ِلل

ْ
ـاِدَق؟ع؟ َهل ِدَی الّصَ ُت َسـّیِ

ْ
ل
َ
:  َسـأ

َ
ـِل ْبـِن ُعَمـَر، َقال

َ
ُمَفّض

ْ
ـِل، َعـِن ال

َ
ُمَفّض

ْ
ـِد ْبـِن ال ُمَحّمَ

ُمـُه ِشـیَعُتَنا. 
َ
ـَت ُظُهـوَرُه ِبَوْقـٍت َیْعل ْن ُیَوّقِ

َ
: َحـاَش هلِلَِّ أ

َ
ـاُس؟ َفَقـال ُمـُه الّنَ

َ
ـٍت َیْعل

َ
ُمَوّق

 
ُ

ل ّوَ
َ
ِبیـِه ... أ

َ
ـی َسـاَعِة َوَفـاِة أ

َ
َدِتـِه ِإل

َ
ُیـَرى ِمـْن َسـاَعِة ِوال

َ
ـی، َو اهلِل ل

َ
؟ع؟: َبل

َ
َدِتـِه؟ َقـال

َ
 ُیـَرى َوْقـَت ِوال

َ
ِدی َو ال : َیـا َسـّیِ

ُ
ـل

َ
ُمَفّض

ْ
 ال

َ
َقـال

 َتـَراُه 
َ

یَن َو ِماَئَتْیـِن،... َفـال ُمِحـّقُ َسـَنَة ِسـّتِ
ْ
ُمْؤِمـُن ال

ْ
َدِتـِه ... ِمـْن َشـْعَباَن َسـَنَة َسـْبٍع َو َخْمِسـیَن َو ِماَئَتْیـِن ... َیـَرى َشـْخَصُه ال

َ
ِوال

 َعْیـٍن.
ُّ

َحـٍد َو ُکل
َ
 أ

ُّ
ـی َیـَراُه ُکل َحـٍد، َحّتَ

َ
َعْیـُن أ

؟ع؟: َنَعـْم 
َ

ُحَسـْیِن؟ع؟ َیْظَهـُروَن َمَعـُه؟ َقـال
ْ
ـوا َمـَع ال

ُ
ِذیـَن ُقِتل

َّ
 ال

ً
ِدی َفاالْثَنـاِن َو َسـْبُعوَن َرُجـال َی َو َسـّیِ

َ
: َیـا َمـْوال

ُ
ـل

َ
ُمَفّض

ْ
 ال

َ
َقـال

ْیـِه ِعَماَمـٌة 
َ
، ُمْؤِمِنیـَن ِمـْن ِشـیَعِة َعِلـّیٍ ع، َو َعل

ً
فـا

ْ
ل
َ
؟ع؟   ِفـی اْثَنـْی َعَشـَر أ ُحَسـْیُن ْبـُن َعِلـّیٍ

ْ
ُبـو َعْبـِد اهلِل ال

َ
َیْظَهـُروَن َمَعـُه، َو ِفیِهـْم أ

یـاض األبـرار فـی  َسـْوَداُء. الهدایـة الکبـرى، ص3۹6 و مختصـر البصائـر ؛ ص۴33-۴5۸ و بحـار األنـوار ، ج 53،  ص7 و ر
یف، ج ۲،  مناقـب األئمـة األطهـار، ج 3، ص۲16 و إلـزام الناصـب فـی إثبـات الحجـة الغائـب عجـل اهلل تعالـی فرجـه الشـر

ص۲11 
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بـا هفتـاد  کـه  امـام حسـین؟ع؟ اسـت  ِهْم ...< رجعـت  �یْ
َ
َعل هتَ  ّرَ

َ
ک

ْ
ال ُم 

ُ
ک

َ
ل ا  َرَ�ْ��ن ّمَ 

ُ >�ث

کـه کاله خودهـاى زّریـن بـر سـر دارنـد از دو سـو بـه مـردم  تـن از یـاران وفـادار خـود 

کـرده و بیـرون آمده تـا هیچ  کـه رجعـت  کـه ایـن حسـین؟ع؟ اسـت  خبـر می دهنـد 

مؤمنی درباره آن حضرت شـک و تردید نکند و بدون تردید، او دّجال و شـیطان 

نیسـت و هنوز حجت قائم؟ع؟ میان مردم اسـت، و چون در دل مؤمنان اسـتوار 

فـرا رسـد،  کـه حجـت اسـت  امـام دوازدهـم  او حسـین؟ع؟ اسـت اجـل  کـه  شـود 

کفـن و حنـوط  کـه او را غسـل می دهـد و  و همـان امـام حسـین؟ع؟ خواهـد بـود 

کـش می سـپارد، و عهـده دار تجهیـز جنـازه وصی نشـود مگر وصی  می کنـد و بـه خا
و امـام«.1

کرده و اولین  نتیجه اینکه؛ در روایات متعددی به نام امام مهدی؟ع؟ تصریح 

کننده را در زمان ایشان دانسته اند. بنابراین، ادعای احمد بصری مبنی  رجعت 
از مهدی دوازدهم باطل می شود. ضمن اینکه قبال بطالن  ع رجعت پس  بر وقو

مهدیین اساسا به اثبات رسیده است.

ب. رجعت در آسمان

گفته است:  احمد بصری رجعت را زمینی ندانسته و 
السـماء  فـی  تکـون  و  الجسـمانی  العالـم  هـذا  عـن  مختلـف  آخـر،  ـم 

َ
عال »الرجعـة 

ْصَحاِبـه؛ 
َ
ُحَسـْیِن؟ع؟ ِفـی َسـْبِعیَن ِمـْن أ

ْ
ْیِهـْم  ُخـُروُج ال

َ
َة َعل َکـّرَ

ْ
ُکـُم ال

َ
َقاِئـِم؟ع؟- ُثـّمَ َرَدْدنـا ل

ْ
، ُخـُروُج ال

ً
 َمْفُعـوال

ً
1.  »َو کاَن َوْعـدا

ُمْؤِمُنـوَن ِفیـِه 
ْ
 َیُشـّکَ ال

َ
ـی ال ُحَسـْیَن َقـْد َخـَرَج َحّتَ

ْ
ّنَ َهـَذا ال

َ
ـاِس أ ـی الّنَ

َ
وَن ِإل ُمـَؤّدُ

ْ
ِ َبْیَضـٍة َوْجَهـاِن  ال

ّ
ـُب ِلـُکل ُمَذّهَ

ْ
َبْیـُض ال

ْ
ْیِهـُم ال

َ
َعل

ُحَسـْیُن؟ع؟ 
ْ
ُه ال ّنَ

َ
ُمْؤِمِنیَن أ

ْ
وِب ال

ُ
َمْعِرَفـُة ِفـی ُقل

ْ
ِت ال ْظُهِرِهـْم- َفـِإَذا اْسـَتَقّرَ

َ
َقاِئـُم َبْیـَن أ

ْ
ـُة ال ُحّجَ

ْ
 َشـْیَطاٍن َو ال

َ
ـاٍل َو ال ْیـَس ِبَدّجَ

َ
ـُه ل ّنَ

َ
َو أ

َوِصّیَ 
ْ
 َیِلی ال

َ
؟ع؟  - َو ال ُحَسـْیَن  ْبـَن َعِلـّیٍ

ْ
َحـُدُه ِفـی  ُحْفَرِتـِه - ال

ْ
ُطـُه َو َیل ُنـُه َو ُیَحّنِ ُه َو ُیَکّفِ

ُ
ـل ـِذی ُیَغّسِ

َّ
َمـْوُت َفَیُکـوُن ال

ْ
ـَة ال ُحّجَ

ْ
َجـاَء ال

. کافـی، ج ۸، ص، ۲۰6  َوِصـّیُ
ْ
 ال

َّ
ِإال
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االولـی«1 رجعـت در عالمـی غیـر از عالـم جسـمانی و دنیوی بوده و در آسـمان اول 

محقـق خواهـد شـد.

گفته می شود: در پاسخ به احمد بصری 
که پیرامون  ع رجعت در آسمان، چه خصوصیتی برای شیعیان دارد  اوال وقو
آن، صدها روایت از حضرات معصومین؟مهع؟ صادر شده است. بر اساس روایات، 
کرد،  برای همگان آشکار و علنی خواهد  روز رجعت  را  خداوند متعال دین خود 
بنابراین باید رجعت امری زمینی بوده باشد تا خداوند در آن روز دین خود را بر 

کند. چنانچه از امام باقر؟ع؟ نقل شده است: مردم زمین علنی 
ُمْشـِرُکوَن « 

ْ
َکـِرَه ال ـْو 

َ
ـِه َو ل ِ

ّ
ُکل یـِن  ـی الّدِ

َ
ـْوِل اهلِل  »ِلُیْظِهـَرُه َعل

َ
ِبـی َجْعَفـٍر؟ع؟  ِفـی ق

َ
َعـْن أ

کـه؛ تا دین خـود را بر  ْجَعـِة«.2 امـام؟ع؟ در بـاره ایـن آیـه  : ِلُیْظِهـَرُه  اهلُل  ِفـی  الّرَ
َ

ـال
َ

ق

کنـد و لـو اینکـه مشـرکون ناراحـت شـوند، فرمـود: خداونـد در روز  همـگان ظاهـر 

رجعـت دیـن خـود را ظاهـر می کنـد. 

که رجعت را زمینی و دنیوی دانسته و  ثانیا روایات متعددی صادر شده است 
که به چند روایت اشاره می شود: کرده است  به آن تصریح 

روایت اول:

ِإّنَ  َو  ؟ع؟،  َعِلـّیٍ ْبـُن  ُحَسـْیُن 
ْ
ال ْنَیـا 

ُ
الّد ـی  

َ
ِإل َیْرِجـُع   َو  َعْنـُه  ْرُض 

َ ْ
األ  

ُ
َتْنَشـّق َمـْن   

ُ
ل ّوَ

َ
»أ

ْو 
َ
 أ

ً
یَمـاَن َمْحضـا ِ

ْ
 َمـْن َمَحـَض اإل

َّ
 َیْرِجـُع ِإال

َ
ـٌة، ال  ِهـَی َخاّصَ

ْ
ـٍة َبـل ْیَسـْت ِبَعاّمَ

َ
ْجَعـَة ل الّرَ

کـه از قبـر بیـرون  کسـی  «.3 امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: اّول 
ً
ـْرَک َمْحضـا َمَحـَض الّشِ

1.  الرجعة ثالث ایام اهلل الکبری، ص۲۴-5 
۲.  بحار األنوار، ج 5۲، ص3۴6 

3.  اإلیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة ؛ النص ؛ ص36۰
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آید و بدنیا برگردد حسـین  بن  علی ؟ع؟ اسـت، و رجعت عمومی نیسـت، مختص 

مؤمـن خالـص و مشـرک خالـص اسـت.

روایت دوم:

ُمْؤِمِنیَن َما 
ْ
ِمیـَر ال

َ
 َیا أ

َ
َقـال

َ
 ف

ٌ
َقـاَم َرُجـل

َ
َعَجـِب َبْیـَن ُجَمـاَدى َو َرَجـٍب ف

ْ
 ال

ُّ
ُکل َعَجـُب 

ْ
»ال

ْعَجـُب 
َ
ّیُ َعَجـٍب أ

َ
ـَک َو أ ّمُ

ُ
ْتـَک أ

َ
 َثِکل

َ
َقـال

َ
 َتْعَجـُب ِمْنـُه ف

ُ
 َتـَزال

َ
ـِذی ال

َّ
َعَجـُب ال

ْ
ا ال

َ
َهـذ

ْهـِل َبْیِتـِه«.1
َ
ِ َو ِلَرُسـوِلِه َو أِل

 َعـُدّوٍ هلِلَّ
َّ

ُکل ْمـَواٍت َیْضِرُبـوَن 
َ
ِمـْن أ

اسـت.  رجـب  و  جمـادی  بیـن  در  تعجب هـا  تمامـی  فرمـود:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـرد: یـا امیرالمؤمنیـن ایـن چـه شـگفتی اسـت؟ امـام  مـردی بلنـد شـد و عـرض 

که اصحاب قبور در مابین جمادی  کدام شـگفتی از این عجیب تر اسـت  فرمود: 

اهل بیـت؟مهع؟  ائمـه  خـداو  رسـول  و  خـدا  دشـمنان  بـا  و  می شـوند  زنـده  رجـب  و 

می کننـد. جنـگ 

روایت سوم:

ِبی َعْبِد اهلِل؟ع؟ 
َ
ی أ

َ
ِبـی َعل

َ
ُت َمَع أ

ْ
  َدَخل

َ
ال

َ
ُحَسـْیِن ق

ْ
ـِد ْبـِن َعْبـِد اهلِل ْبِن ال »َعـْن ُمَحّمَ

 
ُ

ول
ُ

ق
َ
 أ

َ
ال

َ
ِة ق َکـّرَ

ْ
 ِفی ال

ُ
ِبی َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َما َتُقول

َ
ِبـی أِل

َ
 أ

َ
َقـال

َ
َجـَرى َبْیَنُهَمـا َحِدیـٌث ف

َ
ف

ْن 
َ
أ  

َ
ْبـل

َ
ق َرُسـوِل اهلِل  ـی 

َ
ِإل َتْفِسـیَرَها  َصـاَر  ّنَ 

َ
أ ِلـَک 

َ
َو ذ  

َّ
َو َجـل َعـّزَ   اهلُل 

َ
ـال

َ
ق َمـا  ِفیَهـا 

ٌة  َکـّرَ  
ً
ِإذا ـَک 

ْ
>ِتل   

َ
َجـل َو  َعـّزَ  اهلِل    

ُ
ـْول

َ
ق ـًة 

َ
ْیل

َ
ل ِعْشـِریَن  َو  ِبَخْمـٍس     

ُ
َحـْرف

ْ
ال ا 

َ
َهـذ ِتـَی 

ْ
َیأ

 اهلُل َعـّزَ 
ُ

ِبـی َیُقـول
َ
ـُه أ

َ
 ل

َ
َقـال

َ
ُهـْم ف

َ
ُحول

ُ
ـْم َیْقُضـوا ذ

َ
ْنَیـا َو ل

ُ
ـی الّد

َ
ا َرَجُعـوا ِإل

َ
خاِسـَرٌة< ِإذ

 
َ

َقـال
َ

ا ف
َ

َراَد ِبَهـذ
َ
ّیَ َشـْی ٍء أ

َ
ـاِهَرِة<  أ ـِإذا ُهـْم ِبالّسَ

َ
مـا ِهـَی َزْجـَرٌة واِحـَدٌة ف

َ
ِإّن

َ
  >ف

َ
َو َجـل

 َتُمـوُت«.2 از محمـد بـن 
َ

 َتَنـاُم َو ال
َ

ْرَواِح َسـاِهَرًة ال
َ ْ
ـُة األ ا اْنَتَقـَم ِمْنُهـْم َو َباَتـْت   َبِقّیَ

َ
ِإذ

عبـداهلل نقـل شـده اسـت: همـراه پـدرم بـر حضـرت صـادق؟ع؟ وارد شـدیم، میـان 

1.  بحار األنوار، ج 53، ص6۰ 
۲.  بحار األنوار، ج 53، ص۴۴ 
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کـرد: درباره  آن حضـرت و پـدرم سـخنی گذشـت، سـپس پـدرم بـه حضـرت عرض 

کـه خداوند  رجعـت چـه می فرماییـد؟ امـام فرمـود: در ایـن بـاره همـان را می گویم 

فرمـود: »ایـن بازگشـت زیـان بخشـی اسـت،« تفسـیر ایـن آیـه بیسـت و پنـج شـب 

کـه مـردم بـه دنیـا  قبـل از رسـیدن آن بـه پیامبـر؟ص؟ رسـید. و ایـن هنگامـی اسـت 

کـه خداوند  کـرد: این  برمی گردنـد و خونخواهـی آنهـا تمـام می شـود، پـدرم عـرض 

< مقصود چیسـت؟  اِهَرهتِ الّسَ ا ُهْم �بِ �ن اإِ
َ َرهتٌ واِ�َدهتٌ �ن ْ حب ما ِهَی رنَ

�نَّ اإِ
َ در قرآن می فرماید: >�ن

گرفتـه شـد و سـپس ُمردنـد، ارواح آنهـا بیـدار  فرمـود: وقتـی از سـتمگران انتقـام 

اسـت نـه می خوابـد و نـه می میـرد.

و  شد  خواهد  محقق  دنیوی  و  کی  خا زمین  همین  در  رجعت  اینکه؛  نتیجه 

چنانچه غیر از این باشد اثری بر آن مترتب نشده و ثمره ای نخواهد داشت.

حکومت ائمه رجعت؟مهع؟ �
که رجعت ائمه معصومین؟مهع؟ بالفاصله پس از امام  پس از اثبات این مسأله 
کننده پس از ایشان، امام حسین بن علی؟ع؟  دوازدهم؟ع؟ بوده و اولین رجعت 
خواهد بود، نوبت به آن می رسد تا حکومت آن معصومین؟مهع؟ در زمان رجعت 

به اثبات برسد. 
رجعت  عصر  در  آنان  جهانی  حکومت  به  ائمه؟مهع؟  از  متعددی  روایات  در 
اشاره شده و ایشان را در آن زمان صاحب االمر و صاحب حکم دانسته اند. همین 
ائمه  را در وجود  کرده و آن  را نفی  ایشان  از  امر و حکم هر شخصی غیر  مسأله، 
نیز  ائمه؟مهع؟  که فلسفه رجعت  رجعت؟ع؟ منحصر می نماید. الزم به ذکر است 
در همین تشکیل حکومت عدل الهی جمع شده و هیچ دلیل دیگری غیر از آن 
که ائمه رجعت فاقد حکومت  برای مسأله رجعت متصور نیست. لذا در صورتی 
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این  از  متعددی  روایات  چنانچه  شد.  خواهد  غرض  نقض  بدانیم،  خالفت  و 
که به چند مورد اشاره می شود: واقعیت پرده برداشته 

روایت اول: 

ِفـی  ُیْحَشـُر  ِتُکـْم... 
َ
ِلَدْول ُمْرَتِقـٌب  ْمِرُکـْم، 

َ
أِل ُمْنَتِظـٌر  ِبَرْجَعِتُکـْم ،  ٌق  َنا...ُمَصـّدِ

َ
أ

َ
»ف

 ِفـی َعاِفَیِتُکـْم، َو 
ُ

ف ِتُکـْم، َو ُیَشـّرَ
َ
ـُک ِفـی َدْول

َّ
ُزْمَرِتُکـْم، َو َیُکـّرُ ِفـی َرْجَعِتُکـْم، َو ُیَمل

ْحَیاِنی ِفی 
َ
ِتُکـْم، َو أ

َ
َنِنی ِفی َدْول

َ
 ِبُرْؤَیِتُکـْم َو َمّک

ً
اِمُکـْم، َو َتَقـّرُ َعْیُنـُه َغدا ّیَ

َ
ـُن ِفـی أ

َ
ُیَمّک

اِمُکـْم«1. موسـی بـن عبـداهلل نخعـی از امـام هـادی؟ع؟  ّیَ
َ
َکِنـی ِفـی أ

َّ
َرْجَعِتُکـْم، َو َمل

چـه  شـما  از  کـدام  هـر  زیـارت  هنـگام  در  کـردم  عـرض  ایشـان  بـه  می کنـد.  نقـل 

کـرد و از  بگویـم؟ لـذا زیـارت نامـه را تمامـا فرمـود و در اثنـاء آن بـه رجعـت اشـاره 

آن جملـه فرمـود: پـس مـن رجعت تـان را تصدیـق می کنـم و چشـم بـه راه امر شـما 

کـه در  کسـانی قـرار بـده  هسـتم، در انتظـار حکومـت شـما بـه سـر می بـرم... مـرا از 

گـروه شـما محشـور می شـوند، و در زمـان رجعت تـان دوبـاره بـه دنیـا بـاز می گـردد، 

کامـل شـما مفتخـر  و در دولـت شـما بـه فرمانروایـی می رسـند و در دوران سـالمت 

می گردنـد، و در روزگار شـما اقتـدار می یابنـد.

روایت دوم:

 
ً
َث ِماَئـِة َسـَنٍة َو َیـْزَداُد ِتْسـعا

َ
َبْیـِت َبْعـَد َمْوِتـِه َثـال

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
ـا أ  ِمّنَ

ٌ
َیْمِلَکـّنَ َرُجـل

َ
»َو اهلِل ل

ُء 
َ

َبـال
ْ
 ال

َ
ا اْشـَتّد

َ
ـِإذ

َ
َقاِئـِم ... ف

ْ
 َبْعـَد َمـْوِت  ال

َ
َقـال

َ
 ف

َ
ـال

َ
ِلـَک ق

َ
َمَتـی َیُکـوُن ذ

َ
ـُت ف

ْ
ُقل

َ
 ف

َ
ـال

َ
ق

 َعـُدّوٍ 
َّ

ُکل  
ُ

َیْقُتـل
َ

ُمْنَتِصـِر ف
ْ
 ِلل

ً
ْنَیـا َغَضبـا

ُ
ـی الّد

َ
اُح ِإل

َ
ـّف َج الّسَ ُمْنَتِصـُر َخـَر

ْ
 ال

َ
ِتـل

ُ
ْیـِه َو ق

َ
َعل

ُحَسـْیُن ْبـُن َعِلّیٍ َو 
ْ
ُمْنَتِصـُر ال

ْ
اُح َیـا َجاِبـُر ال

َ
ـّف ُمْنَتِصـُر َو َمـِن الّسَ

ْ
 َتـْدِری َمـِن ال

ْ
َنـا َو َهـل

َ
ل

ِبـی َطاِلـٍب؟ع؟ «.2 از جابـر بـن یزیـد جعفی روایت شـده اسـت: از 
َ
اُح َعِلـّیُ ْبـُن أ

َ
ـّف الّسَ

1.  من ال یحضره الفقیه، ج۲، ص37۰، ح16۲5 و مختصر البصائر، ص136 
۲.  اإلختصاص، ص۲57 
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کـه فرمـود: بـه خـدا قسـم مـردی از مـا اهل بیـت؟مهع؟ بعد از  امـام باقـر؟ع؟ شـنیدم 

کـردم این چه زمانـی خواهد  مرگـش، سـیصد و نـه سـال حکومـت می کنـد. عـرض 

گرفـت و امـام  گرفتـاری بـر وی شـدت  بـود؟ فرمـود بعـد از وفـات قائـم؟ع؟. وقتـی 

کـه از شـهادت امام  منتصـر کشـته شـد، امـام سـفاح در حالـی بـه دنیـا بـاز می گـردد 

ک اسـت. پـس تمـام دشـمنان سـتمگر را می کشـد و تمـام زمیـن را  منتصـر غضبنـا

کار او را اصـالح می کنـد و او سـیصد و نـه سـال حکومـت  مالـک می شـود و خداونـد 

سـفاح  و  منتصـر  امـام  می دانـی  آیـا  جابـر!  ای  فرمـود:  امـام؟ع؟  آنـگاه  می کنـد. 

کیسـت؟ منتصـر حسـین؟ع؟ و سـفاح امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت.

روایت سوم:
َو  ْنِبیـاَء 

َ
أ ِفیُکـْم   

َ
َجَعـل  

ْ
»ِإذ   

َ
َجـل َو  َعـّزَ  اهلِل  ـْوِل 

َ
ق َعـْن  اهلِل؟ع؟  َعْبـِد  َبـا 

َ
أ ُت 

ْ
ل

َ
َسـأ

ُتـُه،  ّیَ ّرِ
ُ

َو ذ  
ُ

ِإْسـَماِعیل َو  ِإْبَراِهیـُم  َو   اهلِل؟ص؟ 
ُ

َرُسـول ْنِبَیـاُء: 
َ ْ
: األ

َ
َقـال

َ
ف  »

ً
ـوکا

ُ
ُمل ُکـْم 

َ
َجَعل

ـِة  َجّنَ
ْ
ـَک ال

ْ
: »ُمل

َ
ـال

َ
ْعِطیُتـْم ؟ ق

ُ
ـٍک  أ

ْ
َی  ُمل

َ
ـُت: َو أ

ْ
ُقل

َ
: ف

َ
ـال

َ
ـُة؟مهع؟« ق ِئّمَ

َ ْ
ـوُک: األ

ُ
ُمل

ْ
َو ال

از  کـه  پـدرش نقـل می کنـد  زبـان  از  بـن سـلیمان دیلمـی  ِة«.1محمـد  َکّرَ
ْ
ال ـَک 

ْ
ُمل َو 

پادشـاهان  و  پیغمبـران  را  »شـما  پرسـیدم:  را  آیـه  ایـن  تفسـیر  صـادق؟ع؟  امـام 

و  ابراهیـم  و  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  انبیـاء  از  مقصـود  فرمـود:  حضـرت  دادیـم«،  قـرار 

هسـتند.  ائمـه؟مهع؟  پادشـاهان  از  منظـور  و  اسـت  ایشـان  ذریـه  و  اسـماعیل؟ع؟ 

کـردم: خداونـد چـه سـلطنتی بـه شـما عطـا فرمـوده؟ فرمـود: سـلطنتی در  عـرض 

رجعـت.  هنـگام  در  سـلطنتی  و  بهشـت 

کی از حکومت ائمه رجعت هستند، تشکیل حکومت  که حا با وجود روایاتی 
که دلیل رجعتشان  افرادی با عنوان مهدیین، آنهم با وجود ائمه معصومین؟مهع؟ 

1.  مختصر البصائر، ص 11۹ 
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تضادی  این  و  بوده  معنی  بی  است،  الهی  عدل  خالفت  و  حکومت  تشکیل 
)بر فرض  که مهدیین  باشیم  به آن  قائل  اینکه  بود. مگر  غیر قابل حل خواهد 
که توسط ائمه رجعت؟ع؟ به  صحت و قبول مهدیین( از ُحکام و والیانی هستند 
که آنهم مساله ای غیر از خالفت  والیت های دور و نزدیک منصوب خواهند شد 

مهدیین است.

پرسش های درس
کنید.. 1 احتماالت دوران پس از امام مهدی؟ع؟ را تشریح 
کریم برای اثبات رجعت بنویسید.. 2 یک دلیل از قرآن 
کسانی هستند؟. 3 کنندگان چه  گروه از رجعت  اولین 
کیست؟. 4 کنندگان  اولین امام از رجعت 
باور احمد بصری درباره رجعت را توضیح دهید.. 5
کنید.. 6 حکومت ائمه رجعت؟ع؟ را اثبات 





درس پانزدهم
نیابت فقهاء از 
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به  را  آن  معصومین؟مهع؟  که  است  مسأله ای  مهدی؟ع؟  امام  غیبت  خبر 
مطلع  غیبت  امر  چگونگی  و  کیفیت  از  را  آنان  همواره  و  کرده  گوشزد  مسلمانان 
ساخته اند.1 با این وجود، باید در زمان غیبت امام؟ع؟، سیستم و نظامی برای 
گمراه نشده و سخن  گرفته شده باشد تا با تمسک به آن،  هدایت مردم در نظر 

کنند.  دین را دریافت 
امام  زمان  از  مخصوصًا  معصومین؟مهع؟،  ائمه  گفتار  و  عملکرد  از  آنچه 
»نظام  کردن  نهادینه  و  سازی  پیاده  و  طراحی  است،  گردیده  مشهود  باقر؟ع؟ 
مردم  در صورت عدم دسترسی  بتواند  که  نظامی  است.  مردم  بین  در  فقاهتی« 
کارآیی خاص خود را داشته و ضمن عهده دار شدن امور نیابتی  به معصوم؟ع؟، 
کید ائمه  از جانب امام؟ع؟، احکام الهی را نیز جاری سازد. از این رو، سفارش ا
انتظار ثمر بخشی و  معصومین؟مهع؟ به اصحابشان در خصوص تفقه در دین و 
خیر از آنان، این نظریه را تثبیت می کند. چنانچه امام صادق؟ع؟ با بشیر دّهان 

ا«.2  َ �ن ْ�َ�ا�بِ
أَ
ُ� ِم�نْ ا

�تَّ
�نَ �تَ َ ا �ی

َ
َم�نْ  ل �ی َر �نِ �یْ

ا حنَ
َ
می فرماید: »ل

ٌة«.  همانا برای صاحب این امر دو غیبت اسـت. یکی 
َ
یل ْخـَرى َطِو

ُ ْ
ْمـِر ِفیـِه َغْیَبَتْیـِن  َواِحـَدٌة َقِصیـَرٌة َو األ

َ ْ
1.  »ِإّنَ ِلَصاِحـِب َهـَذا األ

از آنها مدتش کوتاه و دیگری طوالنی است. إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 5، ص11۸ 
۲.  الکافی، ج 1، ص33 
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لذا توصیه معصومین؟مهع؟ به تفقه در دین1، سفارش به اطاعت و پیروی از 
مراجعه  برای  ترغیب مردم  فقهاء دین3،  و جایگاه  بیان عظمت  فقهای دین2، 
به فقهاء جهت دریافت فتوا4، تعیین برخی از فقهاء برای مناظره با مخالفین5، 
کی از اجرای نظام فقاهتی در ادامه  کید به تربیت طالب علوم دینی6 و... حا تأ
تئوریک  سازی  »آماده  دوره  را  دوران  این  می توان  که  می باشد  امامتی«  »نظام 

جامعه دینی برای پذیرش نظام فقاهتی« دانست.
پس از پذیرش این باور، نوبت به آماده سازی عملی مردم می رسد تا در حضور 
امام؟ع؟ امکان وقوعی این نظام جدید را به نظاره بنشینند. بنابراین، با آغاز غیبت 
از نظام فقاهت)نواب  صغری،  شیعیان را به طور عملی وارد مسیر والیت پذیری 
اربعة(7 نموده و روش هدایت پذیری از فقهاء را به آنان آموزش دادند. در این دوره 
امام؟ع؟  با  نواب خاص،  به عنوان  فقیه منتخب،  به واسطه چهار  کوتاه، مردم 

ْعَراِبٌی   
َ
یِن َفُهـَو أ ْه ِمْنُکـْم ِفی الّدِ

َ
ـْم َیَتَفّق

َ
ـُه َمْن ل یـِن  َفِإّنَ ُهـوا ِفـی  الّدِ

َ
  َتَفّق

ُ
َبـا َعْبـِد اهلِل؟ع؟ »َیُقـول

َ
 َسـِمْعُت أ

َ
ِبـی َحْمـَزَة َقـال

َ
1.  َعِلـّیِ ْبـِن أ

ُهْم َیْحـَذُروَن« . الکافی، ج 1، ص31 
َّ
َعل

َ
ْیِهْم ل

َ
یـِن َو ِلُیْنـِذُروا َقْوَمُهـْم ِإذا َرَجُعـوا ِإل ُهـوا ِفـی الّدِ

َ
 ِفـی ِکَتاِبـِه- ِلَیَتَفّق

ُ
ِإّنَ اهلَل َیُقـول

ُحَصْیـِن َعْن ُعَمَر 
ْ
ـِد ْبـِن ِعیَسـی َعـْن َصْفـَواَن ْبِن َیْحَیی َعـْن َداُوَد ْبِن ال ُحَسـْیِن َعـْن ُمَحّمَ

ْ
ـِد ْبـِن ال ـُد ْبـُن َیْحَیـی َعـْن ُمَحّمَ ۲.  ُمَحّمَ

ِلَنا 
َ

ْن َقـْد َرَوى َحِدیَثَنا َو َنَظَر ِفی َحال ْصَحاِبَنا... »َمْن َکاَن ِمْنُکْم ِمّمَ
َ
ْیـِن ِمـْن أ

َ
َبـا َعْبـِد اهلِل ع- َعـْن َرُجل

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
: َسـأ

َ
ـَة َقـال

َ
ْبـِن َحْنَظل

 
َ

َما اْسـَتَخّف ُه ِمْنُه َفِإّنَ
ْ
ْم َیْقَبل

َ
 َفِإَذا َحَکَم ِبُحْکِمَنا َفل

ً
ِکما ْیُکْم َحا

َ
ُتـُه َعل

ْ
ـی َقـْد َجَعل  َفِإّنِ

ً
َیْرَضـْوا ِبـِه  َحَکمـا

ْ
ْحَکاَمَنـا َفل

َ
َو َحَراِمَنـا َو َعـَرَف أ

ـْرِک ِباهلل«.  الکافی، ج1، ص67  ی َحّدِ الّشِ
َ
ـی اهلِل َو ُهـَو َعل

َ
اّدُ َعل ْیَنـا الـّرَ

َ
اّدُ َعل ْیَنـا َرّدَ َو الـّرَ

َ
ِبُحْکـِم اهلِل َو َعل

َحاِرُث 
ْ
ُعَرِنـُی   َو ال

ْ
ُة ال َحِمـِق َو ُحْجـُر ْبُن َعـِدّیٍ َو َحّبَ

ْ
 َعْمـُرو ْبـُن ال

َ
: َدَخـل

َ
ِبیـِه ُجْنـَدٍب َقـال

َ
ْحَمـِن ْبـِن ُجْنـَدٍب   َعـْن أ 3.  َعـْن َعْبـِد الّرَ

ُفَقَهـاء«  الغارات، ج 1،ص۲1۰ 
ْ
َماُء َو ال

َ
ُعل

ْ
 ِفیُکـُم ال

ً
ْهـَدى  َسـِبیال

َ
ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ قـال:   »أ

ْ
ِمیـِر ال

َ
ـی أ

َ
ْعـَوُر َو َعْبـُد اهلِل ْبـُن َسـَبٍإ  َعل

َ ْ
األ

یـز بـن المهتـدی و کان خیـر قمـی رأیتـه و کان وکیـل الرضـا؟ع؟ و خاصتـه  ۴.  حدثنـی الفضـل بـن شـاذان قـال حدثنـی عبـد العز
فقـال إنـی سـألته فقلـت إنـی ال أقـدر علـی لقائـک فـی کل وقـت فعمـن آخـذ معالـم دینـی فقـال »خـذ عـن یونـس بـن عبـد 

الرحمـن«. رجـال کشـی، ج ۲، ص 77۸ و 7۸6 
5.  مناظره مؤمن الّطاق با مرد شامی، مناظره ِهشام بن حکم با َعْمرو بن ُعَبْید.   

َحَجر«. بحار االنوار، ج 1، ص ۲۲۲ 
ْ
َوْشِم ِفی ال

ْ
ِة ال

َ
َم  ِفی  َشَباِبِه  َکاَن ِبَمْنِزل

َّ
 اهلِل ص  َمْن  َتَعل

ُ
 َرُسول

َ
6.  » َقال

7.  عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری.
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کبری، ارتباط شیعیان به  ارتباط داشته و پس از وفات نائب چهارم و آغاز غیبت 
گردید. اما با توجه به نهادینه شدن نظام فقاهتی و  کامل با امام؟ع؟ قطع  طور 
پذیرش امکان اطاعت نیابتی از فقهاء، شیعیان بدون درنگ به فقهاء جامع الشرایط 

کردند.  کرده و در امور دینی و اجتماعی خود کسب تکلیف  مراجعه 

نیابت خاصه فقیه �
نیابت خاصه فقیه مختص به نواب اربعه)عثمان بن سعید عمری، محمد 
بن عثمان، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری( بوده و هیچ فردی 
پس از آن بزرگواران اجازه تصدی این منصب را ندارد. وجه تمایز منصب نیابت 

خاص با نیابت عامه عبارتند از:
الف. نایب خاص نیـــــاز به نص تعیین کننده دارد: 

نص  به  نیاز  فقیه،  خاص  نیابت  گذاری  وا معصومین؟مهع؟،  سیره  اساس  بر 
صریح دارد. لذا زمانی که معصوم؟ع؟ بخواهد فردی را به عنوان نائب خاص خود 
کند، باید به اسم نائب و همچنین  در یک امر خاص یا در تمامی امور منصوب 
ع نیابت او تصریح فرماید. به عنوان نمونه در نصب و اعالن وثاقت و نیابت  نو
تام جناب عثمان بن سعید و محمد بن عثمان توسط امام حسن عسکری؟ع؟ 

آمده است: 
ـی   َعّنِ

َ
ـَک  ف

َ
ـاال ل

َ
َیـاِن َو َمـا ق ـی ُیَؤّدِ َعّنِ

َ
ـی ف ْیـَک َعّنِ

َ
َیـا ِإل

َ
ّد

َ
َمـا أ

َ
َعْمـِرّیُ َو اْبُنـُه ِثَقَتـاِن ف

ْ
»ال

ُموَنـاِن«1 
ْ
َمأ

ْ
ال َقَتـاِن  الّثِ ُهَمـا 

َ
ِإّن

َ
ف ِطْعُهَمـا 

َ
أ َو  ُهَمـا 

َ
ل اْسـَمْع 

َ
ِن ف

َ
َیُقـوال

َعمـرى و پسـرش هـر دو ثقه انـد، هـر چـه از مـن بـه تـو رسـانند از مـن رسـانده اند و 

1.  کافی، ج 1، ص3۲۹ 
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که هر  گفته انـد از آنها بشـنو و از آنها اطاعـت کن  گوینـد از قـول مـن  هـر چـه بـه تـو 

دو ثقـه و امین هسـتند.

ب. امکان مشاهده برای نواب خاص

نواب اربعه قادر به ارتباط و مشاهده حضرت حجت؟ع؟ بوده و امورات مهم 
گذاشته و در سایر موارد، شخصًا اقدام  مردم را به طور مستقیم با حضرت در میان 
به صدور فتوا می کردند. با وفات آخرین نائب امام؟ع؟ امکان ارتباط مستقیم با 
آن حضرت غیر ممکن شده و مدعیان مشاهده تکذیب شدند. چنانچه در توقیع 

مبارک سمری؟هر؟ آمده است:
ِفـی  ِم 

َ
ـال الّسَ ِبَمِدیَنـِة  ُکْنـُت   :

َ
ـال

َ
ق ـُب  ُمَکّتِ

ْ
ال ْحَمـَد 

َ
أ ْبـُن  َحَسـُن 

ْ
ال ـٍد  ُمَحّمَ ُبـو 

َ
أ َثَنـا 

َ
َحّد

ُروَحـُه  اهلُل  َس 
َ

ـّد
َ

ق ـُمِرّیُ  الّسَ ـٍد  ُمَحّمَ ْبـُن  َعِلـّیُ  ـْیُخ 
َ

الّش ِفیَهـا  ـَی  ِ
ّ

ُتُوف ِتـی 
َّ
ال ـَنِة  الّسَ

 ُنْسـَخُتُه: »بسـم اهلل الرحمن 
ً
اِس َتْوِقیعا ی الّنَ

َ
َج ِإل ْخَر

َ
أ

َ
ـاٍم ف ّیَ

َ
اِتـِه ِبأ

َ
 َوف

َ
ْبـل

َ
َحَضْرُتـُه ق

َ
ف

ٌت  ـَک َمّیِ
َ
ِإّن

َ
ْجـَر ِإْخَواِنـَک ِفیـَک ف

َ
ْعَظـَم اهلُل أ

َ
ـُمِرّیَ أ ـٍد الّسَ الرحیـم - َیـا َعِلـّیَ ْبـَن ُمَحّمَ

َحـٍد َیُقـوُم َمَقاَمـَک َبْعـَد 
َ
ـی أ

َ
 ُتـوِص ِإل

َ
ْمـَرَک َو ال

َ
اْجَمـْع أ

َ
ـاٍم ف ّیَ

َ
ِة أ َمـا َبْیَنـَک َو َبْیـَن ِسـّتَ

ِلـَک 
َ

 َو ذ
َّ

ِن اهلِل َعـّزَ َو َجـل
ْ

 َبْعـَد ِإذ
َّ

 ُظُهـوَر ِإال
َ

ـال
َ

اِنَیـُة ف
َ
َغْیَبـُة الّث

ْ
َعـِت ال

َ
َقـْد َوق

َ
اِتـَک ف

َ
َوف

ِعی  
َ

ِتی ِشـیَعِتی َمْن  َیّد
ْ
 َو َسـَیأ

ً
ْرِض َجْورا

َ ْ
ِء األ

َ
ـوِب َو اْمِتال

ُ
ُقل

ْ
ْسـَوِة ال

َ
َمـِد َو ق

َ ْ
َبْعـَد ُطـوِل األ

َکاِذٌب  ُهَو 
َ

ْیَحِة ف ـْفَیاِنّیِ َو الّصَ  ُخُروِج الّسُ
َ

ْبـل
َ

ُمَشـاَهَدَة ق
ْ
َعـی ال

َ
َمـِن إّد

َ
 ف

َ
ال

َ
ُمَشـاَهَدَة أ

ْ
ال

َو  ْوِقیـَع  الّتَ ا 
َ

َهـذ َنَسـْخَنا 
َ

ف  
َ

ـال
َ

ق َعِظیـِم- 
ْ
ال َعِلـّیِ 

ْ
ال ِبـاهلِل   

َّ
ِإال َة  ـّوَ

ُ
ق  

َ
َو ال  

َ
َحـْول  

َ
َو ال ُمْفَتـٍر 

 
َ

ِقیـل
َ

ْیـِه َو ُهـَو َیُجـوُد ِبَنْفِسـِه ف
َ
ـاِدُس ُعْدَنـا ِإل َیـْوُم الّسَ

ْ
َکاَن ال ـا  ّمَ

َ
ل

َ
َخَرْجَنـا ِمـْن ِعْنـِدِه ف

ا 
َ

َهـذ
َ

ْمـٌر ُهـَو َباِلُغـُه َو َمَضـی َرِضـَی اهلُل َعْنـُه ف
َ
ِ أ

 هلِلَّ
َ

َقـال
َ

ـَک ِمـْن َبْعـِدَک ف ـُه َمـْن َوِصّیُ
َ
ل
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ٍم ُسـِمَع ِمْنـُه«.1 اى علـّی بـن محّمـد سـمرّى! خداونـد اجـر برادرانـت را در 
َ

َکال آِخـُر 

کـه تـو ظـرف شـش روز آینـده خواهـی مـرد، پـس خـود را  گردانـد  عـزاى تـو عظیـم 

کـه پـس از وفاتـت قائـم مقـام تـو  کـن و بـه احـدى وصّیـت مکـن  بـراى مـرگ مهّیـا 

شـود زیـرا غیبـت تاّمـه واقـع شـده و ظهورى نیسـت مگر پس از اذن خـداى تعالی 

و آن پـس از ّمدتـی طوالنـی و قسـاوت دلهـا و پـر شـدن زمیـن از سـتم واقـع خواهد 

کنند، بدانید هر  دعاى مشـاهده 
ّ
کسـانی نزد شـیعیان من آیند و ا شـد و به زودى 

کنـد دروغ گـوى  دعـاى مشـاهده 
ّ
کـه پیـش از خـروج سـفیانی و صیحـه آسـمانی ا

افتـرا بنـد اسـت و ال حـول و ال قـوة اال بـاهلل العلـی العظیـم. پـس؛ حاضریـن از آن 

ج شـدند و چون روز ششـم فرا رسـید نزد او  کردند و از نزد او خار توقیع استنسـاخ 

بازگشـته و او را در حـال احتضـار بـود، یکـی از مردمـان پرسـید: وصـّی پـس از شـما 

کـرد  کـه خـود او رسـاننده آن اسـت و فـوت  گفـت: خداونـد را امـرى اسـت  کیسـت؟ 

کـه از او شـنیده شـد.  کالمـی بـود  و ایـن آخریـن 

و  بوده  اهمیت  حائز  که  است  نکاتی  شده،  اشاره  بدان  توقیع  این  در  آنچه 
کرد: بایستی بدان اشاره 

الف. تعیین نایب خاص

نائب  توسط  بایستی  سفارت،  و  خاص  نایب  تعیین  توقیع،  متن  اساس  بر   
ْعَ�  َ �ب اَمَک  َ َم�ت وُم  �تُ َ �ی َ�ٍد 

أَ
ا ى 

َ
ل اإِ وِ�  �تُ ا 

َ
ل »َو  است:  فرموده  امام؟ع؟  چنانچه  باشد.  قبلی 

َک«، لذا علی بن محمد سمری حق انتخاب شخص دیگری به عنوان قائم  ا�تِ
َ َو�ن

1.  کمال الدین و تمام النعمة، ص516 و غیبة طوسـی، ص 3۹5 و الثاقب فی المناقب، ص6۰1 و االحتجاج طبرسـی، ج۲، 
ص۲۹6 و الطرائـف، ص1۸۴ و کشـف الغمـة، ج3، ص33۸ و الصـراط المسـتقیم، ج۲، ص۲36 و اسـرار االمامـة، ص۸۹ 
و حدیقـة الشـیعة، ج۲، ص۹۹۰ و اثبـاة الهـداة، ج5، ص3۲1 و منتهـی االمـال، ج۲، ص۸۴۲ و بحاراالنـوار، ج51، ص361 

و اعیـان الشـیعه، ج۲، ص۴۸ و...
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نیابت  باب  اساس،  این  بر  و  نداشته  حضرت  خاص  نائب  عنوان  به  خود  مقام 
که امر حضرت بر مردم مشخص شود بسته شده و  تا موعدی خاص و تا زمانی 
مردم تکلیفی در مقابل بیعت با مدعیان بابیت ندارند. چنانچه امام صادق؟ع؟ 

کبری فرمودند: در باب وظیفه شیعیان در زمان غیبت 
ـاُس ِفـی  ـُه َمـا َیْصَنـُع الّنَ

َ
ـُت ل

ْ
ُقل

َ
ـاِس َزَمـاٌن َیِغیـُب َعْنُهـْم ِإَماُمُهـْم ف ـی الّنَ

َ
ِتـی َعل

ْ
 »َیأ

ُهـْم«.1 
َ
ل ـَن  َیَتَبّیَ ـی  َحّتَ ْیـِه 

َ
َعل ُهـْم  ـِذی 

َّ
ال ْمـِر 

َ ْ
ِباأل ـُکوَن   َیَتَمّسَ  

َ
ـال

َ
ق َمـاِن  الّزَ ِلـَک 

َ
ذ

کـه امـام زمانشـان از آنـان غائـب خواهـد شـد.  بـر مـردم زمانـی فراخواهـد رسـید 

کـه  امـری  بـه  مـردم  فرمـود:  مـردم چیسـت؟  تکلیـف  زمـان  آن  کـردم در  عـرض 

گـردد. کننـد تـا تـا اینکـه امـر امـام بـر آنـان روشـن  سـابقا بـر آن بودنـد تمسـک 

در این روایت؛ ضمیر مستتر در »حّتی یتبّین لهم« به امام؟ع؟ بازگشت دارد. 
یعنی اینکه تکلیف مردم در زمان غیبت، انتظار ظهور و آمدن حضرت است نه 

اطاعت از مدعیان نیابت و وکالت.2 

ب: علت انسداد باب نیابت خاصه

است.  کبری  غیبت  آغاز  دیگر،  شخص  به  سمری  وصیت  ممنوعیت  علت 
چنانچه امام؟ع؟ در متن توقیع بدان اشاره فرموده و آمده است: 

ِلـَک َبْعَد ُطوِل 
َ

 َو ذ
َّ

ِن اهلِل َعـّزَ َو َجل
ْ

 َبْعـَد ِإذ
َّ

 ُظُهـوَر ِإال
َ

ـال
َ

اِنَیـُة ف
َ
َغْیَبـُة الّث

ْ
َعـِت ال

َ
َقـْد َوق

َ
»ف

«، بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه »فـاء« 
ً
ْرِض َجـْورا

َ ْ
ِء األ

َ
ـوِب َو اْمِتـال

ُ
ُقل

ْ
ْسـَوِة ال

َ
َمـِد َو ق

َ ْ
األ

کبـری علـت اصلـی انسـداد بـاب  َعـت« تعلیلیـه اسـت، لـذا آغـاز غیبـت 
َ

َقـْد َوق
َ

در »ف

نیابـت بـوده و دلیلـی بـر نقـض ایـن مسـأله از جانـب حضـرت وجـود نـدارد.

1.  کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص35۰ 
۲.  مکیال المکارم فی فوائد دعاء للقائم)علیه السالم(، ج ۲، ص۴13 
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ج: پیشگویی ظهور مدعیان دروغین

حضرت در ادامه توقیع به ظهور زود هنگام مدعیان دروغین نیابت خاصه 
ى  ِ

�ت
أْ
ا َ اشاره فرموده و شیعیان را از آن خطر بزرگ برحذر می دارند. لذا فرمودند: »َس�ی

 .» اَهَ�هتَ
َ ُمسث

ْ
ِعی  ال

َ
�ّ ى َم�نْ  �یَ َع�تِ �ی ِ سث

د: ادعای مشاهده تا موعد خاص

ادعای مشاهده و نیابت تا قبل از خروج سفیانی و ندای آسمانی مورد قبول 
َو  ّىِ  ِ

ا�ن َ �ی
�نْ الّسُ ُرو�بِ  حنُ َل  �بْ

�تَ اَهَ�هتَ 
َ ُمسث

ْ
ال َعی 

َ
�ّ اإ َم�نِ 

�نَ ا 
َ
ل
أَ
»ا فرمودند:  حضرت  چنانچه  نیست. 

ٍر«.  �تَ
�بٌ ُم�نْ ُهَو َکا�نِ

َ��تِ �نَ �یْ
َ

الّ�

خاصه  نیابت  ادعای  صدد  در  بصری  احمد  همچون  فردی  چنانچه  لذا 
کرده و پس از آن بر ادعای خود  است، باید تا خروج سفیانی و ندای آسمانی صبر 

پافشاری نماید.   
که در این توقیع، مدعیان مشاهده تکذیب شده اند و ربطی  گر اشکال شود  ا

به مدعیان نیابت و سفارت ندارد، اینگونه پاسخ داده می شود:
بوده و حضرت، علی  نیابت خاصه  پیرامون مسأله  توقیع،  اواًل؛ شأن صدور 

بن محمد سمری را از انتخاب وصی و قائم مقام بعدی برحذر داشته اند و این 
که حضرت با صدور این توقیع مبارک، در صدد انکار مدعیان  به این معناست 

نیابت و سفارت، بعد از نایب چهارم می باشد.
�بٌ  ُهَو َکا�نِ

اَهَ�هتَ ... �نَ
َ ُمسث

ْ
َعی ال

َ
َم�نِ اّ�

؛ حضرت در ادامه این توقیع می فرماید: »�نَ ً
ثانیا

بین  که  داشت  توجه  باید  است.  گو  افترا و  کذاب  مشاهده  مدعی  یعنی  ٍر«.  �تَ
ُم�نْ

داشته  مشاهده  ادعای  صرف  کسی  گر  ا لذا  است.  واضحی  فرق  ُمفَتر  و  کّذاب 
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آن  و  کند  توکیل  یا  نیابت  ادعای  شخص  همان  گر  ا اما  می باشد  کذاب  باشد، 
گو بوده و چیزی را به دروغ  استنابه را به حضرت منتسب نماید، این شخص افترا
کنار هم آمده است  به ایشان نسبت می دهد. لذا در متن توقیع هر دو عبارت در 
گر حضرت  که ادعای مشاهده و توکیل می کنند را رد نماید. بنابراین ا کسانی را  تا 
این حکم شامل  « در آن صورت  ٌ �ب ُهَو َکا�نِ

�نَ اَهَ�هتَ 
َ ُمسث

ْ
ال َعی 

َ
�ّ اإ َم�نِ 

فقط می فرمود:  »�نَ
که ادعای دیدار با حضرت را داشتند می شد، در حالیکه بیش از  تمامی افرادی 
که  کتب شیعه ذکر شده است  هزار داستان معتبر از احواالت تشرف یافتگان در 

کذاب نبوده و در ادعای خود صادق هستند. کدام  هیچ 
نکته قابل توجه اینکه احمد بصری برخالف مبنای خود در خصوص عدم 
به  مجبور  اینبار  روایات،  سندی  بررسی  بودن  نادرست  و  رجال  علم  پذیرش 
تمسک به علم رجال شده و این توقیع مبارک را ضعیف السند دانسته و می گوید: 
قرار  علماء  مورد طعنه  روایت  این  السند«.1  تامة  َغیر  و  َمطعوٌن فی سنده  »فهی 

گرفته و سند آن به معصوم نمی رسد.

دیدگاه علمای شیعه �
و  خاصه  نیابت  ادعای  شیعه،  علمای  تمامی  نظرات  و  دیدگاه   براساس 
مدعی  کس  هر  و  بوده  کفر  با  مساوی  کبری  غیبت  زمان  در  سفارت  همچنین 
ابن  قول  از  طوسی  شیخ  نمونه  عنوان  به  می باشد.  گمراه گر  و  گمراه  باشد  آن 

قولویه؟هر؟2 در باب ذکر مذمت مدعیان بابیت و نیابت می فرماید: 
ـُمِرّیِ َرِحَمُه اهلُل  ْمَر َبْعَد الّسَ

َ ْ
َعـی  األ

َ
 َمـِن  اّد

َّ
ُکل ّنَ 

َ
ـة( أ »إّنَ ِعنَدنـا)أی الطاِئَفـة اإلَماِمّیَ

1.  مع عبدالصالح، ص۲۸ 
یه، استاد شیخ مفید در فقه بوده است.  ۲.  شیخ ابوالقاسم بن محمد بن قولو
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ْوِفیُق« .1   َو ِبـاهلِل الّتَ
ٌّ

 ُمِضل
ٌّ

ـٌس َضـال َکاِفـٌر ُمَنّمِ ُهـَو 
َ

ف

از  بعد  که  کسی  هر  که؛  است  این  بر  نظر  امامیه  طائفه  ما  نزد  در  همانا 
گمراه گر است. گمراه و  کافر  کند،  سمری؟هر؟ ادعای امر)سفارت و نیابت خاصه( 

نیابت عامه فقیه �
که اشاره شد، نیابت عامه فقیه در ادامه نیابت خاصه فقیه)نواب  همانطور 
نائب  برای  امام؟ع؟  مشاهده  نیابت،  از  ع  نو این  در  است.  گرفته  شکل  اربعة( 
کننده برخوردار  ممکن نیست و عالوه بر آن، هیچ فقیهی از نص شخصی و تعیین 
نبوده و تمامی آنان بر اساس تنصیص نوعی عهده دار وظیفه نیابت شده اند. به 

عنوان نمونه در روایات آمده است:
روایت اول:

ـِد ْبـِن ِعیَسـی َعـْن َصْفـَواَن  ُحَسـْیِن َعـْن ُمَحّمَ
ْ
ـِد ْبـِن ال ـُد ْبـُن َیْحَیـی َعـْن ُمَحّمَ ُمَحّمَ

َعْبـِد  َبـا 
َ
أ ُت 

ْ
ل

َ
َسـأ  :

َ
ـال

َ
ق ـَة 

َ
َحْنَظل ْبـِن  ُعَمـَر  َعـْن  ُحَصْیـِن 

ْ
ال ْبـِن  َداُوَد  َعـْن  َیْحَیـی  ْبـِن 

ـْد َرَوى َحِدیَثَنـا 
َ

ق ـْن  ِمّمَ ِمْنُکـْم  َکاَن  ْصَحاِبَنـا... »َمـْن 
َ
أ ِمـْن  ْیـِن 

َ
َرُجل َعـْن  اهلِل؟ع؟- 

ُتـُه 
ْ
ـْد َجَعل

َ
ِإّنِـی ق

َ
 ف

ً
َیْرَضـْوا ِبـِه  َحَکمـا

ْ
ل

َ
ْحَکاَمَنـا ف

َ
 أ

َ
ِلَنـا َو َحَراِمَنـا َو َعـَرف

َ
َو َنَظـَر ِفـی َحال

 ِبُحْکـِم اهلِل َو 
َ

َمـا اْسـَتَخّف
َ
ِإّن

َ
ـُه ِمْنـُه ف

ْ
ـْم َیْقَبل

َ
ل

َ
ا َحَکـَم ِبُحْکِمَنـا ف

َ
ـِإذ

َ
 ف

ً
ِکمـا ْیُکـْم َحا

َ
َعل

کـدام از  ـْرِک ِبـاهلل«.2  هـر  ـی َحـّدِ الّشِ
َ
ـی اهلِل َو ُهـَو َعل

َ
 َعل

ُ
اّد ْیَنـا الـّرَ

َ
 َعل

ُ
اّد  َو الـّرَ

َ
ْیَنـا َرّد

َ
َعل

کنـد و در حـالل و حـرام مـا نظـر دارد و احـکام مـا را  کـه حدیـث مـا را روایـت  شـما 

گـر  کـم شـماها مقـرر سـاختم و ا کـه او را حا می دانـد، بـه حکمیـت او راضـی شـوند 

او  بـر ضـرر  کـه حکـم  کسـی  نپذیـرد )یعنـی  او  از  و  کنـد  مـا قضـاوت  طبـق حکـم 

1.  غیبت طوسی، ص۴1۲ 
۲.  کافی، ج 1، ص67 
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کرده  کـرده و راد بر ما بر خـدا رد  اسـت( همانـا حکـم مـا را سـبک شـمرده و مـا را رد 

و ایـن خـود در مـرز شـرک بـه خـدا اسـت.

روایت دوم:

ـُد  َثَنـا ُمَحّمَ
َ

 َحّد
َ

ـال
َ

ْیِنـّیُ َرِضـَی اهلُل َعْنـُه ق
َ
ُکل

ْ
ـِد ْبـِن ِعَصـاٍم ال ـُد ْبـُن ُمَحّمَ َثَنـا ُمَحّمَ

َ
َحّد

ُعْثَمـاَن  ْبـَن  ـَد  ُمَحّمَ ُت 
ْ
ل

َ
َسـأ  :

َ
ـال

َ
ق َیْعُقـوَب  ْبـِن  ِإْسـَحاَق  َعـْن  ْیِنـّیُ 

َ
ُکل

ْ
ال َیْعُقـوَب   ْبـُن 

ْت 
َ
ْشـَکل

َ
 أ

َ
ُت ِفیـِه َعـْن َمَسـاِئل

ْ
ل

َ
ـْد َسـأ

َ
 ق

ً
ِکَتابـا  ِلـی 

َ
ْن ُیوِصـل

َ
َعْمـِرّیَ َرِضـَی اهلُل َعْنـُه أ

ْ
ال

َواِقَعُة 
ْ
َحَواِدُث ال

ْ
ـا ال ّمَ

َ
َماِن؟ع؟:  »أ َنا َصاِحِب الّزَ

َ
ْوِقیـِع ِبَخّطِ َمْوال ـَوَرَدْت ِفـی الّتَ

َ
ـّیَ ف

َ
َعل

ْیِهـْم«.1 
َ
ـُة اهلِل َعل َنـا ُحّجَ

َ
ْیُکـْم  َو أ

َ
ِتـی  َعل ُهـْم  ُحّجَ

َ
ِإّن

َ
ـی ُرَواِة َحِدیِثَنـا  ف

َ
اْرِجُعـوا ِفیَهـا ِإل

َ
ف

اسـحاق بـن یعقـوب می گویـد: از نایـب امـام؟ع؟ خواسـتم نامـه ام را بـه پیشـگاه 

کـه داشـتم پرسـیده بـودم  امـام عصـر؟ع؟ برسـاند. در آن نامـه مسـائل مشـکلی را 

و امـام بـا خـط خـود جـواب نوشـته و فرمـوده بـود: ... امـا در خصـوص حـوادث 

که آنـان حجت های من بر شـما  کنیـد  پیـش روی، بـه راویـان حدیـث مـا مراجعـه 

هسـتند و مـن حجـت خـدا بـر آنانـم.

ادعای احمد بصری �
امام  جانب  از  خاصه  سفارت  و  نیابت  بصری،  احمد  ادعاهای  جمله  از 
السداد  و  الحق  بیان  کتاب  در  وی  است.  کبری  غیبت  دوران  در  دوازدهم؟ع؟ 

من األعداد می گوید: 
»ال أقـول و لـم أقـل إّنـی االمـام المهـدی؟ع؟، بـل أنـا المهدی االول مـن ولده؟ع؟ 

1.  غیبـت طوسـی، ص 177. اعـالم الـوری، ص ۴5۲. وسـائل الشـیعه، ج 1۸، ص 1۰1، کتـاب القضـأ، ابـواب صفـات 
القاضـی، بـاب 11، ج ۹. احتجـاج، ج ۲، ص 163 
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کـه مـن امـام مهـدی؟ع؟  و رسـوله و وصیـه و الیمانـی«.1 هرگـز نگفتـه و نمی گویـم 

هسـتم، بلکـه مـن مهـدی اول از اوالد امـام و فرسـتاده و جانشـین و یمانـی هسـتم. 

نیابت  با  نه  و  دارد  سازگاری  خاصه  نیابت  با  نه  بصری  احمد  ادعای  این 
که در سخنان پیشین مورد  کدام از این دو دارای شرایطی هستند  عامه، زیرا هر 
اشاره  باری دیگر مورد  بهتر اشکال،  برای روشن شدن  البته  گرفت.  قرار  بررسی 

قرار می گیرند.
را داشته باشد باید شرایط  احمد بصری چنانچه ادعای نیابت خاصه فقیه 

که از هیچکدام برخوردار نیست: ذیل را برای اثبات ادعایش فراهم نماید 
که فقیه جامع الشرایط است. 1 کند  اثبات 
کننده از جانب امام مهدی؟ع؟ دارد. 2 که نص صریح و تعیین  کند  اثبات 
که با امام مهدی؟ع؟ ارتباط نیابتی و مشاهده ای دارد.. 3 کند  اثبات 

ع است و راه دیگری برای اثبات  البته مورد دوم و سوم سالبه به انتفاء موضو
آن وجود ندارد. همچنین چنانچه منظور او از نیابت، نیابت عامه فقیه است، 
ادعای  گونه  هر  از  را  خود  و  است  الشرایط  جامع  فقیه  که  کند  اثبات  بایستی 

کند. دروغین و فریبکاری تبرئه 

پرسش های درس
کنید.. 1 نظام فقاهتی را تشریح 
وجه تمایز نیابت خاصه فقیه با نیابت عامه فقیه در چیست؟. 2
علت انسداد باب نیابت خاصه فقیه چیست؟. 3
کنید.. 4 نیابت عامه فقیه را تشریح 

1.  بیان الحق و السداد من األعداد، ج1، ص۴۰ 
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خواب و رؤیا �
احمد بصری خواب را به عنوان یکی از شهادت های پروردگار دانسته و آن 
اولین  آن،  بر  عالوه  وی  است.1  کرده  معرفی  خود  اثبات  برای  قطعی  حجت  را 

کرده و می گوید: آشنایی خود با حضرت مهدی؟ع؟ را در قالب خواب تعریف 
، فرأیـت رؤیـا فـی 

ً
نائمـا اللیالـی  لیلـة مـن  کنـت فـی  أّنـی  اللقـاء هـی  ـة هـذا  »وقّصَ

کأّنَ اإلمـام المهـدی واقـف بالقـرب مـن ضریـح سـّید محّمـد أخـو اإلمـام  المنـام، 

السـاعة  وکانـت  اسـتیقظت،  ذلـک  بعـد  و  للقائـه،  بالحضـور  وأمرنـی  العسـکری، 

کـه ماجـرای دیـدار خـودم را ولـو بـه اختصـار تعریـف  الثانیـة لیـاًل«.2 الزم می بینـم 

که رؤیایی  که من شـبی از شـبها در خواب بودم  کنم... ماجرای دیدار این اسـت 

کنـار درب نزدیـک بـه ضریـح سـید  کـه امـام مهـدی  گویـی  در آن خـواب دیـدم؛ 

بـه  کـه  می کـرد  امـر  مـن  بـه  و  بـود  ایسـتاده  عسـکری  حسـن  امـام  بـرادر  محمـد 

دیـدارش بـروم. بعـد از آن از خـواب بیـدار شـدم و سـاعت هـم دو نصـف شـب بـود!

ع ادعاها در میان فرقه ها و جریان های انحرافی تازگی نداشته و   البته این نو

1.  الجواب المنیر، ج1، ص7 
۲.  بیان قصة اللقاء، ص15 
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بسیاری از مدعیان دروغین مهدویت نیز از این روش بهره برده  و مدعی مالقات 
با حضرات معصومین؟مهع؟ در عالم خواب شده اند. از جمله:

جهـت . 1 وی  مهدویـت؛  مدعـی  نوربخشـیه(،  نوربخش)بنیانگـذار  محمـد  سـید 

اثبـات مهدویـت خـود بـه خـواب برخـی از افـراد در خصـوص مهـدی بـودن 
کـرده و می گویـد: »خلیـل الدیـن بـن رکن الدیـن بغالنی گفت:  خـود اسـتناد 
کـه بیایید و بـا فرزند  کـه بـه مـردم خطـاب می کـرد  رسـول خـدا؟ص؟ را دیـدم 
مـن بیعـت کنیـد و بـا دسـت بـه تو اشـاره می کـرد و آنان یقین داشـتند که تو 

همـان مهـدی موعود هسـتی«.1
بـا حضـرت زهـرا؟اهس؟؛ . 2 ارتبـاط  یعقوبـی(، مدعـی  فرقـه  یعقوبی)بنیانگـذار  علـی 

گـر سـلمان یـک صحنه دیـد و ایمـان آورد، یعنی یک رفتار  وی می گویـد: »ا
دیـد، مـن آن رفتـار را هـم ندیـدم، یـک صحنـه نسـبتًا ثابـت دیـدم، عکـس 
نبـود، صحنـه سـه بعـدی بـود)در خـواب( ولـی شـخص ایسـتاده بـود نـگاه 
می کـرد، معلـم ایسـتاده بـود نـگاه می کـرد. تمـام زندگیـم را از آن لحظـه بـه 
گفتیـم همـه چیزمـان بایـد از  کـه  کجـا؟ تـا آن جـا  گذاشـتم، تـا  بعـد برایـش 

فاطمـه باشـه، بـا فاطمـه، همیشـه بایـد بـا فاطمـه باشـیم«.2 
اثبـات . 3 بـرای  وی  مهدویـت؛  مدعـی  حروفیـه(،  حروفی)بنیانگـذار  اهلل  فضـل 

مهدویـت خـود می گویـد: »در اوایـل جمـادی االولـی 768هــ دیـدم در ذی 
ک بـه غایـت شسـته بودنـد و بیانداختـه و  کـه جامـه مـن سـپید و پـا حجـه 
کـه جامـه مهـدی اسـت.  کـه جامـه مـن اسـت و می دانسـتم  مـن دانسـتم 

امـام، یعنـی می دانسـتم منـم«.3

1.  رسالة الهدی، ج1، ص۲5 
یسنده موجود است. یری در نزد نو یخ1۰ / 1 / 13۸۰. فایل تصو ۲.  سخنرانی علی یعقوبی در تار

3.  مهدیان دروغین، ص1۰7 
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سـیدکاظم رشـتی)از ارکان شـیخیه(، مدعـی رکـن رابـع؛ وی می گویـد: »پـس . 4

فاطمـه زهـراء؟اهس؟ را در خـواب دیـد و آن حضـرت او را بر شـیخ بزرگوار شـیخ 
احمـد احسـائی داللـت فرمـود سـپس بـار دیگـر آن حضـرت؟اهس؟ را در شـب 
گاه  کـه ایشـان او را بـه جـا و مـکان شـیخ آ چهـارم از شـب خـواب اول دیـد 

نمـود«.1
میـرزا احمـد قادیانی)بنیانگـذار فرقـه قادیانیـه(، مدعـی مهدویـت و نبوت؛ وی . 5

کـه بـه رویـم بـاز شـد خـواب و  می گویـد: »پـس اولیـن بـاب مالقـات ایشـان 
رؤیـای صالحـه بـود و مـن خوابـی نمی دیـدم جـز اینکـه در نهایـت وضـوح 
باشـد و من در آن روزها قریب به دو هزار یا بیشـتر خواب صادقه و صالحه 

کـرده ام«.2 کـه برخـی از آنهـا در ذهنـم هسـت و بسـیاری را فرامـوش  دیـدم 

حقیقت رؤیا �
که بر اساس آیات و  »رؤیا« از ماده »َرأی« به معنای دیدن در خواب است3، 

کلی می باشد: روایات دارای دو قسم 
کاذبـه نامیـده می شـود. . 1 خـواب فاقـد تعبیـر، کـه اضغـاث احـالم یـا رؤیاهـای 

گونـی همچـون؛  گونا کـه نتیجـه عوامـل  ایـن رؤیاهـا 
الـف: ممکـن اسـت بـر اثـر ُپرخـوری، ُپرخوابـی و بیماری هـای روحـی و جسـمی 

رؤیـا دیده شـود.
گذشته روی داده به هنگام خواب  انسان در روزهای  برای  آنچه  ب: شاید 

1.  فهرست کتب المشایخ العظام، ص۹3 
۲.  التبلیغ، 1۰5 

3.  قاموس قرآن، ج 3، ص 37 و 3۸ 
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را  که فکرش  نام فردی خاص  لذا ممکن است  گردد.  در مقابل فکرش مجسم 
که اخیرا مشغول خواندن آن شده است را ببیند. کرده یا داستانی  مشغول 

که  طور  همان  شود.  رؤیا  باعث  نشده  آورده  بر  آرزوهای  است  ممکن  ج: 
است،  سفرکرده ای  انتظار  در  که  کسی  و  می بیند  خواب  در  آب  تشنه،  شخصی 

آمدن او را از سفر در خواب می بیند. 
که انسان خواب آن را ببیند. د: ممکن است ترس از چیزی باعث شود 

گونه است:. 2 خواب دارای تعبیر، که خود بر دو 
که تعبیری غیر از صورت خواب ندارد. الف(: خوابی 

این  در  می شود.  نامیده  صادقه  رؤیای  و  است  تعبیر  دارای  که  خوابی  ب(: 
گونه رؤیاها مستقیمًا، یا پس از تأویل و تعبیر و با استفاده از رموز، می توان مطلبی 
مالئک  با  روح  مالقات  نتیجه  عنوان  به  رؤیاها  این  روایات،  در  نمود.  کشف  را 

معرفی شده اند.1
آمده  دست  به  بصری  احمد  رؤیای  خصوص  در  که  گزارشاتی  به  توجه  با 
که با نام و جریان او آشنا  کسانی اتفاق افتاده است  است، این رؤیاها، تنها برای 
که  گزارش نشده  بوده و مدتی با آن درگیر هستند و حتی در این میان یک نمونه 
شخصی بدون اطالع قبلی از نام و جریان و دل مشغولی های ایجاد شده در این 
خصوص، خواب احمد بصری را دیده باشد. لذا بر اساس تقسیم بندی رؤیا، این 
گذشته از  گرفته و قابل تعبیر نمی باشند.  کاذبه قرار  گروه رؤیای  ع از رؤیاها در  نو
که ناحق بودن احمد بصری را در خواب  گزارشات متععدی هم بوده است  آن، 

گردیده اند.   دیده و از پیوستن به وی نهی 

یا از نظر دین و روانشناسی، ص 66 و 67  1.  رو
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را  که احمد بصری  که برخی بر این باورند  اما در خصوص رؤیاهای صادقه 
که فردی وی را در رؤیای  گفت؛ حتی در صورتی  در رؤیای صادقه دیده اند، باید 
است  کسانی  عهده  به  صادقه  رؤیای  تشخیص  البته  که  باشد-  دیده  صادقه 
گاهی دارند- بازهم برای آن فرد تکلیف ساز  که از جانب خداوند به علم تعبیر آ
که می توان برای رؤیای صادقه قائل شد،  نخواهد بود، بنابراین، نهایت چیزی 
هیچکدام  البته  که  می شود،  حاصل  خواب  در  که  است  عتاب هایی  و  مبشرات 

کرم؟ص؟ و تعیین تکلیف شرعی را ندارند.  شأنیت معرفی وصی حضرت رسول ا

ابهام زدایی از یک شبهه �
بررسی روایت من رآنی فی المنام

رؤیا  در  را  معصومین؟مهع؟  ائمه  که  می کنند  ادعا  بصری  احمد  اتباع  از  برخی 
اثبات حجیت  برای  لذا  که به حقانیت احمد بصری شهادت داده اند.  دیده اند 

که فرمود:  کنند  سخن خود به روایتی از پیامبر؟ص؟ استناد 
 َیَقَظٍة َو 

َ
  ِبـی  ِفـی َنـْوٍم َو ال

ُ
ـل

َ
 َیَتَمّث

َ
ـْیَطاَن ال

َ
ـِإّنَ الّش

َ
َقـْد َرآِنـی ف

َ
َمَنـاِم ف

ْ
»َمـْن َرآِنـی ِفـی ال

که مرا در خواب دید، به درسـتی  ِقَیاَمة«.1 کسـی 
ْ
ـی َیـْوِم ال

َ
ْوِصَیاِئـی ِإل

َ
َحـٍد ِمـْن أ

َ
 ِبأ

َ
ال

کـه مـرا دیـده اسـت. زیـرا شـیاطین بـه صـورت مـن در خـواب و بیـداری مجّسـم 

نمی شـوند. حتـی بـه صـورت اوصیـاء مـن نیـز تـا روز قیامـت در نمی آینـد.

گفت: در پاسخ باید 
که او را در عالم بیداری دیده  الزمه دیدار معصوم؟ع؟ در خواب، این است 
که در خواب  کسی را  گفت: آن  گرنه چگونه می توان  و تصویرشان را بشناسیم و 

1.  بحار االنوار، ج 61، ص ۲35 
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سئوال  بصری  احمد  اتباع  از  هرگاه  اینکه  ضمن  است.1  معصوم  همان  دیده ایم 
را  آقایی  یک  ما  می دهند:  پاسخ  دیدید؟  چیزی  چه  خواب  در  شما  که  می شود 
که به یاری  گفت  گرفته بود و به ما  را نور فرا که صورت و اطراف سرش  دیدیم 
که خمیده بود و چادر  فرزندم احمد بشتابید! یا اینکه می گویند: خانومی را دیدیم 
می گویند  یا  گفت!  چنان  و  چنین  و  بود  پنهان  صورتش  و  بود  کشیده  سرش  بر 

که به احمد بشارت می داد و... صدایی را شنیدیدم 
را در  یا حضرت زهرا؟اهس؟  پیامبر؟ص؟  اوال  آنان؛  که  برده می شود  اینجا پی  از 
که در دوران  کارتونی است  خواب ندیده، بلکه آنچه دیده اند، انعکاس تصاویر 
کتاب ها دیده اند ثانیًا حدیث مذکور می فرماید: هر  کودکی در تلوزیون دیده یا در 
کسی خودش را به نام من  کسی من و اوصیائم را دید مرا دیده است، نه اینکه هر 
کارتونی  که چهره  کسی را  که احتمال دادید منم، یا هر  کسی را  کرد، یا هر  معرفی 
داشت و... ثالثا این روایت تصریح به دیدار پیامبر؟ص؟ و اوصیاء؟ع؟ می کند، لذا 
نمی توان به استناد این روایت، صداها و سایر نشانه ها را داخل در دایره روایت 

مذکور دانست.
شنیده  و  دیده  نشانه های  و  صداها  یا  کارتونی  تصاویر  که  نیست  بعید  لذا 
نه  اینکه  ضمن  باشد.  شیطان  جانب  از  فریبی  و  وسوسه  خواب،  عالم  در  شده 
تنها حقیقت خواب سازی توسط شیطان و جن، توسط روایات مورد تأیید واقع 
شده اند، بلکه این حقیقت از جانب احمد بصری نیز تأیید شده است.2 چنانچه 

امام صادق؟ع؟ فرمود: 
َو  ـْیَطاِن 

َ
الّش ِمـَن  َتْحِذیـٍر  َو  ُمْؤِمـِن 

ْ
ِلل اهلِل   ِمـَن   ِبَشـاَرٍة  ُوُجـوٍه  َثـِة 

َ
َثال ـی 

َ
َعل ْؤَیـا  »الّرُ

1.  مناهج االحکام، پایان بحث خبر واحد، ص۲3۲ 
۲.  الجواب المنیر عبر االثیر، ج1-3، ص3۲1 
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ٍم«.1 رویـا بـر سـه قسـم اسـت: بشـارتی از جانـب خداوند بـرای مومن، 
َ

ْحـال
َ
ْضَغـاِث أ

َ
أ

آشـفته. خواب هـای  و  شـیطان  طـرف  از  ترسـاندنی 

ظاهر  افراد  رؤیای  به  معصوم  قالب  در  شخصی  که  صورتی  در  اول:   سئوال 

شده و دستورات و القائاتی داشته باشد تکلیف چیست؟ 
از  گفته است: در این صورت مسأله  عالمه حّلی؟هر؟ در جواب این پرسش 

ج نیست:  دو حالت خار
کتاب و سّنت است. که خالف ظواهر  الف: دستوراتی 

کتاب و سنت است. که موافق  ب: دستوراتی 
گروه دوم جائز العمل است نه واجب  گروه اّول مردود بوده و  با این وجود، 
احمد  خصوص  در  شده  دیده  رؤیاهای  تمامی  که  است  حالی  در  این  العمل.2 
که در درس های قبلی بدان  کتاب و سنت مخالف می باشند  بصری با دستورات 
گر حقانیت احمد  گذشته از آن، در فرض محال، ا اشاره شده و به اثبات رسید. 
کتاب و سنت موافق بود نیز واجب العمل نبوده و تکلیف ساز نمی شد.  بصری با 
به  رویا  عالم  در  را  خودش  که  است  این  به  قادر  شیطان  گر  ا دوم:   سئوال 

آیه  فالن  گر  ا می گویند  که  روایاتی  همه  این  پس  کند،  معرفی  معصوم  عنوان 
خواب  هم  اینها  آیا  هستند؟  چه  پس  می بینید  را  پیامبر؟ص؟  خواب  بخوانی  را 

شیطان را می بینند؟ 
توصیه  مورد  اعماِل  انجام  با  که  افرادی  رؤیای  اواًل  گفته می شود:  پاسخ  در 
که به  کسانی  کرم؟ص؟ دیده اند، با رؤیای  اهل بیت؟مهع؟، شخصی را با نام پیامبرا
صورت اتفاقی و یا از طریق خواندن اذکار و اوراد غیر مأثور خوابی را دیده باشند، 

1.  کافی، ج ۸، ص۹۰، 
۲.  مصابیح االنوار، ج ۲، ص 1۴ 
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که از طریق آنان  کرده اند  بسیار تفاوت دارد، زیرا اهل بیت؟مهع؟ آن رؤیایی را تأیید 
بوده باشد.  

خواب  که  کسی  هر  نمی شود؛  گفته  بصری  احمد  اتباع  پاسخ  در  هرگز  ثانیًا 
که هیچ  گفته می شود  معصومین؟مهع؟ را ببیند حتمًا ابلیس را دیده است، بلکه 
که در خواب دیده اید پیامبر؟ص؟ بوده باشد،  کسی را  که  اطمینانی بر این نیست 
کرده و به عنوان پیامبر؟ص؟ معرفی  که ممکن است ابلیس خودش را تزیین  چرا
ل( نمی شود  کرده باشد. لذا در صورت تشکیک )اذا جاء االحتمال بطل االستدال

کرد. به سخن فرد در رؤیا اعتماد 
را  او  را شنیده اند، خواب بطالن  احمدالحسن  نام  که  از شیعیان  برخی  ثالثًا 
و  این اساس، چنانچه خواب  بر  کم نیست،  تعدادشان هم  از قضا  که  دیده اند 
کنند. ضمن اینکه  رؤیا حجت بوده باشد، بایستی به رؤیای مخالفین هم اعتنا 
که بر بطالن احمدالحسن شهادت داده  اینها هم پیامبر؟ص؟ را در خواب دیده اند 

است. 
رابعًا؛ در سال )1400ه.ق( تعداد زیادی از طالب وهابی خواب پیامبر؟ص؟ را 
که به حقانیت و مهدویت محمد بن عبداهلل قحطانی شهادت میداد.1 در  دیدند 
که هم طلبه ها وهابی بودند و هم محمد بن عبداهلل قحطانی! براساس  حالی 
کی از حتمیت رؤیای صادقه نبوده  کرم؟ص؟ در رؤیا، حا گفتار، دیدن پیامبر ا این 
که یک طلبه وهابی نیز آن حضرت را در خواب ببیند و بر  و ای بسا ممکن است 

گردد.  اساس آن به یک مدعی دروغین ملحق 

1.  مجلة االنتظار، العدد السابع، ص1۰ 
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استخاره با قرآن کریم �
ادعا  این  بر  و  دانسته  خود  حقانیت  بر  شاهد  را  کریم  قرآن  بصری  احمد   
کند،  کسی با نیت حقانیت من استخاره  که هر  پافشاری می کند. لذا ادعا می کند 
مدعیان  سایر  کارنامه  مطالعه  با  البته  کرد.1  خواهد  تایید  مرا  سخن  کریم  قرآن 
که افراد متعددی این ادعا را داشته و مردم  دروغین مهدویت، مشاهده می شود 
را با استخاره فریب داده  و با همین روش حقانیت خود را اعالم کرده اند. به عنوان 
که در ابتدا ادعای مهدویت  نمونه؛ میرزا غالم احمد قادیانی )متولد 1265 هـ.ق( 
کرده و سپس خود را نبی خدا نامید، استخاره را به عنوان اولین شهادت خدا بر 

کرد.2 وی می گوید:   حقانیت خود معرفی 
کردم؛ آنها را آشـکارا  »مـن شـبانه روز قـوم خـود را انـذار داده و آنها را بحق دعوت 

و نهـان بـه ایمـان فـرا خوانـدم و در خلـوت هاشـان و اجتماعاتشـان آنهـا را بسـوی 

روا. از خـدا طلـب  �ب �ن روا واس�ت �ی �ن کم واس�ت روا ر�بّ �ن عن گفتـم: اس�ت کـرده و  حـق دعـوت 

کـه در امر  کنیـد تـا خبـردار شـوید! و از خداونـد بخواهید  کـرده و اسـتخاره  مغفـرت 

کند!«.3  مـن شـمارا بـا الهامات یـاری 

حقیقت استخاره با قرآن �
که  است  اهمیت  حائز  ذیل  نکات  به  توجه  استخاره،  حقیقت  پیرامون 

بدان ها اشاره می گردد:
می آورد،  رفع  ارمغان  به  انسان  برای  استخاره  که  چیزی  نهایت  اول:  نکته 

1.  ادله جامع یمانی، ص5۲ 
یه، ص5۴  ۲.  أدعیاء المهدو

3.  التبلیغ، ص11۹ 
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کرم؟ص؟  که هیچگاه تکلیف آور نمی باشد. چنانچه پیامبرا تحّیر بین دو امر است 
به امیرالمومنین؟ع؟ می فرماید: 

 َنـِدَم َمـِن اْسَتَشـار«.1 ای علی! متحیـر نمی ماند 
َ

، َمـا َحـاَر َمـِن اْسـَتَخاَر، َو ال »َیـا َعِلـّیُ

کرده باشـد.  که مشـورت  کسـی  کند و پشـیمان نمی گردد  که اسـتخاره  کسـی 

که به قصد تعیین تکلیف مصداقی، نه به قصد رفع تحیر به قرآن  کسی  لذا 
که مورد نهی معصومین؟مهع؟ است.  کند، مصداق تفأل به قرآن می باشد  مراجعه 
زیرا تفأل به معنای تعیین حکم مصداق بوده و مورد نهی امام صادق؟ع؟ قرار 

گرفته است. چنانچه فرمودند: 
ُقْرآِن «.2به قرآن تفأل نزنید. 

ْ
  ِبال

ْ
ل

َّ
 َتَتَفأ

َ
»ال

که می  گوید:  کالم سید بن طاووس است  مؤید این سخن، 
او  از  سـرایی  در  تـا  نوشـت  نامـه  مـن  بـه  بارهـا  دنیـا،  بـزرگ  پادشـاهان  از  »یکـی 

کـه بسـیاری از مـردم غافـل، آرزوی بـه آنجـا رفتـن را داشـتند. مـن نیـز  کنـم  دیـدار 

کـه در آغـاز زندگـی دیـدار پادشـاهان را بـر مـن تحمیل  بارهـا بـه او نوشـتم، چیـزی 

کـه خداونـد بـه  کنـون بـه موهبـت انـواری  می کـرد، اعتمـاد بـه اسـتخاره بـود. امـا ا

کـردن در این مـوارد، دور از  که اسـتخاره  مـن عنایـت فرمـوده اسـت متوجـه شـدم 

صـواب و مبـارزه بـا رب االربـاب اسـت«.3 

که منسوب  با قرآن، روشن می گردد  با توجه به روایات استخاره  نکته دوم: 

کارى  و  نداشته  شرعی  توجیه  هیچ  خداوند،  به  قرآن  با  استخاره  نتیجه  کردن 
ع استخاره باشد، حجیت و قابلیت دفاع در محضر خداوند  که مستند به این نو

1.  تحف العقول، ص۲۰7 
۲.  کافی ، ج ۲، ص 6۲۹ 

3.  کشف المحجة لثمرة المهجة، ص16۲ 
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را ندارد. البته براى رهایی از شک و تردید، نسبت به انجام یا ترک یک عمل، 
توصیه هایی در روایات معتبر وارد شده است، مانند نماز استخاره و ذکر و دعا، 

مخصوصًا در مکان مقدسی مثل مسجد. 
از امام باقر؟ع؟ نقل شده است: 

ٍة َو ِإْن  َعِظیِم اْسـَتَخْرُت اهلَل ِفی َمْقَعٍد ِماَئَة َمّرَ
ْ
ْمِر ال

َ ْ
َرْدُت  ااِلْسـِتَخاَرَة ِفی األ

َ
ا أ

َ
»ِإّنِی ِإذ

َک 
ُ
ل

َ
ْسـأ

َ
ُهّمَ ِإّنِی أ

َّ
 الل

ُ
ول

ُ
ق

َ
اٍت ِفـی َمْقَعـٍد أ َث َمـّرَ

َ
ْو ِشـْبِهِه اْسـَتَخْرُتُه َثـال

َ
ٍس أ

ْ
َکاَن ِشـَراَء َرأ

ِخـْرُه ِلـی َو 
َ

ا َخْیـٌر ِلـی ف
َ

َکـذ ا َو 
َ

َکـذ ّنَ 
َ
ـُم أ

َ
ُکْنـَت َتْعل ـَهاَدِة ِإْن 

َ
َغْیـِب َو الّش

ْ
ـَک َعاِلـُم ال

َ
ّن

َ
ِبأ

ـی 
َ
ـی ِإل ـُه َعّنِ

ْ
اْصِرف

َ
ـُه َشـّرٌ ِلـی ِفـی ِدیِنـی َو ُدْنَیـاَی َو آِخَرِتـی ف

َ
ّن

َ
ـُم أ

َ
ُکْنـَت َتْعل ـْرُه َو ِإْن  َیّسِ

ِدُر 
ْ

ق
َ
 أ

َ
ُم َو َتْقـِدُر َو ال

َ
ْعل

َ
 أ

َ
ـُم َو ال

َ
َک َتْعل

َ
ِإّن

َ
ِلـَک ِبَقَضاِئَک ف

َ
ِنـی ِفـی ذ َمـا ُهـَو َخْیـٌر ِلـی َو َرّضِ

ُغُیوِب «.1هـرگاه اراده اسـتخاره)طلب خیـر( در 
ْ
ال ُم 

َّ
ـَک َعـال

َ
ِإّن ِضـی 

ْ
ق

َ
أ  

َ
َو َتْقِضـی َو ال

کار مهـم را داشـتم، صـد بـار از خدای متعال در سـجده طلـب خیر می کردم و  یـک 

گوسـفند یـا ماننـد آن بود، سـه بار در سـجده طلـب خیر از  گـر امـری ماننـد فـروش  ا

که  خـدا می کـردم. اسـتخاره و طلـب خیـر مـن چنین بود که می گفتـم: خدایا! از تو 

کـه می خواهـم  کاری  گـر ایـن  عالـم غیـب و شـهادت هسـتی درخواسـت می کنـم، ا

گـر  کـن و ا انجـام دهـم بـرای مـن خیـر دارد، آن را بـرای مـن انجـام بـده و یاریـم 

کـن و مـرا به  کـه شـّر مـن در انجـام آن اسـت، مـرا از انجامـش منصـرف  علـم داری 

امـر خیـر هدایـت فرما. 

که تشخیص وصی حضرت  نکته سوم: هیچ دلیل عقلی و نقلی وجود ندارد 

شیخ  چنانچه  باشد.  کرده  توصیه  قرآن  با  استخاره  به  را  گرامی؟ص؟  رسول 
طوسی؟هر؟ در پاسخ به ادله واقفیه نسبت به سست جلوه دادن دلیل پذیرش 

1.  المحاسن، ج ۲، ص6۰۰ 
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امامت علی بن موسی الرضا؟ع؟ توسط صفوان بن یحیی آورده است:  
بـأّی شـیء قطعـت علـی  »روی علـّی بـن معـاذ قـال: قلـت لصفـوان بـن یحیـی: 

یـت ودعـوت اهلل واسـتخرت )علیـه( و قطعـت علیـه. فهـذا لیـس 
ّ
علـّی؟ قـال: صل

کثـر مـن التشـنیع علـی رجـل بالتقلیـد، وإن صـّح ذلـک فلیـس فیـه حّجـة  فیـه أ

ـذی ذکـر ذلـک عنـه فـوق هـذه المنزلـه لموضعـه 
ّ
علـی غیـره، علـی أّن الرجـل ال

وفضلـه وزهـده ودینـه، فکیـف یستحسـن أن یقـول لخصمـه فـی مسـألة علمّیـة: 

 أن یعتقـد فیـه مـن الُبلـه والغفلـه مـا یخرجـه 
ّ

هـّم إال
ّ
أّنـه قـال فیهـا باإلسـتخاره؛ الل

گفته اسـت: بـه صفوان  عـن التکلیـف، فیسـقط المعارضـة لقوله«.1علـی بـن معـاذ 

گفتـم: بـه چـه دلیلـی یقیـن بـه ]امامـت[ علـی ]بـن موسـی الرضـا[ پیدا  بـن یحیـی 

کردم و ]نتیجه  گفت: نماز خواندم و بعد از خداوند خواسـته و اسـتخاره  کردی؟ 

کـردم. شـیخ طوسـی در توضیـح ایـن  بـه امامـت او[ قطـع و یقیـن  کـه  ایـن شـد 

کـه در امـور اعتقـادی   سـرزنش شـخصی اسـت 
ً
خبـر می فرمایـد: ایـن خبـر صرفـا

گـر اسـتخاره صفوان صحیح باشـد، هیـچ حجتی برای  کـرده اسـت و حتـی ا تقلیـد 

کـه ایـن عمـل بـه او منتسـب شـده)صفوان  دیگـران نیسـت؛ از طرفـی شـخصی 

تـر از آن اسـت   و باال
ّ

کـه دارد اجـل بـن یحیـی( بحسـب مقامـات و زهـد و دیانتـی 

کـه در  کـه امامـش را بـا اسـتخاره بشناسـد. بنابرایـن چطـور بـرای او درسـت اسـت 

کـه بـه خاطـر اسـتخاره  مسـأله علمـی ]آن هـم اهـّم مسـائل[ بـه مخالـف بگویـد 

کـه ]بگوییـم[ صفـوان شـخص سـؤال  بـه امامـت ایشـان معتقـد شـدم. مگـر ایـن 

کـه ابلهـی  او صفـوان را از تکلیـف  کننـده را در درجـه ای از بالهـت و نادانـی دیـده 

گـر چنیـن باشـد، معارضـه و بحث سـاقط اسـت.  کـرده اسـت. ا ج  پاسـخگویی خـار

1.  غیبت طوسی، ص 1۴5 
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کننـده، از بیـان ادله و براهیـن قطعی اعراض  یعنـی بـه خاطـر بالهـت فرد سـئوال 

کـرده و ایـن پاسـخ را بـه وی داده اسـت. 

بنابراین شیخ طوسی؟هر؟؛ تمسک به استخاره در امر مهم امامت و حجت 
این  بر  از شأن صفوان بن یحیی می داند و  کرده و دور  را تقبیح و تمسخر  الهی 
کسی بخواهد دیگران را به انتخاب حجت الهی به وسیله  گر هم  که ا باور است 

کند، مخاطبین را نادان شمرده است.  استخاره دعوت 

ابهام زدایی از یک حدیث �
احمد بصری با سوء برداشت از یک روایت، سعی در اثبات حجیت استخاره 
برای اثبات وصی و جانشین رسول خدا؟ص؟ داشته است که به آن اشاره می گردد:
َعـِن  ِه  َجـّدِ َعـْن  ِبیـِه 

َ
أ َعـْن  ـٍد؟ع؟  ُمَحّمَ ْبـُن  َجْعَفـُر  َثَنـا 

َ
َحّد  

َ
ـال

َ
ق ٍل  

َ
ِبـال ْبـُن  ْیَماُن 

َ
ُسـل

ِمیـَر 
َ
ـُه َیـا أ

َ
 ل

َ
َقـال

َ
ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ ف

ْ
ِمیـِر ال

َ
ـی أ

َ
 ِإل

ٌ
: َجـاَء َرُجـل

َ
ـال

َ
؟ع؟ ق ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّیٍ

ْ
ال

ـِة َو اْجَمـْع ِبـِه  ُغّمَ
ْ
 ِمـَن ال

ً
 َبْعَثـُه ُخُروجـا

ْ
اْجَعـل

َ
ُهـّمَ ف

َّ
ْئَنـا ِبَمْهِدّیُِکـْم... الل ُمْؤِمِنیـَن َنّبِ

ْ
ال

 َتُجـوَزّنَ 
َ

ـُه   َو ال
َ
ْقـَت ل ِ

ّ
 َتْنَثـِن َعْنـُه ِإْن ُوف

َ
اْعـِزْم َو ال

َ
ـَک ف

َ
ـِإْن َخـاَر اهلُل ل

َ
ـِة ف ّمَ

ُ ْ
 األ

َ
َشـْمل

ـی ُرْؤَیِتـِه«.1 مـردی نـزد 
َ
 ِإل

ً
ـی َصـْدِرِه َشـْوقا

َ
 ِبَیـِدِه ِإل

َ
ْوَمـأ

َ
ْیـِه َهـاْه َو أ

َ
َعْنـُه  ِإْن ُهِدیـَت ِإل

از مهـدی خـود  از  مـرا  امیرالمؤمنیـن!  کـرد: ای  آمـد و عـرض  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کنیـد. حضـرت فرمـود... خدایـا! برانگیختـه شـدن او را مایـه بـه در آمـدن و  گاه  آ

کندگی امت را جمع سـاز.  سـر رسـیدن دلتنگی و اندوه قرار بده و به واسـطه او پرا

گـر در راه رسـیدن بـه  کـن و ا گـر خـدا بـرای تـو خیـر خواسـت، عـزم خـود را اسـتوار  ا

گاه به سـویش راه یافتی  خدمـت او توفیـق یافتـی، از او بـه دیگـری بـاز مگـرد و هر 

1.  غیبت نعمانی، ص۲1۲ 
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کرد  از او در مگـذر. پـس ایـن آن، آهـی کشـید و بـا دسـت خـود بـه سـینه اش اشـاره 

و فرمـود: چـه بسـیار بـه دیـدن او مشـتاقم.

اثبات  در  سعی  َفاْعِزْم«  َلَک  اهلُل  َخاَر  عبارت»َفِإْن  از  استفاده  با  بصری  احمد 
گفت:  که در پاسخ باید  حجیت استخاره در امر امامت دارد 

اواًل؛ عبارت َخاَر اهلُل َلَک، هیچ ارتباطی با استخاره با قرآن نداشته و به معنای 
خیر خواستن خداوند برای انسان است، نه طلب خیر از خدا. چنانچه در تمامی 

گفته اند:  کتب لغوی بدان اشاره شده و 
َک اهلُل َمـا ُهـَو َخیـٌر َلـک.1 یعنـی؛ خداونـد بـه تـو خیـر . 1 َخـاَر اهلُل َلـَک؛ أی أعطـا

کنـد. عطـا 
کار تـو . 2 َخـاَر اهلُل َلـَک  ِفـی األمـر؛ أی َجَعـَل اهلُل ِفیـِه الَخیـر.2 یعنـی؛ خداونـد در 

خیـر قـرار دهد.
کردن و  ثانیًا؛ در لسان عرب نیز، عبارت »َخاَر اهلُل َلَک« به معنای استخاره 
که به دو نمونه اشاره می گردد: طلب خیر نبوده و به معنای عطای خیر می باشد 

گفـت: »َخـاَر  اهلُل  َلَک  . 1 همسـر زهیـر بـن قیـن هنـگام خداحافظـی با همسـرش 
ْن َتْذُکَرِنـی ِفی اْلِقَیاَمـِة ِعْنـَد َجـّدِ اْلُحَسـْیِن؟ع؟« .3 خـدا بـه تـو خیـر 

َ
ُلَک أ

َ
ْسـأ

َ
أ

کـه مـرا در قیامـت نـزد جـد حسـین؟ع؟ شـفاعت  دهـد، درخواسـت می کنـم 
کنی.

بـه  امـام . 2 کـه  می کننـد  نقـل  مشـمِعل  بـن  منـذر  و  سـلیمان  بـن  اهلل  عبـد 
 َخْیـَر 

َ
حسـین؟ع؟ شـهادت مسـلم بـن عقیـل را دادیـم و ایشـان فرمـود: »ال

ین، ج3، ص۲۹7 و لسان العرب، ج۴، ص۲67 و الصحاح، ج ۲، ص 65۲ و النهایة، ج ۲، ص ۹۲  1.  مجمع البحر
۲.  القاموس المحیط، ج ۲، ص 55۰ 

3.  مثیر األحزان، ص۴6 
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َیُه َعَلی اْلَمِسـیِر َفُقْلَنا َلُه َخاَر اهلُل  
ْ
ُه َقـْد َعَزَم َرأ ّنَ

َ
ِء َفَعِلْمَنـا أ

َ
ِفـی اْلَعْیـِش َبْعـَد َهـُؤال

َلک «.1خیـری در دنیـا بعـد از مـرگ ایـن جـوان نیسـت. پـس مـا فهمیدیـم 
کـه امـام؟ع؟ قصـد ادامـه مسـیر دارد. پـس عـرض کردیـم: خداونـد به شـما 

کنـد.  خیـر عطـا 

پرسش های درسا
کردنـد را نـام . 1 کـه بـر اسـاس رؤیـا ادعـای خـود را علنـی  دو نمونـه از افـرادی 

ببریـد.
کنید.. 2 کلی رؤیا از نگاه علما را بیان  تقسیم 
کـه خـواب معصـوم را دیـده را تشـریح . 3 کسـی  پاسـخ عالمـه حلـی بـه پرسـش 

کنید.
کنید.. 4 که با استخاره با قرآن ثابت می گردد را بیان  نهایت چیزی 
پاسخ به ابهام در روایت فإن خار اهلل لک را توضیح دهید.. 5

1.  اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج ۲، ص75 
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که با بهره گیری از نظریات اخباری ها1،  کسانی است  احمد بصری، از جمله 
است.  داده  قرار  خود  فرقه ای  اغراض  به  نیل  برای  دستاویزی  را  آنان  دیدگاه  
کرده و بیش از آن  اخباریون، احادیث را به دو قسم »صحیح و ضعیف« تقسیم 
از  برخی  اربعه(2،  اقسام)اصول  سایر  پذیرش  صورت  در  که  چرا ندارند،  قبول  را 

یر خالصه می گردد: 1.  باور اخباری ها در محورهای ز
یان، ادله احکام را تنها کتاب و سنت می دانند. بعضی از آنها نیز دلیل را تنها سنت ذکر می کنند. - اخبار

- احادیث را دو قسم می دانند: صحیح و ضعیف.
یان، حرام است. -  اجتهاد نزد اخبار

- در نگرش اخباری، تقلید از غیر معصوم؟ع؟ جایز نیست.
- دستیابی به احکام شرعی را از راه گمان)ظّن(، حرام و تنها راه تحصیل احکام را علم و اطمینان می دانند.

ین کرده  بعـه«  و دیگـر کتاب هـای حدیثـی که عالمان بزرگ شـیعه آن ها را تدو - در مکتـب اخبـاری، تمامـی احادیث»کتـب ار
و بـه صّحـت احادیـث نقـل شـده گواهـی داده انـد، صحیـح می باشـد و بایـد بـر طبـق آن عمـل کـرد. بـه عنـوان مثـال؛ بـر اسـاس 
روایتـی از کتـاب مـن ال یحضـره الفقیـه، بسـتن تحـت الحنـک عمامـه را حـرام دانسـته و آن را نشـانه شـرک می داننـد. چنانچـه 
َعَماِئِم«   فرق بین مسـلمانان و مشـرکان، در تلّحی عمامه )گوشـه 

ْ
ی ِبال ّحِ

َ
ل ُمْشـِرِکیَن الّتَ

ْ
ُمْسـِلِمیَن َو ال

ْ
َفْرُق َبیَن ال

ْ
آمده اسـت: »ال

یـر چانـه رد کـردن( اسـت.   عمامـه را از ز
- در مکتـب اخبـاری، اشـیاء یـا حـالل هسـتند یـا حـرام و یـا مشـتبه و چنانچـه حلیـت و حرمـت چیـزی معلـوم نباشـد و نصـی از 

بـاره آن نرسـیده باشـد، بایـد در فتـوا، توّقـف و در عمـل، احتیـاط کـرد. معصومیـن؟مهع؟ در
۲. بـر اسـاس نقـل شـیخ بهائـی؟هر؟ در کتـاب مشـرق الشمسـین، از زمـان سـید بـن طـاووس؟هر؟ تقسـیم حدیـث بـه »اصول 
بعـه« معمـول گردیـد. لـذا محدثیـن شـیعه حدیـث را بـه چهـار قسـم »صحیـح، حسـن، موثـق، ضعیـف« تقسـیم کرده اند که  ار
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روایات از درجه اعتبار ساقط می گردد و حال آنکه اخباریون رّد روایات منسوب به 
اهل بیت؟مهع؟ را نوعی توهین به ایشان تلقی می نمایند.1 این دیدگاه در جریان 
صحیح  را  روایات  تمامی  چنانچه  است،  مشهود  وضوح  به  نیز  بصری  احمد 
که برخالف باورشان است را ضعیف معرفی می کنند.  دانسته و برخی از روایاتی 
ا  َ �ن

ْ
ل رنَّ

�نَ �نُ  حْ
ا �نَ

َ �نّ >اإِ آیه  که احمد بصری با وجود  البته جای بسی تعجب و تأمل است 
که در  کریم است اما درباره روایاتی  و�نَ <2 قائل به تحریف قرآن 

�نُ حا�نِ
َ

ُ�  ل
َ
ا ل

َ �نّ ْکَر َو اإِ ِ
ال�نّ

گرفته چنین اعتماد بی اساسی داشته و  ادوار مختلف تاریخی مورد هجوم قرار 
همه آنان را بدون بررسی می پذیرد!

به  حدیث  سند  سلسله  رجال  اساس  بر  که  حدیث  چهارگانه  تقسیم بندی 
که تمامی روایات منصوب به معصومین؟مهع؟ مورد  کی از آن است  وجود آمده، حا

کنون این اصطالح متداول و معمول بوده و سایر اصطالحات در این چهار قسم مندرج می باشد.  هم ا
یست که سلسله سند، توسط رجالی موثق و امامی مذهب از معصوم منتقل گردد. صحیح: خبر

 و در هـر طبقـه امامـی مذهـب و ممـدوح باشـند ولـی تنصیـص بر عدالت هر یک نشـده 
ً
یسـت کـه رجـال سـند تمامـا حسـن: خبر

یم. یان آن حسـن ظـن دار باشـد. وجـه تسـمیه حسـن بدیـن نـام از آن جهـت اسـت کـه نسـبت به راو
یسـت کـه نسـبت بـه کلیـه افـراد ناقلیـن، تنصیـص بتوثیـق شـده باشـد. گرچـه بعضـی از رجـال سلسـله سـند غیـر  موثـق: خبر

امامـی باشـند.
یسـت کـه شـروط یکـی از اقسـام نامبـرده در آن جمـع نباشـد. مضـاف بـر آن، ضعیـف بـر روایـت مجـروح نیز اطالق  ضعیـف: خبر
می گـردد کـه انـواع آن عبارتنـد از: موقـوف، مقطـوع و منقطـع، معضـل، شـاذ، منکـر، متـروک، معلـل، مضطـرب، مقلـوب، 

مدلـس، مرسـل.   
کـی از آن اسـت کـه تمامـی روایـات منصـوب  ایـن تقسـیم بنـدی کـه بـر اسـاس رجـال سلسـله سـند حدیـث بـه وجـود آمـده، حا
یـم تـا بـا اسـتفاده  بـه معصومیـن؟مهع؟ مـورد اعتمـاد نمی باشـند. لـذا بـرای تشـخیص اقسـام و انـواع روایـات، نیـاز بـه علمـی دار
یـان و معاندیـن در امـان باشـیم. بـر اسـاس ایـن نیـاز، علمـای شـیعه، بـا توجـه بـه روایـات و دسـتورات  از آن از خطـر سـود جو

معصومیـن؟مهع؟ علـم رجـال را مـدون کـرده و در اختیـار پژوهشـگران قـرار دادنـد.
ییم روایتی ضعیف اسـت، این توهینی اسـت به امام صادق؟ع؟. مگر می شـود  گر بگو 1.  مال امین اسـترآبادی گفته اسـت: »ا

روایتی از امام صادق باشد و ضعیف باشد!«. اسالم و نیازهای زمان، ج1، ص۹3-۸۸ 
۲.  الحجر، ۹ 
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اعتماد نمی باشند. لذا برای تشخیص اقسام و انواع روایات، نیاز به علمی داریم 
تا با استفاده از آن از خطر سود جویان و معاندین در امان باشیم. بر اساس این 
نیاز، علمای شیعه، با توجه به روایات و دستورات معصومین؟مهع؟ علم رجال را 

کرده و در اختیار پژوهشگران قرار دادند. مدون 
معاصر  علمای  پرداخته  و  ساخته  را  رجال  علم  بصری،  احمد  که  هرچند 
دانسته و آن را یکی از بدعت های دینی برشمرده است1، اما بایستی جهت اطالع 
کنون جریان داشته  که این علم از زمان معصومین؟مهع؟ تا وی خاطر نشان نمود 
کتب حدیث و رواج اصول  ع  و از آن استفاده می شده است. پس از آن، بر اثر شیو
کتاب های نسبتًا زیادی در این  گرفت و  و مصنفات این علم، فن رجال نیز رونق 
کتاب های  کنون موجود است. از جمله  که برخی از آنها تا فن تدوین و تالیف شد 

تدوین شده در زمان اهل بیت؟مهع؟ عبارتند از؛
کتـاب ابـو محمـد عبـد اهلل بـن جبلـة بـن حیان بن ابجـر الکنانـی، )م219هـ( . 1

کـه شـیخ طوسـی در کتـاب رجـال، او را از اصحـاب امـام کاظـم؟ع؟ شـمرده 
کتابـی در رجـال را بـه او نسـبت داده  کتـب متعـددی از جملـه  و نجاشـی 

است.
کتـاب طبقـات الرجـال؛ تالیـف احمـد بـن ابـی عبـد اهلل برقی)م274هــ( کـه . 2

از اصحـاب امـام جـواد و امـام هـادی؟ع؟ بـوده و صاحـب کتاب المحاسـن 
است.

رجـال حسـن بـن علـی بـن فضـال، )م224هــ( کـه از اصحـاب خـاص امـام . 3
رضـا؟ع؟ بوده اسـت.

1.  الوصیة المقدسة، ص7 
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از . 4 کـه  بـن محبـوب، )م224هــ(  تألیـف حسـن  االخبـار؛  رواة  کتـاب معرفـة 
کاظـم، امـام رضـا و امـام جـواد)ع و یکـی از ارکان چهارگانـه  اصحـاب امـام 

شـیعه در فقـه و حدیـث اسـت. 
کتـاب رجـال ابراهیـم بـن محمـد بـن سـعید ثقفی)م283هــ( کـه از فقهـای . 5

بـزرگ امامیـه به حسـاب می آید.
کتـاب رجـال حافـظ ابـو محمـد عبدالرحمن بن یوسـف بن خـراش المروزی . 6

البغدادی )م283هـ(. 

نیاز به علم رجال �
که از جانب فردی  کریم، بایستی در خصوص خبری   بر اساس توصیه قرآن 
اعتنا  تبیین  و  تحقیق  بدون  وی  گفته  به  و  شود  تحقیق  است،  رسیده  فاسق 

وا<.1 �نُ �یَّ �بَ �تَ
اإٍ �نَ

َ �ب
�نَ اِس�تٌ �بِ ْم �ن

ُ
اَءک �نْ �ب نگردد: >اإِ

کلی به آن اشاره  که در یک تقسیم بندی  آیه در برگیرنده نکاتی است  این 
می شود:

الف(. عبارت فاسٌق در آیه؛ داللت بر بررسی سندی دارد. چنانچه برخی تبین 
در آیه را ناظر به حاالت فاسق دانسته  و برخی آن را ناظر بر متن خبر دانسته اند 
که اولین  که البته در هر دو صورت داللت بر بررسی حاالت راوی دارد. بدین معنا 
با  آن  از  که  است.  راوی  حاالت  بررسی  خبر،  با  مواجهه  در  شخصی  هر  وظیفه 

عنوان »رجال الحدیث« یاد می شود.
یعنی  وا« ،  �نُ �یَّ �بَ �تَ

»�نَ بعدی  مرحله  به  نوبت  راوی،  حاالت  بررسی  از  پس  ب(. 

1.  حجرات، 6 



درس هفدهما علم رجال در نگاه احمد بصری     

|    351     

که  بررسی متن خبر رسیده و بدون تبیین حقیقت مجاز به اعتماد نخواهیم بود. 
از آن با عنوان »درایة الحدیث« یاد می شود. 

در  ما  وظیفه  است،  کریم  قرآن  از  گرفته  بر  که  بندی  دسته  این  اساس  بر 
بررسی  بدون  و  شده  مشخص  معصومین؟مهع؟  ائمه  اخبار  و  روایات  با  مواجهه 
پذیرش  مورد  خبر  محتوای  راویان،  گفته  درباره  تحقیق  بدون  و  راوی  حاالت 

نخواهد بود.
که مثِبت  جهت تأیید برداشت ابتدایی از آیه فوق، به نکاتی اشاره می شود 

که عبارتند از: نیاز به علم رجال)بررسی حاالت راوی( می باشند 
نکته اول: وجود دروغ گویان و دشمنان اهل بیت؟مهع؟ در میان راویان حدیث:

روایات  ماندن  مصون  بر  مبنی  سندی  هیچ  که  است  حالی  در  باور  این 
در  راویان  از  برخی  فراموشی های  و  دستبردها  تحریفات،  شّر  از  معصومین؟مهع؟ 
نمی باشد.  قبول  مورد  عقاًل  روایات،  تمامی  به  کورکورانه  اعتماد  و  نبوده  دست 
کی از جعل جاعالن حدیث می باشد  که حا مضاف بر آن، روایاتی در دست است 

که به دو نمونه اشاره می گردد:
روایت اول: 

اب یکـذب علینا، 
ّ

کـذ قـال أبـو عبـد اهلل؟ع؟: »إّنـا أهـل بیـت صادقـون ال نخلـو من 

یسـُقط صدقنـا بکذبـه علینـا عنـد النـاس«.1 امام صـادق؟ع؟ فرمود: مـا خاندانی 
َ

ف

کـه بـر مـا افتـراء می بندنـد تـا  راسـتگو هسـتیم ولـی همـواره دروغ گویانـی هسـتند 

سـخن راسـت مـا بـه وسـیله  دروغ آنـان نـزد مـردم بـی اعتبـار شـود.

1.  عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآلیات و األخبار و األقوال، ج ۲۰، ص11۴۹ 
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روایت دوم:

ِل 
َّ

َحـال
ْ
ِبـی ال

َ
َثِنـی ِزَیـاُد ْبـُن أ

َ
 َحّد

َ
ـال

َ
َحَکـِم ق

ْ
ـٍد َعـْن َعِلـّیِ ْبـِن ال ْحَمـُد ْبـُن ُمَحّمَ

َ
َثَنـا أ

َ
َحّد

ـی 
َ
ـُت َعل

ْ
َدَخل

َ
 ف

َ
ـال

َ
َعاِجیِبـِه ق

َ
َحاِدیِثـِه َو أ

َ
ـاُس ِفـی َجاِبـِر ْبـِن َیِزیـَد َو أ ـَف الّنَ

َ
: اْخَتل

َ
ـال

َ
ق

ُه »َرِحـَم 
َ
ل

َ
ْسـأ

َ
أ ْن 

َ
أ َغْیـِر  ِمـْن  ِنـی 

َ
اْبَتَدأ

َ
ف َعْنـُه  ُه 

َ
ل

َ
ْسـأ

َ
أ ْن 

َ
أ ِریـُد 

ُ
أ َنـا 

َ
أ َو  َعْبـِد اهلِل؟ع؟  ِبـی 

َ
أ

َکاَن  ُمِغیـَرَة ْبـَن ُشـْعَبَة 
ْ
َعـَن اهلُل ال

َ
ْیَنـا َو ل

َ
ُق َعل َکاَن ُیَصـّدِ ُجْعِفـّیَ 

ْ
اهلُل َجاِبـَر ْبـَن َیِزیـَد ال

کارهـاى  و  روایت هـا  دربـاره  مـردم  گفـت:  حـالل  ابـی  بـن  زیـاد  ْیَنـا«.1 
َ
َعل َیْکـِذُب  

کردنـد. مـن خدمـت حضـرت صـادق؟ع؟ رسـیدم  عجیـب جابـر بـن یزیـد اختـالف 

می خواسـتم در ایـن مـورد از او سـؤالی بکنـم. قبـل از اینکـه مـن چیـزى بپرسـم 

کـه احادیـث مـا را درسـت نقـل  کنـد جابـر بـن یزیـد جعفـی را  فرمـود خـدا رحمـت 

کـه بـر مـا دروغ می بنـدد. کنـد مغیـرة بـن سـعید را  می کـرد ولـی خـدا لعنـت 

نکته دوم: وجود راویان اهل سنت در سند روایات اهل بیت؟مهع؟:

از  بسیاری  اواًل  که  راویان  سلسله  در  مذهب  سنی  راویان  از  دسته ای  وجود 
در  است  شده  صادر  تقیه  بر  تکیه  با  آنها  سئوال  به  معصومین؟مهع؟  پاسخ های 
که راویان  حالیکه حکم واقعی الهی نبوده است. ثانیًا هیچ تضمینی وجود ندارد 
اهل سنت، روایات معصومین؟مهع؟ را به نفع مذهب خود تغییر نداده و بر خالف 

واقع ثبت نکرده باشند.
نکته سوم: توصیه به مراجعه در خصوص صفات راوی در اخبار عالجیه:

اخبار عالجیه  با عنوان  احادیثی  تراجیح)تعارض دو خبر(،  و  تعادل  باب  در 
ع به صفات راوی در انتخاب روایات توصیه می کند.2  که ما را به رجو صادر شده 

1.  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی اهلل علیهم، ج 1، ص ۲3۸ 
۲.  المدخل الی علم الرجال و الدرایة، ص3۰  
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ى  ِ
ُهَما �ن

ْ�َ��تُ
أَ
ُهُهَما َو ا �تَ

�نْ
أَ
ُهَما َو ا

ُ
ْعَدل

أَ
ِ� ا َم �بِ

َ
ُم َما َحک

ْ
ک حُ

ْ
که فرمود: »ال همانند مقبوله حنظله 

ر«.1 حنَ
آ
ا

ْ
ِ� ال ُم �بِ

ُ
ک حْ َ

ى َما �ی
َ
ل  اإِ

�تْ �نِ �تَ
ْ
ل ا �یَ

َ
ْوَرُعُهَما َو ل

أَ
ِ َو ا ِ��ی�ث

حَ
ْ

ال

پاسخ به ادله مخالفین علم رجال �
که به  ادله ای متمسک شده اند  انصار احمد بصری جهت رد علم رجال به 

برخی از موارد مهم آن اشاره شده و پاسخ داده می شود:

عدم امکان اثبات عدالت راوی
کاغذ  حدیث،  راویان  خصوص  در  موجود  مدارک  تنها  اینکه  به  توجه  با 
که امکان تحریف آنها بیش از پیش قوت دارد، لذا هیچ  نوشته های رجالی است 
صامت  شهادت  دیگر؛  عبارت  به  ندارد.  وجود  راوی  عدالت  اثبات  برای  راهی 
الزم القبول نبوده و بایستی شهادت به عدالت یا فسق راوی بر اساس حس)عن 

حٍس( باشد و بر اساس حدس)عن حدٍس( پذیرفته نیست. 
کتاب رجالی، به تبع به حجیت  از ثبوت وثاقت مؤلف یک  پاسخ: اواًل پس 
گفتار و نوشتار مؤلِف ثقه  کتاب نیز یقین پیدا می شود و در این خصوص، بین  آن 
موقوفات، پس  و  اموات  تمامی وصیت های مکتوب  اینکه  کما  نیست.  تفاوتی 
کننده و واقف، مورد پذیرش بوده و نیازی به  از یقین به انتساب آن به وصیت 
کتب رجالی به خاطر اطمینان عقالیی  شهادت حضوری ندارند. لذا اعتماد ما بر 

نسبت به ثبوت و صحت آنها یا تواتر و شهرت انتساب به مؤلف است. 
یا  وثاقت  و  عدالت  بیان  و  تزکیه  مامقانی؟هر؟2:  عالمه  گفته  به  بنا  ثانیًا؛ 

1.  کافی، ج 1، ص6۸ 
۲.  تنقیح المقال، ج1، ص175 
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)شفاهی  شهادت  شرایط  تا  نیست  شهادت  باب  از  آن،  فسق  بیان  و  تضعیف 
و  شواهد  رجال،  علم  به  مراجعه  با  بلکه  باشد،  داشته  را  بودن(  حسی  بودن، 

که ما را به اطمینان می رساند. قرائنی تحصیل می شود 

اختالف در معنای عدالت و فسق
در بین بزرگان و علمای شیعه، در معنای عدالت و فسق اختالف نظر است. 
کفایت  ظاهری  اسالم  به  عدالت  معنای  در  طوسی؟هر؟  شیخ  همچون  برخی 
کرده است در حالیکه برخی دیگر؛ عدالت را ملکه نفسانی و برخی هم عدالت را 
کرده اند. لذا این تشتت تعابیر در خصوص معنای عدالت  به حسن ظاهر تعبیر 
گفته می شود فالن راوی عادل است، ما  که  برای ما درد سر ساز شده و هنگامی 
کدام معنای عدالت است. لذا مراجعه به علم رجال نیز  نمی دانیم منظور از آن 

برایمان مفید نخواهد بود.
پاسخ: اواًل مبنای علماء مبتنی بر اصالة العدالة نبوده و در بسیاری از موارد، در 

که نقل شده است، عبارت عادٌل یا ثقٌة نیاورده اند. پی روایتی 
کتب رجال، با هدف  ع به  گذشت، رجو که  ثانیًا؛ بر اساس نظر عالمه مامقانی 
به  طریق  این  از  تا  است  راویان  وثاقت  و  عدالت  بر  شواهدی  و  قرائن  گردآوری 
اطمینان عدالت برسیم، ولو اینکه در معنای عدالت و فسق اختالف نظر داشته 

باشیم.

حرام بودن محتوای علم رجال
که دسته ای از راویان را تفسیق یا تکفیر  در باور آنان، علم رجال علمی است 
کرده و این عمل مصداق تفضیح الناس بوده و حرام است. بنابر این علم رجال 
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که به این عمل پرداخته است حرام می باشد.
و  نبوده  گمان  و  حدس  اساس  بر  روات  از  برخی  تفسیق  و  تکفیر  اواًل  پاسخ: 

یا  روایی  یافته های  اساس  بر  عمل  این  بلکه  نمی باشد.  ظن  به  عمل  مصداق 
اخبار متواتر از ثقات شیعی می باشد.

خاطر  می شود،  برشمرده  غیبت  مصداق  عمل  این  بگویند  چنانچه  ثانیًا؛ 
باب  و  علنی  فاسقان  که  است  استثناهایی  دارای  غیبت  که  شد  خواهد  نشان 

ج می کند. مشورت و باب شهادت را از این مساله خار
ثالثًا؛ حفظ احکام و شریعت اسالمی از حفظ اسرار شخصی برخی راویان)غیر 

عادل( مهم تر است.1

وجود بی شمار راویان مجهول
که تعداد راویان مجهول و ناشناخته  برخی از اتباع احمد بصری بر این باورند 
بیانگر  امر  این  لذا  است،  شده  شناخته  راویان  از  بیش  روایات،  سند  سلسله  در 
که بنا  کش پنج سانتی است  ناقص بودن علم رجال بوده و این امر همانند خط 
کند. بنا براین علم رجال نمی تواند معیار خوبی برای  دارد زمینی هزار متری را متر 

تفکیک روایات به صحیح و غیره باشد.
در  رجال  علم  حساسیت  و  ظرافت  و  دقت  نشانگر  مسأله  این  اواًل  پاسخ: 

خصوص روایات بوده و این امر نه تنها از درجه علم رجال نکاسته، بلکه بر درجه 
اعتماد و اعتبار آن علم خواهد افزود.

روایت  سه  یا  دو  دارای  که  هستند  کسانی  أغلب  ناشناخته،  راویان  ثانیًا؛ 

1.  کلیات فی علم الرجال، ص۴3 
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گذاشتن  کنار  کثرت روایت برخوردار نمی باشند تا از رهگذر  انگشت شمار بوده و از 
آنان، بر ُمعظم روایات خللی وارد شود. 

ثالثًا؛ در صورت مطابقت متن و محتوای روایت با اصول و مسلمات تشیع، 
وجود یک راوی ناشناخته ُمخل سند نبوده و اعتبار روایت را مخدوش نمی کند.

که روایت مشهور بوده و در طول تاریخ اسالم به مضمون آن  رابعًا؛ در صورتی 
گرفته است، وجود یک یا چند راوی ناشناخته و  اعتماد شده و یا مورد عمل قرار 
کننده ضعف  مجهول بر اعتبار حدیث خدشه وارد نکرده و این شهرت، جبران 

روایت خواهد بود.

پرسش های درس
ک احمد بصری با اخباریون در چیست؟. 1 وجه اشترا
اصول اربعه را توضیح دهید.. 2
کنید.. 3 نیاز به علم رجال را تشریح 
را . 4 شـده  تالیـف  معصومیـن؟مهع؟  عصـر  در  کـه  رجالـی  کتـب  از  نمونـه  چنـد 

نـام ببریـد.
یک شبهه را از علم رجال را به اختیار توضیح و پاسخ دهید.. 5
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وجوب تقلید �
یکی دیگر از باورهای احمد الحسن بصری، حرمت تقلید از فقیه است. وی 

کرد:  بر اساس این باور، در اول شوال )1424 هـ.ق( اعالم 
فـکل  باالحتیـاط  العمـل  و  االصـول  و  الفقـه  فـی  التقلیـد  تـرک  مسـلم  کل  »علـی 

مقلـد فهـو عاصـی المـر االمـام المهـدی؟ع؟«1. بـر هـر مسـلمانی تـرک تقلیـد در فقه 

کنـد از امـر امـام  کـه تقلیـد  کسـی  و اصـول و عمـل بـه احتیـاط واجـب بـوده و هـر 

اسـت. کـرده  مهـدی؟ع؟ سـرپیچی 

که  آنجا  از  اما  نداشته،  مخالفتی  فقیه  از  تقلید  اصل  با  بصری  احمد  البته 
با وجود خود جایز  را  تقلید  امام مهدی؟ع؟ می داند،  را نماینده و فرستاده  خود 

کتاب التیه می گوید: نمی داند! چنانچه 
»اذن فواجـب المسـلمین فـی زمـن الغیبـه هـی نصـرة الدیـن بتمکـن نائـب االمـام 

الخـاص المرسـل منـه او الفقیـه الجامـع للشـرائط العـادل الزاهـد فـی الدنیـا فـی 

کل حیثیـة  حـال عـدم وجـود نائـب خـاص لـه مـن بسـط یـده علـی الحکـم مـن 

اإلفتـاء  لشـرائط  الجامـع  الفقیـه  والیـة  اإلمـام؟ع؟  والیـة  فـروع  مـن  و  وجهـة... 

یسنده موجود است. 1.  عکس و رونوشت بیانیه در نزد نو
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الملخصـة فـی التفسـیر المنسـوب إلـی اإلمـام العسـکری؟ع؟ بهـذه العبـارة: )وأّمـا 

 ألمـر 
ً
 لهـواه، مطیعـا

ً
 لدینـه، مخالفـا

ً
 لنفسـه، حافظـا

ً
کان مـن الفقهـاء صائنـا مـن 

مـواله فللعـوام أن یقلـدوه(«.1 یـاری دیـن خدا با پیروی از نائب خاص و فرسـتاده 

نائـب  نبـودن  صـورت  در  اسـت.  واجـب  مسـلمانان  تمامـی  بـر  زمـان؟ع؟  امـام 

خـاص، اطاعـت از فقیـه جامـع شـرایط عـادل و زاهـد در دنیـا، در همـه حـاالت بـر 

مسـلمانان واجـب اسـت... از فـروع والیـت امـام؟ع؟، والیـت فقیـه جامـع شـرایط 

اسـت. چنانچـه در تفسـیر منسـوب بـه امـام حسـن عسـکری؟ع؟ آمـده اسـت: هـر 

کـه صیانـت نفـس دارد، از دینـش محافظـت می نمایـد، بـا هـوای  کـدام از فقهـا 

نفـس مخالفـت می کنـد و امـر مـوالی خـود را اطاعـت می کنـد، پـس بـر مردم اسـت 

کننـد. کـه از او تقلیـد 

با این وجود، اتباع احمد بصری بر خالف نظر احمدالحسن، تقلید از فقیه را 
اساسًا باطل دانسته و آن را عملی باطل می پندارند. لذا جهت پاسخ به اتباع وی، 
کریم  قرآن  اول،  نگاه  در  قرار می گیرد.  بررسی  فقیه مورد  از  تقلید  مسأله وجوب 
کرده  گروه؛ فقیهان انذار دهنده و مؤمنین انذار شونده تقسیم  مسلمین را به دو 

و فرموده است:
ى  ِ

ُهوا �ن
�تَّ

�نَ �تَ �تٌ ِل�یَ
�نَ ُهْم طا�أِ �تٍ ِم�نْ

ْر�تَ َر ِم�نْ ُکّلِ �نِ
�نَ
ْو لا �نَ

َ
ل

�تً �نَ
ُروا َکا�نَّ �نِ �نْ و�نَ ِل�یَ ِم�نُ ُموأْ

ْ
>َو َما کا�نَ ال

 2.> ُرو�نَ
ح�نَ َ

ُهم �ی
َّ
َعل

َ
ِهم   ل �یْ

َ
ل ُعوا اإِ َ ا َرحب �ن ْوَمُهْم اإِ

ُروا �تَ ِ �ن �نْ �نِ َو ِل�یُ �ی الّ�ِ

بر اساس این تقسیم بندی، جامعه مسلمین به لحاظ معرفتی به دو دسته 
که بایستی عده ای به فهم و فقه رسیده و عده ای دیگر از فهم و  تقسیم شده اند 

یق الی اهلل، ص ۲7  1.  التیه او الطر
۲.  توبه، 1۲۲ 
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کنند. لذا به التزام عقلی، تبعیت غیر فقیه از فقیه واجب است  فقه آنان استفاده 
بیهوده  انذار  و  تفقه  به  و دستور  بندی  تقسیم  این  این صورت،  غیر  در  که  چرا 

خواهد بود.  
مرحله ای  می تواند  که  است  دین1  تأویل  فهمیدن  معنای  به  دین  در  تفقه 
کریم و روایات  فراتر از علم به دین و شناخت مسائل و مبانی آن باشد. لذا قرآن 
کفایی و لزوم دستیابی به تفقه در دین را صادر  معصومین؟مهع؟ حکم به وجوب 
کیده فرموده اند. آنچه از آیه َنفر مبنی بر  کرده  و بر لزوم تبعیت عملی از فقهاء تأ

که:     وجوب تفقه و تقلید بر می آید این است 
طائفة«،  فرقة  کل  من  نفر  »فلوال  در  تحضیضیه2  لوالی  از  استفاده  با  ؛  اوالً

وجوب نفر برای تفقه استفاده شده است. 
که با توجه به وجوب  ؛ »لیتفقهوا فی الدین« به عنوان غایت نفر است  ً

ثانیا

کدام از نافرین؛ بر اساس استعداد خود  نفر، وجوب تفقه نیز استفاده می شود تا هر 
به فهم و فقه دین دست یافته و بر اساس فقه خود مردم را انذار نمایند. طبیعی 
کدام با دیگری در یک سطح نخواهد بود اما  که میزان و صحت فهم هر  است 
کدام از فقهاء را حجت دانسته به تبعیت از  با این حال خداوند متعال، انذار هر 
آنها دستور داده است. البته این سخن ناظر به هرمنوتیک نبوده و با دریافت و 
فهم شخصی متفاوت است زیرا در تفقه دینی، آنچه ضابطه استنباط می باشد، 

ـه و معنـاه. لسـان العـرب، 
َ
یل و

ْ
ْمـه تأ ی َفّهِ

َ
یـل أ و

ْ
ْهـه فـی التأ یـَن و َفّقِ ْمـه الّدِ ِ

ّ
1.  دعـا النبـی؟لص؟، البـن عبـاس فقـال: اللهـم َعل

ج13، ص5۲۲ 
یـدن و برانگیختـن اسـت و ادات  ۲.  تحضیـض مصـدر بـاب تفعیـل از مـاده  »حـّض« بـه معنـی وادار کـردن، اصـرار ورز
تحضیـض، حروفـی هسـتند کـه ایـن معنـا را افـاده می دهنـد. ایـن حـروف در ابتـدای کالم واقـع شـده  و عبارتنـد از: لـوال، لومـا، 

 و أال. 
ّ

، أال
ّ

هـال
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مبّری  شخصی  برداشت  و  تفسیر  تأویل،  گونه  هر  از  و  بوده  آن  بر  کم  حا قواعد 
کید  است. قابل توجه اینکه؛ روایات معصومین؟مهع؟ نیز بر وجوب تفقه در دین تأ

کرده و فرموده اند: 
ـْه ِفـی ِدیـِن 

َ
ـْم َیَتَفّق

َ
ـُه َمـْن ل

َ
ِإّن

َ
؛ ف

ً
ْعَرابـا

َ
 َتُکوُنـوا أ

َ
ـِه  ِفـی ِدیـِن اهلِل، َو ال

ُ
َفّق ْیُکـْم ِبالّتَ

َ
»َعل

«.1 تفقـه در دیـن خـدا 
ً

ـُه َعَمـال
َ
ـْم ُیـَزّکِ ل

َ
ِقَیاَمـِة، َو ل

ْ
ْیـِه َیـْوَم ال

َ
ِإل ـْم َیْنُظـِر اهلُل  

َ
اهلِل، ل

کـه در دیـن  کسـی  بـر شـما واجـب اسـت و هماننـد بادیـه نشـینان نباشـید. همانـا 

خـدا تفقـه نکنـد، خداونـد در روز قیامـت بـه او توجهـی نمی کنـد و عملـش را تزکیه 

نمی نمایـد.  

که بر این اساس، انذار قوم نیز  ؛ »لینذروا قومهم« غایت نفر و تفقه است  ً
ثالثا

به تبع آنان واجب خواهد شد.2
؛ حذر در »لعلهم یحذرون« غایت نفر و تفقه و انذار است، لذا به استناد  ً

رابعا

که   البته توجه شود  انذار فقیه استنباط می گردد.  از  نیز  آیه، وجوب حذر  داللت 
که مردم بعد  منظور از حذر، حذر عملی است لذا توقع و مطلوب خداوند این است 
از آنکه احکام الهی برای آنها بیان شد، عماًل متحذر شوند و این حذر و پرهیز جز 
که مراد از حذر عملی؛ حجیت  با عمل به فتوای فقیه تحقق پیدا نمی کند. چرا 
التزام  و  صرف  بوده  به صورت عملی  قبول قول مجتهد  لزوم  و  فتوای مجتهد 

ک نمی باشد.  قلبی مال
و  از جهت داللت تضّمن4  گاهی  و  از باب داللت مطابقه3  کردن  انذار  گاهی 

1.  کافی، ج1، ص75 
صـل اإِلنـذار اإِلعـالم. لسـان العـرب، ج5، 

َ
و غیـره و أ

َ
۲.  الُمْنـِذر: المعِلـم الـذی ُیْعـّرف القـوَم بمـا یکـون قـد دَهَمهـم مـن َعـُدّو أ

ص۲۰3 
3.  داللت لفظ )دال( برتمام معنا )مدلول(.

۴.  داللت لفظ )دال( بر جزئی از معنا )مدلول(.
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که بیان شد، آیه شریفه صراحت در  گاهی از طریق داللت التزام1 است. همانگونه 
گر مجتهدی بر حرمت و یا وجوب مطلبی فتوا  وجوب انذار برای فقیه دارد، لذا ا
داد، آن فتوا به داللت تضمن، حکم الهی محسوب می شود و انجام ندادن آن، 

مستوجب عقاب الهی خواهد بود. 
بنابراین؛ بر اساس آیه نفر، تفقه و انذار واجب کفایی است و الزمه این وجوب، 
تبعیت و حذر عملی عوام مردم از فقهاء است. توجه به این نکته ضروری است 
که از استطاعت تفقه برخوردارند  کسانی  که نگاه نخستین اسالم بر تفقه بوده و 
گذاشته و مقلدین را در  کرده است. از سویی باب تقلید را باز  را بر این امر دعوت 
گانه  کرده است تا مردم بتوانند به تشخیص آ کدام از فقهاء مختار  ع به هر  رجو
که بر  ع از تقلید  خود، احکام شان را از آنان دریافت نمایند. لذا می توان همین نو

گاهی می باشد را نوعی از تفقه در مرحله نازل تر دانست.   پایه علم و آ
که در صدر اسالم و در  که فقاهت و اجتهادی  شاید برخی به این باور باشند 
ح بوده است، غیر از فقاهت و  زمان پیامبر اسالم؟ص؟ و ائمه معصومین؟مهع؟ مطر
که در زمانهای متأخر مورد نظر می باشد؛ چون فقاهت و اجتهاد  اجتهادی است 
در صدر به صورت سؤال از معصومین بوده است و در آن زمان اجتهاد مصطلح مد 
نظر نبوده است، بنابراین، آیه بر انذار فقیه داللت ندارد تا بر حّجیت فقاهت هم 
داللت کند؛ بلکه، آیه بر حّجیت نقل روایت و حجیت خبر واحد داللت دارد و انذار 
که از معصومین؟مهع؟  فقیه در اینجا به معنی نقل روایت است به همان صورتی 

که: که در این صورت چنین پاسخ داده می شود  شنیده است، 
که در آیه شریفه، عنوان فقاهت در وجوب تحّذر اخذ شده است،  ؛ از آنجا  اوالً

1.  داللت لفظ )دال( بر امری خارج از مدلول.   
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آیه با نقل روایت و حجیت خبر واحد ارتباطی ندارد. دلیل اول اینکه، در حّجیت 
که  این  به  رسد  چه  تا  است،  نشده  شرط  روایت  معنی  به  راوی  التفات  روایت، 
راوی، چیز دیگری معتبر  روایت، جز وثاقت  زیرا در نقل  باشد؛  راوی، فقیه هم 
کند؛  که عنوان فقیه در نقل روایت بر راوی صدق  نیست و دوم اینکه الزم نیست 
چون هرگز راوی با صرف نقل تعدادی روایت و لو اینکه معنی آنها را هم بداند، 
که علم به یک یا چند حکم،  مستحق عنوان فقیه نخواهد بود؛ زیرا روشن است 
است؛  صحیح  او  روایت  حالیکه  در  نمی کند،  کفایت  فقاهت  عنوان  صدق  در 
سویی،  از  و  ندارد  روایت  حّجیت  به  ارتباطی  شریفه،  آیه  که  است  این  نتیجه 
وظیفه راویان، نقل روایت بوده و وظیفه فقهاء، تفریع اصول است، چنانچه امام 
که تفریع اصول  ُ�«.1 توجه شود  ِر�ی

�نْ
ُم  ال�تَّ

ُ
ک �یْ

َ
ُ�وِل َو َعل

أُ
ا

ْ
اُء ال َ �ت

ْ
ل ا اإِ

َ �ن �یْ
َ
رضا؟ع؟ فرمود: »َعل

ج است.  کاری تخصصی بوده و از عهده ناقالن حدیث و عوام مردم خار
امر  دلیل،  روی  از  احکام  معرفت  معنی  به  اجتهاد  و  فقاهت  ماهیت  ؛  ً

ثانیا

تغییر زمان متفاوت نمی شود و در زمان حاضر  با  که حقیقت آن  واحدی است 
و صدر اول یکی است و در این معنی اختالفی وجود ندارد؛ بلکه تفاوت اجتهاد 
امروز و صدر اول در صعوبت و سهولت است؛ چون تفقه در صدر اول، به شنیدن 
حدیث بوده است و متوقف بر علوم و مقدمات مورد نیاز فعلی نبوده است. اما در 
گر چه نیل به مرتبه اجتهاد بر مقدمات زیادی متوقف است،  ا زمانهای متأخر، 
ولی این فرق به معنی متغیر بودن معنی اجتهاد نمی باشد. البته مسأله تعارض 
ح است و هم در اعصار سابق بوده است.  بین اخبار، هم در اجتهاد مصطلح مطر
فرقی  زمان  آن  با  زمان  این  اجتهاد  بین  اخبار،  تعارض  مورد  در  روی،  این  از 

1.  وسائل الشیعة، ج ۲7، ص6۲ 
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نیست؛ لذا ادعای مغایرت مفهوم اجتهاد در امروز و صدر اول هم وجهی ندارد.1
کفایی است لذا الزمه این  نتیجه اینکه؛ بر اساس آیه نفر، تفقه و انذار واجب 

گردیده است. توجه به این  وجوب، تبعیت و حذر عملی عوام از فقهاء نیز واجب 
که از استعانة  کسانی را  که نگاه اولین اسالم بر تفقه بوده و  نکته ضروری است 
گذاشته  کرده است. از سویی باب تقلید را باز  تفقه برخوردارند را بر این امر دعوت 
گذاشته  باز  را  اعلمیت می باشد  دارای  که  فقهاء  از  کدام  به هر  مقلدین  ع  و رجو
دریافت  آنان  از  را  احکام شان  خود،  گانه  آ تشخیص  به  بتوانند  مردم  تا  است 
گاهی می باشد را نوعی  که بر پایه علم و آ ع از تقلید  نمایند. لذا می توان همین نو

از تفقه در مرحله نازل تر دانست.  

قرآن و منع تقلید �
ا 

َّ ل اإِ ُهْم  �نْ  اإِ َو  ّىَ  ِ
ما�ن

أَ
ا ا 

َّ ل اإِ ا�بَ  ِک�ت
ْ
ال ُمو�نَ 

َ
ْعل َ �ی لا  و�نَ   �یُّ ّمِ

أُ
ا ُهْم   ِم�نْ >َو  می فرماید:  کریم  قرآن 

کتاب آسمانی  از  که  نادان بودند  و  آنها همان مردم بی سواد  <2 یک عده  و�نَ
�نُّ

�نُ َ �ی

وهم  و  گمان  دنبال  و  نمی دانستند  آرزوها  و  خیاالت  رشته  یک  جز  چیزی  خود 
می رفتند.

که در اصول دینی خود  این آیه در مقام مذمت عوام و بی سوادان یهود است 
از علماء و پیشوایان خود پیروی و تقلید می کردند. در ذیل این آیه آمده است: 
راهی  یهود  سوادان  بی  و  عوام  که  می کند  عرض  صادق؟ع؟  امام  به  شخصی 
گر  کنند و پیروی نمایند. ا نداشتند جز اینکه از علماء خود هر چه می  شنوند قبول 
کریم عوام الناس بیچاره را  تقصیری هست، متوجه علماء یهود است. چرا قرآن 

1.  التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص ۸۸ و تهذیب االصول، ج 3، ص 167 
۲.  بقره، 7۸ 
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که چیزی نمی دانستند و فقط از علماء خود پیروی می کردند را مذمت می کند؟ 
گر تقلید و پیروی عوام از علماء  چه فرقی بین عوام یهود و بین عوام ما هست؟ ا
که از علماء ما پیروی می کنند باید مورد مالمت و  مذموم است پس عوام ما نیز 
گر آنها نمی بایست قول علماء خود را بپذیرند اینها نیز نباید  گیرند. ا مذمت قرار 

بپذیرند.
�تٌ  ْسِو�یَ

َه�تٍ َو �تَ ْر�تٌ ِم�نْ حبِ
ِهْم �نَ َما�أِ

َ
ُهوِ� َو ُعل �یَ

ْ
ا َو َعَواّمِ ال َ �ن َما�أِ

َ
ا َو ُعل َ �ن �نَ َعَواّمِ ْ �ی َ حضرت فرمود: »�ب

ُهْم  ّمَ َعَواّمَ
َماَءُهْم َکَما �نَ

َ
ِ�ِهْم ُعل ِل�ی �تْ �تَ ا �بِ َ �ن ّمَ َعَواّمَ

ْ� �نَ
َه �تَ

َ
 الّل

�نَّ اإِ
َ َوْوا �ن ُ اْس�تَ �ث ا ِم�نْ َح�یْ ّمَ

أَ
َه�تٍ ا ِم�نْ حبِ

لا« عوام و علماء ما و عوام و علماء یهود از یک جهت فرق 
وا �نَ

َر�تُ �تَ
 ا�نْ

ُ �ث ا ِم�نْ َح�یْ ّمَ
أَ
َو ا

که خداوند عوام  دارند و از یک جهت مثل هم اند. از آن جهت مثل هم می باشند 
دارند  که فرق  از آن جهت  اما  و  کرده  از علماء مذمت  تقلید  ع  نو آن  به  نیز  را  ما 
بدهید.  توضیح  اهلل  رسول  ابن  یا  کرد:  عرض  شخص  آن  است.  نکرده  مذمت 
که صریحًا دروغ می گویند،  فرمود: عوام یهود علماء خود را در عمل دیده بودند 
از رشوه پرهیز ندارند، احکام و قضاءها را به خاطر رو دربایستی ها و رشوه ها تغییر 
می دهند،  ج  خر به  عصبیت  اشخاص  و  افراد  درباره  که  می دانستند  می دهند، 
حب و بغض شخصی را دخالت می دهند و حق یکی را به دیگری می دهند. آنگاه 
کس تکوینی  که خداوند در سرشت هر  فرمود: به حکم الهامات فطری عمومی 
قرار داده می دانستند که هر کس چنین اعمالی داشته باشد نباید قول او را پیروی 
کرد و به همین منوال است  کرد، نباید قول خدا و پیغمبران خدا را با زبان او قبول 
گر در فقهاء خود، اعمال خالف، تعصب شدید، تزاحم  حال عوام ما، این ها نیز ا
کوبیدن مخالفین  بر سر دنیا، طرفداری از طرفداران خود هر چند ناصالح باشند، 
کنند  گر این اعمال را در آنها حس  خود هر چند مستحق احسان و نیکی باشند، ا
کنند عینا مانند همان عوام یهودند  و باز هم چشم خود را ببندند و از آنها پیروی 
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ِسِ� 
�نْ ِل�نَ  

ً
ا �ن َهاِء َ�ا�أِ �تَ

�نُ
ْ
ال ا َم�نْ َکا�نَ ِم�نَ  ّمَ

أ
و مورد مذمت و مالمت هستند و فرمودند: »ا

ُ�وه « و اما هر یک از فقهاء  ِ
ّ
ل �تَ ُ �نْ  �ی

أَ
َعَواِم  ا

ْ
ِلل

اُه �نَ
َ
ْمِر َمْول

أَ
 ِلا

ً
عا ى َهَواُه ُمِ��ی

َ
 َعل

ً
ا اِل�ن ِ� ُم�نَ ِ �ن  ِلِ��ی

ً
ا �ن َ�ا�نِ

که خوددار و حافظ دین خود و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان موالی خود 
کنند.1 باشد باید عوام از او تقلید 

پرسش های درس
ح شده است؟. 1 نگاه قرآن به مکلفین با چه تقسیم بندی مطر
کنید.. 2 داللت آیه نفر بر وجوب تفقه و تقلید را بیان 
مخالفت قرآن با تقلید در چه شرایطی است؟. 3
اسـتنباط . 4 را  تقلیـد  یقلـدوه وجـوب  فللعـوام أن  از حدیـث  چگونـه می تـوان 

کرد؟

1.  احتجاج طبرسی، ج ۲ ص ۴57 
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