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 به نام خداوند رحمان و رحیم
 مقدمه

 بار خدایا! به من توفیق بده که به جز حق نپویم و به جز حقیقت نگویم.
خداوندا! اگر رحمت و توفیق و هدایت تو نباشد مقتضی برای گمراهی بار 

و مانع از هدایت من در درون و برون موجود است؛ از درون، توطئه گری نفس و 
نفسانیات من، و از برون نیز شیاطین جنی و انسی که بر سر راه سعادت من دامها 

. پس اند شه ها کشیدهپهن نموده و چاهها حفر کرده و مکرها و فریبها طرح و نق
من خودم را تنها و تنها به تو و به ولّی زمانم حضرت بقیة  اللةه روحةی و ارواح 

سپارم تا این عمر کوتاه را بةه سةتمت طةی کةرده بةا اعتقةادی  می العالمین فداه
 درست و عاقبتی خیر به پایان برسانم.

ا در بار خداوندگارا! به من توفیق بةده تعصةب و تکبةر و حسةد و غضةب ر
 مباحثه حق کنار بگذارم و اختق و متانت و انصاف و امانت را رعایت نمایم.

 آمین رب العالمین
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 پیشگفتار

دوره مناظره فشرده بین مکتب شیعه دوازده امامی متن پیش رو حاصل یک 
. مکتةب انةد و مرام پیروان یمانی است که چندی است در ایران رواج پیةدا کرده

شیعه یعنی همانها که امام دوازدهم خود را آخرین امام ة به هر معنایی که تفسیر 
 دانند کةه روزی خةودش ة نةه فرزنةدش ة قیةام می ة و همان قائم موعودی 3شود

نماید همانگونه که پر از ظلم و سةتم گشةته  می خواهد کرد و زمین را پر از عدل
و آن نشانه 5باشد. قائمی که نشانه های مشخص جهانی برای شناخته شدن دارد

کردن نیست چون عقل هر انسانی « یعنی« »یعنی»ها محتاج به تفسیر و تاویل و 
خته شةده تةر از خةود آن شةیء فهمد که نشانه یک شیء باید شنا می این نکته را

ف اجلةی و  ف از معةرأ باشد تا بتواند آن شیء را بشناساند و به زبان علمةی  معةر 
اعرف باشد. مکتبی که برای هر یک از قرآن و حةدی  و عقةل جایگةاه مناسةب 
خودش را قائل است و نه قرآن گرایی مفرط دارد نه گرفتار حدی  گرایِی افراطی 

                                                           
 . در مرام یمانی ها امام به دو گونه عام و خةا  اسةت و آنهةا دوازده مهةدی را امةام بةه معنةای عةام3

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

، رخةداد صةیحه ظهةور در سةحر . از جمله خروج سفیانی در شام قبل از ظهور حضةرت قةائم 5
لشکر سفیانی به زمین که بعةد از ظهةور و بیست و سه ماه رمضان، رخداد خسف بیداء یعنی فرو رفتن 

محرم، که این مطالةب در روایةات فةراوان  دهد، و رخداد صیحه خروج در دهم ماه قبل از قیام رخ می
 بیان شده است.
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، و ایةن همةه را وامةدار علمةای 3شمرد می خیال را عقلاست و نه وهم و ظن و 
فرا گرفته و  پارسای خویش است که این مرام و مکتب را از ائمه اهل البیت 

. عالمةان انةد ر نسل برای مردم هر زمان حفظ نموده و به آنها انتقال دادهاند نسل
کلینةی، بزرگ و بزرگواری چون علی بن بابویه قمی، علی بن ابراهیم قمی، شیخ 

شیخ طوسی، شةیخ طبرسةی، محقةق حلبةی، محقةق شیخ صدوق، شیخ مفید، 
اول، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، دو عتمه مجلسةی،  حلی، عتمه حلی، شهید

فیض کاشانی، وحید بهبهانی، عتمه بحر العلوم، میرازی قمی، دو فاضل نراقی، 
 شیخ انصاری، تا به امروز.

که قائم موعةود را فرزنةد بةا واسةطه امةام  و اما مکتب یمانی، یعنی همانها
دانند که همان یمانی موعود و امام سیزدهم و پنجمةین  می دوازدهم به نام احمد

سةاله شةیعه را باطةل و  3311نائب خا  ایشان است. همانهةا کةه اعتقةادات 
ی علمای پرچمدار این مکتب را فاسق و بدعت گذار دانسةته و بةا تشةبیه شةیعه

ت پرستانی که کورکورانه به تقلید از آباء و اجداد خةویش در راه ساله به ب 3511
پنداشةتند از عامةه  می داشتند و بدبختی و گمراهی را سعادت می ضتلت قدم بر

خواهند با دوری کةردن از علمةای دیةن کةه همةه فاسةق هسةتند، خةود  می آنها
و سةاده و مستقیمًا به سراغ ادله حقانیت یمانی بروند تةا بفهمنةد چقةدر گمةراه 

                                                           
از اشخا  یا گروه های شیعی مانند دیگر فرقه های اسةتمی بةه  بعضی مختلف. البته در دوره های 3

داده همین َمنشی است که در  ا آنچه که جریان اصلی شیعه را تشکیل میاند ام بعضی از اینها دچار شده
 باال ذکر شد.
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. مکتبی که برای قرآن و حدی  و عقل اند علمایشان چقدر حیله گر و فاسق بوده
توان از آن فهمید که کجا عقةل  نمی جایگاه مشخصی قائل نیست و به هیچ وجه

حق فهمیدن و حکم کردن دارد و کجا ندارد، کجا خبر واحةد حجةت هسةت و 
شود. در نتیجةه مةثًت  مین شود و کجا می کجا نیست، کجا تفسیر به رای حساب

فهمد هر خروجی  می گویند عقل می برای ظهور یمانی تنها دلیلشان عقل است و
شةود بةرای عقةل هةیچ  می اما نوبت به تقلید در احکام که 3نیازمند ظهور است

جایگاهی قائل نیستند و تنها به این دلیل که حدیثی درباره تقلید در احکام وجود 
شمرند که علمای فاسةق بنةا  می ة آن را بدعتی بزرگ در دین ندارد ة که البته دارد

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

 نیست.
دانم که راهکار مبةارزه علمةی بةا جریةان  می در پایان ذکر این نکته را الزم

 کنم  می ن روش را بیانیمانی نیازمند روشی عالمانه است که همینک مفاد ای
 روش کار علمی نسبت به جریان یمانی 

 الف( حتمًا انتساب حدی  را به معصوم متحظه کنید 
ْیَبةِ  ُیوُسةَف َو َرْجَعة      ُوْلِد َعِلي    ِمْن   اْلَقاِئَم   ِإَن »مثًت حدی   ََ َلُه َغْیَبة   َک

                                                           
به خروج او تصریح شده و کوچکترین سخنی درباره ظهور و دعوت و فاصةله . در روایات یمانی تنها 3

طوالنی آن با خروج او گفته نشده است اما فرقه یمانی با تمسک به عقل برای یمةانی کةه مةثًت همةان 
 سال هنوز منتهی به خروج نشده است. 38که بعد از گذشت حدود  حمد بصری است ظهوری قائلندا
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که برای قائم رجعت قائل است و مطابق ادعای احمد  3«َکَرْجَعِ  ِعیَسی اْبِن َمْرَیَم 
از کعب األحبار رسیده و  5باشد می مبنی بر به آسمان رفتن امام زمان  بصری

 نیست که نیاز به بح  و بررسی داشته باشد. اصًت جزء بیانات اهل بیت 
 ب( حتمًا جهت نقل حدی  متحظه شود که برای ثبت است یا نقد 

حدی  استخاره صفوان جهت شةناخت حجةت خةدا را  مثًت شیخ طوسی
گفتنةد  مةی نگارد  اگر می برای نقد آورده نه برای ثبت، و خودش ذیل این حدی 

اعتقاد پیةدا کةرده صفوان تنها از روی تقلید دیگران به امامت حضرت رضا 
شنیع تر از این نبود که بگویند با نماز و استخاره ایمان پیدا نمةوده، و شةاید هةم 

فوان، علی بن معاذ را در درجه ای از ابله بودن دیةده کةه تکلیفةی نسةبت بةه ص
 هدایت وی بر خود ندیده و با این کتم از بح  با او طفره رفته است 

کثر من التشنیع علی رجل بالتقلید و إن صح ذلة  فلةیس » فهذا لیس فیه ا
ل  لموضعه فیه حج  علی غیره علی ان الرجل الذي ذکر ذل  عنه فوق هذه المنز

و فضله و زهده و دینه فکیف یستحسن ان یقول لخصمه في مسأل  علمی  انه قال 
فیها باالستخارة اللهم إال ان یعتقد فیه من البله و الَفل  ما یخرجه عن التکلیةف 

 7«.فیسقط المعارض  لقوله

                                                           
 337للنعمانی الَیب  .  3
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ج( به راوی حدی  التفات کنید مخصوصًا اینکه زیدی مذهب نباشد زیةرا 
درباره سیزده امام از ابو الجارود زیدی مذهب رسیده که احتمال احادی  چندی 

ی منصةو  قةرار دهةد حةدی  را خواسته زید را هةم جةزء ائمةه می دارد چون
 دستکاری کرده باشد، از جمله یةک نسةخه از حةدی  لةوح و ایةن حةدی  کةه

ُثوَن ُمَف »گوید   می ُموَن آِخُرُهُم اْلَقاِئُم ِباْلَحق  ِمْن ُوْلِدَي اْثَنا َعَشَر َنِقیبًا ُنَجَباُء ُمَحدأ هأ
َها َعْداًل َکَما ُمِلَئْت َجْوراً 

ُ
 3«.َیْمََل

که غیر از اینکه راوی این حدی  رئیس فرقه زیدی هاست و احتمال دارد با 
را هم جزء ائمه قرار دهةد، در کتةاب تقریةب  ، خواسته زید35به  33تبدیل لفظ 

 5ثبت شده« ِمْن َاْهِل َبْیِتي»لفظ « ِمْن ُوْلِدَي »المعارف همین روایت به جای لفظ 
« ِمْن ُوْلةِدَي »شود و احتمال اینکه چون لفظ  می همکه شامل حضرت علی 

ساخته، متن حدی  را دستکاری کرده باشد قابل  نمی با اعتقاد نویسنده این کتاب
مشةهور آفةاق بةوده و  337تصور نیست زیرا تقوای مرحوم ابو الصتح حلبةی م

 چنین کاری در مورد وی غیر قابل تصور است.
د( به صدر و ذیل متن مورد نظر از حدی  توجه کنیةد زیةرا ممکةن اسةت 

 مخالف عقیده دو طرف باشد 
ةاِبِع ِمةْن ُوْلةِدي َقةاَل َعِلةي  »مثًت این حدی    ِإَذا ُفِقَد اْلَخاِمُس ِمْن ُوْلِد السأ

                                                           
 38ح 573  3. الکافی ج 3
 339  . تقریب المعارف5
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ِه َفَما َتکُ  ُه َلةُه ِبةاْلُخُروِج َفُقْلُت َیا َرُسوَل اللأ ی َیْأَذَن اللأ ْیَبُ  َقاَل اصبت َحتأ ََ وُن َهِذِه اْل
کرع   3«.َفَیْخُرُج ِمَن اْلَیَمِن ِمْن َقْرَی   ُیَقاُل َلَها ا

گویةد قةائم و  مةی خوب این روایت ة که از منحصرًا اهل سةنت رسةیده ة
ین مخالف نظر کند در حالیکه ا می صاحب غیبت از روستای اکرعه در یمن قیام

کنند تا این اشکال مطرح  می شیعه و یمانی هاست، اما آنها ذیل حدی  را حذف
توانیم همین ذیل را دلیل بر عدم قبول کل حدی  قلمةداد  می نشود در حالیکه ما

 کنیم یا الاقل از آنها توضیح قانع کننده درخواست نماییم که توجیهی ندارند.
 وجه نمایید هة( حتمًا به مصدر اصلی حدی  ت

مثًت در کتاب مستدرک حدیثی نقل شده که یمةانی هةا آن را دال بةر غلةط 
ِه »دانند   می خواندن قرآن توسط امام معصوم َو َلَقْد َناَدیَنا ُنوحًا  َقَرَا َاُبو َعْبِد اللأ

َ  َفَقةاَل َدْعِنةي ِمةْن   ُثمأ ُقْلُت ُجِعْلُت   ُنوح    ُقْلُت  ِفَداَك َلْو َنَظْرَت ِفي َهَذا َاْعِني اْلَعَرِبیأ
 5«.َسَهِکُکْم 

« زیةل و التحریةفنالت»که مرحوم نوری این حدی  را از کتةاب  در حالی
د بح  بر سر تحریف قرآن اسةت رسان می احمد بن محمد سیاری نقل کرده که

که در « نادانا»نه اشتباه خواندن عربی؛ زیرا حضرت به جای فعل و مفعول یعنی 
، فعل و فاعل 7«َو َلَقْد َناَداَنا ُنوح  َفَلِنْعَم اْلُمِجیُبوَن »قرآن فعلی همین گونه است  

                                                           
 351 . کفای  األثر 3
 3711ح 581-579  3ج . مستدرک الوسائل5
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عول باشد پس خوانده اند تا مف می «نوحاً »و برای همین باید « نادینا»خوانده اند  
حضرت اشتباه نخوانده اند بلکه قرآن را بر ختف قرائت متعارف خوانده اند که 
دال بر تحریف است و کسی که اشتباه کرده محمةد بةن مسةلم اسةت نةه امةام 

 .صادق
و( حتمًا سر فصل یا عنوان بابی کةه حةدی  در آن ثبةت شةده را متحظةه 

 کنید 
د  ااِلْثَنا َعَشَر اْلِ »مثًت حدی   ث  ِمةْن ُوْلةِد  َماَم ِمْن آِل ُمَحمأ ُهْم ُمَحدأ ُکلُّ

ِه  ِه َو َعِلي   َرُسوِل اللأ دوازده  3«ُهَمةا اْلَواِلةَداِن  َو ِمْن ُوْلِد َعِليٍّ َو َرُسوُل اللأ
شةمرد و از آنجةا کةه حضةرت  مةی امام را از نسل رسول خدا و امام علی 

شود که تعداد ائمه بةه عةتوه خةود  می ناز نسل پیامبر نیست، نتیجه ایعلی
 بشود سیزده تا.امام علی 

ما جاء فی االثنی عشر و »خوب مرحوم کلینی این روایت را دوبار در باب 
ثبت کرده در حالیکه اگر از « النص علیهم  باب اثبات دوازده تا بودن ائمه 

، پةس ایشةان کةرد نمةی شد در این باب ثبتشان می این روایت سیزده امام اثبات
قرائن محکمی نسبت به این روایت داشته که آن را دال بر سیزده امةام ندانسةته و 
 روایت را حمل بر تَلیب دانسته، در حالیکه از طرفی وی در عصر غیبت صَری

زیسته ة که به اعتراف احمد بصری جزء دوران فترت و خفةاء امةر نبةوده ة و  می
اید شیعه ثبت نموده به دور از انحرافةات عقایدی که در کتاب کافی به عنوان عق
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بوده است، و از طرف دیگر، به اعتراف بسیاری، ماهرترین حدی   می دوره فترت
 گشته است. می شناس شیعه محسوب

و همین طور است حدی  وصیت غیبت طوسی که در ذیةل عنةوان حصةر 
ن حدی  استخاره صةفوان کةه تحةت عنةوانیز عدد ائمه در دوازده ثبت شده، و 

و جهت ابطال ثبت شده احادی  دروغین واقفیه بر اثبات قائمیت امام کاظم 
 است.

 ز( حتمًا به نسخه بدل های حدی  توجه کنید 
ةْرُت ِفةي َمْوُلةود  َیُکةوُن ِمةْن »گویةد   می مثًت در حدی  اصبغ که َظْهةِر  َفکأ

  اْلَحاِدي
ُ
ِذي َیْمََل َها َعْداًل َو ِقْسطًا َکَما ُمِلَئْت ُظْلمًا َو َعَشَر ِمْن ُوْلِدي ُهَو اْلَمْهِديُّ الأ

 3«.َجْورًا َیُکوُن َلُه َحْیَرة  َو َغْیَب   َیِضلُّ ِفیَها َاْقَوام  َو َیْهَتِدي ِفیَها آَخُروَن 
کنةد فرزنةدی از یةازدهمین  مةی و اشکال شده که  در این حدی  تصةریح

است کةه دنیةا را پةر از  آید که همو مهدیی می به وجودفرزند امیر المومنین 
 ، امةام دوازدهةم کند، و یازدهمین فرزند امیر المةومنین  می عدل و داد

 باشد و فرزند ایشان کسی نیست جز مهدی اول. می
 خوب این روایت دارای سه نسخه بدل است 

نسةخ کةافی، بعضی در نسخه های متعدد مثل «  َظْهِري»یاء در  دارای( 3
ثبات الوصی ، کفای  األثر، تقریب المعارف و إعتم الوری االمام ، کمال الدین، ا
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یعنةی  3«َعَشةَر ِمةْن ُوْلةِدي اْلَحةاِدَي  َظْهةِري ِمةْن »به این گونه ضبط شةده اسةت  
یازدهمین فرزندم، نه فرزندی از یازدهمین فرزندم. پس چه توجیهی وجةود دارد 

ببینیم، آیا این غیر که چشم از این همه نسخه بپوشیم و فقط نسخه دلخواه خود را 
 تزویر و نفاق است؟

در غیبت نعمةانی کةًت فاقةد ایةن فقةره «  َعَشَر ِمْن ُوْلِدي اْلَحاِدَي »( فاقد 5
که طبق این نسةخه هةم اشةکالی  5«ُهَو اْلَمْهِديُّ   َمْوُلود  َیُکوُن ِمْن َظْهِري»است  

 آید. نمی پیش
  مةن»قرائةت چنةین آمةده  ولی با تنوین  در یةک « َظْهِري»( فاقد یاء در7

 ، یعنی مولودی که بعد از این دهر بةه وجةود«بعد از این دوره»به معنای 7«ظهر  
 3 که او یازدهمین فرزند از نسل من است.  آید می

ح( به سیاق و چینش احادی  توجه کنید که پس و پیش ایةن حةدی  چةه 
 احادیثی ثبت شده است 

مَ »مثًت حدی   د  ااِلْثَنا َعَشَر اْلِ ث  ِمةْن ُوْلةِد اَم ِمْن آِل ُمَحمأ ُهْم ُمَحدأ ُکلُّ
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ِه  ِه َو َعِلي   َرُسوِل اللأ که دوبار  3«ُهَما اْلَواِلَداِن  َو ِمْن ُوْلِد َعِليٍّ َو َرُسوُل اللأ
کنةد کةه  مةی در کافی ثبت گشته، حدی  شماره قبل در هةر دو ثبةت، تصةریح

باشند نه دوازده نفةر، لةذا ظةاهر ایةن  یم یازده نفر از نسل پیامبر  ائمه
 گردد؛ و آن دو روایت از این قرارند  می حدی  حمل بر صراحت آن دو حدی 

الف  خداوند محمد و علی و یازده فرزنةد از نسةل او را از نةور عظمةتش 
هَ »باشند   می آفرید ... و همین ها ائمه از نسل پیامبر دًا َو َعِلّیة ِإنأ اللأ ًا َو َخَلَق ُمَحمأ

ِمْن ُنوِر َعَظَمِتِه َفَأَقاَمُهْم َاْشَباحًا ِفي ِضةَیاِء ُنةوِرِه َیْعُبُدوَنةُه َقْبةَل  َاَحَد َعَشَر ِمْن ُوْلِدهِ 
ُسوَنُه  َه َو ُیَقد  ُحوَن اللأ ِه َخْلِق اْلَخْلِق ُیَسب  ُ  ِمْن ُوْلِد َرُسوِل اللأ ِئمأ

َ
 5«.َو ُهُم اأْل

پیامبر را بعد از وفات و دفنشان به خلیفه اول نشان دادند ب  امام علی 
که به او فرمودند  ای ابو بکر به علی و یازده فرزند از نسل او ایمان بیاور آنها مثل 

ِبيأ »منند و فقط نبوت ندارند   َفَقاَل َلةُه َیةا َاَبةا  َاَخَذ َعِلي  ِبَیِد َاِبي َبْکر  َفَأَراُه النأ
ةا ِفةي  ِبَأَحَد َعَشَر ِمْن ُوْلِدهِ َعِليٍّ َو َبْکر  آِمْن بِ  ِه ِممأ َة َو ُتْب ِإَلی اللأ ُبوأ ُهْم ِمْثِلي ِإالأ النُّ ِإنأ

ُه اَل َحقأ َلَ  ِفیهِ   7«.َیِدَك َفِإنأ
ط( به توضیحات خود مولف ذیل حدی  توجه کنید  مثل استخاره صفوان. 

کافی ثبت شده توضیحش در مرآة  ذکر این نکته نیز مفید است که هر حدیثی در
العقول عتمه مجلسی و شرح کافی مازندرانی آمده، و هر حدیثی در تهذیب نقل 
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شده شرحش در متذ األخیار عتمه مجلسی موجود است، و هر حدیثی در من 
ال یحضره الفقیه آمده شرحش در روض  المتقةین و لوامةع صةاحب ِقرانةی پةدر 

باشةد، و  مةی رح احادی  دیگر در بحار االنةوارعتمه مجلسی وجود دارد، و ش
البته بعضی احادی  نیز وجود دارد که تةا بةه حةال احةدی آن را شةرح نةداده و 

 را پةرچم که روایت اینواکاوی مفاد آن وظیفه سنگین محققین فعلی است مثل 
 3 دهد. می قائم به جعفر فرزندان از کسی

ز مقدمه کتاب وضعیت تمام ی( حتمًا مقدمه کتاب لحاظ شود زیرا گاهی ا
شود  مثًت حدی  وصیت و احادیة  مهةدیین  می احادی  موجود در آن فهمیده

 در الفوائد الطوسیه شیخ حر عاملی ثبت شده، در حالیکه در مقدمه نگاشته  
هذه فوائد في حل بعض األحادی  المشکل  ... وجد جواب الشةبهات و »

َالطات و رد ما اشتهر مةن التدلیسةات و توجیه المتشابهات و رفع التمویه و الم
التلبیسات و إبطال ما ظهر في بعض کتب المامی  من اباطیل العام  المزخرفات 
و إیقاظ الَافل عن بعض المشهورات المخالف  للروایات المتواترات ما ال یوجد 

 «.ء من المؤلفات في شي
یةز جدیةدی رساند که اواًل مسةاله دوازده مهةدی بعةد قةائم چ می این متن

سال پیش هم مطرح شده و علماء از وجود چنین احةادیثی غافةل  511نیست و 
کردنةد. ثانیةًا  نمةی دانسته اند به آنها اعتنا می نبودند اما چون محتوای آن را باطل
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احادی  دوازده مهدی در ضمِن احادی  مشکل دار متشابهات و اباطیل عامةه و 
البته در خود متن نیز مرحةوم حةر بةه مخالف احادی  متواتر ثبت شده است؛ و 

 خوبی از پس ابطال این احادی  بر آمده است.
ک( در تفسیر آیات، قبةل از مراجعةه بةه هةر تفسةیری بةه احادیة  اهةل 

در البرهان و نور الثقلین و نرم افزار جامع االحادی  مراجعه کنید زیرا  بیت
 ست.گاهی جواب شبهه در همان حدی  به طور واضح داده شده ا

اینچنین در روایتی از امام باقر مثًت تعبیر خواب حضرت یوسف  
ُه َسَیْمِلُ  »بیان شده   َیا َانأ ْؤ ةا   َتْأِویُل َهِذِه الرُّ ِمْصَر َو َیْدُخُل َعَلْیِه َاَبَواُه َو ِإْخَوُتةُه، َامأ

ْمَس  ا   الشأ ةا َفُأمُّ ُیوُسَف َراِحیُل َو اْلَقَمَر َیْعُقوُب َو َامأ َاَحَد َعَشةَر َکْوَکبةًا َفِإْخَوُتةُه َفَلمأ
هِ  ُجوُد ِللأ ِه َوْحَدُه ِحیَن َنَظُروا ِإَلْیِه َو َکاَن َذِلَ  السُّ  3«.َدَخُلوا َعَلْیِه َسَجُدوا ُشْکرًا ِللأ

ایةن در حالیسةت کةةه متاسةفانه در بعضةی کتةةب تفاسةیر، تعبیةر رویةةای 
ر حالیکه مخةالف ایةن حةدی  و را به نبوت رسیدن او دانسته اند، دیوسف

ْیةِه »فرمایةد   می از خود سوره یوسف است که 311حتی مخالف آیه  َو َرَفةَع َاَبَو
دًا َو قاَل یا َاَبِت هذا َتْأِویُل ُرْءیاَي ِمْن َقْبل وا َلُه ُسجأ  «. َعَلی اْلَعْرِش َو َخرُّ

ل( به نقش ترکیبی کلمات توجه کنید چون ممکن است وجهی کةه طةرف 
قابل در نظر گرفته است اشتباه یا دارای احتمةال دیگةری هةم باشةد  مةثًت در م

را صفت برای « من ولدی»توان  می «اذا فقد الخامس»و حدی  « اصبغ»حدی  
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گرفت که مطابق عقیده شیعه است نه صةفت بةرای « الخامس»و « مولود»برای 
 که مطابق عقیده یمانی هاست.« السابع»و « الحادی عشر»

اعراب گذاری جامع االحادی  نسبت بةه کلمةات احادیة  اعتمةاد  م( به
کامل نداشته باشید زیرا ممکن است که با جا به جا شدن یک فتحةه و کسةره دو 

در زیارتنامةه امةام « االوصةیاء مةن عترتةه»اعتقاد متضاد بةه وجةود آیةد ماننةد 
 فرماید  می کهحسین
ي َاْسَأُلَ  ِبَحق  اْلَم »  ُهمأ ِإن  ْوُلةوِد ِفةي َهةَذا اْلَیةْوِم اْلَمْوُعةوِد ِبَشةَهاَدِتِه َقْبةَل اللأ

َفاَء ِفةي ُتْرَبِتةِه َو  َ  ِمْن َنْسِلِه َو الش  ِئمأ
َ
ِض ِمْن َقْتِلِه َانأ اأْل  اْسِتْهَتِلِه َو ِواَلَدِتِه ... اْلُمَعوأ

ْوِصَیاَء ِمْن ِعْتَرِتِه بَ 
َ
َبِتِه َو اأْل  3  ...«.  َوَغْیَبِتهِ  ْعَد َقاِئِمِهْم اْلَفْوَز َمَعُه ِفي َاْو

گویند  در این زیارت نامه تصریح شده که بعد از قائم و غیبت  می یمانی ها
 باشند و این با رجعةت ائمةه میاو اوصیائی هستند که از عترت امام حسین 

باشند، در نتیجه مراد از این اوصةیاء  نمی سازد چون همه آنها از نسل حسین نمی
 باشند. می دیین هستند که همگی از نسل امام حسینهمان مه

ْوِصَیاء»اما این احتمال وجود دارد که 
َ
َبِتهِ »مجرور بوده و عطف به « اأْل « َاْو

شود  سعادت با امام حسةین در زمةان رجعةت ایشةان و  می باشد و معنا اینگونه
خبةر بةرای « ِمْن ِعْتَرِتةهِ »از نسل ایشان است، که در این صورت  رجعت اوصیاء

ْوِصَیاء»
َ
دهةد اوصةیاء از نسةل امةام  می نیست که بگویند این فقره دارد خبر« اأْل
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گویةد  مةی باشد و از رجعت اوصیائی سخن می باشند بلکه حال از آن می حسین
مهةدیین نةدارد  باشند و این هیچ ربطی به مسةاله میکه از نسل امام حسین 

 زیرا آنها دارای رجعت نیستند.
 هر چند که غیر از این ما دو جواب دیگر برای این زیارت نامه داریم 

 گوید   میاواًل در این زیارت نامه در فقره قبل درباره امام حسین 
َ  ِمْن َنْسِلهِ » ِئمأ

َ
در حالیکه همه ائمه از نسةل امةام حسةین نیسةتند و « َانأ اأْل

ْوِصَیاَء ِمْن ِعْتَرِتهِ »باشند، لذا مراد از  می ه تن از آنها از نسل ایشانفقط نُ 
َ
نیةز « اأْل

 باشند.  میهمان ُنه امامی است که بعد از امام حسین 
ثانیًا در ادامه همین زیارت نامه تصریح کرده که تعداد اوصةیاء دوازده نفةر 

 است  
د  َو ِعْتَرِتِه ... َو َعَلی َجِمیِع َاْوِصَیاِئِه َو َاْهِل َاْصةِفَیاِئِه » ُهمأ َفَصل  َعَلی ُمَحمأ اللأ

ْهِر َو اْلُحَجِج َعَلی َجِمیِع اْلَبَشرِ  ِباْلَعَدِد ااِلْثَنْي َعَشَر اْلَمْمُدوِدیَن ِمْنَ   ُجوِم الزُّ  «.النُّ
مةانی در کنةار اسةتدالل بةه آیةات و و اما نکته ای درباره خواب  جریةان ی

روایات متعدد پیرامون حجیت خةواب و اسةتدالل بةه دو روایةت در خصةو  
، به دو وجةه دیگةر بةرای حجیةت 3که رؤیا راه شناخته شدن قائم استقائم

                                                           
به دور قائم اسةت کةه یمةانی هةا آن دو را تاویةل بةه  اجتماع اهل بیت . مراد دو حدی  درباره  3

هِ  َعْبدِ  َاِبي َعَلی َاَبان   َو  َاَنا َدَخْلُت »برند  دیدن ائمه متعدد پیرامون بر حق بودن احمد بصری می   اللأ
اَیاُت  َظَهَرِت  ِحیَن  َذِلَ   َو  ودُ  الرأ  َقةدِ  َرَاْیُتُموَنةا َفةِإَذا ُبُیةوِتُکْم  ِفةي وااْجِلُسة َفَقاَل  َتَری َما َفُقْلَنا ِبُخَراَسانَ  السُّ

َتِح  ِإَلْیَنا َفاْنَهُدوا  َرُجل    َعَلی اْجَتَمْعَنا  ←  َصْیَح    َصْیَحَتاِن  ُهَما»و   7ح 397للنعمانی   الَیب  «.ِبالس 
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کنند  یکی خوابنما شدن افراد متعةدد در کشةورهای متعةدد و  می خواب تمسک
 بینی احمد بر حق است. می ابدیگری خبر دادن از اینکه تو امشب خو

 گوییم  می در جواب
الف( خوابنما شدن به صورت گسترده منحصر به این فرقه نیست و در فرقه 
های مختلف دیده شده است، از جمله فرقه اکنکار که چندین هزار نفر در ایران 
طرفدار دارد، همچنانکه خبر دادن از غیب نیز در فرقه هةای گونةاگون از جملةه 

های هندی دیده شده و اینها دلیلی بر حقانیت فرد نیست؛ بماند که خبر  مرتاض
اند که آید و افراد متعددی خبر داده نمی غیبی فرقه یمانی همیشه درست از کار در
 اند. به جای خواب احمد خواب احتتم دیده

و الحمد لله اواًل و آخرًا و صلی الله علی محمد و آله الطةاهرین و عجةل 
 منتقهم. الله فرج

 و بالله التوفیق
 الخطیب إبن الحسین

                                                                                                                        
ِل  ِفي → ْیِل  َاوأ ْیَل ِ  آِخرِ  ِفي َصْیَح    َو  اللأ اِنَی ِ  اللأ ةَماءِ  ِمةَن  َواِحةَدة   َفَقةاَل  َقاَل  َذِلَ   َکْیَف  َفُقْلُت  َقاَل  الثأ  َو  السأ

 الَیب  «.َتُکون َانْ  َقْبَل  ِبَها  َسِمَع  َکانَ  َمْن  َیْعِرُفَها َفَقاَل  َهِذهِ  ِمْن  َهِذهِ  ُتْعَرُف  َکْیَف  َو  َفُقْلُت  ِإْبِلیَس  ِمْن  َواِحَدة  
 73ح 577-575  للنعماني

 ذکر شده است.« خوابنما»در کتاب  جواب این دو حدی  به طور مشروح



 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 اول جلسه
ازدواج کرده و  آیا امام زمان 

  فرزند دارند؟
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 إبن الحسین 
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد الله رب العةالمین و صةلی اللةه علةی 

 محمد و آله الطاهرین سیما بقی  الله عجل الله تعالی فرجه الشریف.
سةال سةابقه نداشةته  3311نوظهوری است که از آنجا که مکتب شما امر 

خواهم من سؤال کنم و شما پاسخ دهیةد. و البتةه قبةل از شةروع  می است اجازه
 کنم  می مباحثه سه نکته ذکر

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

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

مادرش نیست. همچنین هر چند شما من را به علت مخالفت علمی و اعتقةادی 
دانید و به تصریح خودتةان منتظةر امةر امامتةان  می القتلبا احمد بصری واجب 

 ای به من فرصت نفس کشیدن ندهید ولی من شما را برادر خةودهستید تا لحظه
طلبم همه  می اید، و از خداوند مهرباندانم که به هر دلیلی از شیعه جدا شده می

 مان را به صراطی که حق است رهنمون شود.
ست که اول مبانی عملی نةه علمةِی خةود را دوم( مقتضای بح  علمی این

دانید یا نه؟ منظورتان از تاییةد  می روشن کنید که مثًت خبر واحد را عمًت حجت
 یک خبر بواسطه قرآن چیست و نیز مرادتان از قرائن قطعیه بر صدور یک خبر چه
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دهةم از  می باشد؟ روش تان در تفسیر قرآن به چه نحو است؟ همچنین تذکر می
دانةد لطفةًا اعتبةار  نمی که مکتب شیعه، احمد بصری را امام و حجت خداآنجا 

یک نسخه یا یک حدی  یا یک تفسیر یا یک مطلب را مبتنی بر گفته ایشان نکنید 
 که چون ایشان این را گفته پس درست است بلکه خودتان بةر صةحِت هةر چةه

 ول دو طرف باشد.فرمایید دلیل بیاورید یا به چیزی استدالل کنید که مورد قب می
 سوم( خواهشمندم ادب مناظره را رعایت کنیةد و نیةز وقتةی سةؤالی طةرح

شود در پاسخ آن به مطالب دیگر نپردازید و فقط جواب همان سوال را بدهید  می
تا بح  به حواشی مختلف کشیده نشود و مخاطةب نیةز گةیج نگةردد و بتوانةد 

 ه بود یا نبود.تشخیص دهد که جواب سؤال چه شد و آیا قانع کنند
 مدعی 

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

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

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

را که به تصریح روایت، امام مان هستیم تا انتقام بسیار سختی از شما بگیریم زی
بةرد و  مةی وقتی مهدی اول شمشیر بکشد هشت ماه بدون هیچ متحظه ای سر

 کند. می زمین را از خون شماها سیراب
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ثانیًا مبانی ما کامًت مشخص است، ما به قرآن و احادی  آل محمد و ادلةه 
 کنیم و طبق همانچه آنها ة نه علمای فاسق شةما ة گفتةه می قطعی عقلی تمسک

 کنیم. می باشند عمل
دانید که من بخواهم از شما بپرسم شما یک عمةر  نمی ثالثًا شما که چیزی

کورانه از علمایتان عةادت کةرده ایةد و فقةط حةرف هةای راست که به تقلید کو
زنید، لذا معلوم است که شما باید از من بپرسید نه من از شما، و من  می تکراری

گویم چه ربطی به سؤال شةما داشةته  می اهم هر چه صتح بدانم در جواب شم
باشد و چه نداشته باشد. انگار نه انگار که شما باطل هستید، حال برای من شرط 

 گذارید؟ همین ابتدا عرض کنم که با این چیزهةا می و شروط و خط و نشان هم
توانیةد چهةةره حةق را بپوشةةانید و از پةذیرفتن حقیقةت طفةةره برویةد، اگةةر  نمةی

 ت همینجا مناظره را رها کنیم.مقصودتان اینس
إبن الحسین  سعی من دوری از هر گونه جدال و مخاصمه اسةت، باشةد، 

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

 مستحب شرایط آن غیر در و است واجب شرایطی در ازدواج اوالً مدعی  
 نهی و شده ازدواج برای زیادی تاکید استم در که جهت این از و باشد می مؤکد

 روایةات و قةرآن دلیلةی از هیچ و باشیم ما گشته، مجردی و عذوبت از شدیدی
 و نبةوده محةروم خیةر ایةن ازمهةدی امام که است این اصل باشیم، نداشته
 بیةت اهةل و ائمةه روایةات و نصو  و ادله به که وقتی اما است، کرده ازدواج
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 بلکةه نیسةت، عقلی رجحان یک صرفاً  مساله این که بینیم می کنیم، می مراجعه
 .دارد فرزندانی و کرده ازدواج الفداء له ارواحنا األعظم الله بقیه حضرت حتماً 

 زیرا نیست تصور قابل اصتً  کهقائم حضرت بر ازدواج جواب  وجوب
 به است نزدیک فرد اینکه کرد  یکی فرض توان می آن وجوب برای وجه دو تنها

 باب از و نکند عمل  پیامبر سنت این به هیچکس اینکه دیگری و بیفتد حرام
 مةورد در فةرض دو این از هیچکدام حالیکه در باشد. واجب نبوی سنت إحیاء

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

 معةاف اسةتحباب ایةن از غیبةت وضةعیت خةاطر بةهقائم حضرت و باشد،
دهةم ة. و بةه بیةانی  مةی باشند ة و این وضعیت را در جلسات بعدی توضةیح می

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

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

احمةد  جةده بةا ازدواج از قبةل ایشان آیا است موکد مستحب ازدواج اگر طرفی
 3111 حدود تا ایشان چرا بوده نکرده اگر بوده؟ نکرده یا بوده کرده ازدواج صریب

 اگةر ؟انةد نموده ازدواج احمد جده با بعد و اند اختهاند تعویق به را کار این سال
 و اید. کرده نقض را ازدواج استحباب اطتق پس کرده نمی اقتضا شرایط بگویید

 کةافی همان و پوشانده عمل جامه نبوی سنت به کرده بوده که ازدواج قبلش اگر
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 صةَری غیبةت همةان در مهدی حضرت که کرد فرض توان می لذا است.
 ایشةان دانسةته مةی هم همسر آن و باشند کرده ازدواج نبوی سنت به عمل برای

 آن از اما آیا باشد. کرده وفات و نموده طبیعی عمر هم بعد و هست خدا حجت
زن ماننةد همسةران  آن اسةت ممکةن نه زیةرا شده؟ متولد فرزندی حتماً  ازدواج

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

 وفةات از بعةد چةرا پس پرسیم می شده، موکد مستحب ایشان بر ازدواج دوباره
 برای فرزندی دیگر که کرده تصریح احمد زیراه؟ دنبو مستحب دیگر احمد جده
 همسةر اصةتً  یةا اسةت عقةیم و دارنةد همسر یعنی 3شود نمی متولد زمان امام

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

 آیند؟ نمی او کمک به کرده ظهور احمد که اآلن چرا
جواب همه این فروض شما را امام احمد الحسةن در یةک جملةه مدعی  

  5.کشید نمی که زندگی خصوصی امام به شما ربطی ندارد آیا خجالتداده 
 انسانی و ندارد ما به ربطی هیچ مهدی، امام همسران و ذریه و خانواده امر

 امام مهدی امام کند. نمی صحبت مسأله این درباره اصتً  باشد، مؤدبی شیعه که

                                                           
 37، سوال 3 ج ،. الجواب المنیر3
 37، سوال 3 ج ،. الجواب المنیر5
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 زمةانی چةه حضةرت کةه دارد ارتباطی چه ما به برماست. خدا حجت ماست،
 فهمیةدیم الحسن، احمد سید محمد، آل یمانی دعوت آغاز با بله کرده. ازدواج

 المهدی آل عشیره و کرده ازدواج بصره پیش در سال 511 حدود مهدی امام که
 .حضرت هستند ییهذر از

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

 همةان باشةد، مةی  اکةرم رسةول وفةات شب وصیت سند، ترین مهم
 بةود قةرار که وصیتی همان و است گمراهی از بازدارنده وصیت تنها که وصیتی

 کةه وصةیتی همةان و شود شناخته آن با االمر صاحب و مهدی محمد، آل قائم
 .باشد می محمد آل اعداء با محمد آل شیعیان تفاوت و امتیاز عامل

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

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

 جسةتجو حضرت خصوصی زندگی درباره زمانی مودب شیعه جواب  اوالً 
 شما از باشد. نداشته او شقاوت و سعادت و اعتقادی مسائل به ربطی که کند نمی

 ادبةی بی را حضرت ازدواج تعداد و ازدواج تاریخ درباره سوال که است تعجب
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 از کبةری صةدیقه طهةارت بةر حتةی بیةت اهل خود که حالی در دانید می
 رفةتن بةاال در را مساله این فهم و زیرا که شناخت اند کرده تاکید ماهیانه عادات
 .اند دانسته می دخیل شیعیان ایمان سطح

 ادب رعایةت خةاطر بةه ازدواج درباره پرسش از شما ممانعت جان آقا نه
 که کند می روشن خوردگان فریب بر را زوایایی که است خاطر بدین بلکه نیست
 .گردد می یمانی به ایمان از شان بازگشت باع 

دوازدهةم امةام کةردن ازدواج دلیل شما وقتی است  واضح خیلی ما سوال
 سنت به سال 3111 تا چرا ایشان دانید پس می نبوی موکد سنت به عمل را

 هستند کجا حضرت آن فرزندان دیگر پس اند عمل نموده اگر و ؟اند نکرده عمل
 آیند؟ نمی احمد کمک به چرا و

 محتةوایی و سةندی اشةکال دهها البته که ة روایت وصیت طوسی در ثانیاً 
حضرت قائم که شده تصریح ة دارد و در آینده به بعضی از آنها خواهیم پرداخت

 اشاره هیچ و دهد می تحویل احمد فرزندش به را ختفت وفاتش هنگام به
 داشتن نتیجه در ظهور، دوره در یا آید می دنیا به غیبت دوره در احمد که ندارد ای

 .نیست غیبت دوران در قائم حضرت ازدواج مستلزم احمد نام به فرزندی
و بةه همةین  3گیریةد می رفعت و غیبت معنای به را «وفات» لفظ شما البته

به هنگام ظهور دارای فرزندی بةه نةام گویید طبق این روایت قائم  می خاطر
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 تماماً  «وفات» کلمه که قبلی در این حدی  فقره یازده به توجه با احمد است، اما
 نیز فقره این در رفته، کار به جسم از روح مفارقت و کردن فوت معنای به آنها در
 حتماً  بود مراد آسمان به رفتن یا غیبت مثل دیگری معنای اگر و معناست همان به

 ضةتل از عاصةم وصةیت ایةن شما اعتقاد به زیرا گذاشت می قطعی قرینه باید
 .ندارد وجود ای قرینه چنین و نباید باع  گمراهی کسی شود حال آنکه است

باشد، باز هم دلیلی نداریةد کةه قةائم غیبت معنای به و بر فرض که وفات
 از دویست سال پیش دارای فرزنةد بةوده و ایةن از هةیچ کجةای روایةت در

آید، بلکه اینکه حتی همینک دارای فرزند باشد نیز قابل اثبةات نیسةت زیةرا  نمی
غیبت به سةر ببرنةد ة طبةق  ایشان همینک در حال غیبت هستند و تا زمانیکه در

تصور شما ة ازدواج بر آن حضرت مستحب بوده و امکةان فرزنةد دار شةدن در 
 زمان غیبت برای ایشان فراهم است.

 اشکاالت شما به حدی  وصیت، مادر فرزند مةرده را بةه خنةده وامدعی  
دهم، اما از حدی  وصیت کةه  می دارد و در جای خودش جواب همه آنها را می

آن در  در کةه کنیةد می چه اصفهانی ضّراب ابوالحسن معروف روایت با بگذریم
 مفةاتیح در فرستیم؟ روایتی که می ستم و صلوات مهدی امام فرزندان به جا دو

 و ذریته علی و علیهم صل اللهم»آمده و در همه خانه ها موجود است   الجنان
 خةودش، بةر بفرسةت صةلوات خةدایا ولده  و عامته و خاصته و رعیته و شیعته

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

 نگفتةه که مردی از شناس نا پیرزن یک توسط نامه زیارت این جواب  اوالً 
 پرسیدم بود پیرزنی رسیده  ما بدست است زمان امام کرده گمان راوی و کیست

 گفةتم گوید، می مرد آن گفت  پیرزن ... ام ائمه شیعیان از من گفت هستی؟ که
 َفَقاَلْت  ... َفَسَأْلُتَها َسْمَراءُ  َعُجوز   ِفیَها َو »گویم   می من گفت گوید؟ می کسی چه
ْر  َلْم  َو  َلَ   َیُقوُل  َفَقاَلْت  ...  َمَواِلیِهم ِمْن  َاَنا  َفَقاَلْت  َیُقوُل  َمْن  َلَها َفُقْلُت  ... َاَحداً  ُتَذک 
 «.َاُقول َاَنا

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

 کنید در مفاتیح الجنةان آمةده، اعتبةاری بةه ایةن روایةت می و اینکه تاکید
بخشد زیرا طریقه شیعه در طول تاریخش این بوده که نسبت به سند دعاها و  نمی

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

رعایت کند. البته بنده کاری به درست و غلط بةودن ایةن طریقةه نةدارم و فقةط 
عرضم اینست که صرف وجود یک دعا در مفاتیحی که در همه خانه ها هسةت 

اعتةراف  به معنای این نیست که همه به وجةود فرزنةد بةرای حضةرت قةائم
 .اند دانسته می یا روایت ابو الحسن ضراب را معتبر اند داشته

ثانیًا بنده تمام نسخه های موجود از این روایت را نگاه کردم در هیچ نسخه 
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که بگویید بر یکی از فرزندان به طور خةا  صةلوات « عامته و ولده»ای ندارد  
ِه َو َجِمیةِع   »ها اینگونه ثبت شدهفرستاده شده، بلکه در تمام نسخه ِتِه َو َعُدو  َعامأ

ْنَیا نیسةت « اللهم صل علیهم»همچنانکه در تمام نسخه های موجود  3«َاْهِل الدُّ
ُهمأ َاْعِطِه ِفي َنْفِسهِ »بلکه  ُهةمأ َاِرهِ »و در یک نسخه هةم « اللأ ، در 5ثبةت شةده« اللأ

به طور خا ، و  نتیجه در فقره اول نه صحبتی از صلوات است و نه ذکر فرزندی
کنم رعایت تقوا و امانت داری را نموده، الفاظ روایات را  می من از شما خواهش

 تَییر ندهید و همانچه ثبت شده را نقل کنید.
بله در این فقره از ذریه قائم به طور عمومی سخن گفته شده که هیچ بیانی 

یةا پةس از ظهةور  آینةد  در دوران غیبةت می در مورد اینکه اینها چه موقع به دنیا
همةین حةاال دارای توان از آن نتیجه گرفت که حضرت قةائم نمی ندارد؛ پس

خواهد  می ابتدا از خدا« ذریه»باشد. بلکه اتفاقًا از آنجا که قبل از ذکر  می فرزند
 را ذکةر« ذریةه»که او را در قیامش یاری کند و عمرش را طوالنی نمایةد و بعةد 

 این ذریه در زمان طوالنِی پس از ظهةور بةه دنیةاآید که  می کند چنین بدست می
 آیند و هیچ ربطی به دوران غیبت ایشان ندارند  می

ةَي » َْ ُهمأ اْکِفِه َب ْرَض ِبُطوِل َبَقاِئِه اللأ
َ
ِن اأْل ُهمأ َاِعزأ َنْصَرُه َو ُمدأ ِفي ُعُمِرِه َو َزی  اللأ

ْصُه ِمْن َاْیِدي  اْلَحاِسِدیَن َو َاِعْذُه ِمْن َشر  اْلَکاِئِدیَن  اِلِمیَن َو َخل  َو اْزُجْر َعْنُه ِإَراَدَة الظأ
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ِتهِ  یأ ُهمأ َاْعِطِه ِفي َنْفِسِه َو ُذر  اِریَن اللأ ِتهِ   َو ِشیَعِتهِ   اْلَجبأ ِه   َو َرِعیأ ِتِه َو َعُدو  ِتِه َو َعامأ َو َخاصأ
ْنَیا َما ُتِقرُّ ِبِه َعیْ   3«.َنهُ َو َجِمیِع َاْهِل الدُّ

 :این درباره فقره اول، اما در فقره دوم نیز
 اشهالزمة کةه اند شةده متولةد غیبةت دوران در فرزندان این که اواًل نگفته

 در آن دوران باشد. حضرت آن ازدواج
دیگةری در همةان مصةدر و در همةان  نامةه زیارت در دوم فقره ثانیًا شبیه

ُهمأ » :آمده «بعده من» لفظ «ولده من» جای به صفحه  َو  َعْهِدهِ  ُواَلةِ  َعَلی َصل   اللأ
ِئمأ ِ 

َ
 رجعةت ائمةه بةر منطبق که دوازدهم امام از بعد امامان یعنی 5«َبْعِدهِ  ِمْن  اأْل

اسةةت، و اتفاقةةًا مسةةتند ایةةن روایةةت بةةه جةةای پیةةرزن نةةا شةةناس، امةةام رضةةا
 قریةب کةامتً  «بعةده»و  «ولده» لفظ تصحیف که آنجا نیز از باشند. و می

 امةام نسةل از که گفت و کرد اعتماد اول زیارت نسخه به توان نمی است الوقوع
 .بود خواهند دیگری امامان دوازدهم

بینید که هیچ دلیلی مبنةی بةر اینکةه  می ثالثًا اگر به متن این فقره توجه کنید
َ  »مراد از  ِئمأ ِ  َو » عبارت باشد وجود ندارد تاحضرت قائم« َوِلی 

َ
 «ُوْلِده ِمْن  اأْل

ةَ  »گوید   می شود، بلکه روایت تفسیر فرزندان ایشان به َو ُواَلِة   َو َصل  َعَلةی َوِلی 
                                                           

. همچنانکه دعا برای ذریه تتزمی با وجود ذریه ندارد بلکه گاهی دعا بةرای ذریةه بةه معنةای دعةای 3
طلب ذریه است  مثل اینکه برای کسی که اصًت فرزند ندارد چنین دعا کنی که خدا نسةل تةو را صةالح 

 737   3بدهد و صالح هم قرارش دهد. المهدوی  الخاتم  جتو قرار دهد یعنی اینکه نسل به 
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ِ  ِمْن ُوْلِده  َعْهِدَك  ِئمأ
َ
َ  » از مراد که ُبعدی ندارد و هیچ«  َو اأْل  امیةر شةخص« َوِلی 

 که اشندب ایشان امامان بعد از همان «َعْهِدَك  ُواَلةِ » از مراد و باشد المومنین
ةةِ  ِمةةْن ُوْلةةِده»توسةةط  ِئمأ

َ
کةةه از نسةةل امیةةر  گشةةته بیةةان نسةةب آنهةةا « َو اأْل

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

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

 :ببر را شان همه نام و بفرست صلوات آنها همه
ْیَت  ِإَذا :َلَ   َیُقوُل  َقاَلْت  ُثمأ » َ ، َعَلی َصلأ ي َفَکْیَف  َنِبی   َفُقْلةُت  َعَلْیةِه؟ ُتَصل 

ُهمأ » :َاُقوُل  د   َعَلی َصل   اللأ ، آِل  َو  ُمَحمأ د  د   َعَلی َباِرْك  َو  ُمَحمأ  اَل، :َفَقاَلةْت  ،... ُمَحمأ
ْیَت  ِإَذا ِهْم  َعَلْیِهْم  َفَصل   َعَلْیِهْم  َصلأ ِهم َو   ُکل   «.َسم 

 امةام دوازده شةخص بةرد مةی نام محمد آل عنوان به کسانیکه تنها بعد، و
ِئمأ ِ »از   مراد شویم می متوجه برد نمی نام را دیگری کس هیچ چون و هستند،

َ
 اأْل

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

 ایةن اصةتً  احمةد، پیروان توهم ختف بر که شود می روشن بیان این و با
 در مةذکور امةام ۲۱ ایةن جةز امامی وجود عدم بر صریح نصی و دلیل صلوات
 .است صلوات
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ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در این روایت تصریح شده کةه 
ْفَرةِ   َرَاْیُت »تیره بوده  رنگ امام زمان  ، در 3«َرُجًت ربع ، َاْسَمَر، َیِمیُل ِإَلی الصُّ

حالیکه جناب ناظم ُعقیلی ة که از اولین ایمان آورندگان بةه احمةد بصةری و از 
باشد همةان  می کند قائمی که رنگش تیره می ة تصریح است نجف ارکان مکتب

 5باشد. می سرخ و سفیدمهدی اول یعنی احمد است و رنگ امام زمان 
کردم شما برای دفاع از عقائد باطل خود حتی مفةاتیح را  نمی گمانمدعی  

 هم نا معتبر بدانید و با صلوات ضراب اصفهانی که عمةری اسةت مةومنین آن را
چنین جفا کنید، اما مگر روایات فرزندان قائم منحصر به همین دو  اند اندهخو می

 ظهةورش هنگةام در مهةدی امام نعمانی آمده که غیبت کتاب حدی  است؟ در
 َاْبَناِئَنا  َو  ِدَیاِرَنا  ِمْن  ُطِرْدَنا َو  ُظِلْمَنا َو  ُاِخْفَنا قد بیت نبیکم ... اهل إنا»فرمایند   می
پسةرانمان  و خانةدان از و ترساندند را ما شده، ظلم ما به که مهستی بیتی اهل ما

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

« اهل بیتی هستیم که ما»فرمایند   می گویند بلکه در ابتدا نمی طرف خود سخن
باشةد نةه شةخص  مةی فرمایند در توصیف مجموع اهةل بیةت می و سپس آنچه

 شةخص فرزنةدان نةه اسةت ائمه فرزندان «َاْبَناِئَنا» از خودشان؛ در نتیجه منظور
                                                           

 573. الَیب  للطوسی  3
 73، الطریق إلی دعوة الیمانی   51. سامری عصر الظهور  5
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 مفةرد صةیَه از ای فاصةله هةیچ بةدون قبلةی جمله در شاهد اینکه .3خودشان
 کةه بعةدی جملةه در امةا بةوده خودشةان حةق بةه مربةوط که اند کرده استفاده

 َفةِإنأ   »انةد نموده استفاده جمع صیَه از است، مشترک قبلی ائمه با موضوعاتش
هِ  َرُسوِل  ِمْن  اْلُقْرَبی َحقأ  َعَلْیُکْم  ِلي ْن  َمَنْعُتُموَنا َو  َاَعْنُتُموَنا )لّما( ِإالأ  اللأ  َیْظِلُمَنةا ِممأ

َي  َو  َاْبَناِئَنا َو  ِدَیاِرَنا  ِمْن  ُطِرْدَنا َو  ُظِلْمَنا َو  ُاِخْفَنا َفَقْد  َِ َنا َعْن  ُدِفْعَنا َو  َعَلْیَنا ُب  اْفَتَری َو  َحق 
 5«.َعَلْیَنا اْلَباِطِل  َاْهُل 

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

 امةام ماننةد  ائمه دیگر حالیکه در است نکرده طرد فرزندانشان از را ایشان
 7شدند. طرد فرزندانشان از  رضا امام و کاظم

                                                           
را به پسران ترجمه نکردم بلکه به فرزندان تفسیر نمودم، زیةرا معنةا « ابناءنا». توجه شود که بنده کلمه 3

شده باشند نةه دخترانشةان، و حتةی طبةق  فقط از پسرانشان طرد ندارد که امام زمان یا دیگر ائمه 
دختر هم دارند زیرا او خود و خواهران و عمه هایش را فرزنةدان عقیده احمد بصری نیز امام زمان 

 که توسط شیعه یمانی بیةان شةده صةحیح« پسران مان»شمرد؛ در نتیجه ترجمه این کلمه به  می ایشان
 باشد. نمی

 583. الَیب  للنعمانی  5
سادات علوی مدینه باشند زیرا در روایتةی دارد کةه « فرزندان مان»ینکه احتمال دارد مراد از . غیر از ا7

گریةزد و بةه  می ماند اال به مکه نمی فرستد و هیچ کس از فرزندان علی باقی می سفیانی به مدینه لشکر
اِميُّ ِعْنَد َذِلَ  َجْیشًا ِإَلی»شود   می صاحب این امر ملحق ُه َعزأ َو َجةلأ  َو َیْبَعُ  الشأ اْلَمِدیَنِ  َفُیْهِلُکُهُم اللأ

ْمِر َو  ُوْلِد َعِلي    ُدوَنَها َو َیْهُرُب َیْوَمِئذ  َمْن َکاَن ِباْلَمِدیَنِ  ِمْن 
َ
َ  َفَیْلَحُقوَن ِبَصاِحِب َهَذا اأْل ُیْقِبةُل   ِإَلی َمکأ

ْمِر َنْحَو اْلِعَراِق َو َیْبَعُ  َجیْ 
َ
 ← «.شًا ِإَلی اْلَمِدیَنِ  َفَیْأَمُن َاْهُلَها َو َیْرِجُعوَن ِإَلْیَهاَصاِحُب َهَذا اأْل
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داننةد  مةی آشنا هستند و به بیانی دیگر  کسانیکه با احادی  اهل بیت 
کند گاهی منظورش شخص امةام  می وقتی یک امام با صیَه جمع از خود تعبیر

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

خوب بلدید با احادی  آل محمد بازی کنید تا عقیده باطل خود را مدعی  
 کتاب کنید، بیشتری مطالعه باب این در خواهید می شما به اثبات برسانید، اگر

 مطالعه را الُعقیلی ناظم شیخ استاد نوشته ذریته، و مهدی مورد در حدی  چهل
 و ختفت و مهدی امام ذریه و اوالد با رابطه در روایت 55 ایشان آنجا کنید،

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

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

نقل که شما نامش را حدی  گذاشته اید اصًت از معصوم نقل نشده بلکةه از  55
سر عمر یا افراد دیگر نقل شده دروغگویانی مثل کعب االحبار و دشمنانی مثل پ

 باشد. می است و داللت بقیه آنها نیز مخدوش
نمی دانم شما چطور چنین نقلهایی را مستند محکم اعتقاد خود مبنةی بةر 

                                                                                                                        
گردد احتمةال  می . و از آنجا که خطبه مورد بح  نیز در مکه قرائت585ح 555  8  ج  الکافی →

اشاره به همان واقعه نزدیک مبنی بر عملیات سفیانی و فةرار « فرزندانمان»قوی وجود دارد مرادشان از 
 738  3سادات علوی از مدینه باشد. المهدوی  الخاتم  ج



 نبرد |35|

 

در زمان غیبت قرار داده اید. ولی رخداد ازدواج و فرزند داشتن حضرت قائم 
و قوه الهی پاسخش را به هر حال هر روایتی را شما در جلسه مطرح کنید به حول 

بیان خواهم کرد، پس، از ارجاع دادن به کتاب این و آن خةودداری نماییةد و اال 
روایةت  55دهم که جواب همه آن  می من هم به کتاب المهدوی  الخاتم  ارجاع

 . و اگر مایل هستید ادامه بح  را به جلسه بعد موکول کنیم.3را داده است
بران متعصبی چون شةما کةه بةه خةاطر هر چند بح  کردن با متکمدعی  

دهند کار  می دفاع از اعتقاد باطل خویش، احادی  حق آل محمد را بازیچه قرار
کنیم و جواب اشکاالت  می بیهوده ایست اما برای اینکه نگویید ما از مناظره فرار

 شما را نداریم جلسه بعد هم خواهم آمد.
یعنةی إبةن الحسةین از  جلسه اول در حالی تمام شد که مةنإبن الحسین  

انحراف شدید این جماعت و اینکه مدام در طول بح  متهم به رذائل اختقی و 
شدم آزرده خاطر بودم، اما نزد خدای متعةال  می بازی با احادی  اهل بیت 

نمودم که در پاسخگویی رعایت انصاف را کرده و نه کسی را  می احساس راحتی
َییر دادم و نه حدیثی را از پیش خودم به دلخواه متهم نموده و نه لفظ روایتی را ت

 معنی کردم.
 

                                                           
 757-717  3و ج 77-55  5. المهدوی  الخاتم  ج3
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 ازدواج چطیور پی  بیوده  غایی مهید  امیام وقتی . 2سوال 
 ؟اند کرده

 کنیةد مةی خیال نبوده، شما که معدوم لکن بوده، غایب مهدی اماممدعی  
 و بوده زنده خیر نه نبودند؟ زنده نبودند یا حضرت اینکه یعنی مهدی امام غیبت

 قةائم غیبةت که داریم نعمانی غیبت کتاب در حدیثی کرده. می زندگی مردم بین
 را او و آمدنةد یوسةف برادران گوید  می شده ویوسف حضرت به تشبیه ما،

 همةین مةا قائم فرماید  می شناخت. بعد را آنها یوسف ولیکن نشناختند و دیدند
 ماسةت. قةائم ایةن که فهمند نمی عیالش و اهل و خانواده حتی یعنی است طور

 ایةن اینکةه لةو و اوسةت حقوقی شخصیت غائب بودن معنای به او غیبت یعنی
 الحسن محمد بن نام به است متواضعی و خوب و مؤدب آقای یک مثتً  شخص

 حضةرت غیبةت بةا منافةاتی ایةن و شده داماد قبیله این داخل آمده مثتً  حاال و
 کند؟ می ظاهر کی را امرش و لکن کند می زندگی مردم بین حضرت چون ندارد،

 را امرش هنگام آن که شود فراهم مقدماتی و شروط یک که زمانی روایات طبق
 از قبل اما است محمد آل مهدی شخص این که فهمند می مردم و کند می ظاهر

 را هةویتش شود. پةس نمی افشاء هویتش دیگر مسائل و جان حفظ آن به خاطر
 امةام غیبةت با منافاتی هیچ امر این کند و می هم ازدواج چه اگر کند نمی اظهار
 ندارد.مهدی

در  .3نعمانی به سه نکته بایةد توجةه کةرد   غیبت روایت به نسبت جواب 
 دو زیةرا نیست جهات همه از دیگر شیء به شیء یک تشبیه زبانی هیچ ادبیات
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 و کننةد مةی فةرق هم با جهاتی از باالخره باشند هم به شبیه هم چقدر هر شیء
شوند. تشبیه یک غیبت به غیبت دیگر نیز  می تلقی شیء دو خاطر همین به اصتً 

توان گفت چون حضرت یوسةف تةا قبةل از ظهةور  می از همین قبیل است و اال
 نخواهند کرد.هم تا ظهورشان ازدواج حضرت قائم  3امرشان ازدواج نکردند

  صَری و کبری، و روایات مربوط به غیبت اند دو غیبت داشته. امام زمان 5
با نگاه به این دو صادر شده، و عدم توجه به این موضوع، عمومًا باع  برداشةت 

. همچنانکه در واقعیت امر 5های متفاوت درباره کیفیت غیبت ایشان گشته است
ی متفاوت بوده است، مثل این روایةت هم حاالت و شرائط غیبت صَری با کبر

اَس َو اَل َیَرْوَنةُه  »گوید   می که ِلْلَقاِئِم َغْیَبَتاِن َیْشَهُد ِفي ِإْحَداُهَما اْلَمَواِسَم َیَری النأ
کنةد و  مةی برای قائم دو غیبت است که در یکی از آن دو در مراسم حج شةرکت

باید توجه داشت که در هر روایت  . پس7«بینند نمی بیند اما مردم او را می مردم را
 کدام غیبت ایشان به کدام غیبت تشبیه شده است.

شخصیتی یةا  غیبت و شخصی غیبت است  گونه دو بر غیبت طرفی . از7
 از دور بةه چه )حال باشد غائب ها دیده از فرد که معناست این به اولی عنوانی.

                                                           
  فإنها کانت عشرین سن  لم یدهن فیها و لم یکتحل و لم یتطیب و لةم یمةس غیب  یوسفو اما . » 3

یتةی در تفسةیر . در ایةن بةاره روا333  3کمةال الةدین ج...«. النساء حتی جمع الله لیعقوب شمله 
 ثبت کرده تعارض دارد. 387ثبت شده است که البته با آنچه در   397  5عیاشی ج

چهار نظریه فرض شده و نویسنده خودش نظر خاصی دارد . درباره کیفیت غیبت حضرت قائم  5
 باشد. که در کتابی جداگانه توضیح داده است و آنچه در متن آمده طبق نظریه متعارف شیعه می

 35ح 779  3لکافی ج. ا 7
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در فرار به مثل غیبت یونس در شکم ماهی و غیبت موسی  -باشد  اجتماع
 امةا باشةد داشةته وجةود چةه و -مدین و نیز در اربعین طور و نیز در دوران تیه 

به هنگةام خةروج از خانةه  مانند غیبت جسم پیامبر  -نشود  دیده جسمش
 با جامعه میان در شخص که معناست این به دومی و (-جهت هجرت به مدینه 

 کیست. واقعاً  او نداند کسی و کند زندگی ناشناخته یعنوان
 قةائم غیبت تشبیه آیا که شود می مطرح مهم سوال این نکته، سه این ذکر با

غیبت و از طرفةی  چگونگی در یا باشد می غیبت اصل دریوسف  غیبت به
 نعمةانی غیبةت حدی  آیا یعنی کدام غیبت تشبیه شده  غیبت صَری یا کبری؟

 او کسی فقط و است جامعه میان در یوسف همانند قائم بگوید خواهد می
شناسةد  می ولی به عنوان محمد فرزند حسن  شناسد نمی را به عنوان حجت خدا

 دو غیبِت هةر اصل به نظر فقط که به قول شما آدم مودب و خوبی بوده است یا
 غیبت؟ دو این تفاوت یا شباهت داشتن نظر در بدون دارد

 هایی غیبت به تشبیه حضرت قائم غیبت روایات، در که اینست پاسخ
 بةه غیبةت تشةبیه مثتً  هستند متفاوت هم با که شده خدا های حجت به مربوط
بوده ة آن هم به معنای  شخصی این غیبت قطعاً  که 3از قوم خود شدهموسی 

دو گونةه غیبةت همچنانکه خةود یوسةف  شخصیتی، دوری از اجتماع ة نه

                                                           
ُتُه ِمْن ُموَسی ْبِن ِعْمَراَن َقاَل َخَفاءُ ُسنأ   ِمْن ُموَسی ْبِن ِعْمَرانَ ِفي اْلَقاِئِم . » 3 َمْوِلِدِه  َفُقْلُت َو َما ُسنأ

کمةال «. [ َو ِعْشةِریَن َسةَن ً  َو َقْوِمِه َفَقاَل ثماني ]َثَمان   َاْهِلهِ َو َغْیَبُتُه َعْن َقْوِمِه َفُقْلُت َو َکْم َغاَب ُموَسی َعْن 
 33ح 355  3 الدین ج



 نبرد |38|

 

از خانواده در چاه و سپس در مصةر تةا قبةل از دیةدار بةا  شخصیداشته  غیبت 
برادران و نیز غیبت شخصی از مردم مصر در زندان، و غیبت عنةوانی در هنگةام 
متقات با برادران و نیز غیبت عنوانی از مردم مصر قبل از اینکه بةه پیةامبری وی 

گاهی یابند.  آ
یةن بیةان بةه غیبةت همچنانکه در بعضی روایات، غیبت حضرت قائم بةا ا

تشبیه شده که مانند او غائب از نزدیکانش و مردمش و مختفةی از  یوسف 
ةا َشةَبُهُه ِمةْن ُیوُسةَف »برادران و مرگ و حیاتش بر پدرش مشةتبه بةوده   ْبةِن   َو َامأ

ِتِه َو اْخِتَفاُؤُه ِمْن ِإْخَوِتِه َو ِإْشکَ َیْعُقوَب  ِتِه َو َعامأ ْیَبُ  ِمْن َخاصأ ََ اُل َاْمِرِه َعَلی َاِبیِه َفاْل
 3«.َمَع ُقْرِب اْلَمَساَفِ  َبْیَنُه َو َبْیَن َاِبیِه َو َاْهِلِه َو ِشیَعِتهِ َیْعُقوَب 

برادرانی داشتند که از ایشان غائب شوند و در حالیکه نه حضرت قائم 
نه زنده بودنشان بر پدرشان مشتبه بوده، و تنها وجه شبه غیبت ایةن دو در اصةِل 

 غیبت است.
« شةباهت»نیز در چند روایت و نسخه بدل های همین روایةات بةه جةای 

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

ْجُن  ا ِمْن ُیوُسُف َفاْلَحْبُس »، 5«ِمْن ُیوُسَف َفالس  ةْجُن ُسنأ »، 7«َو َامأ ُ  ُیوُسَف َقاَل الس 
                                                           

 7ح 758-757  3 . کمال الدین ج 3
 37ح 357-355  3 . کمال الدین ج 5
 7ح 757  3 . کمال الدین ج 7
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ْیَب ُ  ََ  اسةتداللو واقفه نیز به همةین روایةات بةر قائمیةت امةام کةاظم  3«َو اْل
برند امةا  می نیز در حبس و سجن به سردر حالیکه حضرت قائم  5کردند می

 کجا.حبس و سجن یوسف کجا و حبس و سجن قائم 
 تشةخیص مةتک را غیبةت تشةبیه روایةات تةوان نمی است چنین که حال
 که نمود مراجعه غیبت مفسرِ  احادی  به باید و داد قرار قائم غیبت چگونگی

 کنند  می تصریح
 ؛7«شود نمی   جسم قائم دیده ِجْسُمهُ   اَل ُیَری» 

ُکْم اَل َتَرْوَن َشْخَصِه  شما شخص قائم را»  ؛3« بینید نمی ِإنأ
 یابد او مردم را می َیَرْوَنُه  در مراسم حج حضورَیْشَهُد اْلَمْوِسَم َفَیَراُهْم َو اَل »

 ؛5«بینند نمی بیند ولی آنها او را می
اَس َو اَل َیَرْوَنُه  او مردم را در مراسم حج»...   بیند اما مردم او را می َیَری النأ

 ؛7«بینند نمی
ش از مردم اَل ُبدأ َلُه ِفي َغْیَبِتِه ِمْن ُعْزَل   صاحب این امر به ناچار در غیبت»

 ؛7«جدا و دور است
                                                           

 33ح 759  3 ، کمال الدین ج5ح 373. الَیب  للنعماني   3
 71. الَیب  للطوسی   5
 5ح 771  5، کمال الدین ج7ح 777  3الکافی ج.  7
 3ح 775و   37ح 758  3. الکافی ج 3
 39ح 753  5، کمال الدین ج7ح 778-777  3. الکافی ج 5
 35ح 779  3. الکافی ج 7
 37ح 731  3. الکافی ج 7
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اِس َشْخُصُهْم  بعضی از حجتهای خدا هستند که شخص »...  َغاَب َعِن النأ
 ؛3 «شود می آنها از مردم غائب

رًا ُمْسَتِترًا  یکی از ما امامی مختفی است» ا ِإَمامًا ُمَظفأ  ؛5«ِإنأ ِمنأ
ُه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َعَلی َخْلقِ » اَنا َعْن ِجَواِرِهْم  زمانیکه خةدا ِإَذا َغِضَب اللأ ِه َنحأ

 ؛7«نماید می بر خلقش غضب کند ما را از کنار آنها دور
ِریُد اْلَفِریُد اْلَوِحیُد  صاحب ایةن امةر آواره » ِریُد الطأ ْمِر الشأ

َ
َصاِحُب َهَذا اأْل

 3«.رانده، ت  و تنهاست
ین که کسی دسترسی و نیز اینکه ماء غائر یعنی آب بسیار مخفی در زیِر زم

در غیبةت اول »، و نیز این بیةان کةه  5به آن ندارد به امام غائب تفسیر شده است
فقط خوا  شیعه از مکان ایشان با خبرند و در دومی فقط خةدمتکاران ویة ه از 
جای ایشان با خبرند )و هیچ ذکری از زن و فرزند و غیبت عنوانی و استثناء بودن 

یَلة   آو نمی مهدی اول به میان ْخةَری َطِو
ُ
رد(  ِلْلَقاِئِم َغْیَبَتاِن ِإْحَداُهَما َقِصةیَرة  َو اأْل

ْخَری اَل َیْعَلُم ِبَمَکاِنِه ِفیَها
ُ
ُ  ِشیَعِتِه َو اأْل وَلی اَل َیْعَلُم ِبَمَکاِنِه ِفیَها ِإالأ َخاصأ

ُ
ْیَبُ  اأْل ََ  اْل

ُ  َمَواِلیهِ   7. «ِإالأ َخاصأ

                                                           
 37ح 779  3ج یالکاف . 3
 35ح 739  5، کمال الدین ج71ح 737  3. الکافی ج 5
 73ح 737  3. الکافی ج 7
 37ح 717 3جکمال الدین .  3
 33ح 731  3. الکافی ج 5
 39  731  3. الکافی ج 7
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 است شخصی نوع ازحضرت قائم  غیبت هک دارد تصریح بیانات این
 و اگر در تک روایتی چنةین آمةده کةه مةردم در موسةم حةج او را .شخصیتی نه

، این از نائب دوم و تنها در مةورد موسةم حةج صةادر 3شناسند نمی بینند ولی می
ای است دهد که ناظر به دوره غیبت صَری و واقعه می و متن روایت کامًت نشان

 5زمان در حال جریان بوده است و ربطی به غیبت کبری ندارد.که در همان 
تصریح شده بود که مردم امةام همچنانکه در دو روایت از امام صادق 

بینند که تنها راه جمعش با این نقل نائب دوم به همین است  نمی را در موسم حج
غیبت اصلی یعنی غیبت کبراست در حالیکةه مةراد نائةب دوم که مراد امام 

 دیده است. می الت غیبت صَری و همانچه را کهح
ختصه اینکه  بین روایات هیچ گونه تعارضی وجود نداشته و هر کدام بةه 

در ای و شرائطی نظر دارد؛ در نتیجه حالت عمومی غیبةت امةام زمةانگوشه
غیبت صَری، غیبت عنوانی است همچنانکه روایت نائب دوم ناظر به آن است، 

ایشان در غیبت کبری غیبت شخصةی و جسةمی اسةت  و حالت عمومی غیبت
دهةةد، و حةةدی  غیبةةت  مةةی همچنانکةةه چنةةدین روایةةت بةةاال بةةدان گةةواهی

 باشد. می هم ناظر به غیبت صَرییوسف
                                                           

اَس َو َیْعِرُفُهْم َو َیَرْوَنهُ . » 3 ْمِر َلَیْحُضُر اْلَمْوِسَم ُکلأ َسَن   َفَیَری النأ
َ
ِه ِإنأ َصاِحَب َهَذا اأْل «.  َو اَل َیْعِرُفوَنةهُ   َو اللأ

 8ح 331  5 کمال الدین ج
. و البته در تک روایتی دیگر غیبت قائم به غیبت یوسف با همین عبارت تشبیه شده کةه بةا توجةه بةه  5

ْتُر »شود درباره غیبت صَری صادر گشته است   می توضیحات باال مشخص ُتُه ِمْن ُیوُسَف َفالس  ا ُسنأ َو َامأ
ُه َبْیَنُه َو َبْیَن اْلَخْلِق ِحَجابًا َیَرْو   37ح 753  5 و تمام النعم  ج کمال الدین«. َنُه َو اَل َیْعِرُفوَنهُ َیْجَعُل اللأ
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 رخ کبةری غیبةت در مختلةف های مصلحت به که تشرفاتی در عموم بله
 بعد و نشناخته را ایشان فرد ابتدا یعنی اند بوده شخصیتی غیبت دارای ایشان داده،

 بةه ربطةی و اسةت ایحاشةیه مسةاله یک این که است؛ شناخته شدن غائب از
 .ندارد ایشان غیبت طبیعی جریان

 عمةل هةم واحةد خبةر به و ندارد قبول را رجال یمانی فرقه وقتی طرفی از
 هةر بةه نسبت پذیرد باید می را قطعی قرینه دارای یا متواتر اخبار فقط و کند نمی

 اسةتدالل آن بةه بعةد کنةد ثابت خودش متکهای طبق آن را اعتبار ابتدا روایت
 کنید؟ می تمسک آن به که چیست نعمانی روایت اعتبار متک حال نماید.

در دوره غیبةت قةائم  غیبةت کیفیةت کةه شد روشن توضیحات این با
 .نماید نمی فراهم را ایشان برای ازدواج امکان کبری،

درباره تشخیص کیفیت غیبت بود، اما با توجةه بةه بلیةه تازه آنچه گفته شد 
دوازده قائم که شما آورده اید تشخیص مراد از قائم نیز در هر روایت بةا مشةکل 

را بر قائم هةای گونةاگون « قائم»روبروست. زیرا شما در روایات مختلف، لفظ 
هةم گویید مراد پدر احمةد امةام دوازد می کنید و نسبت به یک روایت می تفسیر
گویید مراد خةود احمةد یعنةی مهةدی اول  می ، در مورد یک روایت دیگر3است
گویید منظور آخرین قائم یعنی مهدی دوازدهةم  می و درباره روایتی دیگر 5است

                                                           
 . مثل روایت دوازده مهدی بعد از قائم. 3
. مثل یک نسخه از روایت لوح جابر، و روایت یازده مهدی بعد از قائم و روایت خةروج القةائم مةن  5

 533-577  5المحتوم. المهدوی  الخاتم  ج
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دانید کدام قائم مراد است و هةر  نمی و درباره بعضی روایات هم خودتان 3است
 5گویید. می کدامتان یک چیزی

گوید  پدر یا پسر؟  می انی درباره کدام قائم سخنخوب حال آیا روایت نعم
استدالل شما زمانی درست که مراد از قائم در این روایةت، قةائم پةدر باشةد در 
 حالیکه بعضی یةاران شةما بةرای اثبةات قةائم بةودن احمةد و اینکةه هةیچکس

یعنی این  7کنند می دانسته او همان قائم موعود است به همین روایت تمسک نمی
خوب اگةر ایةن باشةد آن وقةت ربةط ایةن  دانند، می روایت را در مورد قائم پسر

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

 ایقبیله ره از دختری هر با شود نمی باشند داشته ایخلیفه خود نسل از بخواهند
 تةا امةا کنند می نمایند بلکه حتمًا دختری از اصیل ترین خاندان انتخاب ازدواج

 نسةبی و اصةل بةا خانواده کدام کنند می جلوه نسب و اصل بی و ناشناس وقتی
 دهد؟ ایشان به را خودش دختر است حاضر

 زن و کرده ازدواج ناشناس صورت بهقائم  که فرض بر دیگر، طرفی از
                                                           

 بعد از قائم.. مثل روایات رجعت امام حسین  3
گوید که یک جا رنگ تیره را صفت امام دوازدهةم . مثل روایاتی که از صفات جسمی قائم سخن می 5

دانةد.  داند همچون روایت ضراب اصفهانی و یک جا رنگ تیره را صفت قائم و مهةدی اول می می
 557-539  5مراجعه شود به المهدوی  الخاتم  ج

 .3قسم  7ت من دعوات المرسلین، جزء ءاااض - 7
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 آنهةا از خواهةد مةی چگونةه را وفةاتش عدم اما کیست او ندانند هم فرزندش و
 ها نوه بمیرند طوالنی عمر یک از بعد او بچه و زن که فرض بر زیرا کند؟ مخفی

 نه و شود می پیر نه گذرد می چه هر و است جدشان آقا این بینند می ها که نبیره و
 نگةه مخفةی را خةود شخصةیت و شةده رهةا آنهةا دست از چگونه پس میرد می
 نبیره و نوه از قائم حضرت چگونه شما، ادعای طبق دیگر  عبارت به و دارد؟ می

 و رفتةه سةفر بةه آیا است؟ شده مخفی الحسن احمد اجداد یعنی خودش های
 و کةرده درست خودش شبیه ای جنازه آیا مرده؟ اند کرده فکر آنها و نیامده دیگر
 دفةن را او آنهةا و زده مردن به را خودش آیا قبوالنده؟ آنها به خودش جنازه جای
 فقةط که مضحکی های فرض گشته؟ مخفی و شده خارج قبر از بعد و اند کرده

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

 .را خودش نه دارد می نگه مخفی را هویتش فقط ظهور، مقدمات و شروط
 معنةای بةه قائم حضرت غیبت گوید نمی شما امام مگر ،کنار به اینها همه

 ازدواج آمده نیست زمین در که کسی چگونه پس است؟ آسمان به ایشان رفعت
 کرده؟

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

 است 
دسته اول  تک روایت غیبت نعمانی که ة در چند کتاب دیگر هم ثبت شده 
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گوید در صاحب این امر شباهتی از یوسف هست  برادران یوسةف او را  می -و 
 نشناختند تا وقتی که خدا اذن داد و این امت خةوک صةفت ملعةون چةرا انکةار

د و او ماننةد کنند که خدا در وقتی از اوقات، حجت خود را از آنها غائب کنة می
 3یوسف بین آنها تردد نماید و او را نشناسند تا خدا اذن ظهور دهد.

و البته در این باره دو روایت ضعیف دیگر از واقفیه و فرد ناشناس هم وارد 
سنت یوسف در قائم حجابی است که خدا بین او »گویند   می که به ترتیب 5شده

شباهت یوسف در قائم »، و  7«شناسند نمی بینند ولی می و خلق قرار داده که او را
غیبتش از نزدیکان و مردمش و مخفی بودنش از برادرانش و مشتبه بودن امةرش 
بر پدرش یعقوب است )که البته در این روایةت تصةریح شةده کةه از عتمةات 

رساند قائم غیر از یمانی است  می خروج قائم خروج یمانی از یمن است که اوالً 
 3باشد(. می کند خروج یمانی از یمن می و ثانیًا تصریح

                                                           
 733  5 ، کمةال الةدین ج3ح 373-377، الَیبة  للنعمةاني  3ح 777-777  3 . الکافي ج 3
 7ح 533  3 ، علل الشرائع ج53ح
. البته نقلی هم از کعب األحبار در این باره وجود دارد که چون منتسب بةه معصةوم نیسةت حجیةت  5

آن عتمتهای متعددی برای ظهور قائم ذکر شده که هیچکدامش دربةاره احمةد  ندارد، و البته در ضمن
 337بصری رخ نداده است. الَیب  للنعماني  

ُه َبْیَنُه َو َبْیَن اْلَخْلِق ِحَجابًا َیَرْوَنُه َو اَل َیْعِرفُ . » 7 ْتُر َیْجَعُل اللأ ُتُه ِمْن ُیوُسَف َفالس  ا ُسنأ  کمال الةدین«. وَنهُ َو َامأ
 . راوی این روایت از رؤسای هفت امامی است.37ح 753  5 ج
ا َشَبُهُه ِمْن ُیوُسَف . » 3 ِتِه َو اْخِتَفةاُؤُه ِمةْن ِإْخَوِتةِه َو ِإْشةَکاُل ْبِن َیْعُقوَب   َو َامأ ِتِه َو َعامأ ْیَبُ  ِمْن َخاصأ ََ َفاْل

-757  3 کمال الةدین ج«. ْیَنُه َو َبْیَن َاِبیِه َو َاْهِلِه َو ِشیَعِتهِ َمَع ُقْرِب اْلَمَساَفِ  بَ َاْمِرِه َعَلی َاِبیِه َیْعُقوَب 
 باشد. می . در سند این روایت اسماعیل بن علی قزوینی است که ناشناس7ح 758
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کةه  3دانةد مةی دسته دوم  دو روایتی که شباهت یوسةف و قةائم را در ایةن
شود؛ یعنی همانگونه که یوسف به یک شةب از  می امرشان در یک شب درست

 زندان به عزیزی مصر رسید قائم هم در یک شب امر ظهور یةا قیةامش درسةت
از این سنت را غیبت یوسف دانسته که اشتباه  شود )و البته مرحوم نعمانی مراد می

ْمِر ِفیِه َشَبه  )سّن ( ِمْن ُیوُسَف   ِإنأ َصاِحَب »است(  
َ
اْبُن َاَم   َسةْوَداَء ُیْصةِلُح   َهَذا اأْل

ُه َلُه َاْمَرُه ِفي َلْیَل   َواِحَدة    5«.اللأ
 مشکل این دو روایت اینست که صاحب ایةن امةر را ماننةد یوسةف 

سیاه پوست بوده و نةه دانند در حالیکه نه مادر امام زمان  می کنیز سیاهفرزند 
. عتمه مجلسی آن را حمل بر مادر با واسطه یةا دایةه ایشةان 7مادر یوسف 

، اما 5را زائد دانسته« سوداء»که بدون قرینه است و شخص دیگری کلمه  3نموده
به معنای تیره رنةگ اسةت، و « سمراء»تصحیف لفظ « سوداء»به نظر ما ظاهرًا 

باشد که واقفیه اعتقةاد بةه قةائم بةودن اصًت ممکن است مرادش امام کاظم 
ایشان داشتند، و البته ظاهرًا وجه تشبیهش فقط در همان اصتح ناگهانی یا اصل 

 باشد نه تیره بودن رنگ مادر. می غیبت

                                                           
. البته به احتمال زیاد این دو یک روایت هستند زیرا راوی یکی یزید کناسةی و راوی دیگةری ضةریس  3

 و نیز دقیقًا یکی است.کناسی ثبت شده و متن هر د
 35ح 759  3 ، کمال الدین ج8ح 558)بدون لفظ واحدة( و   7ح 377. الَیب  للنعماني   5
 777 . المعجم الموضوعی ألحادی  المام المهدی  7
 539  53. بحار االنوار ج 3
 758  3ج. معجم احادی  المام المهدی  5
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وم  تک روایتی از واقفیه که سنت یوسف در قائم را جمال و سخاء دسته س
 3«.ِفي َجَماِلِه َو َسَخاِئهِ   ُسنأ   ِمْن ُیوُسَف »داند   می او

اما همین روایت با همین سند در یک جا از کمال الةدین و غیبةت طوسةی 
ْجُن »چنین ثبت شده   ا ِمْن ُیوُسَف َفالس  مةال الةدین و در جای دیگةر از ک 5«َو َامأ

ا ِمْن ُیوُسُف َفاْلَحْبُس »اینگونه   و در جای دیگری از غیبت طوسی اینطور   7«َو َامأ
ا ُسنأ   ِمْن ُیوُسَف » ْیَب َو َامأ ََ  3«.َفاْل

کند سنت یوسف جمال و سخا هسةت یةا سةجن و  نمی که باالخره معلوم
ن یةک حبس یا غیبت یا سجن و غیبت. نگویید خوب همه اش هست، زیةرا ایة

 .اند روایت است که چهار جور ثبت شده و امام یکی از اینها را بیشتر نگفته
 دسته چهارم  تک روایتی از واقفیه که سنت یوسف در قائم را زندان و غیبت

ةا ِمةْن ُیوُسةَف »باشد   می شمرد که با نسخه بدل های روایت قبل همخوان می َامأ
ْیَب ُ  ََ ْجُن َو اْل نکه در سلسله راویان این دو دسته احادی  هفت . و جالب ای5«َفالس 

                                                           
. الزم به ذکر اینکه  در این مصدر، راوی ابو نصر ثبت شده کةه غلةط بةوده و 577. إثبات الوصی    3

 باشد. می درستش ة با توجه به مصادر متعدد دیگر ة ابو بصیر
 71، الَیب  للطوسی  37ح 357-355  3 . کمال الدین ج 5
 7ح 757  3 . کمال الدین ج 7
 353. الَیب  للطوسي   3
. در سند کمال الدین دو نفر واقفةی و 5ح 373، الَیب  للنعماني  33ح 759  3 لدین ج. کمال ا 5

 در سند نعمانی ال اقل سه نفر از واقفیه وجود دارند.
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اعتقاد داشتند یعنی همان ها که به قائمیت امام کاظم  3ها وجود دارندامامی
 5مشکوک است. لذا اصل شباهت غیبت یوسف و غیبت قائم 

همچنانکه راوی یکی از دو روایت دسته دوم نیز هفت امامی است و راوی 
ثبت شده که حنان نیز واقفةی  7سدیر و حنان بن سدیرروایت اول نیز به دو گونه 

ْمةِر ُیْسةَجُن ِحینةًا  صةاحب االمةر »است، همو که از وی نقل شده  
َ
َصاِحُب اأْل

 3«.گردد می میرد و مدتی فراری می شود مدتی می مدتی زندانی
 که قائم موعود را همان امام کاظمی -ختصه اینکه رد پای هفت امامی ها 

                                                           
. توضیح آنکه در سند روایت دسته چهارم حسن بن علی بن ابی حمزه و پدرش وجود دارند کةه هةر  3

ه سوم نیز سلیمان سنی مذهب از ابو بصیر وجةود دارد دو از رؤسای واقفیه هستند و در سند روایت دست
که ظاهرًا واسطه بین آن دو یعنی علی بن ابی حمزه از سند افتاده است زیرا نقل سةلیمان از ابةو بصةیر 
متعارف نیست و در تمام کتب حدیثِی شیعه تنها دو حدی  از سلیمان از ابو بصةیر ثبةت شةده اسةت  

( در حالیکه در کتب اربعةه 7ح 757و   37ح 355  3ین ج، کمال الد35ح 375  7)الکافی ج
باشد ة ثبت شده است، و  می ابی حمزه ة که از روات اصلی ابو بصیر دوازده نقل از سلیمان از علی بن

نیز دو حدی  در کتاب تهذیب از سلیمان از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر ثبت شده است  )تهةذیب 
؛ غیر از اینکه متن دو روایت باال کامًت شبیه هم هست، (77ح 558و   57ح 557  5األحکام ج

باشد. همه اینها به کنار، اصًت در یکی از  می در نتیجه سند این روایت هم مشتمل بر راوی هفت امامی
دو سند غیبت طوسی به نام علی بن ابی حمزه بین سلیمان و ابو بصةیر تصةریح شةده اسةت  )الَیبة  

 کند. می ر شک و تردیدی را منتفی( که دیگر ه71للطوسی  
. البته شیخ طوسی برای رفع اشکال، زندان و حبس را کنایه از همان غیبةت شخصةی یةا شخصةیتی  5

 71شمرده است. الَیب  للطوسی  
 371. تقریب المعارف   7
 58. الَیب  للطوسی   3
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برده ة در تمام این چند روایتی که غیبت  می ه در زندان هارون به سردانستند ک می
تشبیه کرده یا حتی تصةریح بةه  حضرت قائم را به غیبت حضرت یوسف 

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

دهةی. ایةن  مةی ربط تحویل شما جوابش را نداری بدهی ده صفحه حرفهای بی
 این بکنیم توجه باید ما که ایاشکاالت شما فوقش به چند روایت است اما نکته

 داریم ة و همان قطعی نصو  مهدی امام ازدواج مساله که وقتی در است
کنةد ة  مةی ذکر الله حفظه عقیلی ناظم شیخ روایت تا 55 کردم، عرض که طور

 فةتن بگةوییم بةا و بکنیم باز را اجتهاد باب یاییمب توانیم نمی ما جا این در دیگر
 ندارد و چه و چه. منافات چیز فتن دارد با منافات چیز

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

 وقوعةه  شةیء امکةان علةی دلیةل ادلُّ  اسم  به داریم قاعده یک اصطتح در ما
 مةثتً  شةما شةده، واقةع کةه اینسةت است ممکن چیزی اینکه برای دلیل بهترین

 غیبةت زمةان در زمةان امةام اسةت ممکن آیا که بگویید شبهه این با خواهید می
 حضةرت روایات طبق که بکنم عرض شما به خواهم می من باشد. کرده ازدواج

 ناممکن اگر دیگر، بوده ممکن یعنی کرده ازدواج که همین و کرده ازدواج قطعاً 
 .کرد نمی دیگر ازدواج که بود

 غیبت دوران در ایشان اینکه بر داریم؟ چیزی چه بر قطعی نصو  جواب 
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 فةرض بةا عاقلی کدام و نداشتیم دیگر بحثی که بود این اگر است؟ فرزند دارای
 کند؟ می ازدواج وقوع از بح  فرزند وجود

 بةر صةلوات و سةتم دربةاره اخبةاری کرده جمع عقیلی ناظم که اما آنچه
 این ندارد که در این باره تصریحی هیچ که چیزهاست قبیل این از و قائم فرزندان
 روایةت چنةد از تنهةا بله غیبت. زمان در یا آیند می دنیا به ظهور از بعد فرزندان
 بةر دارنةد صةدور بر قطعی ای قرینه نه و متواترند نه که سند بی و شمار انگشت

 ثابةت را چیةزی هم این که باشند می غیبت دوره به مربوط فرزندان آن که آید می
 .کند نمی

ذکر این نکته نیز ضروری است که صرف تعداد باالی یک نقل بةه معنةای 
بةرای متواتر بودن محتوای آن نیست بلکه اساس تواتر بر اینست که محتةوای آن 

نوع افراد اطمینان حاصل کند که چنین لفظ یا مضمونی از معصوم صةادر شةده 
است. در حالیکه آنچه آقای ناظم عقیلی درباره فرزندان قائم جمع آوری نمةوده 
چنین وی گی ندارد و همانطور که جلسه قبل عرض کردم بسیاری از آنها اصًت از 

چ سلسله سندی به معصوم نسبت معصوم صادر نشده، و بسیاری از آنها بدون هی
داده شده، و تعداد قابل توجهی از آنها هیچ ظهوری ندارد که آن فرزندان در دوره 

نقةل آقةای نةاظم عقیلةی مةانور  55آیند. پس اینقدر روی عدد  می غیبت به دنیا
 اند ندهید. غیر از اینکه بعضی از موضوعات به خاطر جایگاه خاصی کةه داشةته

کةه  انةد کرده می ندگان حدی  و دروغ پردازان را به خود جلبنوعًا نظر جعل کن
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شود ما به صرف تعّدد نقل، اطمینةان بةه صةدورش از معصةوم  می این نیز باع 
نکنیم. به عنوان مثال اهل سنت صدها بلکه هزاران حدی  در فضائل خلفای سه 

یکجانبةه  اما از آنجا که آنها در این موضوع متهم بةه تعصةب و اند گانه نقل کرده
شود و انسان بی  نمی گرایی و تحریف واقعیات هستند آن همه نقل، متواتر تلقی

کند. و مساله مهةدویت نیةز اینگونةه اسةت؛  نمی طرف به مضمون آنها اطمینان
یةا  اند یعنی از آنجا که افراد مختلفی سعی در اثبات مهدویت امام خویش داشته

 یةا انةد دویت بةه نفةع خةود بودهدر صدد سوء اسةتفاده از جةذابیت مسةاله مهة
خود را مطلع از مسةائل مهةدویت جلةوه دهنةد دسةت بةه جعةل  اند خواسته می

و این چنین است که درباره مهدویت  اند زده می حدی  و دروغ پردازی و تحریف
محمد بن عبداللةه نفةس زکیةه، مهةدویت زیةد، مهةدویت محمةد بةن حنفیةه، 

و پرچمهةای سةیاه خراسةان،  هةا، مهةدویت عباسةیمهدویت امام کةاظم 
مهدویت امامان اسماعیلی و فرزندان مهدی و ... احادی  گوناگونی جعل شةده 
است. پس آنچه منطقی است اینست که ما ببینیم این احادی  توسط چه کسانی 
 نقل شده، در چه مصادری ثبت گشته، آیا از نظر محتةوا مةدعای شةما را ثابةت

که دارد قابلیت اثبةات مطلةب بةه ایةن مهمةی را کند یا با ابهامات گوناگونی  می
 ندارد.

به عنوان نمونه درباره همین روایت مسجد سهله که نقل کردیةد، تنهةا سةه 
 کنم  می نقل وجود دارد که من آنها را از نظر سند و محتوا بررسی
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یا مریم  3روایت اول  راوی آن شخص نا شناخته ای به نام مرازم بن عبد الله
که در میان سلسله اسناد دهها هزار حةدی  فقةط یةک بةار  5است بنت عبد الله

نامش ذکر شده و فقط همین یک حدی  در قرن ششم از او نقل شده است و از 
بینم قائم با اهل و عیالش در مسجد سهله  می گوید  گویی من می نظر محتوا نیز

ي َاَری ُنُزوَل اْلَقاِئِم ِفي َمْسِجِد »فرماید   می نزول ْهَلِ  ِبَأْهِلِه َو ِعَیاِله َکَأن  خوب «. السأ
آید که قائم در دوره غیبت ازدواج کرده و دارای فرزند  می از کجای این حدی  در

 پسر نیز شده است؟ زیرا 
آید )که خود خانواده گةاهی بةه  می هم به معنای خانواده« اهل»اواًل کلمه 

، مقّرب به قةائم شود سادات  می معنای خاندان است یعنی قوم و خویش که
شةوند  می آید( و هم به معنای دور و بری ها که می و گاهی به معنای زن و فرزند

بةه « عیةال»اصحاب قائم، پس تتزمی با زن و فرزند داشةتن نةدارد. بلةه کلمةه 
باشد که باز  می معنای افراد واجب النفقه شخص مانند زن و فرزند و پدر و مادر

اد از عیال حضرت زن ایشان است یا فرزندشان یةا تصریحی در این ندارد که مر
و نیز اینکه ة   احمد قائل است امام زمان دیگر زن نخواهند گرفتالبته ة و هر دو 

این فرزند آیا پسر است یا دختر و نیز اینکه این فرزند کودک خردسالی است کةه 
 چندی قبل متولد شده یا فرد کاملی که سالها پیش به دنیا آمده است.

                                                           
 77ح 81. قصص األنبیاء )للراوندی(   3
  7ح 375  97و ج 37ح 737  55. بحار األنوار ج 5
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با عیةال در دهد که نزول حضرت قائم  نمی ثانیًا روایت هیچ توضیحی
ابتدای ظهور است تا الزم بیاید کةه در دوران غیبةت ازدواج کةرده باشةند بلکةه 

باشد و باید از روایات دیگر بدست آید. بلکه  می نسبت به زمان این نزول ساکت
کند نةزول  می مشخص ای وجود دارد که کامتً در نسخه ای از این روایت، تتمه

باشد، زیرا راوی از  می ایشان بعد از تمام شدن جنگها و استقرار حکومت ایشان
 مانةد و امةام جةواب مةی پرسد  آیا قائم در مسجد سةهله بةرای همیشةه می امام
 3«.ِفیِه اَبدًا، َقاَل  َنَعمُقْلُت  ُجِعْلُت ِفَداَك اَل َیَزاُل اْلَقاِئُم »دهند  آری   می

دوم  راوی آن شخص نا شناخته ای به نام صةالح بةن ابةی األسةود  روایت
 است که در منابع شیعی بسیار کم روایت دارد و با توجه به کسانی که از آنها نقل

و امام متةذکر »گوید   می باشد، و از نظر محتوا می کند سنی یا زیدی مذهب می
اهلةش بیایةد  َو مسجد سهله شد و فرمود  آنجا منزل صاحب ماست زمانیکه با 

ُه َمْنةِزُل َصةاِحِبَنا ِإَذا َقةاَم )قةدم( ِبَأْهِلةهِ  ْهَلِ  َفَقاَل َاَما ِإنأ . در ایةن 5«َذَکَر َمْسِجَد السأ
ذکر شده که تصریحی در « اهل»وجود ندارد و فقط کلمه « عیال»روایت کلمه 

 نزن و فرزند آن هم پسر ندارد و ماننةد روایةت قبةل، از زمةان ایةن نةزول سةخ
 گوید. نمی

این روایت حدود صد سال پیش برای اولین بار در کتاب الزام   روایت سوم
                                                           

 375. المزار الکبیر   3
، الَیبةة  781  5 ، الرشةةاد ج35ح 555  7 ، تهةةذیب األحکةةام ج5ح 395  7 . الکةةافي ج 5

 373للطوسی  
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مطةرح شةده ولةی از نظةر محتةوا بسةیار  -که شماها قبولش داریةد  -الناصب 
فرستد تا اینکه  می گوید قائم اصحابش را در اقطار زمین می کارگشاست زیرا ابتدا

کند و پایتخت را در کوفه  می عدل و دادگردد و زمین را پر از  می حکومتش بر قرار
گوید و مسکن اهلش مسجد سهله است و مکةان قضةاوت  می دهد بعد می قرار

ال یزال یبعد اصحابه في اقطار األرض حّتةی یسةتقیم لةه »کردنش مسجد کوفه  
األمر فیمَل األرض قسطا و عدال کما ملئت جورا و ظلما و یستقّر فةي الکوفة  و 

 3«.سجد السهل  و محّل قضائه مسجد الکوف یکون مسکن اهله م
و اهلةش آید که زمان نزول حضرت قائم  میاز این روایت به خوبی بر

در مسجد سهله بعد از تمام شدن جنةگ و اسةتقرار حکومةت ایشةان و بعةد از 
برپایی عدل در تمام جهان است نه همان ابتدای ظهور، لذا هیچ مشکلی نةدارد 

قبل از استقرار حکومت ازدواج کرده و صاحب اهل که حضرت بعد از ظهور و 
شده و بعد از استقرار حکومت با اهلشان به مسجد سهله تشریف بیاورند؛والبته 

که مراد از اهل ایشان یعنی زن و فرزنةد  ندارد در این روایت هم هیچ تصریحی
 پسر.

 اما آن قاعده که گفتید، مربوط به امور حسی است و ربطی به بح  روایةی
 ندارد و تازه بح  ما هم روایی نبود، سؤال این بةود کةه وقتةی روایةات تصةریح

توانةد بةا  می شود این امام چگونه نمی کند که جسم قائم در دوران غیبت دیده می
 جده احمد ازدواج کند و عمری را هم با او سر نماید؟

                                                           
 379  5 . إلزام الناصب ج 3
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صحبت های شما حوصله من را سر بةرد بقیةه بحة  باشةد بةرای مدعی  
 د.جلسه بع

شود من هر چه بگویم شما با طعنه یا  نمی إبن الحسین  آقا جان اینطور که
تهمت یا تمسخر از کنارش رد شوید؛ اگر حرفهای من اشتباه اسةت وجهةش را 
بیان کنید، اگر درست است خوب به صحتش اعتراف کنید، و اال ال اقل بگویید 

شاء الله ادامه سخن  که جواب حرف مرا ندارید. و البته من هم خسته شدم و إن
 گیرم. می را در جلسه بعد پی

متاسفانه این جلسه هم مانند جلسه قبل راه به جایی نبرد چون طةرف یمةانِی 
پذیرفت، اما گمانم این بود  می کرد و نه صحت آن را می من نه حرفم را با دلیل رد

 بودم.داشتند لذا از این بابت خوشحال ماکه مخاطبان قضاوت درستی ازحرفهای
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 زمان امام وص  و فرزند یمان  که شخصیت گویید م  . چطور3سؤال 
 است؟
 در این باره وجود ندارد. روایت  هیچ که در حال  

 باد شما بر بالروایات  ال بالدرایات علیکم»فرمودند  علی اماممدعی  
 «.کردن نقل فقط نه ما، کلمات و احادی  فهم و درایت به

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

 .فهمیم می عقل
 اطةاعتش کةه کسةی آن و است، واجب اطاعش یمانی حدی  آمده که در

 اشدربةاره حضةرت کةه کسةی آن باشةد، خةدا حجةت باید قطعاً  است واجب
 هةدایت کند، می حق به دعوت« الحق الی یهدی الحق، الی یدعو» :فرمایند می

 طریةق به که کسی یعنی «مستقیم طریق الی الحق و الی یدعو»کند،  می حق به
 جهةتً  چةه و علمةاً  چةه سهوًا، چه و عمداً  چه کند، می دعوت حق و به مستقیم

 معصوم یعنی ؟هچ یعنی کند. هدایت و دعوت باطل سمت به را شما است ُمحال
 الطاعة  مفتةرض کةه وقتی باشد. منصو  باید معصوم، شد او که وقتی است.
 او دسةتور از نةدارد حةق مسةلمانی هةیچ و کننةد پیروی او از باید همه و است

 مةا کةه اسةت معصوم یعنی خداست، حجت او یعنی چه؟ یعنی کند، سرپیچی
 اولةی جةزء وقتةی .است األمر اولی جزء یعنی هستیم. او از اطاعت به موظف

 .باشد وصیت و نص صاحب باید باشد، منصو  باید است، األمر
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 و معصةوما، إاّل  یکةون ال مّنةا المةام»فرمایةد   مةیالعابدین زین امام
 و رئیس بالنص  إاّل  ُتثبت ال و ُتعرف ال و الخلق، فی ظاهرةً  صفتاً  لیست العصم 

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

 آن است که به  قبل بدون واسطه توسط خلیفه نص گاهی این حاال «.نص با مگر
 هةا او سةال با قبل خلیفه گاهی بین و برد می را اسمش و کند می معرفی و اشاره

 موسی وصیت به و ابراهیم نوح به شی  که جوری همان است، فاصله
 قبل سال 311 مریم بن بود همچنانکه عیسی فاصله ها بین آنها سال خوب کرد،

 .ایشان وصیت کرد به پیَمبر بعثت از
 ال بالةدرایات علیکم باشند  فرموده علی امام اینکه اواًل اصل جواب 

بدون ذکر هیچ  3بالروایات ثابت نیست زیرا این بیان تنها در کنز الفوائد کراجکی
سندی آمده در حالیکه چنین بیانی در هیچ منبع دیگةری از شةیعه وجةود نةدارد 

که سعی بر جمع آوری تمام « عیون الحکم»و « لحکمغرر ا»حتی در دو کتاب 
و « جامع االخبار»و حتی در دو کتاب  اند کردهکلمات قصار امیر المومنین 

چنین روایتی  اند که هر حدی  ضعیف و بی سندی را ذکر کرده« عوالی اللئالی»
چیست؟ آیةا « روایات»و « درایات»وجود ندارد. اما از سند که بگذریم، مراد از 
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همانطور که شما ترجمه کردید منظور فهم حدی  در برابر نقل حةدی  اسةت؟ 
بةه « الةدرایات»، در حالیکه «بالدرای »آورد   می اگر این بود که باید لفظ را مفرد

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

شود  به تدبر در معنای احادی  بیشتر از صرف نقلها آنها بها دهید، نه اینکةه بةه 
طور کلی نقل روایات نفی شود و اصًت تا نقةل روایةات نباشةد چگونةه درایةت 

رسد که منظور  می نسبت به آنها امکان پذیر است؟ در نتیجه این احتمال به ذهن
رز انةد پنةد و« درایةات»کایت ها باشد و منظةور از داستان ها و ح« روایات»از 

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

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

 .ندارد سازگاری عصمت و امامت بر نص با اینکه باشد؟ داشته درایت به نیاز
 کةه هدایتگر بودن یمانی حالیکه در نیستیم اخباری ما گویید می شما ثانیاً 

 بةا چگونةه پس شده وارد حدی  یک در تنها دهید می مانور رویش اینقدر شما
 .کنید ثابت را یمانی عصمت خواهید می حدیثی تک

 ال بالةدرایات علةیکم گةویم  مةی شما به خودتان استشهاد مطابق من ثالثاً 
 معصوم شخص فرماید نمی حدی  طبق قرائتی که شما خواندید بالروایات، زیرا

 که ضمیری زیرا است نص نیازمند عصمت خود گوید می بلکه دارد نص به نیاز
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 إاّل  ُتثبةت ال و ُتعةرف ال»گردد   می بر عصمت به و بوده مون  برید می کارد به
 یمةانی عصةمت در نص شما استدالل مورد متن که حالیست در این .3«بالنص
 و یعنی یعنی کردن دارید مطلب پیچاندن و درایت با خودتان قول به بلکه نیست

 .کنید می اثبات را او عصمت
 خاصةی جهةت در که عصمت است با متزم زمانی اطاعت وجوب رابعاً 

 را آنها از اطاعت چون که االمر اولی آیه مثل باشد، فراگیر و طور مطلق به و نبوده
 تةک در حالیکه در کند، می عصمت بر داللت 5دانسته واجب مطلق صورت به

 و گفت چه هر نه است مطرح او خروج مساله تنها یمانی اطاعت وجوب روایت
 مسةائل بةه مقیةد مربةوط و فقةط او از اطاعت وجوب نتیجه در .کرد کاری هر

پیةامبر همچنانکةه آیةد. نمةی در عصمت وجوب مقید، اطاعت از و بوده خروج
 لعنةت خدا فرمودند  و دانسته واجب مسلمین همه بر را اسامه از اطاعت 

 7بپیچد. سر اسامه لشکر از کس هر کند
 «مسةتقیم طریق الی یهدی و الحق الی یدعو» عبارت  اگر مراد از خامساً 

 در عبارت این اما شد می فهمیده عصمت شاید بود مستقیم صراط و حق مطلق
هُ »که   شده تفسیر قبل فقره نأ

َ
 به یمانی بودن حق نتیجه در 3«َصاِحِبُکْم   ِإَلی َیْدُعو أِل
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 که جهت این از تنها بلکه باشد داشته عصمت با تتزمی تا نیست مطلق صورت
 بةر کنةد می زمان امام به دعوت سفیانی و خراسانی پرچم مقابل در را مردم
 یةک در تنهةا مضةمون ایةن کةه شد عرض تازه .است مشروع خروجش و حق

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

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

َ
 اَل  َو  ِبُقْطةن   َلْیَسةْت  ُمْعَلَم    َغْیَر  اأْل

ان   ِد  ِبَخاَتِم  اْلَقَناةِ  َرْاِس  ِفي َمْخُتوم   َحِریر   اَل  َو  َکتأ ی  ْکَبرِ  السأ
َ
 آِل  ِمةْن  َرُجةل   َیُسوُقَها اأْل

د   ِرِب  ِریُحَها ُتوَجُد  َو  ِباْلَمْشِرِق  َتْظَهُر  ُمَحمأ َْ ْذَفةرِ  َکاْلِمْسِ   ِباْلَم
َ
ْعةُب  َیِسةیُر  اأْل  الرُّ

  َاْقَبَلْت  ِإذْ  َذِلَ   َعَلی ُهْم  َفَبْیَنَما آَباِئِهْم  ِبِدَماءِ  َطاِلِبیَن  اْلُکوَف َ  َیْنِزُلوا َحتأی ِبَشْهر   َاَماَمَها
ُهَما َیْسَتِبَقاِن  اْلُخَراَساِني   َو   اْلَیَماِنِي   َخْیُل   3...«.َفَرَسا ِرَهان   َکَأنأ

 خةاتم بةا که پرچمی با محمد آل از مردی که شده تصریح روایت این در
 که اینست خصوصیتش و آورد می عراق به رو شده مهر خدا رسول یعنی اکبر سید

 ایةن کةه شةود، مةی سةرزمین آن وارد تةرس قبلش ماه یک آورد می رو جا هر به
 در .5اسةت شةده بیةان موعةود قائم شخص درباره متعددی روایات در عتمت

 بعةد باشد. می قائم شخص «محمد آل از مردی» از مراد شویم می متوجه نتیجه
 بةرای خراسةانی و یمةانی شد کوفه وارد مرد آن اینکه از پس گوید  می ادامه در
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 مراد کوفه همان سیاق قرینه به توجه با کجا؟ به اما گیرند می سبقت هم رسیدن از
 .است

 َخَلةَف  َو  َخَلِفةي َیْنُصةُر  َاْلفةاً  َسةْبِعیَن  ِفي  َیْخُرُج  اْلَمْنُصوُر   ِمْنُهُم  َو »... ب( 
ي  آنهاسةت از و فرمودنةد  یمن اهل از ای عده با متقات از بعد پیامبر  3«َوِصی 
 وصی َخَلف و من َخَلف و کند می خروج نفر هزار هفتاد با که شونده یاری فردی

 .نماید می یاری را علی من
 قائم نتیجه در نیست ممکن غائب فرد به رساندن یاری که است واضح پر

 .شتابد می ایشان یاری به یمانی که اند فرموده ظهور
شمرد نه قبل از  می روایات معتبری که خروج یمانی را قبل از قیام قائم ج(

ْفَیاِنيُّ َو اْلَخْسُف   اْلَقاِئِم   ِقَیاِم   َعَتَمات  َقْبَل َخْمُس »ظهور، از جمله   ْیَحُ  َو السُّ الصأ
ةِ  َو اْلَیَمةاِنيُّ  ِکیأ ْفِس الزأ اْلَیَمةاِنيُّ َو  اْلَقةاِئِم   ِقَیةاِم   َخْمةس  َقْبةَل »، و  5«َو َقْتُل الةنأ

َماِء َو  ْفَیاِنيُّ َو اْلُمَناِدي ُیَناِدي ِمَن السأ ِکیأ ِ السُّ ْفِس الزأ  7«.َخْسف  ِباْلَبْیَداِء َو َقْتُل النأ
و ظاهرًا برای همین در توقیع سمری، خةروج یمةانی جةزء عتئةم ظهةور 

 معرفی نشده است.
 و است یمانی از غیر کند می قیام که قائمی اوالً  که رساند می روایات این و

 و 3داند می فاصله یاند و ماه هس قائم قیام و ظهور بین که روایاتی به توجه با ثانیاً 
                                                           

 31-79انی  . الَیب  للنعم3
 387ح 731  8. الکافی ج5
 3ح 739  5. کمال الدین ج7
 779  5. از جمله  الرشاد ج3



 |75|است؟ گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان چطور می

ایشةان،  ظهور از قبل نه قائم معرفی شده قیام از قبل یمانی خروج توجه به اینکه
 .کرد خواهد خروجظهور قائم  از بعد یمانی شود می مشخص

اما آنچه درباره وصیت شی  به نوح و وصیت ابراهیم بةه موسةی و فاصةله 
با ایشةان گفتید  اواًل فاصله بین عیسی  و پیامبر استم  بین عیسی 

سال، ثانیًا آنچه در قرآن بیان شده بشارت عیسی 311سال است نه  711حدود 
است نه وصیت او به ایشان و طبق روایات نیز پیةامبر اسةتم  به پیامبر 

 معرفی نشده است.وصی عیسی  
و شیخ طوسی و  5و پدر ایشان 3طریق 35ثانیًا در روایتی که شیخ صدوق با 

شةی  بةه  انةد نیز صاحب کفای  االثر با سند دیگةری از چنةد طریةق نقةل کرده
ان  »فرزندش شّبان وصیت نموده نه به نوح  و «  َاْوَصی َشْی   ِإَلةی اْبِنةِه َشةبأ

کسی که به نوح وصیت کرده ناخور یا ناحور است که وصةیتش بةدون فاصةله و 
َو َاْوَصةی »و   7«َعَها نةاخور ِإَلةی ُنةوح  َدفَ »بوده است   متصل به خود نوح 

همچنانکه ابراهیم به فرزندش اسماعیل وصةیت کةرده نةه بةه  3«ناخورا ِإَلی ُنوح  
موسی و کسی که به موسی وصیت کرده شعیب بوده که باز وصیتش بدون فاصله 

و  « َاْوَصی ِإْبَراِهیُم ِإَلی اْبِنِه ِإْسةَماِعیَل »بوده است   و متصل به خود موسی 
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 3. «َو َاْوَصی ُشَعْیب  ِإَلی ُموَسی ْبِن ِعْمَران»
چنةین 5 اند بله در حدی  دیگری که شیخ کلینی و شیخ صدوق نقل نموده

آمده که آدم متذکر نوح شد و گفت خدای متعال پیةامبری بةه نةام نةوح خواهةد 
َو ُنوحاً َو َذَکَر آَدمُ »شوند   می و را تکذیب کرده و گرفتار طوفانفرستاد که ا

ةهِ  ُه َیةْدُعو ِإَلةی اللأ َه َتَعاَلی َباِع   َنِبّیًا اْسُمُه ُنوح  َو ِإنأ َوَجةلأ  َقاَل ِإنأ اللأ ُبوَنةُه َعزأ َفُیَکذ 
وَفاِن  ُه ِبالطُّ یةد ایةن نةه تنهةا وصةیت کن می ، اما همانطور که مشاهده«َفَیْقُتُلُهُم اللأ

شود بلکةه خبةر  نمی بشارت هم تلقی -با توجه به ذکر عذاب  -نیست که حتی 
گوید  می شوند. بعد می دادن از آینده قومی است که با تکذیب پیامبر خود هتک

َو َکاَن َبةْیَن آَدَم َو »ده نفر پدر بوده که همه پیامبر بودند   که بین آدم و نوح 
هِ َع َبْیَن ُنوح   ُهْم َاْنِبَیاُء اللأ متصل رساند وصیت به نوح می و این« َشَرُة آَباء  ُکلُّ

وصیت کرده پدرش بوده که او هم پیامبر بوده نه با فاصله و کسی که به نوح 
وصیت کرد که هر  کند که آدم به شی   می بوده است. بله در ادامه تصریح

د تا از غرق شدن نجات پیدا کنةد  کس از شما نوح را درک کرد به او ایمان بیاور
ْق ِبِه فَ » ِبْعُه َو ْلُیَصد  ِه َانأ َمْن َاْدَرَکُه ِمْنُکْم َفْلُیْؤِمْن ِبِه َو ْلَیتأ ُه َو َاْوَصی آَدُم ِإَلی ِهَبِ  اللأ ِإنأ

َرق ََ خانةدان « مةنکم»اما مخاطب این وصیت بةه تصةریح ضةمیر «  َیْنُجو ِمَن اْل
وم مردم آن زمان، در نتیجه این یک وصیت خصوصی باشند نه عم میشی  

                                                           
 از حضرت علی  339-338، کفای  األثر  از امام صادق  3ح 535  3جکمال الدین  . 3
 5ح 539-537  3، کمال الدین ج95ح 351-337  8. الکافی ج5
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گویةد  و  مةی است و ربطی به نص عمومی بر خلیف  الله ندارد. و اتفاقًا در ادامه
که علم و اسم اکبر و میراث نبوت را در اختیار داشتند و از ترس نسل شی  

نگةاه به نبوت رسید در وصیت آدم نسل قابیل مختفی بودند، وقتی نوح 
بشةارت داده اسةت پةس بةه او ایمةان  و دیدند پدرشان آدم به نوح  کردند

ْکَبِر َو »آوردند  
َ
یَماِن َو ااِلْسِم اأْل َو اْلَعِقُب ِمْنُه ُمْسَتْخِفیَن ِبَما ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َو اْلِ

ی ُبِعَ  ُنوح  َو َظَهَرْت  ِة َحتأ ُبوأ ِه ِحیَن َنَظُروا  ِمیَراِث اْلِعْلِم َو آَثاِر ِعْلِم النُّ ُ  ِهَبِ  اللأ َوِصیأ
ِ  آَدَم َفَوَجُدوا ُنوحاً  ُقوهُ ِفي َوِصیأ َبُعوُه َو َصةدأ َر ِبِه َاُبوُهْم آَدُم َفآَمُنوا ِبِه َو اتأ «. َقْد َبشأ

یک وصیت خاندانی بةوده و مخاطةب رساند وصیت آدم  می که این متن هم
اکبر و آثار نبوت را در اختیار داشتند نةه  آن نیز فقط کسانی بودند که علم و اسم

گاهی ندارند.  عوام الناسی که نسبت به خیلی چیزها علم و آ
گوید  و آدم به شی  توصیه  می و مهمترین نکته اینکه در وصف این وصیت

کرده بود که وصیت او را سر هر سال بخوانند و متةذکر شةوند و خانةدان شةی 
را در آن زمانی نیز آن تاریخ را عید قرار داده بودند و هر سال بعثت نوح 

ِه َاْن َیَتَعاَهَد َهِذِه »شدند   می شود متذکر می که مبعوث ی ِهَبَ  اللأ َو َقْد َکاَن آَدُم َوصأ
َ  ِعْنَد َرْاِس ُکل  َسَن   َفَیُکوَن َیْوَم ِعید  َلُهْم َفَیَتَعاَهُدوَن بَ  ِفي َزَماِنِه  ْعَ  ُنوح  اْلَوِصیأ

ِذي ُبِعَ  ِفیهِ  رسةاند اواًل وصةیت آنهةا خانةدانی بةوده نةه  می که این عبارات«. الأ
 اند کرده می و هر سال در آن نگاه اند عمومی، ثانیًا اصل وصیت را در اختیار داشته

نه نقل وصیت آن هم توسط افراد مجهول یةا ضةعیف، و  اند شده می و متذکر آن
گةاهی از زمةان مبعةوث شةدن نةوح  -طبةق تصةریح روایةت  -ًا ثالث نیةز آ
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 . حال کدامیک از این مطالب مرتبط بةا احمةد بصةری اسةت مةن کةهاند داشته
دانم.و ختصه با توجه به روایاتی که ذکر شد نص و وصیِت با فاصةله بةرای  نمی

ادعةایی بةیش نیسةت.از همةه اینهةا  و پیةامبر اسةتم  نوح و موسی 
 ، اصًت آنچه شما گفتید چه ربطی به سؤال من دارد؟ من پرسیدم از کجةابگذریم

اسةت در حالیکةه حتةی زمان امام وصی و فرزند گویید شخصیت یمانی می
 یک روایت هم در این زمینه وجود ندارد.

کردم که شما نگذاشتی و بةاز حرفهةای  می ربطش را داشتم عرضمدعی  
 در باشد، خدا های حجت از حجتی باید یمانی که کردیم باطل زدی. ما عرض

 تنها به وقتی حاال باشد. هم وصیت و نص صاحب و باشد، هم مهدی امام زمان
 رسةول حضةرت از مانةده جا به و است گمراهی از بازدارنده وصیت که حدی 

 صاحب که کسی آن بینیم می کنیم، می مراجعه وفاتشان است، شب در  خدا
 در کةه امری صاحب آن مهدی، آن حجت، آن خلیفه، آن است، وصیت و نص
 و مقةربین اولةین کةه است مهدی امام فرزند هست او کنار در مهدی امام زمان
 است، مهدی و عبدالله، احمد هم اسمش و است مؤمنان اولین و اصحاب اولین

 را او زمةان امةام .است زمان امام فرستاده و وصی و فرزند حقیقت همان در این
 .سازی زمینه برای فرستد می را او گرفتن بیعت، برای فرستد می

زمةان امةام وصةیت، حةدی  طبةق کةه کةردم عةرض جواب  من هم قبتً 
 ظهةور از قبةل نةه کننةد می نصب ختفت به وفات هنگام فرزند خود را به

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

غیر  در حدی  دیگر سه دانید اوالً  می گمراهی از بازدارنده شما آن را تنها وصیت
 از فقةط و نةدارد وجةو آن در مهةدیین از نةامی هیچ که شده غیبت طوسی ثبت

 جا به وصیت حدی  تنها گویید می چرا پس است. شده گفته سخن امام دوازده
 پیامبر؟ از مانده

 5سلیم ج در کتاب المومنین امیر از حدی  از دو عبارتند احادی  این
 3الةدین ج کمةال در، و یةک حةدی  از امةام صةادق 758و   877 
 35  3و عیون االخبار ج 735 

ابهامات متعدد باع  گمراهةی  ثانیًا حدی  غیبت طوسی خودش به خاطر
شده، از جمله اینکه مشخص نکرده منظورش از سه اسم سه نةام اسةت یةا سةه 

گشةته و قائةل بةه ظهةور « رایاتی»مسمی و برای همین گروه بزرگی از یمانی ها 
 کنند. می و به همین وصیت تمسک اند مهدی دوم به نام عبد الله شده

 از یمةان بةن حذیف  آمده  سیطو غیبت کتاب جای دو در حدیثیمدعی  
 بةین یبةایع»فرمةود   مهةدی مورد در حضرت که کند می نقل  اکرم پیَمبر
 رکن بین ثتثتها  اسماؤه فهذه المهدی، و عبدالله و احمد اسمه المقام، و الرکن

 اسةمش سةه ایةن اسةت، مهدی و عبدالله احمد، نامش کنند، می بیعت مقام و
 «.ندارد دیگری اسم هست،

 الله رسول وصیت به وقتی ؟چه کسی است مهدی عبدالله، احمد، خوب،
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 همةان یعنی است زمان امام فرستاده و وصی و فرزند بینیم می کنیم، می مراجعه
 گیةرد. مةی بیعةت مقام و رکن بین و آید می زمان امام از قبل که است یمانی

 حجةت شود، می شناخته وصیت با و آید می زمان امام از قبل که یمانی این پس
 است الله رسول وصیت حدی  در احمد مذکور باشد همان می خدا و منصو 

 .باشد می او وصی و مهدی امام فرزندان از احمد این شخص، این و
 اطاعت به ما موظف بیاید وصیت پیامبر از غیر چیزی با اگر آیا حاال خوب

 فرمودید؟ نیست؛ دقت خدا حجت چون خیر، نه هستیم؟ او از
 قابلیةت و 3شةده نقل سنت اهل طریق منحصرًا از روایت این اوالً  جواب 

 دو در روایةت همین ثانیاً  ندارد، را قائم موعود از حضرت غیر قائمی اثبات
، همچنانکه حةدی  5است شده ثبت محمد احمد، با لفظ جای به مصدر دیگر

َ  َفِإنأ »حذیفه به اینگونه نیز ثبت گشته   ، َو اْسُمهُ اْلَحُقوُه ِبَمکأ   َاْحَمةُد ْبةُن   ُه اْلَمْهِديُّ
هِ  ْرَض   َعْبِد اللأ

َ
 اأْل

ُ
ي  َیْمةََل ْوِن اْبُن َاْرَبِعیَن َسَنً ، َکَأنأ َوْجَهةُه َکْوَکةب  ُدر  ... َعَرِبيُّ اللأ

ْکِن َو َعْداًل َکَما ُمِلَئْت ُظْلمًا َو َجْورًا، َیْمِلُ  ِعْشةِریَن َسةَنً ، ... َفُیَباِیُعوَنةُه  َبةْیَن الةرُّ
 7 «.اْلَمَقام

... کأّنةه   عبد الّلةه  احمد بن  فالحقوا به بمّک ، فإّنه المهدّي، و اسمه»و نیز  
من رجال بني إسرائیل ... کأّن وجهه الکوکب الّدّرّي في الّلون، في خّده األیمةن 

                                                           
 باشند. می . سلسله این روایت متشکل از پنج نفر است که سه نفر وسط هر سه از اهل سنت3
 55، منتخب األنوار  3339  7. الخرائج ج5
 583 التشریف بالمنن  . 7
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 3«.خال اسود، ابن اربعین سن  ... فیبایع له بین الّرکن و المقام
ق این دو نقل، آنچه از حذیفه نقل شده اینست که نام قائم احمد بةن که طب

. هر چند که نزد شةیعه هیچکةدام از ایةن دو 5عبد الله است نه احمد و عبد الله
نقل اعتبار ندارد ولی شما که کاری به سند ندارید و به منقوالت اهل سةنت هةم 

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

 بیعةت مقةام و رکةن بةین او بةا آنکةه شةده تصریح روایات بعضی در ثالثاً 
 :است، از جمله محمد نامش کنند می

 القائم لوني لونه و اسمي اسمه من ثم الزکي علي بن الحسن ثم »...الف( 
 ملئةت کمةا عةدال و قسطا األرض یمَل الذي المهدي الزمان، آخر في ّلهال بأمر

 األرض یمَل الذي محّمد اسمه المهدي و إماما؛ عشر اثني تکمل  ظلما، و جورا
  یبةایع حی  و باسمه، ألعرفه إني الّله و ظلما، و فتن  ملئت ما بعد عدال و قسطا

 7«.انصاره اسماء اعرف و ، المقام و  الرکن بین
ِتي  َمْهِدُي »ب(  د    ُامأ ِذي ُمَحمأ   الأ

ُ
ْرَض  َیْمََل

َ
 ُظْلماً  ُمِلَئْت  َکَما َعْداًل  َو  ِقْسطاً  اأْل
                                                           

 351-339. عقد الدرر   3
گوید  پیامبر بیاناتی دربةاره مهةدی داشةتند و  می . حدیثی که شیخ طوسی نقل کرده، تقطیع شده زیرا5

، در حالیکه در دو متنی که از حدی  حذیفه آوردیةم «ذکر المهدی فقال  »در ضمن آن این را فرمودند
دا خصوصیاتی از مهدی گفته شده و بعد نام و محل بیعتش ذکر گشته، و بةه احتمةال قةوی، ایةن دو ابت

 حدی  یکی است که دو جور ثبت شده.
 351  5ج الهداة إثبات .7
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هِ  َو  َجْوراً  َو  ْعِرُف  ِإن ي اللأ
َ
ْکِن  َبْیَن  ُیَباِیُعهُ  َمْن  أَل  َو  آَبةاِئِهْم  َاْسَماءَ  َاْعِرُف  َو  اْلَمَقاِم  َو  الرُّ

 3«.َقَباِئِلِهْم 
از همین حذیفه کنیه قائم ابو عبد الله ذکر شده، در حالیکةه  نیز در حدیثی

لو لةم یبةق »شود کنیه اش ابو عبد الله باشد   نمی کسی که نامش عبد الله است
من الدنیا إال یوم لبع  الّله فیه رجت اسمه اسمي و خلقه خلقي، یکنی ابةا عبةد 

 5«. و المقام  له بین الرکن  الّله یبایع
اصًت حدی  حذیفه صحیح باشد و لفظةش هةم همةانی حال بر فرض که 

کنید غلط است. زیرا شما فقره  می ای که از آنباشد که شما خواندید، اما ترجمه
 اسةم هسةت، اسةمش سةه ایةن»را اینگونه معنا کردید  « َفَهِذِه َاْسَماُؤُه َثَتَثُتَها»

هةای  اینهةا هةر سةه اسةم»، در حالیکه ترجمه حدی  اینسةت  «ندارد دیگری
گوید  اسم دیگری نةدارد. خةوب چةرا شةما معنةای حةدی  را  نمی و 7«اوست

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

زدهةم و همةان احمةد مةذکور در و نتیجه بگیرید که این کسی غیةر از امةام دوا
بیند که در این  می وصیت است. اما کسی که به ادبیات عرب آشناست به وضوح

                                                           
اینگونه ثبةت شةده  557  77. البته این روایت در بحار ج585  3ج النعم  تمام و الدین کمال .3
 .مهدی در آن تصریح نشده استکه به نام « مهدی ام  محمد»
 535ح 557  5. اثبات الهداة ج5
 87  3. مراجعه شود به نجم ثاقب ج7
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فهمد کةه  می حدی  ادات حصر وجود ندارد و این قاعده عرفی و عقتئی را هم
کند لذا از اینکه این روایت گفته اینها هةر سةه  نمی اثبات یک شیء نفی ما عداه

د که اسم دیگری ندارد و شیعه هم هیچ مشکلی با این آی نمی اسمهای اوست در
احمد باشد و اصًت محدث نوری اولین ندارد که یکی از نام های امام زمان 

 3اسمی که برای ایشان ثبت کرده نام احمد است.
ة مثةل  انةد غیر از اینکه تمام کسانیکه این حدی  شیخ طوسی را نقل کرده

ة  7و حتی خود شةیخ طوسةی 5ید جزائریشیخ حر عاملی و عتمه مجلسی و س
که اعتقاد داشتند نام اصلی آن کسی که بین رکن و مقام با  اند همه از کسانی بوده

 شود محمد اسةت؛ خةوب اگةر از ایةن حةدی  حصةری کةه شةما می او بیعت
 زدند که این با اعتقةاد شةیعه سةازگار می آمد ذیل حدی  تعلیقه می گویید در می

د بن طاووس که وقتی حدی  حذیفةه مبنةی بةر قةائم بةودن باشد، مانند سی نمی
اینکه نام مهةدی احمةد بةن »احمد بن عبد الله را ذکر کرده پایینش تعلیقه زده  

عبد الله باشد مخالف چیزی است که از روایات به ثبوت رسیده، اما من بخاطر 
 3«.رعایت امانت داری متن را همانگونه که بود ثبت کردم

                                                           
 85  3. اول  احمد. نجم ثاقب ج 3
 381  7، ریةاض األبةرار ج77ح 593  55، بحار االنةوار ج755ح 373  5. اثبات الهداة ج5
 575ح
 551. العقائد الجعفری   7
و لکّننا  الروایات، و له مدخل في التأویتت،   ه؛ فإّنه مخالف للمحّقق من. إّن اسمه احمد بن عبد اللّ 3

 585-583نقلناه کما وجدناه؛ تأدی  لَلمانات. التشریف بالمنن  
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ای ر از شیعه ذیل این حدی  هةیچ تعلیقةهفکه حتی یک ناین در حالیست 
آید تا با عقیةده شةیعه  نمی نزده است، چرا؟ چون هیچ حصری از این حدی  در

سال حتی یک نفةر ایةن را نفهمیةده  3111آمده و  می ناسازگار باشد نه اینکه در
 است تا نوبت به شما برسد.

ایتش جور دیگةر راوی حدی  حذیفه سنی است؟ خوب باشد؛ رومدعی  
هم نقل شده خوب به ما چه ربطی دارد؟ در دو مصدر به جةای احمةد، محمةد 

سازد مةتن  نمی با اعتقادشان درباره قائم موعود اند خوب چون دیده اند ثبت کرده
؛ کسی از علمای شیعه تعلیقه نزده اند حدی  را مطابق میل خود دستکاری کرده

ین روایت حصر نفهمیده؟ خوب نفهمیده خوب نزده باشد؛ هیچ کس تا حاال از ا
باشد؛ اینها اشکال نیست اینها بازی با احادی  آل محمد است و اصةًت جةواب 

 اشةاره است. مشیر عنوان یک ما برای الزم ندارد. اما نکته مهم اینست که یمانی
 آل قائم آن به کند می اشاره خدا، خلیفه آن به کند می اشاره اول، مهدی به کند می

هُ » فرمود  صادق امام محمد که ُل   ِإنأ ُثُکْم   َقاِئم    َاوأ ةا َاْهةَل اْلَبْیةِت ُیَحةد  َیُقوُم ِمنأ
 که است بیت اهل ما طرف از قائم اولین ِبَحِدی   اَل َتْحَتِمُلوَنُه َفَتْخُرُجوَن َعَلْیِه  او

 شةما کةه زند می حرفی یک و گوید می حدیثی یک شیعیان شما به کند، می قیام
 چه است، حدیثی چه این ،«کنید می قیام اش علیه خودتان و کنید، نمی تحملش

 کنند؟ نمی تحمل شیعیان که گوید می
جواب  اواًل اینکه یمانی یک عنوان مشیر است که به خلیفه ای از خلفةای 

باشد که هیچ روایتی نه تصریح  می خدا اشاره دارد خودش یک ادعای بدون دلیل
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نه تلویح به آن، اال تک روایتی ضعیف درباره وجوب اطاعت همةه به آن دارد و 
مسلمین از یمانی به هنگام خروج که روات آن به این ترتیب اسةت  احمةد بةن 
عقده زیدی مذهب از احمد بن یوسف ناشناس از حسن بن علی بن ابی حمةزه 

اصلی  از پدرش علی موسس واقفیه و از دشمنان 3بطائنی که از بزرگان واقفیه بوده
او و اصحابش را االغان انسان نما که امام کاظم  5امامت حضرت رضا 

و  3وی را تکذیب کننده رسول خدا و همه ائمةه اطهةارو امام رضا  7نامیدند
 5کسیکه بعد از مرگش وارد آتش شده دانستند.

از طرفی چون مضمون آن کامًت شاذ و منحصر به فرد است طبق فرمةایش 
ِذي َلْیَس ِبَمْشُهور  ِعْنَد َاْصَحاِبَ    ُیْتَرُك »رمودند  که فامام صادق  اذُّ الأ ة  7«الشأ

مةا ایةن  - انةد که شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی هر سه نقلةش کرده
گذاریم و مستند اعتقادی خویش بةرای شةناخت حجةت  می حدی  شاذ را کنار

 دهیم. نمی خدا قرار

                                                           
 77شماره 77. رجال النجاشی  3
 887شماره 377. رجال الکشی  5
 877و  875و  875شماره 333و   757شماره 313و   753شماره 317. رجال الکشی  7
 771شماره 315. رجال الکشی  3
 873و  877شماره 333. رجال الکشی  5
 715  7، تهذب االحکةام ج7577ح 31  7، من ال یحضره الفقیه ج31ح 78  3. الکافی ج7
 55ح
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و 3روایت تصةریح 9اقل در اما ال باشد مشیر عنوان که یمانی بر فرض ثانیاً 
 5کند. می خروج یمن در یک روایت تلویح شده که یمانی از

 :دارد اشکال 51حدود  «إنه اول قائم»روایت  و اما
نیامده کةه  سعید بن حسین زهد کتاب از غیر کتابی هیچ در روایت این (3

 یةک همةین اراید فقط و به صورت وجاده پیدا شده است و سند متصل ندارد،
کتةاب حسةین بةن »سند اینگونه ثبت شةده   االنوار بحار در البته باشد. می سند

ِه َعِن اْبِن َاِبي َیْعُفور   گویی این حدی  دو  7«سعید و النوادر َاُبو اْلَحَسِن ْبُن َعْبِد اللأ
مصدر دارد  یکی کتاب حسین بن سعید و دیگری نوادر ابو الحسن، در حالیکةه 
این ثبت صد در صد غلط است و درستش همانست که در خود کتةاب حسةین 

ِه َعِن اْبِن َاِبي َیْعُفور»ثبت شده   همچنانکه در مستدرک « َاُبو اْلُحَسْیِن ْبُن ُعَبْیِد اللأ
زیرا بین  3«حسین بن سعید از ابی الحسن بن عبد الله»بت شده  الوسائل چنین ث

حسین بن سعید و عبد الله بن ابی یعفور حدود صد سال فاصله بةوده و حسةین 
                                                           

از امام باقر 37ح 773  3، حدی  دوم  کمال الدین ج7ح 758  3. حدی  اول  کمال الدین ج3
 533، حدی  چهارم  عیون الحکم  از امام صادق  773، حدی  سوم  کفای  المهتدی  

، 737حةدی  ششةم  کفایة  المهتةدی   ،71ح 577، حدی  پنجم  الَیب  للنعمةانی  3735ح
، حدی  هشتم  تقریب المعارف، حدی  نهم شرح األخبار 31-79حدی  هفتم  الَیب  للنعمانی  

  759  7ج
 اهد آمد.. توضیح آن بعدًا خو39ح 773. امالی الطوسی  5
 373ح 775  55و ج 9ح 583  7. بحار االنوار ج7
  3557ح 555  3. مستدرک الوسائل ج3
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دهها سال بعد از وفات او به دنیا آمده است، لذا حتمًا باید بین حسین و عبد الله 
 باشد. می واسطه ای باشد که همان ابو الحسین یا ابو الحسن

بةه کلمةه بعةد « ال»زائد نباشد، یا باید بدون « النوادر»از طرفی اگر کلمه 
النةوادر ألبةی »گفةت   مةی شد و یةا اینکةه می ثبت« ابی الحسن»اضافه شده و 

 با هةیچ قاعةده ای جةور در« النوادر ابو الحسن»، و به هر حال عبارت «الحسن
 داننةد مةی دارنةد ییآشةنا فهرسةتی اصةطتحات با که کسانی به عتوه آید. نمی

 را محتةوا یا سند جهت از دار مشکل های روایت آن در که کتابی یعنی «نوادر»
 .باشد می ضعیف اعتبار نظر از و اند کرده جمع

از عبد الله بن ابی یعفور که از بزرگان شةیعه و قاریةان  صادق امام (5
و بةه  5از حواری های امام ششةم بةودهو طبق بیان امام کاظم  3مسجد کوفه

ای از در حضةور عةده 7باشةد مةی بیان خود امام ششم از شیعیان خّلص ایشةان
 چنةین اوالً  کةه «اْلُقْرآَن  َقَرْاَت  َهْل » ای؟خوانده قرآن پرسند آیا می اصحاب خود

 روایتی هیچ در تعبیری چنین ثانیاً  و ندارد معنا اصتً  یعفور ابی ابن مثل از سوالی
از پیرمرد ناصبِی اهل شام که وقتی به  سجاد امام سوال در مگر ندارد سابقه

ةِذي َقةَتَلُکْم َو َقَطةَع َقةْرَن اْلِفْتَنة »امام گفةت   ةِه الأ حضةرت از وی  3«اْلَحْمةُد ِللأ

                                                           
الکوفة . رجةال  مسجد في یقرئ قارئا کان و الله عبد ابي علی کریم اصحابنا في جلیل ثق  . ثق  3

 557شماره  537النجاشی  
 51ح 31الکشي   رجال . 5
 737ح 381الکشي   . رجال 7
 357فرات الکوفي  . تفسیر  3
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ْیُخ ]َاْنِصْت ِلي»ای  پرسیدند  ای پیرمرد آیا قرآن خوانده َها الشأ [ َفَقْد َنَصتُّ َلَ   َایُّ
ی َاْبَدْیَت ]ابدات ا ِفي َنْفِسَ  ِمَن اْلَعَداَوِة  َحتأ ؛ حال آیةا 3 «اْلُقْرآن  َقَرْاَت   َهْل [ ِلي َعمأ

الله بةن ابةی از شخصی مثل عبدمعقول است که همین سوال را امام صادق 
 یعفور بپرسند؟

ام گوید  بله قرآن خوانةده می عبد الله بن ابی یعفور در جواب حضرت (7
 و امةام نیةز در تاییةد او« ُقْلُت َنَعْم َهِذِه اْلِقةَراَءةَ »ولی فقط همین قرائت رایج را  

َقاَل َعْنَها َسَأْلُتَ  »پرسم نه از غیر آن   می فرمایند  من هم از همین قرائت از تو می
رساند که امةام قرائةت رایةج را قبةول  می ، و این جمتت کامتً «َلْیَس َعْن َغْیِرَها

گوید من همین قرائت را یةاد دارم  می داند لذا یم و عبد الله هم این را اند نداشته
نه آنچه شما بدان عالمید. این در حالیست که بر اساس استشهادهای بسیار زیاد 

به همین قرائت رایج، به وضوح مشخص است که ایشان همین قرائت  ائمه 
های نادری و قرائت دیگری نزدشان نبوده است و آن قرائت اند دانسته می را حجت

در بعضی روایات مطرح شده ة بر فرض صحت سند و ثبوت مةتن ة تفسةیر،  که
 تاویل، تطبیق یا بیان بطن قرآن بوده است.

َفُقْلةُت َنَعةْم »پرسد  چرا از خواندن قرآن از من پرسةیدید   می عبد الله (3
 و موسةی چةون فرماینةد  می الله عبد پاسخ در امام ، و«ُجِعْلُت ِفَداَك َو ِلَم 

 سةوال چةه آن و جةواب این بین براستی جنگیدند. خود پیروان بعضی با عیسی
 در و پرسةیدید قةرآن خواندن درباره من از چرا گوید می او دارد؟ وجود ارتباطی

                                                           
 7ح 377و قریب به آن  امالی الصدوق   353. تفسیر فرات الکوفي   3
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 ممکةن جنگیدنةد. خةود پیروان بعضی با عیسی و موسی چون شنود می جواب
 قرائةت ادامةه در که ایستآیه همان تطبیق بیان حضرت منظور شود گفته است

 را کتم ابتدای توانستند می راحت خیلی بود این امام منظور اگر ولی ،اند فرموده
 .کنند شروع تطبیق همان از

 اصةحابش از بعضی با موسی حضرت که شده تصریح حدی  این در (5
 را آنهةا و جنگیةده تکریت در اصحابش از بعضی با عیسی حضرت و مصر در

 در نه و تفسیری و تاریخ هیچ در نه و انجیل و تورات نه در حالیکه در .اند کشته
 تنهةاعیسةی حضةرت که مخصوصاً  نشده، نقل ای واقعه چنین روایتی هیچ

 .بودند مهربان و دوست ایشان با آسمان به صعود هنگام تا که داشتند یار دوازده
 آیةه بةهعیسةی حضةرت و موسی حضرت جنگ روایت، این در (7
 اسرائیل بنی به مربوط کتً  آیه این اوالً  حالیکه در است شده تفسیر متن در مذکور

موسةی حضةرت زمان اسرائیِل  بنی به ربطی و استعیسی حضرت زمان در
َها یا»اینست  آیه تمام و ندارد ذیَن  َایُّ هِ  َاْنصاَر  ُکوُنوا آَمُنوا الأ  عیَسی قاَل  َکما اللأ

یَن  َمْرَیَم  اْبُن  هِ  ِإَلی َاْنصاري َمْن  ِلْلَحواِری  وَن  قاَل  اللأ هِ  َاْنصاُر  َنْحُن  اْلَحواِریُّ  َفآَمَنْت  اللأ
ْدَنا طاِئَف    َکَفَرْت  َو  ِإْسرائیَل   َبني ِمْن  طاِئَف    ذیَن  َفَأیأ ِهْم   َعلی آَمُنوا الأ  َفَأْصةَبُحوا َعةُدو 

بله در تفسیر فرات زیدی مذهب کتمی از کعب االحبار نقل شده که «.ظاِهریَن 
کةه  3است کةه عةده ای آن را نپذیرفتنةد آیه مربوط به وصیت موسی به یوشعاین 

                                                           
َي َاْوَصی ِإَلی ُیوَشَع ْبِن ُنةون  َفَقِبَلةُه َطاِئَفة   ِمةْن َبِنةي ِإْسةَراِئیَل َو  َفِإنأ ُموَسی ]ْبَن ِعْمَراَن  . » 3 ا ُتُوف  [ َلمأ

ُه ]ُذِکَرْت  ِتي َذَکَر اللأ  ←ْسراِئیَل َو َکَفَرْت َفآَمَنْت طاِئَف   ِمْن َبِني إِ   اْلُقْرآِن [ ِفي  َاْنَکَرْت َفْضَلُه َطاِئَف   َفِهَي الأ
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و انحصةار ثبةت آن در آثةار  3سوای مرسل بودن سند و عدم اتصال بةه معصةوم
زیدیه، باز ربطی به جنگ موسی با اصحابش در مصر ندارد زیةرا عةدم پةذیرش 

 5رخ داده است. یوشع بعد از وفات حضرت موسی 
آیةه در هةیچ روایةت و حتةی کتةاب تفسةیری بةه جنةگ ثانیًا مضمون این 

تفسیر نشده است بلکه تنها چیزی که در این باره ثبةت شةده حضرت عیسی
نکته ایست که در تفسیر قمی آمده و آن هم جنگ پیروان عیسةی سةالها بعةد از 

که  7عروج وی به آسمان با کسانی است که شبیه عیسی را به صلیب کشیده بودند
ر دارای مشکل است زیرا آن دسته از پیروانی که بخاطر دار زدن خود همین تفسی

کردند حضرت عیسةی می اختند آنهایی بودند که گماناند  شبیه عیسی جنگ راه
 به دار کشیده شده و اینها بر ختف آنچه این آیه فرموده، طائفه مومن نبودند.

هُ ( »7 ُل   َو ِإنأ یچ روایت دیگری وجود ندارد و تعبیر اولین قائم در ه«  َقاِئم    َاوأ
 منحصر به همین تک روایت است.

ُثُکْم ِبَحةِدی   اَل »( این حدی  به واسطه خطةاب عةامی کةه دارد  8 ُیَحةد 
                                                                                                                        

ِذیَن آَمُنوا َعلی طاِئَف   →  ْدَنا الأ ِهْم َفَأْصَبُحوا ظاِهِرین  َفَأیأ  383-387تفسیر فرات الکوفي  «.  َعُدو 
معرفی کرده، کةه اواًل بسةیار بعیةد اسةت امةام . البته فرات کوفی راوی کتم کعب را امام حسن3

الحبار ُعمری را نقةل کننةد و ثانیةًا صةرف نقةل کةتم او معصوم و حجت خدا کتم کسی مثل کعب ا
 باشد. میداللت ندارد که همه آنچه او گفته مورد قبول امام

 353و   57  3. کمال الدین ج5
ِتي َقَتَلْت َشةِبیَه . » 7 ِتي َکَفَرْت ِهَي الأ َو ِعیَسةیَفآَمَنْت طاِئَف   ِمْن َبِني ِإْسراِئیَل َو َکَفَرْت طاِئَف   َقاَل  الأ

ی اَل ُیْقَتَل  -َصَلَبْتهُ  ِتي َقِبَلْت َشِبیَه ِعیَسی َحتأ ِتي آَمَنْت ِهَي الأ ِتي َقَتَلْتُه َو َصَلَبْتُه َو ُهةَو  -َو الأ اِئُفُ  الأ َفَقَتَلِت الطأ
ِذیَن آَمُنوا َعلی ْدَنا الأ ِهْم   َقْوُلُه  َفَأیأ  777  5 لقمي جتفسیر ا«.  َفَأْصَبُحوا ظاِهِرین -َعُدو 
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، عبد الله بن ابی یعفور «َتْحَتِمُلوَنُه َفَتْخُرُجوَن َعَلْیِه ... َفُتَقاِتُلوَنُه َفُیَقاِتُلُکْم َفَیْقُتُلُکْم 
روند در حالیکه  می آورد که به جنگ اولین قائم می ی به حسابرا هم جزء شیعیان

رفتةه  مةی به شمار همانطور که گفتیم عبد الله جزء شیعیان درجه اول ائمه 
 است.

 ( این حدی  خطاب خروج بر ضد اولین قائم را به همه شةیعیان متوجةه9
صةحیحش  پردازنةد و نمی کند در حالیکه قطعًا همه شیعیان با او به مخالفت می

 «.کنید می عده ای ة یا بسیاری ة از شما با او مخالفت»این بود که بگوید  
( در این روایت خروج بر ضد اولین قائم بت فاصله بعد از گفتن کتمی 31

کند چون این دو واقعه با فاء به هم عطةف  می فرض شده که او با شیعیان مطرح
ُثُکْم ِبَحةِدی   اَل َتْحَتِمُلوَنةُه »آید   می داده شده که برای ترتیب بدون فاصله ُیَحةد 

 38بةیش از  -یعنی احمةد  -، در حالیکه مدعی قائِم اول بودن «َفَتْخُرُجوَن َعَلْیهِ 
ساله شیعه را مطةرح  3511سال است که ادعای خود مبنی بر باطل بودن عقایِد 

 کرده است.
اولین قائم و کند که خروج مخالفان و جنگ با  می ( این حدی  تصریح33

َفَیْقةُتُلُکْم َو ِهةَي آَخةُر »دهةد   مةی کشته شدن آنها، آخرین جنگی است کةه رخ
در حالیکه این با عقیده به دوازده قائم که هر کدام قرار است قیام « َخاِرَج   َیُکوُن 

 بةه چةه تفسةیرنمایند ناسازگار است، غیر از اینکه قائم بودن امام دوازدهم 
 شود؟ می

است که در این روایت از اولین قائم سخن گفته شده اما این را ( درست 35
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دانند که هر اولی لزومًا دارای دوم و سوم نیست همچنانکه خداونةد اول  می همه
گویند فتنی اولین  می است اما با این حال آخر هم هست، یا در زبان عرفی مثتً 

یةر اولةین قةائم چنةین توان از تعب نمی کسی بود که از خانواده ما شهید شد؛ پس
نتیجه گرفت که بعد از او قائم های دیگری در راهند، و اصًت در ادامه این روایت 

 شود. می تصریح شده که بعد از اولین قائم قیامت بر پا
های دیگری باشند ولی آنها همةان ( بر فرض که بعد از اولین قائم، قائم37

ند، بعد از قائم، امام حسینائمه رجعت هستند که به تصریح روایت صحیح الس
خروج گیرند و سپس امیر المومنین می خروج کرده و انتقام خونشان را

 3گیرند. می کرده و انتقام
 ( این روایت محل خروج شیعه بر اولین قائم را رمیلةه دسةکره معرفةی33

باشد، در حالیکه یاران احمد محل  می کند که اطراف بصره یا بَداد یا موصل می
َو َیِسیُر »نمایند   می دانند و به این روایت استناد می شیعیان بر قائم را کوفه خروج

َ  َعَشَر َاْلفًا ِمةَن  اَء   ِإَلی اْلُکوَفِ ، َفَیْخُرُج ِمْنَها ِستأ ةَتِح، ُقةرأ ةِ ، َشةاِکیَن ِفةي الس  اْلُبْتِریأ
یِن، َقْد َقَرُحوا ِجَباَهُهْم، َفةاُق، َو  اْلُقْرآِن، ُفَقَهاَء ِفي الد  ُهْم الن  ُروا ِثَیاَبُهْم، َو َعمأ َو َشمأ

ةْیَف ِفةیِهْم َعَلةی  ُهْم َیُقوُلوَن  َیا اْبَن َفاِطَمَ ، اْرِجْع اَل َحاَجَ  َلَنا ِفیَ . َفَیَضُع السأ ُکلُّ
ْثَنْیِن ِمَن اْلَعْصِر ِإَلی اْلِعَشاِء، َفَیْقُتُلُهْم َاْس  َ  اْلِ َجِف َعِشیأ ، َظْهِر النأ َرَع ِمْن َجْزِر َجُزور 

 5. «َفَت َیُفوُت ِمْنُهْم َرُجل
                                                           

 558-557. الختصا   3
 357 - 355الحدیث (   -. دالئل المام  )ط  5
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 گوید آنهایی که در رمیل  الدسکرة بر ضد قةائم خةروج می ( این روایت35
کنند همه شیعه هستند، در حالیکه در روایت غیبت طوسی آنهایی که در این  می

عثمةان یةا باشند کةه شعارشةان یةا  می نمایند دوستداران عثمان می مکان خروج
ی َیْخُرَج ِإَذا َقاَم اْلَقاِئُم »عثمان است   َدَخَل اْلُکوَفَ  ... ُثمأ اَل َیْلَبُ  ِإالأ َقِلیًت َحتأ

ْسَکَرِة َعَلْیِه َماِرَقُ  اْلَمَواِلي  اَلف  ِبُرَمْیَلِ  الدأ َفَیْدُعو  ِشَعاُرُهْم َیا ُعْثَماُن َیا ُعْثَماُن َعَشَرَة آ
ُدُه َسْیَفُه َفَیْخُرُج َرُجًت ِمَن الْ  ی اَل َیْبَقی ِمْنُهْم َاَحد  َمَواِلي َفُیَقل   3«.ِإَلْیِهْم َفَیْقُتُلُهْم َحتأ

شةود و امةت هةر  می گوید بعد از قیام قائم قیامت بر پا می ( این روایت37
گردند تا درباره روابط دو جانبه هةر امةام و امةتش سةوال  می امامی با او محشور

ُه َیا اْبَن َاِبي ُثمأ »شود   ِلیَن َو اآل َیْجَمُع اللأ وأ
َ
ةد  ِخ َیْعُفور  اأْل  ِریَن ُثمأ ُیَجاُء ِبُمَحمأ

َم  ، در حالیکه طبق عقیةده شةیعه و همچنةین احمةد «... ُثمأ ُیَساُقوَن ِإَلی َناِر َجَهنأ
لذا این فقره از حدی ،  5دهد می بصری، قبل از رخداد قیامت مساله رجعت رخ

بةرای بیةان « ُثمأ »باشد. کسی نگوید که  می خالف عقاید همه قائتن به رجعتم
فاصله طوالنی است هر چند صدها سال باشد، لذا مضمون حدی  مخالفتی بةا 

برای « ُثمأ »رخداد رجعت ندارد و فقط بدان اشاره نکرده است. زیرا ة غیر از اینکه 
داند ة حدی  دارد در مورد  می ربیفاصله زیاد نیست  و این را هر آشنا به زبان ع

                                                           
 375. الَیب  )للطوسي(   3
. البته او به رجعت سماوی قائل و ما به رجعت ارضی، ولی به هر حال هر دو به رخداد اصل رجعت  5

 قبل از قیامت قائلیم.
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گوید و معنا نةدارد کةه ذکةر یکةی از مهمتةرین  می وقایع بعد از قیام قائم سخن
 ابی یعفور دریغ نماید.بنحوادث آن دوران یعنی رجعت را از کسی مثل عبد الله

کند که وقتی خدا از قوم پیامبر درباره ابتغ  می ( در این حدی  تصریح37
ات  »کنند   می پرسد آنها سه بار تکذیب یم رسالت ایشان ُیِعیةُد َذِلةَ  َثةَتَث َمةرأ

ُب اْلَقْومَ  دًا َو ُیَکذ  ُق ُمَحمأ  بةا ایشةان، و همین کار را قوم امیر المومنین«َفُیَصد 
ات  ُثمأ ُیَجاُء ِبَعِليٍّ » کنند   می ُبُه َقْوُمُه َو ... ُیِعیُد َذِلَ  َثَتَث َمةرأ ، در «... َو ُیَکذ 

تواند دروغ بگوید و چیزی  نمی حالیکه طبق آیات قرآن در روز قیامت هیچ کس
َه َحِدیثًا »را کتمان کند   َو َمةا »تواند منکر چیزی شةود   نمی و 3«َو اَل َیْکُتُموَن اللأ

ْصةَواُت »آیةد   نمةی و صةدای کسةی از تةرس در 5«َلُکْم ِمْن َنِکیر  
َ
َو َخَشةَعِت اأْل

ْحمِن فَ  خواهند فقط فرار کنند نه راست راست  می و همه 7«َت َتْسَمُع ِإالأ َهْمساً ِللرأ
ْنَساُن َیْوَمِئذ  َاْیَن اْلَمَفرُّ » بایستند و دروغ بگویند    3«.َیُقوُل اْلِ

به عنةوان شةاهدان ( در این روایت پنج نفر از اصحاب امام سجاد 38
دهند ایشان به وظیفه خةود عمةل  می که گواهی اند ایشان در قیامت معرفی شده

، در حالیکةه طبةق روایةات «َو َهُؤاَلِء ُشُهود  َلُه َعَلی َمةا اْحةَتجأ ِبةهِ »کرده است  
نه اینکه خود نیازمند  5باشند می هستند که شهود امت خود فراوان، این ائمه 

                                                           
 35. نساء   3
 37. شوری   5
 318. طه   7
 31قیامت  .  3
 3ح 393و   5ح391  3. الکافی ج5
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به شهود باشند و اصًت شأن امام خیلی عظیمتر از آنست که محتاج چهار نفةر از 
شعیانش باشد تا در پیشگاه خدا به نفع او شهادت دهند، غیر از اینکه چرا هةیچ 
امام دیگری نیازمند شهود نیست و فقط این امام مظلوم محتاج بةه شةاهد گشةته 

 است؟
بةه ( در این حدی  جبیر بن مطعم را جزء یاران و شهود امام سجاد39

اریین امةام معرفةی گشةته شمار نیاورده، در حالیکه در روایت دیگری، او از حو
؟ فیقةوم جبیةر بةن مطعةم و ثم ینادي این حواري علي بن الحسین »است  

مرتةد نشةدند  و نیز جزء سه نفری اعتم شده که بعد از امةام حسةین  3...«
هِ » اُس َعْن َاِبي َعْبِد اللأ اْلَکاُبِليُّ ِإالأ َثَتَثً  َاُبو َخاِلد   َبْعَد اْلُحَسْیِن   َقاَل  اْرَتدأ النأ

اَس َلِحُقوا َو َکُثُروا یِل َو ُجَبْیُر ْبُن ُمْطِعم  ُثمأ ِإنأ النأ ِو  5«.َو َیْحَیی اْبُن ُام  الطأ
نشةمرده، در نیز ابو حمزه ثمالی را جةزء یةاران و شةهود امةام سةجاد 

و در روایةت دیگةر  7حالیکه او برترین یار ایشان بوده و در روایتی سلمان زمةان
 3ن زمان معرفی گشته است.لقما

 عادی شخص او یک شده، ذکر که برای یمانی با توجه به اوصافیمدعی  

                                                           
 51ح 31. رجال الکشی   3
او سال  77. البته این دو روایت پذیرفته نیست زیرا به تصریح رجال طوسی  73. الختصا    5

 شود. نمی وفات نموده است ولی یاران احمد که این چیزها سرشانسه سال قبل از امام حسین  58
 597شماره  335. رجال النجاشی   7
 757ح 517. رجال الکشی   3
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 اسةت، مهةدی همةان شةخص این خداست، خلیفه همان شخص این نیست،
 امةام فرزنةد چةه کسةی اسةت؟ وصةیت است؛ خوب صاحب وصیت صاحب
 .مهدی امام وصی مهدی، امام فرزند کیست؟ یمانی پس مهدی.

 ایشان ادله گویند  می اهبعضی که است این کنم ذکر باید اینجا که اینکته
 من گوید می و کند می مهدویت ادعای دارد آقا این است. مهدویت کننده اثبات

 ادعةای بةه ربطةی پرچم، و...؛ این علم، وصیت، آوردم، مهدی را شناخت ادله
 مةن بیةاورد دلیل باید هستم، یمانی من که است این ایشان ادعای ندارد، ایشان
 آل قةائم األمةرم، صةاحب هستم، مهدی من بیاورد دلیل اینکه نه هستم، یمانی
 چرا؟ کرده است. دقتی بی حقیقت در کند ای هشبه چنین که کسی هستم. محمد

یمهةد من کرد اثبات که کسی ماست. پیش هم نود آید صد که برای اینکه چون
 زمةان امةام وصةی زمیةنم، روی در خدا خلیفه و خدا حجت امرم، صاحب ام،

 کند ادعا اگر خوب آورد، را زمین روی بر خدا حجت و معرفت قانون یا هستم،
 فهمیةدیم حاال هست، عادی آدم یک یمانی کردیم می فکر ما و هستم یمانی که

 است اشکالی چه این آمدی. خوش هستیم، هم نوکرت خداست، حجت یمانی
 آورده؟ ار وصیت لیکن و هست بودن یمانی مدعی آقا این کنند  می ها بعضی که

 ام یمانی گفت چون می و آمد می یمن از ولی بود مهدویت مدعی اگر خدا! بنده
 اثبةات بةود آورده کةه دلیلی چون داشت، شبهه و اشکال جا این ام، مهدی پس

 از دلةیلش و اسةت درصد 311 ادعایش ولی بود، مطلب درصد 31 مثتً  کننده
 بودن محمد آل قائم بر خودش، بودن مهدی بر وقتی اما است، کوتاهتر ادعایش
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 من کرد که و در کنارش ادعا آورد خودش دلیل بودن األمر صاحب بر خودش،
 خوب .کند نمی شک این در عاقلی ام هیچ مهدی امام فرستاده و وصی ام، یمانی
 از عادی شخص یک منتظر است، عادی شخص یک یمانی کردند می فکر مردم
 وصی و خودش است، اول مهدی خودش که آمده شخصی اما حاال بودند، یمن

 یةاد مةا بةه دارد البتةه و اسةت محمةد آل قائم خودش است، زمان امام فرستاده
 .بودم من همان هم یمانی که دهد می

 جواب  عجیب است که من هر جوابی در قبةال صةحبت هةای قبلةی تةان
 کنید. می حرفهای خود را بیاندهم شما همه را نشنیده گرفته و ادامه  می

 احمةد بةودن مهةدی بةه چةون کنند می را اشکال این که بگذریم؛ کسانی
 طرفةی کننةد. از می اعتراض هم او بودن یمانی ادعای به دارند جدی اشکاالت

 وقتی امیةر المةومنین و پس باشد هم مخالف شود نمی که خدا حجت دو کتم
 یکی شود نمی است یمن از یمانی روجخ فرمایند می صادق امام و باقر امام

 بصره است. از خیر نه بگوید و شود پیدا مهدویت ادعای با دیگر
 قةدیمی هةای نسةخه در «الیمن من» کلمه گوید می جریان یمانی اینکه و

 بةه موجود نسخه ترین قدیمی در و باشد می ندارد اواًل کذب وجود الدین کمال
، به عتوه مصادر قدیمی کةه از کمةال 3دارد وجود «الیمن من»لفظ  893 تاریخ

، ثانیًا مصدر ایةن حةدی  5هستند« من الیمن»نیز دارای لفظ  اند الدین نقل کرده
                                                           

 333  ابلیس رسول. مراجعه شود به  3
 573  5القدیم ( ج -، کشف الَم  )ط 595  5حدیث ( جال -. إعتم الوری )ط 5
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حةدی  در  9که فقط کمال الدین نیست بلکه همانطور که قةبًت عةرض کةردیم 
 .اند منابع متعدد این لفظ را از چند معصوم ثبت کرده

 .است شده ثبت لفظ همین با قدیمی کتب دیگر در اینکه از غیر
 معرفةی عتمت عنوان به که چیزی در بداء که کنید می بداء ادعای هم اگر

 حالیکه در شود می مردم سرگردانی و گمراهی باع  این زیرا دهد نمی رخ شده
 .است شده ذکر عتمت عنوان به یمن از یمانی خروج

هر چه برایش دلیةل و خدا نکند کسی گرفتار تعصب کور باشد که مدعی  
کند. من نه برای اینکه شةما  می مدرک بیاوری باز حرف های باطل خود را تکرار

به یمانی ایمان بیاورید بلکه تنها از این جهت که حجةت را بةر شةما تمةام کةنم 
 حاضر به ادامه این جلسات هستم.

إبن الحسین  برادِر من، چةه تعصةب کةوری از مةن سةر زد؟ شةما اصةًت 
دهید که معلوم شود کجایش اشتباه است، اما باشد مةن  نمی مرا جوابحرفهای 

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



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 چهارم جلسه
 و خانواده و پدر که بصری احمد  

 هستند، معلوم عراق در اش عشیره
 امام فرزند تواند چطور می

 ؟باشدمهدی
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 معلوم عراق در اش عشیره و خانواده و پدر که بصر  . احمد4سؤال 
 باشد؟مهد  امام فرزند تواند م  چطور هستند 

 عشیره ندارد. عشیره اصتً  چون نیست، مشخص ایشان عشیره اوالً مدعی  
 موجود قبلشان نسل بیست نسل، ده تا حداقل که گویند می عربی بزرگ قبائل به

و یةک  شوند می جمع هم دور قبل نسل بیست ده تا های عموزاده یعنی هستند،
 نبوده پنجمش معلوم جد اصتً  الحسن احمد سید دهند. اما می خاندان تشکیل

 دانستند. نمی اینها خانواده خود یعنی است؛ کسی چه
 حسین، فرزند صالح صالح، فرزند اسماعیل است، اسماعیل فرزند احمد

 اآلن که شناخت. مردمی نمی کس هیچ را سلمان پدر لکن سلمان، فرزند حسین
 هم صالح سید هست، یادشان را اسماعیل سید کنند، می زندگی دارند عراق توی

ندیةده، و  کةس هةیچ را حسةین سةید اما هست، یادشان پیرمردها بعضی احیاناً 
 زنةدگی کجةا بةوده، شکلی چه سلمان پدر بوده، کی سلمان نیست یادش کسی

 کسةی دیگةر شةاهدها مردنةد همةه بوده، زمان امام همان پس کرده. خوب می
 نمانده.

 مشةخص اش کیست عشیره دانسته نمی سلمان را کسی پدر چون بنابراین
 بلکةه هسةتم مهةدی امةام مسةتقیم فرزنةد من گوید نمی نیست. از طرفی ایشان

 امةام ذریةه از ام، مهدی امام صلب از هستم، مهدی امام اوالد از گوید می
جةد  سةلمان یعنی حضرتم نوادگان از حقیقت در من یعنی چه؟ یعنی ام، مهدی

 دانسته است. نمی کسی این را و بوده مهدی امام پسر من، پدر
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 هستند، معروف بصره در که المهدی آل عشیره الحسن، احمد سید خاندان
 تحالف دیگر های عشیره از بعضی با دیگر، های خانواده از بعضی با آمدند اینها

 مسةائل و حقةوق در و بشةوند حساب آنها جزء مثتً  که شدند پیمان هم کردند،
 تحةالف سةویلم یةا سةیامر قبیلةه بةا اینها کنند. پشتیبانی دیگر هم از اجتماعی

 .نیستند آنها جزء لیکن کردند،
اسةت. جواب  حرفهایی که درباره عشیره احمد زدید کامًت خةتف واقةع 

شما با اینکه ایرانی هستید و تا قبل از گرایش به جریان یمانی رنگ بصره را هةم 
 ندیده و نامی از خاندان احمةد نشةنیده بودیةد طةوری دربةاره عشةیره او سةخن

گویید که انگار سالهای سال با عشیره وی رفت و آمد داشته و همه شةجرنامه  می
ط توسط مکتب نجف به شما منتقةل آنها را از حفظید. این حرفهایی که زدید فق

کنید. اواًل در میان عربهای عراق وضعیت عشةایر و  می شده و شما هم تکرارش
قبائل کامًت مشخص است و عموم قبائل عراقی ة مخصوصةًا روستانشةینان ة بةه 
اینکه رگ و ریشه خود را بدانند و اسامی اجداد خةود را از فراموشةی و تحریةف 

ند و حتی در میان بسیاری از قبیله ها نسةب شناسةانی ده می حفظ کنند اهمیت
ر نسل تاریخچه اجداد و آباء قبیلةه و داسةتانهای مهةم آنهةا و اند هستند که نسل

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

رسد مخصوصًا جد پنجم که فاصله ای تا فرزندان فعلی نةدارد. بلةه در  می کسی
میان غیر عربها این مساله خیلی اهمیت ندارد و خصوصًا با گسترش شهر نشینی 
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و جدا شدن افراد یک خاندان از یکةدیگر و نیةز رواج شناسةنامه و کةارت هةای 
و نسب خیلی کمرنگ شةده، امةا  شناسایی، موضوع شناخت رگ و ریشه و اصل

سال پیش اصًت امکان نداشته کسی نداند  511در میان عرب عراق خصوصًا در 
پدر سلمان که بوده مگر اینکه سلمان نتیجه صیَه موقت یا رابطه نا مشروع باشد 

 که پدرش ناشناس مانده باشد.
اما همانطور که عرض کردم اصل ادعای شما ختف واقةع اسةت و رگ و 

شه عشیره احمد تا قبل از آغاز ادعاهای او کامًت مشخص بود و پدر سةلمان، ری
داود و پدر او نیز هنبوش نام دارد. غیر از اینکه در این عشیره نسب شناسی وجود 

شناسةد و تصةریح و  می دارد که نسب تمام عشیره احمد از جمله پدر سلمان را
 ش دریافت کرده است.کند که این را سینه به سینه از اجداد می تاکید

حال از همه اینها بگذریم، من جلسه اول این سوال را مطرح کردم که امام 
چگونه به صورت ناشناس و بدون اینکه هةیچ اصةل و نسةبی از خةود زمان 

 اند و خاندان سلمان چگونه حاضر شده اند ُبروز دهند با مادر سلمان ازدواج کرده
ه آنهاست و نه هیچ اصل و نسبی دارد دختةر به یک انسان ناشناسی که نه از قبیل

امةا چگونةه از  انةد دهند؟ اصًت قبول، با وجود نسةب مجهةول بةه او دختةر داده
کنید هةیچکس حتةی نةام پةدر  می که شما ادعا اند اسمش هیچ اطتعی نداشته

دانسته؟ نیز پرسیدم بعد از اینکه این دختر را دادند و سلمان به  نمی سلمان را هم
چه شدند که دیگر نه کسی ایشان را شناخت و نةه کسةی مد امام زمان دنیا آ

ایشان را دید و نه حتی کسی از سرگذشت ایشان با خبر بود و نةه حتةی قبةری از 
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رفتند به مسافرت و دیگر برنگشتند؟ آیا خود را ایشان سراغ داشت؟ آیا امام 
الخره چةه شةد کةه به مردن زدند و بعد از دفن شدن از قبر بیةرون آمدنةد؟ و بةا

توانست از مادر سلمان و خود سلمان و خاندان سلمان به گونه ای مخفةی شةود 
 که هیچ اثری از وی باقی نماند حتی نامش؟

و قبرش هم معلوم بةود حقیقت اینست که پدر سلمان کامًت مشخص بود 
اما به یکباره با شةروع ادعاهةای  ،دانستند می کجاست و عشیره احمد هم این را

مد آنها شدند بی اصل و نسب و سلمان هم شد بی پدر. پدری که هیچ کةس اح
از او هیچ اطتعی ندارد، با اینکه عرض کردیم فاصله چهار نسل آنقدر نیست که 
کسی هیچ نداند خصوصًا در قبائل عراق و مخصوصةًا در روسةتاها کةه فضةای 

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

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

کنید رخ  می ادعا و تاریخچه چند هزار ساله دارد و هیچگاه چنین چیزی که شما
 اند شةناخته نمةی نداده است. از طرفی اگر عشیره احمد اصةل و نسةب خةود را

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

 پسندد. نمی خدا برای حجتش چنین چیزی
بةةه طةور طبیعةةی از  اند شةناخته نمةی وقتةی اینهةةا پةدر سةةلمان رامةدعی  
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سرگذشت او و اینکه نامش چه بةوده و چةه شةده و قبةرش کجاسةت هةم خبةر 
. و تمام چیزهایی که شما جزء محاالت شمردید نزد ما کةامًت ممکةن اند نداشته
 است. 

فتم مستند کنیم بلکه همانطور که گ نمی از طرفی ما فقط به تاریخچه اکتفا
 ما قرآن و احادی  آل محمد است. شما اگر با روایات اهل بیت سر و کار داشتید

شود قائم  می دیدید که به مجهول النسب بودن قائم تصریح شده است. ِا مگر می
 عزیزان به کد یک عنوان اینکه به فقط من باشد؟ النسب مجهول و االصل خامل
 :خوانم می حدی  تا دو بدهم، محقق

 المةؤمنین امیةر مةولی مقةدس وجود از 557نعمانی،   غیبت کتاب در
 اولش جای سر و بچرخد آسیاب که زمانی»فرماید   می که روایت شدهعلی

 و رحةم قیةامش هنگةام )یعنةی خشةن و ستبر یعنی عنیف، بنده خداوند برسد،
 وی گی که کند می مبعوث است( انتقام جای قیامش هنگام یعنی ندارد، عطوفت

 مةثتً  یعنةی چةه؟ یعنةی باشةد، مةی مجهةول نسةبش و اصةل که است این اش
 عشةیره یعنةی دانةد، نمةی هشتمش را هفتم جد یا پدربزرگش پدر یا پدربزرگش

 ندارد. بزرگی
 است؟ کسی چه عنیف بنده خوب این

برادر من این روایتی که از نعمانی نقل کردید قسةمت آخةر همةان  جواب 
 تفصةیل بةه نسةب، و اصةل بةی مةرد این ذکر از روایت یمانی است، یعنی قبل

المومنیناز امیر ایتازه تمکادامه  در بعد و شده او خروجو یمانیاز صحبت
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َفِإَذا »کند   می مشخص را دو آن دوئیت کامتً  که نمایند می مطرح مرد این درباره
َتِح َعَلی  َم َبْیَع الس  اِس ... َو َقاَل َخَرَج اْلَیَماِنيُّ َحرأ اَل ُبدأ ِمةْن َرًحةی َتْطَحةُن النأ

ُه َعَلْیَها َعْبدًا َعِنیفًا َخاِمًت َاْصةُلُه   َفِإَذا َقاَمْت َعَلی ُقْطِبَها َو َثَبَتْت  َعَلی َساِقَها َبَعَ  اللأ
ْصُر َمَعُه   3...«.َیُکوُن النأ

دارید پةس چطةور این در حالیست که شما بر وحدت قائم و یمانی تاکید 
 دهید؟ می این شخص خشن مجهول النسب را بر یمانی و قائم تطبیق

 روایتةی تةک با چطور پس دانید نمی حجت را واحد خبر که شما طرفی از
 !کنید اثبات را قائم نسب بودن خامل خواهید می

دانیم در نتیجه اینها دو  نمی اواًل ما این حدی  را ادامه حدی  قبلمدعی   
تند که در یکی به عنوان یمانی تصریح شده و در دیگری به وصف او حدی  هس

کردید علت تطبیةق  می که خامًت اصله است. ثانیًا اگر شما به ادامه روایت دقت
 اصةحاب گویةد  اینهةا مةی روایت فهمیدید. زیرا ادامه می آن را بر قائم و یمانی

 بةا هةم پیةروزی معةه  النصةر یکون»فرمایند   می بعد هستند. سیاه های پرچم
 فقط پیروزی که، بینیم می کنیم می مراجعه دیگر احادی  به وقتی حال«. اوست
 تغیبة 39 باب که النصر رای  النصره، رای  است. محمد آل قائم پرچم با همراه

 فرمةود  صادق امام است. هاللّ  رسول پرچم رای  و روایات به مربوط نعمانی
 عنیةف خامةل بنةده ایةن خةوب است. بصره در ما نزد نصرت و پیروزی پرچم

 است. قائِم منصور یعنی اوست؛ با پیروزی که االصل
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دانیةد چةون کةه  نمةی جواب  اواًل شما این حةدی  را ادامةه حةدی  قبةل
کند آن عنیف خامل هر کسی هست غیر از  می استدالل تان را باطل کرده و ثابت

دی  نداریةد. و تةازه اگةر ایةن باشد و اال دلیلی بر دو تا بودن ایةن حة می یمانی
قسمت را حدی  جداگانه ای بگیرید سلسله سند ندارد در نتیجه مسةتند خامةل 

کةه معلةوم نیسةت شود تک نقلی بدون سند از امیرالمةومنین  می بودن قائم
 شود به حرفش اعتماد کرد یا نه. می راوی آن شیعه است یا سنی و آیا

 ام ولی شما دقت نکةرده ایةد زیةرا اوالً ثانیًا من به ادامه روایت دقت کرده
 باشد قائم یا یمانی همان او کند نمی داللت است مرد این با نصرت اینکه صرف

 نصةرت روایةت مربوط به کل عالم است در حالیکه ایننصرت قائم  چون
کند بلکةه تنهةا در محةدوده منطقةه  نمی معرفی عالم کل مقابل بنده خامل را در

ِ  َو اْلَبْحِریأ ِ »داند   می فرات یأ  و «َفَیْقُتُلوَنُهْم َهْرجًا َعَلی َمِدیَنِتِهْم ِبَشاِطِئ اْلُفَراِت اْلَبر 
 فعتً  ثانیاً  .اند همراه بوده پیروزی با پیوسته که تاریخ کم نبوده خروجهایی طول در
 خةود جریان به مربوط را سیاه های پرچم چگونه پس است سفید شما پرچم که

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

اسةت   سةیاه شةان لباسةهای اسةت، بلنةد شان سبیلهای است، بلند آنها موهای
یَل ُ  َاْصَحاُبهُ » ِو َباِل  َاْصَحاُب  ُشُعوُرُهْم  الطأ  ایةن شةما آیةا حةال ؛ 3«ِثَیاُبُهم ُسود    الس 

 است؟ شده بدا قسمت این در باز یا دارید هم را صفات
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رابعًا طرف مقابل آن مرد خامل فقط فاجران و عربهةای ظةالم، آن هةم در 
ي َاْنُظُر ِإَلْیِهْم َو ِإَلی َاْفَعةاِلِهْم َو َمةا »  اند منطقه کوچکی از عراق معرفی شده َلَکَأن 

ْعَراُب اْلُجَفاُة 
َ
اُر ِمْنُهْم َو اأْل ُه َعَلْیِهْم ِبةَت َرْحَمة   َفَیْقُتُلةوَنُهْم َیْلَقی اْلُفجأ ُطُهُم اللأ ُیَسل 

ةَ   ِ  َجَزاًء ِبَما َعِمُلةوا َو مةا َربُّ ِ  َو اْلَبْحِریأ یأ َهْرجًا َعَلی َمِدیَنِتِهْم ِبَشاِطِئ اْلُفَراِت اْلَبر 
م  ِلْلَعِبیِد   «.ِبَظتأ

 یان دوازده امةامیاین در حالیست که شماها دشمن اصلی امامتان را شةیع
دانید که با وجود رعایت تقوی و عمل به دین، تنها به خاطر ایمان نیاوردن بةه  می

 احمد مهدور الدم هستند و بعضی از شماها علنًا مةا را تهدیةد بةه قتةل و انتقةام
ْعَراُب اْلُجَفاةُ »کنید، در حالیکه لفظ  می

َ
اُر ِمْنُهْم َو اأْل بر چنین انسان هایی « اْلُفجأ

 کند. نمی تطبیق
   پةرچماند نقل کردید که فرمودهاما آنچه درباره پرچم از امام صادق 

باشد و تطبیقش بةر  می است. این ترجمه غلط بصره در ما نزد نصرت و پیروزی
گاهیةد بةاز  احمد بصری غلط تر، و با اینکه شما بةه خةوبی از غلةط بةودن آن آ

 کنید. می تکرارش
کند تا عدد حلقه کامل شود  نمی ائم خروجق»اینست  بیان امام صادق 

آورد آن پرچم رسول خداست که جبرئیةل  می در این هنگام پرچم را به اهتزاز در
روز جنگ بدر از آسمان نازلش کرد به خدا قسم آن پرچم از پنبه و کتان و خةز و 
ابریشم نیست از برگ بهشت است آن پرچم را رسول خةدا روز بةدر بةاز کةرد و 

پیچید و به علی داد و نزد علی بود تا جنگ جمل بازش نمود و پیروز  سپس آن را
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کنةد تةا  نمی احدی بازش آنجاستگشت و سپس آن را پیچید و آن پرچم نزد ما 
 قائم قیام کند و بازش نماید 

ی َیُکوَن َتْکِمَلُ  اْلَحْلَقِ  ُقْلُت َو َکْم َتْکِمَلُ  اْلَحْلَق اَل َیْخُرُج اْلَقاِئُم » ِ  َقاَل َحتأ
اَیَ  َو َیِسیُر ِبَهةا َفةَت  اَلف  َجْبَرِئیُل َعْن َیِمیِنِه َو ِمیَکاِئیُل َعْن َیَساِرِه ُثمأ َیُهزُّ الرأ َعَشَرُة آ
ةِه   َنةَزَل  ِرِب ِإالأ َلَعَنَها َو ِهَي َراَیُ  َرُسوِل اللأ َْ َیْبَقی َاَحد  ِفي اْلَمْشِرِق َو اَل ِفي اْلَم

ان  َو اَل َقةز  ِبَها َجْبَرئِ  ِه ُقْطن  َو اَل َکتأ د  َما ِهَي َو اللأ َو اَل  3یُل َیْوَم َبْدر  ُثمأ َقاَل َیا َاَبا ُمَحمأ
ِه   َیْوَم َبْدر  ُثمأ  َاي  َشْي   َحِریر  ُقْلُت َفِمْن  ِ  َنَشَرَها َرُسوُل اللأ ء  ِهَي َقاَل ِمْن َوَرِق اْلَجنأ

َها َو َدَفَعَها ِإَلی َعِليٍّ  ی ِإَذا َکاَن َیْوُم اْلَبْصةَرِة َنَشةَرَها َفَلْم َتَزْل ِعْنَد َعِليٍّ َلفأ َحتأ
َها َو ِهَي ِنیَن َاِمیُر اْلُمْؤمِ  ُه َعَلْیِه ُثمأ َلفأ ةی   ِعْنَدَنا ُهَناَك   َفَفَتَح اللأ اَل َیْنُشُرَها َاَحةد  َحتأ

 5«.َیُقوَم اْلَقاِئُم َفِإَذا ُهَو َقاَم َنَشَرَها
یعنی بصره و « ُهَناَك »آید که مراد از  می خوب اواًل از کجای این روایت در

 دارنةد تصةریحر حالیکةه امةام صةادق پرچم رسول خدا در بصره است؟ د
 ؟ بلکةه هةر آشةنا بةه زبةان عربةی«ِعْنةَدَنا  َو ِهَي »کنند آن پرچم نزد ماست   می
یعنی با دسةت  -بعد از تصریح به اینکه پرچم پیش ماست  -« ُهَناَك »فهمد   می

، همچنانکه در روایات متعدد تصریح شةده کةه اشاره به اتاق یا صندوقی کردند
 بر از جمله پرچم ایشان در صندوق یا تابوتی بوده که توسط ائمه میراث پیام
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 3شده است. می در اتاقی نگهداری
 ثانیًا کدامیک از صفاتی که در این روایت ذکر شده بر احمد بصری تطبیق

جبرئیل آن پةرچم را روز بةدر بةا »کند؟ یکبار دیگر به این صفات نگاه کنید   می
آن را باز کردنةد و بعةد از پیةروزی آن را در هةم  خودش از آسمان آورد و پیامبر

بةود تةا روز جمةل بةازش کردنةد و بعةد از پیچیدند و آن نزد امیر المومنین 
 «.کند می باز می پیروزی پیچیدند و اآلن نزد ماست و قائم که قیام کند آن را

یعنی بصةره و اصةًت « هناک»همانگونه که گفتم، به نظر ما مراد از مدعی  
گوید  از جنس پارچه نیست و از ورق جنت است خود دلیلی است  می کههمین 

شود یعنی همةان  می بر اینکه مراد از این پرچم، شخصی است که باع  هدایت
 «.یهدی الی الحق و یهدی الی طریق مستقیم»یمانی که به تصریح روایات  

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

 مةن اقبلةت قةد السود الرایات رایتم إذا»که   متعدد طرق از و متعدد منابع در و
 سةمت از سةیاه هةای پةرچم دیدیةد وقتی آمده ة  هم دیگری ة تعابیر« خراسان
 شده هم یخ روی خیز بشتابید، سینه برف روی بر خیز سینه حتی آید می خراسان

 هةای پةرچم ایةن خوب «آنجاست مهدی خدا خلیفه چون بشتابید، سویشان به
 نیسةت،مهةدی امام های پرچم اینها قطعاً  آید، می مشرق سمت از که سیاه
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 از یکةی خةودش این پرچمها است؟ اصتً  کدام مهدی این پس کنید؟ می دقت
 مکةه از آید، نمی شرق از مهدی امام است چونمهدی ظهور های نشانه

رای ُام از آید می نجف از یا آید می َُ  الزمةان آخةر الَةرای ام کةه پیَمبةر زمان ال
 .است

 ظهور های نشانه جزء خودش که آمده احادی  در سیاه های پرچم این اما
 . پرچم5شام  در . درگیری3باشید   داشته فرج توقع تا سه این از است که فرمود 

 همان اینمهدی امام از قبل آید می شرق از که مهدی این بنابراین سیاه. های
 تةا دو شود می و اال است یمانی همان این و اوست با پیروزی است، اول مهدی
 همةان ایةن و شةود. نمةی زمان نصرت یک در محمد آل از پرچم تا دو و پرچم
 اول، مهةدی همةان ایةن و آیةد مةی مشرق سمت از که است مهدی خدا خلیفه
 است. احمد

جواب  اواًل این نقل که خلیفه خدا مهدی در میان پرچمهای سیاه خراسان 
 اللةه خلیفة  فیها فان من قبل خراسان اقبلت قد السود الرایات رایتم إذا»است  

نیست بلکه آنچه در کتب شیعه نقل شده  بیت  این از بیانات اهل« المهدی
کةه نةه تنهةا مةولفش نةزد خةود آنهةا است  سنت اهل منحصرًا از کتاب ُنعیم از

توصیف به دروغگو بودن و جعل کننده بودن حدی  شده که در نقل او نیةز ایةن 
و  3باشد می ثوبان کتم به پیامبر نسبت داده نشده بلکه گوینده آن شخصی به نام
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عیم نقل کرده، باز به پیامبر نسةبت نةداده و از سید بن طاووس هم که این را از ن
. پس چطور شما با نامیدن چنین نقلی به عنوان احادیة  3بان ثبت کرده استثو

 کنید؟ می آل محمد به آن استناد
 خلیفة  فیها» جمله سنت اهل یعنی حدی  این ناقتن خود اینکه جالب و

قیام پرچم هةای  یساز مقدمه منظور که اند کرده تفسیر اینگونه را «المهدی الله
 ایشةان خةود میةان در مهةدی اینکه نه است مهدی حکومت سیاه برای تشکیل

 ،«المهةدّي  الّله خلیف  فیها فإّن »الّستم   و الّصتة علیه قوله  معنی لعّل  و باشد 
 5آنفا. الحارث بن الّله عبد حدی  في سبق کما لسلطانه، تمهیدا و توطئ  فیها  اي

 کنةد مةی تصةریحهمچنانکه در غیبت طوسی در روایتی از امام بةاقر 
شوند و وقتی مهدی  می پرچم های سیاه خراسانی قبل از ظهور مهدی وارد کوفه

اَیةاُت   َتْنةِزُل »فرسةتند   می ظهور کرد برای او بیعت ةی  الرأ ةوُد َحتأ   ِمةْن   َتْخةُرَج   السُّ
 7«.َبَعَ  ِإَلْیِه ِباْلَبْیَع ِ  ِإَلی اْلُکوَفِ  َفِإَذا َظَهَر اْلَمْهِديُّ   ُخَراَساَن 

توانیةد بگوییةد  نمةی ؛ و شةماانةد ن یعنی قبلش در بیعت مهةدی نبودهو ای
در این روایت امام مهدی است و منظور از آن روایت مهةدی « مهدی»منظور از 
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بوده و بیعت اول است؛ زیرا به اعتقاد شما مهدی اول ممّهد قیام امام مهدی 
ی خراسانی همان گیرد نه برای خودش، در نتیجه اگر این پرچم ها می را برای او

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

در نتیجه ما جماعت شیعه اصًت حدیثی به عنوان پةرچم سةیاه شةرقی کةه 
شناسیم تا بخواهیم بر سرش بح  کنةیم کةه ایةن  نمی مهدی در میان آنها باشد

 کدام مهدی است.مهدی 
آیةد یةا از نجةف، جةوابش را در جةای  می اما اینکه گفتید مهدی یا از مکه

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

را روشةن « فان فیهةا خلیفةه اللةه المهةدی»داریم ولی چون عدم اعتبار روایِت 
 آید. نمی هدی اول از آن درکردیم، چیزی به نام م

غیر از اینکه اصًت سپاه خراسان چه ربطی به احمد بصری دارد؟ احمد که 
و فعًت هم تبلیَاتش تمام دنیا را نشانه رفته. یعنی تمام پیروان  هدر عراق ظهور کرد

سةال اسةت مکتةب نجةف  38که -احمد از تمام دنیا یا آن حلقه ده هزار نفری 
شوند  می همه به همراه خود احمد در خراسان جمع -باشد  می منتظر تشکیل آن

کنند؟ خوب یعنی چه که این همه عراقِی یمانی،  می و بعد به سمت کوفه خروج
 هزاران فرسخ تا خراسان بیایند که به سمت عراق بتازند؟
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بگذریم، سوال مهم من درباره حدیِ  سه نشانه که خواندید اینست که چرا 
 کردید و فقط دو نشانه اول را گفتید؟نشانه سوم را ذکر ن

شکند و آن اینکةه  می می دانید چرا؟ چون نشانه سوم کمر ادعاهای شما را
دهد که شما منکر آن بوده و آن را تاویةل بةه خةواب و  می از صیحه آسمانی خبر

 برید. می رؤیا
 متن کامل روایت اینست 

بةین اهةل شةام،  از پدید آمدن سه چیز منتظر فرج باشید  اختتف داخلةی
پرچم های سیاه از خراسان، و وحشتی در ماه رمضان و آن همان نشانه ای است 

کند و فرد  می کشد و فرد به خواب رفته را بیدار می که دختر را از پس پرده بیرون
 اندازد  می بیدار را به وحشت

َن َو َما ُهنأ َفَقاَل اْخِتَتُف َاْهِل ِمْن َثَتث  َفِقیَل َیا َاِمیَر اْلُمْؤِمِنی  اْنَتِظُروا اْلَفَرَج »
اِم  وُد ِمْن ُخَراَساَن َو اْلَفْزَعُ  ِفي َشةْهِر َرَمَضةاَن َفِقیةَل َو َمةا   الشأ اَیاُت السُّ َبْیَنُهْم َو الرأ

هِ  َوَجلأ  اْلَفْزَعُ  ِفي َشْهِر َرَمَضاَن َفَقاَل َا َو َما َسِمْعُتْم َقْوَل اللأ ِإْن َنَشةْأ   ِن ِفةي اْلُقةْرآَعزأ
ْت َاْعناُقُهْم َلها خاِضِعیَن  ماِء آَیً  َفَظلأ ْل َعَلْیِهْم ِمَن السأ ِهَي آَی   ُتْخِرُج اْلَفَتةاَة ِمةْن   ُنَنز 

اِئَم َو ُتْفِزُع اْلَیْقَظاَن   3«.ِخْدِرَها َو ُتوِقُظ النأ
 از آن اگر به این روایت توجه کنید اواًل صیحه را از نشانه های فةرج و قبةل

کند نه طول سال، و  می داند، ثانیًا زمان همین صیحه را در ماه رمضان معرفی می
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آورد که هیچکدام از اینها  می گوید خوابیده را بیدار و بیدار را به وحشت می ثالثاً 
 ست.نیکنید سازگار  می با تاویلی که شما از صیحه

احادی  آل محمةد توانید جلوی  می کنید با این حرفها می شما فکرمدعی  
 بحار االنوار از کتاب در کنید که می را بگیرید؟ خیلی خوب با این حدی  چکار

 آیاتنةا، علةیهم تتلةی إذا و»فرمایند   می آیه این مورد در آمده که صادق امام
 ایةن گوینةد مةی شةود، مةی خوانده آنها برای ما آیات وقتی االولین  اساطیر قالوا

 یعنةی ماسةت قةائم مةورد در ایةن فرمةود  حضةرت «است گذشته های افسانه
 اسةت. دروغگةو او گوینةد می کنند، می تکذیب را محمد آل محمد. آل تکذیب

 ولةد مةن لست و نعرفک لسنا»گویند   می شود، می وارد آید می وقتی گوید  می
 زهةراء فاطمه اوالد از تو هستی، کسی چه دیگر تو شناسیم، نمی را تو ما فاطمه 

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

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

کنةد نةه  مةی باشد و درباره یةک شةخص صةحبت می یعنی لفظ آیه مفرد 3است
در زمان حضور ایشان ندارد. حال ، پس ربطی به منکران حضرت قائم5جمع

                                                           
 35قلم  . 3
کند اما با توجه به روایتی که این آیه را تفسةیر  میآمده که داللت بر جمع « کل». البته در اول آیه لفظ 5
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کنةیم و بعةد روایةت  می آن شخص کیست؟ ابتدا به صفاتش در خود قرآن اشاره
 کنیم تا بفهمید محتوای آیه درباره کیست. می ذیلش را نقل

خةورد،  مةی فات این شخص چنین بیان شده  بسیار قسةمدر آیات قبل، ص
پست است، عیبجو و سخن چین ماهر، بسیار منع کننةده از خیةر و تجاوزکةار و 
گنهکار، خشن و حرامزاده، دنبال ثروت و فرزندان زیةاد اسةت. و سةپس در آیةه 

که شةما « آنها»شود ة نه بر  می گوید وقتی آیات خدا بر او خوانده می مورد بح 
گویةد   می گوید اینها افسانه های گذشتگان است، و بعد می کنید ة او می جمهتر

 نهیم  می ما به زودی بر بینی او داغ
ف  َمِهین  ) اء  ِبَنِمیم  )31َو ال ُتِطْع ُکلأ َحتأ از  َمشأ اع  ِلْلَخْیةِر ُمْعَتةد  33( َهمأ ( َمنأ

َعَلْیِه آیاُتنا   ( ِإذا ُتْتلی33َاْن کاَن ذا مال  َو َبِنیَن )( 37( ُعُتلٍّ َبْعَد ذِلَ  َزِنیم  )35َاِثیم  )
ِلیَن ) وأ

َ
 (37( َسَنِسُمُه َعَلی اْلُخْرُطوِم )35قاَل َاساِطیُر اأْل

خوب آیا به نظر شما صدها میلیةون شةیعه در دنیةا کةه بةه احمةد بصةری 
 اعتقادی ندارند همه دارای این صفات خصوصًا حرامزادگی هستند؟

گوید؟ در تفسیر قمی تصریح شده که مراد  می روایت ذیل این آیه چهحال 
« ثانی  غاصةب دومةی»از این شخص فتنی است و در نسخه مختصر البصائر 

اش در زمان رجعت توسط امیر المةومنین، و داغ گذاشتن بر بینی3ثبت شده
 5شوند. یم زندهنمعرفی شده که آن فتنی یا ثانی با بقیه دشمنان امیر المومنی

                                                           
 75ح 373. مختصر البصائر   3
ِلیَن »  َقاَل  َکَنی َعْن ُفَتن  « َعَلْیِه آیاُتنا  ِإذا ُتْتلی»َقْوُلُه  . »5 وأ

َ
ِلیَن « قاَل َاساِطیُر اأْل وأ

َ
َکاِذیُب اأْل  ← َاْي َا
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که مراد اولةی و دومةی  و در عین همین آیه در سوره مطففین روایت کرده 
 3«.َو ُهَما ُزَرْیق  َو َحْبَتر  »هستند  

با این توضیحات مشخص شد آن روایتی که از بحار االنوار خواندیةد ة بةر 
فرض که قبولش کنیم ة مربوط بةه یةک منکةر خةا  اسةت کةه در زمةان امةام 

و  کنةد را انکةار می د و نسبت ایشان با حضرت فاطمه شو می زندهزمان
هیچ ربطی به تطبیقی که شما درباره اعتقاد ما شیعیان نسةبت بةه عةدم سةیادت 

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

که بیانگر وقایع بعد از نسب ایشان شوند؟ بله در بحار االنوار در حدی  مفصلی 
باشد آمده  ایشان جسةد آن دو را از کنةار قبةر  میظهور و اقدامات امام زمان

 5کند. می کشد و آن دو را زنده می جدش پیامبر بیرون
 حةدی  در «و لست من ولد فاطمة   لسنا نعرف »متن این اواًل، و اما ثانیًا 

 آن و شود نمی فهمیده این هم نشود فهمیده آن تا که شده دیگری مطلب به تشبیه
 گفتنةد  محمةد بةه مشةرکین همچنانکةه گویةد می قائم به را سخن این او اینکه

د   اْلُمْشِرُکوَن  َقاَل  َکَما َفاِطَم َ  ُوْلِد   ِمْن   َلْسَت  َو   َنْعِرُفَ  »  «. ِلُمَحمأ

                                                                                                                        
ْجَعِ  ِإَذا َرَجةَع َاِمیةُر اْلُمةْؤِمِنیَن « ی اْلُخْرُطوِم َسَنِسُمُه َعلَ » →  َو َرَجةَع َاْعةَداُؤُه َفَیِسةُمُهْم  َقاَل ِفي الرأ

َفَتْین ْنِف َو الشأ
َ
 783  5تفسیر القمی ج«. ِبِمیَسم  َمَعُه َکَما ُتوَسُم اْلَبَهاِئُم َعَلی اْلُخْرُطوِم َو اأْل

 333  5ج تفسیر القمي.  3
 95، السلطان المفرج   33-35  57االنوار ج . بحار5



 نبرد |338|

 

 نیسةتی؟! قةریش از تو گفتند پیامبر به مشرکین یعنی چه؟ یعنی این خوب
 شةاید بةود. قةریش تةریِن  واضح و نسب اعلی پیامبر نسب که حالیست در این

 نةه باشةد اسحاق نسل از باید ایشان گفتند می که است یهود سخن مراد بگویید
 کتةاب، ثانیةاً  اهل نه بوده مشرکان سخن این گوید می حدی  اوالً  اما اسماعیل،

 که نیست نسبی آن نسب این داشتند ادعا بلکه کردند نمی پیامبر نسب انکار یهود
 کنةد می را قائم نسب انکار ،این شخص مورد نظر حالیکه در بودیم منتظرش ما

 دارند؟ هم به ربطی چه این دو پس
 از تةو شناسةیم نمةی را تةو ما بگویند قائم به ای عده که فرض بر طرفی از
 نظرها از کهدوازدهم امام خود مورد در این آیا خوب نیستی؛ فاطمه فرزندان

 !کند؟ نمی صدق شناسد نمی را ایشان کسی و بوده غائب
 مهةدی امةام فرزنةد منکةران معنةای به بتریه روایتی طبق ما را که شما ثالثاً 

و او را  دارند قبول را قائم نسب بتریه که آمده روایت همان در حالیکه در دانید می
ُهْم »گویند   می کنند  و می خطاب« یا ابن فاطمه»  اْرِجْع  َفاِطَمَ ، اْبَن  َیاَیُقوُلوَن  ُکلُّ

 3«.ِفیَ   َلَنا َحاَج َ  اَل 
 خوب چه شد؟ باالخره ما شیعیان منکر نسب قائم هستیم یا نیستیم؟

 حدی  کنیم ذکر این برای تر روشن و دیگر دلیل یک بخواهیم اگرمدعی  
 طت از که دارد طالقان در گنجی متعال خداوند فرمایند  می است کهباقر امام

                                                           
 357. دالئل المام   3



 |339|احمد بصری که پدر و خانواده و عشیره اش در عراق معلوم هستند...    

 احمةد احمةد شعارشةان که هستند خراسان در مرد هزار 35 بلکه نیست نقره و
 .هستند محمد آل قائم احمد، پیروان و اصحاب اینها یعنی است،

رود کةه چطةور از  مةی جواب  انسان از تخیتت ذهن شما در تعجب فرو
بنده عنیف که دارای نصر است پریدید به پرچم قائم که دارای نصر است و از آن 

دید به پرچم های سیاه و از آن پریدید به گنج های طالقان! اما اشکالی نةدارد پری
 دهیم. می ما به حول و قوه خداوند جواب همه اش را

 شعار دیگرش کتاب در کرده نقل را روایت این منحصراً  که کسی همان اوالً 
 لشکری هر شعار که البته و ،3احمد احمد نه کرده ثبت الحسین لثارات یا را آنها

 .باشد نمی بیشتر یکی
 و اسةت بةوده احمد  استم پیامبر دوم نام انگار نه انگار اینکه از غیر

 خود بر را حدی  این و بیاید بصری احمد تا است احمد مصداق قحطِی  گویی
 نةه باشةد می  پیامبر مقدس نام احمد، احمد از مراد نتیجه در دهد؟ تطبیق

 کنند. می از شریعت احمد قیامدیگر؛ یعنی آنها به دفاع  شخص
 در گنجةی خةدا گویةد  مةی زیرا ندارد درستی ته و سر مذکور روایت ثانیاً 

هِ  ِإنأ »خراسانند   در نفر 35111 دارد طالقان اَلَقاِن  َکْنزاً  َتَعاَلی ِللأ  ِبَذَهب   َلْیَس  ِبالطأ
    اَل  َو 

 یعنةی است طالقان در گنج این اگر خوب  .5«ِبُخَراَساَن  َاْلفاً  َعَشَر  اْثَنْي  ِفضأ
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 جمةع خراسةان در و هسةتند طالقةانی آنها همه یعنی آیا است؟ خراسان در چه
 شةوند؟ مةی جمةع طالقةان در و هسةتند خراسانی شان همه یعنی آیا شوند؟ می

 نیست. شما اعتقاد مطابق دو این از هیچکدام
 طالقةان، از منظةور اینکةه آن بله در اینجا احتمال معقةولی وجةود دارد و

 آن بةوده، خراسةان منطقةه جةزء گذشةته در چةون کةه 3باشد افَانستان طالقان
 چه افَانستان طالقان اما .خراساندر هم و دانسته طالقان در هم را نفر  35111

 .دارد شما به ربطی
 از قةائم اصةحاب کةه اسةت مخالف دو روایتی اول احتمال اینکه از غیر

اَلَقاِن  ِمَن »داند   می نفر 53 را تنها طالقان  5«.َرُجًت  ِعْشُروَن  َو  َاْرَبَع ُ   الطأ
خوانم مطابق  می شود که هر روایتی من می تعصب کور شما باع مدعی  

میل خود تاویلش ببرید و از پذیرفتن معنای آن طفره روید. واقعًا بح  کردن بةا 
در قلةبسیاه دالنی مثل شما که ندای ملکوتی قائم آل محمد احمد الحسن

 کند چه فایده ای دارد. نمی های سنگ تان نفوذ پیدا
جواب  برادر من! قرار بود آداب مناظره را رعایت کنید، وقتی مةن بةه شةما 

کنم لطفًا شما هم اینقدر مرا به صةفات مختلةف توصةیف نکنیةد.  نمی جسارتی

                                                           
وذِ  َمْروِ  و َبْلَخ  بین َطاَلقانُ  . 3  37ج العةروس تةاج .َاْبَهةر و َقةْزِوین َبةْین ُکةوَرة   َاو ... الَجَبَل، َیِلي مما الرُّ
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بح  علمی است، اگر جواب تاویتت بنده را دارید بدهید و اگر ندارید باالخره 
 کنید. می نه حقانیت خویش را اثباتچگو

کنم جلسات بعةد هةم بیاییةد تةا بةا هةم پیرامةون مسةائل  می من خواهش
مختلف مربوط به ادعای یمانی گفتگو کنیم، زیرا به قول خودتان کمتةرین فایةده

 اش اتمام حجت بر ما شیعیان است.



 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 پنجم جلسه
کند چطور احمد الحسن ادعا می  

 است؟که فرزند مهدی 

 



 



|355| 

 
 کیرد ادعا کس  هر که آمدهباقر محمد روایت  از امام . در5سؤال 

 لإلمیام ولید انیه ادعی  مین»کنیید:  لعنت را او است  مهد  فرزند امام
 مهید  فرزند که کند م  ادعا الحسن احمد چطور ؛«فالعنوه المهد 

 است؟
 منةابع از کةدام هةیچ و درندارد، خارجی وجود حدیثی چنین اوالً مدعی  

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

 کتةابی چةه در بیاوریةد. را سةندش و مدرک است، عربی جمله این خوب
 یةک یةا باشد باید افزار نرم داخل یا باشد باید کتابخانه توی یا کتاب این است؟
 کرده؟ نقل را حدی  واسطه چند با و کیست اش خطی؛ نویسنده نسخه

 شةده ثبةت االحادی  جامع افزار نرم در چه هر کنید می فکر شما جواب 
 االحادیة  جةامع وی گةی تنهةا نیسةت؟ معتبر نشده ثبت چه هر و است معتبر

 حال آورده، گرد یکجا در چاپی نسخه همان را طبق چاپی های کتاب که اینست
 بحةار همچنانکةه نباشةد یا باشد معتبر شیعه نزد در کتاب اصل یا نسخه آن چه

 نتیجه در است. داشته دسترسی مصدرش به کرده که ثبت را احادیثی تنها االنوار
 کةه گفةت نیسةت بحار یا افزار نرم در اینکه صرف به حدیثی مورد در توان نمی

 احةادیثی به بارها خود های کتاب در احمد یاران همچنانکه ندارد. وجود اصتً 
نیست مثل اینکه  االنوار بحار و االحادی  جامع افزار نرم در که جویند می استناد
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 .مبارک و دهها حدی  دیگریکی از نام های بصره یمن است یا حدی  حسنی 
 کةه ندارید کار اصتً  آورید می حدیثی خودتان وقتی شد از طرفی، چطور

 مةا چةه هةر و کةرده؟ نقةل را حةدی  واسةطه چند با و کیست کتابش نویسنده
 بةه اسناد حدی  فتن است، شده ثبت سندی هیچ بدون حدی  فتن گوییم می

 شده مطرح استم گذشت از سال 3111 از بعد حدی  فتن نشده، داده معصوم
 نوبت اما نیست بدهکار شما گوش نکرده، ولی نقل را حدیثی چنین کسی قبتً  و
 کنید؟ می خدشه حدیثش خصوصیات در رسد می که مقابل طرف به

  دارد و در وجود حدیثی چنین اوالً  گفت باید شده ادعا مطلب به راجع اما
 ابةی بةن حاتم سهل ابی بن علی ابوالحسن نوشته« البدع اهل علی الرد»کتاب 
 3.ثبت شده است 373قزوینی   حاتم

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

هِ  َو »خدا و متئکه و پیامبران و همه مردم بر آنها باد    َو  ِمْنَهةا َاْبَیُن  َو  َاْنَوُر  َاْمُرَنا اللأ
ْکَثُرُهْم  َو   ِمْنهُ  ِباْلَوَلِد   َیُقوُلوَن  َو  َماَت  َغْیَبِتهِ  ِفي اْلَمْهِديُّ  َلُیَقاُل   َکْوَنهُ  َو  ِواَلَدَتهُ  َیْجَحُد  َا

هِ  َلْعَن ُ  َعَلْیِهْم  ُاوَلِئَ   ُظُهوَرهُ  َو  ُسِل  َو  اْلَمَتِئَک ِ  َو  اللأ اِس  َو  الرُّ  5 «.َاْجَمِعیَن  النأ
                                                           

محدث و فقیه شیعه که شیخ نجاشی او را ثقه دانسته و شیخ طوسی کتابهای وی را فراوان، خةوب و  - 3
عنوان می شمرد. بزرگانی چون شیخ صدوق، شیخ ابن  ۰۳مورد اعتماد معرفی نموده و عدد کتب او را 

، الفهرسةت للطوسةی ۱۶۰ قولویه و شیخ تلعکبری از او حدی  نقل کةرده انةد. رجةال النجاشةی 
 ۱۸۲ 
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معنا  همین تتزم به که دارد وجود روایت دسته چند حدی ، این از غیر اما
 :جمله از ،رساند می را

 و سةفیانی خةروج از قبةل کةس هةر گوید  می که سمری توقیع اول دسته
َعی  َفَمِن  َااَل »  ی افترا زننده استدروغگو کند مشاهده ادعای آسمانی صیحه   ادأ

ْفَیاِني   ُخُروِج  َقْبَل  اْلُمَشاَهَدةَ  ْیَح ِ  َو  السُّ ةَ  اَل  َو  َحْوَل  اَل  َو  ُمْفَتر   َکاِذب   َفُهَو  الصأ  ِإالأ  ُقوأ
هِ   3«.اْلَعِظیِم  اْلَعِلي   ِباللأ

 سةفارت ادعةای معنای به چه و عادی مشاهده معنای چه به را حدی  این
 فرزنةد حضةرت ادعای کسی ماننةد احمةد اسةت کةه خةود را  مخالف بدانیم

 5شمرد. می و مشاهده کننده و وصی ایشانقائم
 قیامةت روز تةا پیةامبر اوصیاء کند می تصریح که است روایاتی دوم دسته

 :جمله از نفرند، دوازده
َحَد  َو  َاِخي َو  َاَنا»الف( 

َ
ُهْم  ْلِقَیاَم ِ ا  َیْوِم   ِإَلی  َاْوِصَیاِئي ِإَماماً  َعَشَر  اأْل   َهاُدوَن  ُکلُّ

وَن   7«.َمْهِدیُّ
هِ  َرُسوَل  َیا َقاال اْلِقَیاَم ِ   َیْوِم   ِإَلی  َاْوِصَیاِئي »...ب(  ْنُهْم  اللأ  َاِخي َعِلي   َقاَل  َلَنا َبی 

 َبْعةَد  َواِحةد   اْلُحَسةْیِن  اْبِنَي  ُوْلِد  ِمْن  ِتْسَع    ُثمأ  اْلُحَسْیُن  اْبِنَي  ُثمأ  اْلَحَسُن  اْبِنَي  ُثمأ  ...
                                                           

 33ح 537  5. کمال الدین ج3
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 وجود ندارد.خدمت امام زمان
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 3«.َواِحد  
هِ  َرُسوَل  َیا اْلَفاِرِسيُّ  َسْلَماُن  َفَقاَل  اْلِقَیاَم ِ   َیْوِم   ِإَلی  َاْوِصَیاِئي»ج( ْنُهْم  اللأ  َلَنةا َبی 

ُلُهُم [ ُوْلِدهِ  ِمْن  ِإَماماً  َعَشَر  َاَحَد  َو  َاِخي َعِلي   َفَقاَل   ُثةمأ  اْلُحَسْیُن  ُثمأ  اْلَحَسُن   ]اْبِنَي  َاوأ
 5 «.َواِحد   َبْعَد  َواِحداً  اْلُحَسْیِن  ُوْلِد  ِمْن  ِتْسَع   

 اگر خورد، نمی کسی درد به تنهایی به که بودن قائم فرزند ادعای زیرا قطعاً 
 احادیة  ایةن و کنةد ثابةت را خةود وصةایت خواهد می کند می فرزندی ادعای

 بود. نخواهد قیامت روز تا دیگری وصی کنند می تصریح
توقیع سمری و روایات حصر دوازده امام جوابهای مفصلی پیش ما مدعی  

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

فًا بةه ایةن تةک حةدی  در مقابةل آیا طبق موازین علمی خودتان در حوزه، انصا
کردیةد؟ در  مةی اعتماد اول، مهدی مخصوصاً  و مهدیین به مربوط متواتر روایات

در  مهةدیین زمةان و امام وارثان و ذریه و اوالد به مربوط متواتر روایات که حالی
 رسیده است. بیت اهل از تواتر به شیعه اول دست و معتبر منابع

شةیعه  معتبةر اول دسةت منابع از یکی در حدیثی چنین حتی اگر در نتیجه
 طبةق است، مهدیین به مربوط متواتر روایات مخالف چون خوب داشت، وجود

 .نیست اخذ طهارت قابل و عصمت بیت اهل خود دستور
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 الفةاظ بةا البتةه داریم، مهدیین مورد در حدی  71 ،51 بیش از که وقتی
 از امامان قائم، ولد از ُقوام قائم، ولد از مهدیین قائم، ذریه مهدی، اوالد مختلف 

 قطةع پیةدا قرائن، به محفوف و متقن روایِی  ادله طبق طرف آن از و ... و او نسل
 خةوب آیةد؛ مةیمهةدی امام از قبل مهدی، امام فرزند اول مهدی کردیم که

 یا این همه روایت را؟ تک حدی  را بگیریم این ما حاال
 از بعةد خةوب مةن اسةت، حدی  گویی می و آوردی عربی متن یک شما

 همةه این وجود با است معصوم کتم کتم، این که کنم یقین چطور سال 3311
 مهدیین؟ مورد در جدی و محکم متواتر، حدی  همه این وجود با معارض،

جواب  برادرم شما گفتی چنین حدیثی وجود ندارد مةن هةم گفةتم وجةود 
اش بةا احادیة  معتبر هم هسةت و رابطةهدارد و در فتن کتاب است، اما اینکه 

گةویم. و البتةه  مةی مهدیین چیست حرف جدیدی است که همینةک جةوابش را
ای از مستند بنده برای رد ادعای احمد این تةک حةدی  نیسةت بلکةه مجموعةه

 صدها حدی  است که إن شاء الله در طول این بحثها بةه بعضةی از آنهةا اشةاره
طبق مبانی خودتان که به هر نقةل بةی سةند و نةا شود. من این حدی  را تنها  می

دهید. و البته بنده بةه  می زنید مطرح کردم که جواب این را چه می معتبری چنگ
غیر از آن حدی ، حدی  دیگری ذکر کردم که شما جوابش را ندادیةد و نیةز دو 
دسته روایت نقل کردم که با وجود داشتن صراحت، معنای آنها را با تاویتت غیر 

 دهید. می نطقی تَییرم
باشد وجه جمعش با روایات مهدیین خیلی ساده  معتبر حدی  آن اگر حال
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همچنانکه در  آیند نمی او از قبل ة ثبوت فرض بر ة قائم فرزندان است و آن اینکه 
خود حدی  وصیت هم این مساله تصریح شده که وقتی وفةات امةام دوازدهةم 

و نقشی برای احمد به عنوان ممّهد دوره  کند می رسید ختفت را به احمد تسلیم
 غیبت قائل نیست.

اما آنچه درباره چگونه اعتماد کردن بر این تک حدی  گفتید واقعًا عجیب 
کنید کةه بسةیاری از آنهةا  می است، زیرا شما به تک حدی  های فراوانی استناد

و روات شیعه نقل نشده بلکه منقوالت اهةل سةنت  اصًت توسط اهل بیت 
سال به آن  3311ت که گاهی منتسب به پیامبر هم نیست. چطور شما بعد از اس

گیریةد؟ فةرق ایةن تةک  مةی کنید و دین و ایمان خود را از آنهةا می نقلها اعتماد
 حدی  با آن تک حدی  چیست؟

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

 متولةد غیبت دوره در آنها که نیست این در صریحقائم داشتن حضرت فرزند
 اصةلی بتوانةد که نیست حدی در ماند می باقی و آنچه ظهور، از شوند یا بعد می

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

 امةام ظهةور از مهةدی اول قبةل که ندارد تصریحی ثانیاً  و باشد نمی متواتر اوالً 
 لذا این سخن غلط است که کند. می وصایت ادعای حتی و شده متولد دوازدهم

 نیست. اخذ قابل حدی  این داریم مهدیین درباره متواتر احادی  چون



 |373|است؟  کند که فرزند مهدی  چطور احمدالحسن ادعا می   

 قبل کس هر که اینست مذکوراحادی  با حدی   این جمع وجه نتیجه در
 و باشد می ملعون دروغگوی است ایشان فرزند کرد ادعا دوازدهم امام ظهور از

 .آیند میامام شخص ظهور از بعد هم ة بر فرض قبول ة مهدیین
 آیةد مةی مهةدی قبةل از مهةدی فرزنةد که داریم متقن احادی  اینکه اما و

 جةای در هةم مةا و ایةد کرده مطرح روایات بعضی به نسبت که است تاویتتی
 .ایم داده پاسخ خودش

بگیریم احادی  اوالد مهدی متواتر نیسةت بلکةه فقةط یةک  فرضمدعی  
و از آن طرف هم یک حدی  داریم  داریم،مهدی امام اوالد مورد در حدی 

 جمةع در شةما کنید. لعنتش است، مهدی امام فرزند کند ادعا کس که مثًت هر
 قةائم کةه داریةم حدی  تا دو در حالیکه در کنید؟ می کار چه واحد خبر دو این
 یةاران و انصةار او همةراه بةه و گیةرد می بیعت نجف، پشت کوفه، پشت آید می

 .زمان امام فرزند شناسند، می عنوان چه به را او مردم یعنی هستند. او با پدرش
 حسةن امةام انصةار و آیةد مةیزمةان امةام کةه نیست این معنایش این
نیسةتند  زمةان ایةن در که عسکری حسن امام انصار هستند، همراهش عسکری

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

 از منظور گویید می باشد خودتان نفع به جا هر که است چطور جواب  اوالً 
 نام نامش گفته اگر است، واسطه با پسر پسر، از منظور است، واسطه با پدر پدر،
 انصةار از منظةور گوییم  می اینجا در هم ما من؟ بیستم جد یعنی است من پدر
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 گوییم می جهت این از را این و ، المومنین امیر خالص شیعیان یعنی پدرش
 بةر تنهةا که شده معرفی دقیق خصوصیات با موعود قائم فراوان، احادی  در که

 .ایشان از غیر کسی نه است منطبقدوازدهم امام
با  اصتً  ما ولی نبود حدی  دو این مقابل در حدیثی هیچ که فرض بر حال

 حدی  دو با تنها پذیرد نمی عقل چون کنیم نمی ثابت اعتقادی حدی  اصل تا دو
 .شویم مند عقیده دیگری قائم به و کنیم انتخاب را خود شقاوت و سعادت راه

بر فرض محةال کةه منظةور از قةائم در ایةن دو روایةت، فرزنةد امةام  ثانیاً 
گیرد اما از کجای  می آید و بیعت می باشد که با یاران پدرش به کوفهدوازدهم

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

بینیةد و آن  مةی آیةد مةی وفهثالثًا شما این دو حدی  را درباره قائمی که به ک
کند که با  می بینید که درباره قائِم کوفه خصوصیاتی نقل نمی همه حدی  دیگر را

 سازد نه فرزند ایشان، از جمله  میهمدامام دواز
َه ِإَلی اْلُکوَفِ  َناَدی ُمَناِدیِه َااَل »الف(  َ  َو َاَراَد َاْن َیَتَوجأ  اَل ِإنأ اْلَقاِئَم ِإَذا َقاَم ِبَمکأ

َیْحِمْل َاَحد  ِمْنُکْم َطَعامًا َو اَل َشَرابًا َو َیْحِمُل َحَجَر ُموَسی ْبِن ِعْمَراَن َو ُهَو ِوْقُر َبِعیر  
َفَت َیْنِزُل َمْنِزاًل ِإالأ اْنَبَعَ  َعْین  ِمْنُه َفَمْن َکاَن َجاِئعًا َشِبَع َو َمْن َکاَن َظاِمئًا َرِوَي َفُهةَو 

َجَف ِمْن َظْهِر اْلُکوَف ِ َزاُدُهْم َحتأ   3«.ی َیْنِزُلوا النأ
این حدی  اتفاقًا در همان کتاب کافی که شما معتبرش خواندید آمده است 
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شود همان قائمی اسةت  می کند قائمی که از پشت کوفه وارد نجف می و تصریح
دهد هیچ کس آب و غذا با خود بر ندارد  می نماید و دستور می که از مکه خروج

 باشد که از آن آب و خوراک لشکریان تةامین میبا او سنگ حضرت موسی و
 گردد. می

ةَ  ُیَنةاِدي ُمَناِدیةِه َااَل اَل َیْحِمَلةنأ َاَحةُدُکْم  ِإَذا َخَرَج اْلَقاِئُم » ب( ِمْن َمکأ
َو ُهَو ِوْقُر َبِعیر  َفَت َیْنِزُل  َمَعُه َحَجَر ُموَسی ْبِن ِعْمَراَن   َطَعامًا َو اَل َشَرابًا َو َحَمَل 

َیةْت  َمْنِزاًل ِإالأ اْنَفَجَرْت ِمْنُه ُعُیون  َفَمْن َکاَن َجاِئعًا َشِبَع َو َمْن َکاَن َظْمآَن َرِوَي َو َرِو
َجَف ِمْن َظْهِر اْلُکوَف ِ  ی َیْنِزُلوا النأ ُهْم َحتأ  3«.َدَوابُّ

خ نعمانی با سندی دیگةر ثبةت این روایت را شیخ صدوق با یک سند و شی
 و از نظر محتوا کامًت شبیه روایت قبل است. اند کرده

کند یا از شرق و خراسان؟ آیا او  می خوب آیا امام شما احمد از مکه خروج
آب و دارد و تنهةا از سةنگ موسةی نمی برای لشکریانش هیچ آذوقه و آبی بر

دانیةد و  مةی این را بةه خةوبی کند؟ خیر هرگز، و شما هم می غذای آنها را تامین
 را.برای همین مجبورید هم مکه را تاویل ببرید و هم سنگ موسی

 نکته دیگری که من باید در مورد آن تک روایت عرض کنم اینستمدعی  
مهةدیین  بةه اعتقةاد شده، اما محتوای آن با صادر حدی  این گیریم می فرض که

 هةم اشةکالی هةیچ داریم، قبول کامتً  را حدی  این ندارد. لذا ما ابدًا مخالفت
زیرا منظور آن،  ندارد. چرا؟ مهدیین اخبار با تعارضی و منافات هیچ ندارد، چون
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آمةد و فرزند بدون واسطه است، یعنی اگر کسی در دوره غیبةت امةام زمةان
 گفت من فرزند بدون واسطه ایشان هستم او را لعنت کنید. چرا؟

 ادعا کس هر فرماید  می حضرت روایت ینا به دو دلیل  اول اینکه  حسب
 پةدر صلب از که است پسری آن عربی در «َولد»اما  است؛ مهدی امام ولد کند

 إبةن. گوینةد می هم نتیجه و نوه اینگونه نیست و به إبن که و اب به ختف آمده،
 اللةه رسةول ولةد یةا امةا الله، رسول یا إبن گویی  میصادق امام به شما مثتً 
 هسةتم،مهةدی امةام ولد من نکرده ادعا خوب احمد الحسن هم .گویی نمی
 ام، پةس حةدی  شةامل ایشةان مهةدی امةام های نواده و احفاد از من گوید می

 شود. نمی
دوم اینکه  طبق حدی  وصیت، مهدی اول به نام احمد، فرزند امام مهدی 

 بگویةد بیایةد است اما فرزند بی واسطه یا با واسطه؟ اگر کسی در دوران غیبت
 خةارج حةال دو و بابایش هم مشخص باشد، از است الزمان صاحب من بابای

بندد  می گوید که ملعون است چون دارد به اهل بیت دروغ می . یا دروغ3نیست  
 معلوم است که بالله؛ و مرده العیاذ زمان امام و تازه اگر بابایش مرده باشد یعنی

گوید که باز هم ملعون است؛  می . یا راست5باشد.  می ملعون شخصی جور این
کیسةت و  مهةدی امةام کةه بفهمةد کسةی نیست قرار غیبت زمان در چرا؟ چون

دهةد  می کشتن به را و ایشان کند، می افشاء را مهدی امام ِسِرّ  دارد کجاست و او
 لعن»فرمودند   چون پدرش به خاطر خوف در پرده غیبت بوده. و به همین خاطر

نا   افشی من الله  «.کند افشاء را بیت اهل ما سِرّ  که کسی کند لعنت خداسَرّ
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 زمةان باشد شخص امام می در نتیجه منظور از آن قائمی که خامل االصل
سلمان است  فرزند حسین فرزند صالح فرزند اسماعیل فرزند نیست، بلکه احمد

 از که دانست نمی هم خودش حتی است کسی چه دانستند نمی را سلمان پدر که
 از مشخص شد، وقتةیمهدی امام با متقات در است و این زمان امام نسل

علمی  و اعتقادی اصتح عراق، و وضع و نجف حوزه اصتح سمت ایشان برای
 بودم. من سلمان پدر فرماید  می به او مهدی امام آنجا شود، تازه می فرستاده

کةه  انةد داده توضةیح 333 سةؤال متشةابهات کتاب در الحسن احمد سید
 فرزند اگر و است، مهدی امام اوالد از چون باشد، االصل خامل باید اول مهدی

 شةود؟ می چه ام مهدی امام فرزند من بگوید و بیاید و باشد مهدی امام مستقیم
 امةام بةه فاصةله چنةد بةا بایةد دیگةر. لةذا آیةد مةی در غیبةت از حالت پدرش
 بوده،مهدی امام ششمم پنجم برسد طوریکه وقتی آمد و گفت جدمهدی

 را او که بوده است. آنهایی قبل نسل پنج چون نشناسد، را مهدی امام دیگر کسی
 پیش مشکلی رفتند. پس دنیا از است مهدی امام که بودند نشناخته و بودند دیده
 .آید نمی

در نتیجه آن حدیثی که شما مطرح کردید درباره ادعای مهدی اول نیسةت 
 مهدی هستم.گوید من از نسل امام  می که

 ایةن کةه دانند نمی مهدی ذریه اهل و که داریم روایات در از طرفی گویی
 است. یوسف غیبت مثل او که غیبت داریم نعمانی غیبت زیرا در .ماست مهدی
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 همةین هم ما قائم غیبت و نشناختند، و دیدند را یوسف و آمدند یوسف خانواده
 زمةان ام؛ مهةدی من که  کرده نمی فاش را خودش مهدی امام چون .است طور

 هةم فرزنةدانش بةوده، نرسةیده ظهةورش زمةان چون لذا بوده. نرسیده ظهورش
 .هستند مهدی امام اوالد از که دانستند نمی

جواب  شما سه ادعا مطرح کردید  یکةی دربةاره معنةای ولةد، دوم اینکةه 
نةد مهدی اول باید فرزند با واسطه باشد و اال ملعون است، سوم غیبةت امةام مان

شناخته؛ من جواب هر یک  نمی غیبت یوسف است که کسی از خانواده اش او را
 کنم  می را بیان

 در عربةی فقةط بةه فرزنةد صةلبی« ولةد»این ادعا کةه   جواب ادعای اول
 دو بر استم پیامبر متعددی روایات در زیرا است روایات بیان گویند مخالف می
 نیز ولد نتیجه ، دراند کرده اطتق آنهاوالد  نیز خویش بر و ولد خود دختری نوه
 .گردد می اطتق نوه بر

ِمن ُولةد رسةول »همچنانکه در روایات فراوان ائمه دوازده گانه توصیف به 
 مثل این روایت  اند الله شده

هَ » دًا َو َعِلّیًا َو َاَحَد َعَشَر ِمْن ُوْلِدِه ِمْن ُنوِر َعَظَمِتةِه فَ   ِإنأ اللأ َأَقةاَمُهْم َخَلَق ُمَحمأ
ُسةوَنُه َو ُهةُم  ةَه َو ُیَقد  ُحوَن اللأ َاْشَباحًا ِفي ِضَیاِء ُنوِرِه َیْعُبُدوَنُه َقْبَل َخْلِق اْلَخْلِق ُیَسةب 

  ُ ِئمأ
َ
هِ   ُوْلِد َرُسوِل   ِمْن اأْل  3«.  اللأ
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 3است.« َولد»جمع « ُولد»و به تصریح کتب لَت، 
ایةد کةه مهةدی اول در زمةان گذاشةتهاز طرفی، شما چون فرض را بر این 

کنیةد و اال  مةی آید، حدی  مورد نظةر را اینگونةه تاویةل می غیبت امام دوازدهم
شود و اصًت ادعای  می اطتق آن شامل ادعای فرزند بی واسطه و با واسطه هر دو

فرزندی بدون ادعای وصایت که نفعی برای طرف ندارد، خوب کسی بیاید ادعةا 
هستم، که چه؟ زیرا ادعای فرزند بودن چیةزی را ضرت قائمکند من فرزند ح

کند، در نتیجه هر کس ادعا کرد من فرزند ایشان هستم به دنبال اثبات  نمی ثابت
باشد و  می دو باشد و این شامل فرزند بی واسطه و با واسطه هر می وصایت خود

شةمرد چةون بةه تصةریح  مةی روایت هم از همین جهت چنین کسی را ملعةون
روایات فراوان تعداد ائمه و خلفا و اوصیاء و اولیاء این امت فقةط و فقةط دوازده 
تاست. این در حالیست که نه از حدی  وصیت و نه از احادی  دوازده مهةدی و 

آید که مهدی اول در دوره غیبت  نمی نه از احادی  فرزندان قائم، از هیچکدام در
 ساختگِی شما چنگ بزنیم.آید تا مجبور باشیم به این دلیل  میامام

کنید که عتوه بر نا معتبر بودن  می بله شما به احادیثی از اهل سنت تمسک
، از نظر محتوا هم نص بر مطلوب شما نیست مثل حدی  آن نزد اهل بیت 

 که قبًت پاسخش را بیان کردیم.« فإن فیها خلیف  الله المهدی»
 انسان همه کنید می فکر که اینست شما فرضیه اشکال  جواب ادعای دوم
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 اگةر که هستند شده ثبت اطتعاتِی  اسناد و شناسنامه دارای زمین کره روی های
 شةود، فةاش جایش و شده شناخته پدرش است زمان امام من ی بابا گفت یکی

 .نیست اینگونه خودتان اعتقاد طبق اما
زیرا در این باره دو فةرض وجةود دارد کةه هةر دو قابةل پةذیرش اسةت و 

 افتد  نمی چیزهایی که شما گفتید نیز اتفاق
به طور نا شةناس در منطقةه ای دور افتةاده کةه کسةی الف( امام زمان

مدرک و شناسنامه ندارد ازدواج کند و  فرزندی در مکانی به دور از اجتماع متولد 
شود مثل کوه های مرتفع، جنگلهای وسیع و جاهای بسةیار متنةوعی کةه انسةان 

وجود ندارد، و پدر هم خودش را تا موقع ظهور امر این فرزند به او دیگری در آن 
معرفی نکند مثل فرضیه شما درباره احمد. در این صورت بعد از اینکه آن فرزند 

 بابةای جةای دارد لزومةی چةه به اجتماع برگشت و امر خود را ظةاهر کةرد اوالً 
رفت حجت را در دهد وقتی که قانون مع چرا نشان و اصتً  دهد نشان را خودش

شناسد ممکن است بعد از  نمی اختیار دارد؟ ثانیًا چون کسی امام را ندیده بوده و
ظاهر شدن فرزندش جای خةود را تَییةر دهةد کةه حتةی فرزنةدش هةم ندانةد 
کجاست که بخواهد در معرض خطر قرار گیةرد، ثالثةًا شةما کةه در مةورد امةام 

 نیست بگوید بابایم مرده، بلکةه قائلید به آسمان رفته، خوب او هم الزمزمان
گوید به آسمان رفته، پس نه سّر اهل بیت مکشوف شده و نه ادعای وفات پدر  می

 را کرده که بخواهد ملعون واقع شود.
 امام داشتن فرزند اثبات برای شده، پخش جزوات در شما یاران ب( بعضی
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اساس فرض  . خوب بر ایناند جسته استناد خضراء جزیره داستان بهدوازدهم
 مةن بگویةد و بیایةد خضراء بت فصل امام زمان از جزیره فرزندان از کنید یکی

باشم و بةا تمسةک بةه همةان قةانون  می و ممّهد ظهور پدرم هستم مهدی فرزند
کنیةد  مةی معرفت حجت و همان خوابها و همان معجزاتی که برای احمةد ادعةا

 قانون به اثبات برساند.ظهور نماید و ادعای فرزندی خود را توسط این 
و جای جزیةره خضةرا را  شناسند نمی را بابایش اصتً  در این صورت مردم

 .تا سّر اهل بیت کشف شود دانند نمی هم
و طبةةق هةةر دو فةةرض  او هةةم خامةةل االصةةل اسةةت، هةةم فرزنةةد امةةام 

است و هم با پرده برداشتن از فرزند بودن خویش، جای پدر را مکشوف زمان
 پدر را عیان ننموده و ملعون نگشته است.نکرده و سّر 

و ختصه  ادعای اینکه من نسل پنجم امام دوازدهم هستم که هةیچ کةس 
شناخته و معلوم هم نیست چگونه ناپدید شةده، بةه همةان قةدر  نمی پدِر جدم را

بعید و غیر قابل پذیرش است که ادعای فرزنةد بةدون واسةطه و متولةد شةده در 
ا در جزیره خضراء، بلکه این دومی خیلی قابل قبول تةر از منطقه ای دور افتاده ی

 باشد. می اولی
ما در جلسات قبل درباره روایت غیبت نعمانی و اینکه   جواب ادعای سوم

آیا مرادش غیبت صَرا بوده یا کبرا و اینکه آیا وجه تشبیه غیبت ایشان بةه غیبةت 
گفتةیم و  اصل غیبت بوده یا خصوصیات غیبت، به تفصیل سةخن یوسف 

پاسخ هر دو مساله را کامًت روشن کردیم. خوب شما در آن جلسه هیچ جوابی به 



 نبرد |331|

 

 کنید؟ می اینها ندادید و حال باز دورباره همان ادعا را مطرح
بوده که تا وقت ظهورش از طرفی، اگر غیبت ایشان مانند غیبت یوسف

اند و خود را به احمد شناسکسی ایشان را نشناخت پس چطور حضرت قائم
 مشکلی ایجاد نکرد؟حدی  غیبت یوسف

 نرسةیده بةوده فرزنةدانش هةماما اینکه چون زمةان ظهةور امةام زمةان
دانستند از اوالد ایشان هستند، خوب این در مةورد احمةد بصةری هةم کةه  نمی

نرسةیده که او آمد هنوز زمان ظهور امام زمان 5111صادق است. زیرا سال 
 است.بود و هنوز هم که نرسیده 

 احمةد سةید صةحیحی و محکم استدالل اول، مهدی با رابطه درمدعی  
 امةام اعقةاب از اول مهدی کند می اثبات که آورده، متشابهات کتاب در الحسن

 بةود زمةان امةام مستقیم فرزند اگر زمان. چون امام مستقیم فرزند است نه زمان
 مةن و نةام نةام نةامش فرمایةد مةی پیَمبر که محمد، در حالی بن احمد شد می

 است. من بابای نام بابایش
 ایةن یعنی چه؟ یعنی است پیَمبر پدر نام اول، مهدی خوب اینکه نام پدر

 چةون است مهدی امام نوادگان و احفاد از بلکه نیست زمان امام مستقیم فرزند
 و اسماعیل شده ام، ذبح دو فرزند فرمود  من است که پیَمبر پدر نام پدرش، نام

 اسةماعیل. بةن احمد یا عبدالله است و بن احمد یا اول مهدی پس نام عبدالله.
 اللةه، سةمع مةن هست  عبدالله معنای به عبری در هم اسماعیل کردید؟ دقت
 کند. می اطاعت و کند می گوش را خدا حرف که کسی



 |333|است؟  کند که فرزند مهدی  چطور احمدالحسن ادعا می   

است در این باره حتی یةک حةدی   پیامبر نام مهدی پدر نام جواب  اینکه
 بلکةه ایةن در بعضةی نسةخه هةای وجود نةدارد  بیت اهل ضعیف هم از

 زنید می محمد آل احادی  از حمایت از دم که شما از و آمده سنت اهل احادی 
 3!کنید می تمسک سنت اهل روایات به اینقدر چرا که است تعجب خیلی

 بررسةی بةه نیةازی دیگةر 5خوب وقتی چنین حدیثی در شیعه وجود ندارد
 و بوده اسماعیل جدشان پیامبر، پدر از منظور که نیست بردید شما که تاویتتی

 زبةانی هةر عرف در حال هر به ولی است. اسماعیل بن احمد نام به فردی قائم
 را واسةطه بیسةت بةا پةدرِ  آن از پةدرم، نةام بگوینةد ای قرینةه هةیچ بدون وقتی
 پیةامبر هةم فةرض بةر نتیجه در فهمند. می را واسطه بدون پدر بلکه فهمند نمی

 مشهور نام همان بر است من پدر نام پدرش نام و من نام مهدی نام باشند فرموده
 در ای قرینه هیچ زیرا الله عبد بن محمد یعنی شود می حمل واسطه بدون پدر و

 .اند نداده قرار زمینه این
 اسةت وقتةی بصری احمد امامت سند که وصیت حدی  در اینکه از غیر

 تصةریح خودشةان پةدرم، نام و من نام دارد  نام سه قائم فرزند گویند می پیامبر
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 هشت جواب می رسد.
البته در دو کتاب التشریف بالمنن و امالی الطوسی دو حدی  از  اهل سنت نقةل شةده اسةت کةه  - 5

 شد، جوابش هم داده شده است. ندارد و همانطور که گفته ربطی به احادی  شیعه و اهل بیت 
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 گیرید می دیده نا را پیامبر تصریح این چطور پس الله، عبد یعنی پدرم که اند کرده
 اسماعیل؟ یعنی پدرم گویید می و

 آن از منظةور و ما شده ذبح دو فرزند من فرمودند  پیامبر اینکه به راجع اما
 منظور که آمدهصادق امام از روایتی در اتفاقاً  ،اند بوده عبدالّله و اسماعیل دو

 :است شده اطتق پدر عمو بر گاهی قرآن عرف در زیرا بوده اسحاق و عبدالّله
هِ  َعْبِد  َاِبي َعْن  اِدِق  اللأ د   ْبِن  َجْعَفرِ  الصأ ِبي   َقْوُل  َو    ُمَحمأ   اْبةُن  َاَنةا  النأ
ِبیَحْیِن  نأ  اْلَعمأ  ِبَذِلَ   ُیِریُد   الذأ

َ
اهُ  َقْد  اْلَعمأ  أِل هُ  َسمأ َوَجلأ  اللأ  ُکْنةُتْم  َامْ   َقْوِلةِه  ِفي َاباً َعزأ

 ِإلَهَ   َنْعُبُد  قاُلوا َبْعِدي ِمْن  َتْعُبُدوَن  ما ِلَبِنیهِ  قاَل  ِإذْ  اْلَمْوُت  َیْعُقوَب  َحَضَر  ِإذْ  ُشَهداءَ 
اهُ  َیْعُقوَب  َعمأ  ِإْسَماِعیُل  َکاَن  ؛َو   ِإْسحاَق  َو  ِإْسماِعیَل  َو  ِإْبراِهیَم  آباِئَ   ِإلهَ  َو  هُ  َفَسمأ  اللأ

 3«.َاباً  اْلَمْوِضِع  َهَذا ِفي
 عمةوم کةه بدانیةد بایةد کنیةد مةی اسةتناد سنت اهل احادی  به که حال و

 بةا پس اسماعیل، نه دانند می اسحاق ة تورات مطابق ة را الله ذبیح آنها احادی 
 نةام واسةطه، چند پدر مورد در شما ادعای و سنی حدی  دو این کردن ضمیمه

 .اسماعیل بن احمد نه است اسحاق بن احمد قائم
 ذبح مورد در المطلب عبد نذر داستان احادی  عموم که دانست باید البته و

 جمله  از است، پذیرش قابل غیر محتوا نظر از و مخدوش سند نظر از الله عبد
 از فرزند کردن قربانی نذر و مذموم، شرایع همه نزد پدر توسط گناه بی فرزند قتل
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 از بری  بیت اهل نزد که المطلب عبد ندارد معنا و بوده مشرکین های سنت
 کرده نذر مشرکین سنت طبق است مراتب بلندترین دارای خدا درگاه در و شرک
 .باشد

 کسی الله، سمع من هست؛ عبدالله معنای به عبری در اسماعیل اینکه اما
 .کند می اطاعت و کند می گوش را خدا حرف که

روایات اهل  در اما ندارید، یاد عبری زبان یقیناً  که امامتان حتی و شما اوالً 
 َو »...اسةماعیل   نه باشد می الله عبد معنای به که است اسرائیل این ،بیت 

هِ  َعْبُد   ِإْسَراِئیَل   َمْعَنی َو  ِإْسَراِئیُل  ُهَو  َیْعُقوُب  نأ  اللأ
َ
ةهُ  ُهةَو  ِإیةَل  َو  َعْبةد   ُهَو  ِإْسَرا أِل  اللأ

َوَجلأ   3«.َعزأ
 معنی به ایل و شنید معنی به ِاسماع گویند می بلدند عبری که آنها به عتوه

 خةدا صةدای بةه آنکةه  نه شنید را او ندای خدا آنکه یعنی اسماعیل و خداست
 .عبدالله شود نمی اش ترجمه باز باشد آن هم اگر تازه که داد گوش

 من در جلسه بعدی منتظر جواب شما نسبت به این صحبتها هستم.
إبن الحسین  از آنجا که طرف یمانی تقریبًا هیچ توجهی بةه جوابهةای مةن 

زد من هةم تصةمیم گةرفتم در جلسةات بعةدی  می نداشت و تنها سخن خود را
انتظار جواب از او نداشته باشم و به عبارت دیگر  او حرف خةود را بزنةد و مةن 

 رف خود را و قضاوت را به مخاطبان واگذار کنم تا خود حق را تشخیص دهند.ح
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اسیماعیل  احمید امام شما تا قبل از طرح ادعا  خیود بیه .6سؤال 

 یمان ؟ الحسن احمد پ  چطور یک دفعه شد شهرت داشت بصر 
 آل یمانی همان که بدین خاطر گویند، می ایشان یمانی به چرااینکه مدعی  

 پاسةخ را ایةن متشابهات کتاب  333 سؤال در الحسن احمد سید است. محمد
 فرمودند  ایمةان خدا رسول هستند. یمانی شان ههم محمد آل و محمد که داده،

 ناش ههم محمد آل است. یمانی حکمت و علم هستم، یمانی من و است یمانی
 ایةن یمةانی، الحسةن احمةد پس کردید؟ الیمین. دقت هستند، اصحاب یمانی
 اوست. لقب یمانی

 با را ها بعضی اوالً  است، مرسوم عرب در این الحسن؟ احمد شد چرا اما
مثةل  عةرب ادبیةات کتابهةای شةما است. معروفی چیز این کنند؛ می صدا لقب

 به و . لقب.7 کنیه .5 َعَلم. 3است   نوع سه اسم گویند  می کنید سیوطی را نگاه
 گوینةد مةی بةاز هةم کنیه و لقب است، به جالب اسم. گویند می اینها ی سه هر

 اسم.
 دعةوت ایةن از قبةل ایشان، اختق و خو و خلق به خاطر بصره در خوب

 نیکوکةار، احمةد یعنی الحسن احمد بودند  گذاشته ایشان لقب برای ها بعضی
 .... و آقا احمد رفتار، خوش احمد

 امام فرستاده و وصی من فرمود و کرد اظهار را دعوتش ایشان که وقتی بعداً 
را  ایشةان مهةدی امةام انصةار افتةاد، زبانها سر الحسن احمد این هستم، مهدی
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 مرسةوم عةرب در چون کردند. از طرفی می خطاب الحسن احمد نام به همیشه
اگةر نةام کسةی  مثتً  گذارند؛ می جدش اسم کنار را شخص اسم گاهی که است

 مهم خیلی و آن جد چهارم آدم حامد فرزند حمید فرزند حسن فرزند کاظم باشد
 جزئةی دو اسةم عربةی زبةان در یعنةی حامد کاظم. گویند می باشد، معروفی و

 پةدر یةا اسم یا است لقبش یا الحسن الحسن، احمد گویند  می وقتی نداریم و
 است. الحسن ُولد ِمن اول مهدی حقیقت در که جهت این جدش، از

 اسةت، طوسةی غیبت در که خضر حدی  مثتً  آمده، هم روایات این در و
 وجةود بةر را ایمةانش و المؤمنین دیةن امیر آقا خدمت آمد نبی خضر گوید  می

را  ائمةه نام یکی یکی و کرد عرضهمجتبی امام مقدس وجود و ایشان مقدس
؛  عسةکری حسن امام اسم به رسید تا دارم اعتقاد ها این به من گفت  و برد

ا ال الحسن ُولد ِمن رجل علی اشهد و»گفت   بعدش  یظهر حتی ُیسّمی ال و ُیَکَنّ
 اشکنیه و اسم کهعسکری حسن امام اوالد از مردی بر دهم می امره  شهادت

 نگفةت کنید؛ شود. دقت اظهار امامتش و والیت امر که زمانی تا شود نمی برده
 عسکری. حسن امام فرزند

 له ارواحنا عصر امام مقدس وجود کنیه و اسم قطعاً  که اوالً  دانیم می خوب
 امةام ثانیةاً  ،اند نوشةته کتابهای شان در و علماء شده، برده غیبت طول در ءالفدا

 گوینةد  می ، بلکه حسن امام اوالد از الحسن  ُولد ِمن گویند نمی را مهدی
 العسکری. الحسن ابن یا  الحسن َوَلُد 

 حسةن امةام اوالد از دهةد مةی شهادت او به دارد خضر که کسی این پس



 |339|چطور  احمد اسماعیل بصری یک دفعه شد احمد الحسن یمانی؟    

 شود ظاهر امرش که زمانی تا شود نمی برده هم اش کنیه و اسم و است عسکری
 از ذکری اینکه بدون آورده اینجا را اول مهدی چرا خوب است. اول مهدی همان

 امةر به که کسی آن عسکری حسن امام از بعد اینکه به خاطر بکند؟ مهدی امام
 اسةت. اول مهةدی شود، می حاکمیت و حکومت امر متولی و کند می قیام خدا

 فةراهم را عصةر امام جهانی انقتب و قیام و حکومت زمینه که است اول مهدی
  انةد گفته مةبهم مواقةع بعضی در لذا آورند. می تشریف عصر امام بعد کند، می

 بردند صریح اسم مواقع بعضی الحسن، بن حج   اند گفته مواقع بعضی الحج ،
 تحویل عسکری حسن امام از را امامت که بود کسی او چون الحسن. محمد بن

 هةم مواقةع بعضةی اسةت. زمةین و آسةمان اهةل همه امام هم امروز و گرفت،
محمةد  آل یمانی مقدس نام الحسن احمد پس حسن، اوالد از مردی گویند  می

 به آغاز در که جدش نام الحسن است، خودش نام احمد است. محمد آل قائم و
 حسةن امةام کةه طةوری همةان گفتند. می به او نیکویی و اختق ستایش عنوان

 اهةل نیکویان سرور در حقیقت بودند، دو نیکو هر چون حسین، امام و مجتبی
 .بودند بهشت

 چند هر گفت باید است یمانی بیت اهل مانند احمد اینکه به راجع جواب 
 خود بر را یمانی عنوان هیچگاه اما اند شده یمانی به توصیف آنها نقلها بعضی در

 نکره اولی و کند می فرق یمانی لقب با یمانی وصف دیگر  عبارت به و اند ننهاده
 بیةت اهل تمام که اینست احمد بودن یمانی دلیل اگر لذا است. معرفه دومی و

 این شده، یمانی به ملقب احمد فقط که شود باع  تواند نمی این ،اند بوده یمانی
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 آمةده یمةانی درباره بیت اهل روایات در آنچه از طرفی گردد. َعَلم او برای لقب
 جهةت ایةن از خوانةدنش یمةانی علت پس کند می خروج یمن از او که اینست

 .ندارد بیت اهل بودن یمانی به ربطی و است
است چون امام شةما اما استشهاد شما به کتب ادبیات عرب خیلی عجیب 

 و خود شما ادبیات عرب را قبول نداریةد و جریةان یمةانی بةه احةادیثی تمسةک
ولی به هر حال آنچه در  .3اند منکر ادبیات عرب بوده کند که گویی ائمه  می

ست که َعَلم بر سه قسم است  اسم، کنیه، لقةب، نةه اینکةه ینسیوطی بیان شده ا
. پس 5«و اسمًا اتی الَعلم و کنیً  و لقباً »ب  اسم بر سه قسم است  علم، کنیه، لق

گوید بلکه بر عکس این سةه کةامًت از هةم جةدا  نمی کسی به کنیه و لقب، اسم
رود کةه در ایةن  می به کار« حرف»و « فعل»در مقابل « اسم»هستند. بله گاهی 

شود، اما این اسم به معنای نام نیست بلکه هر  می صورت شامل کنیه و لقب هم
داند این یک اصطتح است که بر هر کلمه ای که بتوانةد الةف  می پایه دوم طلبه

شود. در نتیجه اسم به معنای نام، نه  می الم بگیرد و زمان هم نداشته باشد اطتق
 کنیه است و نه لقب.

 بصره در ادعاهایش از قبل و بوده خوبی خوی و خلق دارای احمد اینکه اما
 در را او کسةی اصةتً  ما های جویی و پرس طبق بوده معروف الحسن احمد به

 است. شناخته نمی بزرگی آن به بصره
                                                           

 571  3. مستدرک الوسائل ج3
 5َعلم  . البهج  المرضی ، باب ال5
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 از بعةد حةدی  ایةن گفتید باید دانسةت  در خضر حدی  درباره آنچه اما
 شما و دهد می الحسن ولد من رجل به شهادت عسکری امام به گواهی دادن

دوازدهةم امةام خةود به خضر صورت این در.است اول مهدی او گویید می
 خةدا امر به او از قبل اول مهدی چون گویید می شما چرا؟ است؛ نداده شهادت

 غیبةت از قبلدوازدهم امام مگر اوالً  شود. می حکومت متولی و کند می قیام
 که نکرد قیام خدا امر به مدت این در یعنی نفرمود؟ امامت سال 79 مدت کبری
 حکومةت متولی دادن، گواهی متک اگر ثانیاً  دهد؟ نمی گواهی ایشان به خضر
 گةواهی دیگةری امام هیچ به دوم و اول امام از غیر به نباید خضر که باشد شدن
بعةد از  خضةر گةواهی ثالثةاً  نبودنةد. حکومةت متولی آنها هیچکدام چون دهد

 شنید جواب چون و خداست خلفای نزد علمش که بود علمی ای مساله پرسش
 دوره در و اند بوده علم این صاحب همدوازدهم امام قطعاً  و داد را گواهی این

 توانسةتند کةه دادند نشان شان نواب توسط را علم این از ای شمه صَری غیبت
 را ایشان خضر که ندارد معنایی هیچ لذا نمایند. ثابت همگان بر را خود امامت
 .نکند ذکر خود گواهی ضمن

 شنیدید خضر خود لب دو از شما انگار الحسن، ولد من گفته چرا اینکه اما
 خشةخاش به مته حرفش حرف سر حاال که نموده ادا گونه همین به را الفاظ که

 کمةی دارد امکةان کةه شةده گزارش نفر یک توسط تنها گواهی این گذارید. می
 دیگةران طرف از که هایی گواهی در که آنجا از و باشد شده تصحیف الفاظش

 یشةانا بةه نةدادن گةواهی و شده داده گواهی نیزدوازدهم امام به شده، ثبت
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 بایةد را ذیةل عقتئةی احتماالت از یکی ندارد درستی تعلیل هیچ خضر توسط
 :پذیرفت

 و است، نشده نقل درست الفاظ اما بوده ایشان به گواهی خضر مراد الف(
 روایات در که نموده قسطاً  االرض یمت به توصیف را مرد آن که اینست ما دلیل

 است. شده صادردوازدهم امام شخص مورد در فراوان
نعمانی ، علل الشرائع و اثبات الوصی   از جمله  غیبت هفت کتاب در ب(

 نتیجه در ،3«اْلُحَسْیِن  ُوْلِد  ِمْن  َرُجل   َعَلی َاْشَهُد  َو »شده   ثبت «الحسین ولد من»
 گةواهی قةدر همین تنها و نکرده مهدی امام واسطه بدون پدر به ای اشاره خضر

 .است حسین فرزندان از مهدی که داده
 نداشةته دیگةری فرزند عسکری امام چون که اینست شما حرف تمام ج(

 دو در حالیکه در کند، نمی تطبیق مهدی امام بر الحسن ولد من رجل جمله پس
 امةام کةه شةده تصةریح ایةد دیده امامان نه و شما نه زیاد احتمال به که روایت
 از یکی گفته خضر اینکه نتیجه در اند داشته موسی نام به کوچکی برادرمهدی

 اْیةُم  َو  ِلةي َقاَل »احمد   نه بوده موسی مقابل در مهدی منظورش حسن، فرزندان
هِ  ْعِرُف  ِإن ي اللأ

َ
ْوءَ  أَل د    ِبَجِبیِن  الضأ  َفَقاَل »، و  5«َعِلي ْبِن  اْلَحَسِن  اْبَنِي  ُموَسی َو  ُمَحمأ
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ِریَحْیِن  َتْعِرُف  اَ  اْلَحَسِن  َاَبا َیا ِبَ   َسْهًت  َو  َاْهًت  ِریَحْیِن ]  الصأ  َو  َقةاَل  َنَعْم  ُقْلُت  [ الضأ
د   ُقْلُت  ُهَما َمْن   3«.ُموَسی َو  ُمَحمأ

 از تعدادی در زیرا عسکری، امام نه باشد می مجتبی امام حسن، از مراد د(
 و ( استحسن )مجتبی  اوالد از مهدی که شده تصریح سنت اهل روایات

در نتیجه این روایت  .کنید تمسک سنت اهل روایات به دارید عادت هم که شما
مطابق اعتقاد اهل سنت بوده و حجیةت نةدارد و یةا تةاویلش اینسةت کةه امةام 

دختةر امةام نیز هستند زیرا مادر امام باقراز فرزندان امام مجتبیزمان
 . اند بودهمجتبی

 مردی به دهم می گواهی یعنی  5باشد انیهبی «ِمن» دارد احتمال همچنانکه
 .حسن فرزند از بیان باشد که

 چون نیست صادقدوازدهم امام مورد در یسمی ال و یکنی ال اینکه اما
 زبةان بةه حرمت مورد در حدی  نوشتند. این می ها کتاب در را اش کنیه و اسم

 گویةد مةی سةخن شةیعه زبان در دو آن نبودن رایج یا حضرت کنیه و نام آوردن
 مهةدی، گویةد مةی چیسةت دوازدهم امام نام بپرسی ای شیعه هر از همچنانکه

 .است آشکار کامتً  این و محمد القاسم ابو گوید نمی
َو »گردد   نمی شود و به نام ذکر نمی جسم قائم دیدهدر حدی  آمده است  

                                                           
 55ح 377  5. کمال الدین ج3

 517  7. مرآة العقول ج للبیان نمِ  کان الحسن ولد من.  5
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ی  ُسِئَل َعِن اْلَقاِئِم   3«.اْسُمهُ   َفَقاَل اَل ُیَری ِجْسُمُه َو اَل ُیَسمأ
و لکةن »چنین ثبت شةده  « ال یکنی»همچنانکه در اثبات الوصی  به جای 

شود نه به اسم که این کنایةه غیةر از آن کنایةه  می ، یعنی از او با کنایه یاد5«یکنی
منطبق است که با عنوان امةام باشد، و این دقیقًا بر امام دوازدهم می مصطلح

شود و هیچکس ایشان را محمد  می و ... یاد زمان و بقی  الله و حج  بن الحسن
 کند بر ختف احمد بصری. نمی یاد

 و این حقیقت در روایات بیان شده است، از جمله 
از امام عسکری حةتل نیسةت پةس بگوییةد حجةت آل  عدنام بردن امام ب

اْلَخَلِف َفُقْلُت َو اْلَخَلُف ِمْن َبْعِدَي اْلَحَسُن َفَکْیَف َلُکْم ِباْلَخَلِف ِمْن َبْعِد »محمد  
ُکْم اَل َتَرْوَن َشْخَصُه َو اَل َیِحلُّ َلُکْم ِذْکُرُه ِباْسِمِه َفُقْلُت  ُه ِفَداَك َفَقاَل ِإنأ ِلَم َجَعَلِنَي اللأ

ُ  ِمْن  د    آِل   َفَکْیَف َنْذُکُرُه َفَقاَل ُقوُلوا اْلُحجأ  7«.ُمَحمأ
 جسته برائت الحسن مداح از صیامر عشیره بزرگ گویند م  .7سؤال 

 و نزدیکیان برخی  حتی  و اسیت کرده مسئولیت سل  خونش برابر در و
ید؟ مسأله این برا  توضیح  چه هستند. ادعایش منکر نیز او خانواده  دار

 آل عشیره صرفاً  و نیست صیامر قبیله از ایشان که کردم عرض اوالً مدعی  

                                                           
 7ح 777  3الکافی ج. 3
 373. إثبات الوصی   5
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 و اخةوت عهةد کرده، تحالفصیامر  قبیله با المهدی آل خاندان یعنی المهدی،
 .بودند بسته اجتماعی و سیاسی پیمانی هم

 ما گردن خونش گفته و کرده برائت ایشان از صیامر عشیره بزرگ که ثانیًا این
 باطةل دلیل یا شود می محمد آل قائم دعوت بودن باطل دلیل این خوب نیست،

 بزرگان از نفر دو زنم  می شما برای مثالی ؟کرده برائت اعتم که شخصی آن بودن
 خدا پیَمبر از ابوجهل و ابولهب اکرم، پیَمبر های عمو یعنی اکرم پیَمبر قبیله

 یةا باشةد مةی محمةد حضرت دعوت بودن باطل نشانه این کردند. برائت اعتم
 .لهبابو و ابوجهل بودن دروغگو و انکار و جهود و کفر نشانه

 احمةد سةید خةانواده اکثر اوالً  ندارند، قبول هم خودش خانواده اما اینکه
 کند، ارائه را دلیلی ایشان اینکه از قبل حتی هستند، سید دعوت به مؤمن الحسن

 همةین بةا شخصةی چنةین باشد، فرستاده مهدی شخصی را امام گفتند  اگر می
 دیةده نزدیک را از الحسن حمدا سید رفتار و خو و خلق آنها فرستد. می اوصاف

 و همسةر آیةا بودنةد، وی ضةد هم او خانواده محال، فرض حتی بر بودند. ثانیاً 
 بودن باطل کند؟ می ثابت را چیزی این چه نبودند؟ او کافر دعوت نوح به فرزند

 و همسةر بةودن کةافر یةا آمده، وصیت و خدا، سوی از بینه با که را نوح دعوت
 را؟ پسرش

علقةه از بزرگ قبیله از یةک فةرد بةه معنةای نفةی برائت  اعتم اوالً  جواب 
کند که بر عکس، انتساب فرد را به آن قبیله تاکید اوست که نه تنها نفی نسب نمی

نماید. توضیح آنکه چون بزرگ قبیله در قبال اعمال و رفتار افراد قبیله مسةئول می
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کند که موجب هتک آبروی قبیله مةی است وقتی ببیند فردی از قبیله کارهایی می
تا در صورت وقوع انحرافات و جنایات بعدی، دیگر شود از او نفی علقه می کند 

 عشیره آن شخص مسئول کارهای او نباشد.
بعد از وقوع انحرافات متعدد از سوی فرقةه  ۱۳۲۳در همین راستا در سال 

احمد اسماعیل،عشیره البوسةویلم و الهنبةوش از شةخص احمةد نةه بةرادران و 
و البته خوب است بدانید که  .عموها و پسرهای او نفی علقه نمودند نه نفی نسب

 نبوده است. ابوجهل عموی پیامبر 
 هایانسان آنها یکبار است  گونه دو او به مدعی خانواده نیاوردن ایمان ثانیاً 

 ایمةان عدم به کسی که هستند نوح فرزند و همسر مثل شخصیتی بی و ابالی ال
 یافتن باطل که هستند متقی و مومن هایی انسان آنها یکبار کند، اما نمی اعتنا آنها

 آن حةاالت بایةد ابتةدا نتیجةه در است. شده ایمانشان عدم باع  مدعی ادعای
 ایمان، عدم صرف به اینکه نه داد قرار بررسی مورد را اند نیاورده ایمان که افرادی

بی های انسان کار کردن، متهم نمود؛ زیرا که نوح فرزند و همسر به تشبیه را آنها
 .تقواست

 قوم و عشیره با نزدیک از بخواهند جویان حق از گروه  . اگر8سؤال 
 چیست؟ تکلیف کنند  دیدار الحسن احمد

 هر در و کنند. می دیدار هم ها خیلی کردند، دیدار ها خیلی خوبمدعی  
 فقهةای از بةه خةاطر بعضةی البتةه و است زمین روی الحسن، احمد سید حال

 همةان ایشةان ة اند داده محمد آل قائم قتل به الزمان که فتوا آخر گمراه و ضتل
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 این معنایش این دارد. اختفائی غیبت و بود ة شده بینی پیش احادی  در که طور
 به مأمور منتها بینند، می را ایشان هم ها خیلی بیند. نمی را ایشان کسی که نیست
 نیستند. اعتن و افشاء

 ایمةان ایشةان بةه ایشان، اقوام از بسیاری و ها، عمه ها، عموزاده برادرها،
 در است. مشخص که هم آنها منطقه کنند، و می زندگی بصره در و عمدتاً  دارند

 تابع و هستند ایشان مخالف هم ای عده و دارند ایمان ایشان به ایعده منطقه آن
 ببیند، نزدیک از را ایشان خانواده خواهد می باالخره کس هر .باشندمی مرجعیت

نیسةت.  این حجت شناخت راه لکن و ببیند، نزدیک از برود و بگیرد بلیط خوب
آن  مکةه، بیایةد خواست می مرتبه یک ندید، را الله رسول عمرش در قرنی اویس

 ولی نیامد کند، کمکش او که بود محتاج مادرش که مادرش، احترام بخاطر هم
 نزدیک الله رسول به ملکوتی نظر از قدر این و رسید جایی به کارش قرنی اویس

 مشامم به یمن سوی از رحمان بوی و رایحه فرماید  من می الله رسول آقا که شد،
 مزرعه در که بود خدا نزدیک رسول به اش ملکوتی اتصال قدر این و «.رسد می
 چه گفتند آخ. گفت و گرفت درد دندانش دفعه کرد یک می کار و بود ایستاده اش

 درد یعنةی گرفةت. قرار اصابت مورد الله رسول حبیبم دندان اآلن گفت  شده؟
 شناخت راه واقعاً  اگر کنیم، فکر ما که این کرد. درک لحظه همان را در الله رسول

 قابةل کةه اینهةا بوده، غار یار شد، می المؤمنین اول باید ابوبکر بود، این حجت
 بودنةد، اللةه رسةول زن پةدر اینها شد، می المؤمنین اول باید عمر نیست. انکار

 اینها خوب الله. رسول بعد الناس شد؟ ارتد چه لیکن و بودند رسول الله صحابه
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 فامیةل بودند، نشین هم بودند، محشور طالب ابی بن علی المؤمنین امیر با همه
 نیسةت. طبیعةت عةالم سنخ از اصتً  نیست. این حجت شناخت راه اما بودند،

 درد به کجا خدا، حجت با آشنایی و است ملکوت عالم طرف از الهی استختف
 زندگی الحسن احمد سید با بسیاری دنیا، عالم در ملکوت، در خورد؟ می انسان

 اینکه از قبل الله رسول به که طور ناهم است. خوبی آدم گفتند می و کردند می
 رسول من کرد ادعا اینکه محض به راستگو. امین و محمد گفتند می بشود مدعی

 حرفةا گفتنةد  ایةن و شکسةت بایةد را ها بت شود، می وحی من به هستم، خدا
 اتفةاق هم قضیه امروز این متأسفانه است. مجنون و ساحر شاعر، است، کذاب
 .است افتاده

 غیةر منصةف سةاز مسةتند گةروه یک که است خوب هم خیلی اتفاقاً  بله
 در نباشند بروند فتن و فتن بیت دار وام نباشند، مرجعیت دار وام که متعصب

 خةدا از نه که افرادی امروز، الحسن که احمد سید که کنند میدانی تحقیق بصره
 چه؟ بخاطر زنند، می به ایشان دارند دوست تهمتی هر قیامت، از نه ترسند و می

 چه داشته، ای سیره چه ناایش افتاده، خطر به دستگاهشان دکان و اینکه، بخاطر
 بوده، ها طلبه تربیت مشَول و بوده حوزه در وقتی نجف در کرده، می عمل جور

 کةه نجةف علمةای همین گفتند؟ می به او چه اختقی، و عملی و علمی تربیت
 مگةر امةین، صادق عبد الله گفتند نمی موردش مگر در دادند، قتلش به فتوا بعداً 
 بن علی امیرالمؤمنین، سیره شبیه اش سیره گفتند نمی مگر صالح، عبد گفتند نمی
 انةدازد؟ می المؤمنین امیر یاد به را ما رفتارش گفتند نمی مگر است؟ طالب ابی
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 شةد؟ هچة نجةف؟ به کرده هدیه را او خدا و است حوزه ُمصلح گفتند نمی مگر
 خیةال بةه افتةاد خطةر بةه علمةاء جةان بعد صدام، علیه کرد اعتراض که همین
 دفةاع قةرآن حرمةت از چةرا شةدید؟ سةاکت چرا گفت علماء به بعد ن،اخودش

 نجةف از گفتند  او به علماء کنید؟ می سکوت طاغوت مقابل در چرا کنید؟ نمی
 مردم بیایید که داده اجازه شما به کی کرد، اعتراض علماء به آمد بعد بیرون. برو

 را او مجنونه، ساحره، شاعره، کذابه، گفتند  کنید؟ دعوت ناخودت از اطاعت به را
 بکشید.

 مرجعیتةی، غیر حکومتی، غیر از ساز مستند گروه خوب است یک خیلی
 ُمدینةه در بصةره در نجةف، در بروند بیفتند راه جو حق طلب، حق های انسان
 از اعم ،اند دیده را الحسن احمد سید که کسانی از بکنند میدانی تحقیق و بصره،

 در کةه مرد این بگویند معاندین. و مخالفین از هم و طرفها بی از اعم و مؤمنین
 که گفتید نمی کودکی، دوران در آیا بود، انسانی جور چه کرد می زندگی شما بین

 و مةزارع در بردنةد مةی پاشةیدن بةذر و کشةتزار موقع برای است مبارکی سید او
 برکةت موجةب مزرعةه در گةذارد مةی قدم پاشیدن بذر موقع وقتی این گفتند می

 دفعه؟ یک شد چه خوب ما. زرع و کشت در شود می بیشتر
 شناسةی حجةت راه شناسی، حجت برای نه خوب است، هم خیلی اتفاقاً 

میةدانی  تحقیق عنوان به ولی اغیار، مانع نه است افراد جامع نه چون نیست، این
 هةر کجةا، از عةراق، از ایةران، از گروهةی یک بگذارند. اگر منتها خوب است

 و بکننةد بةرداری فةیلم و بکننةد میةدانی تحقیق آنجا بروند ایران، از مخصوصاً 
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، تعصب بدون بوده؟ کسی چه اً عواق شخص این اینکه درباره بکنند جمع مستند
 فتوا و نشود خبردار سیستانی آقای بیت مثتً  اگر بگذارند. اگر منتها تقلید. بدون

 است. خوبی چیز ندهد، اینها قتل به
 جةواب  چةه پرسةیدیم و چةةه شةد! مةن اگةر ایةةن سةوال را پرسةیدم فقةةط

 از خودتان مطمئن هستید که دیدم خیلی!خواستم ببینم چقدر  می
و اال ما را نیازی به تحقیةق میةدانی از خةانواده و آشةنایان و بةی طرفهةا و 
مخالفان احمد بصری در بصره و نجف و ُمدینه نیست. هر چند که ما این کار را 

رانده شدیم،  بثینهکرده ایم و در خانه مادر احمد رفته ایم و با برخورد تند مادر او 
مچنانکه از استادش در حوزه و هم حجره ای هایش و دیگر کسةانی کةه او را ه

دیده بودند تفحص کردیم و جملگی بر ضد ادعاهای شما ابراز کردند، هر چند 
 که همان رفتار مادرش برای کشف حقیقت بس بود.

اما آنچه از فضائل او نزد علما گفتید اینها را هیچکس از علمای نجف ابراز 
شیخ یعقوبی باجناق مدعی سید حسنی که به تصةریح خاخةام بةزرگ  نکرده اال

منتشر شةده جاسةوس و فرسةتاده اسةرائیل بةرای ایجةاد او یهود در کلیپی که از 
انحراف در مهدویت در عراق است. خوب از چنین شخصةی بةه دور از انتظةار 

رگ نیست که از عنصری مانند احمد بصری چنان تعابیری کند و او را در حوزه بز
 جلةوه دهةد. و اال علمةای نجةف اصةًت تةا وقتةی احمةد فقةط طلبةه بةود او را

 ابراز ادعاهایش کم کم در حوزه سر زبان ها افتاد. از شناختند و بعد نمی
ها اما آنچه درباره اویس گفتید و ربطی هم به سوال من نداشت، این حالت
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 بةه مکةه هةممربوط بةه بعةد از ایمةان وی بةود نةه قبةل از ایمةانش، در ضةمن 
و بةر خةتف ادعةای شةما بةه برود خواست  می خواست برود بلکه به مدینه نمی

 مدینه هم رفت ولی چون پیامبر در مدینه نبودند موفق به دیدار ایشان نگشت.
 سیال هیزار شاید است؟ ظهور زمان اآلن که معلوم کجا . از 9سؤال

 شود؟ ظهور دیگر سال هزار و بیفتد؟ اتفاق دقیقا   عالئم ظهور دیگر
 شخصیت های نشانه یک داریم، ظهور زمان های نشانه یک ما اوالً مدعی  

 .است شده داده وعده که قائم شخصیت یعنی موعود،
 بةا زمان هم که هایی نشانه آن یعنی شده، محقق آنها دوی هر ما زمان در

 کةه فرمودنةد مةثتً  شةده، محقةق بودنةد، کةرده بیان قائم قیام و دعوت و ظهور
 است، حیوانی نامش که کسی بعد عبد الله شود می حاکم عربستان در پادشاهی

 یا دهم. می شما به را حجت ظهور بشارت من بدهید را مرگش اگر بشارت فهد.
 قرمز های ملخ و سرخ مرگ و سفید مرگ امر، این با همراه فرمود  علی حضرت

 یةا دیگةر. داد رخ پیش سال چند اتفاق این خوب هست. خودش فصل غیر در
 حضةرت قیةام و ظهور با زمان هم عتئم است ة حتمی عتمت شش فرمودند 

 چنةد جةا فتن تلسکوپ خوب شود. می ظاهر آسمان در که دستی کف قائم ة 
 .گرفته را عکس این پیش سال

 قائم قیام و ظهور فرا رسیدن زمان برای که مشخصی و دقیق های نشانه پس
 شده. محقق همه شان اند کرده بیان بیت اهل

 از اوالً  حیوانست، نامش که کسی بعدش که عربستان پادشاه قصه جواب 
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وجةود هةم دهنةد  می نیست و تازه در مصدری که از آن آدرس بیت اهل بیانات
به حدی  لعن مدعی فرزند قائم  و از شما که بلکه فقط بر سر زبانها افتاده ندارد

است که به چنین حدی  غیر مسةتندی گرفتید خیلی تعجب  می اشکال مصدری
ثانیًا در حدی  نگفته اسم آن حیوان فهد اسةت بلکةه تنهةا گفتةه   استناد جویید،

مختلف است؛ متن روایةت  افراد بر تطبیق قابل باشد که این می نامش نام حیوان
 اینست 

 اسةم علةی اسةمه رجةل الحجاز یحکم :  النبی عن احمد مسند عن
 فةی تةری ال منةه اقتربت اذا و البعید من الحول عینه فی حسبته رایته إذا حیوان،

 بشةرونی: ثتثاً  اعادها منه؛ لشیعتنا ویل عبدالله، إسمه له اخ یخلفه شیئًا، عینیه
 بشةرونی الحجة ، بظهةور ابشةرکم بموته بشرونی الحج ، بظهور ابشرکم بموته
 .الحج  بظهور ابشرکم بموته

 است افتاده اتفاق بصری احمد ظهور از بعد سال 33 الله عبد وفاتثالثًا  
 بوده؟ او ظهور شدن نزدیک نشانه چطور پس

 کنید می ادعای که چیست معنایش اصتً  اوالً  ملخ و سرخ و سفید مرگ اما
 کةی ثالثةاً  باشةد، ظهةور نشانه که بیفتد اتفاق قرار است کجا ثانیاً  افتاده؟ اتفاق
 افتاده است؟ اتفاق

 یعنةی قرمز مرگ یافتد  می اتفاقات این قائم از قبل چندی گوید می روایت
ملةخ و خةودش فصةل در های ملخ طاعون، یعنی سفید مرگ شمشیر، با کشتار

 خودش  فصل غیر در خونرگ قرمز های
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 َغْیرِ  ِفي َجَراد   َو  ِحیِنهِ  ِفي َجَراد   َو  َاْبَیُض  َمْوت   َو  َاْحَمُر  َمْوت   اْلَقاِئِم  َیَدِي   َبْیَن » 
ِم  َاْحَمُر  ِحیِنهِ  ا َکالدأ ْحَمُر  اْلَمْوُت  َفَأمأ

َ
ْیِف  اأْل ا َو  َفِبالسأ ْبَیُض  اْلَمْوُت  َامأ

َ
اُعوُن  اأْل  3«.َفالطأ

 سرخ؟ ملخ به چسبیدید و اید کرده رها را قبلی عتمت سه شما خوب
 رهةا را ظهةور یعنةی سةفیانی قطعةی نشانه زرنگید! خیلی دست. کف اما

 نقل مخدوش سندی با هم آن روایت سه در تنها که ای نشانه به چسبیدید کردید
 سال در دست این اوالً  کنم می عرض شما اطتع جهت ندارد اشکالی اما شده؟

 پةس کةرده ظهةور 5111 سال در بصری احمد حالیکه در شده رؤیت 5117
 عتمةت کفةی هر ثانیاً  بوده؟! احمد ظهور بودن نزدیک نشانه کف ظهور چطور
 بةر منطبةق که شده ذکر آن برای هایی نشانه روایت سه آن در بلکه نیست ظهور

 :نیست گفتید شما که کف این
 این از قبل افتد می اتفاق صیحه آن در که سالی گوید  می اول روایت الف(

ِذي اْلَعامُ »شود   می رؤیت مشخصی دست و ماه در صورتی رجب ماه در  ِفیهِ  الأ
ْیَح ُ   5«.َباِرَزة   َید   َو  اْلَقَمرِ  ِفي  َیْطُلُع   َوْجه   َقاَل  ِهَي  َما َو  ُقْلُت  َرَجب   ِفي اآلَْی ُ  َقْبَلهُ  الصأ

 با که رجبی هم آن ماهی، هر نه است رجب ماه در رؤیتش تاریخ اوالً  پس
 و شود می رؤیت ماه در صورتی همراهش به ثانیاً  دارد، قرار صیحه از کمی فاصله
 .نیست تنهایی به دست
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 گویةد مةی کةه اسةت صدایی کف این همراه به گوید  می دوم روایت ب(
 جةای بةه و گویةد نمی چیزی شما ادعای مورد دست حالیکه در اینست اینست
،»کند   نمی اشاره هم خاصی ةْفَیاِنيُّ ، َو  السُّ ، َو  اْلَیَمةاِنيُّ   ْبةُن   ُشةَعْیُب  َو  اْلَمْرَواِنةيُّ
 3«.َهَذا َهَذا، َتُقوُل  َکف   َو  ، َصاِلح  

 در نةه کنةد مةی طلةوع آسةمان از کةف این گوید  می هم سوم روایت ج(
َماءِ  ِمَن   َتْطُلُع   َکف   َو  :آسمان  5«.اْلَمْحُتوِم  ِمَن  السأ

 همه برای رؤیت قابل همین برای نکرده طلوع آسمان از کف این حالیکه در
 مطلع آن از دارند کار و سر مجازی فضای با که کسانی از معدودی تنها و نبوده
 .اند شده

 نیایةد تا که سفیانی کو شده؛ خوب همه نشانه های ظهور محقق اما اینکه
 سفیانی به کم خیلی شما چرا که است مشخص کامتً  شود؟ نمی محقق ظهوری

 زیةرا نیسةت. اثبةات قابل اصتً  که کنید می رنگ پر را دیگر عتئم و پردازید می
 خوشبختانه که است ظهور شدن نزدیک مورد در روشن ای نشانه سفیانی کلیات
 .باشد می نشانه این از عاری شما امام ظهور

کردید که این نشانه هم زمان با ظهةور و قیةام  می ختصه اینکه  شما تاکید
قائم است در حالیکه هیچیک از وفات عبد الله و ملخ های سرخ و کف آسمانی 
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ها بعد از او اتفاق افتاده، به عةتوه همزمان با ظهور احمد بصری نبوده بلکه سال
 که اصًت آنچه رخ داده مطابق آنچه در روایات گفته شده نیست.

دانیم کةه در روایةات آمةده، امةا شةما  می ما این نشانه ها را همانیمدعی  
شخصةی بةه  وقتیولی  های ظهور رخ نداده فرض کنید اصًت هیچکدام از نشانه

 رسول وصیت یعنی فرمودند اطهار ائمه که انونق همان با الحسن احمد نام سید
 عیسی و موسی حضرت حتی و بیت اهل و پیَمبر او را اوصاف تمام الله آمده، و

 شده داده بشارت است، شده معرفی او یعنی ،اند کرده بیان نوح حضرت حتی و
 علم شیعه، روایات سنت، در اهل روایات در قرآن، و انجیل و تورات در است،

 را علمی همان او کنید. مطالعه نوشته که را کتابهایی کند، می اظهار را محمد آل
 شةناخته و کردنةد مةی معرفةی آن علةم با را خودشان خدا های حجت که آورده

 علمی همه فرمود چون را آورده. خدا های حجت همه فوق علمی بلکه شدند می
 اسةت، علةم حةرف دو شود می اظهار که علمی همه آورند، می خدا خلفای که

 هةم شةود. بنةابراین می تکمیل دیگرش حرف پنج و بیست آید می ما قائم وقتی
 که شخصی اینکه هم و شده محقق گفتند ظهور زمان برای که دقیقی های نشانه

 آمده است. اند داده بشارت
جواب  اگر قرار بود فردی بدون تمام نشانه های ظهور بیاید که اصًت چةرا 

ظهور و قیام او گفته شده اسةت؟ آیةا چنةین لَةوی از ائمةه این همه نشانه برای 
 دهد؟ حاشا و کّت. می رخ معصوم 
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اما اینکه احمد بصری با قانون حجت آمده یعنی وصیت رسول خدا و علم 
اهل بیت و در قرآن و دیگر کتب آسمانی هم معرفی شده و هم بشارت داده شده، 

 و انةد نگفته شةما ادعایِی  امام از چیزی که روایات و انجیل و تورات و قرآن اوالً 
 .متون خود نه کنید می تمسک متون آن از خودتان تاویتت به شما

 سةهوی و عمةدی اشةتباهات از پر خوانده ایم را احمد های کتاب ما ثانیاً 
 اشةتباه و شةده مرتکب روایات بعضی به جهلش به خاطر را سهوی اشتباه بود.

 بدهد. تطبیق خودش بر تا کند می حذف را حدی  ته و سر که جایی را عمدی
و اما وصیت که در جای خودش به تفصیل ثابت خواهیم کرد منظور یةک 

 حدی  بدون سند که فقط یک نفر آن را نقل کرده نیست.
 کجةا از اللةه بگوییةد رسةول زمةان اینست که در سخن شما مثلمدعی  

 پیَمبةر که همین خوب باشد؟ الزمان آخر پیامبر موعود ظهور زمان اآلن معلوم
مکةه  در بةود، آمةده انجیةل و تةورات در که اوصافی همان با الزمان آخر موعود
 آن خةود کةرده. ظهةور خودش دیگر. خوب است ظهور زمان یعنی کرد، ظهور
 ظهةور زمان که معلوم کجا از حاال کرده، ظهور شده بوده داده بشارت که کسی

 است؟!
 در بودنةد، گفته منجی ظهور زمان برای که هایی نشانه و اوصاف به عتوه

 کتةاب اهةل کةه هةایی نصرانی و ها یهودی و لذا اکرم حاصل شد پیَمبر زمان
 سنی و شیعه بزرگ علمای هم امروز است. منجی ظهور زمان دانستند می بودند

 و هةا جنةگ افتةد، مةی دارد عةراق و شةام در کةه اتفاقةاتی داننةد. می خودشان
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 ایران، حوادث یمن، حوادث افتد، می خاورمیانه منطقه در دارد که هایی درگیری
 است. ظهور زمان های نشانه همه مسائل این عراق، حوادث

 گفتنةد شما بزرگان خود بینند، می پیرمردترها که گفتند شماها بزرگان خود
 منتظةر فتنی. پةس به میدهد را پرچم فتنی کنیم، می درک را ظهور زمان ما که

 کةه کسی آن وقتی ولی آید می کسی چنین زمانی چنین در که دانستند می بودند و
 فلّمةا»قةائم   تعبیةر به و ورزیدند، به او کفر و کردند تکذیبش شناختند آمد، می

 بر خدا لعنت پس «الظالمین قومال علی الله فلعن « »به اکفرو عرفوا، ما هم جاء
 .خدا خلفاء به کافران

 و کردنةد معرفی قرآن معجزه را خود اصلی دلیل استم پیامبر اوالً  جواب 
 اهل آنچه ثانیاً  مستقل. دلیل نه بود تایید عنوان به کتاب اهل های کتاب به استناد
 در متن کتب آسمانی شان بود که قرآن پیامبر دقیق مشخصات دانستند می کتاب

ا جاَءُهْم ما َعَرُفوا َکَفُروا ِبه»فرماید   می  احمةد کةه قائلید ه شماحالیک در ،3« َفَلمأ
 دوران در کةه بةوده مختةوم وصیت و مَفول حقیقت و مکتوم سر و یخفی رجل
متن کتةب آسةمانی  کنید می استناد آن به شما آنچه و فهمیدند، اشتباه همه فترت

 بةدل نسةخه چنةد یا احتمال چند دارای و پهلو دو و مبهم نیست بلکه جمتتی
 .نیست دو این بین قیاسی پس کند حاصل اطمینانی تواند نمی که است

 ظهةور هةای نشانه از که عراق یا یمن یا ایران در حادثه رخداد صرف ثانیاً 
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 این به مربوط حوادث بلکه افتاده، کشور سه این در خیلی اتفاقات این از نیست،
 .نیافتاده است اتفاق هنوز که شده ذکر هایی نشانه با کشورها

 در آنها از ای عده یعنی بزرگان ،اند گفته نچنا گویید بزرگان ما می اما اینکه
 از کةه کلیپةی در و ایشةان غیر نه بودند گفته بهجت الله آیت تنها را این حالیکه

 نه بوده پیرمردها نبودن امید نا منظورشان که اند داده توضیح شده منتشر نیز ایشان
 پةرده ظهور بودن نزدیک به علم از سخنشان و باشند داشته خبر چیزی از اینکه

 .باشد برداشته
ایةن آرزوی مةدافعان  دهةد، مةیزمةان امام را به پرچم رهبری اینکه اما

 تطبیق با ها منبری بعضی و شده عوامانه ایشایعه انقتب ایران است که تبدیل به
 !بزرگان نه کردند مطرحش ایشان بر خراسانی

 کةه است واهی خیالی هستیم ظهور آستانه در دانستند می ما بزرگان اینکه
 بیت اهل مقدس کتم این شیعیان مقابل در زیرا ددهی می نسبت آنها به شما

 ظهور قطعی شدن نزدیک از هیچگاه شیعه پس .3«الوقاتون کذب» که دارد وجود
سنت  اهل ة نه اند فرموده بیت  اهل که حتمی عتئم اینکه اال دهد نمی خبر

 .است ندیده حال به تا که ببیند را ة
 تعیین کردن وقیت بیرا  به معنا  یمان  . آیا ادعا  آمدن 11سؤال

یم روایت نیست؟ در حالیکه ظهور  «.الوقاتون کذب»که:  دار
یمانی یکی از عتئم ظهةور  کردیم؟ تعیین وقت ظهور برای کی مامدعی  
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 عتمةاتی چنةین قائم قیام و ظهور با زمان هم فرمودند اطهار ائمه است و وقتی
 باید را عتمت آن آیا بکنیم؟ کار چه باید ما افتاد اتفاقات این افتد، اگر می اتفاق

مةا آن  اگر نه؟ یا کنیم عمل قبالش در را خود و وظیفه بشناسیم، بفهمیم، ببینیم،
 وّقات؟ شویم می کردیم، تصدیق را عتمت
 مشةرق سمت از را سیاه های پرچم فرموده  وقتی حضرت به عنوان مثال 
 مهةدی خةدا خلیفه چون آنها بشتاب سوی به یخ روی بر خیز سینه حتی دیدی،

 ظهةور نزدیک های نشانه از سیاه، های پرچم که دانیم می همه خوب آنجاست.
 امام دست به را پرچم و آیند می اینها مهدی است که امام ظهور با مصادف تقریباً 
 ائمةه که اوصافی آن با دیدم را سیاه های پرچم آن من اگر حال دهند. می مهدی
 خلیفةه بةه و برسةانم آنها به را خودم خیز سینه دارم وظیفه آیا کردند، ذکر اطهار

 به من اگر نه؟ یا است یمانی و همان اول مهدی همان که شوم مهدی ملحق خدا
 کردی؟ تعیین مصداق شما عجب؟! ِاِاِااِ  گویی می شما خوب بشتابم، سمت آنها

 از کسی هر شدم زیرا جهنمی که نشناسم اگر کردی؟ و تعیین وقت ظهور برای
  کرد؟ کار چه باید باالخره است. خوب آتش اهل برگرداند، روی یمانی

 خراسانی، و یمانی و سفیانی خروج فرمودند  خودشان اطهار ائمه که وقتی
 کردند، خروج اینها که کوفه است و هنگامی سمت به روز، یک و زمان یک در

 را حةدی  ایةن اگةر مةا خةوب شةود. مةی ظاهر مهدی امام بعدش مقدار فتن
 پةس .انةد فرموده اطهار ائمه خود این را خوب وّقاتیم؟ کردیم؟ توقیت بخوانیم،

 محقةق حتمی عتمات اینکه از قبل گویند می خیر. نه بودند؟ وّقات اطهار ائمه
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 .دارد وجود آنها در هم بداء امکان عتوه به و دانند نمی ظهور را وقت بشود،
 بةه کةریم قرآن که عتماتی همان با اینکه بخاطر آمده، یمانی گوییم می ما

 یمانی او که فهمیدیم الله رسول وصیت با فرمودند، طهارت و عصمت بیت اهل
 بیةت اهةل احادیة  اسةت، بةا یمةانی او کةه فهمیدیم محمد آل علم است، با
 رؤیةای است، بةا یمانی او که فهمیدیم ایشان پرچم با است، یمانی او فهمیدیم

 است. یمانی او که فهمیدیم جبرئیل ملکوتی صیحه و آسمانی ندای و صادقه
 و یمةانی حتی وقتةی دانیم. نمی ما کند، می کی ظهور مهدی امام اما اینکه

 کردنةد مةا کوفه خروج سمت به هم با همزمان روز فتن در سفیانی و خراسانی
 دین کل به ما اال و بیاید باید دیگر ماه مهدی هشت امام قطعاً  توانیم بگوییم نمی
 ابدًا. شویم؛ می کافر

 اسةتدالل «.الوقةاتون کةذب»فرماینةد   می حضرت کافی اصول کتاب در 
 میقات، برای برود روز 71 شد قرار شد، بداء موسی حضرت مورد در که کند می

 یعنةی شةدند. مرتةد اسرائل بنی اکثر و روز 31 شد کرد، بداء را روز 71 خدا و
 فرمودند  لذا بشود، محقق محمد آل قائم امر مورد در است ممکن چیزی چنین

 آن در بةداء چةون کنةیم؛ نمةی تعیةین وقت که هستیم بیتی اهل نکنید ما توقیت
 اوصةافی همان با یمانی که وقتی ولی کنیم نمی تعیین وقت ما پس است. ممکن

 حجةت کةه او مقابةل در داریةم وظیفةه آمةد مةا نمودند ذکر بیت اهل ائمه که
 وقتی حال بشویم. همراه بکنیم، تمکین بشویم، تسلیم کنیم، اطاعت خداست،

 فةتن مةثتً  کةه فهمید شود می روایات حسب به کرد، کوفه خروج سمت به که
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 حتی بیت، اهل روایات حسب به اما مهدی ظهور خواهد کرد امام بعدش مقدار
 بیت اهل و است، ممکن بداء آنجا در چون کنیم، نمی مشخص وقت هم آنجا در

 بةداء اسةت ممکةن قیةام و ظهةور مةورد در و شد بداء موسی مورد در فرمودند
 و نیست وقت تعیین ما وظیفه است. الله خلیف  از اطاعت ما وظیفه شود. حاصل
 وقت قطعی تعیین خدا، حجت از غیر کسی هر کنند، می وقت تعیین که کسانی

 .است دروغگو کند، می ظهور موقع فتن در مهدی امام حتماً  بگوید و بکند
 پس آمده، یمانی پیش ها سال پرسند  اگر می در همین راستا گاهی دشمنان

 ؟اند ظهور نکرده هنوزحضرت مهدی چرا
 بةه سفیانی و یمانی خروج فاصله زمان کند، می تعیین زمان که اما روایاتی

 زمان یک در اینها گوید می یعنی کند. می بیان را  مهدی امام ظهور تا کوفه سمت
 بةه اینهةا کةه مَرب. وقتی از و سفیانی شرق از این شوند، می ور حمله کوفه به

 مةاه قةدر این مهدی مثتً  امام ظهور تا بعد به آن از شدند، ور کوفه حمله سمت
 کوفه سمت به خروجی هنوز سفیانی و یمانی است. این در حالیست که فاصله
 ساز سرنوشت و عظیم و مهم حادثه یک عنوان به که اتفاقی آن یعنی .اند نداشته

 ندارد معنا سؤال این پس نیفتاده. اتفاق هنوز شده، مطرح ظهور عصر طلیعه در
  نیامده. مهدی امام چرا که

 کردند، خروج کوفه سمت زمان به یک در خراسانی و سفیانی و یمانی اگر
 چرا کردند، خروج پیش ماه هشت مثتً  اینها بفرمائید توانید می شما تازه وقت آن

 بیةت، اهةل روایةات بةه توجه با تازه که مهدی نشده؟ امام ظهور از خبری هنوز
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 الحسةن بةن محمةد حضةرت محمةد، آل قائم ظهور زمان در بداء امکان چون
 صةادر اسةت تسةلیم کةه ای شةیعه یةک از هم سؤال این دارد وجود العسکری

امةا  برگةردد روزه سةی بودنةد منتظةر موسةی قوم فرمود  حضرت چون شود نمی
 مةذهب به برگشتند آنها و روز 31 شد روز 71 کرد فتنه کرد، بداء متعال خدای

 دو بیفتةد. اتفةاق هم ما قائم مورد ممکن است در اتفاق همین و پرستی گوساله
 اتفةاق سةوم مرتبه شد، حاصل بداء نوح قوم عذاب درباره نوح، قوم درباره مرتبه
 شةدند کافر و برگشتند نوح شیعیان و پیروان و قوم سوم دو جهت همین به افتاد.

 خةروج از قبةل تةا اوالً  پةس بکند. فتنه جور این را ما متعال ممکن است خدای
 کرد. تعیین شود نمی مهدی امام برای وقتی که یمانی
 بعةد به این از کردند، کوفه خروج سمت به سفیانی و یمانی که هم وقتی 

 برای افتاد، اتفاق نوح قوم و اسرائیل بنی قوم برای که فتنه هماناست  ممکن هم
 مةورد ایةن از بیشتر را ما که کنیم می مسألت متعال خدای از بیفتد. اتفاق هم ما

 زودتةر چةه هر الله شاء إن و ما بر بکند رحم و ندهد قرار سخت های آزمایش
 .بشود روشن فاطمه مهدی نورانی جمال چشمان مان به

دانستم ادعای ظهور یمانی ربطی به تعیین کةردن وقةت  می جواب  من هم
دهید تا بطةتن  می ندارد اما سوال را اینگونه مطرح کردم تا ببینم شما چه جواب

 مبانی شما بیشتر آشکار شود.
 در پاسخ به ادعاهای شما باید گفت 

 در احادی  آل محمةد  باشد، واجب یمانی شناخت که فرض بر اوالً 
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 او خروج روایات، تصریح طبق و ،3او ظهور نه شده گفته سخن او خروج از تنها
 سفیانی خروج روایات، تصریح طبق باز و 5بود خواهد همزمان سفیانی خروج با

 است ماه نه همین در و 7کشد نمی طول بیشتر ماه نه حکومتش مدت و ماه شش
 خروج تا ظهور بین روایات، طبق زیرا نماید می خروج و ظهور محمد آل قائم که

 بیسةت از کمتةر و مةاه سه یعنی است فاصله محرم 31 تا رمضان 57 از ایشان
 3روز.

 معةین ظهةور برای زمانی شود شناخته یمانی اگر که است صورت این در
 .است نشده

 و شده مطرح روایت یک در تنها یمانی از اطاعت بودن واجب مساله ثانیاً 
 .نیست اثبات قابل

 است؟ کوفه سمت به یمانی و سفیانی خروج همزمانی گفتید کجا از ثالثاً 
 سةفیانی خةروج محل و 5است یمن یمانی خروج محل بیت اهل روایات طبق
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 تصریح اما آید می کوفه به یمانی روایت یک طبق بله .3باشد می شامات و دمشق
 5.است یمانی از غیر کند می داد و عدل از پر را زمین که کسی آن کند می

 بیانات از آنهاست در مهدی خدا خلیفه که مشرقی سیاه پرچم روایت رابعاً 
 شةیعه نةزد اعتباری که است سنت اهل منقوالت از بلکه نیست  بیت اهل

 .ندارد
 فقط بداء امکان اصل دارد، وجود بداء امکان حتمی عتمات در اینکه اما

توسط  در سفیانی بداء وقوع اما شده بیان روایتی ضعیفتک  در سفیانی به نسبت
 :جمله از گشته، شده رد  ائمه خود

در پاسخ کسی که گفت امیدوارم اجل سفیانی اجل موقوف ة   باقر امام
  بداء پذیر ة باشد فرمودند  نه به خةدا قسةم سةفیانی یقینةًا از محتومةات اسةت 

 قةال  المحتةوم؟ مةا حمةران  له فقال موقوف. اجل و محتوم اجتن اجل انهما»
 حمران  قال المشی . فیه لّله الذی قال  الموقوف؟ ما و قال  غیره. یکون ال الذی

 الّلةه و ال   جعفر ابو فقال الموقوف! من السفیانی اجل یکون ان الرجوا انی
 7«.المحتوم لمن انه

دادن آن فرمودند  از محتوماتی که هیچ چةاره ای از رخ نیز امام صادق
 ان بّد  ال الذی المحتوم من»ج سفیانی و خسف بیداء است  وقبل قائم نیست خر

                                                           
 711، الَیب  للنعمانی  758  3. کمال الدین ج3
 . قبًت به این روایت پرداخته شد.5
 5ح 713. الَیب  للنعمانی  7
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 3«.بالبیداء خسف و السفیانی خروج القائم قبل یکون
 است یمانی همان بصری احمد اید فهمیده چیزها یکسری با اینکه خامساً 

 فرمودند، طهارت و عصمت بیت اهل به کریم قرآن که عتماتی از عبارتند آنها و
 .صادقه رؤیای پرچم، بیت، اهل احادی  محمد، آل علم الله، رسول وصیت

 فرمةوده، احمةد دربةاره عتمةاتی چةه بیت اهل به قرآن فهمم نمی که من
 دوازده از حرفةی روایةت سةه در کةه دارد روایات چهار هم وفات شب وصیت
 مساله این حدی  یک در تنها و گفته سخن امام دوازده از فقط و نشده زده مهدی

 مورد در اما سندی و داللی دارد.  اشکال سی بر بالغ هم حدی  آن که شده وارد
 روایةات تصةحیف و تحریف و غلط حرفهای از پر هایش کتاب که احمد علم

 تعداد گویند می سنی و شیعه در متواتر روایات که بیت اهل احادی  اما و است.
  تاست. دوازده امت این اوصیای و ائمه و خلفاء

 رؤیای اما و نکردید ارائه چیزی معقول نا و سبک تاویتت جز که پرچم اما
 کةه اذان شأن حتی که شده تصریح صحیح سند چندین با روایتی در که صادقه
 شةده معرفةی خةواب توسةط که آنست از باالتر خیلی باشد می مستحب عملی
 گةرو در بشر ابدی شقاوت و سعادت که خدا حجت شناخت به برسد چه باشد

 5ست.ا آن
 کردند یعنی سال ظهور را مشةخص نمی سادسًا اینکه اهل بیت وقت تعیین
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 3ح 385  7. الکافی ج5
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کردند و این ربطی ندارد که عتمات حتمی برای رخداد ظهور و قیام را بیان  نمی
کنند و اال این همه روایت که روز و ماه زمان ظهور و زمان خروج قةائم را بیةان 

 چیست؟ اند کرده
داده که خبر قبلی را داده  می بداء همواره در زمان خود معصومی رخ سابعاً 

نموده، همچنانکه بداء در میقات  می بوده و خود معصوم هم رخداد بداء را تایید
اتفاق افتاد اما رخ دادن بةداء در زمةان غیبةت در زمان خود موسیموسی

چیز دیگری در  تنها مساوی با گمراه شدن شیعیانی است که جز روایات اهل بیت
دسترس ندارند لذا قطعًا درباره عتمات حتمی و زمةان خةروج قةائم بةدائی رخ 

 نخواهد داد.
باید توجه داشت که و اما در مورد تنظیر میقات قائم به میقات موسی

گفتنةد  می ابتدا و انتهای وقت کامًت مشخص بود و اهل بیتموسی به نسبت
کنیم چون احتمال بداء وجود دارد، اما اینکه  نمی ما چنین وقتی را برای قائم بیان

کند وقت را  می بگویند هر وقت سفیانی به حکومت رسید بعد از نه ماه قائم قیام
نةدارد. غیةر از « کةذب الوقةاتون»لذا منافاتی با  اند به صورت روشن بیان نکرده

قةائم اینکه برای موسی عتمتی برای باز گشتش گذاشته نشةده بةود امةا دربةاره 
شود  می عتماتی گذاشته شده که تخلف از آنها تنها باع  حیرت و سر در گمی

 و بداء در آنها امکان ندارد.
 روایتةی هةیچ در اما راجع به سوالی که مطرح کردید همانگونه کةه گفةتم
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 غةرب از او و شةرق از این و است کوفه سمت به سفیانی با یمانی خروج نگفته
لطفًا  پس غرب، از سفیانی و شرق از او که شده گفته یخراسان مورد در این بلکه

ْفَیاِنيُّ »ندهید  نسبت یبت اهل به و نیاورید در چیزی خودتان از اْلُخَراَساِنيُّ َو السُّ
ِرِب َیْسَتِبَقاِن ِإَلی اْلُکوَفِ  َکَفَرَسْي ِرَهان    اْلَمْشِرِق   َهَذا ِمَن  َْ  3«.َو َهَذا ِمَن اْلَم

 و دعوت و ظهور نه است یمانی خروج فقط آمده روایات در از طرفی آنچه
 .کوفه نه شده ذکر یمن از او خروج همچنانکه خروج، و لشگر و بیعت
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 هفتم جلسه
ده امام زشما چطور اعتقاد به سی  

خواهید با کتاب شیخ  می دارید و

 طوسی آن را اثبات کنید؟
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 دوازده که گوید م  «غیبت» کتاب در خودش طوس  . شیخ11سؤال 

یم بیشتر امام  از و بودند امام  سیزده که داشت وجود منحرف  فرقه و ندار
یید امیام سییزده به اعتقاد چطور شما .اند بوده باطل پ  رفتند  بین  و دار
                             کنید؟ اثبات را طوس  آن شیخ کتاب همین با خواهید م 

 نیستیم. طوسی شیخ از بزرگتر و طوسی شیخ مقلد عقایدمان در مامدعی  
 گیریم. می محمد آل و محمد پیَمبر، عترت و کریم قرآن از را عقایدمان ما

 که اینست سر بر بلکه نیست طوسی شیخ از تقلید سر بر صحبت جواب 
 عقائةد که دورانی یعنی ندارد صَری غیبت عصر تا چندانی فاصله طوسی شیخ

 و مانده باقی نخورده دست بوده رسیده بیت اهل از که گونه همان به کلی شیعه
 شةیعه صةحیح عقائةد و بیت اهل بیانات عموم به واسطه سه دو با طوسی شیخ

 بوده نظر اختتف جزئی مسائل بعضی در است ممکن بله است. داشته اشراف
 بوده، ائمه تعداد و امامت بح  که شیعه اعتقادی مساله ترین اصلی در اما باشد

 .ندارد معنا صدوق شیخ و مفید شیخ و طوسی شیخ اشتباه فرض
 مةردم تک تةک منظور شما اگر کیست؟« ما» از منظور شما اینکه از غیر

 را روایةات و قةرآن بةه مراجعه سواد مردم تک تک دانید می به خوبی که هستند
 برسد چه است عربی زبان مترجم از تقلید کنند می تقلیدی که کمترین و ندارند

 پةس باشةند. داشته روایات و قرآن به نسبت الزم های تخصص از خبر اینکه به
 کةه آنچه تابع و کنند مراجعه شناس دین متخصصین به که ندارند این جز راهی
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 نیست تابعیت و تقلید ائمه، مساله تعداد مورد در اما باشند. اند آورده بدست آنها
 شیعه و ها سنی از اعم استمی های فرقه تمام زیرا اینهاست از باالتر خیلی بلکه
 کبری غیبت و صَری غیبت و ائمه حضور دوران طول در امامی دوازده غیر های
 ائمه تعداد حصر به اعتقاد یعنی هستیم امامی دوازده شیعه ما که دانستند می
 شیعه بافته، فترت دوران درباره احمد که داستانی طبق اینکه نه داریم دوازده در
 جةای بةه اشةتباهی مثتً  و شده کشیده عقیدتی انحراف به کبری غیبت دوره در

 .است گشته معتقد امام دوازده به امام سیزده
 علوم از ایرشته هیچ در شما که هستید خودتان ما از منظور شما اگر اما و

 رجال نه و تشیع تاریخ نه عقائد نه حدی  تفسیر، نه نه ندارید تخصص استمی
 .است محض اشتباه روایات و قرآن به مستقیم مراجعه در این صورت درایه. و

 عقائد« غیبت»در کتاب  طوسی شیخ گویم می بدانید بیشتر اینکه برای اما
 عصةر در شیعه عقائد بر کامل اشراف که کسی عنوان به بلکه ننوشته را خودش
دارد این کتاب را نگاشته و اعتقاد شیعه را درباره مهدویت بیان کرده  ائمه حضور

 اسةاس بةر شةیعه در اعتقادات   الجعفری عقائدال نام به کتابی است. همچنانکه
 کةه نیةاورده مهةدیین از سةخنی هةیچ آن در نگاشةته و  بیةت اهل روایات

 شةیخ اسةت. همچنانکةه نداشته جایگاهی شیعه نزد ای عقیده چنین رساند می
 دوره کةه بةوده پةدرش شةاگرد و آمةده دنیا به صَری غیبت دوره در که صدوق
 واسةطه به نموده، دریافت ایشان از را درست عقائد و درک را  ائمه حضور
 تالیف را شیعه اعتقادات کتاب نموده، نقل پدرش از را آنها از بسیاری که روایاتی
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اهةل بیانةات طبةق شةیعه عقائةد بداند خواست و آمد آینده در کس هر که کرده
 از سةخنی هةیچ نیةز کتاب این در و کند مراجعه کتاب این به چیست بیت

و از همه جالبتر، شما که ادعا می کنیةد تةابع احادیة   .است نشده زده مهدیین
تعدی کردن از  اً وجود دارد که صریح از اهل بیت  یحدیث ،اهل بیت هستید

را باطل مةی شةمرد و اتفاقةًا در کتةاب غبیةت و بیشتر دوازده امام به سیزده امام 
ی ِإَلةی َثاِلةَ  َعَشةَر »طوسی هم ثبت شده است   ةُه َیَتَعةدأ َو َقاِئل  َیْمةُرُق ِبَقْوِلةِه ِإنأ

 1«.َفَصاِعداً 
 درسةتی حةرف قضةاء از گفتةه، طوسةی شیخ که چیزی این اصتً مدعی  

 و -امةام سةیزده نةه -امام  دوازده فرماید  می وصیتش در هم پیَمبر است، زیرا
 امةام تةا 35 از تةر پایین مهدی دوازده مقام شود می معلوم مهدی؛ پس تا دوازده
 خةا  معنةای بةه امةام لکن و هستند خدا حجت و خدا خلیفه هم آنها است.
 که تعارف امام، 37بگوید  خواست می اکرم پیَمبر اگر و هستند. امام 35 همان

 امام. 37 فرمود می شریفش وصیت در نداشت،
 همةان اول مهةدی چةون کةرد ذکةر را اول مهةدی پیامبر در وصیتش تنها

 وصةیت با باید لذا آید. می زمان امام از قبل که زمان است امام وصی و فرستاده
 امام خود آیند و می الهی عدل دولت در بعداً  دیگر مهدی یازده کند. اما احتجاج

 .کنند می معرفی ار آنها زمان،
 گذشته های امت به نسبت که بوده اصطتحی عام، معنای به امام جواب 
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 بیشةتر معنا یک خدا، امام رسول روایات مطابق استم امت در اما داشته کاربرد
 که است واحدی معنای همان به امام منظورشان امام دوازده گفتند اگر لذا ندارد

 بیشتر نه و امام دوازده گفته طوسی شیخ اگر نتیجه در .اند نموده تعریف خودشان
 امةام دوازده نةه اسةت مطةرح روایةات در که واحدی معنای همان به امام یعنی

 .عام امام دوازده و خا 
 احمد که کرده تصریح مکتوباتش بعضی در صراحتاً  نجف مکتب طرفی از

 جةابر لةوح حةدی  شةما مهم مستمسکات از یکی اتفاقاً  و 3است سیزدهم امام
 دیگر ردیف در  زهرا حضرت فرزندان از دوازدهم وصی آن در که باشد می

 .است نشده داده آنها با فرقی هیچ و بوده اوصیاء
 چةه دوازده در اوصةیاء و خلفةاء تعةداد حصةر نصةو  بةا کنةار، به اینها

 معنةای بةه و عةام معنةای بةه وصةی بگوییةد توانید نمی دیگر که آنجا کنید؟ می
 .نیست بعید شما از البته و خا  معنای به و عام معنای به خلیفه خا ،
 اسةت؟ ائمةه از تةر پةایین مهةدیین مقام گویید می مبنایی چه بر طرفی از

 امةا و است؟ دلیلی چه این مهدی؟ دوازده و امام دوازده شده گفته اینکه صرف
 اسةت خوب داند نمی امام را مهدیین که کنید می تمسک ابوبصیر روایت به اگر

 حالیکه ، در«شیعتنا من قوم» مهدیین کند می تصریح که بخوانید هم را اش ادامه
 قةول بةه زیةرا «ابنائنةا مةن قوم»گفت   می بودند می ائمه فرزندان از مهدیین اگر
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 .ندارند تعارف کسی با که بیت اهل خودتان
 شةما آوردید؟ در کجا از را آیند می عدل دولت در ها مهدی بقیه اما اینکه

 ذکةر را مهدیین بقیه چرا پس است ضتل از عاصم وصیت این کنید می ادعا که
 بر مبنی هاشم الله عبد ادعای با ها رایاتی یعنی شما از شده جدا فرقه ی تا نکرد
 به قائل خیلی شما که آنجا از گویم می من نشوند؟! گمراه است دوم مهدی اینکه
 همةان دوم مهةدی و شود بداء هم اول مهدی به نسبت است ممکن هستید بداء
 درباره بداء امکان چون پس دارد. را ادعا همین نیز هاشم الله عبد که باشد قائم
 مهدی به الاقل ضتل از عاصم وصیت در باید پیامبر حتماً  بوده اول مهدی قیام
 مةا اگةر فرمودند صادق امام زیرا به قول خودتان کردند. می تصریح هم دوم

 انکار داد رخ فرزندش فرزند یا فرزند در و گفتیم چیزی بیت اهل از مردی درباره
 کةامتً  بیایةد زمةان امةام از قبةل و باشد قائم دوم مهدی اینکه امکان لذا 3نکنید
 .دارد وجود

 آوردیةد؟ در وصیت کجای از را است زمان امام فرستاده اول مهدی اینکه
 و دهند می احمد به را ختفت وفات هنگام به زمان امام وصیت، نص طبق اتفاقاً 
 معنایش هم فقره این در رفته کار به مرگ معنای به قبل، وفات فقره یازده در چون

 است. همین
 امةر یعنی آورد، می جدید امر قائم که این اینها همه به کنار، اصتً مدعی  
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 شةد نمی دیگر که باشد داشته خبر آن از طوسی شیخ بود قرار اگر و است جدید
 یعنةی امةر اسةت. جدیةد امةر همین با ظهور زمان در شیعه امتحان جدید. امر

 و خلیفةه مهةدیین یعنةی است، عام معنای به امامت این منتها امامت. و والیت
 احمةد سةید خةود را ایةن نیسةتند. امةام  35مقام حد در اما هستند خدا حجت
 مهةدی 35 مقةام بةا امةام 35 مقةام که داده توضیح متشابهات کتاب در الحسن
 اینهةا است. متفاوت پیَمبر مقام با علی امام مقام که جور همان است. متفاوت

 مبین فتح مقام که اکرم پیَمبر مقام و اعظم عرش سرادقات و عرش و کرسی در
 اطةتق خةا  طور به امام دوازده مقام به دارند. هم با متفاوتی مقامات ،است

 مهدی. 35 و امام 35 هستیم عشری اثنا شیعه ما است. امام 35کرد و گفت امام
 خةود آمةده. احادیة  خةود در این کند. می پیدا را امامت مقام اول مهدی منتها
 دوازدهم فاطمه؛ و علی نسل از امام دوازده که آورده روایت تا چند طوسی شیخ
 سةید هسةتند. تةا 35 ایةن علی پدران و علی؛ پیَمبر امام و پیَمبر نسل از امام

 را اول مهةدی جاهةا بعضی در چرا که داده توضیح متشابهات کتاب در خودش
 امام. نه کردند، حساب مهدی را اول مهدی جاها بعضی در کردند، حساب امام
 .اوست های مقام و حیثیات و جهات تفاوت بخاطر این

 چةه بةه جدیةد امةر امةا قبةول، آورد مةی جدیةد امةر مهدی اینکه جواب 
 جدید؟ امامت معنای به معناست؟

 قائمیتش خود اینکه نه آورد می جدید امر قائم که کنند می تصریح روایات
 عرضةه جدیةدی امةر شةده ثابةت بةودنش قةائم که کسی یعنی باشد. جدید امر
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 .نیست والیت و امامت معنای امر از مراد نتیجه در کند می
 بلکةه نیسةت جدیةد امةر آوردن قةائم، شناخت معیار علمی  عبارت به و
 .است موعود قائم آمدن جدید، امر شناختن متک

 فةرد آن قائمیةِت  ثبةوت فةرع جدیةد، امةر اظهةار اینکةه بر ما سخن دلیل
 مفةاد را جدیةد سةنت و کتةاب و امر آوردن که است متعددی روایات باشد، می

 او بةودن قةائم زمانیکةه یعنةی دانةد، مقام می و رکن بین کعبه کنار قائم با بیعت
 :کنند بیعت وی با خواهند می مردم و شد مشخص

ي»کنةد   می بیعت جدیدی کتاب بر مردم با مقام و رکن بین قائم •  َلَکةَأن 
ْکِن  َبْیَن  ِإَلْیهِ  َاْنُظُر  اَس  ُیَباِیُع  اْلَمَقاِم  َو  الرُّ  3«.َجِدید    ِکَتاب   َعَلی النأ

 بیعةت جدیةدی برهةان و کتةاب و امةر بر مردم با مقام و رکن بین قائم •
ي»کند   می ْکِن  َبْیَن  ِإَلْیهِ  َاْنُظُر  َلَکَأن  اَس  ُیَباِیُع  اْلَمَقاِم  َو  الرُّ  َو  َجِدید   ِبَأْمر   النأ

َماءِ  ِمَن  َجِدید   ُسْلَطان   َو  َجِدید    ِکَتاب    5«.السأ
 :است خروج و قیام از بعد جدید امر آوردن این، از باالتر بلکه

 امةر سةپس کننةد مةی پةا بةر ارها خیمه کوفه مسجد در قائم اصحاب •
 ِفةي اْلَفَسةاِطیَط  اْلَقةاِئِم  َاْصَحاُب  َضَرَب »رسد   می آنها به جدیدی
 7«.َجِدید   َاْمر   اْلُمْسَتْأَنَف  اْلِمَثاَل  ِإَلْیِهُم  ُیْخَرُج  ُثمأ  ُکوَفاَن  َمْسِجِد 
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 دعوت جدیدی امر به خدا رسول مثل را مردم کند قیام که زمانی ما قائم •
اَس  َدَعا َقامَ  ِإَذا َقاِئَمَنا ِإنأ »کند   می  َرُسوُل  ِإَلْیهِ  َدَعا َکَما َجِدید   َاْمر   ِإَلی النأ
هِ   3«. اللأ

 َجِدید   ِبَأْمر   اْلَقاِئُم  َیُقومُ »کند   می قیام جدید قضاء و کتاب و امر به قائم •
 5«.َجِدید   َقَضاء   َو  َجِدید    ِکَتاب   َو 

 بةر حمل نکرد جدید امر این اظهار زمان به ای اشاره حدی ، یک اگر لذا
اِعي»]شود   می روایات همین ا[ َیْسَتْأِنُف الدأ ا ُدَعاًء َجِدیدًا َکَما َدَعةا َرُسةوُل   ِممأ ِمنأ

ِه   7«.اللأ
 هةیچ در خفةی، امةر امةا بةود، جدیةد امر درباره همه گفتیم که اینها ثانیاً 

 و -« خفةی بةأمر یأتی» :آورد می خفی امریمهدی یا قائم که نیامده حدیثی
 بةه مهةدی گویند می متعدد روایات بلکه - است احمد پیروان دقت عدم از این
 وجةه از هم راوی و است مفعول اسم «مهدی» چون شود، می هدایت خفی امر

 :پرسد می صیَه همین به تسمیه
َما»شود   می هدایت مخفی امری به که اینست مهدی تسمیه وجه َي  ِإنأ  ُسم 

هُ  َمْهِدّیاً  اْلَمْهِديُّ  نأ
َ
 3«.َخِفي   َاْمر   ِإَلی ُیْهَدی أِل
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 احمد عقاید و قائم دوئیت و مهدیین به وصیت همان خفی، امر آن اینکه و
 عکس بر بلکه ندارد، وجود برایش روایی دلیل که ادعاست صرف باشد، بصری

 است  شده معرفی حضرت غیب علم خفی، امر این روایاتی در
 هدایت مخفی امر به که شده نامیده مهدی جهت این از فقط مهدی الف(

 سةراغ گنةاهی او از مةردم که فرستد می مردی دنبال که حد این تا حتی شود می
 و زند می حرفی اش خانه در کسی که حد این تا حتی و کشد می را او پس ندارند

 امر إلی یهدي ألّنه المهدي سّمي إّنما»دهد   گواهی او بر دیوار که ترسد می
 ذنبةا لةه اّن( الکوفة  اهةل و )بةه الناس یعلم ال رجل إلی یبع  اّنه حّتی خفي،
 3«.الجدار علیه یشهد ان فیخاف بیته في یتکّلم احدهم اّن  حّتی فیقتله،

 هةدایت مخفةی امةر بةه کةه شةده نامیده مهدی این برای فقط مهدی ب(
 او و فرستد می مردی شود،دنبال می هدایت دارند سینه در مردم آنچه به شود، می

َما» است  کشته را او چرا داند نمی کسی و کشد می را َي  ِإنأ هُ  َمْهِدّیاً  اْلَمْهِديُّ  ُسم  نأ
َ
 أِل

ْمر    ُیْهَدی
َ
اِس، ُصُدورِ  ِفي ِلَما ُیْهَدی ، َخِفي   أِل ُجِل  ِإَلی َیْبَعُ   النأ  َیْدِري اَل  َفَیْقُتُلهُ  الرأ

 5«.َقَتَلهُ  ء   َشْي  َاي   ِفي
 امةر بةه او چةون فرمةود  شةده؟ نامیده مهدی ایشان چه برای پرسیدم ج(

 گناهی او از کسی که فرستد می اصحابش از مردی سراغ کند می هدایت مخفی
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ي  »کشد   می را او و ندیده
َ
َي  ء   َشْي  أِل هُ  َقاَل  اْلَمْهِديأ  ُسم  نأ

َ
ْمر    َیْهِدي أِل

َ
 َیْبَعُ    َخِفي   أِل

ُجِل  ِإَلی  3«.َفَیْقُتُلهُ  َذْنب   َلهُ  ُیْعَرُف  اَل  َاْصَحاِبهِ  ِمْن  الرأ
ْمر   َیْهِدي» نسخه این در البته

َ
 کةرده تفسیری ولی آمده، معلوم صیَه به «أِل

 .ندارد بصری احمد ادعای به هم ربطی و سازد می مجهول صیَه با که
 غةار از اصةلی انجیل و تورات اظهار خفی امر آن دیگر، روایات در نیز و
 است  شده معرفی مخفی های گنج خروج و انطاکیه

 هدایت مخفی امر به که شده نامیده مهدی جهت این از فقط مهدی الف(
 هةر اهل بین و نموده خارج انطاکیه غار از را خدا کتب سائر و تورات او کند می

َما»کند   می خارج را زمین های گنج و نماید، می حکم کتاب همان طبق کتاب  ِإنأ
َي  هُ   اْلَمْهِدَي   ُسم  نأ

َ
ْمر   َیْهِدي أِل

َ
ْوَراةَ  َیْسَتْخِرُج  َخِفيٍّ  أِل هِ  ُکُتِب  َساِئَر  َو  التأ  َغةار   ِمْن  اللأ

ْوَراةِ  َاْهِل  َبْیَن  َفَیْحُکُم  ِبَأْنَطاِکیأ َ  ْوَراةِ  التأ ْنِجیِل  َاْهِل  َبْیَن  َو  ِبالتأ ْنِجیِل  اْلِ  َاْهِل  َبْیَن  َو  ِباْلِ
ُبورِ  ُبورِ  الزأ ْنَیا َاْمَواُل  ِإَلْیهِ  ُتْجَمُع  َو  ِباْلُفْرَقاِن  اْلُفْرَقاِن  َاْهِل  َبْیَن  َو  ِبالزأ َها الدُّ  ِفةي َمةا ُکلُّ

ْرِض  َبْطِن 
َ
اِس  َفَیُقوُل  َظْهِرَها َو  اأْل ْرَحامَ  ِفیهِ  َقَطْعُتْم  َما ِإَلی َعاَلْواتَ  ِللنأ

َ
 ِفیهِ  َسَفْکُتْم  َو  اأْل

َماءَ  هِ  َمَحاِرمَ  ِفیهِ  َرِکْبُتْم  َو  الد   5«.َقْبَلهُ  َکاَن  َاَحد   ُیْعَط  َلْم  َشْیئاً  َفُیْعَطی اللأ
 غیبةت در مةتن همین اوالً  اما شده، ثبت معلوم «یهدی»نیز  نسخه این در
 امةر از کةه تفسةیری ثانیاً  و شده ضبط مجهول صورت به االنوار بحار و نعمانی
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 .ندارد احمد ادعای به ربطی باز البته و سازد، می مجهول صیَه با کند می خفی
 هةدایت مخفةی امر به که شده نامیده مهدی جهت این از فقط مهدی ب(

َما»نماید   می خارج انطاکیه غار از را خدا کتب سائر و تورات و شود می َي  ِإنأ   ُسم 
هُ  َمْهِدّیاً  اْلَمْهِديُّ  نأ

َ
ةْوَراةَ  َیْسةَتْخِرُج  َو  َخِفيٍّ  َاْمر   ِإَلی ُیْهَدی أِل ةهِ  ُکُتةِب  َسةاِئَر  َو  التأ  اللأ

َوَجلأ   3«.ِبَأْنَطاِکَی  َغار   ِمْن  َعزأ
 شده نامیده مهدی علت این به فقط مهدی کرده  نقل حماد بن نعیم و ج(

 بیةرون شةام هةای کةوه از را آنهةا و شةود می هدایت تورات اسفار به او چون که
 إّنمةا»آورنةد   می ن کتابها به او ایمانآآورد و جماعت کثیری از یهود بخاطر  می

 جبةال مةن یسةتخرجها التةوراة اسفار من اسفار إلی یهدی ألّنه ؛ المهدي  سّمي
 5«.کثیرة جماع  الکتب تل  علی فیسلم الیهود، إلیها یدعو الشام،
 نشده، هدایت خفی امر یک به مهدی طوسی شیخ روایت طبق همچنین و

 نامیةده مهدی ایشان علت چه به پرسیدم :است مخفی امور همه از سخن بلکه
ي  »شةود   مةی هةدایت مخفةی امور همه به چون فرمود  شده؟

َ
َي  ء   َشةْي  أِل  ُسةم 

هُ  َقاَل  اْلَمْهِديأ  نأ
َ
 7«.َخِفي   َاْمر   ُکل   ِإَلی ُیْهَدی أِل

 از جمهةور که کند می هدایت امری به مهدی که آمده چنین روایتی در بله
اَس  َدَعا  اْلَقاِئُم  َقامَ  ِإَذا»اند   شده گمراه آن ْسَتِم  ِإَلی النأ  َهةَداُهْم  َو  َجِدیةداً  اْلِ
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َما َو  اْلُجْمُهوُر  َعْنهُ  َفَضلأ  ُدِثَر  َقْد  َاْمر   ِإَلی َي  ِإنأ هُ  َمْهِدّیاً   اْلَقاِئُم   ُسم  نأ
َ
 َاْمةر   ِإَلی َیْهِدي أِل

وا َقْد  َي  َو  َعْنهُ  َضلُّ  دانةد مةی حدی  به آشنای هر ولی ،3«ِباْلَحق   ِلِقَیاِمهِ  ِباْلَقاِئِم  ُسم 
 اصةل از هةا سةنی و شةیعه، نه هستند سنت اهل روایات، در «جمهور» از مراد

نسخه نقل در روایت همین متن اینکه از غیر مهدی؛ 35 نه اند شده گمراه امامت
 کةه 5«َعْنةه َمْضةُلول   َاْمةر   ِإَلی ُیْهَدی»شده   ثبت مجهول صورت به متعدد های

 .کردن هدایت نه است مطرح مضلول امر به مهدی امام شدن هدایت مساله
 باید علی، و پیامبر یا فاطمه و علی نسل از امام دوازده روایات به نسبت اما

 داللةت و سةند نظةر از تعدادشةان، بةودن کةم کنار در روایات این عموم گفت
 هةر بةه ،کامةل تةوجهی بةی با شما اما هستند بدل نسخه دارای و بوده مخدوش

 .کنید می تمسک هست اعتقادتان که مطابق ای نسخه
احمد امیام نیسیتند پی   و وصیت  مهدیین حدیث . طبق12سؤال 

 دانید؟ م  چطور شما آنها را امام
رسول فرمودند امام زمان  حضرت چطور پس نیستند، امام اواًل اگرمدعی  

 ؟ کسی«المقربین اول إبنه إلی فلُیَسِلمها»ختفت و وصیت را به او تسلیم کند  
اسةت.  غلطةی حةرف این که شود می متوجه کند، نگاه را وصیت حدی  که متن

 دیگر داریم که متعدد منابع و طوسی غیبت کافی، در کتاب حدی  همه ثانیًا این
 زهةرا کةه فاطمةه لوح حدی  فاطمه، همچنین و علی نسل از امام 35گوید  می
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 اوالد از کةه علةی خوب امةام فاطمه، اوالد از نفر  35گوید می تر روشن خیلی
 آنهةا آخری که بودند فاطمه اوالد از نفر گوید دوازده می نبوده، و حدی  فاطمه

 اسم یعنی چه؟ یعنی بود. علی تا 7 بود، ها اسم این داخل محمد تا 7 بود و قائم
 او مقةام چةون نبوده فاطمه نسل از امام 35 جزء طالب ابی بن علی امام مقدس

 است. امام 35 از باالتر
واضةح  علتش گوییم، می امام و دیگر مهدیین اول مهدی به که این بنابراین

 خواهید انکار واضحات کنید. می است ولی شما
« فلیسةلمها»در « ها»ر یدرباره حدی  وصیت باید دانست که ضمجواب  

گردد و یا به ختفت و به هر کدام که برگردد ربطی به امامةت  می یا به وصیت بر
ندارد زیرا درست است که ختفت و وصایت در دوازده امةام مةتزم بةا امامةت 

ه و است اما از آنجا که خود حدی  وصیت بین امامت و مهدویت فةرق گذاشةت
شویم کةه وصةایت و ختفةت  می گفته دوازده امام و سپس دوازده مهدی متوجه

مهدیین تتزمی با امامت ندارد. غیر از اینکه تسةلیم وصةایت یةا ختفةت تنهةا 
درباره مهدی اول بیان شده و درباره دیگر مهدیین سةخنی گفتةه نشةده تةا مةورد 

 بح  قرار گیرد.
راوان حصر عدد اوصیاء و خلفاء بماند که تک حدی  وصیت با احادی  ف

 تعارض دارد و قابل اثبات نیست. 35استم در 
و این سخن تازه در صورت قبول قرائت متعارف حدی  وصیت است  و اال 
همانطور که بعدًا توضیح خواهیم داد طبق نسخه بدل حدی  وصیت و همچنین 
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ند و چیزی طبق تفسیر جدیدی از حدی  وصیت، مهدیین همان دوازده امام هست
 ر وصی وجود خارجی ندارد.ابه نام بیست و چه

 نسخه چهار دارای لوح و اما حدی  لوح، بارها توضیح داده ایم که حدی 
 :باشد می

 و طالةبابیبنعلی اولینشان که نفرند 35 اوصیاء السفاتج  ابو از 3 نسخه
 سه نام و است قائم آخرینشان که باشند می زهرا حضرت فرزندان از دیگر نفر 33

 امام باقر، محمد امام  محمد )سه است علی نفرشان چهار نام و محمد نفرشان
دهةم و هشةتم و چهةارم و اول امام علی  چهار و دوازدهم، امام و جواد،محمد

 ) 
َشی َضْوُؤهُ  َیَکادُ  َلْوح  » َْ ْبَصاَر  َی

َ
 َو  َظةاِهِرهِ  ِفةي َثَتَثة    اْسماً  َعَشَر  اْثَنا ِفیهِ  َو  اأْل

 ِهةَي  َفِإَذا َفَعَدْدُتَها َطَرِفهِ  ِفي َاْسَماءَ  َثَتَث ُ  َو  آِخِرهِ  ِفي َاْسَماءَ  َثَتَث ُ  َو  َباِطِنهِ  ِفي َثَتَث   
ْوِصَیاءِ  َاْسَماءُ  َهِذهِ  َقاَلْت  َهُؤاَلءِ  َمْن  َاْسَماءُ  ُقْلُت  َعَشَر  اْثَنا

َ
ُلُهْم  اأْل ي اْبُن  َاوأ  َاَحَد  َو  َعم 

ةداً  ِفیهِ  َفَرَاْیُت  َجاِبر   َقاَل  اْلَقاِئُم  آِخُرُهْم  ُوْلِدي ِمْن  َعَشَر  ةداً  ُمَحمأ ةداً  ُمَحمأ  ِفةي ُمَحمأ
 «.َمَواِضَع  َاْرَبَع ِ  ِفي َعِلّیاً  َعِلّیاً  َعِلّیاً  َعِلّیاً  َو  َمَواِضَع  َثَتَث ِ 

 چنةد کنةد اشةاره اینکه بدون و نفرند 35 اوصیاء الجارود  ابو از 5 نسخه
 نفرشةان چهار نام و محمد نفرشان سه نام هستند زهرا حضرت نسل از نفرشان

 :است علی
ْوِصَیاءِ  َاْسَماءُ  ِفیهِ  َلْوح  »

َ
 ِمةْنُهْم  َثَتَثة    اْلَقةاِئُم  آِخةُرُهُم  َعَشَر  اْثَنْي   َفَعَدْدُت  اأْل

د    «.َعِلي    ِمْنُهْم  َاْرَبَع    َو  ُمَحمأ
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 سه نام که  زهرا حضرت اوالد از نفرند 35 اوصیاء الجارود  ابو از 7 نسخه
 شوند میعلی امام عتوه به )که بوده علی نفرشان چهار نام و محمد نفرشان

 تا(  37
ْوِصَیاءِ  َاْسَماءُ  ِفیهِ  َلْوح  »

َ
 َثَتَث    اْلَقاِئُم  آِخُرُهُم  َعَشَر  اْثَنْي  َفَعَدْدُت  ُوْلِدَها ِمْن  اأْل

د   ِمْنُهْم  هِ  َصَلَواُت   َعِلي    ِمْنُهْم  َاْرَبَع    َو  ُمَحمأ  «.َاْجَمِعیَن  َعَلْیِهْم  اللأ
 سه نام که  زهرا حضرت اوالد از نفرند 35 اوصیاء الجارود  ابو از 3 نسخه

 شةوند می علی امام عتوه به )که بوده علی نفرشان سه نام و محمد نفرشان
 تا(  37

ْوِصَیاءِ  َاْسَماءُ  ِفیهِ  َلْوح  »
َ
 اْلَقاِئُم  آِخُرُهُم  َعَشَر  اْثَنْي  َفَعَدْدُت  ُوْلِدَها ِمْن  اأْل

د   ِمْنُهْم  َثَتَث     .« َعِلي    ِمْنُهْم  َثَتَث    َو  ُمَحمأ
 بیابیم را صحیح نسخه مختلف، های نسخه این میان از نتوانیم اگر ما خوب

نسبت ها نسبت به مورد اتفاق یعنی اصل دوازده وصی حجتند اما نسخه این همه
حضةرت فاطمةهبه مةورد اخةتتف یعنةی اینکةه همةه ایةن اوصةیاء از فرزنةدان

و البتةه  افتنةد مةی حجیةت از اند هستند یا اینکه سه نفرشان علی نام داشةته
 .گذاشت کنار را بقیه و کرده انتخاب خود دلخواه به را نسخه یک توان نمی

 دوم و اول نسةخه زیةرا اسةت  تشةخیص قابل صحیح نسخه اینجا در اما
 نسةخه فقط و ندارند علی چهار و محمد سه و اوصیاء تعداد در هم با مخالفتی

 عقیده همان این که نفرند 33 زهرا حضرت فرزندان از اوصیاء دهد می تذکر اول
 .است شیعه
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 زهرا  حضرت اوالد از نفر 35 اوصیاء گوید می که هم سوم نسخه اما و
 میةان در حالیکةه در داشةتند نام علی آنان از نفر چهار که گفته هم را این بودند

که برای  راهی تنها لذا هستند، علی نام به نفر سه فقط زهرا  حضرت فرزندان
 همعلی حضرت بگوییم که اینست دارد وجود روایت مضمون شدن درست

 از نفرشةان 33 یعنی آنها غالب چون که باشند گانه می دوازده اوصیاء همان جزو
 ایشةان فرزنةدان جةزء همةه تَلیب، باب از اند بوده زهرا  حضرت فرزندان
 .اند شده معرفی

 جةزء تَلیب باب از راعلی امام پیامبر حضرت روایتی، در همچنانکه
 بةه باشةند مةی مةن نسل از امامانی من از   بعداند و فرموده دانسته خود فرزندان

  است  طالب ابی بن علی اولینشان که اسرائیل بنی نقباء تعداد
ِتي ِمْن  َاِئمأ    َبْعِدي َیُکوُن » یأ اُموَن  ُذر  ُلُهْم  ِإْسَراِئیَل  َبِني ُنَقَباءِ  َکَعَددِ  ِباْلِقْسِط  َقوأ  َاوأ

َمامُ  َفُهَو  َطاِلب   َاِبي ْبُن  َعِليُّ  ِئمأ ِ  ِمَن  ِتْسَع    َو  َبْعِدي اْلَخِلیَف ُ  َو  اْلِ
َ
 َهَذا ُصْلِب  ِمْن  اأْل

یِن  َیُقومُ  َتاِسُعُهْم  اْلَقاِئُم  َو  َصْدِري َعَلی َیَدهُ  َوَضَع  َو  َماِن  آِخرِ  ِفي ِبالد   3«.الزأ
 و شةده تصةحیف دچةار چهةارم نسخه شویم می متوجه بررسی این با لذا

 سةه متن همان باشد می حجت آنچه و کرده، بیان علی سه اشتباهاً  را علی چهار
 .است اول نسخه

نسةخه )یعنةی شةیخ کلینةی و شةیخ  این ناقل بزرگوارِ  سه هر اینکه از غیر
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 راستا این در و آورده 35 در ائمه عدد حصر درباب را آن صدوق و شیخ طوسی(،
 قطعةی آن در را تصةحیف نکته، رخةداد این به توجه که اند کرده استدالل آن به

 کند. می
 آن در کةه کنةد مةی نقل جابر لوح از دیگری روایت طوسی همچنین شیخ

 فرزنةد وصةی، آخةرین و بوده لوح آن میان در همعلی امام نام شده تصریح
 .3 باشد میعسکری حسن امام

 نفر دوازده را اوصیا و ائمه عدد که است فراوانی روایات کنار در همه اینها و
 .نماید می آشکار را چهارم نسخه بطتن و داند می

 هةیچ بةدون شةد، گفته آنچه همه بر خود چشم بستن با الحسن احمد اما
 بةه «علةی منهم ثتث »ضمیر  گوید  می و نموده انتخاب را چهارم نسخه دلیلی

 فرزنةدان از اوصیاء تعداد لوح، حدی  طبق لذا خورد می زهرا حضرت فرزندان
 امةام خةود بةا و دارنةد، نةام علی نفرشان سه که باشند می نفر 35 زهرا حضرت

 .هستم سیزدهمین همان من و نفر 37 شوند میعلی
 از وی کةه دارد وجود ة شد گفته آنچه از غیر ة مهمی نکات اینجا در ولی

 :است نموده غفلت آنها
 است ابوالجارود نام به نفر یک )ب( و )ج( و )د( های نسخه راوی الف(

 نسخه یک در و اند داشته نام علی اوصیاء از نفر چهار گفته نسخه دو در او یعنی
 دارد. برتری نقل یک بر نقل دو و نفر، سه گفته
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 و نةدارد، اعتبةاری شةیعه نةزد که است زیدیه فرقه رئیس الجارود ابو ب(
 زید که کرده نقل طوری را نسخه بوده، زید امامت به قائل چون که دارد احتمال

 .شود تلقی پیامبر اوصیاء جزء هم
 نةام درباره لوح گوید می که است جابر این )ج( و )د( های نسخه در ج(

 )الف( نسخه در اما بودند، نفر 35 که بوده زهرا  حضرت فرزندان از اوصیاء
 از نفر 33 که است اوصیاء همه درباره لوح گویند می که هستند زهرا حضرت این

 کدام حضرت، خود تصریح و جابر برداشت بین که است معلوم و منند، فرزندان
 .باشد می صحیح

 چنةد در حالیکةه در نشةده، گفته اوصیاء تک تک نام ها نسخه این در د(
 33 کةه اسةت شده ثبت ایشان تک تک نام سند چند با جابر لوح از دیگر نسخه

 باشند  می زهرا  حضرت اوالد از نفرشان
ْوُح  َهَذا َفَقاَلْت   ...َاْخَضَر  َلْوحاً » الف( هُ  َاْهَداهُ  اللأ َوَجلأ  اللأ    َرُسوِلهِ  ِإَلیَعزأ

ْوِصةَیاءِ  َاْسَماءُ  َو  اْبَنيأ  اْسُم  َو  َبْعِلي اْسُم  َو  َاِبي اْسُم  ِفیهِ 
َ
ةْلُت  ... ُوْلةِدي ِمةْن  اأْل  َفضأ

  َ ْوِصَیاءِ  َعَلی َوِصیأ
َ
ْکَرْمُتَ   َو  اأْل  ... اْلُحَسْیِن  َو  اْلَحَسِن  ِبِسْبَطْیَ   َو  َبْعَدهُ  ِبِشْبَلْیَ   َا

ُد  َعِلي   ... َو  د   اْبُنهُ  َو  ... اْلَعاِبِدیَن  َسی   ... ُموَسةی َبْعةَدهُ   اْنَتَجْبُت  ... َجْعَفر   ... ُمَحمأ
نأ  ...  َعِلي   ِقرأ

ُ
د    َعْیَنْیهِ  أَل َعاَدةِ  َاْخِتُم  َو  ... َبْعِدهِ  ِمْن  َخِلیَفِتهِ  َو  اْبِنهِ  ِبُمَحمأ  َعِليٍّ  اِلْبِنهِ  ِبالسأ

ْکِمُل  ُثمأ  اْلَحَسَن  ... ِمْنهُ  ُاْخِرُج  ...  َاْوِلَیةاِئي ُاوَلِئَ   ... ِلْلَعاَلِمیَن  َرْحَم ً  ِباْبِنهِ  َذِلَ   ُا
ِهْم  ِمْن  َصَلوات   َعَلْیِهْم  ُاولِئَ    ... ِفْتَن    ُکلأ  َاْدَفُع  ِبِهْم  َحّقاً   ُهةُم  ُاولِئةَ   َو  َرْحَم    َو  َرب 

 «.اْلُمْهَتُدوَن 
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 کتةاب رد نیةز طوسی شیخ را کلینی، صدوق، مفید، نعمانی و روایت این
 3است. کرده ثبت غیبت

ة   ِمْن  َبْیَضاءُ  َصِحیَف   »ب(  ِئمأ ِ  َاْسَماءُ  ِفیَها َقاَلْت  ... ُدرأ
َ
 َفةِإَذا ...  ُوْلِدي  ِمْن  اأْل

ُد  اْلَقاِسِم  َاُبو هِ  َعْبِد  ْبُن  ُمَحمأ هُ  اْلُمْصَطَفی اللأ  َطاِلب   َاِبي ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  َاُبو آِمَن ُ  ُامُّ
هُ  اْلُمْرَتَضی د   َاُبو َمَناف   َعْبِد  ْبِن  َهاِشِم  ْبِن  َاَسِد  ِبْنُت  َفاِطَم ُ  ُامُّ  َعِليٍّ  ْبُن  اْلَحَسُن  ُمَحمأ

هِ  َعْبِد  َاُبو اْلَبرُّ  ِقي   ْبُن  اْلُحَسْیُن  اللأ ُهَما التأ د   ِبْنُت  َفاِطَم ُ  ُامُّ د   َاُبو ُمَحمأ  ْبةُن  َعِلةيُّ  ُمَحمأ
هُ  اْلَعْدُل  اْلُحَسْیِن  ُد  َجْعَفر   َاُبو َیْزَدَجْردَ  ِبْنُت  َشْهَرَباُنو ُامُّ ةهُ  اْلَبةاِقُر  َعِليٍّ  ْبُن  ُمَحمأ  ُامُّ  ُامُّ

هِ  َعْبِد  هِ  َعْبِد  َاُبو  َطاِلب   َاِبي ْبِن  َعِلي   ْبِن  اْلَحَسِن  ِبْنُت   اللأ ةد   ْبةُن  َجْعَفُر  اللأ  ُمَحمأ
اِدُق  هُ  َو  الصأ ِد  ْبِن  اْلَقاِسِم  ِبْنُت  ْرَوةَ فَ  ُامُّ  ُامُّ  ْبةُن  ُموَسةی ِإْبَراِهیَم  َاُبو َبْکر   َاِبي ْبِن  ُمَحمأ

هُ  َجْعَفر   اةُ  َحِمیَدةُ  اْسُمَها َجاِرَی    ُامُّ َضةا ُموَسةی ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  َاُبو اْلُمَصفأ ةهُ  الر   ُامُّ
ُد  َجْعَفر   َاُبو َنْجَم ُ  اْسُمَها َجاِرَی    ِکيُّ  َعِليٍّ  ْبُن  ُمَحمأ هُ  الزأ  َاُبو َخْیُزَراُن  اْسُمَها َجاِرَی    ُامُّ

د   ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  ِمیُن  بن ُمَحمأ
َ
هُ  اأْل د   َاُبو َسْوَسُن  اْسُمَها َجاِرَی    ُامُّ  ْبُن  اْلَحَسُن  ُمَحمأ

ِفیُق  َعِليٍّ  هُ  الرأ ی َو  ُسَماَن ُ  اْسُمَها َجاِرَی    ُامُّ ةُد  اْلَقاِسةِم  َاُبةو اْلَحَسِن  ُامأ  ُتَکنأ  ْبةُن  ُمَحمأ
هِ  ُحجأ ُ  ُهَو  اْلَحَسِن  ةهُ  اْلَقاِئُم  اللأ ةهِ  َصةَلَواُت  َنةْرِجُس  اْسةُمَها َجاِرَیة    ُامُّ  َعَلةْیِهْم  اللأ

 5«.َاْجَمِعین
 این از دیگر نسخه امالی دو در طوسی شیخ و األثر، کفای  صاحب د( و ج
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 3.اند نموده نقل را لوح
 نةام اوصیاء، لوح در که است معقول اصتً  آیا بگذریم، اینها همه از اگر و

 اوالد از اوصیاء نام به فقط و نیامدهالمومنین امیر األوصیاء افضل و األئمه ابو
 وصةایت اصةتً  و هستند اوصیاء سلسله سر ایشان حالیکه در باشد؟ شده اکتفا

 کجا خدا هر رسول اینکه به توجه با مخصوصاً  شود؛ می آغاز ایشان با خدا رسول
 جاری زبان به راعلی نام ابتدا کنند معرفی را خود از بعد اوصیاء خواستند می

 !ستودند می برجسته های وی گی و القاب با را ایشان و نموده
اما از همه اینها که بگذریم در حدی  لوح هم سخنی از امامةت بةه میةان 

ست که از ضمیمه آن به حةدی  وصةیت نیامده بلکه تنها بح  وصایت مطرح ا
شود که مهدیین امام نیستند. و بر فرض که اصًت حدی  لوح بةر  می دوباره ثابت

امامت مهدی اول داللت کند ربطی به دیگر مهدیین نةدارد و چیةزی بةرای آنهةا 
 کند. نمی اثبات

حدی  لوح همانست که قرائت کردم  ِدرستبه نظر سید احمد نسخه مدعی  
چون مطابق حدی  وصیت است. اما همانطور که گفتم احادی  امامت مهدیین 

شةود.  نمی بیش از این حرفهاست بگونه ای که با سخنان باطل شما حق پوشانده
 علةی صةل اللهةم» اصفهانی آمده  ضّراب ابوالحسن صلوات به عنوان مثال در

 حضرت ولیت بر بفرست صلوات خدایا ولده  من م األئ و عهدک والة و ولّیک
 هستند. امام مهدیین پس ؛«او نسل از امامان و او های عهد ولی و عصر ولی
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ما قبًت جواب این صلوات را به تفصیل بیةان کةردیم امةا شةما بةاز  جواب 
 کنید! و من هم مجبورم تکرار کنم  می دوباره آن را تکرار

 از کردیةد؟ ترجمةه عصةر ولةی حضرت به را «ولیک» کلمه دلیلی چه به
َ  » از مراد که آید می در زیارت این کجای  عبارت تا باشد می دوازدهم امام «َوِلی 

ِئمأ ِ  َو »
َ
 از منظةور گةوییم مةی مةا شةود؟ فرزندان ایشةان تفسةیر به «ُوْلِده ِمْن  اأْل

 نسل از امام یازده نیز« ولده من االئمه»از  مراد و امیرالمومنین حضرت «ولیک»
 در ائمه حصر درباره متواتر فوق روایات نیز برداشت این برای و باشد، می ایشان
 اصةفهانی ضةراب صةلوات در کةه تکرار نکنید اینقدر پس را داریم. نفر دوازده

 هةیچ بدون شما که است چیزی این نخیر شده. قائم فرزندان از ائمه به تصریح
 .کنید می ادعا فقط دلیلی

 بایةد اصةفهانی ضةراب صةلوات دربةاره را دیگةری مساله این، از غیر اما
 :اینکه آن و دانست

 در همان متن و همان صفحه به دیگری نامه زیارت در متن همین شبیه اوالً 
ُهمأ »آمده   «بعده من» لفظ «ولده من» جای ِئمأ ِ  َو  َعْهِدهِ  ُواَلةِ  َعَلی َصل   اللأ

َ
 ِمْن  اأْل

 .است رجعت ائمه بر منطبق که دوازدهم امام از بعد امامان یعنی «َبْعِدهِ 
 باشةد می الوقوع قریب کامتً  «بعده» و «ولده» لفظ تصحیف که آنجا از و

 امامان دوازدهم امام نسل از که گفت و کرد اعتماد اول زیارت نسخه به توان نمی
 .بود خواهند دیگری

 و کیست نگفته که مردی از شناس نا پیرزن یک توسط نامه زیارت این ثانیاً 
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 را خةود دین توان می آیا حال رسیده، ما بدست است زمان امام کرده گمان راوی
 !گرفت؟ اینامه زیارت چنین از

 آن، صةدور حکمةت کةه شده تصریح زیارت این ابتدای در کنار، به اینها
 آل عنوان به کسانیکه تنها بعد، است، و ایشان بردن نام و ائمه تک تک بر صلوات
 نةام را دیگةری کةس هةیچ چون و هستند، امام دوازده شخص برد می نام محمد

ِئمأ ِ  َو » از مراد شویم می متوجه برد نمی
َ
 همةین بعةدی، فقةرات در «ُوْلِدهِ  ِمْن  اأْل

 ایشةان غیر و هستند، اول امام فرزندان از نفرشان یازده که باشند می امام دوازده
 نیست. امامی

 ایةن اصةتً  احمةد، پیروان توهم ختف بر که شود می روشن بیان این و با
 در مةذکور امةام ۲۱ ایةن جةز امامی وجود عدم بر صریح نصی و دلیل صلوات
 .است صلوات

 اینها همه به کنار، در حدی  ابوبصیر تصریح شده که مهدیین امام نیستند.
 از کند  می عرضاینست که به امام صادق ابوبصیر متن حدی مدعی  

 پةدرم»فرمود   حضرت .اند مهدی تا دوازده قائم از بعد فرمود  که شنیدم پدرت
 مةا شةیعیان از قةومی آنهةا بلکةه امام؛ تا دوازده و نگفت مهدی، دوازده فرمود 
 اگر خوب ما «.کنند می ما دعوت حق شناخت و ما والیت به را مردم که هستند

 بیت اهل کلمات و احادی  فهم باشیم و دنبالن گرفتن اسرائیلی بنی بهانه دنبال
 اگةر مهةدیین گةوییم  اوالً  می کنیم، لذا می بین این دو دسته روایت جمع باشیم
 چرا ،اند خوبی شیعیان یک صرفاً  و نیستند و حجت خلیفه و امام و اند کاره هیچ
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 آورد؟ چون فقط می پیَمبر اوصیای وصیت به عنوان در را اکرم اسمشان پیَمبر
 در چةرا نیسةتند امام اگر اینها دارد؟ معنایی این چه ؟اند خوبی ها یا علمای آدم
 اطتق شده است؟ امام مهدیین بر متعدد احادی  این

 روشةن خیلةی گذاشته پاسةخش فرق اما اینکه پیَمبر بین ائمه و مهدیین
 کةه امةام 35 خةا  معنةای به امام آن و لکن نه هستند خدا حجت اینها است.

 . چوناند نرسیده مقام آن به مهدیین و انبیاء و اهیمابر و است خودشان مخصو 
 متشةابهات کتةاب درالحسةن احمةد سید خود که خاصی مرتبه آن در امام

 در مهةدیین عرش هستند، مقام در اطهار ائمه که خاصی مرتبه در داده، توضیح
تا و بیشتر  37امام یک مقام خاصی دارند که در آن مقام  35زیرا  نیستند. مقام آن

 است. روشنی مسأله یک این و شوند، نمی و کمتر
 للنةاس جاعلةک إنةی» گوید  می ابراهیم حضرت مورد در متعال خداوند

 قبول را ایشان شما اگر یعنی چه؟ یعنی ؛ این«دادم قرار مردم امام را تو امامًا  من
 شةیعته مةن إَنّ »گویةد   مةی ابراهیم درباره نه. قرآن امامی؟ 37 شوی می بکنی،

ابةراهیم  امیرالمةؤمنین  شیعه یعنی شیعته، من»فرمودند   بیت اهل که «َلبراهیم
 چطةور بگویةد  اسةت ممکةن یکی حاال «.است المؤمنین امیر شیعیان از یکی

 باشةد؟ امةا امةام خةودش هم و باشد علی امام شیعیان از هم ابراهیم، شود می
 حضةرت مهةدیینمةورد  در حةدی  ابوبصةیر در همچنانکةه نةدارد. منافةات

 هستند و اصتً  هم امام حال عین در اما ،«هستند ما شیعیان از آنها» فرمایند  می
 امام. شده همین بخاطر لذا واقعًا، امیرالمومنین بوده شیعیان از ابراهیم چون
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جواب  وقتی در حدی  ابوبصیر تصریح شده که اینها امام نیستند و ضمیر 
خورد وجه جمعش به اینست که مهدیین  می وصایت یا ختفت نیزبه« فلیسمها»

 ختفت و وصایت ظاهری دارنةد و فاقةد مقةام معنةوی امامةت ،بر فرض ثبوت
ر و حدی  وصیت تعارض وجود دارد و قابل یباشند، و اال بین حدی  ابوبص می

 انةد و گفته اند جمع نیست. اما اینکه چرا پیامبر در وصیتشان از مهدیین یاد کرده
کند و  نمی ی برای آنها ثابتتازده امام دوازده مهدی خواهد بود امامکه بعد از دو

 همانگونه که گفته شد، ختفت و حکومت ظاهری آنهةا بةرای ذکرشةان کفایةت
 کند. می

توانند حجت خةدا  نمی حال وقتی که امامت مهدیین منتفی شد، دیگر آنها
ه دسته حجت های ظاهری خدا سباشند زیرا طبق تصریح روایت امام کاظم

ةهِ »بیشتر نیستند  پیامبران مرسل، پیامبران غیر مرسل و ائمه   ةاِس   ِإنأ ِللأ َعَلةی النأ
َتْیِن  ُ    ُحجأ ِئمأ

َ
ْنِبَیاُء َو اأْل

َ
ُسُل َو اأْل اِهَرُة َفالرُّ ا الظأ ً  َباِطَنً  َفَأمأ ً  َظاِهَرًة َو ُحجأ  3«.عُحجأ

امةام تلقةی شةده  و آنهةا امةام بةه  اما اینکه در روایات دیگر نیز بر مهدیین
معنای عام هستند ادعایی بیش نیست و هر روایتی شما ذکر کنید به حول و قةوه 

 دهیم. می الهی جوابش را
ة که مهدیین امام به معنةای  آوردید در خودتان از شما که حرفهایی اگر این
 هستند امام مهدیین که کردند می بیان راحت خیلی ائمه بود درست عام هستند ة
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هستیم همچنانکه در مورد خداونةد متعةال فرمودنةد   امام ما که معناییبه  نه اما
ُه َشْي »خدا شیئ هست اما نه مانند دیگر اشیاء    ْشَیاءِ  ِإنأ

َ
 مشخص پس .3«ء  اَل َکاأْل

 تمةام و نةداریم اسةتم امةت در خا  امام و عام امام عنوان به چیزی که است
 .است شده داده جواب نیز کنید می ادعا مهدیین مامتا درباره که روایاتی

 به پیامبر گویید می دلیلی چه به که است همین حرف به عبارت دیگر  همه
 تةک بةه تمسةک با شمرده؟ خودش خلفای جزء را آنها و کرده وصیت مهدیین
کةرده عرض بارها ما شده؟ ثبت کتاب یک در تنها مخدوش سندی با که حدیثی

 آنهةا از یکةی در فقةط کةه است روایت چهار دارای وفات پیامبر وصیت که ایم
 اثبةات قابةل مهةدیین ختفةت مسةاله اصةل آمده، لذا میان به مهدیین از سخن

 مةن قةوم»عبارت  وصیت، حدی  به تمسک با توانید نمی شما نتیجه در نیست.
 یک توسط فقط آنها ختفت اصل چون کنید تفسیر را ابوبصیر روایت در «شیعتنا
 در مهةدیین حصةر به احادی  بعضی در اینکه از غیر نیست اثبات قابل حدی 
 دهید؟ از جمله  می پاسخ چه را آنها است شده تصریح امام دوازده همین

 33 علةی صةلب از من محمد ای فرمودند  پیامبرشان به متعال خدای •
هُ  َفَأْوَحی »...  اند بتول از تو نسل از همه که کنم می خارج مهدی  ِإَليأ  اللأ

ُد  َیا ُهْم  َمْهِدّیاً  َعَشَر  َاَحَد  ُصْلِبهِ  ِمْن  ُاْخِرَج  َاْن  َاْعَطْیُتَ   َو  ... ُمَحمأ  ِمةْن  ُکلُّ
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ِتَ   یأ ي ِمْنُهْم  َرُجل   آِخُر  َو  اْلَبُتول اْلِبْکرِ  ِمَن  ُذر   َمْرَیَم  اْبُن  ِعیَسی َخْلَفهُ  ُیَصل 
 
ُ
ْرَض  َیْمََل

َ
 3«.َجْوراً  َو  ُظْلماً  ِمْنُهْم  ُمِلَئْت  َکَما َعْداًل  اأْل

علی  اولینشان که هست مهدی دوازده ما از فرمایند  میحسین امام •
 قةائم همةان کةه اسةت مةن از فرزنةد نهمةین آخرینشةان و ابیطالببن

ا»دارد   غیبتی و نماید می پیروز را دین و زنده را زمین که باشد می  اْثَنا ِمنأ
ُلُهْم  َمْهِدّیاً  َعَشَر  اِسُع  آِخُرُهُم  َو  َطاِلب   َاِبي ْبُن  َعِليُّ  اْلُمْؤِمِنیَن  َاِمیُر  َاوأ  ِمْن  التأ

َمامُ  ُهَو  َو  ُوْلِدي هُ  ُیْحِیي ِباْلَحق   اْلَقاِئُم  اْلِ ْرَض  ِبهِ   اللأ
َ
 ُیْظِهُر  َو  َمْوِتها َبْعَد  اأْل

یِن  َعَلی  اْلَحِق  ِدْیَن  ِبهِ  هِ  الد  ... َلهُ   اْلُمْشِرُکوَن  َکِرهَ  َلْو  َو  ُکل   5«.َغْیَب  
 تایشةان شش و اند رفته تایشان شش که دارد وجود مهدی دوازده ما از •

 دارد دوسةت آنچةه باقیمانةده مهةدِی  ششمین با خدا که اند مانده باقی
ا»شود(   می غائب )یعنی کند می  َبِقةَي  َو  ِسةتأ    َمَضی َمْهِدّیاً  َعَشَر  اْثَنا ِمنأ
هُ  َیْصَنُع  ِستأ    اِدِس  اللأ  7«.َاَحبأ  َما ِبالسأ

 3«.َمْهِدّیاً  َعَشَر  اْثَنا َنْحُن » :هستیم مهدی دوازده ما •
 به ابراهیم اصتً  و ندارد منافاتی بودن امام با بودن شیعه گویید می اینکه اما

 شةیعه ائمةه بةر روایتةی هةیچ در اوالً  است. رسیده امامت به بودن شیعه خاطر
                                                           

 553  3. کمال الدین ج3
 737  3ج. کمال الدین 5
 778  5. کمال الدین ج7
 775  5. کمال الدین ج3



 |517|؟خواهید با کتاب شیخ طوسی آن را اثبات کنیدمیشما چطور اعتقاد به سیزده امام داریدو   

 خةواهیم ادامةه در را منسوب تفسیر روایت جواب و روایتی، هیچ نشده، اطتق
 فرزنةدان بر روایات در و هستند قائم فرزندان از مهدیین شما ادعای به داد. ثانیاً 

ُهمأ   »اند شده تفکیک هم از دو این بلکه نشده، اطتق شیعه هم ائمه  ِفةي َاِرهِ  اللأ
ِتهِ  یأ   3«.ِشیَعِته َو   ُذر 

 توانسةتند مةی راحةت خیلةیامةام بودند قائم فرزندان از مهدیین اگر و
 «.شیعِتنا» نه« ابنائنا من قوم»بگویند  
 هرگز زیرا نیست، سازگار وصیت حدی  تعبیر با اصتً  تعبیر این نتیجه در

 تعبیر این حتی و نشده «ما شیعیان» به تعبیر اوصیاء و خلفاء از روایتی، هیچ در
 از ائمةه، کةه نیسةت معهود چون سازد نمی هم گانه دوازده های مهدی سیادت با

 بکنند. «ما شیعیان» به تعبیر خود فرزندان
 هةای مهةدی کةه اینسةت شةود مةی برداشت تعبیر این از وضوح به آنچه 
 شةیعیان از ای عده تنها و ندارند ائمه یا خدا جانب از خاصی منصب گانه دوازده

 معقةول اصةتً  و انةد، شةده متمایز دیگران از باال ایمان جهت به که اند مخلص
 .بکنند «ما شیعیان» به تعبیر را خدا رسول خلیفه نیست

 است مشخص کامتً  آیه سیاق از ،«اَلبراهیم شیعته من إن»به آیه  راجع اما
 :گردد می بر نوح به «شیعته» ضمیر که

ا(79) اْلعاَلمیَن  ِفي ُنوح    َعلی َستم  » ةهُ (81) اْلُمْحِسنیَن  َنْجِزي َکذِلَ   ِإنأ  ِإنأ
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ْبةراهیَم  شةیَعِتهِ  ِمةْن  ِإنأ  َو  (85) اآلَخةریَن  َاْغَرْقَنةا ُثةمأ (83) اْلُمْؤِمنیَن  ِعباِدَنا ِمْن  َلِ
(87.)3 

 مقةام بةه بعةد و بةودنةوح آیین پیرو امر، ابتدای در ابراهیم اینکه یعنی
 لفظ قرار باشد اگر نیز  ائمه نتیجه در رسید. شدن شریعت صاحب و امامت

المومنین یعنی  امیر شیعه نه هستند پیامبر شیعه ایشان شود اطتق ایشان بر شیعه
و  اند و بعدًا خودشان به مقةام شةارعیت رسةیده اند ابتدا پیرو شریعت ایشان بوده

مطةابق شةریعت  انةد البته چون دین استم دین خاتم بوده، هر چةه ایشةان گفته
 دهةم قةرن در روایةت یک در یه گفتیدآتفسیری که شما از  و استم بوده است.

اِدِق  َمْواَلَنا َعْن  ُرِوَي »آمده   تعبیر این با سندی هیچ بدون ةد   ْبةِن  َجْعَفرِ  الصأ ُمَحمأ
 آن. تفسیر نه است آیه تطبیق یا تاویل ، این5« 

 بةی ادعةایی  رسیده امامت مقام به بودن شیعه بخاطرابراهیم اینکه اما
 مةورد در همچنانکةه امامةت نةه بةوده نبوت شرط بودن شیعه بلکه است مدرک

 مسةجود داد خبةر آنهةا اسةماء بةه ایشان وقتی که شده تصریحآدم حضرت
 و الیةاس بةدانیم بةودن شةیعه را امامةت شرط اگر طرفی از گرفت. قرار متئکه
 و داشتند  امام دوازده والیت به ایمان روایات تصریح طبق هم  خضر

 .نشدند امام اما بودند ایشان شیعیان از
 لفظ این استعمال با ارتباطی پیامبر یک بر شیعه لفظ استعمال اینکه از غیر
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 بعضةی ائمه بعضی هیچگاه که کردیم عرض چون ندارد یکدیگر بر ائمه توسط
 در اصطتحی شیعه از غیر قرآن، در شیعه ثانیاً  ،اند نخوانده شیعه را دیگر اماماِن 

 که شده اطتق هم معمولی افراد بر قرآن در شیعه لفظ همین برای است روایات
هِ   ِمْن  هذا َو   ِشیَعِتهِ   ِمْن  هذا  »اند گرفته قرار انبیاء توبیخ مورد حتی   َفاْسةَتَاَثهُ   َعُدو 
ِذي  3«.ِشیَعِتهِ   ِمْن   الأ

 37شةویم  مةی به معنای خا  بگیریم و اما اینکه اگر ما امامت ابراهیم را
است امامی، واقعًا سخن مضحکی است زیرا سخن ما درباره امامان امت استم 

حتی اگر در نتیجه پذیرفتن امامت ابراهیم اند بوده که بعد از پیامبر اکرم 
 کند. نمی به معنای خا  باشد ما را سیزده امامی

 دوازده کةه کنةد مةی تصریح دارد روایت ابوبصیر وقتی کنار، به اینها همه
 لفةظ بةا خواهیةد مةی چگونه شما هستند، ما شیعه فقط بلکه نیستند امام مهدی
 کنید؟ ثابت را آنها امامت شیعه،

 تةا بةزنم مثال در روایات هم بر ائمه شیعه اطتق شده است. یکمدعی  
 درب رضةا دم امةام آقا خدمت آمدند شیعیان از عده ای بشود. تر روشن مسأله

 علی شیعیان گفتند از هستید؟ کی شما گفت  و آمد مستخدم ایستادند، حضرت
 روزی سةه دو نةداد. راهشةان رضةا امام بگیرد. رضا اجازه امام از رفت هستیم.
 دور راه از ما اینکه زاری به و التماس با بشوند و باالخره وارد نداد اجازه و ماندند
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اذن دخةول گرفتنةد و  حرفةا این از و فتن و ببینیم را انم امام خواهیم می آمدیم،
 یا گفتند نداد. را اینها جواب و کرد رضا غضب امام وارد شده و ستم کردند اما

 برخةورد جور این چرا شما هستیم، شما دوستدار والیتیم، اهل ما الله رسول بن
 رسةول و خةدا گفتیةد. بزرگی دروغ چون فرمود  کنی؟ می غضب چرا کنی؟ می

 گفتنةد  کةردم. غضب هم من کردند و غضب شما بر طالب ابی بن علی و خدا
 علی شیعیان از ما گفتید که همین فرمود  گفتیم؟ دروغی چه ما الله رسول یابن

 بن محمد و ابوذر و مقداد و سلمان و الحسین و الحسن علی شیع  إّنما»هستیم. 
 امام و حسن علی امام شیعیان فقط، و فقط شیئًا  امره یخالفو لم الذین بکر، ابی

 بةا هةم بار یک که بودند، بکر ابی بن محمد و ابوذر و مقداد و سلمان و حسین
 .«علی شیعه گویند می اینها به نکردند، علی مخالفت امام

 اول بشةمارد علةی را شةیعیان خواهةد مةی رضا وقتی حضرت اینجا ببینید
 امامنةد؟ چرا حسین امام و حسن امام اصتً  حسین. امام و حسن امام گوید  می

 و ختفت مقام به رسند، می امامت مقام به چرا مهدیین هستند. علی شیعه چون
 شیعتنا من قوم»هستند   ائمه واقعی شیعیان اینکه بخاطر رسند؟ می الهی حجت
 «.حقنا و معرف  لمواالتنا الناس یدعون

 روایةات در مثةال ده گویی که بزنم مثال یک گویید می طوری یک جواب 
 از هم مثال آن و ندارید بیشتر مثال یک فقط که کردید می تصریح کاش هست.
 :جمله از است، مخدوش زیادی جهات

نیست  ثابت معصوم به انتسابش که آمده کتابی در حدی  منحصراً  این اوالً 
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 بر را آن بودن جعلی که است مضامینی شامل ثانیاً  پس قابلیت استدالل را ندارد،
   جمله از کند، می مت

روز ة نةه دو سةه روز کةه شةما  71 معةادل مةاه دو مةدت گةروه الف( آن
 اذن ایشةان بةه امةام امةا شتافتند میامام دیدار به روز تحریفش کردید ة هر

 گرفتند. دخول اذن فراوان التماس با اینکه تا داد نمی متقات
 اجازه حتی و نداده را جوابشان امام کردند ستم و شده وارد وقتی ولی ب(

 این و عظیم ظلم این ما حق در چرا که کردند اعتراض آنها و ندادند! هم جلوس
 !دارید؟ می روا را تحقیر

 عاَلم، امام به برسد چه است دور به وارسته عالم یک از رفتاری چنین یقیناً 
 .است نشده دیده رفتاری چنین امامی هیچ از و

داریةد در حالیکةه جةواب نةدادن امةامغیر از اینکه چه توجیهی بةرای 
جواب ستم واجةب شةرعی اسةت؟ و نیةز چةه تةوجیهی بةرای ظةالم خوانةدن 

شود کسی شیعه باشد و امامش را ظالم  می توسط آن شیعیان دارید؟ مگرامام
روز هةر روز اذن  71بداند؟ نیز چه توجیهی برای شیعه نبودن آنها دارید با اینکه 

راهشان ندادند ول نکردند بروند و باز آمدند و باز آمدنةد دخول گرفتند و با اینکه 
با اینکه مسافر بودند و مسکن مستقل نداشتند؟ براستی چةه کسةی شةیعه تةر از 

کنید که از شهر یا کشةور دیگةری در  می آنهاست؟ همین اآلن چند شیعه را پیدا
و اجةازه روز اجازه بگیرد و راهش ندهند و بةاز هةم بمانةد  71خانه امام برود و 

 بگیرد؟
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 و سلمان همسان ای شیعه را   حسین امام و حسن امام نقل، این ج(
 اصةتً  و بودنةد حسةنین  پای خاک آنها حالیکه در شمرد می غیره و ابوذر
 .نیستند هم با مقایسه قابل

 در گفةت تةوان نمةی دیگةر شةد روشن روایت این بودن جعلی که حال و
 .است شده اطتق شیعه ائمه، بر حدیثی

 بودن مخدوش از غیر زیرا نیست اثبات قابل هم ابوبصیر حدی  خود البته
 .است ناسازگار امام دوازده همان در مهدیین حصر روایات با سندش
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هشتم جلسه
ز بصره آمده مگر چطور ا یمانی  

 نباید از یمن بیاید؟
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 یاء یک این بیاید، یمن از باید حتماً  که نیست این یمانی معنای اوالً مدعی  
 یمةین، بةه منسةوب یةا یمةن، به منسوب یمان، یا به منسوب یعنی است، نسبت
 ایمةن، وزیر اگر یمانی، کسی گویند می بهش باشد الیمین اصحاب از که کسی
 یمانی. گویند می بهش باشد، مهدی امام راست دست وزیر یعنی

 و اسةت یمانی ایمانمدعی   انا و یمان، الیمان»فرمایند   می اکرم پیَمبر
 یمةانی علةممةدعی   الحکم  و یمانی، العلم»فرماید   می و باز«. ام یمانی من

 چه؟ یعنی این «یمانی حکمت و است
 منسوب یا یمین اصحاب به که آمده چنین لَت کتاب کدام در آخر جواب 

 آورد در خود پیش از را چیزی شود می آیا یمانی؟ گویند می ایمن وزیر یا یمان به
 بةه فقةط لَةت در یمانی داد؟ نسبت  بیت اهل به سپس و عرب لَت به و

 از یمةانی نیسةت الزم حتمةاً  اینکه اما باشد. می یمن اهل که است کسی معنای
 که شده تصریح بیت  اهل از روایت 8 الاقل در باشد، بارها گفته ایم یمن

 از صةنعاء کةه شةده تصةریح نیةز حةدی  یةک در و است یمن از یمانی خروج
هِ  َعْبِد  َاِبي ِعْنَد  ُذِکَر »باشد   می ْفَیاِنيُّ   اللأ ا َو  َذِلَ   َیْخُرُج  َانأی َفَقاَل  السُّ  َیْخُرْج  َلمأ

 3«.ِبَصْنَعاءَ   َعْیَنْیهِ  َکاِسُر 
 بگوییةد شةاید کنید؟ می چه صنعاء با بردید تاویل را یمانی حال بر فرض
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 بةا مةرتبط کةه خوانده عمران مهندسی رشته نیز احمد و است صنعت از صنعاء
 .صنعاء شود می پس باشد می صنعت

 وجةود بیةت اهل بیانات در هستم یمانی من باشند فرموده پیامبر اما اینکه
و اگر تنها در یک کتاب شیعی یعنی االصول السةت  عشةر ثبةت شةده نیةز  ندارد

 ة شده داده نسبت بیت اهل به آنچه و 3رسد نمی سنی است و به اهل بیت سندش
 َاْهِل »است   فقره این فقط ة مخدوش سندی با شیعه از مصدر یک در تنها هم آن

یَماُن  َاْفَضُل  اْلَیَمِن   َاْهةِل  ِمْن  اْمَراً  َلُکْنُت  اْلِهْجَرةُ  اَل  َلْو  َو  َیَماِنیأ    اْلِحْکَم ُ  َو   َیَماِني    اْلِ
 5«.اْلَیَمِن 

کةةه سةةید رضةةی همةةین بیةةان را هةةم در کتةةاب المجةةازات النبویةة  جةةزء 
 7استعماالت مجازی گرفته است.

 اهةل احادیة  از ایةن و ندارد وجود «یمانی انا»نقل،  این غیر ازاینکه در
یَمةاُن »اولش یعنی  فقره درباره آنها از بعضی که باشد می سنت  سةه «َیَمةاِني    اْلِ

 از تهامه و تهامه از مکه و شده شروع مکه از ایمان اینکه (3  اند داده ذکر احتمال
 اصةالتاً  آنها زیرا اند بوده مدینه انصار حضرت مخاطب اینکه (5 است بوده یمن

 تبوک منطقه در را کتم این حضرت ( اینکه7 اند بوده ایمان کننده یاری و یمانی
 را این یمن ناحیه به اشاره با لذا بود یمن و حضرت بین مدینه و مکه که فرمودند
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 ایةن از یمانی رکن به همچنانکه است بوده مدینه و مکه منظورشان و اند فرموده
 :است یمن از اینکه نه است یمن ناحیه سمت در که گویند می یمانی جهت

 الیمةان ألّن  ذل ؛ قال إّنما «یمان الیمان»نگارد   می ابن اثیر در این باره
 الکعبة  یقةال  لهةذا و الةیمن، ارض مةن تهامة  و تهام ، من هي و مّک  من بدا

 و الیمةان نصةروا هم و یمانون ألّنهم األنصار؛ القول بهذا اراد :قیل و .الیمانّی 
 و بتبوك، هو و القول هذا قال إّنه قیل  و إلیهم. الیمان فنسب آووهم و المؤمنین

 و مّکة  یریةد هو و الیمن ناحی  إلی فأشار الیمن، بین و بینه یومئذ المدین  و مّک 
 3المدین .

 کار به یمن به منسوب معنای به یمانی احتمال، سه هر طبق شود دقت اگر
 ایةن دوم احتمةال در بله یمین. اصحاب و یمین و یمان به منسوب نه است رفته
 بةه منسوب که رساند نمی این اما بودند ایمان یاران انصار که شده ذکر هم نکته

 جهت این ادریس نامگذاری علت نقلی در همچنانکه گویند. می یمانی را ایمان
 گرفته درس از ادریس لَت، در اینکه با است خوانده می درس زیاد که شده ذکر

 اهتبشة جهت به که است عرب زبان در شایع مجاز نوعیک  این و است نشده
َما» گیرند  می نادیده را معنوی اختتف لفظی، َي  ِإنأ  َکةاَن  َمةا ِلَکْثةَرةِ  ِإْدِریةَس  ُسم 
هِ  ُحْکِم  ِمْن  َیْدُرُس   5«.َجَل  َو  َعزأ  اللأ
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 تبیةین متشةابهات کتةاب 333 سؤال جواب در الحسن احمد سیدمدعی  
 پیَمبةر چةون .انةد یمانی اصالتاً  محمد آل همه جَرافیایی، نظر از اوالً  که کرده
 جنوب منطقه کتً  تهامه و بود و تهامه استاناز  مکه زیرا بود، یمِن بزرگ جزء اکرم

 یا ایران اینکه بگویند مثل بود. بزرگ یمن و قدیم بندی یمن تقسیم جزء عربستان
 سال هزار سه دو یا پیش، سال 3111 که ایرانی کجا، امروز ایران خراسان، خوب

 و از طرفةی اسةت یمن اهل اکرم پیَمبر جَرافیایی نظر پس از کجا. بوده پیش
 کةه جةور همان یمن، به ناجدش انتساب بخاطر یمانی شوند می محمد آل همه

 سةه دو اصتً  ناعمرش در که در حالی گویند تهرانی، می مثتً  را ها خیلی امروز
 بةه بةوده معةروف و بةوده تهران اهل دهمشان جد اما ،اند هتنرف تهران بیشتر بار

 یمةن از بایةد حتمةاً  اسةت یمةانی لقبش که چون یمانی بگوییم که این تهرانی.
 .نیست درستی حرف این باشد،

 هسةت سةفیان آل از چون سفیانی نه. باشد؟ سفیان اهل باید مثًت سفیانی
 ُیمن خودش که است پیَمبری نسل از هم چون یمانی سفیانی. گویند می بهش

 شده یمانی. بوده یمانی و
 است ممکن بلکه باشد یمن از حتماً  ندارد لزومی یمانی که پس ثابت شد

 یمةان بةه منتسةب باشةد، ُیمن به منتسب است نباشد، ممکن یمن اهل از اصتً 
 َیمن. به منتسب لزوماً  نه باشد،

 کریم قرآن اینکه آن و هم دارد مادی فوق و ملکوتی البته یمانی یک معنای
 هةا یمةانی الیمةین اصةحاب «.الشمال اصحاب و الیمین اصحاب» فرماید  می
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 .اند یمان اهل یعنی یمین اهل همه آنها شیعیان و محمد آل و محمد یعنی هستند
 بایةد حتمةاً  است، یمانی لقبش آقا این چون که نیست جور این که دانستیم پس
 .باشد یمن اهل

 بیةان طبةق بةوده یمةن جزء هم تهامه و بوده تهامه جزء مکه اینکه جواب 
 بعضی بیان طبق اما است، حدی  معنای کردن درست برای سنت اهل از بعضی

به عنوان مثةال،  باشد. می غلط این اند داشته جَرافیایی نگاه فقط که آنها از دیگر
 نجد، تهامه، بوده  قسمت پنج العرب که جزیرة کرده تصریح باره این در مدائنی
 مقابةل در یمةن صةراحتاً  کةتم این در و یمن. و عروض مدینه(، و )مکه حجاز
 :است گرفته قرار مدینه و مکه یعنی حجاز و تهامه منطقه

 و عروض و حجاز و نجد تهام  اقسام  خمس  العرب جزیرة المدائني  قال
 التي الناحی  فهي نجد و اما الحجاز، من الجنوبی  الناحی  فهي تهام  اما و یمن.

و  بالشام یتصل حتی الیمن من سد جبل فهو الحجاز و اما و العراق، الحجاز بین
 .البحرین إلی الیمام  فهي العروض واما وعمان، المدین  فیه

 نجد و تهامه بین ای منطقه حجاز )مکه و مدینه( گوید  می واقدی همچنین
 :است بوده منطقه دو این بین حاجز که شده نامیده حجاز خاطر بدین و است

 طریةق إلةی المدینة  و مةن تبوك، إلی المدین  من الحجاز الواقدي  و قال
و  العراق بین و ما نجد، فهو البصرة ارض یشارف ان إلی ذل  وراء و من الکوف ،

 و مةا تهام ، فهو البحر إلی وجرة وراء کان و ما نجد، الطائف  و عمرة وجرة بین
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 3 بینهمةا. یحجةز ألنةه حجةازاً  سةمي حجةاز، فهةو و نجةد تهامة  بةین کةان
 ِمْن  اْمَراً  َلُکْنُت  اْلِهْجَرةُ  اَل  َلْو  َو »شد   می توجه حدی  آخر قسمت به اگر طرفی از

 کةامتً  ،«بةودم یمةن اهةل از مةردی مةن نبود مدینه به هجرت اگر اْلَیَمِن  َاْهِل 
 بةه چه پیامبر بود یمن از مکه اگر زیرا نیست یمن از مکه که گشت می مشخص

 کند می اثبات فقره همین و بودند. یمنی کردند نمی چه و کردند می هجرت مدینه
 یمانی من باشند فرموده فرض بر حال هستم. یمانی من اند نفرموده حضرت که

 به فقط چرا بود این اگر خوب است؟ یمن از مکه که اینست معنایش آیا هستم،
 یةا هسةتند یمةانی مکةه اهةل فرمودنةد مةی بایةد و انةد اختصا  داده خودشان

 فقةره دو به توجه با نتیجه در .اند نگفته اینگونه اما هستند یمانی قریش گفتند می
 ابةراز یمن به را خود خاطر تعلق خواهند اند می کرده یمن اهل از تمجید که قبل

هستم و همانطور که گفتةه  یمانی من و  اند فرموده -بر فرض قبول  - لذا و کنند
شد سید رضی این بیان را جزء مجازات نبوی دانسته که معنای حقیقی از آن اراده 

 برای ابطال استدالل شما کافی است.نشده است و احتمال آن 
 گویةد نمةی بوده تهرانی دهمش جد که کسی مورد در کس هیچ طرفی از

 .است تهرانی فتنی
 نداریم سفیان نام به مکانی ما زیرا ندارد یمانی به ربطی هیچ سفیانی و اما

 داده توضیح روایات در و است ابوسفیان نام به شخصی به منسوب سفیانی بلکه
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 لَةت، اهةل تصریح طبق یمانی اما باشد. می ابوسفیان نسل از سفیانی که شده
 نشد معلوم باألخره و ُیمن. نام به صفتی نه باشد می َیمن نام به مکانی به منسوب

 یا است ُیمن به منسوب یا بوده، َیمن از مکه چون است َیمن به منسوب یمانی که
 هةم خودتةان شةما اسةت؟ یمةین اصةحاب به منسوب یا است یمان به منسوب

 همةین بةرای و زنیةد مةی حرف خود پیش از چون چرا؟ گویید، می چه دانید نمی
 بةه منسوب تواند نمی البته و است. کدامیک به منسوب باألخره یمانی دانید نمی
 بایةد باشةد داشته وجه چند چیزی یک تسمیه که فرض بر چون باشد اینها همه
 فرض با واحد آِن  در بتوان تا باشد داشته وجود معنوی اشتراک وجه چند آن بین
 غیةر و َیمن بین حالیکه در کرد، جعل مسمی آن برای را اسم مشترک، معنای آن
 .نیست اشتراکی وجه آن

 یمان بین فرق شما دارم یقین که اما آنچه درباره معنای ملکوتی گفتید، من
 اسم که دید خواهید بزنید عرب لَت کتب به سری اگر ولی دانید نمی را یمین و

 .گویند نمی یمانی را یمان و یمین به منسوب
اما اینکه الزم نیست اهل یمن باشد، عرض شد طبق روایات متعدد، قیةام 

پةذیریم ة  نمی و -یمانی از یمن است لذا بر فرض همه حرفهای شما را بپذیریم 
 که یمانی اهل یمن نیست اما قیامش از یمن خواهد بود.

ت کردیم یمانی اهل یمن نیست بلکةه چةون جةدش پیَمبةر ما ثابمدعی  
گةوییم یمةانی اهةل بصةره  می از کجا اما گویند یمانی، می مکی بوده به اوم اکر

 چةون بیاید. الله رسول وصیت با باید موعود، یمانی که است این دلیلش است؟
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 بةاقر در امةام و شده معرفی هدایت پرچم صاحب یمانی متعددی، احادی  در
 قیام که ان یلتوی علیه ...  یمانی لمسلم   یحلُّ  ال»فرمایند   می نعمانی غیب  کتاب

 حةق مسةلمانی هةیچ و کن، قیام او با کن، بیعت او با و او سمت به بشتاب کرد
 پةس «.است آتش اهل کند سرپیچی او از کسی اگر و کند سرپیچی او از ندارد

 اطاعةت او از بایةد یمةانی کةه عنةوان و لقةب با آید می کسی مهدی امام از قبل
 و زمین بنشین»فرماید   می عیاشی تفسیر کتاب در صادق امام بکنیم. از آن طرف

 پیَمبةر، وصةیت بةا علی بن حسین امام اوالد از کسی تا نکن اطاعت کسی از
 «.پیَمبر بیاید پرچم و پیَمبر، ستح

 حجةت قةائم و هةای نشانه ستح و پرچم و وصیت که دانیم می ما خوب
 تشخیصةی(، وصةیت )نةص اسةت  این حجت شناخت قانون یعنی خداست.

 است. علم همان حقیقتش که ستح و خدا، حاکمیت به دعوت پرچِم 
آیةد  مةی مهدی امام از قبل یمانی شود؟ می چه حدی  دو این خوب نتیجه

 آمةد کةه اسةت کسی اولین الحسن احمد خوب بیاید. الله رسول وصیت با باید
 و وصةی محمةدم، آل از قةائم اولةین اولةم، مهةدی هستم، یمانی من کرد ادعا

 شةناخته آن بةا بودنةد گفتةه اطهةار ائمه که آورد دلیلی ام؛ و مهدی امام فرستاده
 .پیَمبر پرچم و پیامبر ستح و پیَمبر وصیت یعنی شود می

 قدیمی و ترین معتبر در یعنی بود موجود ما کتابهای در اکرم پیَمبر وصیت
 .است موجود طوسی غیبت یعنی شیعه، کتاب ترین

 و وصةی احمةد، نةام مهةدی امام از غیر به برده را کسی نام در آن وصیت
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 او از بایةد مةا و آیةد می زمان امام از قبل که کیست یمانی پس زمان. امام فرزند
 است که از بصره آمده. احمد اول، مهدی همین بکنیم؟ اطاعت

 معرفةی هةدایت پةرچم صةاحب را یمانی متعدد روایات در اینکه جواب 
 بیةت  اهةل از حةدی  دو باره فقةط این در زیرا است آشکار دروغی کرده

 حةق مسةلمانی هیچ اند فرموده اینکه است. مخدوش هم دو هر سند که رسیده
 احادیة  آن کةو پس آمده ضعیف روایت یک در فقط کند سرپیچی او از ندارد

 و عصةمت توان می حدی  دو با آیا کنید؟ می ادعا که الصدوری قطعی و متعدد
 !کرد؟ اثبات را کسی از اطاعت وجوب و والیت

 تةا نکةن اطاعةت کةس هیچ از آمده عیاشی روایت در گویید می اینکه اما
 در زیةرا اسةت آشةکار دروغةی هةم این بیاید. پرچم و ستح و وصیت با کسی

 اینکةه تةا نةده تکان پایی و دست و باش زمین متزم آمده  چنین عیاشی روایت
 که ة کنند می ذکر را سفیانی جمله از عتماتی سپس ببینی. سال یک در عتماتی

 مدینةه بةه لشکری سفیانی اینکه به رسد می تا - گیرید می نادیده را آنها همه شما
 پةی در سفیانی لشکر و دنگریز می مکه به مدینه از منصور و مهدی و فرستد می
 و ایستاده مقام و رکن بین قائم بعد روند می فرو زمین به بیداء در و شده روانه آنها

 بیعةت او بةا و شوند می جمع او نزد ناگهانی طور به نفر  737 و خواند می خطبه
 او بةا فرماینةد  مةیامام که اینجاست است. نشانه و آیه همان این و کنند می

 هنگام این در گویند  می نیز ادامه در و است ایشان ستح و پرچم و پیامبر عهد
 زمةین اهةل همةه کةه دهةد مةی نةدا پةدرش اسةم و او اسةم به آسمان از منادی
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 و پیامبر عهد شد مشتبه شما بر چیزی هر اگر فرمایند  می پایان در و شنوند، می
 شةما بةر هةم اینهةا اگر و شود نمی مشتبه شما بر زکیه نفس و ستحش و پرچم
 پس شود نمی دهد مشتبه می ندا  امرش و اسمش به که آسمانی صوت شد مشتبه
 فرزنةدان از مردی تا نکن تبعیت محمد آل از مردی از هرگز و باش زمین متزم

 .باشد ستح و پرچم و نبی عهد او با که ببینی را حسین
 نیایةد او تا و بیاید سفیانی باید اوالً  طوالنی، حدی  این در شود دقت اگر

 نةه کعبه در مقام و رکن بین قائم ثالثاً  دهد می رخ بیداء خسف ثانیاً  آید، نمی قائم
 نقةاط از ناگهةانی طةور بةه کةه نفةری 737 بةا و خوانده خطبه کوفه و نجف در

 معرفةی نشةانه و آیةه را شةدن جمةع ایةن خةود و - اند شده جمع زمین مختلف
 و عهةد مساله که اینجاست در و شوند می خارج مکه از کرده بیعت و ة کنند می

 گردد  می مطرح ستح و پرچم
 و یدك تحرکن ال  األرض  الزم  یقول  جعفر ابي عن الجعفي جابر عن»

 ینةادي منادیةا تةری و سةن ، فةي لة  اذکرهةا عتمات تری حتی ابدا رجل  ال
 الترك رایت فإذا مسجدها، من طائف  یسقط و قراها، من بقری  خسف و بدمشق،
 و الرملة ، نزلةت حتی الروم اقبلت و الجزیرة نزلت حتی الترك فأقبلت جازوها

 عنةد یختلفون الشام اهل إن و العرب، ارض من ارض کل في اختتف سن  هي
 مضر، الحمار ذنب بني مع السفیاني، و األبقع و األصهب رایات ثتث علی ذل 

 الحمار ذنب بني علی معه من و السفیاني فیظهر کلب من اخواله السفیاني مع و
 معةه مةن و هو فیقتل بدمشق رجل یحضر و قط ء شي یقتله لم قتت، یقتلوا حتی
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 اللةه یقةول التةي اآلیة  هي و الحمار، ذنب بني من هو و قط ء شي یقتله لم قتت
ْحزاُب  َفاْخَتَلَف » تعالی و تبارك

َ
ْیل   َبْیِنِهْم  ِمْن  اأْل ِذیَن  َفَو  َیةْوم   َمْشةَهِد  ِمةْن  َکَفُروا ِللأ

 و محمةد آل إال همةه یکةون ال حتةی معةه من و السفیاني یظهر و « َعِظیم  
 قتت بالکوف  محمد آل شیع  من بأناس فیصاب الکوف ، إلی بعثا فیبع  شیعتهم،

 الموالي من رجل یخرج دجل  ساحل تنزل حتی خراسان من رای  تقبل و صلبا و
 بهةا فیقتةل المدینة  إلةی بعثا یبع  و الکوف ، بظهر فیصاب تبعه، من و ضعیف

 ال کبیرهم و صَیرهم محمد آل یؤخذ و ،منها المنصور و المهدي یهرب و رجت
 المهةدي یخرج و الرجلین طلب في الجیش یخرج و حبس إال احد منهم یترك
ُب  خاِئفاً   موسی سن  علی منها  نزلةوا إذا حتی الجیش تقبل و مک  یقدم حتی  َیَتَرقأ

 القةائم فیقةوم مخبر إال منهم یفلت فت بهم خسف  الهمتت جیش هو و البیداء
 إنةا النةاس ایهةا یةا :فیقةول وزیةره، معه و ینصرف و فیصلي المقام و الرکن بین

 من و بالله اولی فأنا الله في یحاجنا من حقنا سلب و ظلمنا من علی الله نستنصر
 بنوح، الناس اولی فأنا نوح في حاجنا من و بآدم، الناس اولی فأنا آدم في یحاجنا

اِس  َاْوَلی فأنا إبراهیم في حاجنا من و  اولةی فأنا بمحمد حاجنا من و ، ِبِإْبراِهیَم  النأ
 مةن و بةالنبیین النةاس اولی فنحن النبیین في حاجنا من و ، بمحمد الناس
 الیوم مسلم کل و نشهد إنا الله، کتاب ب الناس اولی فنحن الله کتاب في حاجنا

 اال قهرنا، و اهالینا و اموالنا و دیارنا من اخرجنا و علینا بَي و طردنا و ظلمنا قد إنا
 رجةت عشةر بضع  و ثتثمائ  الله و ء، یجي و مسلم کل و الیوم الله نستنصر إنا

 یتبةع  الخریةف کقةزع قزعةا میعاد غیر علی بمک  یجتمعون امراة خمسون فیهم
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ةهُ  ِبُکُم  َیْأِت  َتُکوُنوا ما َاْیَن » الله قال التي اآلی  هي و بعضا بعضهم  ِإنأ  َجِمیعةاً  اللأ
هَ   الظالمة  القریة  هي و  محمد آل من رجل فیقول «َقِدیر   ء   َشْي  ُکل    َعلی اللأ

 الرکن بین یبایعونه عشر بضع  و الثتثمائ  معه من و هو مک  من یخرج ثم -اهلها
 بمک  المنادي فینادي ،معه وزیره و ستحه و رایته و الله نبي عهد معه و المقام، و

 اشکل ما نبي، اسم اسمه کلهم األرض اهل یسمعه حتی السماء من امره و باسمه
 من الزکی  النفس و ستحه و رایته و  الله نبي عهد علیکم یشکل فلم علیکم

 باسمه السماء من الصوت علیکم یشکل فت هذا علیکم اشکل فإن الحسین، ولد
 رایات، لَیرهم و رای  علي و محمد آلل فإن محمد، آل من شذاذ و إیاك و امره و

 معةه الحسةین، ولةد من رجت تری حتی ابدا رجت منهم تتبع ال و األرض فالزم
 ثةم الحسین، بن علي عند صار الله نبي عهد فإن ستحه و رایته و الله نبي عهد
هُ  َیْفَعُل  َو   علي بن محمد عند صار  ذکرت من و إیاك و ابدا هؤالء فالزم َیشاءُ  ما اللأ
 الله رسول رای  معه و رجت عشر بضع  و ثتثمائ   معه منهم رجل خرج فإذا ل 
 الةذین القةوم مکةان هکةذا یقول حتی بالبیداء، یمر حتی المدین  إلی عامدا  

 3«. بهم یخسف
 خاصی مکان و زمان شماست مستمسک که سه شیء این اظهار اوالً  پس

 نفس قبلش عتئم جمله از و است پیش و پس متعددِ  قرائن به محفوف ثانیاً  دارد
 35 روایات طبق او زیرا شود نمی مشتبه شما بر فرمایند می امام که باشد می زکیه
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 اظهار از بعد عتئم از و است شده بریده سر کعبه کنار در واقعه این از قبل روز
 این و شوند. می را قائم امر و نام زمین اهل همه که است آسمانی صدای سه، این
 که را کس هر شما چرا پس دارد را شدن مشتبه قابلیت هم نبی عهد که رساند می

 و نمةوده تکفیةر پةذیرد نمی را غیبت وصیت حدی  متعدد، اشکاالت خاطر به
 !کنید؟ می عمر به تشبیه

 شةیخ غیبةت در مکتةوب حدی  نبی، عهد از مراد که شود می روشن ثانیاً 
 یعنی است نبی عهد همراهش مکه از خروج هنگام گوید می زیرا نیست طوسی

 را آن چون نیست علم ستح، از منظور نیز است؟ طوسی غیبت کتاب همراهش
 رسةول پةرچم از منظةور همچنةین و اند دانسته مکه از خروج هنگام به مقید نیز

 مراد بلکه باشد نمی پرچم خروج بدون چون نیست الله حاکمیت به دعوت خدا،
 مراد همچنین و بود. خواهد آن با نصرت شود باز اگر که است قیام پرچم همان

 و دارد خاصةی مکان و زمان صیحه این اوالً  زیرا نیست صادقه رؤیای صیحه از
 مشةتبه اصةتً  کةه کنند می تاکید ثالثاً  و نفر چند نه شنوند می زمین اهل همه ثانیاً 
 تعبیر نیازمند وقتها خیلی و شبهه و ابهام دارای ماهیتاً  خواب حالیکه در شود نمی
 .است فراوان شبهات دارای نیز حجیت جهت از که ماهیتاً  تنها نه و باشد می

 اطاعت روایت موید تنها نه عیاشی حدی  که شد مشخص توضیح این با
 تا نکن اطاعت هیچکس از دهد می دستور زیرا آنست مناقض که نیست یمانی از

کند در حالیکه هیچیک برای احمد  ها ظهور نشانه آن با شخصی و عتمات این
 .ظهور نکرده است
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 در قةائم کةه نیامةده روایت عیاشی در که است ضروری هم نکته این ذکر
 آغةاز در بلکه کند می استدالل نبی عهد به عموم، برای خودش اثبات برای ابتدا
 بیعت از پس و شوند می ظاهر نفر 737 سپس و خوانده در مکه خطبه تنها و یکه

 دیگةری روایت در که است آمده میان به نبی عهد از سخن تازه مکه از خروج و
 اظهةار منبةر بةاالی کوفةه تسةخیر از پةس را عهةد این قائم، که کند می تصریح

 فرمایند   میدارند. امام صادق می
ي ِباْلَقاِئِم » َقَباء  َفُیْخِرُج ِمْن َوَرَیاِن َقَباِئِه ِکَتابةًا   ِمْنَبِر اْلُکوَفِ  َعَلْیهِ   َعَلی َکَأن 

َنِم َفَلْم  ََ اِس َفُیْجِفُلوَن َعْنُه ِإْجَفاَل اْل ُه َفَیْقَرُؤُه َعَلی النأ َمْخُتومًا ِبَخاَتم  ِمْن َذَهب  َفَیُفکُّ
ُم ِبکَ  َقَباُء َفَیَتَکلأ ْعةِرُف َیْبَق ِإالأ النُّ

َ
ةي أَل ی َیْرِجُعوا ِإَلْیةِه َو ِإن  َتم  َفَت َیْلَحُقوَن َمْلَجًأ َحتأ

ُم ِبهِ  ِذي َیَتَکلأ  3«.اْلَکَتَم الأ
 شةناخت متک اصتً  و شده ثبت نعمانی غیبت در روایت همین طرفی از

 بةر چه هر که شده ثبت اینگونه نسخه بلکه ندانسته ستح و رایت و عهد را قائم
 به علما از وراثتش و خدا رسول از قائم والدت شود مشتبه ها نشانه این از مردم

 شةد مشةتبه نیةز دو ایةن اگر و شود نمی مشتبه عالم از بعد عالم متصل صورت
 :شود نمی مشتبه دهد می ندا مادرش و پدرش و خودش نام به که آسمانی صوت

اِس  َعَلی َاْشَکَل  َفَما»  ِمةْن  ِواَلَدُتةهُ  َعَلةْیِهْم  ُیْشةِکَلنأ  َفَت  َجاِبُر  َیا َذِلَ   ِمْن  النأ
هِ  َرُسوِل  هُ  َهَذا َاْشَکَل  َفِإْن  َعاِلم   َبْعَد  َعاِلماً  اْلُعَلَماءُ  ِوَراَثُتهُ  َو   اللأ  َفةِإنأ  َعَلْیِهْم  ُکلُّ

                                                           
 385ح 377  8. الکافی ج 3



 |559|؟ یمانی چطور از بصره آمده مگر نباید از یمن بیاید

ْوَت  َماءِ  ِمَن  الصأ هِ  َو  َاِبیهِ  اْسِم  َو  ِباْسِمهِ  ُنوِدَي  ِإَذا َعَلْیِهْم  ُیْشِکُل  اَل  السأ  3«.ُام 
 آن به عموم برای اما هست قائم همراه عهد که آید می بر اوالً  نقل این از که
 آسةمانی صیحه قائم شناخت برای شبهه متِک بدون تنها ثانیاً  کند نمی استدالل

 و بةودهنفةر   737 ناگهةانی اجتمةاع و بیةداء خسةف و سةفیانی خةروج از بعد
 .باشد می قائم مادر و پدر اسم و نام یا قائم امر و نام به تصریح محتوایش

 او والدت شود مشتبه شما بر نبی عهد اگر حتی گوید می ثبت این طرفی از
 خةدا رسةول از احمةد والدت حالیکه در باشد نمی مشتبه شما بر خدا رسول از

 هیچ اال و اید کرده اثباتش ستح و پرچم و وصیت بواسطه که است مشتبه آنقدر
 نداشةته مشخصةی نسب و اصل گویید می اینکه اال ندارید او سیادت بر دلیلی
 است.

 وفةات شب وصیت به ترجمه را عهد دلیلی چه به اصتً  کنار، به همه اینها
 شما که است مشخص کامتً  است؟ وصیت معنای به لَت در عهد آیا نمودید؟

 نبةی عهةد کةه دید می زدید می روایات به سری اگر اال و هستید خود افکار تابع
 .ندارد وفات شب وصیت به ربطی هیچ

 در کةه دادیةم تةذکر بارهةا را ایةن اوالً  گوییةد، می اما آنچه درباره وصیت
 و دهد می فرزندش به وفات هنگام را ختفت دوازدهم امام کرده تصریح وصیت

 اینجا در آمده، مرگ معنای به وفات همگی در که قبل گانه یازده فقرات به توجه با
 حکومت خودش کند می قیام خودش دوازدهم امام پس است مرگ معنای به نیز
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 کةه کس هر به بعد برسد وفاتش تا کند می حکمرانی خودش و دهد می تشکیل
 .هستیم او تابع ما داد را حکومت

 با اند گفته بلکه آید می پیامبر وصیت با نفرمودند حضرت کردیم عرض ثانیاً 
 کةه دارد دو ایةن غیةر و مکةانی و زمةانی های نشانه هم عهد این پیامبر، و عهد

 .باشد مستقلی عتمت اینکه نه شود می شناخته ها نشانه آن توسط
دلیل ما صرف این نیست که احمد با وصیت و سةتح و پةرچم از مدعی  

بصره آمده، بلکه اصًت نام بصره در روایات ذکر شده است. چون در وصیت آمده 
نفر اصحاب حضرت هستند و  737است و مقربان همان که احمد اولین مقربان 

باز گفته که اولین مومنان است یعنی چه؟ یعنی اولین کسی اسةت کةه در زمةان 
 کنةد و از اصةحاب ایشةان مةی بینةد و بةا ایشةان بیعةت می غیبت امام مهدی را

حدی  در کتاب المتحم و الفتن سید بةن طةاووس توجةه این شود. حال به  می
 مةن آخةرهم و البصره من اولهم»گوید   می درباره اصحاب امام مهدیکنید که 

 فرمایةد  می مضمون همین به قریب الستم بشارة کتاب در ، همچنین«الَیمامه
 از زمةان امةام اصةحاب و رجال اولین األبدال  من آخرهم و البصره من اولهم»

 کردید؟ ؛ توجه«است بصره
و  شةده، ذکةر خةدا رسول وفات شب وصیت در نامش که یمانی نتیجه در

 سةه اصةحاب امةام زمةان اسةت در 737اولین مقربان یعنی اولین از  گفته شده
تصریح شةده کةه  از بصةره اسةت   اند مشترک قسمت این در سه هر که روایت

 «.البصره من اولهم»
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 نفةر 737 یعنةی خةا  اصةحاب همةان مقربةان گویید می اینکه جواب 
 جزء زمان امام فرزند که گویید می کجا از نیز گویید؟ می کجا از را این باشند. می

 یعنی مومنان اولین از مقصود گفتید کجا از همچنین اوست؟ اصحاب نفر 737
 غیبةت در را امةام کةه کسةی اولةین یعنةی آن باز و مهدی؟ امام به مومنان اولین

 آورید؟ می در کجا از را اینها کند می بیعت غیبت همان در ایشان با و بیند می
 البصرة و آخرم من الیمام  من اولهم روایت اما روایت اولین از بصره، اوالً 

 کرده نقل سنی سندی با سنی سلیلی کتاب از که کرده تصریح طاووس بن سید را
ای  ندارد. و حدی  اولهم من البصرة و آخرهم من األبدال ادامه حجیت ما برای و

فالذین من اهةل »گوید   می کنید و آن اینکه می دارد که شما از نقل آن خودداری
  از بصره دو نفر هسةتند نفةر  البصرة رجتن اسم احدهما علي و اآلخر محارب

، و هةیچ نةامی از احمةد 3«اول نامش علی است و نفر دوم نامش محارب است
 شود. نمی برده

 تصةریح کةه دارد وجةود دیگةر حةدی  دو حةدی ، دو این مقابل در ثانیاً 
 :کند نمی همراهی قائم با بصره اهل از حدیا کند می

 مةا و رجت،  خمسون إال الکوف  اهل من قائمنا مع یقوم ما غیرکم انصارنا»
 5«.إنسان منهم معه یخرج ال فانه البصرة اهل إال طائف  منهم معه و إال بلدة من
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هُ  اْلَبْصَرةِ   َاْهَل  ِإالأ  َطاِئَف    ِمْنُهْم  َمَعهُ  َیْخُرُج  ِإالأ  َبْلَدة   ِمْن  َما» و   َمَعهُ  َیْخُرُج  اَل  َفِإنأ
 3«.َاَحد   ِمْنَها

 هةم تصریح و برد می نام بصره از که را افرادی دیگری حدی  در همچنین
 آنها احمد در میان آنها نیست بلکه  است بصره از قائم اصحاب اولین که کند می

 کردیم.داند که بدان اشاره  می محارب و علی نام به نفر دو را
 عبةد را نفةر اولةین امةا شمرد می بصره از را نفر سه دیگری روایت در نیز
 :اْلَبْصةَرةِ  ِمَن  َو  نفر  اولین نه کند می ذکر ملیح بن احمد را نفر دومین و الرحمن

ْحَمِن  َعْبُد  ْعَطِف  ْبُن  الرأ
َ
، ْبِن  اأْل ادُ  َو  ، ُمَلْیح    ْبُن  َاْحَمُد  َو  َسْعد   5«.َجاِبر   ْبُن  َحمأ

 شما جواب کدامیک از این احادی  را دارید؟!
 نیسةت خةالی اسم یک فقط وصیت، مسأله که است این واقعیتمدعی  

 المتحم کتاب در مثتً  .اند گفته را یمانی تفاسیر و جزئیات و اوصاف تمام بلکه
فرمةود   حضةرت کةه کنةد می نقل علی امام از حدیثی طاووس بن سید الفتن و
 کجاسةت؟ ُمدینةه اسةت. ُمدینه تولدش محل مهدی «بالُمدینه مولده المهدی»

 نةه اسةت َمدینةه گفتنةد می کردند؟ می چه حدی  این با مهدویت محققین قبتً 
 زمان است. کردند مراد از مهدی، امام می ُمدینه، چون گمان

 بودند مجبور پس سامرا؟ متولد یا است َمدینه متولد زمان اما آیا انصافًا امام
 زمانیکةه امةا کننةد. درسةت برایش غیر قابل قبول توجیه یک یا انکار را حدی 
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 حاال آمد الحسن احمد سید موعود، یمانی محمد، آل از قائم اولین اول، مهدی
 منطقةه اهل ایشان چون چه. معنای حدی  یعنی شده مشخص انصار برای تازه

 و کنةد می تطبیق بر اوعلی  امام فرمایش هم پس َمدینه. نه است بصره ی ُمدینه
 الله. رسول فرمایش هم

 دقیةق و مشةخص صةورت به را یمانی جَرافیایی منطقه که پس ثابت شد
 .بصره ی ُمدینه  اند کرده معرفی

 مدینةه متولةد مهةدی کةه این زیرا نیست توجیه به نیازی هیچ جواب  اوالً 
 ثبت سنی نعیم توسط که باشد می مرسل سندی با سنت اهل از روایتی یک است
 روایةت ایةن ادامةه اتفاقةًا در و نةدارد. بیةت اهل احادی  به ربطی و شده

طبق نسخه  (3جمله   از شود می سانسور ها یمانی توسط که شده گفته چیزهایی
است یعنی عمران و طبق  نعیم می گوید اسم مهدی اسم پدر حضرت علی 

اسم مهدی اسم پدر پیَمبر است یعنی عبد   نسخه خطی ابن طاووس می گوید
 هجةرت ( محةل5الله یا به قول شما اسماعیل پس چه ربطی بةه احمةد دارد؟ 

و  ندیةده را المقدس بیت عمرش به احمد حالیکه در است المقدس بیت مهدی
 در هیچکةدامش کةه کند می ذکر مهدی برای صفاتی جسمانی (7 نخواهد دید

 ای پارچه است پیامبر رایت همان که مهدی پرچم گوید می (3 است نبوده احمد
 وفات زمان از پرچم این گوید می (5 است شکل مربعی و سیاه رنگ به مخملی

 بةه پةرچم تاویةل بةا اینهةا از هیچکةدام حالیکةه در است نشده باز خدا رسول
 سازد  نمی الله حاکمیت
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 و ابةی، اسةم اسةمه و ، النبةی بیت اهل من بالمدین   مولده  المهدی»
 خال، وجهه فی الثنایا، براق العینین، اکحل اللحی ، ک  المقدس، بیت مهاجره

 سوداء مخمل  مرط من  النبی برای  یخرج النبی، عتم  کتفه فی اجلی، اقنی
 یخةرج حتةی تنشةر ال و ، الّلةه رسول توفی منذ ینشر لم حجر فیها مربع ،

الف بثتث  الّله یمده المهدی،  و خةالفهم مةن وجةوه یضةربون المتئکة ، من آ
 3«.األربعین و الثتثین بین ما هو و یبع  ادبارهم،

 آن بةه بةداء بةه قائةل شةما مگر اشکاالت، این همه از نظر صرف با حال
 وجةود بةداء امکةان هةم حتمی عتئم در حتی گویید نمی مگر نیستید؟ وسعت

 یةک از کةه بودیةد مهةدی منتظر اگر فرمودهباقر امام گویید نمی مگر دارد؟
 اشةکالی هیچ مبنا این طبق خوب نکنید؟ انکار آمد دیگر طرف از و بیاید طرف
 شده بداء بعد و است َمدینه مهدی موَلد باشند فرمودهالمومنین امیر که ندارد

 و نبةوده حتمیةات از ایشةان والدت مخصوصًا اینکه محةل باشد شده سامراء و
 .است پررنگتر آن در بداء امکان

 الفةاظ کةه همانگونةه بدانیةد باید کنید می قرائت ُمدینه را َمدینه اینکه ثانیاً 
 بوده است. اینگونه نیز الفاظ قرائت رسد می اصلی مصدر به سینه به سینه حدی 

 قرائت َمدینه هم هزار سال پیش خوانند می َمدینه را لفظ این امروز اگر نتیجه در
 ایةن در قطعی دلیل اینکه اال شده، خوانده َمدینه بعداً  و بوده ُمدینه اینکه نه شده

غیر از اینکه اگر حضرت گفته بودند  ُمَدینه، آیا  .باشد که ندارد داشته وجود زمینه
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نباید یک نفر پیدا می شد که بپرسد ُمدینه کجاست؟ پس همین که راوی سکوت 
آن َمدینةه  کرده، معلوم می شود حضرت جایی را نام برده اند که او می شناخته و

محل رشد باشد نةه محةل « موَلد»است نه ُمدینه. بماند که احتمال دارد مراد از 
روند که به بعد از شهادت پدر به مدینه می تولد، یعنی اینکه حضرت مهدی 

 همین در روایت صحیح السند ابوهاشم جعفری تصریح شده است.
ید نسل از نباید . آیا یمان 14 سؤال  باشد؟ عل  بن ز

 ضةمن در صةادق امةام کةه داریةم، السائل فتح کتاب در روایتیمدعی  
 زیةد عّمةی ُولةد مةن رجل   خروج و»فرماید   می ظهور زمان حوادث های نشانه

 ،3«یمةن در زیةد مةا عمةوی نسل از مردی کردن خروج شدن، خارج و بالیمن 
 یعنی افتاده، اتفاق ما زمان در این اتفاقاً  کند. می قیام یمن از زیدی مرد یک یعنی
 قیةام کردنةد، خةروج علةی بةن زید اوالد از هستند زیدی کهحوثیون  این اآلن

 خودشةان حکومةت علیةه الله، و خذلهم سعود آل خبی  دولت علیه مسلحانه
 از مردی گوید می حضرت فقط روایت این در اما العابدین. زین حکومت یعنی
 بةه وقتی اما است. موعود یمانی این که کند، نگفته می خروج یمن در زید اوالد

 همةه بةر اطةاعتش فرمةود حضةرت او درباره کنید توجه یمانی معروف حدی 
 :فرمایةد مةی شةود. نیةز مةی آتش اهل کند سرپیچی او از کس هر است، واجب

 یک در عربستان ة و یمن نه کوفه ة سمت یمانی به و خراسانی و خروج سفیانی
 روز است. یک و ماه یک و سال
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 فرمةود را ایةن است، واجب اطاعتش فرموده یمانی است که حضرتاین 
 بةه کرد خروج وقتی فرمود را این است، آتش اهل کند سرپیچی ازش کسی که
 کوفه. پس این به شود؟ می آید؟ از بصره؛ به کجا نازل می کجا از بشتابید. سمتش

 .است زیدیه یمنی شخص آن از غیر موعود، یمانی
 امةام و پرسد می مهدی خروج عتمت از روایت این در راوی اوالً  جواب 

 فتنه مَرب، از پرچمی مشرق، از پرچمی کنند  می ذکر را عتمت پنج این فقط
 معقةول آیةا حال بیت. ستاره انتهاب و یمن، از زیدی نسب مردی خروج بَداد،
 عتمتةی از راوی اینکةه بةا نباشةد حتمةی عتئةم از اینها از هیچکدام که است

 دهد؟ تشخیص را مهدی خروج بتواند که پرسد می
 ُخُروُج  َقاَل  َذا َما ِمْثُل  ُقْلُت  َشتأی َعَتَمات   َنَعْم  َقاَل  َذِلَ   َقْبَل  َعَتَم    َفَلهُ  ُقْلُت »

ِرِب  ِمَن  َراَی    َو  اْلَمْشِرِق  ِمَن  َراَی    َْ ْوَراءِ  َاْهَل  ُتِظلُّ  ِفْتَن    َو  اْلَم  ُوْلِد   ِمْن   َرُجل   ُخُروُج  َو  الزأ
ي  3«.اْلَبْیِت  ِسَتاَرةِ  اْنِتَهاُب  َو  ِباْلَیَمِن  َزْید    َعم 

 از بایةد انةد فرموده حضةرت که هایی عتمت این از یکی الاقل نتیجه در
 و واضةح کمةی کةه عتمتی تنها عتمت، پنج این میان در و باشد حتمی عتئم

 در کةه آنجةا از و اسةت. یمةن از زیةدی مردی خروج همان باشد می فهم قابل
 این شویم می متوجه ،5شده معرفی محتوم عتئم از یمانی خروج دیگر احادی 

 در ایةن اسةت. معةروف یمةانی همةان کنةد مةی خروج یمن از که زیدی رجل
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 خةروج صةنعاء و یمةن از یمةانی کةه شةده تصةریح روایةت 9 در که حالیست
 یمن از است مهدی خروج عتئم از خروجش که هم زیدی رجل این و نماید می

 باشد. می یمانی همان زیدی رجل که است مویدی هم این و کند می خروج
 پرچم از منظور و خراسانی پرچم مشرق پرچم از مراد بگویید است ممکن

 بةه نیةازی پةس باشد می حتمی عتئم از سفیانی که است سفیانی پرچم مَرب
 آن بةر دلیلةی کةه ادعاسةت صةرف این اما نداریم. یمانی بر زیدی رجل حمل

 .ندارید
 گفتةه نعمةانی روایةت کجةای در بندیةد؟ می دروغ محمد آل به چرا ثانیاً 

 خراسانی خروج فقط نعمانی روایت در بلکه است؟ کوفه سمت به یمانی خروج
 میةان به سخنی هیچ یمانی خروج مکان از و دانسته کوفه سمت به را سفیانی و

 است  نیاورده
ی » ْفَیاِنيُّ َهَذا ِمةَن اْلَمْشةِرِق َو َهةَذا ِمةَن َحتأ َیْخُرَج َعَلْیِهُم اْلُخَراَساِنيُّ َو السُّ

ِرِب َیْسَتِبَقاِن ِإَلی اْلُکوَفِ  َکَفَرَسْي  َْ  3«.ِرَهان    اْلَم
 حةال در بةا هةم جةایی بةه رسیدن برای سفیانی و یمانی روایتی طبق بله 
 کجا؟ نگفته اما سبقتند
ْفَیاِنيُّ َکَفَرَسْي   اْلَیَماِنُي »  5«.ِرَهان    َو السُّ

 مسةابقه کوفةه سةمت بةه هةم بةا یمانی و خراسانی دیگر روایتی طبق البته
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ةی» است  یمانی از غیر قائم که شده تصریح روایت همان در اما گذارند می  َحتأ
 َو  اْلَیَمةاِني   َخْیةُل  َاْقَبَلْت  ِإذْ  َذِلَ   َعَلی ُهْم  َفَبْیَنَما آَباِئِهْم  ِبِدَماءِ  َطاِلِبیَن  اْلُکوَف َ  َیْنِزُلوا

ُهَما َیْسَتِبَقاِن  اْلُخَراَساِني    3«.ِرَهان   ]َفَرَسا [فرسي َکَأنأ
 زمةان بةه مقیةد یمةانی از اطاعةت که ایم داده توضیح بار چند را این ثالثاً 
 در تنهةا اطاعةت وجةوب ایةن رسةاند می که مطلق صورت به نه شده خروجش

 تازه آید. در حجیت و عصمت آن از که امور همه در نه باشد می قیام امر راستای
 کرد خروج وقتی گوید می روایت است؟ واجب یمانی از اطاعت گفته کجا اصتً 

 ایةن کس هر که کند مخالفت او با و بشورد او ضد بر نیست حتل مسلمانی بر
 اْلَیَماِنيُّ  َخَرَج  ِإَذا َو »نکند   اطاعت او از کس هر نه است جهنم اهل بکند را کار

 َذِلةَ   َفَعَل  َفَمْن  َعَلْیهِ   َیْلَتِوَي   َاْن   ِلُمْسِلم    َیِحُل  اَل  َو  ُهًدی َراَی ُ  َراَیَتهُ  َفِإنأ  ِإَلْیهِ  َفاْنَهْض 
ارِ  َاْهِل  ِمْن  َفُهَو  هُ  النأ نأ

َ
 5«.ُمْسَتِقیم   َطِریق    ِإلی َو  اْلَحق   ِإَلی َیْدُعو أِل

 جةز مستندی هیچ که است آشکار دروغی آید می بصره از یمانی اینکه اما
 .ندارد ساخته خود تاویتت

 ظهةور عصةر در موعود یمانی از غیر کند اثبات که داریم دلیل مامدعی  
 قبةل یخةرج»روایت شةده   طوسی غیبت کتاب در داریم. هم دیگر یمانی یک

 خةروج یمةانی یةک و مصةری یةک سةفیانی، از قبل  یمانی و مصری السفیانی
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 خةروج یمةانی یةک و مصةری یةک سةفیانی از قبل کنید دقت خوب 3«کند می
 با زمان هم یا کند می خروج سفیانی از قبل یمانی باالخره شد خوب چه کند. می

 خةروج خراسةانی و سفیانی با همزمان موعود یمانی سفیانی؟ جواب اینست که
 کوفه. سمت به هم آن کند می

تواند در مقابل چنةد روایةت  نمی این یک تک روایت است که جواب  اوالً 
که بیانگر همزمان بودن خروج یمانی و سفیانی است ایستادگی کند. ثانیًا جمةع 
بستن بین دو روایت متعارض وقتی صحیح است که شاهد ودلیلی داشته باشد و 

ون ایةن توان گفت چ نمی تبرعی نزد عقتء ارزشی ندارد. لذا واال جمع بی دلیل 
روایت گفته خروج یمانی قبل از سفیانی است و آن یکی گفته همزمان با اوست 

 بگوییم پس دو تا یمانی داریم.
 داد و آن اینکه  بتوان جوا می طور دیگری هم

 کنةد مةی تصریح تا سه شده، نقل روایت 7 یمانی خروج زمان با رابطه در
 دو است، سفیانی از قبل گوید می تا دو است، همزمان سفیانی خروج با زمانش

 :شود بررسی باید که دارد ابهامی تا
ْفَیاِني   ُخُروُج   » باقر امام (3  َواِحَدة   َسَن    ِفي اْلُخَراَساِني   َو  اْلَیَماِني   َو  السُّ

 5«.َبْعضاً  َبْعُضهُ  َیْتَبُع  اْلَخَرزِ  َکِنَظاِم  ِنَظام   َواِحد   َیْوم   ِفي َواِحد   َشْهر    ِفي
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َتَث ِ  ُخُروُج   » صادق امام (5 ْفَیاِني   الثأ  ِفةي اْلَیَماِني   َو  اْلُخَراَساِني   َو  السُّ
 3«.َواِحد   َیْوم   ِفي َواِحد   َشْهر    ِفي َواِحَدة   َسَن   

 فةی البةیض الرایات مع الیمن من الیمانی خروج و خروجه یکون قد( »7
 5«.واحدة سن  و واحد، شهر و واحد، یوم

ْفَیاِنيُّ  َو  اْلَیَماِنيُّ »( 3  7«.ِرَهان    َکَفَرَسْي  السُّ
هِ  َعْبِد  َاِبي ِعْنَد  ُذِکَر » (5 ْفَیاِنيُّ   اللأ ا َو  َذِلَ   َیْخُرُج  َانأی َفَقاَل  السُّ  َیْخُرْج  َلمأ

 3«.ِبَصْنَعاءَ   َعْیَنْیهِ  َکاِسُر 
ْفَیاِنِي   َقْبَل   َیْخُرُج ( »7  5«.َیَماِني   َو  ِمْصِري    السُّ
ْفَیاِني ُخُروُج  َو ( »7  ِإَلةی َاْلفةاً  َثَتِثیَن  َو  ِماَئ ً  َیْبَعُ   َو  ...  ِبِهم ُخِسَف  ...  السُّ
ْوَحاءَ  َیْنِزُلوَن  َو  اْلُکوَف ِ  وَن  ِمْنَها َفَیِسیُر  اْلَفاِرَق  َو  الرأ ةی َاْلفاً  ِستُّ  ... اْلُکوَفة  َیْنِزُلةوا َحتأ
د آِل  ِمْن  َرُجل   َیُسوُقَها  َیْسةَتِبَقاِن  اْلُخَراَسةاِني   َو  اْلَیَمةاِني   َخْیةُل  َاْقَبَلةْت  ِإذْ  ... ُمَحمأ
ُهَما  7«.فرسي رهان َکَأنأ

 سال یک در یمانی و سفیانی خروج که کند می تصریح ابتدا اول روایت در
 تسةبیح هةای دانةه مثةل اینها گوید می فاصله بت اما است روز یک و ماه یک و
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 چةه؟ یعنةی عبارت این خوب آیند. می دیگر بعضی سر پشت بعضی که هستند
 یعنةی باشند نه با هةم؟ می هم سر پشت چگونه کنند می خروج روز یک در اگر

 خروج دیگری از جلوتر ساعت چند یکی کند. می فرق هم با خروجشان ساعت
 باشند. حةال گفته سخن ساعت روی روایات در ندیدم حال به تا من نماید؟ می
 است سفیانی از قبل یمانی خروج گوید می که روایتی دو آن با پس باشد این اگر

 نباشد مراد این اگر اما کند. می خروج زودتر ساعت چند یمانی و آید می در جور
 یةک در خروجشان از منظور بگوییم که اینست روایت آمدن در درست راه تنها
 همزمان، نه است هم با آنها خروج زمان بودن نزدیک روز، یک و ماه یک و سال

 از بعةد یکةی تسةبیح هةای دانةه گوید مانند می که کنید می چه فقره این با اال و
 آیند؟ می دیگری

 یک در خروجشان گفته فقط و ندارد را فقره این دوم روایت که نشود اشکال
 کةه نیسةت روایةت یةک از نسخه دو این زیرا است، روز یک و ماه یک و سال

 از مستقل روایت دو بلکه شود می گذاشته کنار و دارد اضافی نسخه یک بگوییم
 روایةت یک در که اضافاتی به بارها خودتان شما اینکه از غیر باشد. می امام دو

 .کرده اید تمسک نیست روایت یک در و هست
 در امةا دانةد مةی روز یةک در را دو آن خروج که درست سوم، روایت اما

 پرچمش گوید می همچنین است یمن از یمانی خروج که کند می تصریح عوض
 داریم متعدد روایات اهل مشرق پرچم و قائم پرچم درباره حالیکه در است سفید

 کنید؟ می چطور حل را تناقضات این شما خوب است. سیاه که
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 مسةابقه اسةب دو ماننةد سةفیانی و یمانی گوید می فقط چهارم روایت اما
 خروج که شود می لذا است. روز یک در خروجشان که رساند نمی این اما هستند
 دارد خروج دو سفیانی اینکه از غیر باشد. افتاده اتفاق زودتر روز دو یکی یمانی

 مل »شود   می حکومت تشکیل و منطقه 5 فتح به منجر که شامات در خروجی
 به خروجی ، و3«قنسرین و األردن فلسطین، حمص، دمشق، الخمس  الشام کور

 5«.الکوف  جیشًا إلی السفیانی یبع  و»کوفه   سمت
 صنعاء و یمن از یمانی خروج که شده تصریح روایت 9 در الاقل طرفی از

 یمانی خروج بودن همزمان اوالً  شود  می مطرح اینجا در سوال دو حال باشد. می
 یمانی و سفیانی خروج محل دوئیت ثانیاً  است؟ سفیانی خروج دو از کدامیک با
 شویم می متوجه نتیجه در ندارد. سازگاری جا یک سمت به دو آن دادن مسابقه با

 کوفةه سةمت به یمانی دوم خروج سفیانی با یمانی خروج بودن همزمان از مراد
 این دو آن مسابقه و باشد می منطقه آن به سفیانی دوم خروج با همزمان که است
 تعارضی روایات بین که شد مشخص توضیحات این با کند. می پیدا مفهوم گونه

 سةفیانی یک و یمانی یک از دسته دو هر بلکه شود یمانی دو بر حمل تا نیست
 .دارند خروج دو دو، این منتها گویند می سخن

 چشةم دو شةکننده همةان - یمةانی کةه کنةد می تصریح پنجم روایت اما
 هیچگونةه بةه یمانی این و نماید. می خروج صنعاء از او خروج از قبل -سفیانی
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 در سةفیانی بةا که است یمانی همان این کند می تصریح چون نیست تاویل قابل
 کشد. می را او که نیست این چشمها شکننده از مراد البته و افتد می

 کةردیم بیةان چهةارم روایةت به نسبت که توضیحی با ششم، روایت اما و
 اول خةروج شةده دانسةته سفیانی خروج از قبل یمانی خروج اینکه شد روشن
 .باشد سفیانی اول خروج از بعد تواند می البته که است یمانی

 کشةتن بةرای و کرد خروج سفیانی وقتی گوید می فقط هفتم، اما روایت و
 کوفه وارد و کرده خروج حضرت و شد بیداء خسف و فرستاد لشکر مدینه به امام

 با یمانی خروج زمان که رساند نمی این اما رسد می کوفه به تازه هم یمانی شدند
 حةرف یةک رسةیدن و اسةت بح  یک خروج زیرا نه، یا بوده همزمان سفیانی
 همزمةان سةفیانی خروج با کوفه سمت به یمانی خروج است ممکن لذا دیگر،
 اما تازد می کوفه به دمشق از سفیانی زیرا باشد متفاوت رسیدنشان زمان اما باشد

 تعارضی هم روایت این نتیجه در برسد؛ دیرتر باید طبیعتاً  و آید می یمن از یمانی
 .ندارد

 صةرف دانسةتید زیةدی نسةب رجةل قیةام همان را ها اوسی قیام اینکه اما
 ندارید. آن بر دلیلی هیچ که ادعاست

اطاعةت از  و شةناخت بةه موظةف ما دو تا یمانی داریم ولی فقةطمدعی  
 حجةت یعنةی شةده، ذکةر بةرایش معصةومین یمانی موعود هستیم که اوصاف

 مهدی نام هم وصیت در شود. می شناخته وصیت با هم خدا و حجت خداست،
ما نه تنها . است زمان امام فرستاده که است بصره ُمدینه متولد که آمده احمد اول
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 کنةیم، بیعةت بشتابیم و با او سمتش به موظفیم کرد خروج که این یمانی زمانی
 همةان تةوی اطاعت هسةتیم چةونموظف به  کند می هم دعوت که زمانی بلکه

، «الزمةان صةاحب سةمت به کند می دعوت صاحبکم  إلی یدعو» دارد  حدی 
 ایةن کننةد، مةی باطةل به دعوت دیگران مستقیم  طریق إلی و الحق إلی یدعوا»

 «.کند می مستقیم صراط و حق به دعوت
 بةا زمةان هةم کسةی چةه ببینیم منتظریم بگوییم، که نیست جور این پس

 را خةدا حجةت و معصومین اوصاف یمانی این چون نه کند. می خروج سفیانی
 الله رسول پرچم و وصیت یعنی حجت شناخت دلیل و آمد کسی اگر پس دارد،

 حجت بکند، دیگر خروج سال 71 سال 51هر چند  ام یمانی من گفت و آورد را
 هستیم. او از اطاعت به موظف ما و خداست

یمةانی، امةا  گویند می بهش آمد و کرد خروج یمن از کسی دقت کنید! هر
اطاعةت از  بةه موظف است پس باید دانست که ما متعدد ظهور عصر در یمانی

 هستیم. کدامیک
 که زمانی تا نده، تکان را پایت و دست و زمین، بنشین»فرمود   صادق امام 
 پیَمبةر سةتح و پةرچم و وصةیت او همةراه کةه ببینی حسین را اوالد از مردی
 .کنیم می حرکت ما به سمتش باشد داشته را اینها اگر یمانی پس «.است

   جواب 
 دراست قائم حضرت ما صاحب به نیست خودش به یمانی دعوت اوالً 

 داند. می خودش را قائم و کند می دعوت خودش به احمد حالیکه
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 بةرایامةام امةا کنةد می صاحب به یمانی دعوت که است درست ثانیاً 
 سال 71 سال 51 نه است خروجش زماِن  آن، و اند کرده تعیین زمان او به پیوستن

  ِلُمْسِلم    َیِحُل  اَل  َو  ُهًدی َراَی ُ  َراَیَتهُ  َفِإنأ  ِإَلْیهِ  َفاْنَهْض  اْلَیَماِنيُّ  َخَرَج  ِإَذا َو »جلوترش  
ارِ  َاْهِل  ِمْن  َفُهَو  َذِلَ   َفَعَل  َفَمْن  َعَلْیهِ   َیْلَتِوَي   َاْن  هُ  النأ نأ

َ
 َطِریق    ِإلی َو  اْلَحق   ِإَلی َیْدُعو أِل

 «. ُمْسَتِقیم  
 بةا زمةان هم کسی چه ببینیم منتظریم که است جور همین دقیقاً  نتیجه در
 آورد در روایت خود از بتوان شاید ثالثاً  بپیوندیم. او به بعد کند می خروج سفیانی

 کرد خروج وقتی گوید می ابتدا است، زیرا خروجش با همزمان یمانی دعوت که
 کنةد شةورش او ضةد بر نیست حتل مسلمان بر گوید می بعد برو، او سمت به

 .کند می راست راه و حق به دعوت یمانی چون
 چه روایت تک همین از غیر به دارد را معصومین اوصاف یمانی اینکه رابعاً 

 نیست خدا حجت او که داریم متعدد روایات ما اما روایتی؛ هیچ دارید؟ دلیلی
 جمله  از

 یمةانی همةان او کةه پرسةید کنندگان خروج از یکی مورد در راوی الف(
 علةی از ایةن حالیکةه در دارد دوسةت را علی یمانی نه دادند پاسخ امام است؟
ا»جوید   می برائت ِبي ِقیَل  اْلَحق   َطاِلُب  َخَرَج  َلمأ

َ
هِ  َعْبِد  أِل  َیُکوَن  َاْن  َنْرُجو   اللأ

 3«.َیْبَراُ  َهَذا َو  ، َعِلّیاً  ُیَواِلي  اْلَیَماِنُي  اَل، :َفَقاَل  اْلَیَماِنيأ  َهَذا
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 خلیفه و وصی شما ادعای به بلکه و معصوم و حجت یمانی اگر براستی آیا
 دارد؟ دوست را علی که کردند می معرفی را او اینطور باید بودعلی حضرت

 به افراد ترین نزدیک و علی شیعیان ترین خالص از یمانی گفتند می باید اقل ال یا
 باشةد امةامی دوازده شةیعه یمةانی که آید نمی در بیان این از حتی بلکه اوست؟

 .هستندعلی دوستدار هم ها زیدی چون
 َرُجةل  »رسةد   می کوفه به یمانی بعد و رسند می کوفه به قائم حضرت ب(

د   آِل  ِمْن  ِرِب  ِریُحَها ُتوَجُد  َو  ِباْلَمْشِرِق  َتْظَهُر  ُمَحمأ َْ ْذَفةرِ  َکاْلِمْسةِ   ِباْلَم
َ
 َیِسةیُر  اأْل

ْعُب   َذِلةَ   َعَلی ُهْم  َفَبْیَنَما آَباِئِهْم  ِبِدَماءِ  َطاِلِبیَن  اْلُکوَف َ  َیْنِزُلوا َحتأی ِبَشْهر   َاَماَمَها الرُّ
ُهَما َیْسَتِبَقاِن  اْلُخَراَساِني   َو   اْلَیَماِنِي   َخْیُل   َاْقَبَلْت  ِإذْ   3«.ِرَهان   ]َفَرَسا [فرسي َکَأنأ

 .خداست حجت و قائم از غیر یمانی روایت، این تصریح به
 محةض دروغ بیایةد پةرچم و وصیت با کسی تا بنشینید این حدی  که اما

 رسول پرچم و وصیت ة نه نبی ة عهد او با گفته روایت کردیم عرض قبتً  و است
 عهد از بعد و قبل عتماتی بلکه ندانسته قائم شناخت نشانه را اینها ولی خداست

 ادعاهای بر که عتماتی گفته پرچم و عهد خود برای حتی و نموده ذکر پرچم و
 .و توضیحش گذشت منطبق نیست شما

 کنم می تحدی من کند. خروج دیگر سال 71 سال 51 گویید می اینکه اما
 و آمةد نخواهد دیگر و رفته که خودش چون کرد نخواهد خروج هرگز احمد که

                                                           
 57  . سرور اهل الیمان 3



 |537|؟ یمانی چطور از بصره آمده مگر نباید از یمن بیاید

 که کند جمع یار آنقدر تواند نمی اش اربعه شیوخ عمر پایان تا هم نجف مکتب
 حدس جهان. به برسد به چه آورد در خود تصرف به را عراق کشور حتی بخواهد

 ادعةای با را دوم مهدی باید الجرم احمد اختفای شدن طوالنی با که اینست من
 .بماند باقی نشاط خودش بر  یمانی جریان تا بفرستند بداء

 هةایی نشانه که به قول شما همان قائم است یمانی ظهور اگر اینکه از غیر
 در روایات که دارد غیره و مکانی و زمانی متعدد های عتمت هم خروج او دارد

 بةا مطةابق کةامتً  بصةری احمةد ظهور که فرض بر لذا است. گشته بیان متعدد
 او که کند می روشن همین باشد روایات مخالف خروجش اگر اما باشد روایات
 ننموده قطع را حیاتش رگ خداوند است داشته کذب نشانه چون و است کذاب
 .است

 کننةد مةی احتجةاج روایت زیدی بةودن یمةانی به که کسانی اآلنمدعی  
 زیةد از مردی گویند می ها ندارند. زیرا این اعتقاد گویند می که چیزی به انصافاً 

 زمةان در اآلن گوینةد مةی ناآقایة این طیف طرف آن کند، از می خروج یمن در
 دارد شةام تةوی سفیانی دانم نمی و استمی نوین تمدن و کنیم می زندگی ظهور
 ظهوریم. زمان در که دارند هم قبول یعنی و... ، کند می فتن

 راسةت واقعةاً  شةما اگةر انةد هدکر خةروج یمن در که زیدی ها اوالً  بوخ 
 کةه یمةانی اطاعت از خوب دارید، اعتقاد احادی  اهل بیت این به و گویید می

 اسةت. پناهیةان آقای به خطاب این است بروید یمن اطاعت کنید دیگر. واجب
 و عجیةب نظرهةای اظهةار مسةائل این درباره سادگی همین به که پناهیان آقای
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همةان  یمنةی، هایحوثی این واقعاً  به گفته شما اگر پناهیان آقای کند. می غریب
 یمانی اطاعت از فرماید  می باقر حضرت خوب هستند روایات در موعود یمانی

 خةود خةوب اسةت. آتةش اهةل کنةد پیچةی سةر او از کس است و هر واجب
 سةرباز بشةوید برویةد کنیةد ول تةانان همراهة همةه و تةان مقتدای و جنابعالی

 ول اسةت، امةا الطاع  مفترض ها حوثی بکنید و بگویید رها را دیگران ها، حوثی
 !دکنی نمی

 آورید. می در بازی دارید نیستید. موعود یمانی دنبال اصتً  چرا؟ چون شما
 کنید. دعوت الله داعی سمت به را مردم که نیستید این دنبال

 همةین بةه و دهةی مةی فریةب الله رسول منبر باالی متاسفانه را مردم چرا
 ؟کنی می نظر یمانی اظهار مسأله مورد در سادگی

 تطبیةق یمةانی قیةام بر را یمن فعلی مسائل پناهیان آقای اینکه اوالً  جواب 
و به بنده  مهدویت متخصصین همه به ربطی و است، مربوط ایشان خود به داده

 االطاعه واجب که دادیم توضیح بارها ثانیاً  کنم ندارد، می که دارم با شما مناظره
 مدعا اصل لذا شده نقل مخدوش سندی با هم آن روایت یک در تنها یمانی بودن
 یمةانی از اطاعةت وجةوب حدی ، همان طبق طرفی از تازه نیست، اثبات قابل
 .است نکرده مطرح او برای مطلقی اطاعت و شده او خروج به مقید

. اگر یمان  ظهور کرده  پ  چرا فقط یک عیده خاصی  آن 15سؤال 
یق تلگیرام متوجیه شیدند؟ در  رواییات متعیدد دارد وقتی  امیام هم از طر

 فهمند. م  کند صیحه عموم  زده شده و همه مردم م  ظهورمهد 
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 37گفتند  اگر پیَمبر ظهور کرده چةرا بعةد از  می زمان رسول خدامدعی  
نفر به  55کند، ظاهرًا  می سال در مکه دعوت 37سال ما فهمیدیم؟ پیَمبر اکرم 

و مظلومانه در مکه. بیشترین عده وقتةی از  آورند. دعوت غریبانه می ایشان ایمان
های اطراف نفهمیةده  استم شنیدند که پیَمبر از دنیا رفته بود، تازه بعضی کشور

بودند. اکثر این ها صدای پیَمبر به گوششان نرسیده بةود. خةوب اگةر پیَمبةر، 
هةم پیَمبر همه جهانیان بود، برای چه مردم نفهمیده بودند؟ دعةوت یمةانی

انی است، دعوت منجی بشریت است، دعوت امةام مهةدی اسةت و دعوت جه
شنوند تا صدایش به همه برسد و این که یک عده خاصی  می لکن مردم به تدریج

هزار نفر  711در تلگرام شنیدند، این طور نیست. فقط صفحه فیس بوک ایشان 
پةس کنند.  می هزار نفر مطالب ایشان را دنبال 711الیک کردند و در فیس بوک 

 شود. می باالخره دعوت ایشان کم کم منتشر
شنوند  می اینکه در روایت دارد وقتی امام مهدی ظهور کند همه صدایش را

 شنوند دیگر. می شوند، بله اآلن همه دارند تدریجًا صدایش را می و متوجه
کتاب البرهان حدی  است که پیَمبر اکرم وقتةی مبعةوث بةه در از طرفی 

. یعنی به همه ارواح مؤمنین، ارواح مردم تا قیامت صةدا رسالت شد، صدایی زد
زد که من محمد، رسول خدا هستم، لبیک بگویید. و همه مؤمنان تا قیامت لبیک 
گفتند. این که همه صدای او را شنیدند یعنی چه؟ همه شةنیدند صةدای او را در 

دای ملکوت. و آنهایی که اهل ملکوت بودند و اهل ایمان در ملکةوت بودنةد، نة
پیَمبر را لبیک گفتند. اما در زمین چه؟ در زمةین هةر کسةی در زمةان خةودش 
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شنید. بعضی ها چندین قرن بعد از شهادت پیَمبر اکةرم دعةوت رسةول اللةه را 
شنیدند. مهم این است که دعوت امام مهدی جهانی است امروز در اقصی نقاط 

یمان آوردند و عده ای به دنیا از ملیت ها و ادیان مختلف، این دعوت را شنیدند، ا
کنند. یعنی آن صیحه جبرئیل و ندای آسمانی بةا آن  می زبان خودشان دارند تبلیغ

 رسانند. می پیَام ملکوتی ظهور منجی را دارند به تمام عالم
می گویند ظهور مهدی یعنی چه؟ حدیثی در کتاب متحم و الفتن سید بن 

یعنةی اسةمش سةر « اه الناسحینئذ یظهر المهدی علی افو»طاووس هست که  
افتد. اسم مبارکش، اوصافش، روایاتی کةه بةه او اشةاره دارد، نصةو   می زبانها

زنند. یعنی بةه ایةن  می افتد و از او حرف می تورات و انجیل بر سر زبانهای مردم
 معناست که امر او ظاهر شده.

 جواب  شما سه ادعا کردید  
تدریجی بةودنش نةدارد، دوم(  منافاتی بااول( جهانی بودن دعوت قائم

جهانی بودن دعوت در عالم ملکوت است نه زمین، سوم( جهانی بودن یعنةی از 
 هر قوم و ملیتی بشنوند هر چند یک نفر.

درباره ادعای اول باید گفت  قیاس یمانی به پیةامبر طبةق معمةول، قیةاس 
مةردم باطلی است زیرا در مورد ایشان چنین بیان نشةده بةود کةه یکدفعةه همةه 

شنوند لذا جهانی بودن دین ایشان با گسةترش تةدریجی اش  می صدای ایشان را
تصریح شده که به هنگةام منافاتی ندارد، در حالیکه در مورد حضرت مهدی

شةوند  مةی ظهورشان صیحه جهانی زده شده و همه متوجه ظهور و دعوت ایشان
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 پس این دو ربطی به یکدیگر ندارد.
 711الیک هستند حرف مضةحکی اسةت زیةرا اواًل هزار  711اما اینکه 

سال  38میلیارد آدم در روی کره زمین کجا؟ آن هم بعد از گذشت  8هزار کجا و 
از ظهور جناب احمد؛ به نظر گسترش دعوت او با ایةن همةه وسةائل تبلیَةی و 
شبکه ماهواره ای و تلگرام و فیسبوک و پالتاک و تبلیَات رنگی و کاغذی و چهره 

ه و چه و چه خیلی تدریجی است! ثانیًا با رباتهای متعددی که در فضةای به چهر
هزار عضو داشته باشد در حالیکه  51111شود یک شبکه  می مجازی وجود دارد

 نفرش عضو مجازی و به عبارت دیگر ربات باشند.  38111
هزار الیک چنین نتیجه گرفت که دعةوت احمةد بةه  711توان از  نمی پس

ر رسیده است. ثالثًا برای سرویس هةای جاسوسةی هةیچ کةاری هفتصد هزار نف
ندارد که با الیک کردن در شبکه های مربوط به جریان های منحرف، ِعده و ُعده 

هةزار الیةک چنةین نتیجةه  711تةوان از  نمی آنها را زیاد نشان دهند لذا باز هم
 کنند. می گرفت که هفتصد هزار نفر مطالب فیسبوک امام اینترنتی را دنبال

و امةةا ملکةةوتی بةةودن نةةدای پیةةامبر هةةیچ ربطةةی بةةه صةةیحه مربةةوط بةةه 
گفته شد تصریح روایات متعدد اسةت کةه همةه که ندارد زیرا همانگونه قائم

شنوند غیر از اینکةه قةرار  می آن را -نه فقط مومنان در عالم ملکوت  -مردم دنیا 
کةه تاویةل بةه مانند دعوت پیامبر هزاران سال طول بکشد نیست دعوت قائم

 د و بگویید کسی بعد از چند قرن خواهد شنید.یعالم ملکوت ببر
پس جهةانی اسةت. اواًل  اند و اما اینکه از هر ملیتی دعوت احمد را شنیده
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دانید چند ملیةت  نمی . من یقین دارم شما حتیاند تی شنیدهیثابت کنید از هر مل
ه آنها رسیده است یا نه. ثانیًا در دنیا وجود دارد چه برسد که بدانید دعوت احمد ب

 اند اینکه چون از هر ملیتی باالخره یکی شنیده پس جهانیةان دعةوتش را شةنیده
 تاویل مضحکی است که نزد عقت جایگاهی ندارد.

و اما حدی  سید بن طاووس، بارها این نکته را تذکر داده ام کةه سةید در  
کتاب متحم و فتن تصریح کرده که احادی  چهار کتاب سنی را جمع نموده نه 

از طریق شیعه را، پس با اسم سید بن طةاووس مةردم را  احادی  اهل بیت 
 ل گول نزنید و صراحتًا بگویید حدی  نعیم بن حماد کذاب و جّعا

حّدثنا نعیم، حّدثنا الولید و رشدین عن ابن لهیع  عن ابي قبیةل عةن ابةي »
إذا نادی مناد من السماء اّن الحةّق فةي آل محّمةد، فعنةد »رومان عن علي، قال  

 «.الناس، و یشربون حّبه، فت یکون لهم ذکر غیره  افواه  علی  ذل  یظهر المهدي
و  3کتةاب نعةیم وجةود نةداردغیر از اینکه این نقل در بعضی نسخه هةای 

گوید  بعةد  می نیز نقلشان دارای نسخه بدل است و اند کسانی که از او نقل کرده
یظهر المهدی علی اقوام »شود   می از صیحه، مهدی برای عده ای از مردم ظاهر

ر شةیعه اسةت کةه ظة، و ایةن دقیقةًا مطةابق ن«علی افواه الناس»نه  5«من الناس

                                                           
البن حّمةاد « الفتن»الحدی  غیر موجود في النسخ  التي اعتمدناها من کتاب . و جدیر ذکره اّن هذا 3

مةن طبعة  مکتبة  التوحیةد  975بةرقم  773  3طبع  دار الفکر بتحقیق سهیل زّکار، لکّنةه موجةود فةي 
 357  3ه. العرف الوردی پاورقی 3335القاهرة، بتحقیق سمیر امین الزهیري، سن  الطبع 

 397  5دی پاورقی. المتحم، ابن المنا5
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شوند و بةه همةین  می نفر ظاهر 737یحه برای بعد رخداد صحضرت مهدی
خاطر است که سفیانی از محل اختفای ایشان مطلع شده لشکری برای قتةل آن 

فرستد. ذکر این نکته نیز بد نیست که این روایت کةه  می حضرت به سمت مدینه
 3باشد. می خواندید در متحم سید نیست بلکه در التشریف بالمنن

د با تةک روایتةی سةنی و نیةز دارای نسةخه بةدل، نتیجه اینکه شما خواستی
را تاویل به ظهور نام او ببرید کةه بحمةد اللةه نةا معنای ظهور جهانی مهدی

 موفق بودید.

                                                           
 377ح 359. التشریف بالمنن  3



 

 
  



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 نهم جلسه
نظر علماء و فقهاء شیعه درباره   

 احمد الحسن چیست؟
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باره شیعه فقها  و علماء . نظر16سؤال   چیست؟ احمد الحسن در

 کردند؟ تأیید را ایشان آیا
 فتةوا بةود؟ آیةا چةه ابراهیم درباره ابراهیم فقهاء زمان و علماء نظرمدعی  

 بسوزانند؟ کذاب را مدعی این تا کنند جمع هیزم همه بر است واجب که ندادند
 در افسةاد خواهةد مةی که نبود این آیا بود؟ چه موسی زمان بزرگان و علماء نظر

 را او که نبود این آیا عیسی بعثت زمان کند؟ خارج دینتان از را شما و بکند زمین
 علماء علیه بکشید، را او کند، می گمراه را ما جوانان دارد او که نبود این بکشید؟

 شةاگردان کةه کسةانی همةان یعنةی پیَمبةر صحابه علمای نظر زند؟ می حرف
 بر نشدند جمع شانه هم آیا بود؟ هعلی چ امام اکرم بودند درباره پیَمبر مستقیم

 فاطمه؟ به نکردند خیانت شانه هم ؟ طالب ابی بن علی بر ترک ابوبکر و محور
  .سرایی داستان برای نه است گرفتن عبرت برای تاریخ

 بةه شةیعه فتةوا علمةای حتی بود؟ حسین چه امام قیام زمان در علماء نظر
 است؟ مباح او خون و شده خارج خدا دین از حسین نگفتند آیا ندادند؟ قتلش

 بةوده ایشان قتل و انحراف موسی و ابراهیم زمان علماء نظر اینکه جواب 
 اصتً  و بود این حکومت نظر بلکه آوردید در خودتان از که است آشکار دروغی

 یهود علماء عملکرد قیاس اما ندارد. وجود پیامبر دو این مورد در علماء از نامی
 قةرآن خود در مسیح و یهود علمای زیرا است الفارق مع قیاسی استم علماء با

 احکام و کردند می تحریف را کتاب کلمات آنها که اند گرفته قرار نکوهش مورد
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 و پیامبر از فراوانی احادی  شیعه علماء درباره حالیکه در دادند می تَییر را خدا
 عصر در مخصوصاً  آنها برای رفیعی بسیار جایگاه که شده صادر ایشان بیت اهل

 .هستند قائل خدا ولی غیبت
 دروغةی بودنةد علما جزو و پیامبر شاگردان همه پیامبر اصحاب اینکه اما
 جمیةع عةدالت بةه اعتقادشةان وجةود با سنت اهل خود حتی و است شاخدار
 آنهةا میةان در بلکةه کنید. می ادعا شما که اند نکرده ادعا را چیزی چنین صحابه

 بةه آنهةا عمةوم و شةدند مةی تلقةی دیةن به عالم که بودند شماری انگشت افراد
 غصةب کودتای مقابل در بلکه نخاستند برالمومنین امیر والیت با مخالفت
 شةده پا بر که وحشتی و رعب جهت به و کرده گم را خود پای و دست ختفت

 کةه بودنةد نفةر7یا نفر 5 آن نکردند سکوت که کسانی تنها و کردند سکوت بود
 .شدند پرست بت واقعاً  همه اینکه نهاد نه آنها بر را مرتد غیر اصطتح روایت

 ارتداد و حسین امام قتل وجوب بر شیعه علماء حتی و علماء نظر اینکه اما
 .است تاریخی دروغی واقعاً  بوده ایشان

 پةنج بودند دین عالم و شاگرد شما قول به که پیامبر صحابه از زمان آن در
 امةام اتفاقةاً  و بودنةد حضةرت قتةل مخةالف شان همه که بودند زنده شش نفر

 اصةتً  شةیعه، اما و 3.دادند ها همان به ارجاع قتلشان جواز عدم برایحسین
                                                           

از این قرارند  جةابر بةن  اند دهکرذکر . و آن صحابه به ترتیبی که امام حسین 97  5. الرشاد ج3
عبد الله انصاری، ابو سعید خدری، سهل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم و انس بةن مالةک. و البتةه در 

 نامی از او نبردند. بود وجود داشت اما امام  قتل امام آن زمان پسر خلیفه دوم هم که مخالف 



 |559|؟ نظر علماء و فقهاء شیعه درباره احمد الحسن چیست

  بدهند. را خودشان امام قتل فتوای بخواهد تا نداشت دهنده فتوا عنوان به مرجعی
 با رابطه در شیعه علمای کنید؛ نظر ظهور نگاه زمان روایات شما بهمدعی  

 بود؟ خواهد چه محمد آل قائم
 و ولیجةه هةر کةه بةود خواهد ای لَزنده و کور فتنه من از بعد جان علی»

 او روی مةردم هةا، دل محبةوب یعنةی ولیجةه «.کنةد می سقوط آن در ای بطانه
 مةردم کةه کسی یعنی بطانه آنها، و غیر و دین علمای از اعم کنند می باز حساب

 طةور بةه کةه ظهور زمان در خوب گذارند. می میان در او با را خود باطنی اسرار
 آسةمان زیةر فقهةای تةرین پست و بدترین زمان آن فقهای» گفتند  ما به صریح

 اهمیتی چه ما برای دیگر «.گردد برمی آنها به و آید می بیرون آنها از فتنه هستند،
 بدانیم؟ محمد آل قائم با رابطه در را آنها نظر که دارد

 آنها از ای عده .است روشن محمد آل قائم با رابطه امروز در آنها نظر البته
 آنها از ای عده ،اند ساکت آنها از ای ، عدهاند داده الحسن احمد سید قتل به فتوا

 دعةوت ایةن درباره تحقیق حال در آنها از شماری انگشت  عده کنند، می انکار
 کنیم. نمی تکذیب و تصدیق ما گفتند و هستند

 ببینیم، را خدا خلفای و انبیاء دعوت تاریخ باشیم متوسلالله  حبل به ما اگر
 بخةوانیم، را مهدی ظهور زمان علمای به مربوط روایات بخوانیم، را کریم قرآن

 پرسیم. نمی را سؤال این دیگر اصتً 
 یةک شخصةاً  بنةده کردند می تأیید را الحسن احمد سید علماء اصًت اگر 
 بةا ایةن دانةم مةی چةون کردم، می شک الحسن احمد سید دعوت درباره مقدار



 نبرد |571|

 

 هستند، ها همین دشمنان قائم فرمودند  کند، زیرا ائمه نمی تطبیق ظهور روایات
 هةر و هستند الحسن احمد سید دعوت دشمن شیعه فقهای اکثر لله الحمد اما
 کنند. می کار انصار علیه و دعوت این علیه توانند می چه

 جریةان مقابةل که اند بوده علما این همیشه غیبت، تاریخ طول در جواب 
 هجمه با شیعه جامعه اند نگذاشته و اند ایستاده دروغین مدعیان و انحرافی های
گةاهی از عمومةاً  که مردم اال و شود، کشیده انحراف به مدعیان گوناگون های  آ
 و کةذاب مةدعی بین توانند نمی راحتی به و هستند و بوده برخوردار پایینی دینِی 
 عةدم بةرای بهائیةت و بابیت فرقه مستمسک اتفاقاً  دهند. تشخیص باطل و حق

 فقهای که بود نقلهایی کردن َعلم همین جریان، دو این با شیعه علمای همراهی
 استفاده سناریو همین از نیز شما و خواند، می کننده گمراه و گمراه را ظهور دوره
 .کنید می

 پیةدا تقةوا با عالم حتی یک شیعه میان در بگویید که است معقول واقعاً  آیا
 از سةطح ایةن در شةیعه اگةر پرستند؟ دنیا و فاجر و فاسق شان همه و شود نمی

 انگیةزه امةا اسةت. سةوال زیر مکتبش حقانیت اصل که برده می سر به انحطاط
 دوستی دنیا و طلبی شهرت به متهم را آنها همه شما امام چیست؟ علما مخالفت

 عةین در کةه ام دیةده را بسةیاری علمای نزدیک از خودم من حالیکه در کند می
 را عمر یک تقوا نهایت در و گریزی دنیا و زهد کمال در اجتماعی باالی جایگاه
 لطف الله آیت و صافی علی الله آیت بهجت، الله آیت مثل افرادی کردند سپری

 ایمةان او بةه و کردنةد درک را احمةد ظهةور دوران سةالها سه هر که صافی الله
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 احمةد البتةه چسةبد. نمةی آنهةا بةه نیز احمد های انگ از هیچکدام و نیاوردند
 اصةتً  قوی احتمال به و ندیده نزدیک از را بزرگان این اصتً  چون ندارد تقصیری

 .شناسد نمی
 اینکةه برای فقط من خواندید، بطانه و ولیجه کل سقوط روایت از آنچه اما

 و گیرید می را روایت از قسمتی چطور که بکنم روشن را شما علمی خیانت نوع
 این متن قدری کنید می حذف ضررتان است بر که اش بقیه و کنید می َعَلم سر بر

 :کنم می بررسی را روایت
 ظاهر تو به نسبت قوم های کینه ُمردم من یا علی زمانیکه فرمایند  می پیامبر

 کند می سقوط آن در بطانه و ولیجه هر که است شدیدی فتنه من از بعد و شود می
بدهنةد ...  دسةت از را هفتمةین از فرزند تو پنجمین شیعه که است زمانی این و

 نزدیک فرد که شود می داده آنها به ندایی سپس برند می سر به یأس نهایت در آنها
 با همراه بارزی بدرِی  سومی در و ... است رجب در تا سه ندا آن و شنود می را آن

 نسةب و اسةم به و است فرستاده را فتنی خدا گوید می که بینید می شمس قرن
 نهمةین قةائم شةود؛ می حاصل فرج و دهد می نداعلی حضرت خود تا قائم
 باشد  می حسین از بعد ائمه

اِئُن  َلَ   َظَهَرْت  ِمتُّ  َفِإَذا» ََ اءُ  ِفْتَنة    َبْعةِدي َسَیُکوُن  َو  َقْوم   ُصُدورِ  ِفي َض  َصةمأ
 ِمةَن  اْلَخةاِمَس  ِشةیَعِتَ   ِفْقةَداِن  ِعْنَد  َذِلَ   َو  ِبَطاَن    َو  َوِلیَج     ُکُل  ِفیَها َیْسُقُط  َصْیَلم  

اِبِع  ْرِض  َاْهُل  ِلَفْقِدهِ  َیْحَزُن  ُوْلِدَك  ِمْن  السأ
َ
َماءِ  َو  اأْل ف   ُمْؤِمَن    َو  ُمْؤِمن   َفَکْم  السأ  ُمَتَأس 

ف   ةي َو  ِبةَأِبي َقاَل  َو  َرْاَسهُ  َرَفَع  ُثمأ  َمِلّیاً  َاْطَرَق  مأ ثُ  َفْقِدهِ  ِعْنَد  َحْیَراُن  ُمَتَله  ي ُام   َو  َسةِمی 
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ورِ  ُجُبوُب  َعَلْیهِ  ِعْمَراَن  ْبِن  ُموَسی َشِبیهُ  َو   َشِبیِهي ورِ  َجَتِبیُب  َقاَل  َاْو  النُّ ُد  النُّ  ِمْن  َیَتَوقأ
 َکَمةا اْلُبْعةِد  ِمةَن  َیْسةَمُعهُ  ِبِنةَداء   ُنةوِدَي  ُثمأ  َکاُنوا َمْن  آَیُس  ِبِهْم  َکَأن ي اْلُقْدِس  ُشَعاِع 

 َمةا َو  ُقْلةُت  اْلُمَناِفِقیَن  َعَلی َعَذاباً  َو  اْلُمْؤِمِنیَن  َعَلی َرْحَم ً  َیُکوُن  اْلُقْرِب  ِمَن  َیْسَمُعهُ 
َداءُ  َذِلَ   ُلَها َرَجب   ِفي َاْصَوات   َثَتَث ُ  َقاَل  الن  هِ  َلْعَن ُ  َاال َاوأ ةاِلِمیَن  َعَلی اللأ ةاِني  الظأ   الثأ

اِلُ   َو  اآلِْزَف ُ  َاِزَفِت  ْمِس  َقْرِن  َمَع  َباِرزاً  َبْدِرّیاً  َتَرْوَن  الثأ هُ  اآلَْن  ُیَناِدي الشأ  َبَعَ   َقْد  اللأ
اِلِمیَن  َهَتُك  ِفیهِ  َعِليٍّ  ِإَلی َیْنُسَبهُ  َحتأی ُفَتن   ْبَن  ُفَتَن   َو  اْلَفةَرُج  َیْأِتي َذِلَ   َفِعْنَد  الظأ

هُ  َیْشِفي هِ  َرُسوَل  َیا ُقْلُت   ُقُلوِبِهْم  َغْیَظ   ُیْذِهُب  َو  ُصُدوَرُهْم  اللأ  َبْعةِدي َیُکوُن  َفَکْم  اللأ
ِئمأ ِ  ِمَن 

َ
اِسُع  َو  ِتْسَع    اْلُحَسْیِن  َبْعَد  َقاَل  اأْل   3«.َقاِئُمُهم التأ

 از بعد و دارد ادامه یحهص رخداد تا مردم یأس که دارد صراحت روایت این
 خواب نه رجب ماه در داند می صوت را سه صیحه لکن و شود می حاصل فرج آن
 کند می تصریح نیز و است عتماتی صوت آن همراه و سالی، و ماه هر در هم آن
 فقةره شةویم مةی متوجه لذا دهمین نهحسین امام از بعد امام نهمین قائم که
 کةه است «ولدی من»تصحیف  یا سابع، و نه است خامس صفت «ولدک من»

 اال و فرزنةد. هفتمةین از پنجمین شود می  فاطمه حضرت احتساب با قائم
 آن گویةد می که کنید می چه فقدان کلمه با باشد دوازدهم امام فرزند منظور اگر
 نةه دهةد می رخ پنجم فرزند این فقدان هنگام به بطانه و ولیجه کل سقوط و فتنه
 .ندارد او فقدان از قبل بطانه و ولیجه به ربطی لذا ظهورش؟ یا هنگام قبل
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 گویند می اینکه اال رسیده متن همین عین بارضا امام از روایت همین و
 امةام وفةات مةراد کةه دهةد مةی رخ مةن فرزنةد سةومین فقةدان هنگةام فتنه آن

 :کند نمی تطبیق دوازدهم امام فرزند بر جور هیچ و استعسکری
َضا ِلَي  َقاَل » هُ   الر  اءُ  ِفْتَن    َسَیُکوُن  َحَسُن  َیا ِإنأ   ُکةُل  ِفیَها َیْذَهُب   َصْیَلم   َصمأ
یَع ِ  ِفْقَداِن  ِعْنَد  َذِلَ   َو  ِبَطاَن    َو  َوِلیَج     ُکُل  ِفیَها َیْسُقُط  ِرَواَی    ِفي َو  ِبَطاَن    َو  َوِلیَج     الش 
اِلَ   ْرِض  َاْهةُل  ِلَفْقِدهِ  َیْحَزُن  ُوْلِدي ِمْن  الثأ

َ
ةَماءِ  َو  اأْل  ُمْؤِمَنة    َو  ُمةْؤِمن   ِمةْن  َکةْم  السأ

ف   ف   ُمَتَأس  ي َو  ِبَأِبي َقاَل  َو  َرْاَسهُ  َرَفَع  ُثمأ  َاْطَرَق  ُثمأ   ِلَفْقِدهِ  َحِزین   َحْیَراَن  ُمَتَله   َسِميُّ  ُام 
ي ورِ  ُجُیوُب  َعَلْیهِ  ِعْمَراَن  ْبِن  ُموَسی َشِبیهُ  َو  َشِبیِهي َو  َجد  ُد  النُّ  ِضةَیاءِ  ُشَعاِع  ِمْن  َیَتَوقأ

 َمةْن  َیْسةَمُعهُ  َکَمةا ِباْلُبْعةِد  َمْن  َیْسَمُعهُ  ِنَداءً  ُنوُدوا َقْد  َکاُنوا َما آَیَس  ِبهِ  َکَأن ي اْلُقْدِس 
ي َو  َأِبيبِ  َفُقْلُت  اْلَکاِفِریَن  َعَلی َعَذاباً  َو  اْلُمْؤِمِنیَن  َعَلی َرْحَم ً  َیُکوُن  ِباْلُقْرِب   َاْنَت  ُام 

َداءُ  َذِلَ   َما َو  ُلَها َرَجب   ِفي َاْصَوات   َثَتَث ُ  َقاَل  الن  هِ  َلْعَن ُ  َاال َاوأ ةاِلِمیَن  َعَلی اللأ  َو   الظأ
اِني اِلُ   َو  اْلُمْؤِمِنیَن  َمْعَشَر  َیا اآلِْزَف ُ  َاِزَفِت   الثأ ةْمِس  َقةْرِن  َمَع  َباِرزاً  َیداً  َیَرْوَن  الثأ  الشأ
هَ  ِإنأ  َااَل  ُیَناِدي اِلِمیَن  َهَتِك  َعَلی ُفَتناً  َبَعَ   َقْد  اللأ  اْلُمةْؤِمِنیَن  َیةْأِتي َذِلةَ   َفِعْنَد  الظأ
هُ  َیْشِفي َو  اْلَفَرُج   3«.ُقُلوِبِهْم  َغْیَظ  ُیْذِهْب  َو  ُصُدوَرُهْم  اللأ

 ثبت بارز بدن دیگری نسخه در بارزی، گفته ید بارز، و فقط به جای بدرِی 
ْمِس  َقْرِن  َمَع  َباِرزاً  َبَدناً  َیَرْوَن »است   شده  5«.الشأ

 سةومین فقةدان گویةد مةی که شده ثبت امام همین از نیز دیگری سند با و
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 3ندارد. انطباق دوازدهم امام فرزند بر باز که فرزندم
 بطانه و ولیجه هر سقوط است؟ سازگار شما عقاید با اینها از کدامیک حال

 نه صیحه بودن صوت صیحه؟ رخداد تا یأس پنجم؟ استمرار فرزند فقدان هنگام
 قائم؟ بودن نهمین صیحه؟ شنیدن بودن همگانی آن؟ بودن رؤیایی

 بةه مربةوط سةقوط ایةن که آوردید در روایت کجای از کنار، به همه اینها
 و ولیجةه کةل سةقوط کنةد می تصریح روایت این زیرا است؟ قائم ظهور آستانه
 و شود می آغازعسکری امام وفات ابتدای از یعنی ایشان فقدان هنگام بطانه
 پةدر مثةل دوران آن بةزرگ علمای تمام و اربعه نواب حتی که اینست اش الزمه
 کةل از منظور بگویید اینکه اال اند کرده سقوط نیز کلینی مرحوم و صدوق شیخ

 نیةز مةا بگوییةد اینگونه اگر که آنهاست از بسیاری بلکه نیست شان همه ولیجه
 بخشی تنها و نیستند علما همه مراد که گوییم می ظهور آستانه به نسبت را همین

 .شان همه نه کنند می سقوط علما از
 شامل را بطانه و ولیجه که است صورتی در زدیم که هایی حرف همه تازه

 الزمةان آخةر در علمةا جایگةاه بةه ربطی هیچ حدی  این اال و بدانیم هم علما
 .ندارد

 آید می زمانی مردم بر گوید می حدی  الزمان اوالً  آخر فقهای روایت اما و
 شةده اطةتق سةنت اهل بر ناس لفظ که هست بسیار روایات در و شیعه، بر نه
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 آن فقهاء از مراد که نیست معلوم لذا دادند می تشکیل را جامعه اکثریت آنها چون
 که باشد سنت اهل فقهای مرادش تواند می بلکه باشد سنی و شیعه فقهای زمان

 اصةطتحی فقهةاء اصةطتح همچنانکه رسند. می گری فتنه اوج به زمان آن در
 بةر ای قرینه نیز این و اند کرده می اطتق شرعی احکام عالمان بر که است سنی
 لذا شرعی احکام عالمان یعنی فقهاء طرفی از باشد. می سنت اهل عالمان اراده

 )محدث( شناس حدی  عالم )متکلم( اعتقادی عالم )مفسر( قرآن عالم شامل
 درباره سخنی نتیجه در شود. نمی دیگری عالم هیچ و اختقی عالم رجالی، عالم
 و قرآنةی عالمةان احمةد مخالفةان از بسةیاری اتفاقاً  و زند نمی عالمان این فسق

 پاسةخ خةوبی بةه را او شةبهات کةه هسةتند رجةالی و شناس حدی  و اعتقادی
 .نمایند می آشکار را وی بطتن و دهند می

 در فقهای فقهاء این از مراد که دانستید حدی  کجای از کنار به همه اینها
 فقةط و نکةرده زمةانی محدوده به ای اشاره روایت چون باشد؟ می ظهور آستانه

 که بوده مَول حمله زمان مرادش شاید خوب شود. چنین که بیاید زمانی فرموده
 :بردند می سر به عجیبی انحطاط در استمی جامعه

هِ  َرُسوُل  َقاَل   اْلُمْؤِمِنیَن  َاِمیُر  َقاَل » ةاِس  َعَلی َسَیْأِتي   اللأ  اَل  َزَمةان   النأ
ْسَتِم  ِمَن  َو  َرْسُمهُ  ِإالأ  اْلُقْرآِن  ِمَن  َیْبَقی ْوَن  اْسُمهُ  ِإالأ  اْلِ اِس  َاْبَعُد  ُهْم  َو  ِبهِ  ُیَسمأ  ِمْنهُ  النأ

َماِن   َذِلَ   ُفَقَهاءُ  اْلُهَدی ِمَن  َخَراب   ِهَي  َو  َعاِمَرة   َمَساِجُدُهْم   ِظل   َتْحَت  ُفَقَهاءَ  َشرُّ   الزأ
َماءِ   3«.َتُعودُ  ِإَلْیِهْم  َو  اْلِفْتَن ُ  َخَرَجِت  ِمْنُهْم  السأ
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 و انةد داده را او قتل حکم زیرا بوده، دشمنی احمد با علما موضع اینکه اما
 بةه فتوا نه ایران و نجف در که محققانی به چرا چه. و چه و ساکتند هم ای عده

 محکم های پاسخ او باطل حرفهای به فقط و اند کرده دشمنی نه و اند داده قتلش
 باید دنیاپرستی و فسق جرم به هم نظرات آن آیا کنید؟ نمی ای اشاره هیچ اند داده
 ایةن بطةتن اینقةدر که آنها قسمند دو بر ساکت علمای اما و شود؟ ریخته دور

 پاسخ جهت گذاشتن وقت برای ارزشی که دانند می آشکار را حرفهایش و جریان
 کةافی تخصةص مهدویت مساله در چون هم ای عده و نیستند قائل آنرا به دادن

 را احمةد قتل فتوای که آنها اما و .اند کرده تکیه مساله این متخصصان بر ندارند
 نرفته خطا به راه باشد داده فتوا کسی اگر ولی شناسیم نمی را کسی که ما اند داده

 اگر که کافری 3کند می معرفی کافر را خودش به متدین غیر احمد وقتی زیرا است
حکةام  دیةن را علمةای کةه احمةدی شةد، خواهد کشته بگیرد شکل یمانی قیام

 ادعای با که احمدی 5،کند می معرفی طاغوت و بدتر از کافران حربی و اسرائیل
 و خیانت جواز به فتوا که احمدی است، استم شریعت نسخ صدد در جدید امر

 به را شیعه ساله 3311 اعتقادات که احمدی ،7است داده دولتی دستگاه از دزدی
 ندارد. حرمتی خونش است، نهاده بنا بزرگی انحرافات و گرفته تمسخر باد
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عرفا  بزرگ  مثل آقا  بهجت چرا . بر فرض علما به کنار  17سؤال 
کردند به احمد ایمان نیاوردند؟ آیا این دلیل  م  که در عصر معاصر زندگ 

یان احمد نیست؟  بطالن جر
اگر مخالفت و دشمنی عرفا دلیل بر باطل بودن دعوت بةود، دلیةل مدعی  

شد، چون عارف بسیار بزرگ آن زمان بلعم باعورا که به  می حضرت موسی باطل
آن کریم آیات الهی به ایشان داده شده بود و در روایت اهل بیت آمده که تعبیر قر

دیةد و مسةتجاب الةدعوه بةود. ایةن  می اسم اعظم داشت و پایین تر از عرش را
عارف بزرگ ربانی چه کار کرد؟ آمد دربارِی فرعون شد. دربارِی طاغوت شةد و 

ا نةابود شةود. به همین سبب او را گماشتند که بر حضرت موسی نفةرین کنةد تة
عارف خیلی معروف و مشهور دیگر در زمان حضرت موسی سامری بود. چکار 
کرد؟ نگذاشت مردم وصایت و والیت هارون را قبول کنند و با یک کةاری شةبیه 
معجزه همه مردم را به مذهب بت پرستی برگرداند و مرتد کرد. اگر این میةزان و 

 حجةت هةای خةدا زیةر سةؤال معیار درستی بود، خوب باید دعوت بسةیاری از
 رفت.  می

جواب  واقعًا برای شما متاسفم که انسان پاکی چةون عبةد صةالح بهجةت 
کنید که طبق عقیده مشةهور گرفتةار عةذاب  می خوبان را قیاس به بلعم باعورایی

الهی گشته و زبانش مانند سگ از دهانش بیرون افتاده و در مَل عام مفتضح شده 
 است.

اولین کسی که قیاس کرد ر کردم که به گفته امام صادقاین را بارها تکرا
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تواند حق و حقیقت را ثابت کند بلکه بر عکةس،  نمی و مقایسه هرگز 3ابلیس بود
گردد و برای همین کار شیطان معرفةی گشةته  می باع  مشتبه شدن حق و باطل

هجةت . شما اگر دلیل دارید آن را بیان کنید و مثًت ثابت کنید که مرحةوم ب5است
عارف نبوده و فتن فسق را داشته نه اینکه به صرف لَزیدن کسةی بةه نةام بلعةم 

 باعوراء، همه عرفا و از جمله مرحوم بهجت را قیاس به او کنید.
عبارت دیگر  قیاس عارفی چون بلعم که فاسق شدنش قطعی است با به و 

فةارق عارفی چون بهجت که صالح بودنش تا پایان عمر قطعی است قیاس مع ال
 است.

 کنم  می اما برای اینکه قضیه بلعم کمی روشنتر شود نکاتی را عرض
بلکةه در سةوره اعةراف آیةه  7نکته الف( در قرآن هیچ نامی از بلعم نیامده

کنةد کةه بعضةی از روایةات و عةده ای از مفسةرین  می از کسی یاد 375-377
و طبرسةی منظور بلعم است. ولی این قطعی نیسةت و مرحةوم طوسةی  اند گفته

 که در این باره اختتف وجود دارد که مراد کیست. اند تذکر داده
بعضی گفته مراد بلعم بن باعورای مستجاب الدعوه است که بر دین موسی 

دانسته به زودی قرار  می مقصود امی  بن ابی الصلت بوده که اند بود، بعضی گفته
که پیامبر اسةتم بةه است پیامبری ظهور کند و امید داشت خودش باشد و زمانی
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منظور ابو عةامر بةن نعمةان  اند نبوت رسید حسد کرد و کفر ورزید، برخی گفته
وی را فاسق نامید و به نفرین خودش با حالةت کفةر  صیفی است که پیامبر 

شةناختند و  مةی مراد منافقان اهل کتاب هستند که پیامبر را اند مرد، عده ای گفته
این تنها یک مثال است و مصداق خاصی اراده  اند کردند، و برخی گفته می انکار

 3کند. می نشده است و شیخ طوسی این نظر را مناسب با عقاید شیعه معرفی
پس نزد مفسرین اتفاق نظری وجود ندارد که مراد بلعم عارف باشد که بةه 

 گویید قرآن بلعم را به عنوان عارِف فاسق مثال زده است. می ضرس قاطع
، در اینکه این دو آیه درباره بلعم نازل شده تنها سه روایةت و اما در روایات

باشند  یکی در  می از معصوم رسیده که هر سه فاقد سند یا دارای سند غیر معتبر
 تفسیر قمی، یکی در تفسیر عیاشی، و یکی هم در تفسیر تبیان و مجمع البیان.

کیسةت و  دانةیم نمی اما روایت تفسیر قمی از حسین بن خالد نقل شده که
خدا را بةر »گوید  فرعون به بلعم گفت   می اشکال محتوایی هم دارد و آن اینکه

َه َعَلی ُموَسی َو َاْصةَحاِبِه   ضد موسی و اصحابش بخوان  َقاَل ِفْرَعْوُن ِلَبْلَعَم  اْدُع اللأ
 ، در حالیکه فرعون اصةًت خةدا را قبةول نداشةت و خةود را خةدا«ِلَیْحِبَسُه َعَلْیَنا

دانست. غیر از اینکه در نقل راوندی قضیه بلعم بعد از وفات موسی و دعةای  می
 5او نیز بر ضد یوشع معرفی شده نه موسی.
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و اما روایت عیاشی بدون سلسله سند از فرد مجهولی به نام سةلیمان لّبةان 
نقل شده که نامش در میان ده ها هزار سند حدی  فقط همین یکبار ذکةر گشةته 

 3شویم. می محتوایی نیز دارد که بعدًا متذکراست و اشکال 
 و اما روایت مجمع البیان اصًت معلوم نیست از معصوم رسیده باشد زیرا 

ُروی »نةه « قال ابو جعفر »اواًل مرحوم طبرسی در چاپ فعلی با لفظ 
آن را از تفسیر مرحوم طوسی گرفته و ایشان نیز از طبةری سةنی « عن ابی جعفر

امةام « ابو جعفر»ه کتم طبری هیچ داللتی ندارد که مرادش از گرفته، در حالیک
ابةو جعفةر گفتةه  ... و ممکةن »است بلکه با توجه به نوع گویشش که  باقر

 نیست.کامًت مشخص است منظور امام باقر« است مراد بلعم باشد
حدیثی و غیر حةدیثی شةیعه ثبةت نشةده ثانیًا چنین روایتی در هیچ کتاب 

نیز به  اند مرحوم طوسی و طبرسی و لکن لفظی که آن دو ثبت کردهاست اال ثبت 
خورد، و همین دو امر تردید ما را نسبت بةه روایةت بةودن ایةن  نمی بیان معصوم
 کند. می کتم تقویت

کند امةا  می کند با سلسله سند ثبت می ثالثًا خود طبری هم هر قولی را نقل
رساند که  می نماید و این می عفر نقلدر اینجا بدون سند و مستقیم از خود ابو ج

توانسته بدون واسةطه از او نقةل کنةد.  می کسی است که« ابو جعفر»مرادش از 
 5«.قال»کند نه با لفظ  می هم با ذکر سلسله سند نقلهمچنانکه از امام باقر
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لةذا  رابعًا اصًت این قسمت از عبارت، کتم خود طبری است نه ابةوجعفر،
باز جمله مذکور ربطی به  هم باشد،امام باقر« ابوجعفر»از حتی اگر مراد او 

در نتیجه تنها دو روایت مجهول در این زمینه وجود دارد که انسان  معصوم ندارد؛
 تواند طبق آن دو حکم کند که قرآن درباره بلعم باعورا سخنی گفتةه نمی منصف

 است.
ثم ضةربه  األصل في ذل  بلعم قال ابو جعفر »کتم مرحوم طبرسی  

 3«.الله مثت لکل مؤثر هواه علی هدی الله من اهل القبل 
في األصل بلعم ثم ضةرب مةثت   قال ابو جعفر »کتم مرحوم طوسی  

ه تعالی من اهل القبل   5«.لکل مؤثر هواه علی هدی اللأ
قال ابو جعفر  و الصواب من القول في ذل  ان یقال  إن »کتم طبری سنی  

ان یتلو علی قومه خبر رجل کان الله آتاه حججه و  ه امر نبیه الله تعالی ذکر
علی ان معنی اآلیات األدل  و األعتم فیما مضی  7و قد دللناادلته، و هي اآلیات. 
 3 «.ان یکون الذي کان الله آتاه ذل  بلعم و جائزبما اغنی عن إعادته، 

سیده که فقةط نکته ب( غیر از این دو روایت، دو روایت دیگر از معصوم ر
سةوره اعةراف  377-375نام بلعم را ذکر کرده و هیچ اشاره ای ندارد کةه آیةات 

 . و آن دو روایت از این قرارند  اند درباره او نازل شده
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، ِحَماُر َبْلَعَم »اول(  َ  ِمَن اْلَبَهاِئِم ِإالأ َثَتَث   ْبِن َباُعوَراَء َو ِذْئُب   َفَت َیْدُخُل اْلَجنأ
 3«.َو َکْلُب َاْصَحاِب اْلَکْهِف ُیوُسَف 

د مگةر نشةو نمةی وارد بهشتچهار پایان گوید  از حیوانات  می این روایت
سه تا  االغ بلعم باعورا، گرگ یوسف و سگ اصحاب کهف. در حالیکةه اواًل در 

و ثانیًا چرا گوسفند  5داستان یوسف گرگی وجود نداشته تا بخواهد به بهشت برود
لح و هدهد سلیمان و اسب و شتر و االغ پیامبر و شةتر امةام اسماعیل و ناقه صا

که در عةزای ایشةان خةود را کشةت جةزء حیوانةات بهشةتی شةمرده سجاد
؟ ثالثًا در جلد یکم تفسیر قمی، این حدی  را ادامه همان روایت اول که اند نشده

شةود، رابعةًا ایةن  نمی پس حدی  مستقلی حساب 7متذکر شدیم قرار داده است
 روایت هیچ اشاره ای ندارد که بلعم که بوده و چه شده. 

هُ »دوم(  َوَجلأ  َفَقْد َاْمَهَل اللأ ةود  َو َبْلَعةَم َعزأ اَد ْبَن َعاد  َو َثُمةوَد ْبةَن َعبُّ ْبةَن   َشدأ
ُهْم ِبةا  َو َاْسَبَغ َعَلْیِهْم  3َباُعور   ْعَمةاِر َو َاَتةْتُهُم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َو باِطَنً  َو َاَمدأ

َ
ْمَواِل َو اأْل

َ
أْل

َهاَبَ  َلهُ  ِه َو ِلَیْعِرُفوا اْلِ اَلَء اللأ ُروا آ کأ ْرُض ِبَبَرَکاِتَها ِلَیذأ
َ
َناَبَ  ِإَلْیِه َو ِلَیْنَتُهةوا َعةِن   اأْل َو اْلِ

ْکَلَ  َاَخَذ 
ُ
وا اأْل َة َو اْسَتَتمُّ وا اْلُمدأ َُ ا َبَل ةهُ   ُهُم ااِلْسِتْکَباِر َفَلمأ َوَجةلأ  اللأ   َو اْصةَطَلَمُهْم َعزأ
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لأ ُ  3 َفِمْنُهْم َمْن ُحِصَب  ْیَحُ  َو ِمْنُهْم َمْن َاْحَرَقْتُه الظُّ َو ِمةْنُهْم  5َو ِمْنُهْم َمْن َاَخَذْتُه الصأ
ْجَف ُ  ُه ِلیَ  3َو ِمْنُهْم َمْن َاْرَدْتُه اْلَخْسَف ُ  7َمْن َاْوَدْتُه الرأ َو لِکْن کةاُنوا   ْظِلَمُهْم َفما کاَن اللأ
 5 «.َاْنُفَسُهْم َیْظِلُمون

کنةد کةه  می بلعم را طور دیگری معرفی 7این روایت با سندی بسیار خراب
 شویم. می در نکته )ج( خاطر نشان

 نکته ج( آیا بلعم عارف بوده و بعد فاسق شده؟
دارای ( در دو روایِت مجهول تفسیر قمی و تفسیر عیاشی گفته شده که او 3

اسم اعظم بوده، در حالیکه در روایت عیاشی مَیرة بن شعبه به بلعمی کةه اسةم 
کند  می اعظم داشته تشبیه شده و همین تشبیه، مراد از اسم اعظم را با ابهام روبرو

ی بیش نبوده، اما در نقل راوندی چنین ثبت قزیرا مَیره اسم اعظم نداشته و فاس
َو َکاَن ِعْنَدُهْم َانأ َبْلَعةَم »ه او اسم اعظم داشته  شده که مردم گمانشان این بوده ک

ْعَظَم 
َ
، ولی معلوم نیست که مرادشان از اسم اعظم چیست زیرا  7«ُاوِتَي ااِلْسَم اأْل
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 و یوشع شهر آنها را محاصره کرده بود. 3در همان نقل آنها کافر بودند
ندارد کسی  کند  امکان می ( شیخ طوسی این مطلب را رد کرده و تصریح5

ه »که عارف شده فاسق گردد   الن عندنا ال یجوز ان یرتد المؤمن الذي عرف اللأ
 5«.علی وجه یستحق به الثواب

عارفی بزرگ بلکه مردی پولةدار و دارای عمةر  ( در روایت کافی، بلعم نه7
و پةدرش  7طوالنی و برکات زمین معرفی شده و گرفتار عذاب خا  الهی گشته

قتش یا کثرت دروغگو بودنش یا کثةرت ات حمرکثرت ثروت یا کثاو را به علت 
 3فضول بودنش بحور نامیده بود.

گوید  طبق روایاتی بلعم ذره ای از دیةن  می ( مسعودی در اثبات الوصی 3
ء مةن  احادی  توجب انه لم یخرج عن شةي«  بلعم»و قد روي في »خارج نشد  

 5 «.دینه و هو من ولد لوط 
گوید  بلعم اسم اعظم داشت اما خدا آن را در اختیةار  می ( شیخ صدوق5

او قرار داد و بعدًا پس گرفت تا به مردم بفهماند فقط کسانیکه لیاقت اسم اعظم را 
شةود   مةی گردد و اال دوباره ماجرای بلعةم بةاعورا تکةرار می دارند بدیشان عطا

فأنسي  مران کبلعم بن باعوراء حین اراد ان یدعو علی کلیم الله موسی بن ع»
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ما کان اوتي من االسم فانسلخ منها ... و إنما فعل عز و جل ذل  لیعلم الناس انه 
ما اختص بالفضل إال من علم انه مستحق للفضل و انه لو عم لجاز مةنهم وقةوع 

 3. «ما وقع من بلعم
رساند اواًل بلعم عارف نبوده و اسةم اعظةم بةا وجةود عةدم  می که این بیان

داده شده بوده، ثانیًا بلعم یک قضیه منحصر به فرد اسةت کةه دیگةر لیاقت به او 
 شود. نمی تکرار

َو َلْو ِشْئنا َلَرَفْعناُه ِبَهةا َو »و همه اینها به کنار، خود تعبیر قرآن درباره او که  
ْرِض 

َ
ُه َاْخَلَد ِإَلی اأْل رساند او عارف نبوده و جایگاهی پیش خدا نداشةته  می «لِکنأ

 است.
ست بدانید شما و امامتان که اینقدر بةه تةورات عنایةت داریةد، در خوب ا

بلعم باعورا پیةامبر معرفةی   53بند پنجم تا آخر باب  55تورات سفر اعداد باب 
 و قطعًا امکان ندارد پیامبری بر ضد پیامبر دیگر قیام نموده و فاسق شود. 5شده

اعظم داشةته، با این توضیحات واضح شد  بر فرض که بلعمی بوده و اسم 
عارف نبوده، و بر فرض که عارف بوده، چون فسق علنی مرتکب شده و نزد مةَل 

دانسته و قیاس او  نمی عام مفتضح شده دیگر کسی او را عارف و سخنش را معتبر
با مرحوم بهجت که تا آخر عمر با پاکِی تمام بندگی خدا را کرد ظلم به شةریعت 

 است.
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سةامری سةخن مضةحکی  بودن بودن و عالماما ادعای شما درباره عارف 
 است که از توضیحاتی که درباره عارف بودن بلعم بیان کردم جواب آن هم روشن

 شود. می
یکا انگلستان  وهابیت  . آیا دعوت احمد ساخته دست18سؤال   آمر

 شده است؟ دین در تفرقه موج  که چرا نیست صهیونیسم و
علةی  امةام و اکةرم پیَمبةر شةما نظر به چه؟ یعنی شیعه در تفرقهمدعی  

 علی امام پیروان به استم صدر در چرا اصتً  نبودند؟ یا بودند فرقه یک خودشان
شةدند،  مسلمین جةدا بدنه از شمار انگشت ای یعنی یک عده رافضه، گفتند می

 اما کردند، بیعت ابوبکر با و شدند جمع سقیفه شورای محور حول مسلمین همه
 بوخة شةدند. جمةع طالب ابی بن علی محور حول و شدند جدا قلیل عده این
 اتهامی همان عین شود می زده الحسن احمد سید پیروان به امروز که اتهامی این

 .شد می علی زده امام پیروان به که است
 شةیعه از منحةرف های فرقه همه حرف کردی شما که قیاسی این جواب 

 طول در اینکه کما بدانند حق بر را خود قیاسی چنین با توانند می آنها همه است؛
 بوده اقلیت در حق همیشه مهستی اقلیت در ما اگر که اند کرده را کار همین تاریخ
 .بود شیطان کرد قیاس که کسی اولینصادق امام گفته به آری است.

 و سةند بةی مطةرح کةردن روایةات بواسطه جامعه از شیعه گیری کناره اما
 را خود شما که نبود مختلف های فرقه شبهات جمع و متشابه احادی  به تمسک

 81 نفةر هزار 311 که بود حدیثی شیعه مستمسک بلکه کنید. می قیاس شیعه به
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 کناره جامعه از حقیقت آن از دفاع بخاطر و بودند شنیده پیامبرشان از پیش روز
 غصةبی ختفةت تثبیت از پس و بود موقت نیز شان گیری کناره اما کردند گیری
 که بةا شما عکس بر درست نشدند. شناخته جامعه در ازاند تفرقه عنوان به هرگز

 یعنةی یعنةی سةاخته و خةود تةاویتت و متشةابه و سةند بی احادی  به تمسک
 خورد به آورده جدید قائِم  که جدیدی امر عنوان به را جدید مذهبی تان کردنهای

 شةناس، دیةن متخصصةان و دینی رهبران از مردم کردن جدا با و دهید می مردم
 .دهید می سوق رهبر نداشتن و ثباتی بی سمت به را شیعه جامعه

 همةان قةائم، قیةام و ظهةور زمةان در بیةت اهةل شةیعه اصةتً مةدعی  
 فهمید می شما کنند. خوب همه می بیعت قائم با آغاز در که هستند نفری31737

 شةیعه واقعاً  اینها آیا داریم اما ای شناسنامه و اسمی شیعه میلیون 511 اآلن، که
کنند، پس بقیه چه؟  می هستند؟ پس چرا فقط ده هزار و سیصدوسیزده نفر بیعت

 بیعت قائم با فقط و کردند می نفی را دیگر رهبران و دیگر های پرچم چون اینها
 شیعه جدا شدند؟ از و شدند فرقه یک اینها پس بگوییم کردند.

 آل حقیقی پیروان نشدند. اینها شیعه جدا از اینها است؛ غلطی حرف این
 و شدند بیت جدا اهل والیت از که هستند بقیه ها. همین یعنی شیعه .اند محمد
 دیگر کذاب مدعیان و دروغین امامان با کردند، بیعت دیگر های ولیجه با رفتند
کردنةد  بیعةت و مقةام رکن بین قائم با که نفر 31737 گروه این اما کردند. بیعت
 و احمد اسمه المقام، و رکن بین یبایع»فرمود   اکرم پیَمبر قائم؟ کدام .اند شیعه

 کننةد، مةی بیعةت قائم با مقام و رکن بین ثتثتها  اسمائه هذه مهدی و و عبدالله
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 مراجعةه وصةیت حةدی  بةه اگةر خوب «.است مهدی و عبدالله احمد، نامش
 است. زمان امام فرستاده و وصی و فرزند مهدی، عبدالله، احمد، بینید می کنید،
 دیگران؟ یا اند حق اهل است. حال پیروان او زمان امام اصحاب اولین

 آن اسةت بیت اهل والیت شیعه اتحاد محور چیست؟ اتحاد محور اصتً 
 زیةارت در است. زمین در که واقعی امام تخیلی، امام نه تخیلی، والیت نه هم

 ائتتف به تبدیل ها تفرقه بیت اهل شما مواالت وسیله به گوییم می کبیره جامعه
 پیةدا اصةتً  بیةت اهةل والیت از غیر جایی در اتحاد شود. می واحدی تشکل و

 مردم همه است. باطل محور بر اتحاد یا نیست اتحادی اصتً  یا یعنی شود، نمی
 نحسةی اتحةاد اسةت؟ اتحادی چه این عثمان، حول معاویه، حول بشوند جمع

 متحةده ایةاالت مثةل شةود می شوروی، جماهیر اتحاد مثل شود می این است.
 دارد؟ ای فایده باطل چه بر اتحاد اتحادی؟ نوع چه اما است آمریکا، متحد

 راهةی چةه از الله خلیف  خوب داریم. نیاز را الله خلیف  محور بر اتحاد ما
 بةه دعةوت و علةم تشخیصةی، نةص اللةه، رسةول وصیت با شود؟ می شناخته

 خدا. حاکمیت
 بةه را شةبهه همةین کنند؟ عین می را انگلیس کار اینها آیا که مساله این اما

هم نعلم لقد و  »317 آیه نحل سوره کردند. می نیز اکرم پیَمبر مةا یقولةون، انأ  إنأ
مه ...   را اینهةا آوردی، تةو که هایی حرف این گفتند  می اکرم پیَمبر به آنها یعِلّ

 یةاد تةو به را ها این ای. نشانده دست تو یعنی ،«است داده یاد تو به بشری یک
 بخورانی. مردم به بیایی که اند داده
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 انبیةاء همةه زمةان در همیشه ها حرف این که است این سخنمان اصل ما
 بکند، بررسی را بیت اهل روایات بیایند است ممکن انگلیس و غیر او بوده. بله

 چیزهایی همان عین و کردند درست شناسی شیعه مرکز تتویو در که طور همان
 درست دروغین مهدی یک کنند، می پیاده دیگر یکی در را گفته شده قائم برای که

 .کنند می
 بود قرار اگر کنم  می مطرح اند عقل اهل که کسانی برای سؤال یک فقط من

 فقةط را آن فرمودنةد، اطهةار ائمةه که حجت معرفت قانون همان با بیایند اینها
 توانسةتند آنها که، است این معنایش پس بسازند، را کسی آورد، می امر صاحب

 در باللةه. العیةاذ بةود باالتر خدا قدرت از شیاطین قدرت یعنی بزنند، دست رو
هةا و اراده دست همه از باالتر خدا گوید و دست نمی جور این ما دین که حالی

 دور را خةدا تواننةد نمی که خدا مخلوقات است و مخلوقاتش همه از باالتر اش
 دهند. فریب بزنند و

 گمراهی از بازمانده نوشته تنها که وصیتی همان با تواند، نمی پس انگلیس
 قیامةت روز مةا آیا بسازد و اال را شخصی بیاید است، قائم شناخت اصلی راه و

 را مةا احادیة  تةان بةا شما بگوییم طهارت و عصمت بیت اهل به نداریم حق
 بةا بیایةد کذابی آدم یک 35 قرن در است قرار دانستید می که شما دادید؟ فریب
 ایةن چةرا کند پس گمراه را ما کردید بیان شماها که حجت معرفت قانون همین
شیاطین مصونش  دست از بتوانید که نگفتید دیگر قانون یک چرا گفتید؟ را قانون

 بدارید؟
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 در تفرقةه به ربطی محمد آل قائم گرد به نفر 31737 اجتماع اوالً  جواب 
 بةه بقیه از زودتر اند داشته که خلوصی کمال بخاطر صرفاً  اینها زیرا ندارد شیعه
 اسمشان فقط و نیستند شیعه اصتً  بقیه اینکه نه رسند می امامشان با بیعت شرف
 و داشته مراتبی ایمان که شده بیان حقیقت این متعدد روایات در زیرا است. شیعه

 که کسی به ندارد حق است باالتر رتبه در که کسی و دارد قرار ای رتبه در کس هر
 :نیستی شیعه تو نداری ایمان تو بگوید است تر پایین رتبه در

یَماَن  ِإنأ » ِم  ِبَمْنِزَل ِ  َدَرَجات   َعْشُر  اْلِ لأ  َفةَت  ِمْرَقةاة   َبْعةَد  ِمْرَقةاةً  ِمْنهُ  ُیْصَعُد  السُّ
 اْلَعاِشرِ  ِإَلی َیْنَتِهَي  َحتأی ء   َشْي  َعَلی َلْسَت  اْلَواِحِد  ِلَصاِحِب  ااِلْثَنْیِن  َصاِحُب  َیُقوَلنأ 

 3«.َفْوَقَ   ُهَو  َمْن  َفُیْسِقَطَ   ُدوَنَ   ُهَو  َمْن  ُتْسِقْط  َفَت 
کنید همینک عده تةان چنةد صةد هةزار نفةر  می همچنانکه خود شما ادعا
فرشةان بةا احمةد ن 31737گویید؟ چرا فقةط  می است، خوب درباره همینها چه

بیعت خواهند کرد؟ چون بقیه تان کافرند یا فقط ایمانشان در آن حد نیسةت کةه 
 اولین بیعت کنندگان باشند؟

 را اسةت علةم و حاکمیةت به دعوت و وصیت قائم شناخت راه اینکه ثانیاً 
 نیةز شةما ساخته خود تاویتت و نگفته چنین روایتی هیچ که دادیم جواب بارها

 شما امام های حرف به ما اگر پس است.  بیت اهل فراوان احادی  مخالف
 اهةل از پیروی عدم خاطر به نه است، ایمان نداشتن بخاطر نه آوریم نمی ایمان

                                                           
 35  5. الکافی ج3
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 نةه و،دارنةد ایمةان زمةان امام به نفر 31737 فقط اینکه خاطر به نه است، بیت
 را  بیت  اهل احادی  هم ما عکس بر بلکه ،است معصوم غیر از کورانهرکو تقلید

 بیةت اهل احادی  بر و داده گوش هم را شما حرفهای و کردیم مطالعه دقت به
 .شده است آشکار ما برای شما دعاوی بطتن و نمودیم عرضه

 ایةم داده توضیح بارها هم را این مقام، و بین رکن احمد بیعت به راجع اما
 ثبت محمد دیگری نسخه در ثانیاً  و هستند سنی حدی  این سند سلسله اوالً  که

 مقةام و رکةن بین او با آنکه شده تصریح دیگری حدی  در ثالثاً  و احمد نه شده
 است. دوازدهم امام محمد کنند می بیعت

برید که ایةن هةم دعةوایی  می و تازه شما رکن و مقام را هم تاویل به نجف
 بدون دلیل است.

 شخص این به چطور  دروغین  مدع  همه این وجود . با19 سؤال
  بکنیم؟ اعتماد

 مةدعی کةه نیسةت این معنایش وقت هیچ دروغین مدعیان کثرتمدعی  
 قةانون کسی بةا چه ببینیم هستیم، دلیل پیرو ما بکنیم. تکذیب باید هم را صادق

 تصةدیق را او بةود حجت معرفت قانون صاحب کسی اگر آمده. حجت معرفت
 محمةد حضةرت زمةان در کنیةد فةرض اآلن نةداریم. بقیةه با کاری کنیم و می

 بود و آمد و گفت مةن فرسةتاده انسان یک اکرم پیَمبر انصافاً  هستیم. مصطفی
 کذاب مدعی نفر 3 زمان همان در شود. فرض کنید می وحی من به هستم، خدا

 ما بودند نبوت کذاب مدعی آنها چون که است این معنایش آیا بودند. هم نبوت
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 کردیم ببینیم ایشةان می از دلیل پیروی باید نه ایشان را هم کذاب بدانیم، یا باید
 ندارد؟ یا دارد را حجت معرفت قانون

 هستم، خدا فرستاده من گوید می آید می کس هر کنم عرض ساده طور به
 امةام نایب من گوید می و آید می یکی اآلن خواهیم. می بینه و شاهد یک او از ما

 معرفی را تو باید مهدی امام خود یعنی چه؟ یعنی زمان امام نایب .هستم زمانم
 فتنةی بگوینةد مشةخص طةور به باشند و داده خبر باید اجدادش یا باشد کرده

 بةا آیةد مةی زمانی چنین در و است زمان امام نایب اوصاف این با فتنی، فرزند
 زمةان امام نایب این گوییم می ما خوب داشت ای ادله چنین اگر ای. ادله چنین

 است.
 دلیلةی باطل نیست. کثرت تکذیب و تصدیق دلیل که ما بدآمد و خوشامد

 نیست. صادق مدعی بودن باطل بر
 صةادق امةام عیاشةی، تفسةیر کتةاب در معروفةی روایت در مثال عنوان به

 سةتحه  و رایته و الله نبی عهد علیکم ُیشکل فلم علیکم اشکل ما»فرماید   می
 سةتح پیَمبةر، پةرچم پیَمبةر، وصیت بکند، شبهه ایجاد شما برای چیزی هر

 و شةبهه ایجةاد شما برای اینها (است حجت شناخت قانون سه این که)پیَمبر 
 که داریم وظیفه ما داشت همراه را هاچیز این و آمد کسی اگر «کند. نمی اشکال

 چةه شةما بةه باشند خوب هستند، کذاب مدعی 311 حاال بکنیم. تصدیق را او
 عمةر بةن مفضةل بةه حضةرت کةه داریةم صادق امام روایت در دارد؟ ارتباطی

 قابةل کةدام هةیچ از کةدام هیچ که شود می بلند هم شبیه پرچم 35 فرمایند  می
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 بةه مشةوب باطل نیستند، مطلق باطل هستند، مشتبه همه یعنی نیست، شناخت
 یةا کنیم کار چه ما که کردن گریه به کرد شروع مفضل دارند. شبهه هستند، حق
 و فرمةود  امةر و کرد خورشید به اشاره حضرت زمانی؟ چنین در الله رسول بن

 را او بفرستد، را کسی متعال خدای وقتی چون است. تر روشن این از ما والیت
 وصةیت یعنةی اللةه، نبی با عهد کند؟ می معرفی چطور کند. می معرفی خودش

 برایتةان چیةزی اللةه فرمةود  رسةول کةه همةان وصةیت؟ کةدام پیَمبر، آن هم
 است. گمراهی از بازدارنده نوشته تنها این یعنی نشوید گمراه ابد تا که نویسم می

 هةم را این ما اگر بکنیم؟ اعتماد چه چیزی به نکنیم اعتماد هم این به اگر خوب
 بةه اگةر شناخت؟ خواهیم چیزی چه مهدی را با امام خود فردا ببریم سؤال زیر
 کند، نمی گمراه را شما این خورده، که وصیت این پای که پیَمبر امضای و مهر

 فاقد هم را این شود، نمی گمراه این با کسی کند، نمی گمراه این با را مردم کسی
 چیةزی چه با بفرمائید پس بکند گمراه را ما است ممکن بگوییم و بدانیم اعتبار

 کنیم؟ پیدا نجات گمراهی از است قرار
 و رایت و نبی عهد قائم شناخت راه نفرمودند هرگزصادق امام جواب 

 مکه به قائم فرار بیداء و خسف رخداد و سفیانی خروج از ابتدا بلکه است ستح
 سخن بشنوند زمین اهل همه که آسمانی صیحه و ایشان گرد نفر 737 اجتماع و

 سةتح و رایت و نبی عهد او با کرد خروج مکه از وقتی گویند می بعد گویند می
 بةر آسةمانی صةیحه شد مشتبه تو بر تا سه این اگر گویند می بعد و است ایشان
 امةور ایةن مجموعه قائم شناخت متک حقیقت در پس شود. نمی مشتبه احدی
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 و پةرچم بةودن عتمت اینکه از غیر است. صیحه اینها همه صدر در و باشد می
 و بیةداء خسةف از بعةد زمةانِی  ظةرف و مکه مکانِی  ظرف در را رایت و ستح

 مراد کند می ثابت ها همین و اند دانسته مکه از خروج هنگام و نفر 737 اجتماع
 .گویید می شما که تاویتتی آن نه است خارجی ای شی ستح و پرچم از

 و است؟ پیامبر وصیت همان نبی عهد از مراد که آوردید در کجا از ثانی در
 به تصریح تا دو در که دارد دیگر روایت سه پیامبر وفات وصیت وقتی همچنین

 گانه دوازده خلفای این تک تک اسامی دیگر یکی در و بیشتر نه شده نفر دوازده
 روایتی تک به چرا نگشته آنها ختفت و مهدیین به ای اشاره هیچ و شده ذکر نیز

 همةین مهمتةر همه از و گیرید؟ می دید نا را روایت سه آن و اید چسبیده موهوم
 مهدی نام نکردن ذکر خاطر به دانید می گمراهی از عاصم را آن شما که وصیتی

 ظهور به قائل ها رایاتی نام به و شده یمانی ها از بزرگی گروه گمراهی موجب دوم
 .اند شده دوم مهدی

 



 
 

 
 
 
 

 

 دهم جلسه
آیا درباره تشخیص حقانیت ادعای   

احمد نباید به علما و کارشناسان دین 

 مراجعه کنیم؟
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باره تشخیص حقانیت . آیا21 سؤال  و علماء به نباید احمد ادعا  در
 سراغ نباید اند نخوانده دین درس که کنیم. مردم  مراجعه دین کارشناسان

 بروند؟ دین متخصصین
 گةواهی علماست، بةه از تقلید علماء، به مراجعه از منظورتان اگرمدعی  

 باطةل معصوم غیر از دین در تقلید اصل عقلی دلیل و بیت اهل آیات و روایات
 إتخةذوا»بیةت آیةه   اهةل تفسةیر حسةب به کریم قرآن آیات است. و از جمله

 است.« الله دون من ارباباً  رهبانهم و احبارهم
 حتةی نةه عترت و از نه قرآن، از نه نداریم، تقلید حجیت بر دلیلی ما هیچ

 ندارد خوب در شرعی اشکال مسائل در تقلید که کنیم اگر قبول حال عقلی؛ دلیل
 بةه مخصةو  تقلید نوشته، دوم اول، صفحه المسائل توضیح های رساله تمام

 اگةر شةما پس است. باطل کردن تقلید دین اصول در یعنی است شرعی احکام
 کنید. تقلید ندارید حق تقلیدتان مرجع همان فتوای به جا این در باشید هم مقلد

 عترت از نه و قرآن از نه نداریم تقلید بر دلیلی هیچ که ادعا این جواب  اوالً 
 حسةن امةام بةه منسةوب تفسةیر کةه شةما اسةت. بعیةد شةما طةرف از واقعةاً 

 در را حدی  این چطور کنید می استناد آن روایات به و دارید قبول راعسکری
 :گوید می که اید ندیده آن

 زیرا است فرق شان علمای از یهود تقلید و علمای شان از شیعه تقلید بین»
 حةرام و گوینةد مةی دروغ صریحاً  دانستند می که کردند می تقلید علمایی از آنها
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 شةدیداً  و دهنةد مةی تَییةر عمةد روی از را احکةام و گیرنةد می رشوه و خوارند
 میان در اما و ... دارند می بر دین از دست حتی آن خاطر به که تعصبی متعصبند

 باشةد هوسةش مخةالف باشد دینش حافظ باشد نفسش مراقب که فقیهی شیعه
 « از او رواست  تقلید مردم برای باشد موالیش امر مطیع

اِدِق  َرُجل   َقاَل »  اْلِکَتاَب  َیْعِرُفوَن  اَل  اْلَیُهودِ  ِمَن  اْلَقْومُ  َهُؤاَلءِ  َکاَن  َفِإَذا  ِللصأ
ُهةْم  َفَکْیةَف  َغْیِرهِ  ِإَلی َلُهْم  َسِبیَل  اَل  ُعَلَماِئِهْم  ِمْن  َیْسَمُعوَنهُ  ِبَما ِإالأ   َو  ِبَتْقِلیةِدِهْم  َذمأ

َنا ِإالأ  اْلَیُهودِ  َعَوامُّ  َهْل  َو  َلَماِئِهْم ُع  ِمْن  اْلَقُبوِل  ُدوَن  َکَعَوام   َیُجةْز  َلْم  َفِإْن  ُعَلَماَءُهْم  ُیَقل 
وَلِئَ  

ُ
َنا َبْیَن  ع َفَقاَل  ُعَلَماِئِهْم  ِمْن  اْلَقُبوُل  ِلَهُؤاَلءِ  َیُجْز  َلْم  ُعَلَماِئِهْم  ِمْن  اْلَقُبوُل  أِل  َعَوام 
َی    َو  ِجَه    ِمْن  َفْرق   ُعَلَماِئِهْم  َو  اْلَیُهودِ  َعَوام   َبْیَن  َو  ُعَلَماِئَنا َو  ةا ِجَهة    ِمْن  َتْسِو  ِمةْن  َامأ

هَ  َفِإنأ  اْسَتَوْوا َحْیُ   َنا َذمأ  َقْد  اللأ ُهْم  َذمأ  َکَما ُعَلَماَءُهْم  ِبَتْقِلیِدِهْم  َعَوامأ ا َو  َعَوامأ  ِمةْن  َامأ
ْن  َقاَل  َفَت  اْفَتَرُقوا َحْیُ   هِ  َرُسوِل  اْبَن  َیا ِلي َبی   َقةْد  َکةاُنوا اْلَیُهودِ  َعَوامأ  ِإنأ   َقاَل  اللأ
ِریِح  ِباْلَکِذِب  ُعَلَماَءُهْم  َعَرُفوا ْکِل  َو  الصأ َشاءِ  َو  اْلَحَراِم  ِبَأ ِییرِ  َو  الر  َْ ْحَکاِم  ِبَت

َ
 َعةْن  اأْل

َفاَعاِت  َواِجِبَها ِب  َعَرُفوُهْم  َو  ُمَصاَنَعاِت الْ  َو  اْلِعَناَیاِت  َو  ِبالشأ َعصُّ ِدیِد  ِبالتأ ةِذي الشأ  الأ
ُهْم  َو  َاْدَیاَنُهْم  ِبهِ  ُیَفاِرُقوَن  ُبوا ِإَذا َانأ ُبوا َمْن  ُحُقوَق  َاَزاُلوا َتَعصأ  اَل  َما َاْعَطْوا َو  َعَلْیهِ  َتَعصأ
هُ  وا َمْن  َیْسَتِحقُّ  ُیَقاِرُفوَن  َعَرُفوُهْم  َو  َاْجِلِهْم  ِمْن  َظَلُموُهْم  َو  َغْیِرِهْم  َاْمَواِل  ِمْن  َلهُ  َتَعَصبُّ

َماِت  وا َو  اْلُمَحرأ  اَل  َفاِسةق   َفُهةَو  َیْفَعُلوَنهُ  َما َفَعَل  َمْن  َانأ  ِإَلی ُقُلوِبِهْم  ِبَمَعاِرِف  اْضُطرُّ
َق  َاْن  َیُجوُز  هِ  َعَلی ُیَصدأ هِ  َبْیَن  َو  اْلَخْلِق  َبْیَن  اْلَوَساِئِط  َعَلی اَل  َو  اللأ ُهْم  َفِلَذِلَ   اللأ  َذمأ

ُدوا ِلَما هُ  َعِلُموا َقْد  َمْن  َو  َعَرُفوا َقْد  َمْن  َقلأ  ِفةي َتْصةِدیُقهُ  اَل  َو  َخَبةِرهِ  َقُبوُل  َیُجوُز  اَل  َانأ
یهِ  ِبَما اْلَعَمُل  اَل  َو  ِحَکاَیاِتهِ  ْن  ِإَلْیِهْم  ُیَؤد  َظةُر  َعَلةْیِهُم  َوَجةَب  َو  ُیَشةاِهُدوهُ  َلةْم  َعمأ  النأ
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هِ  َرُسوِل  َاْمرِ  ِفي ِبَأْنُفِسِهْم   ِمةْن  َاْشَهَر  َو  َتْخَفی َاْن  ِمْن  َاْوَضَح  َداَلِئُلهُ  َکاَنْت  ِإذْ    اللأ
ِتَنا َعَوامُّ  َکَذِلَ   َو  َلُهْم  َتْظَهَر  اَل  َاْن  اِهَر  اْلِفْسَق  ُفَقَهاِئِهُم  ِمْن  َعَرُفوا ِإَذا ُامأ  اْلَعَصِبیأ َ  َو  الظأ

ِدیَدةَ  َکاُلَب  َو  الشأ ْنَیا ُحَطاِم  َعَلی التأ ُبوَن  َمْن  ِإْهَتِك  َو  َحَراِمَها َو  الدُّ  ِإْن  َو  َعَلْیةهِ  َیَتَعصأ
ْصَتِح  َکاَن  َرْفُرِف  َو  ُمْسَتِحّقاً  َاْمِرهِ  ِلِ ْحَساِن  َو  ِباْلِبر   التأ ةُبوا َمْن  َعَلی اْلِ  ِإْن  َو  َلةهُ  َتَعصأ
َذاَلِل  َکاَن  َهاَن ِ  َو  ِلْْلِ َد  َفَمْن  ُمْسَتِحّقاً  اْلِ َنا ِمْن  َقلأ  ِمْثةُل  َفُهْم  اْلُفَقَهاءِ  َهُؤاَلءِ  ِمْثَل  َعَوام 

ِذیَن  اْلَیُهودِ  ُهُم  الأ هُ  َذمأ ْقِلیِد  َتَعاَلی اللأ ا ُفَقَهاِئِهم ِلَفَسَق ِ  ِبالتأ  اْلُفَقَهةاءِ  ِمةَن  َکاَن  َمْن  َفَأمأ
ْمةرِ  ُمِطیعةاً  َهةَواهُ  َعَلةی ُمَخاِلفةاً  ِلِدیِنةهِ  َحاِفظةاً  ْفِسهِ ِلنَ  َصاِئناً 

َ
  َاْن  َفِلْلَعةَوام   َمةْواَلهُ  أِل

 که کتابی همان ،5آورده احتجاج در کتاب نیز طبرسی مرحوم را روایت این
 موافةق الاقةل یا مشهور و متواتر روایات فقط من کند می تصریح اش مقدمه در

 7ام. کرده ثبت آن در را شرع و عقل
 به جاها خیلی در شما زیرا است، روایت تک یک فقط این که نکنید اشکال

 لفظ اینکه مثل گیرید می متواتر خبر حکم در را آن و کنید می تمسک روایت تک
 تفسةیر همةین در هةم آن روایةت یةک فقط که است شده اطتق ائمه بر شیعه

 .دارد وجود باره این در منسوب
 :جمله از ،هست نیز دیگری روایات این، از غیر اما
 بعدی عالم به را علمش عالم هر اگر کند  می نقل پیامبر از تفسیر همان در
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 آنهةا از و کننةد مةی انتخاب دینی رهبران عنوان به را جاهتن مردم بمیرد و ندهد
 :کنند می گمراه و شوند می گمراه و دهند می علم غیر به فتوا نیز آنها و پرسند می

هِ  َرُسوِل  َعْن » هَ  َانأ  : اللأ ةاِس  ِمةَن  َیْنَتِزُعهُ  اْنِتَزاعاً  اْلِعْلَم  َیْقِبُض  اَل  اللأ  َو  النأ
ُب  َعْنهُ  َیْصِرُف  َعاِلم   ِإَلی َعاِلم   ُیْنِزْل  َلْم  َفِإَذا اْلُعَلَماءِ  ِبَقْبِض  َیْقِبُضهُ  َلِکْن   ُحَطاِم  ُطتأ

ْنَیا ْیرِ  َیْجَعُلوَنهُ  َو  َاْهَلهُ  اْلَحقأ  َیْمَنُعوَن  َو  َحَراِمَها َو  الدُّ ََ َخَذ  َو  َاْهِلهِ  ِل اُس  اتأ  ُرَؤَسةاءَ  النأ
ااًل  ْیرِ  َفَأْفَتْوا َفُسِئُلوا ُجهأ ََ وا ِعْلم   ِب وا َو  َفَضلُّ  3«.َاَضلُّ

 مةذمت جّهةال دادن فتوا بلکه نشده ذم دادن فتوا و فتوا اهل روایت این در
 .است شده

 برای بنشین و مسجد در فرمودند  ابان بهباقر امام دیگری روایت در نیز
 :باشند تو مثل افرادی ام شیعه میان در دارم دوست من که بده فتوا مردم

 شةیعتي فةي یةری ان احّب  فاني الناس و افت المدین  مسجد في اجلس»
 5«.مثل 

 فتةوا گویند می بلکه بخوان حدی  و بنشین گویند نمی حضرت شود دقت
 عصةر در آیا بوده جایز  معصومین خود زمان در دادن فتوا وقتی خوب بده.

 است؟! حرام ندارند دسترسی هیچکس به مردم که غیبت
 تقلید که دروغ این کردن آشکار جهت فقط من است، زیاد روایات این از و
 .کردم ذکر را خروار از مشتی ندارد شرعی مستند
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 .طلبد می دیگری جای آن توضیح که دارد وجود نفر آیه قرآن در اما و
 شدن روشن با هم دروغ این بیند، نمی تقلید بر دلیلی هیچ عقل اینکه و اما
 زبان دین، بودن تخصصی وجه اولین گردد  می آشکار کامتً  دین بودن تخصصی

 بةه بایةد لذا ندارند یاد قرآنی عربِی  مردم عموم و باشد می قرآنی عربِی  که آنست
 .است تقلید مرحله از اولین این و کنند مراجعه مترجم

 و لَات دارای بودن عربی از غیر قرآن زبان که اینست قرآنی عربِی  از مراد
 مثةل عربةی علوم آموزش سایه در یادگیری به نیاز که است خاصی اصطتحات

 .دارد تفسیر و لَت و بدیع و بیان و معانی و نحو و صرف
 کنند رها را خود زندگی و کسب و کار مردم همه دارید انتظار شما آیا خوب

 آیةه در نةه، است؟ بوده این استم نظر آیا بگیرند؟ فرا را علوم این سالها بروند و
 .بروند دین در فقاهت دنبال توانند نمی همه که کند می اعتم صریحاً  نفر

 مجمةل آیةات هسةت، عةام آیةات هسةت، متشابه آیات قرآن در که بماند
گاهی آنهااز کسی هر که هست منسوخ و ناسخ هست، آیات  .ندارد آ

 روایات اما دارد، احکام پیرامون آیه پانصد فقط که بود قرآن درباره این تازه
 331 برونةد مردم همه چه؟ گرفته بر در را شرعی حکم هزار 35111 بر بالغ که

 است؟ معقول این آیا فرا بگیرند؟ را الشیعه وسایل جلد 71 و بحاراالنوار جلد
 چقةدر داریةم، ای تقیةه احادیة  چقةدر روایةات، میان در که بماند حال

 و بةوده شةیعه مةذهب مخةالف کةه داریم روایاتی چقدر داریم، جعلی روایات
 ملحداِن  و ها سنی امامی ها، هفت غتت، ها، امامی شش ها،امامی پنج توسط
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 معیةار برونةد مةردم خةوب .3اسةت شةده شةیعه احادی  وارد تشیع به متظاهر
 منحرف دروغین احادی  تاثیر تحت تا بگیرند یاد هم را موارد این همه تشخیص
 نشوند؟!

 اتفاقةاً  و باشند مجتهد خودشان باید مردم همه که اینست حرف این الزمه
 مجتهةد خةودش کةس هر که اینست اّولی اصل که گویند می را همین هم فقها

 اگةر و نیسةت، هةم اجتهةاد از کمتةر کةه کند احتیاط دین در نیست اگر یا باشد
 وقةت عمةر یةک را اینهةا همه رفته که مجتهد یک از باید کند احتیاط تواند نمی

اشةتباه  هةم موارد بعضی در مجتهد اگر حال کند. تقلید آورده بدست و گذاشته
 باشةد، کرده نقل اشتباه امام از را حدی  راوی اگر اینکه مثل ندارد کرد اشکالی

 .است نداشته وجود از این غیر دیگری راه هیچ چون
 فتوا این دلیل دانید می اصتً  شما ،نیست جایز دین اصول در تقلید اینکه اما
 چیست؟ دین اصول از منظور اصتً  و چیست

 عقل توسط اثباتش که است اعتقاداتی تنها رساله، در دین اصول از منظور
 خودشةان بایةد هسةتند مسةاوی عقل داشتن در همه چون که پذیرد می صورت

 در او زیرا نمایند تقلید دیگری شخص از ندارند حق و کنند اثبات را خود اصول
 بلکةه شةود نمةی ثابةت عقل با که عقایدی اما است. مساوی آنها با عقل داشتن
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کةرد. رجةال الکشةی  مةی گرفت و احادیثی کةه پةدر نفرمةوده بةود را در آنهةا وارد می اصحاب پدرم را
 553 
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 است جسمانی معاد یا دارد امام چند استم امت اینکه مثل است نقل مستندش
 همةه اسةت؟ مقدار چه شریعت و دین شناخت در خواب جایگاه یا روحانی یا

 در که همانطور و شود ثابت روایات و قرآن بررسی با باید که است مسائلی اینها
 و قةرآن بةه مسةتقیم مراجعةه دنتوان نمی مردم تمام دادیم توضیح قبل سطر چند

 بدسةت را احکةام و عقائةد از اعةم دیةن مسائل همه خودشان و داشته روایات
 .آوردند

 از بعد اگر که شده تصریح مساله این بههادی امام از روایتی در اتفاقاً 
 از الهةی برهانهةای با و کنند دعوت او به که علمایی نبودند قائم حضرت غیبت

 بةاقی احةدی دهنةد نجةات را االعتقةاد ضةعیف بندگان و نمایند محافظت دین
 شد  می مرتد اال ماند نمی

د   ْبُن  َعِليُّ  َقاَل  َقاَل   َعْنه َو »  ع َقاِئِمُکْم  َغْیَب ِ  َبْعَد  َیْبَقی َمْن  اَل  َلْو   ُمَحمأ
اِعیَن  اْلُعَلَماءِ  ِمَن  یَن  َو  ِإَلْیهِ  الدأ ال  یَن  َو  َعَلْیهِ  الدأ اب  هِ  ِبُحَجِج  ِدیِنهِ  َعْن  الذأ  اْلُمْنِقِذیَن  َو  اللأ

هِ  ِعَبادِ  ِلُضَعَفاءِ  َواِصِب  ِفَخاِخ  ِمْن  َو  َمَرَدِتهِ  َو  ِإْبِلیَس  ِشَباِك  ِمْن  اللأ  ِإالأ  َاَحد   َبِقَي  َلَما النأ
هِ  ِدیِن  َعْن  اْرَتدأ  ُهُم  َو  اللأ ِذیَن  َلِکنأ یَع ِ  ُضَعَفاءِ  ُقُلوِب  َاِزمأ َ  ُیْمِسُکوَن  الأ  ُیْمِسُ   َکَما الش 

ِفیَن ِ  َصاِحُب  اَنَها السأ ْفَضُلوَن  ُهُم  ُاوَلِئَ   ُسکأ
َ
هِ  ِعْنَد  اأْل  3«.َجلأ  َو  َعزأ  اللأ

و اما پاسخ آیه ای که قرائت کردید اینست که با توجه به روایات ذیةل آیةه، 
مقصود آن، مردمی است که با وجود علم به باطل بودن حکم علمایشةان بةاز از 

ا حةرام ستند ربندا می نمودند مثل اینکه می آنها تبعیت کرده، به فتوای آنها استناد
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خوردند، یا مثل اینکه  می است اما چون علمایشان حتل کرده بودند آنها هم ربا
یقین داشته باشند حجاب بر زن واجب است اما فقیه دنیا پرستی بیاید فتوا دهةد 

و زنها بروند خود را برهنه کنند. چنین تقلیةدی اسةت  نداردبرهنگی زنان اشکال 
کند با علم بةه باطةل  می که تقلیدی که شیعهکه قرآن از آن مذمت کرده، در حالی

بودن فتوای مجتهد نیست و اال بر او هم چنین تقلیدی حرام است، و این معنای 
 در تفسةیر آیةهرب قرار دادن علما من دون الله است. از جمله امةام صةادق

 منظور از رب قرار دادن آنها ایةن نبةود کةه نمازشةان را بةرای آنهةا»فرمایند   می
آنهةا را در معصةیت خةدا  گرفتند بلکه می برای ایشانرا ندند و روزه شان خوا می

ْوا َلُهْم َو اَل َصاُموا َو َلِکْن َاَطةاُعوُهْم ِفةي َمْعِصةَیِ   اطاعت می کردند ِه َما َصلأ  َو اللأ
هِ   3«.اللأ

سخن ما در تقلید همانست که گفتم، جواب روایت تفسیر منسوب مدعی  
 که باشد باب این از کردن، از مراجعه منظورتان اگر دارم. امارا هم در جای خود 

 بةرای عقلی مساله یک جا این در من بگیرید، عمل مشورت و علم اهل شما از
 فقیةه و مجتهةد مةن گفةتم کةردم و اجتهاد ادعای آمدم بنده کنم  می تبیین شما

 مجتهد واقعاً  فتنی این که کنید تحقیق من امر درباره اینکه برای آیا شما هستم.
 ایةن شةما نظةر بةه بگوییةد و کنید مراجعه بقال و شاطر به روید می نه یا هست

 این کنید می فکر و خندید می شما بکند را کار این کس هر نه؟ یا هست مجتهد
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 مةدعی ایةن ادعةای خواهیم می اگر گویید  می چرا؟ است، حماقت اوج کارش
 آنها از کنیم و مراجعه خودش از باالتر مجتهدین به باید یا کنیم بررسی را اجتهاد
 هستند. خودش حد در که مجتهدینی به الاقل یا کنیم تبّین و تحقیق

 هستم. خدا خلیفه ام، فرستاده رسولم، من کند می ادعا آمده حال شخصی
 اسةت ة باطل اساس از که نه تقلید -کنیم  تحقیق این امر مورد در اینکه برای ما

 نیسةت؟ مقایسةه قابةل او با مقامشان اصتً  مراجعه کنیم کهکسانی  توانیم به می
 اسةت؟ مهدی چقةدر جایگاه به نسبت فقهاء و علماء جایگاه شما نظر به یعنی

 همان یعنی است. شاطر و بقال تا مجتهد یک فاصله از بیشتر خیلی آنها فاصله
 حکم مردم همه بقال به کنید مراجعه شما کردم اجتهاد ادعای اگر من که جوری

 کرد، رسالت ادعای کرد، نبوت ادعای آمد شخصی اگر کنند، می شما سفاهت به
 احمقانه خیلی این ،نیدک مراجعه فقهاء و علماء به بروید امامت کرد، شما ادعای

 که فقهائی و علماء جایگاه با الله نبی و خلیف  فاصله چون است، تر سفیهانه و تر
 فاصله از بیشتر خیلی گرفتند یاد را اصطتحی علوم سری یک و رفتند مدارس در

 بةه کنةیم؟ مراجعةه چه کسةی به باید ما پس است. شاطر و بقال با مجتهدیک 
 مراجعه خدا به باید یا الله یا باالتر از اوست. یعنی خلیف  همان حد در که کسی
 حةد همةان در مقامشةان تقریبةاً  بکنةیم کةه مراجعه خدا خلفاء به باید یا بکنیم

 مقةامش کةه کسةی بةه نه کرد مراجعه آنها به باید تبّین و تحقیق برای خداست.
 است. تر پایین بسیار

 در کةه بینیةد مةی بکنیةد نگةاه ظهةور زمةان روایات به شما وقتی عتوه به
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 کةه کسانی اولین قائم، مخالفان اولین قائم، دشمنان آمده  اولین متعدد احادی 
 کةدام هستند. خوب فقها دهند، می قتلش به فتوا حتی و کنند می تکذیب را قائم

 طبق که کند مراجعه کسانی به قائم ادعای با رابطه در تحقیق برای آید می عاقلی
 و ظهورنةد زمةان در خةدا خلق بدترین پیَمبر بیت اهل و اکرم پیَمبر احادی 

 خةدا بةه را شما فرماید  می الحسن احمد امام کنند؟ می گمراه ها همان را مردم
 کنیةد، سةؤال من امر مورد در و علماء سراغ بروید اینکه از قبل آیا دهم می قسم

 سؤال الزمان آخر علمای حال و وضعیت درباره پیَمبر اهل و پیَمبر سراغ رفتید
 در کنید تا مراجعه فقهاء به که این از قبل شما است. حکیمانه کتم خیلی کنید؟
مورد  در بیت اهل و پیَمبر و خدا سراغ نرفتید چرا بپرسید الحسن احمد با رابطه
 نه؟ یا هستند اعتماد قابل آنها آیا بپرسید و کنید سؤال الزمان آخر علمای خود

 آقای بیت نه کند جوابش دکتر و بشود مریض ات بچه وقتی شما شد چطور
 خانه در روی می مستقیم فقط سیاسی؟ دفتر فتن به نه بندی می دخیل سیستانی
 ابوالفضةل بةه قةائم شةناخت با رابطه در جا این اما العباس، ابوالفضل حضرت
 جةواب توانةد نمةی عباس حضرت شما نظر به یعنی کنی؟ نمی مراجعه العباس

 وقتةی دهد؟ یعنی نمی را شما جواب و است بخیل بالله العیاذ یا بدهد؟ را شما
 دهنةد؟ نمی پاسخی و اند مرده شما نظر به دیگر اطهار ائمه رسید جا این به کار

 قائم دشمنان اولین فرمودند بیت اهل که کنیم مراجعه کسانی به باید دیگر اینجا
 بةه چرا کنید؟ نمی مراجعه ائمه به چرا گوید؟ می را این شما عقل ؟اند محمد آل

 کنید؟ نمی مراجعه خدا
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 بةوده، شیطان بنیان گزارش که هستید قیاس اهل کتً  شما چند هر جواب 
 .کند می شک شما عقل در انسان که کنید می هایی قیاس گاهی اما

 مةدعی این دهد تشخیص بتواند که داند نمی اجتهاد از چیز هیچ شاطر آن
 معیارهةای بةه کةامتً  دیةن علمةای حالیکه در نه، یا است مجتهد واقعاً  اجتهاد،
 کةذب همیشةه کةه انةد بوده ها همین تنها و واقفند باطل از حق مدعی شناخت
گاهی که مردم اال و اند کرده آشکار مردم برای را دروغین مدعیان  دین از چندانی آ
 .ندارند

 علمةی منظورتةان مراجعةه اگةر نکنیم. مراجعه ائمه به چرا گویید می شما
 شد داده توضیح که همانطور و دارد آنها احادی  به دسترسی فقط شیعه که است

 و تقیةه بةا مخلةوط حةدی  صةدهزار میةان از را حةق تواند نمی متخصص غیر
 که است عباس حضرت به توسل منظورتان اگر و دهد تشخیص جعل و تحریف

 چیست؟ ادعا این شرعی مستند دهند، ما نشان به را حق تا شویم متوسل برویم
 چةه است دنیوی امر یک که گرفتن شفا آخر است؟ گرفتن شفا جواز مستندتان

 از چگونةه است؟ اخروی و دینی امری که دارد مدعی حقانیت کشف به ربطی
 را دیةِن درسةت و عقایةد فهةم برای ائمه به توسل حجیت دیگری به یکی قیاس

 مسةاله ایةن خود اصل دادند؟! ما به دستوری چنین ائمه کجا کنید؟ می استنباط
 در شما حرف به که کسانی و اید داده را فتوایش شما که است تخصصی بحثی

 .اند کرده تقلید شما از دهند گوش باره این
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 هسةتند فقهةا و علما قائم دشمنان بدترین اند گفته احادی  چون اینکه اما
 عموم اوالً  کرد. مراجعه آنها به نباید و دینند بی و فاسق فقها و علما همه اآلن پس
و آنها که  است، نشده بیان بیت اهل توسط اصتً  و سنت بوده اهل از روایات این

 شةده صادر معصوم از نیست معلوم و دارد سندی ضعف توسط شیعه نقل شده
 زمةانی دهةد مةی خبةر فقط و نیست الزمان آخر به مقید آنها از خیلی ثانیاً  باشد.

شوند در حالیکه ممکن است این صدها سال قبل اتفةاق  می بد علما که رسد می
 کةه روایةات آن تا است الزمان آخر اآلن که نداریم دلیلی هیچ ثالثاً  افتاده باشد،

 ایةن رابعةاً  دهةیم، تطبیةق فعلةی علمای بر را باشد می قائم یا الزمان آخر درباره
 امتم بر زمانی فرمودند  پیامبر جمله از است، فراوان های معارض دارای روایات

 چةون کنةد می فرار گرگ از گوسفند که همانگونه کنند می فرار علما از که برسد
 گرفتار رود، می اموالشان از برکت کند  می مبتت چیز سه به را آنها خدا کنند چنین

 روند  می دنیا از ایمان بدون شوند، می ستمگر سلطان
وَن » ِتي َیِفرُّ َنُم   ِمَن   َسَیْأِتي َزَمان  َعَلی ُامأ ََ ْئِب َفةِإَذا   اْلُعَلَماِء َکَما َیِفرُّ اْل َعِن الةذ 

ُه َتَعاَلی اِني  َکاَن َکَذِلَ  اْبَتَتُهُم اللأ ُل َیْرَفُع اْلَبَرَکَ  ِمْن َاْمَواِلِهْم َو الثأ وأ
َ
ِبَثَتَثِ  َاْشَیاَء اأْل

ْنَیا ِبَت ِإیَمان   اِلُ  َیْخُرُجوَن ِمَن الدُّ ُه َعَلْیِهْم ُسْلَطانًا َجاِئرًا َو الثأ َط اللأ  3.«َسلأ
فرمودند  زمانیکه صالح از قةوم خةود غائةب بةود خةدا نیز امام صادق

عادل تر از آن بود که زمین را بدون عالم رها کند، عالمی که مردم را به سوی خدا 
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هدایت کند، و مردم نیز بر دین خدا بودند تا صةالح بازگشةت و َمثةل قةائم َمثةل 
 صالح است 

ْلُت َهةْل َکةاَن ِفةیِهْم َذِلةَ  اْلَیةْوَم َغاَب َعْن َقْوِمِه َزَمانًا ... قُ  ِإنأ َصاِلحًا »
ْرَض ِبَت َعاِلم  

َ
ُه َاْعَدُل ِمْن َاْن َیْتُرَك اأْل ِه َعّزَوَجلأ َو َلَقةْد   َعاِلم  ِبِه َقاَل اللأ َیُدلُّ َعَلی اللأ

ام  َعَلی َفْتَرة  اَل َیْعِرُفوَن إِ  ُهْم َعَلةی َمَکَ  اْلَقْوُم َبْعَد ُخُروِج َصاِلح  َسْبَعَ  َایأ َمامًا َغْیَر َانأ
ا َظَهَر َصاِلح   َوَجلأ َکِلَمُتُهْم َواِحَدة  َفَلمأ ِه َعزأ اْجَتَمُعوا  َما ِفي َاْیِدیِهْم ِمْن ِدیِن اللأ

َما َمَثُل اْلَقاِئِم   3«.َمَثُل َصاِلح   َعَلْیِه َو ِإنأ
 اآلن شما ادعای به اگر و است دادن رخ حال در همینک مساله این خوب 

 بةدون دنیةا از خةروج با مساوی را علما از کردن دوری پیامبر باشد الزمان آخر
 .اند دانسته ایمان

 با آن محتوای روایت، تطبیق صحت فهم های راه از یکی کنار، به همه اینها
 مةومن کةه خةوابی هةر بگویةد صحیح سند با روایت یک اگر مثتً  است. خارج

 صةادقه مومن خوابهای همه دانیم می بیرون از که ما خوب است، صادقه بیند می
 اطةتق بایةد یةا نتیجةه در آیةد. می پیش کم خیلی صادقه خواب اتفاقاً  و نیست
 در بایةد یةا نبةوده، مومن خوابهای همه منظور بگوییم و بگذاریم کنار را روایت

 مومنان ترین خالص بلکه نیست مومنی هر منظور بگوییم و کنیم تصرف موضوع
 در ندارد. تطبیق بیرونی واقعیت با چونکه را کنار بگذاریم روایت یا باید و مرادند
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 و سیسةتانی آقةای فقط شیعه کنید می فکر شما است. گونه همین نیز علما مورد
 اعمةال و رفتةار به کردن وارد شبهه با مدام که دارد را کورانی آقای و مکارم آقای
 عةاِلم هزار دهها شیعه کنید؟ معرفی کذاب و فاسق را علما همه خواهید می آنها

 و زاهدانةه چطةور کةه بینةیم می و ماست روی پیش اینها از خیلی زندگی و دارد
 محمةد و صةدر باقر الله آیت سنگ اینقدر که شما امام کنند، می زندگی متقیانه

 را سیستانی الله آیت مخالفان و صدر مقتدا حامیان نظر تا زند می سینه به را صدر
 یکباره به که است چقدر علما دیگر با شهید دو آن فاصله مگر کند جلب خود به

 قبلةی علمةای شةاگرد صدر شهیدان مگر ؟اند شده دین بی و فاجر و فاسق همه
 هستند. علما که همینک جزو  اند نداده پرورش شاگردانی دو همان مگر و نبودند

 چنةد و ایرانی نفر چند فقط دنیا نقاط اقصی در شیعه عالم هزار ده چند از شما
 فقط کذابند و فاسق که کنید می حکم آنها همه به نسبت اما شناسید می را عراقی
 کذابنةد؟ و فاسق قائم زمان یا الزمان آخر علمای گفته حدی  چند اینکه بخاطر

 چةه احادیة  آن مراد بفهمی تا ببین نزدیک از را خارجی واقعیت بیا جان آقا نه
 نبوده؟ قائمیت اثبات و خروج از بعد فقهای آیا بوده؟

 بةین کةه اسةتدوازدهم امام محمد آل قائم فراوان، روایات طبق زیرا
 بعد را او مردم عموم لذا است فاصله روز 38، 37 و ماه سه فقط قیامش تا ظهور

 بةه وی بةا او قائمیةت اثبةات از بعةد کةه فقهایی نتیجه در شناسند می خروج از
 از فقهةا و علمةا ایةن آیةا حةال باشةند مةی کذاب و فاسق خیزند می بر مخالفت

 آوریم که می حدی  چندین ما اما ندارید باره این در حدی  یک حتی ؟اند شیعه
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 شعارشةان کةه کسةانی از سةخن ، یةا3زنةد مةی بتریةه و زیدیةه فقهای از سخن
 و فقهةا مراد که یابیم می در احادی  این به توجه با ، و5است عثمان خوانخواهی

 منکر بله .اند بوده شیعه مذهب حافظ و حامی پیوسته آنها که نیست شیعه علمای
 مخالفةت امةام با و بلَزد پایش شیعه در عالمی است ممکن که شویم نمی این
 شامل و ندارد عمومیت این اما کردند چنینکاظم امام وکتی همچنانکه کند
  شود. نمی شیعه علمای همه

الزمان است ادله فراوانی دارد و اینکه مراد همه علما اینکه اآلن آخر مدعی  
آید و ما هةم روایةات را  می هستند چه شیعه و چه سنی از اطتق روایات بدست

علما فاسةق هسةتند  اند کنیم برویم سراغ تطبیق، پس وقتی روایات گفته نمی ول
 صشةخ این خود اینجاست که حتمًا هستند و نیازی به تحقیق ندارد. اما جالب

 گویةد مةی خةودش زمةانم، امام فرستاده و وصی من گوید می و آمده که مدعی
 ادعا این دهند. می شهادت کنید آنها سؤال بیت اهل و خدا از من حقانیت درباره
 کنیةد، سةؤال قرآن از من با رابطه در گوید می ایشان است. بزرگی ادعای خیلی

 در دعوتش اول دهد. می من حقانیت به شهادت هم آن بگیرید، قرآن با استخاره
 بلند سجده از را سرتان کنید عهد و سجده بر بگذارید را سرتان فرمود  می عراق
 حةق کةه کنةد معرفی شما به را من و بدهد جواب شما به متعال خدای تا نکنید
زهةرا  حضةرت به توسل و بگیرید روزه روز، سه گوید  می ایشان باطل. یا هستم
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 در رؤیةا، در بدهند پاسخ شما به اطهار ائمه خود تا بخوانید رؤیا دعای و بکنید
 ایةن دانند. می صتح خودشان که طریقی هر با معجزه، با مکاشفه، در بیداری،

 نیست. ما دست به آنهاست، دست به دیگر امر
 را خةودش حقانیةت تا که فهمید می داشت عزیزم احمد اگر توجه جواب 

 و بپیچد خدا حجت شناخت العمل دستور ما برای تواند نمی نکند ثابت ما برای
 .ندارد وجود استم شریعت در که کند مطرح را ای استخاره و روزه و دعا

 خةدا تةا و بگةذارم سةجده بةه را سرم احمد دستور به باید من دلیل چه به
 دسةتور بةه وقتی من که است روشن خیلی نکنم؟ بلند سجده از نداده را جوابم

 بر را شیطان تسلط راه و کردم بدعت به عمل نیامده، دین در که کنم اقدام العملی
 نه است باطل و شیطانی بشنوم یا ببینم در این باره چه هر لذا و نمودم باز خودم

 .رحمانی
 تا آدم از که زدید می حجتی معرفت قانون دم از شما که دیروز تا شد؟ چه

 کةه کنیةد مةی طرح قانونی رسد می که احمد به نوبت اما است بوده واحد خاتم
 روزه، روز سةه قةانون رؤیةا، دعای قانون است؟ نداشته وجود استم امت برای

 خدا؟ حجت شناخت برای استخاره قانون
 روایةی ادلةه اگر نیست. گویید می شما که سادگی این به مساله جان آقا نه

 مطرح کسی را اینها نبود، استخاره و روزه و خواب به نیازی هیچ بود متقن احمد
 کننةده قةانع کسی برای سستش ادله و جداست بیت اهل از طریقش که کند می

 است طبیعی و گیرد، مدد شیطانی نیروهای از تا آید می جلو بدعت با لذا نیست



 |717|؟کارشناسان دین مراجعه کنیمآیا درباره تشخیص حقانیت احمد الحسن نباید به علماء و    

 هةم مسةئولیتی خةدا شةده خارج خدا والیت از دهد بدعت به تن کسی اگر که
 .ندارد گمراهی از او حفظ جهت

 اسةتخاره دفتةر علمةاء آقایةان دیروز استم نیست؟ تا استخاره درمدعی  
 استخاره مردم برای صَیری و کبیر هر مورد در داشتند، استخاره ساعت داشتند،

 آل قةائم رسید که جا این کند. می هدایت را شما استخاره گفتند می و گرفتند می
 قةانع ادلةه ایةن با کسی اگر دهد می من به شهادت قرآن گوید می و آمده محمد
 راه ایةن نةه، نه نه گویید  می بگیرد. قرآن به استخاره نشد، مطمئن نفسش نشد،

 هر در مردم که گفتید می مردم به دیروز تا شد؟ کنید! چه سؤال علماء از نیست.
 به دهند اما می جواب شما به آنها خدا، بیت اهل به کنید مراجعه صَیرتان و کبیر
 همةه اطهةار ائمةه دیگةر شةدند؟ مةرده همه اطهار ائمه دیگر رسید که جا این

 بپرسند؟ سؤال علما از کنند، مراجعه علما به باید زنند؟ مردم نمی حرف ساکتند،
 الوکیل. نعم و الله حسبنا

 صَیر هر در نگفتند و نکردند استخاره تبلیغ هیچگاه علما که اوالً  جواب 
 در یةا گیرنةد نمی استخاره اصتً  دفاتر از بسیاری حتی و کنید استخاره کبیری و

 نگفتند هرگز علما ثانیاً  کنند. نمی استخاره طتق و ازدواج مثل مهم مسائل مورد
 امةورات در تحیر رفع تنها استخاره جایگاه بلکه کند می هدایت را شما استخاره

 گفةت مةی و زد مةی زنةگ کسةی اگةر هةم احمد ظهور از قبل لذا است. دنیوی
 یةا وهابیةت یةا سةنت اهةل یةا حلقه عرفان یا صوفیه حقانیت درباره خواهم می

 همةین کةنم اسةتخاره قبیةل ایةن از دیگری چیزی هر یا انقتب ضد یا انقتب
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 بةه نسةبت جایگاهی هیچ استخاره دهند  می شما به اآلن که دادند می را جوابی
 .ندارد هدایت از ضتلت تشخیص و دینی مسائل

 قةانع اینهةا بةا اگةر گفته که بوده اساس بی و سست احمد ادله چقدر ثالثاً 
 شوید؟ قانع استخاره و خواب مثل تر سست ای ادله با بیایید شوید نمی

 را او بیةت اهةل اکةرم و پیَمبةر که است این احمد حقانیت دلیلمدعی  
 ،اند گفته را اوصافش ،اند گفته را اسمش معرفی؟ جور چه هم آن .اند کرده معرفی

 ملخ شود، می ظاهر آسمان در دستی کف که هنگامی  اند گفته را ظهورش زمان
  انةد گفته را ظهةورش زمةان دقیقاً  کنند. می حمله کشاورزی مزارع به قرمز های

 هتکت به عربستان در فهدی قبلش شود، می واصل درک به عربستان در عبدالله
 گفتند، را پدرش نام گفتند، را شمایلش و شکل گفتند، را پوستش رنگ رسد. می

 چرا هستیم، تبّین و تحقیق اهل ما اگر خوب گفتند. را تولدش محل دقیق منطقه
 بودنةد، حجةت دیةروز تةا محمةد آل شد؟ چه کنیم؟ نمی مراجعه محمد آل به

 حجةت دیگةر اسةتخاره نیسةتند؟ حجةت دیگر اآلن کردید، می آنها به مراجعه
 هةای کتةاب نیست؟ حجت مکاشفه نیست؟ حجت بیت اهل به توسل نیست؟

استخاره اما اینجا کةه  از است پر مکاشفه، و رؤیا از است پر کنید نگاه را علماء
 رسید بدعت شد و باطل؟!

 که ضعیفی روایات ضمن در ؟اند کرده معرفی را او بیت اهل جواب  کجا
 معرفةی را او سةنت اهةل بفرماییةد نیسةت؟ اثبةات قابل آنها از صدورش اصل
 شیعه. نه است سنت اهل مال شما استناد مورد احادی  از بسیاری زیرا اند کرده



 |715|؟کارشناسان دین مراجعه کنیمآیا درباره تشخیص حقانیت احمد الحسن نباید به علماء و    

 در که عتئمی با و افتاده اتفاق احمد ظهور از بعد سال 9 هم ادعایی دسِت  کف
 و کنند می حمله گاهی از هر سرخ های ملخ ندارد. تطبیق نیز شده گفته روایت

 در دیگةر عتمةت سه کنار در این بلکه نیست ظهور نشانه تنهایی به ملخ اصتً 
 که شده ذکر احادی  دیگر در دیگر نشانه صدها و دهها کنار در و حدی  همان

 امةام که آورید نمی سفیانی از اسمی چرا کنید. می پوشی چشم همه آنها از شما
 فرمودند صادق

  َکَفةاُکْم  کنةد  مةی کفایةت شةما بةرای ظهةور عتمةت عنةوان به سفیانی»
ْفَیاِنِي    3«َعَتَم ً   ِبالسُّ

 خةروج کةرده، سفیانی برسد خبر تو به اینکه تا بنشین خانه در فرمودند  و
 اْلَزمْ  َسِدیُر  َیا»پیاده   پای شده با اگر حتی بیا ما سوی به شنیدی را خبر این چون
ْیةُل  َسةَکَن  َما اْسُکْن  َو   َاْحَتِسهِ   ِمْن  ِحْلساً  ُکْن  َو  َبْیَتَ   َهةاُر  َو  اللأ ةَ   َفةِإَذا النأ ََ  َانأ  َبَل

ْفَیاِنيأ   5«.ِرْجِلَ   َعَلی َلْو  َو  ِإَلْیَنا َفاْرَحْل  َخَرَج  َقْد  السُّ
 إن»شود   می واقع شک بدون که است حتمی عتئم از سفیانی فرمودند  و

  7«.منه بّد  ال الذی المحتوم من السفیانی
 باشید  فرج منتظر کرد تصرف را منطقه پنج سفیانی زمانیکه»فرمودند   نیز

 فتوقعوا قنسرین، و االردن فلسطین، حمص، دمشق، :الخمس الشام کور مل  إذا
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 3«.الفرج ذل  عند
نیست منقول از مسند احمةد  بیت اهل احادی  از فهد و الله دعب قصه اما 

 است و تازه فهد هم نگفته فقط گفته نامش نام حیوانی است و تازه مرگ عبد الله
 بةوده؟او ظهور احمد رخ داده پس چگونه عتمت ظهور  زسال پس ا 35 حدود

 بةاز شةود گفتةه هةم بةدن و صورت خصوصیات تمام هیچ، که پوست رنگ اما
 را هةا نشانه آن عموم باب محمد علی اتفاقاً  و دارد را نفر دهها بر انطباق قابلیت
 بینی گشاده، هم از ابروان کمانی، ابروان سفید، رنگی دانست  می خود بر منطبق
 بلکةه نیست خدا حجت شناخت راه کلی های نشانه این . ... و قلمی و کشیده

 کةه شما تازه باشند. می ها نشانه این فاقد که است دروغینی مدعیان شناخت راه
کنی.و البته خوب است ایةن  می تقلید نجف مکتب از و ندیدی را احمد خودت

اخةتتف دارد و معلةوم  را بدانید که خود مکتب نجف درباره رنگ پوست احمد
نیست رنگ او سفید بوده یا تیره، ابروانش کمةانی و نةازک بةوده یةا پةر پشةت و 

 کنید؟ می صاف؛ حال شما که اصًت او را ندیده اید به رنگ پوستش استدالل
 سنتاهل از روایتی به شماد؟گفتن کجا دگفتن را پدرش نام بیت اهل اینکه اما 

 آورید می در خودتان از بعد و است من پدر نام پدرش نام گفته که کنید می استناد
 .اند نگفته بیت اهل را این پس ؛بوده اسماعیل یعنی بیستم جدر،پد از مراد که

 سةنت اهل از روایت یک در تنها این ؟اند گفته را والدتش منطقه دقیق نام
 خوانید می ُمدینه خودتان پیش از شما اما بوده َمدینه هم متنش قرائت و شده وارد
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 الهویر روستای در او حالیکه در بوده ُمدینه احمد والدت منطقه کنید می ادعا و
  است. شده متولد

 هةا یمةانی توسط که شده گفته چیزهایی روایت این ادامه اینکه در از غیر
 محةل (5گوید نامش نةام پةدر پیةامبر اسةت  می (3جمله   از شود می سانسور
 را المقدس بیت عمرش به احمد حالیکه در است المقدس بیت مهدی هجرت

 احمةد در هیچکةدامش کةه کند می ذکر مهدی برای جسمانی صفات (7ندیده 
 ای پارچةه اسةت پیةامبر رایةت همةان که مهدی پرچم گوید می (3 است نبوده

 وفات زمان از پرچم این گوید می (5است  شکل مربعی و سیاه رنگ به مخملی
 بةه پةرچم تاویةل بةا اینهةا از هیچکةدام حالیکةه در است نشده باز خدا رسول

 .سازد نمی الله حاکمیت
 ربطی چه این باشد خوب است مکاشفه و خواب از پر شیعه کتب اینکه اما

 شناخت راه را مکاشفه و خواب شیعه، فقیه کدام دارد؟ قائمیت مدعی شناخت به
مستحبی  امر حتی گوید می السند صحیح حدی  وقتی است؟ کرده معرفی قائم

 باشد می دین اساسی رکن که حجت شناخت ،3شود نمی ثابت خواب با مثل اذان
 است؟! اثبات و شناخت قابل خواب با

 را بیةت اهةل مةا بیایةد مةا قائم که وقتی فرمودند  اطهار ائمه خودمدعی  
 اجتمعنةا قد رایتمونا فاذا» صادق فرمودند  امام شدیم. جمع دورش که بینید می
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 جمع نفر یک دور که دیدید را بیت اهل ما وقتی فانهدو الینا بالستح  رجل علی
 بةا - اسةت قةائم او دهةیم می نانش را کسی کنیم، می اشاره بهش یعنی -شدیم 
 است ممکن جور چه گوید  می الحسن احمد خوب «.ما بیایید سمت به ستح
 زمان در ،اند رفته دنیا از اینها که حالی در ببینیم، نفر یک دور را اطهار ائمه امروز
 یعنی است؟ صادقه مکاشفه و رؤیا از غیر این آیا ؟اند کرده زندگی مختلف های

 گفتنةد، هم را اش نشانه و کردند تایید اطهار ائمه را مکاشفه و رؤیا که جایی آن
 را آمةده وصةیت در کةه شخصةی همةان اسةم برند، می را امر صاحب این اسم
 که جا این ند،نک می معرفی و برند می را الحسن احمد سید اسم یعنی گویند، می

 حجةت مکاشفه نیست، حجت معصوم رؤیای نیست، حجت رؤیا رسید دیگر
 نیسةت، حجةت قةرآن نیسةت، حجت روایات نیست، حجت استخاره نیست،
 در مراجةع از تقلید است؟ حجت کسی چه پس نیست، حجت انجیل و تورات
 است؟! باطل گویند می خودشان که عقیده

بینیةد  مةی را بیةت اهل ما گفتند بیت اهل گویید نمی شما مگر اوالً  جواب 
 یةک دیةدن خةواب چگونه پس کنیم؟ می اشاره او به و شدیم جمع نفر یک دور

 حقانیت نتیجه در دهید؟ می تطبیق احمد گرد بیت اهل شدن جمع بر را معصوم
 یةک در معصةوم چهارده یعنی بیت اهل همه که شود می ثابت وقتی تنها احمد
 شةماها از کدامیک حال است. حق بر بصری احمد این بگویند و بیایند خواب
 ایمندیده خوابی چنین که ما خوب اید دیده شما فرض بر اید؟ دیده خوابی چنین

 .ندارد حجیت دیگری برای کسی خواب و
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 بةه سةتح با شدیم جمع نفر یک گرد ما یددید وقتی گوید می حدی  ثانیاً 
 خةروج نشةانه اجتماع داده؛ پس رخ قیام یعنی این و بیایید دوان دوان ما سمت
 خروج کو و اید رفته احمد سمت به ستح با شما از کدامیک اما ظهور. نه است

 نفةر هزار ده دنیا تمام در نتوانسته هنوز و کرده ظهور است سال 38 که احمدی
 کند؟ جمع

 او سمت به ایم شده جمع کسی گرد ما دیدید وقتی گوید نمی روایت ثالثاً 
 ِإَلْیَنةا َفاْنَهةُدوا»بیاییةد   ایةم شده جمع که ما خود سمت به گوید می بلکه بروید

َتِح   . «ِبالس 
 دقةت روایةات معةانی و الفةاظ در امامتان و شما یعنی این چه؟ یعنی این

 را هسةت خةود ذهةن در آنچةه بلکةه نداریةد روایةت به کاری اصتً  و کنید نمی
 .کنید تحمیل  بیت اهل روایات بر خواهید می

 فهمیدیةد. مةی را درسةت معنای شاید کردید می توجه روایت صدر به اگر
 قیةام )یعنی شد آشکار خراسان از سیاه های پرچم که هنگامی گوید می روایت

 نظر داشتند عرضه امام به ابان با حضرمی ابوبکر گرفت( اوج خراسانی مسلم ابو
 جمله آن امام آنگاه نه( یا کنیم همراهی قیام این با هم ما آیا )یعنی چیست؟ شما

 ابةو بیةت( اهةل همه نه صادق امام )یعنی شخص ما اینکه از کنایه فرمودند، را
 ستح با بعد کنیم تایید را کسی ما که وقتی تا بنشینید پس نکردیم تایید را مسلم
 اظهةار بةرای را کتم این حضرت که است مشخص کامتً  توضیح این با بیایید.

 آل قائم شناخت برای نه اند کرده بیان دوران آن به نسبت و مسلم ابو قیام ضتلت
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 خواب  توسط هم آن محمد
هِ  َعْبِد  َاِبي َعَلی َاَبان   َو  َاَنا َدَخْلُت » اَیاُت  َظَهَرِت  ِحیَن  َذِلَ   َو   اللأ ودُ  الرأ  السُّ

  َرُجل    َعَلی اْجَتَمْعَنا َقِد  َرَاْیُتُموَنا َفِإَذا ُبُیوِتُکْم  ِفي اْجِلُسوا َفَقاَل  َتَری َما َفُقْلَنا ِبُخَراَساَن 
َتِح  ِإَلْیَنا َفاْنَهُدوا  3«. ِبالس 

 بنی اجتماع به تصریح دیگری حدی  در بگویید و نپذیرید را این اگر حال
 عتمةت و اجتماع این زمان روایت آن در چون بهتر، چه گوییم می شده. فاطمه

 اال نیسةت کسةی شما صاحب» فرمایند  می زمانش اما گشته است. تصریح آن
 و بیاورید رو خدا نام با شد رجب زمانیکه کنند اجتماع او بر فاطمه بنی که کسی

 داشتید دوست اگر و بیندازید تاخیر به شعبان تا را آمدن این داشتید دوست اگر
 فرمودنةد  عتمت درباره بعد «.شود شما تقویت موجب شاید بگیرید هم روزه

 :«است کافی شما برای عتمت عنوان به سفیانی و»
اَیاُت  َکاَنِت  ِإَذا» َی ُ  َو  الرأ ْلِو

َ
ا َیْسَمَع  اَل  َاْن  َاْجَدُر  اأْل  َبُنو اْجَتَمَعْت  َمِن  َمَع  ِإالأ  ِمنأ

هِ  َفَو  َمَعهُ  َفاِطَم َ   َعَلةی َفةَأْقِبُلوا َرَجب   َکاَن  ِإَذا َعَلْیهِ  وااْجَتَمُع  َمِن  ِإالأ  َصاِحُبُکْم  َما اللأ
هِ  اْسِم  َوَجلأ  اللأ ُروا َاْن  َاْحَبْبُتْم  ِإْن  َو َعزأ  َاْن  َاْحَبْبةُتْم  ِإْن  َو  َضةْیَر  َفةَت  َشةْعَباَن  ِإَلی َتَتَأخأ

ْفَیاِني   َکَفاُکْم  َو  َلُکْم  َاْقَوی َیُکوَن  َاْن  َذِلَ   َفَلَعلأ  َاَهاِلیُکْم  ِفي َتُصوُموا  5«.َعَتَم ً  ِبالسُّ
 چطةور دارد؟ خصوصةیتی چه رجب ماه گوید؟ می چه حدی  این خوب

 سمت به ماه سه و بیندازیم تاخیر به روزه ماه از بعد تا را بیت اهل سمت به رفتن
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 سفیانی طرفی از نرویم؟ فاطمه بنی اجتماع دیدن محض به چرا و نرویم ایشان
 سواالتی اینها چیست؟ عتمت اصًت سفیانی و دارد؟ اجتماع این با ارتباطی چه

 توضةیح شةما بةرای مةن امةا اسةت. عةاجز جةوابش از امامتان و شما که است
 .دهیم می

 سه بعد سال رجب در و کند می خروج شام منطقه در رجب ماه در سفیانی
 آشةکار شةمس قةرن در هةم بةدنی سةومی در که شود می داده رجب در صیحه

 :گردد می
ي»  َیْسةَمُعهُ  َکَمةا ِباْلُبْعِد  َمْن  َیْسَمُعهُ  ِنَداءً  ُنوُدوا َقْد  َکاُنوا َما  آَیَس  )بهم( ِبهِ  َکَأن 

ةي َو  ِبَأِبي َفُقْلُت  اْلَکاِفِریَن  َعَلی َعَذاباً  َو  اْلُمْؤِمِنیَن  َعَلی َرْحَم ً  َیُکوُن  ِباْلُقْرِب  َمْن   ُام 
َداءُ  َذِلَ   َما َو  َاْنَت  ُلَها َرَجب   ِفي َاْصَوات   َثَتَث ُ  َقاَل  الن  هِ  َلْعَن ُ  َاال َاوأ اِلِمیَن  َعَلی اللأ   الظأ

اِني َو  اِلُ   َو  اْلُمْؤِمِنیَن  َمْعَشَر  َیا اآلِْزَف ُ  َاِزَفِت   الثأ ْمِس  َقْرِن  َمَع  َباِرزاً  َیداً  َیَرْوَن  الثأ  الشأ
هَ  ِإنأ  َااَل  ُیَناِدي اِلِمیَن  َهَتِك  َعَلی ُفَتناً  َبَعَ   َقْد  اللأ  اْلُمةْؤِمِنیَن  َیةْأِتي َذِلةَ   َفِعْنَد  الظأ
هُ  َیْشِفي َو  اْلَفَرُج   3«.ُقُلوِبِهْم  َغْیَظ  ُیْذِهْب  َو  ُصُدوَرُهْم  اللأ

 امةام همةین بةرای اسةت، نکةرده ظهةور محمد آل قائم هنوز زمان این در
 کجا اما بینداز. تاخیر روزه تا خواهی نمی بیایی، خدا نام با خواهی می فرمایند می

 رمضان وقتی است. محمد آل قائم خروج و ظهور محل آنجا زیرا مکه؛ بیایی؟
 شةود می داده ظهور صیحه سوم و بیست شب در بودند روزه مشَول مردم و شد
 شنوند  می را آن زمین اهل همه متعدد روایات تصریح طبق که
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ْوُت  َیُکوُن »  َفةَت  ِعْشةِریَن  َو  َثَتث   َلْیَل ِ  ُجُمَع    َلْیَل ِ  ِفي َرَمَضاَن  َشْهرِ  ِفي الصأ
وا َهارِ  آِخرِ  ِفي َو  َاِطیُعوا َو  اْسَمُعوا َو  َذِلَ   ِفي َتُشکُّ  ُیَناِدي ِإْبِلیَس  اْلَمْلُعوِن  َصْوُت  النأ

َ   َمْظُلوماً  ُقِتَل  ُفَتناً  ِإنأ  َااَل  اَس  ِلُیَشک   َشةاكٍّ  ِمةْن  اْلَیةْوِم  َذِلةَ   ِفي َفَکْم  َیْفِتَنُهْم  َو  النأ
ر  

ارِ  ِفي َهَوی َقْد  ُمَتَحی  ْوَت  َسِمْعُتُم  َفِإَذا النأ وا َفَت  َرَمَضاَن  َشْهرِ  ِفي الصأ ةهُ  ِفیهِ  َتُشکُّ  َانأ
هُ  َذِلَ   َعَتَم ُ  َو  َجْبَرِئیَل  َصْوُت  ةی یةهِ َابِ  اْسةِم  َو  اْلَقةاِئِم  ِباْسةِم  ُیَناِدي َانأ  َتْسةَمَعهُ  َحتأ

ُض  ِخْدِرَها ِفي اْلَعْذَراءُ   َهةَذْیِن  ِمةْن  ُبدأ  اَل  َقاَل  َو  اْلُخُروِج  َعَلی َاَخاَها َو  َاَباَها َفُتَحر 
ْوَتْیِن  َماءِ  ِمَن  َصْوت    اْلَقاِئِم  ُخُروِج  َقْبَل  الصأ  ِباْسةِم  َجْبَرِئیةَل  َصةْوُت  ُهَو  َو  السأ
ْمرِ  َهَذا َصاِحِب 

َ
ْوِت  َو  َاِبیهِ  اْسِم  َو  اأْل اِني الصأ ْرِض  ِمَن  الثأ

َ
 ِإْبِلةیَس  َصةْوُت  ُهةَو  َو  اأْل

ِعیِن  هُ  ُفَتن   ِباْسِم  ُیَناِدي اللأ ِبُعوا اْلِفْتَنة َ  ِبةَذِلَ   ُیِریةُد  َمْظُلومةاً  ُقِتةَل  َانأ ةْوَت  َفةاتأ  الصأ
ل وأ

َ
 3«.اأْل

 و دارد عتمت و دارد زمان فاطمه بنی اجتماع کهشد  روشن توضیح این با
 آن چةه حةال دهةد. نمی رخ اجتماعی باشد سفیانی که عتمت آن و زمان بدون

 به نسبت بیت اهل روایات تایید از کنایه را آن چه و بریم تاویل رؤیا به را اجتماع
 .بدانیم قائم شخص

 امیام وصی  و فرستاده و محمد آل احمد واقعا  قائم . اگر21 سؤال
 کمکش خودشان خدا دارد؟ شما تبلیغات به نیاز  چه اصال   هست مهد 

 باشد. داشته شما به نیاز  نباید کند  م 
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 اقةدامکم  یثبةت و ینصرکم الله تنصرو إن» فرماید  می کریم قرآنمدعی  
 نظةر به «.کند می قدمتان ثابت یاری نموده و را شما خدا کنید، یاری را خدا اگر

 مناقشه قائم مورد در شما کنید؟ یاری مرا پیامبر بگوید اگر نیست خدا خدا، شما
... . خةوب  کنید یاری را خدا اگر گوید  می خداست، که متعال خدای کنید، می

 یةاری را خدا کنید، تجلی یاری را خدا خلیفه یعنی کنید؟ یاری را خدا چه یعنی
 تفکر طرز کنیم، کمکش باید چرا ما است قائم اگر فتنی که تفکر طرز این کنید.
 لةن إّنا موسی یا قالوا»فرمایند   می 53 آیه مائده سوره در کریم قرآن است. یهود

 بشود و کنند تصرف را آنجا و شوند مقدس ارض وارد اینها بود قرار ،...« ندخل
 داخةل هرگةز مةا موسةی ای عمران. گفتند  بن موسی الهِی  عدل حاکمیت مرکز
 خةدایت و هستند، تةو آنجا در مستکبرین و طواغیت این که زمانی تا شویم نمی

 حةق اگةر ایةن که بود این آنها تفکر طرز ایم. نشسته اینجا ما بجنگید، و بروید
 ایةن بجنگنةد. مسةأله و بروند دارند، را قدرتش خدایش و خودش خوب است،
 واجب شما بر جهاد و جنگ قتال و القتال و هو کره لکم  علیکم کتب» که، است
 است. رفاه و آسایش با مخالف چون ،«آید می بدتان شما چه اگر است، شده

 امتحةان اینکةه بةه داریم نیاز ما اما ندارد شما یاری به نیازی متعال خدای
 اکةرم پیَمبر مگر است. تبلیغ همان اول جهاد بدهیم و مرحله پس را جهادمان

 چةرا پةس بةود. الحسةن احمةد سید از باالتر خیلی مقامش که او نبود؟ منجی
 نه آنها، برای بود امتحانی فرصت و یک این کنند؟ تبلیغ که فرستاد می را ای عده
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 یاری را منجی و پیَمبر تواند نمی کند، یاری را قائم تواند نمی متعال خدای اینکه
 .کند امتحان را ما خواهد می لکن و بکند را کار این تواند می خدا کند.

 نةدارد سةوال به ربطی هیچ آوردید یهود تفکر درباره که ایآیه جواب  اوالً 
 تفکر حالیکه در ندارد، شما تبلیغ توسط اثبات به نیازی قائم گوید می سوال زیرا

 آنهةا بةرای حجیتش که کسی یعنی قائم. اثبات عدم نه بود قائم یاری عدم یهود
 مثل نه بجنگید، بروید خدا و تو گفتند و نکردند یاری جنگ در را بود شده ثابت
 .رفته گذاشته خودش که زنید می له له احمدی قائمیت اثبات برای دارید که شما

 و دارد؟ وجةود قائمیت و امامت و نبوت بین قیاسی چه پیامبر، تبلیغ و اما
 طبةق کنةد؟ می را کار این و دارد تبلیغ به نیاز نبی مانند قائم که دارید دلیلی چه

 که دارد شناخت عتئم آنقدر  قائم حضرت خروج و ظهور فراوان، روایات
 بةا خةوب خةودت گذشته از که شمایی نیست. شما امثال و شما تبلیغ به نیازی
 را نجةف مکتب آبروی هایت اختقی بی و ها بددهنی هم اآلن همین و خبری

 .است کرده دل بلند کهن و موسوی مثل را ها یمانی از ای عده اعتراض و برده
قتالی که قرآن مطرح کرده، تبلیغ است، حرفی من و اما اینکه اولین مرحله 

 درآوردی است که هیچ دلیل روایی برای آن وجود ندارد.
 از و نکیرده قییام چیرا اسیت  محمید آل قائم احمد . اگر22 سؤال

   کند؟ نم  دفاع شیعیان
 دلیةل اتفاقةاً  و شةود می مهدی مطرح امام با رابطه در سؤال همینمدعی  

 کةه است این ندارند زمان امام به اعتقاد که سنت اهل از بسیاری و زیدیه اصلی
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 اسةت؟ محمد آل قائم چطور نکرده، قیام که امامی خورد؟ می دردی چه به امام
 یعنی است، محمد آل از و کند می قیام جواب اینست که یمانی قائم است چون

فاطمةه و علةی نسل از امام دوازدهمین است، اوصیاء از است، زمان امام وصی
 امةام برای لقب قائم اصل در است. همچنانکه محمد آل قائم پس است. 

 نشده است. فراهم اش زمینه اینکه دلیل به نکرده؟ قیام چرا نیز هست پس مهدی
 تقصةیر حقیقةت در دلةیلش اینهةا گرفتارنةد، اسةیرند، ،اند مظلوم شیعیان اینکه

 هةیچ بودند، کرده یاری را قائم اگر آنها یمانی. مهدی، نه امام نه است خودشان
 بینم می علی هست  زمانی امام از حدیثی در رسید. نمی جا این به وضعیت وقت

 چنةین و چنةان.... و شةوند مةی اسةیر شةوند، می کشته فوج فوج من شیعیان که
 یةا کةرد، عرض راوی کرد. صحبت ... الزمان آخر مصائب دیگر از و شوند. می

 و بیچةاره همةه این که است کم زمان آن در شما شیعه افضل آیا، المؤمنین امیر
 کنند می طلب را پیروزی و نصرت و لکن نه، فرمود  حضرت شوند، می بدبخت

 پةیش بةرای شةان هةا گرفتةاری این جهت همین به نیست. آن جای که جایی از
 آن بةه تشةیع جهةان و استم امت عالم کل متاسفانه اآلن که عذابی این آید. می

 الله داعی اگر است. الله خلیف  حق در خودشان تقصیر از ناشی ،اند شده مبتتء
 نفر هزار ده فرمود  حضرت کند. می قیام محمد آل قائم خوب بگویند، لبیک را

 نویسةی اسةم قةائم قیةام بةرای هنوز نفر هزار ده امروز کند. می قیام باشد داشته
 .نکردند

اواًل اشکال اهل سنت این نیست که چرا قائم قیام نکرده پس به چه  جواب 
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گویند امامی که غائب اسةت چگونةه هةدایت بشةر را در  می خورد بلکه می درد
خورد؟ و اشکال زیدیةه نیةز  می زمان غیبت بر عهده دارد و امام غائب به چه درد

سلحانه نکند امام گویند امامی که قیام م می مبتنی بر مبنای باطل ایشان است که
نیست و هر سیدی که قیام مسلحانه بکند امام هست و ربطةی بةه قةائم بةودن و 

ندارد. ثانیًا مثل همیشه قیاسی که کردید باطل است زیرا نبودن حضرت قائم
امةام احمةد سالهاسةت  انةد قیام نکرده چون هنوز ظهور نکردهاگر امام زمان

او مربوط بةه بعةد از ظهةور اسةت پةس ظهور کرده و سؤال ما از علت عدم قیام 
ربطی به امام زمانی که غائب هستند ندارد. بله ممکن است بگویید خوب احمد 

 نفةر خیلةی 31111 از تعدادتان کنید می ادعا که یاری ندارد تا قیام کند اما شما
 شةود کامل نفری 31111 حلقه اگر کنید می ادعا هم طرف آن از و است بیشتر

 بصری احمد چون چرا؟ دانید می نکرده؟ قیام حال به تا چرا پس دکن می قیام قائم
 مکتةب بشةود کةه جةایی تا بلکه کند قیام نیست قرار اصتً  و نیست موعود قائم

 کند. رو را دوم مهدی است آن مجبور از بعد و دهد می کش را او غیبت نجف



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 یازدهم جلسه
توانید زنده بودن  می چطور   

 احمد الحسن را اثبات کنید؟
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 در و شیده کشته 2118 سال در احمد که است . معروف23 سؤال

 را او بیودن زنیده توانیید می  چطور شد. مطرح مسأله این هم عراق جراید
 کنید؟ اثبات

 کشته که کسی ولی کرد، منتشر عراق عباِس  بنی دولت را دروغ اینمدعی  
 .شود می ارائه اش جنازه از تصویری شود، می ارائه او از ای جنازه شود، می

 نةور خواستند می کردند منتشر های شان رسانه که گفتند دروغی یک اینها
داننةد کةه  مةی نرسةیدند و اال امةروز نتیجه به کنند ولی یمانی را خاموش دعوت
 .الحمدلله است. مقتدر و سالم و زنده یمانی

ماجرای درگیری انصار احمةد بةا  در .ندارد جنازه ایکشته هر اوالً  جواب 
کةًت از بةین رفتنةد و  از اجسةاد پلیس عراق، حسینیه آنها آتش گرفت و بعضةی

 شةده چةون کشته او گویند می اینکه ثانیاً  .نبود شناسایی قابل بعضی دیگر اصتً 
 شةدند دستگیر یا و شدند کشته یا بودند آن حسینیه یا اطراف در که کسانی همه

 شةدگان کشةته میان در کردند یقین نبود شدگان دستگیر میان در احمد چون که
 ممکةن بلةه است. عقتیی اطمینانی بلکه نبوده کار در دروغی هیچ پس است.
 ایةن امةا باشد کرده مخفی و داده واپسین لحظات نجات در  را او امریکا است
 .ندارد ارائه قابل مستند که است احتمال یک فقط

 کةه دلیلةی همان به است زنده ایشان فهمیم می کجا اما اینکه ما ازمدعی  
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 اسةت؟ زنةده مهةدی امةام فهمیم می کجا از ما .است زنده زمان امام فهمیم می
 تا باید وصیت حدی  طبق خداست و مهدی خلیفه امام دانیم می که این بخاطر
 تسلیم کند زنده باشةد. و اول مهدی فرزندش به را ختفت و وصایت که زمانی

 کةه است یمانی همان اول مهدی است، چون زنده هم بعد از آن احادی ، طبق
 آورد و مةی تشةریف زمةان بعةدش امةام و کند می قیام و ظهور زمان امام از قبل

خواهةد  مهدی اول که با احتجاج بةه وصةیت آمةده زنةده کند. پس می حکومت
 ماند.

 ند،ک می احتجاج وصیت حدی  شخصی که هنوز در فیسبوک دارد به این
 پس زنده است. است اول مهدی
 کتةاب کنةد، می اظهار را محمد آل علم دارد اآلن که کسی این از طرفی 
 عقاید کتاب کشد. می چالش به را عالم غرب و شرق که نویسد می را الحاد توهم

 بشناسند را کتاب این سال ده از بعد علمیه هایهحوز اگر که نویسد می را الستم
شوند، معلوم است که همان حجت خدا و امةام  می رو و زیر علمی مبانی نظر از

 بر حق است پس یمانی زنده مانده است.
 که است بصری احمد درباره بلکه نیست اول مهدی درباره سخن جواب 

 ادعةا یةک بةا نتیجةه اسةت، در زنةده پةس اسةت اول مهدی کنید می ادعا شما
 پس آمده وصیت با گویید می اینکه اما کنید. ثابت را دیگر ادعای یک توانید نمی

 آل قةائم شةناخت راه روایتةی هةیچ در کةه دادیم را جوابش بارها است، حق بر
 مةورد در روایت عیاشی کةه بلکه است نشده معرفی وصیت به احتجاج محمد
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 اجتمةاع و خسف و سفیانی که شده ذکر ایشان برای عتئمی شماست احتجاج
 سةخن سةتح و رایة  نبی و آن از عهد از بعد و است صیحه نفر و 737 ناگهانی

 .گوید می
 را االستم عقائد و االلحاد توهم های کتاب دارد کسی یک چون اینکه اما

 بصةری احمةد همةو پةس بدهةد را آنها جواب نتوانسته کس هیچ که نویسد می
 این در تایپی و ادبی اشتباهات و نویسد می دارد مکتب را ها کتاب این اوالً  است.
 از پةر االسةتم عقائةد مخصوصاً  کتاب دو این ثانیاً  است مشخص کامتً  کتابها

 ثالثةاً  کنةد. می مت بر را سوادِی نویسنده بی که باشد می غلط و سخیف مطالب
کتاب وهم اللحاد هیچ مطلب جدیدی ندارد و تنها تکرار کننده حرفهای باطل 

ا برای رفع تعارض بةین داروینیسم و ملحدین، و توجیهات بعضی مسلمان نماه
نظریه داروین با متون کتب ادیان الهةی اسةت. همچنةین مشةتمل بةر نظریةات 
سخیف علمی مثل دو جنسه بودن حضرت مریم برای توجیه باردار شدن ایشةان 

 است.
رابعًا اینکه ادعا می کنید جواب این دو کتاب داده نشده دروغی بیش نیست 

صصی متعددی نوشته شده که تاکنون هیچ بلکه در نقد وهم اللحاد مقاالت تخ
گةاهی بةه کانةال  پاسخی از سوی اتباع احمةد ارائةه نشةده اسةت. شةما بةرای آ

 تخصصی نقد کتاب وهم اللحاد مراجعه کنید  
T.ME/NAGHDEVEHMEELHAD)  //HTTPS.) 

 موضةوعات دربةاره کةه متعةددی های کتاب درنیز  االستم عقائد جواب 
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 که هایی حرف مثتً  است. شده داده شده نگاشته یمانی جریان پیرامون مختلف
 کةه چیزهةایی یةا شده، داده پاسخ مستقلی کتاب در گفته خواب حجیت درباره
 داده پاسخ متعدد کانال های و جزوات و مقاالت در زده عصمت یا معجزه درباره

 «.بها یسمعون ال اذان لهم و غلف قلوبهم» اما است، شده
 به 2118 حوادث از بعد الحسن احمد گویند م  . بعض 24 سؤال

یخته  امارات  کرده؟ فرار چرا چیست؟ علت گر
نرفتةه،  امةارات بةه وقةت هةیچ ایشان اصتً  و است دروغ این اوالً  :جواب

 یةک مَةرب و  کةه رفتةه  شنیدم گویند عراق است، باز در جایی می بعضی هم
 گشته! را دنیا کل ایشان روسیه. پس از نظر این کذاب ها رفته خواندم جایی

 کةریم قةرآن خةوب کةرده، فةرار بگیریةد ایشةان حال اصًت فرض محةال 
 بود مراقب و ترسید می آمد در حالیکه  بیرون رصاز م موسی حضرت گوید  می

 برگشت، مصر به وقتی عمران بن موسی فرماید  می کریم قرآن نکنند. دستگیرش
 خداوند و بکشید مرا خواستید ترسیدم، شما از که وقتی کردم فرار گفت  از شما

 .داد رسالت و نبوت حکم من به
 را آنها تا دهند می رواج شیعیان در شیعه دشمنان را دروغها بعضی جواب 

باشةد  می امارات به فرار فقط است معروف که آنچه اال و دهند جلوه پرداز دروغ
 .نه مَرب یا روسیه

 است. ربط بی معمول طبقموسی فرار حضرت به احمد فرار قیاس اما
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 نشده مبعوث مردم هدایت برای هنوز و نبود خدا خلیفه کرد فرار وقتی موسی زیرا
 همه آن از سال 8 گذشت از بعد احمد فرار اما بود، نکرده آغاز را دعوتش و بود

 هسةتم، قائم پرچم من هستم، قائم خود هستم، من قائم رسول من که  ادعاست
 رجةب 37 تةاریخ تةا کةس هستم، هةر موعود یمانی من هستم، اول مهدی من

 این آیا انصافاً  رفت! و گذاشت یکدفعه بعد است. کافر نیاورد ایمان من به 3355
 است؟ هم شکل فرار دو

 شکسةت اختانةد راه بةه که نظامی اقدام در چون گریخت؟ چرا اینکه اما
 نه نجف مکتبشیوخ  وجود با اصتً  و بماند عراق در توانست نمی دیگر و خورد

 زیرا است. راحتتر پرده اماِم پس پذیرش که نبود او ظهور و حضور به نیازی تنها
 همةه این و بوده چنان و چنین او که بافند می قصه اند ندیده را او که مردمی برای

 کنند. می باور هم ها بیچاره آن و دهند می شهادت دارند نفر
  ندارد؟ وجود ایشان از عکس  حت  و اثر  هیچ . چرا25سؤال 

 پاسخ مردم، با ارتباط و کتاب، جلد 53دارد  وجود ایشان از که اثرمدعی  
 اما و... در فیسبوک. احادی  و انجیل و تورات و قرآن متشابهات سؤال به گویی
 زمةان امةام بةا رابطةه در سؤال همین خوب ندارد، وجود ایشان از عکسی اینکه

 و مهةدی امام حقانیت دلیل مگر نداریم. زمان امام از عکسی چرا است. مطرح
 و اال نیسةت طةور ایةن باشد؟ داشته وجود عکس باید که است این اول مهدی
 ایشةان از عراق دولتی مراکز البته در سؤال. زیر رود می خدا خلفای همه امامت
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 بصةره بةود امةا در دانشةگاهی شخصیت یک ایشان داشت، چون وجود عکس
 بةود ة متعةال آیةات خةدای از ای آیه این حقیقت در کرد ة و اراده متعال خدای
 شد. ناپدید ایشان های عکس تمام دادند را ایشان قتل و پیگیری دستور که زمانی

 خدای ایشان بود و جان حفظ بخاطر ندارند عکسی ایشان از دشمنان اینکه پس
 ایشةان هةای عکةس که شد محقق الهی موهبت این داد. نشان را آیه این متعال
 سؤال این خودم من ندارند، عکسی ایشان از ایشان دوستان چرا اما شود. ناپدید

 نگرفتید؟ ایشان از عکسی گفتم چرا پرسیدم. محمدی صادق شیخ از شخصاً  را
 ایشةان از را درخواسةت این مرتبه دو یکی دعوت آغاز در ما گفت  صادق شیخ

 فرمودنةد  ایشةان بگیریم؟ عکسی شما از دهید می اجازه گفتیم کردیم و مطرح
 مةن فرمودنةد  ایشةان دیوار. به بزنیم مثتً  گفتم کنید؟ کار چه که بگیرید عکس

 را مةن خواهیةد مةی شةما آنوقةت کةنم، پرسةتی خةدا به دعوت را شما که آمدم
  بپرستید؟
 حکومةت بةه اگر که نیستم گونه این من که  دارند بوک فیس در بیانی یک

 مثل و بزنند یوار و در همه به را عکسم ناآقای این مثل بشوم امور متصدی و برسم
 .بکنم عمل مستکبرین و جبارها

 ظاهر چون ندارد عکس اگر زمان امام بود؟ مضحکی قیاس واقعاً  جواب 
 دانشگاه و دبیرستان و دبستان احمد ولی بگیرد را ایشان عکس کسی که اند نبوده
 را ایةن شةده غیةب عکسةها اینکةه اما داشته. عکس این دوره ها تمام در و رفته
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 عکس احمد دانشگاه پرونده اگر چون الهی، موهبت نه بدانید آمریکایی موهبت
 خواهد بیهوده و لَو خوانده سالها که درسی این و است اعتبار فاقد باشد نداشته

 او اگةر دارد؟ او جةان حفةظ به ربطی چه احمد عکس شدن گم طرفی از شد.
 اش تکةه تکةه و بریزنةد مکتبش به توانستند می که بوده ظاهر 5118 تا خودش

 آقا نه دارد؟ دخلی چه وسط این عکس که بوده کار این مانع خدا هم اگر و کنند
 اینست برای عکس شدن گم نیست؛ گویی می شما که سادگی این به مساله جان

 نشان و عکس بی امام لذا ساخته نمی قائم نشانه با احمد جسمی های نشانه که
 .کند گم رد تواند می تر راحت خیلی

 سخن واقعاً  دیوار به بزنیم که بگیریم عکس هتگف محمدی صادق اینکه اما
 عکس ما چه؟ که دیوار به بزنند را عکسش بوده خودش وقتی بوده. ای احمقانه

 در قةائم از کةه ای چهره با او چهره تطبیق برای خواهیم نمی دیوار برای را احمد
 .است شده گم او عکسهای همین برای و خواهیم می شده معرفی روایات

 دولتی مراکز به مربوط فقط الهی موهبت این بگویم باید تاسف کمال با اما
 و دارنةد را او عکةس دانشةگاه در احمةد های همکتسی از بعضی اال و است

 آن نیز ایشحجره هم و اسدی علی شیخ نام به حوزه در استادش و اند کرده منتشر
  است. آمریکایی موهبتی احمد عکس شدن گم گفتم همین برای اند کرده تایید را

 است؟ شده بعد از ظهور از ترس پنهان احمد . چرا26 سؤال
 یقةوم، ان قبةل غیبة من  للَتم ُبدأ  ال»که   داریم نعمانی غیبت درمدعی  
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 مضمون همین در حدی  ة چند« إلی بطنه یخاف و اومأ بیده قال  ذلک، لم قیل 
 در این مسلماً  خوب «.قیامش از غیبتی قبل یک از است ناچار جوان داریم ة  آن

 یک نه داشته غیبت تا دوزمان اواًل امام چون چرا؟ زمان نیست امام با رابطه
 غیبةت بةه سةالگی 5 از تقریباً  تولدش، آغاز از بلکه نه، قیامش قبل ثانیاً  غیبت،
 رفت.

 جةان بخةاطر نةه خةودش جةان بر خدا حجت ترس که اینست مهم نکته
 بةه و دارد خةدا سةوی از مأموریت و رسالتی است که این بخاطر بلکه دوستی،

 کةه امانتی و رسالت که این از ترسد می شود. او حفظ جانش باید جهت همین
 کةریم قةرآن در کةه همچنةان نرسةد. انجام به گذاشته، او دوش بر متعال خدای

 و ترسید می که در حالی کرد فرار و ترسید عمران بن موسی حضرت فرماید  می
 از خصةلتی یةک قةائم کةه داریم هم احادی  در نکنند. دستگیرش بود مراقب
 جةان از تةرس حقیقةتش قتل، از ترس بنابراین برد می ارث به عمران بن موسی
 غیبةت هم اول مهدی کردند غیبتمهدی امام که دلیلی همان پس به نیست

 .کند می
 تةا دو غیبةت زمةانی زیةرا اند نداشةته غیبةت دوزمان امام اوالً  جواب 

 و صةَری غیبةت گوینةد مةی اینکةه و باشد، ظهوری میانش که شود می حساب
 شده ظاهر بعد شده غائب یکبار اینکه نه بوده غیبت مراتب لحاظ به کبری غیبت

 بر تا دارد غیبت یک گفته روایت این کجای در ثانیاً  است. گشته غائب مرتبه دو و
 و عدد به نسبت که شما آوردید؟ کجا از را «یک» این شود؟ تطبیق بصری احمد
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 یعنی فهمیدید «دارد غیبتی» کلمه از کجا از نیستید مفهوم به قائل شرطیه جمله
 را امام دوازده درباره نصو  همه این وقتی شد از طرفی چطور دارد؟ غیبت یک

 و اند کرده اشاره ائمه از تعدادی به احادی  این گویید می گذاریم می شما جلوی
 غیبت یک به آن در گوییم می حدی  این به نسبت هم ما خوب ندارد مفهوم عدد

 .است نشده اشاره دیگر غیبت به و شده اشاره
دارد  قبةل « قبةل قیامةه»ثالثًا عین همةین حةدیثی کةه خواندیةد بةه جةای 

ُقْلُت َو ِلَم َقاَل َیَخاُف َو َاْوَمی ِبَیِدِه ِإَلی َبْطِنِه  َقْبَل ُظُهوِرهِ َغْیَبً    ِإنأ ِلْلَقاِئِم «  »ظهوره»
 3«.َقاَل ُزَراَرُة َیْعِني اْلَقْتَل 

 در حالیکه احمد قبل از ظهورش غیبتی نداشته تا بر او تطبیق کند.
 کند، از جمله  نمی رابعًا در بعضی از احادی  اضافاتی دارد که براحمد تطبیق

َغْیَبً  َقْبَل َاْن َیُقوَم ُقْلُت َلُه َو ِلَم َقاَل َیَخاُف َو َاْوَمَأ ِبَیِدِه ِإَلی َبْطِنِه ُثمأ   ِلْلَقاِئِم  ِإنأ »
اُس ِفي ِواَلَدِتِه ِمْنُهْم َمْن َیُقةوُل ُهةَو  ِذي َیُش ُّ النأ َقاَل َیا ُزَراَرُة َو ُهَو اْلُمْنَتَظُر َو ُهَو الأ

َمْن َیُقوُل ُهَو َغاِئب  َو ِمْنُهْم َمْن َیُقوُل َما ُوِلَد َو ِمْنُهْم َمْن َیُقوُل ُوِلَد َقْبَل  َحْمل  َو ِمْنُهْم 
 5«.َوَفاِة َاِبیِه ِبَسَنَتْیِن 

خوب کدامیک از این عتمات در احمد وجود داشت؟ مةردم در والدتةش 
هنوز به دنیا او  اند او هنوز حمل است؟ مردم گفته اند ؟ مردم گفتهاند شک داشتنه
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او دو سال قبل از وفات پدرش به دنیةا آمةده اسةت؟  اند نیامده است؟ مردم گفته
 هیچکدام. 

ا َغْیَبً  َیُطوُل َاَمُدَها  ِإنأ ِلْلَقاِئِم »  3«.ِمنأ
 خوب آیا شما برای احمد قائل به طول امد هستید؟

 له هم وارد شده، از جمخامسًا عین همین عبارت درباره امام دوازدهم
ُلُهْم َاِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن َعِلي  » ا اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیًا َاوأ اِسةُع ِمةْن  ِمنأ َو آِخةُرُهُم التأ

ُه ِبهِ   ُوْلِدي َو ُهَو اْلَقاِئُم  ْرَض َبْعَد َمْوِتها َو ُیْظِهُر ِبةِه ِدیةَن اْلَحةِق   ِباْلَحق  ُیْحِیي اللأ
َ
  اأْل

ِه َو  یِن ُکل  یِن ِفیَهةا  َغْیَب   َیْرَتدُّ   َلهُ   َلْو َکِرَه اْلُمْشِرُکوَن َعَلی الد  ِفیَها َقْوم  َو َیْثُبُت َعَلی الد 
 5«.آَخُروَن 

ةِه َو   ِإنأ َبْعَد اْلَحَسِن اْبُنُه اْلَقاِئُم »و   ِباْلَحق  اْلُمْنَتَظُر َفُقْلُت َلُه َیا اْبَن َرُسةوِل اللأ
َي اْلَقاِئَم َقاَل  ْکَثِر اْلَقاِئِلیَن ِبِإَماَمِتِه َفُقْلةُت  ِلَم ُسم  ُه َیُقوُم َبْعَد َمْوِت ِذْکِرِه َو اْرِتَداِد َا نأ

َ
أِل

َي اْلُمْنَتَظَر َقاَل  نأ َلُه َغْیَبً  َیْکُثُر َلُه َو ِلَم ُسم 
َ
اُمَها َو َیُطوُل َاَمُدَها أِل  7«.َایأ

 غائب تولدش آغاز از که رساند نمی دارد غیبت قیامش از قبل اینکه سادساً 
 .نیست زمانی ابتدای مثِبت زمانی، قبلیت زیرا است نبوده

 مثل اوالً  است. اول مهدی غیبت دلیلمهدی امام غیبت دلیل اینکه اما
 که شمرد می فترت دوران را امام غیبت علت که رفته یادتان امامتان حرف اینکه
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 اول مهةدی ظهةور علةت که صورتی در نماید می غیبت ندارد وجود قابلی چون
 کند. تبلیغ و بیاید باید پس آمده وجود به قابل و شده تمام فترت دوران که اینست

 مهةدی حالیکةه در بوده غائب تولد اول همان از مهدی امام خودتان قول به ثانیاً 
 وجةه چةه پةس کةرده تبلیغ کرده، دعوت کرده، رسالت کرده، اظهار ظهور اول

 اگةر اینکه اما دانید؟ می یکی را شان غیبت علت که هست این دو بین اشتراکی
 فةرا از قبةل اگةر که است ظهور از قبل به مربوط این شود می کشته نشود غائب

 برای مرگی دیگر ظهور از بعد ولی شود می کشته نباشد غائب ظهور وقت رسیدن
 آستانه در سفیانی لشکر از فرار شده ذکر او برای که فراری تنها و بود نخواهد قائم

 .است خروج
اما خودش  3و اما تشبیه فرار موسی به قائم هر چند در بعضی روایات آمده

توضیح داده که مانند موسی که از یک شهر معین به شهر معین دیگری فرار کرد 
قائم هم مانند موسی وقتی سفیانی به دنبال او بفرستد از شهر معین مدینه به شهر 

 د، و اینست وجه شبه این دو فرار انا کجا آب گریزد نه به می معین مکه
، منها إلةی مکة  فیفر المهدي و یبع  السفیاني بعثا إلی المدین  »... 

فیبلغ امیر جیش السفیاني ان المهدي قد خرج من المدین  فیبعة  جیشةا علةی 
ُب  -اثره  5«.علی سن  موسی بن عمرانفت یدرکه حتی یدخل مک  خاِئفًا َیَتَرقأ
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برد چه دلیلی دارید  می اینکه قائم خصلتی از موسی بن عمران به ارثو اما 
که آن خصلت حتمًا فرار ایشان باشد بلکه در خود روایات وجه اشةتراک قةائم و 

 موسی بیان شده است، از جمله 
ِفةي »الف( شباهت در مخفی بودن والدت و غائةب شةدن از قةوم خةود  

َتُم ُسنأ   اْلَقاِئِم  ُتُه ِمةْن      ِمْن ُموَسیَعَلْیِه السأ َتُم. َفُقْلُت  َو َما ُسةنأ ْبِن ِعْمَراَن َعَلْیِه السأ
 3«.ُموَسی ْبِن ِعْمَراَن؟ َقاَل  َخَفاُء َمْوِلِدِه، َو َغْیَبُتُه َعْن َقْوِمهِ 

َه َتَعاَلی ِذْکُرُه َاَداَر ِفي اْلَقاِئِم »و   ا َثَتَثً  َاَداَرَها ِلثَ   ِإنأ اللأ َر ِمنأ ُسِل َقدأ َتَث   ِمَن الرُّ
 5«. َمْوِلَدُه َتْقِدیَر َمْوِلِد ُموَسی

ي َو َشةِبیِهي»ب( شباهت جسمی   ةي َسةِمی  ْبةِن   َو َشةِبیُه ُموَسةی  ِبةَأِبي َو ُام 
اِئُر اْلَعْیَنْیِن اْلُمْشِرُف اْلَحاِجَبْیِن اْلَعرِ »، و  7« ِعْمَران ََ یُض َما َذاَك اْلُمْشَرُب ُحْمَرًة اْل

ُه ُموَسی  3«.َبْیَن اْلَمْنِکَبْیِن ِبَرْاِسِه َحَزاز  َو ِبَوْجِهِه َاَثر  َرِحَم اللأ
َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َلُیْصِلُح َلةُه َاْمةَرُه »ج( اصتح شدن امر در یک شب   ِإنأ اللأ

ْهِلِه َنارًا َفَرَجَع َو ُهَو ِإْذ َذَهَب ِلیَ  ِفي َلْیَل   َکَما َاْصَلَح َاْمَر َکِلیِمِه ُموَسی 
َ
ْقَتِبَس أِل

 5«.َاْفَضُل َاْعَماِل ِشیَعِتَنا اْنِتَظاُر اْلَفَرِج  َنِبي  ُمْرَسل  ُثمأ َقاَل 
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د( دوام ترس، طوالنی بودن غیبت، مخفی بودن والدت و سختی شةیعیان 
ا َشَبُهُه ِمْن ُموَسی»در دوره غیبت   َو ُطةوُل َغْیَبِتةِه َو َخَفةاُء  َفَدَواُم َخْوِفةهِ    َو َامأ

هُ  َذی َو اْلَهَواِن ِإَلی َاْن َاِذَن اللأ
َ
ا َلُقوا ِمَن اأْل َوَجلأ  ِواَلَدِتِه َو َتَعُب ِشیَعِتِه ِمْن َبْعِدِه ِممأ َعزأ

هِ  َدُه َعَلی َعُدو   3«.ِفي ُظُهوِرِه َو َنْصِرِه َو َایأ
، ترس و غیبت معرفی و اگر در بعضی روایات سنت موسی در قائم 

، جوابش همان است که موسی قبل از ظهور ترسان بود و اما بعد از ظهور 5شده
غیبتش از قومش در بیابان  نه از فرعون ترسید و نه فرار کرد و نه غائب شد، و اما

 تیه نه بخاطر ترس که به خاطر تنبیه قومش بود.
 جملةه داریةم، از اول مهةدی غیبت با رابطه در زیادی ما احادی مدعی  

 داشةتعلةی امام گوید  می طوسی غیبت کتاب در که نباته بن اصبغ روایت
 جان آقا کرد  عرض نباته بن اصبغ کرد. می فکر کرد، می رسم تصویر زمین روی

 بةه رغبتةی آیةا کشید، می نقشه زمین در دارید و متفکرید شما بینم می شده، چه
 داشتم لکن و نداشتم رغبتی زمین در هرگز قسم خدا به نه، دارید؟ فرمود  زمین
 خةوب اسةت. مةن فرزنةد یةازدهمین پشةت از مولودی که درباره کردم می فکر

 امةام پشةت از کةه زمةان و فرزنةدی امام شود میعلی امام فرزند یازدهمین
 از پر را زمین که است کسی همان او» فرمود  اول. مهدی شود می استزمان
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 و حیرت او» فرمود  بعد «.شده ستم و ظلم از پر که همچنان کند می داد و عدل
 را اول مهدی غیبت پس «.کشد می سال طول 7 یا ماه 7 یا روز 7 دارد که غیبتی

 .کردند بیان هم را علتش و کردند بیان و بینی پیش اطهار ائمه
 همانها که ندارد بیشتر حدی  تا شش مهدیین خود زیاد؟ احادی  جواب 

 حةق داریةم؟ زیةاد احادیة  اول مهدی غیبت برای آنوقت است ناسازگار هم با
 ساخته خود تاویتت اال ندارد وجود باره این در محکمی حدی  هیچ که اینست

 .ضعیف و سند بی احادی  به استناد کنار در شما
 .کردید استناد آن به که حدیثی اما و

 :است بدل نسخه سه دارای روایت این اوالً 
 االمامة ، کةافی، مثةل متعدد های نسخه در « َظْهِري» در یاء واجد الف(

 از الةوری، إعةتم و المعةارف تقریةب األثر، کفای  الوصی ، اثبات الدین، کمال
 اسةت  شةده ضةبط «مةن پشةت از» بلکةه نشةده ثبةت یةازدهمین پشةت

 از فرزنةدی نةه فرزنةدم یةازدهمین یعنةی 3«ُوْلةِدي ِمةْن  َعَشَر  اْلَحاِدَي  َظْهِري ِمْن »
 نسةخه همةه ایةن از چشةم کةه دارد وجود توجیهی چه پس فرزندم. همینیازد

 اسةت؟ نفةاق و تزویر غیر از این آیا ببینیم، را خود دلخواه نسخه فقط و بپوشیم
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 نامهةای بةه کتةاب چهةار ؟اند کرده ثبت شما قرائت مطابق کتاب چند کتً  حال
 کتةب از تایشسه  که الکبری هدای  و اختصا  االمامه، دالئل طوسی، غیبت
 یک درجه کتب در خواندیم که ما ای نسخه اما شود، می محسوب ضعیف روایی
 است. شده ثبت بیشتر تعداد با و شیعه

 فقةره ایةن فاقةد کتً  نعمانی غیبت در « ُوْلِدي ِمْن  َعَشَر  اْلَحاِدَي »فاقد  ب(
 اشةکالی هةم نسةخه این طبق که 3«اْلَمْهِديُّ  ُهَو   َظْهِري ِمْن  َیُکوُن  َمْوُلود  »است  

 .آید نمی پیش
  مةن»آمةده   چنةین قرائت یک در تنوین  با ولی «َظْهِري»در  یاء فاقد ج(

 وجةود بةه دهر این از بعد که مولودی یعنی ،5«دوره از این بعد»معنای  به «ظهر  
 .است من نسل از فرزند یازدهمین او که  آید می

 را «ُوْلةِدي ِمةْن » کةه اسةت درست صورتی در نسخه این به استدالل ثانیاً 
 «َمْوُلةود  » بةرای صةفت تواند می حالیکه در بگیریم «َعَشَر  اْلَحاِدَي »برای  صفت

 دلیلی چه پس است، من نسل از مولود آن که یازدهم نفر از مولودی یعنی باشد
 کور و بیجا تعصب از غیر این آیا کنیم، ترجمه نخست بگونه را آن که دارد وجود

 است؟
 پةذیرفتن بةرای ما دلیل اما ندارند انتخاب این برای دلیلی احمد یاران آری
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 از پةر را دنیةا که همانی و امت مهدی که است فراوانی روایات ها، نسخه دیگر
  حسین امام فرزند نهمین و عسکری حسن امام فرزند را کند می داد و عدل

 :جمله از ، المومنین امیر از فرزند یازدهمین فرزند نه نماید می معرفی
ُد  ُثمأ  »...الف(  مأ ِ  َمْهِديُّ  اْلَحَسِن  ْبُن  ُمَحمأ

ُ
 َکِطیَنِتي ِطیَنُتهُ  َو  َکاْسِمي اْسُمهُ  اأْل

  ِبَنْهِیي َیْنَهی َو  ِبَأْمِري َیْأُمُر 
ُ
ْرَض ا َیْمََل

َ
 َیْتُلو َجْوراً  َو  ُظْلماً  ُمِلَئْت  َکَما َعْداًل  َو  ِقْسطاً  أْل

 3«.ُشَهَداءُ  اْلَحْوَض  َعَليأ  َیِرُدوا َحتأی َواِحد   َبْعَد  َواِحداً  َبْعضاً  َبْعُضُهْم 
اِسُع  »...ب(  ُهْم  التأ   َمْهِدیُّ

ُ
ْرَض  َیْمََل

َ
 َو  َجةْوراً  ُمِلَئةْت  َکَمةا َعةْداًل  َو  ِقْسطاً  اأْل

 5«.ُظْلماً 
 را فرزنةد یةازدهمین ایةن غیبت مدت که حدی  آخر قسمت به نسبت اما
 نفر دو اینکه از نظر صرف با زیرا بپذیریم را این نیستیم مجبور ما کرده، مشخص

 فراوان احادی  مخالف قسمت این هستند، مهمل و مجهول حدی  این روات از
 هةم را روایةت ایةن بایةد اال و بپذیرم را روایتی هر ما نیست هم قرار و باشد می

 کسی را پرچم که روایت این یا 7دارد موسی نام به برادری دوازدهم امام که بپذیرم
 شما عقیده با نه و سازد می شیعه عقیده با نه که 3دهد می قائم به جعفر فرزندان از

 .ها یمانی
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 مدت نه باشند کرده بیان را حیرت مدت حضرت دارد احتمال اینکه از غیر
 منظورشان نتیجه در ،حیرتی و دارد غیبتی مهدی فرمایند می ابتدا در زیرا را غیبت

 شةروع اوائةل در زیةرا است حیرت گانه سه مراتب سال، 7 و ماه 7 و روز 7 از
 بةه دسترسی عدم توانستند نمی و رفتند فرو حیرت در شیعیان از بسیاری ،غیبت

 شدیدتریِن  که حیرت اولین حیرت یعنی  مراتب و کنند. هضم خود برای را امام
داشته که عده ای دنبال  جریانعسکری امام وفات از بعد روز شش تا بوده آن

مةاه کةه عةده ای  شش تا بوده متوسط که حیرت دومین جعفر کذاب راه افتادند،
 تا بوده ضعیف که حیرت سومین و ای نیابت کردند و مردم را گمراه نمودند،عاد

 غیبت آن از بعد و سال که عده ای از طوالنی شدن غیبت به شک افتادند، شش
 آمده  در طبیعی امری صورت بهامام

 زمةان ع بأن معًا فأجاب الحیرة و الَیب  زمان مقدار عن سأل السائل لعل»
 و الَیبة  تبقةی و الحیةرة ترتفةع ذلة  بعد و المذکورة االزمن  احد مجموعهما

 سةت  بعةد شخص حیرة ترتفع فقد االشخا  مراتب تفاوت الی بالنسب  التردید
  3«.سنین ست او اشهر ست  بعد االخر حیرة ترتفع و ایام

 و  571  االمامةه دالئةل کتةاب نقةل در قسمت این اصتً  اینکه از غیر
 الةوری اعةتم و  777  طوسی نقل از غیبت یک و 589  3ج الدین کمال

 7 و مةاه 7 و روز 7 جةای بةه هم نعمانی غیبت در و ندارد وجود 558  5ج
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 اشةاره نکةات ایةن از هیچیةک بةه شةما که 3شده ثبت «الدهر من سبت» سال،
 خودتان نکنید، تقلید نپرسید، علما از مردم گویید  می هم طرف آن از و کنید نمی

 چند روایت این دانند نمی که بیچاره مردم خوب کنید. بررسی را یمانی ادله بیایید
 معنةای بةه نسةبت احتمةاالتی چةه و است معتبر نسخه کدام دارد و بدل نسخه

 .دارد وجود حدی 
یون  برنامه یک در الحسن احمد . چرا27سؤال   به تا نشد حاضر تلوز

 دنیا مردم تمام برا  تصویر  و علن  صورت به را خود تبلیغ کل  صورت
 کند؟ مخابره

 پنج است. داده قرار خطاب مورد را جهان مردم بارها ایشان خوبمدعی  
 اینهةا و کردنةد انشةاء صةوتی بیانیه یعنی .اند داشته عمومی سخنرانی تا شش تا

 مهدی عربی و فارسی موجود است. امام انصار رسمی سایت در و شده ضبط
 که پیش وقت چند شد. می حل خوب با اینها شود حل مشکل بود قرار اگر

 فایةل یةک نجف در خودشان دانشگاه در هفتگی نشست برنامه در خواست می
بودنةد  بسته را ها خیابان تمام عراق دولتی شود، نیروهای پخش ایشان از صوتی

 کند؟ پخش زنده تلوزیونی برنامه یک بیاید ایشان مثتً  دارید توقع شما حاال
 که آنهایی و اختنداند خطر به را محمد آل قائم امنیت که کسانی آن از باید

 بپرسید آنها از باید کنند، می تهدید را خدا های حجت و کنند، می سد را خدا راه
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 امةام نةورانی جمةال بةه چشمانمان زودی به الله شاء إن و محمد، آل قائم از نه
 .بشود تأمین آنها امنیت که هنگامی شود می روشن فرزندانش مهدی و

 یةا باید شما و کرد نخواهد خروج هرگز احمد که کردم تحدی من جواب 
 مکتب شیوخ مرگ با که احمد برای نوح عمر به قائل یا و باشید دوم مهدی منتظر

 اختفاء دوره به  مربوط سوال ما اما شوند. نصب او توسط جدیدی شیوخ نجف،
 همةه بةا کنةد مةی ادعا و داشته حضور که است ای دوره به مربوط نیست احمد

 خةودش سایت در کسی اگر آیا خوب نمودم. مباهله درخواست و کردم تحدی
 گوش به و رسیده کسی چه گوش به نیست معلوم اصتً  که کرد مباهله درخواست

 نکرد؟ من با مباهله قبول کس هیچ که کند ادعا تواند می نرسیده کسی چه
 ملةوک همه به الله بهاء گویند می که است بهائیت ادعای مثل شما ادعای

 هةای نامةه هةم مةدرکش و کةرد بهائیت آیین به دعوت را آنها و نوشت نامه دنیا
 اال و نگشته ارسال اما شده نوشته فقط ها نامه این حالیکه در اوست. از موجود
 عةاَلم امةام کةه احمةد البته.باشد ملوک آن دست باید کند می چکار شما دست
 از کلیپةی تواند می راحت خیلی کند حک را فیس بوکش تواند نمی یهود و است

 اما دهد. ارائه مجازی فضاهای همه این یا خودش سایت در و دهد ارائه خودش
 .مفقود بچه و است تر جا که است این حقیقت

 اسیت بوک فی  صفحه در که صدای  این معلوم کجا از .28 سؤال
 باشد؟ الحسن احمد به متعلق

 امةام تعبیةر بةه ُجرزان و منافقین سمت از بیشتر معموالً  شبهه این :جواب
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 سةید خةود اگةر پرسم، می شما از سؤال یک من شود. می مطرح الحسن احمد
 نگویید معلوم کجا ازتلوزیونی،   برنامه یک در بیاید شود و ظاهر الحسن احمد

 مصةداق و شةخص مةورد در سةؤال همین نیست؟ الحسن احمد سید خود این
 کجةا از مةا از طرفی دارد. وجود بشنوند را صدایش و ببینند مردم که او خارجی

 مکتب، این است؟ الحسن احمد بوک فیس صفحه مبارک صفحه این فهمیم می
 الحسةن احمةد امام های کتاب ها، کتاب این است؟ الحسن احمد امام مکتب
  است؟ الحسن احمد صدای صدا، این است؟

 گان شده تربیت و مقربین و اصحاب تمام یعنی ثقات شهادت بخاطر اوالً 
 بةه ایشةان ظهةور زمةان در که ایشان، کسانی مکتب شیوخ تمام ایشان، مکتب
 حسةن سید مثل عقیلی، ناظم شیخ مثل بودند شده معرفی معتمد نماینده عنوان

 صةادق شةیخ مثةل السةالم، عةت دکتةر مثةل حسةینی، واثق سید مثل حمامی،
 امةام خةود بةرادر تةر مهم همه از و دهند می شهادت دارند اینها همه محمدی،

 خةود صةدای صدا، این دهند، می شهادت دارند که محمد سید الحسن، احمد
 مکتةب هةا، مکتةب این است، ایشان خود کتابهای ها، کتاب این است، ایشان

 در باالتر، کسی که این از عتوه به است. کرده تأسیس که است ایشان خود های
 کرده، و قبل اظهار را محمد آل علم اوالً  نویسد می مطلب بوک فیس صفحه این

 ایشان است، قرن علمی معجزه و قرن کتاب که الحاد توهم کتاب شدن چاپ از
 این و بیایند ادیان علمای گفت و کرد در صفحه فیس بوک مطرح را سؤاالت این
 مسائل و مناظرات کرد. اظهار را الحاد توهم کتاب ایشان دهند. بعد پاسخ را ها
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 انتشارات و مکتبه رسمی سایت در و بوک فیس صفحه در ایشان علمی مطالب و
 همین شود. می اظهار دارد الصباح نجم  شرکت مهدی، امام اصطتحات مرکز
را  مصةداق کجةا از مةا مگةر اسةت امةام شخص این که است این بر دلیل علم

 تشخیص دادیم؟ از علمش.
 بةه احتجةاج بةوک فیس مبارک صفحه در ایشان که از طرف دیگر، همین

 در را خةودم دلیل من گوید  می بوک فیس های پست از یکی در کرده و وصیت
 و صةدور جهت از که بود اکرم پیَمبر وصیت آن و کردم مطرح وصایت ادعای

 و است قطعی قرائن به محفوف هم و است متواتر هم چون است قطعی داللت،
شةود.  مةی شةناخته وصیت با قائم نیز فرمودند اطهار ائمه روشن، و هم داللتش

 وصةیت بةه احتجةاج حقیقةت در نویسد می را بوک فیس مطالب دارد که کسی
 احتةزار به را لله البیع  پرچم خدا، حاکمیت پرچم کرده، علم به احتجاج کرده،

 نویسد، می را ها کتاب این دارد که کسی فهمیم می دلیل همین به خوب درآورده.
 خةود این کند می اداره را بوک فیس مبارک صفحه این کند، می اظهار را علم این
 ظاهر ایشان خود اگر بعداً  نکند قبول را این کسی اگر است. الحسن احمد امام
 است؟ امام خود این که بدهد تشخیص تواند می کجا از شد

 امری تکنولوژی پیشرفت همه این با صدا ساختن و صدا تقلید اوالً  جواب 
 خود که بسازد طوری را شما خود صدای تواند می روز علم و است افتاده پا پیش
 .بگذارید کنار را شیوخ و داداش گواهی پس دهی تشخیص نتوانی هم شما

 اشتباه و غلط های حرف اینقدر و ادعاست فقط که علم احمد به راجع اما
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 منبع که دارد تناقضات و سنت اهل احادی  موافق و بیت اهل روایات مخالف و
 را االلحاد وهم کتاب عاَلم دانشمندان همه کنید می فکر شما علم. نه است جهل

 .خوانید می محمد آل علم را  آن که بدهند را جوابش اند نتوانسته و اند خوانده
 کسةی را او و شنیده را احمد اصًت نام  جهان در دانشمند کدام جان آقا نه
 میلیون صدها که احمدی احمد؟ کدام بخواند؟ را او کتاب برود که کرده حساب

 بخواننةد الحةاد رد در کتةابی بخواهنةد هةم فةرض بر آنها ندارند؟ قبولش شیعه
 به استم و تشیع دنیای در که خوانند می را شیعه مشهور عالم یک کتاب روند می

 .عکسش نه هست خودش نه که احمد مثل کسی نه باشد مشهور علم
 و ندارند ای وی ه شخصیت هیچ دانی می هم شما خود که مکتب شیوخ اما

 خیانةتکاظم امام نواب که همانگونه تازه و رسد نمی تواتر به هم تعدادشان
 کردنةد منحةرف را مةذهب و کشةیدند بةاال حضرت غیاب در را پولها و کردند

 اینها دست بر اربعه نواب مانند اینکه اال هست هم شیوخ این مورد در امکانش
 مسةتمر طةور بةه را خدا حجت با ایشان اتصال و ثبات که شود ظاهر معجزاتی

 خود که کسانی به دهی؟ می کسی چه به جواب را این شما طرفی از .کند امضا
 یا است زنده او که دهند می گواهی مکتبش شیوخ گویی می ندارند قبول را احمد

 برهةانی سوالی ما سوال است. چیزی خوب هم عقل است؟ خودش صدای این
 بودنةد احمةد اعتمةاد مةورد شةیوخ، که خودتان مبنای طبق شود نمی لذا است

 .کنید استدالل
 اگةر که وصیت عنوان به طوسی غیبت کتاب در نوشته یک به احتجاج اما
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 داده توضیح را این بارها نداشت، وجود اصتً  اآلن بود نکرده ثبتش طوسی شیخ
 پرچم و وصیت به احتجاج را قائم شناخت راه که نداریم روایت یک حتی که ایم

حةدی   امةا اینکةه .شماستاز  آشکار دروغی این باشد و کرده معرفی ستح و
 راوی یک فقط که است واحدی خبر دانید می خوب خودتان متواتر است وصیت

 و نیست بیش ادعایی هم دارد قطعیه قرائن اینکه و است، نموده نقلش ناشناخته
 کتةب در قطعةی و متواتر احادی  آن، و دارد وجود کذبش بر قطعی قرائن اتفاقاً 
 .گیرید می نادیده را همه شما که است شیعه معتبر
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 چرا است. روز یک در خراسان  و سفیان  و یمان  . خروج29سؤال 

 کجایند؟ خراسان  و سفیان  پ  آمده؟ زود احمد
خواهیةد  مةی اگةر اسةت؟ روز یةک در اینها خروج که داریم کجامدعی  

 بخوانید  کامل باید بخوانید، روایت
 عبةاس بنةی کةه بةین زمانی فرماید  می یمانی معروف حدی  باقر در امام

 کوفةه وارد سةفیانی و خراسةانی هنگةام ایةن شود، در تشتت و تفرقه و اختتف
 و سةال یةک در یمانی و سفیانی و خراسانی یعنی سه این فرمود  بعد شوند. می
 به آنها خروج یعنی کوفه. در عباس بنی دولت بر شوند می وارد روز یک و ماه یک

 .اوالً  این است؛ زمان یک در کوفه سمت
یعنةی  دارد، شةرایطی عقةًت یةک قیةام و خةروج که مستحضرید شما ثانیاً 

 وهابیةت یا حرکةت کنند، کوفه قیام سمت به خواهند می که سفیانی خراسانی یا
 آمةده، قةبلش سةال هةا ده قبلش، ها سال کند، خروج خواهد می وقتی تکفیری
 شاگرد کرده، خودش مطرح اسم به رااش علمی مدارس کرده، مطرح را ادعایش

 قیةام کةه داده انجةام قةبلش را کارهةا این همه کرده، لشکر تجهیز کرده، تربیت
 خراسانی نیز و سفیانی بنابراین آید. نمی در زمین زیر از دفعه یک که قیام کند. می
 و بیعت هم دارند، هم دعوت، ظهور هم کوفه، سمت به خروجشان قیام و از قبل
 های دیگر. خروج هم
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 جریان شود، کوفه وارد اینکه از قبل وهابیت بعضی است، مهم خیلی این 
 بسا ای و اند داشته دیگری خروج هم قطعاً  ها خراسانی خروج داشته، سفیانی،

 .باشد داشته هم یمانی
 کةه خروج این سه به سمت کوفةه اسةت فرماید  می باقر امام آنی که پس

 این معنایش و این است، زمان یک در اینها باشد، می عباس بنی حکومت محل
 اینها ظهور خارجی واقع حسب البته است. زمان یک در هم ظهورشان که نیست

 دارد سفیانی جریان که شد مطرح زمان یک در یعنی بوده زمان یک در تقریباً  هم
 سةرایا آرم ها عراقی کند. می یارگیری دارد هم خراسانی جریان کند، می یارگیری

 و تعلةیم دارد زمةان همةین در هم یمانی جریان و لباسشان. بر زدند الخراسانی
 .کند می یارگیری و کند می انصارش و اصحاب تربیت

 ایةن در شةود؟ مةی وارد کوفه به هم یمانی گفته روایت این کجای جواب 
 .است کرده بیان را سفیانی و خراسانی با یمانی خروج همزمانی فقط روایت

 هةم یمانی پس کنند یارگیری باید عقتً  سفیانی و خراسانی چون اینکه اما
 شةما ظةاهراً  نمایةد. دعوت به شروع و نموده ظهور خروجش از قبل سالها باید

 امر گفته فراوان روایات در که است موعود قائم همان یمانِی شما که رفته یادتان
 مقدمةه قةائم که است تصریح این و 3دهد می رخ قیامت روز مثل دفعً ، فلتً ، او

 عقلی دلیل هیچ باشد، ظهور خروج، مقدمه که فرض بر طرفی از ندارد. سازی
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 قائم حضرت ظهور بین روایات طبق همین برای ندارد وجود آن بودن طوالنی بر
 ظهةوری یمةانی هةم اگةر پس ؛3است فاصله ماه چهار از کمتر ایشان خروج تا

 .بکشد طول سال 71 یا سال 38 نیست الزم باشد داشته
 کةه ندارد اشکالی هیچ دانند می قائم غیر از را یمانی که شیعیان نظر به اما

 خةروجقةائم حضةرت خةروج آستانه در که باشد قدرت دارای فردی یمانی
 اینها بدون عنوان یمةانی چون ندارد بیعت و مدرسه و دعوت به نیازی لذا نماید

 .است فراهم برایش
 زمةان یةک در تقریباً  خراسانی و سفیانی که ظهور مضحک سخن این اما

 یعنةی بةوده زمان یک در تقریباً  طرف آن از سفیانی؟ و خراسانی کو اصتً  بوده!
 یةک در تقریبةاً  نه است سال یک و ماه یک و روز یک در گوید می روایت چه؟

 یمانِی  اما اند بوده زمان یک در تقریباً  سفیانی و خراسانی طرفی بر فرض از زمان.
 است. زمان یک در سه هر خروج گوید می روایت چه؟ شما

در  روایت  که مستند شما برا  عصیمت یمیان  اسیت . در31 سؤال
 اسیت لیذا تفضییل اسیم« أهد » و آمده« الرایات أهد » تعبیر مورد او

 تنها که گویید م  شما اما است. هدایتگر هم خراسان  پرچم رساند که م 
 چرا؟است؛  یمان  پرچم هدایت  پرچم

کنیم  نمی اثبات «الرایات اهدی»تعبیر  از را یمانی ما عصمت اوالً مدعی  
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 هدایت و است گر هدایت یمانی پرچم که کند می اثبات «الرایات اهدی»بلکه 
 .همین است؛ گرترین

 عصةمت بح  الحسن احمد امام متشابهات کتاب 333 سؤال جواب در
 الةی و الحةق الةی یدعو» تعبیر یکی تعبیر اثبات شده است  دو طریق از یمانی
 نةه کنةد نمةی مسةتقیم طریق و غیر غیر حق به دعوت یمانی که «مستقیم طریق
 ...«ان یلتةوی علیةه  لمسلم یحلُّ  ال»تعبیر که  این از یکی هم .سهواً  نه و عمداً 
 او از کس هر و ندارد یمانی از برگرداندن رو و اعراض حق مسلمانی هیچ یعنی

 .است آتش اهل رو برگرداند
 دیگةر هةای پرچم که اینست ظاهرش بله «الرایات اهدی»با  رابطه اما در

 مراجعه بیت اهل روایات و کریم قرآن به اگر دارند، ولی هدایت از خطی یک هم
 تعیین افعل معنی آن به امثال و «الرایات اهدی»افعل تفضیل مثل  بینید می کنید،

 حةق هةدایت بةه کةه کسةی آیةا»فرماید   می کریم قرآن به عنوان مثال آمده. هم
 خةودش که کسی آن یا شود اطاعت اینکه برای است تر کند، احق و شایسته می

 روایات به حال اگر «.کنند هدایتش و بگیرند را دستش اینکه مگر نشده هدایت
 وجةود بةه را «کنةد مةی حق هةدایت به که کسی آیا» بینید می کنید نگاه آیه ذیل

 هةم اینجةا آیا خوب .اند کرده تفسیر محمد آل یاعلی المؤمنین امیر مقدس
 احق و شایسته محمد آیا آل یعنی است؟ تفضیل صفت «احق» فرمایید می شما
 همانها خواهند بود تبعیت شایسته هم دیگران در این صورت تبعیت؟ برای ترند

در حالیکةه اینگونةه نیسةت و  .کننةد هدایتشةان اینکه مگر شوند نمی هدایت که
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 یةک داریةم؛ ایةن این موارد زیاد از تفضیل و افعل نه است تعیین افعل «احق»
 .مسأله

 ایجةاد مشةکلی باشد هم تفضیلی صفت «اهدی»مطلب دیگر اینکه اگر 
 یعنی کند می حق هدایت همه کند به می یمانی که به حق هدایت چون کند. نمی
 هستند که به مقداری از حق دیگرانی خوب ندارد. وجود دعوتش در باطلی هیچ

 چون اما است، هم با باطل و حق است، مشوب دعوتشان یعنی کنند می هدایت
 حةق هةدایت به مطلقاً  آنها گفت کلی طور به شود نمی هست دعوتشان در باطل

 امةام حةدی  و در« یةدعو الةی الحةق  »انةد کنند اما در مةورد یمةانی گفته می
 هةیچ یعنةی ،«کند می هدایت حق به مطلقاً  الحق  إلی یهدی»آمده  صادق
 .نیست او دعوت در باطلی

 را تعبیر این ظهور، عصر داران پرچم بعضی با رابطه در الحسن احمد امام
 خلیفه آن از حکومت اینکه یعنی مثتً « آوردند را حق از مقداری» که برده کار به

 به کرد کار چه باید غیبت زمان در اینکه با رابطه در کردند منتها قبول خداست را
شةوند  مةی ازهانةد آوردند و بةه همان را هدایت و حق از چیزی پس رفتند، بیراهه

 هدایتگر.
 یمةانی پةرچم هدًی  رای  هی»فرماید   می حدی  همان ادامه در عتوه به

 البیةت اهةل لنا إنأ »فرمایند   می علی امام چه؟ این یعنی«. است هدایت پرچم
مها مرق و من تأخر عنها زهق و من تبعها لحق  مةا من رای ً   یةک بیةت اهةل تقدأ

 کس هر کرده، تجاوز کرده تعدی است مارق جلو بزند کس هر که داریم پرچم
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 اهل به ملحق باشد پرچم آن پیرو کس هر و شود می هتک بیفتد عقب ازش هم
 ظهور زمان پرچم خوب این نیست؟ هدایت پرچم این آیا خوب ،3«شود می بیت

کةه  اسةت یمةانی از غیر آیا است؟ کسی چه دعوت دعوت، این کیست؟ دست
 ندارد؟ وجود او از است و هدایتگرتر «الرایات اهدی»

 الزمةان آخةر گمةراه علمةای فرماید  می حج خطبه در الحسن احمد امام
 ممکن طور چه پس نکردند تحمل و هدایت را آوردند حق از مقداری که کسانی

 یعنةی حةق همةه آوردم. را حةق همةه مةن در حالیکةه کنند تحمل را من است
 منصو . و منصوب خلیفه نصب طریق از شئون همه در خدا حاکمیت

 یةا کند می هدایت هم خراسانی کنیم ادعا کجا از ما که اینست دیگر نکته
 اینکه با رابطه در نص یک کند؟ این نیاز به نص دارد. شما می هدایت هم سفیانی

ندارد و ما نصی نةداریم  وجود نصی است بیاورید؛ چنین هدایتگر هم خراسانی
 سمت از که هایی پرچم آن هستند. گر هدایت هم سفیانی یا خراسانی که بگوید

 جریةان بةه ربطةی مهةدی الله خلیف  سیاهِ  های پرچم آن و کند می قیام خراسان
 مهةدی امةام از قبةل کةه اسةت محمةد آل قائم دعوت خود آن ندارد. خراسانی

 باشد. می
 فقط یمانی بودن «الرایات اهدی» که ایم داده تذکر بارها را این اوالً  :جواب

 برسد چه نیست هم شرعی حکم مثِبت که شده وارد السند ضعیف حدی  دو در
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 و اینکةه .حجةت شةناخت و عصةمت اثبةات به برسد چه و فرعی ای عقیده به
کنیم ختف واقع است زیرا  نمی اثبات عصمت« اهدی الرایات»گویید ما از  می

ًا به نظةر مةا عصةمت بایةد نیکنند. ثا می بعضی یاران شما به این فقره هم استناد
 شود. نمی منصو  باشد لذا نیاز به نص دارد و با استنباط اثبات

 «اهةدی» پةرچمش کةه اینست از غیر باشد «اهدی» فرد خود اینکه ثالثاً 
 پرچم اگر اما بیاید در عصمت آن از شاید باشد« اهدی»فرد  خود باشد زیرا اگر

 حرمةت و کنةد مةی ثابةت را قیام اصل مشروعیت فقط این بود «اهدی»قیامش 
 او بةا کةس هةر بیشتر. پةس اینکةه نه رساند می قیام با رابطه در تنها را مخالفت
 دعةوت خةاطر بةه بلکةه نیسةت او خةود بخاطر است جهنم اهل کند مخالفت

 3«.صاحبکم الی یدعو النه هدی رای  هی  » مهدی امام به اوست
 «تعیین افعل» ما بله خواهد. می دلیل است تعیین افعل «اهدی»اینکه  اما

 هر که رساند نمی این اما رفته کار به تعیین معنای در گاهی هم «اهدی»و  داریم
 است. تعیین برای باشد رفته کار به جا

 بعضی چون ندارد اشکال هم باشد تفضیل معنای به اگر گویید می اینکه اما
 در یمانی رایت که نیست حواس تان اینکه مثل کردند، آشکار را حق از بعضی ها

 داشته تفضیل معنای اگر لذا شده، معرفی اهدی سفیانی و خراسانی رایت مقابل
 آورده را حةق از مقةداری سفیانی هم و خراسانی هم که اینست اش الزمه باشد

 !باشند
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 سةنجیده پةرچم دو آن به نسبت تنها یمانی رایت بودن اهدی اینکه از غیر
 .شود استنباط عصمت آن از مطلق، که نه است ِنسبی پس شده

 قبول،« داریم پرچم یک بیت اهل ما»فرمودند  علی حضرت اینکه اما
 است؟ بیت اهل از یمانی که آوردید در کجا از ولی

اْلَیَمةاِنيُّ ُیةَواِلي َعِلّیةًا )َعَلْیةِه »کةه   داریةم قةدر همین فقط یمانی مورد در
َتُم(  .همین ؛«صاحبکم الی یدعو»اینکه  هم یکی ، و3«السأ
 خداست، خلیفه آن از حکومت گفتند که بود این حق از مقداری اینکه اما

 زمةان در الله حاکمیت بفرمایید شما ولی نسبت به زمان غیبت به بیراهه رفتند.
 تواند نمی حکومت بدون جامعه طرف یک از باشد؟ می نحو چه به غائب خلیفه
است،  غائب خلیفه ولی اوست خلیفه و خدا آن از حکومت دیگر طرف از باشد،

 کةه دیةن علمةای کةه اینسةت دارد وجةود که راهی تنها کرد؟ چکار خوب باید
گاهی بیشترین  را شیعه جامعه حکومت دارند  بیت اهل مکتب به نسبت را آ

 والیةت دربةاره طرفی از کند. ظهور محمد آل قائم که وقتی تا بگیرند دست در
 دوران بةه برسةد چةه5 دارد وجةود روایةت  ائمه خود با همزمان حتی فقیه

 از نیز را والیت این شدند فقیه والیت به قائل غیبت دوره در فقهاء اگر پس غیبت.
 و خدا خلیفه حکومت راستای در که اند آورده بدست بیت  اهل خود بیانات
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 بیراهه به مقداری و اند پیموده را حق از مقداری چطور پس است. الله حاکمیت
 بةر شةیعه مذهب اصتً  که بوده بیت اهل حق حکومت اینکه طرفی از ؟اند رفته

 علمةا بعضةی چةه یعنةی پةس اند بوده قائل همین به علما تمام و شده بنا همین
 ؟اند پیموده را حق از بعضی

 ازهانةد همان بةه هسةت دعةوتش در درستی مسأله کسی یک اگر اینکه اما
 ضد های قیام تمام صورت این در و است مضحک واقعاً  این باشد. می هدایتگر

 بةن محمد قیام زکیه، نفس قیام زید، قیام مثل شوند می هدایت پرچم استکباری
 مبارزه آن و بود دعوتشان در درست مساله یک چون ... و السرایا ابو قیام جعفر،

 قیام این هرگز  ائمه حالیکه در بود می العباس ینب و اموی ستمگر ظالمان با
 .ندانستند هدایت دارای را پرچمشان و ها

 اشکال یمان   عصمت برا  یمانیون استناد مورد . روایت31 سؤال
 اقیال   کیه معناست این به «الرایات اهد » تعبیر چون دارد  دالل  و متن 
 در حالیکیه باشد  تر هدایتگر آنها از یمان  که باشد هدایت پرچم سه باید

 «.الرایتین اهد »گفت:  م  باید نتیجه در و نیست هدایتگر قطعا   سفیان 
 تفضیل افعل کتً  اهدی و اوالً  که کردیم عرض قبل سؤال جواب درمدعی  

 ایةن فقط یعنی آمده تعیین افعل معنی به احادی  و قرآن در موارد از بسیاری در
 شةود مةی باشةد، تفضةیل افعل اگر الرایات، اهدی همین از است ثانیاً  هدایتگر
 حةق از مقةداری بةه سةفیانی و خراسةانی یعنی آنها از کدام هر که کرد استفاده
 استمی، حکومت برقراری برای کنند می کشی لشکر زیرا اینها کنند می هدایت
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 سفیانی و کند عراق محقق در خواهد می مد نظرش را شیعِی  حکومت خراسانی
 اهةل اینهةا شةود مةی معلةوم پةس را. خةودش وهةابی سةنی ختفت حکومت

 را حکومتی دموکراتیک فرآیند براساس بخواهد کسی چون اگر نیستند دموکراسی
 عراق به کند می کشی لشکر آید می که ندارد، این کشی لشکر به نیازی کند بر پا

 و حکومةت اینکةه اصةل دانةد مةی یعنةیاست  استمی حکومت به قائل یعنی
 خداسةت پةس عهده به و نیست مردم عهده به نیست، مردم دست در حاکمیت

 خیةال و شةده شبهه برایش منتها است، صحیح انتقادش مقدار، همین به نسبت
 بةر خةتف نةدارد، نصةی هةیچ حالیکه در است خودش خدا خلیفه که کند می

 .آمده وصیت در نامش که یمانی
دارد و قائةل بةه  قبةول را خدا حاکمیت اینکه اصل طور، همین هم سفیانی

 خلیفه ندارند حق مردم گویند می داعش که تکفیری دموکراسی نیست، مثل جبهه
 مقدار همین به پس است. استمی خلیفه مصداق بَدادی کنند و ابوبکر تعیین

به  چون چرا؟ الرایات، اهدی شود می لذا یمانی گویند، می راست اصل همین در
 بلنةد قیةام برای زیادی های پرچم»صادق فرمود   امام کند. می همه حق هدایت

 حکومةت باید گویند می نیستند و دموکراسی به قائل که کسانی ، یعنی«شود می
 دموکراسی. لیبرال حکومت نه باشد استمی

 معنای رساندن برای تفضیل افعل قرار داد اصل که شد عرض اوالً  جواب 
 ثانیاً  باشیم. داشته تعیین معنای اراده بر قرینه که جایی اال تعیین نه است تفضیل

 کنةد قةرار بةر اسةتمی حکومت خواهد می چون کند می خروج خراسانی اینکه
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 در کجةا از را حرفهةا ایةن هست. خدا خلیفه خودش که شده شبهه برایش چون
 حکومةت تشةکیل نةه اسةت سفیانی با مقابله برای خراسانی خروج آورید؟ می

 خلیفه خودش کند گمان که باشد احمق باید چقدر خراسانی طرفی از استمی،
 توانةد مةی منصةو  معصةوِم  غیةر کسی شیعه تفکر قاموس در مگر خداست؟

 دارد فکةری انحةراف اینقدر که را کسی است تعجب شما از باشد؟ خدا خلیفه
 ثالثةاً  نةدارد. قبةول را دموکراسی که بهانه این به بدانید هدایت از مقداری دارای

 کةرد خروج کس هر که است خروج و جنگ به استمی حکومت تشکیل مگر
 انعقةاد که باشد می سنت اهل تفکر دقیقاً  این استمی؟ حکومت به داعی بشود

 و جنةگ توسط غلبه و قهر یکیش که دانند می راه سه دارای را ختفت و امامت
 .باشد می خروج

 کةارش و حةرف هةزار از کةه کسةی به هرگز شد عرض که همانطور رابعاً 
 وقتةی تنهةا هدایت صفت بلکه است هدایت بر گویند نمی است درست یکیش
 بسةیار خطاهةایش و باشةد درسةت حرفهایش و کارها عموم که شود می اطتق

 که کنید تلقی هدایت از مقداری دارای نیز را سفیانی مثل فردی اینکه ک.لذااند 
 .است مضحک واقعاً  باشد می اهدی او از یمانی

 باشد می ختفت غاصبان طریق به استمی حکومت داعش ادعای خامساً 
 حکومت اید نفهمیده اصتً  شما خدا. توسط نه شده ایجاد مردم توسط اتفاقاً  که

 از منصةوب آن خلیفةه کةه حکومتی یعنی استمی حکومت چه. یعنی استمی
 اصةتً  سةفیانی یا داعش حکومت در حالیکه در باشد خدا خلیفه یا خدا جانب
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 قبةول را دموکراسةی کةس هر که نیست طورنای نیست.پس مطرح چیزی چنین
 .است استمی حکومتش باشد نداشته

 و اسةتمی حکومت تشکیل خاطر به کند می بلند پرچم کس هر اینکه اما
 زیةرا اسةت مضةحکی سةخن هةم ایةن کنةد. می بلند پرچم دموکراسی ضد بر

 خروج سفیانی با مقابله برای یمانی همچنین و خراسانی شد عرضکه  همانگونه
 حکومت تشکیل داعیه آنها که نیست روایات در ای اشاره کوچکترین و کنند می

 .دارند
 از نفةر 35  «...فرمةود  حةدیثی در صادق اینها همه به کنار، اماممدعی  

 دعةوت خودشةان سةمت به را مردم آنها همه که کنند می قیام هاشم سادات بنی
 را خةدا خلیفةه لکةن بةر پةا کننةد استمی حکومت خواهند می یعنی ،«کنند می

 از تقلیةد و اطاعةت به را مردم کنند آنها تبعیت از او خواهند نمی یا شناسند نمی
 هیچ از زمین، به بچسب و بنشین»صادق فرمود   حضرت دارند. می وا خودشان

 پیَمبةر، وصیت او همراه حسین که اوالد از ببینی را کسی تا نکن اطاعت کسی
 هةا خیلةی کننةد، مةی قیةام ها خیلی یعنی «.است پیَمبر ستح و پیَمبر پرچم

 اصلشان در .اند باطل شان ههم اینها اما بر پا کنند استمی حکومت خواهند می
 کسی تا زمین، به بچسب شما .اند کرده اشتباه تطبیقش در منتها گویند می راست

 تا سه این با که کسی یعنی ،بیاید پیَمبر ستح و پیَمبر پرچم پیَمبر، وصیت با
 ایةن دارد، دسةت بةه هةدایت پةرچم آمد، تا سه این با که کسی است، قائم آمد

 به حاکمیت که دارد قبول را دینی حکومت اصل هم چون است. الرایات اهدی
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 سةمت بةه کننده دعوت خدا و حاکمیت مصداق او اینکه هم و خداست دست
 .است مهدی امام

 و انةد نفرموده چیةزی چنةینصادق امام که کردیم عرض بارها جواب 
 بةه تقطةیعش بریةد. مةی تاویةل هم و کنید می تقطیع را، هم ایشان حدی  شما

 سه خودشان اینها بلکه نیستند حضرت شناخت عتمت مورد، سه این که اینست
 قةرین و خا  مکان خا ، زمان از عبارتند که دارند شدن شناخته برای نشانه

 را نبی عهد که اینست به تاویلش و کنید. می سانسور را آنها همه شما که خا 
 و ندارد ایشان وصیت به ربطی نبی عهد حالیکه در کنید می نبی وصیت به ترجمه

 هنگةام به را ستح و رایت و عهد از اینکه غیر باشد. می نبی عهد فاقد شما اماِم 
 که است آشکار روایت از کامتً  و ایشان ظهور نه اند کرده مطرح حضرت خروج

کنید و توضةیح اینهةا  می مطرح شما که تاویتتی نه است خارجی شیء سه مراد
 .در اولین جلسات گذشت

یم حدیث . در32 سؤال  مهد  امام خروج با یمان  خروج بین که دار
 شده خارج پیش سال هجده شما حالیکه یمان    در است  فاصله ماه شش

 کنید؟ م  توجیه چگونه را این نیامده.زمان امام هنوز و
 و یمانی خروج بر متقدم که است مقوله یک یمانی دعوت و ظهورمدعی  

 جخرو برای که روایاتی یا روایت آن باشد. می کوفه سمت به خراسانی و سفیانی
 زمان تا آن فاصله کند، می تعیین کوفه زمان سمت به خراسانی و سفیانی و یمانی
 دیگةری روایت است. ماه هشت یا ماه شش که کند می بیان مهدی را امام ظهور
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 است. مشتبهی امر یک این که داریم هم
 شناختی را عتمت آن وقتی بشناس، را عتمت یک آن صادق فرمود  امام

 شود مقدم مهدی، امام انقتب و حاکمیت و امر این زند نمی ضرری تو به دیگر
از  اسةت. متشابهی مسأله یک این یعنی بیفتد. عقب یا بیفتد جلو شود، مؤخر یا

 داریم وظیفه ما است. ممکن بداء آن در اند کرده بیان اطهار که ائمه زمانی طرفی
 اطاعتش باید که کیست و چیست عتمت یک آن بشناسیم. را عتمت یک آن که

 زمان در حال اگر بشناسیم، را او داریم وظیفه ما است و مهدی اول. یمانی کنیم؟
 اینهةا شود، حاصل بداء مهدی امام ظهور زمان در شود، حاصل بداء خروجش

 است. ممکن بداء آن در کند می تعیین زمان که روایتی این و ندارد ما به ارتباطی
 از کجةا بکنةیم. تمسةک آن بةه داریةم وظیفه ما است چیزی که جزء محکمات

 را کسةی تا زمین بنشین گفتند ما به آن عتمت، یمانی است؟ از اینکهگوییم  می
 شةما. امةام شةود می او است، پیَمبر ستح و پیَمبر وصیت او همراه که ببینی
 امةام ظهةور مهةدی، امام حاکمیت امر که ندارد فرقی شناختی، را امامت وقتی

 بیفتد. جلو یا بیفتد عقب مهدی امام انقتب مهدی،
 یمةانی ظهةور عنةوان بةه چیةزی اصتً   بیت اهل روایات در جواب 

 دلیل را نامش و آوردید در خودتان از شما را این نشده، هم اشاره حتی یا مطرح
 خةروج اگةر حالیکةه در اسةت ظهور نیازمند خروجی هر که اید گذاشته عقلی
 فةراهم روز در چنةد تواند می خروجش مقدمات بدانیم سفیانی ضد بر را یمانی

 .نیست سال 71 و سال 51 گذشت به نیازی و شود
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 حةدی  یةک در تنها این دانید می کوفه سمت به را یمانی خروج اینکه اما
 .است یمانی از غیر محمد آل قائم که شده تصریح آن در اتفاقاً  که آمده

 شناختی اگر که بشناس را عتمت یک آن فرمودندصادق امام اینکه اما
 نیز امام همان خوب زند، نمی ضرر تو به مهدی امام انقتب شدن موخر و مقدم

 اینکه اما کردند. نمی بیان اصتً  نبود مهم اگر و اند کرده مشخص را زمان ظهورش
 و نیست َمدینه از مهدی تولد در بداء امکان چطور هست زمان آن در بداء امکان

 کةه یمةانی خروج زمان به نوبت اما خوانید می ُمدینه را آن دلیلی هیچ بدون شما
 و شود می بداء نیست شما نفع به حدیثی هر یعنی آنست؟ در بداء امکان رسد می
 باشد؟ می محال آن در بداء هست شما نفع به حدیثی هر

 اینکه از غیر نیست کنید می فکر شما که گشادی گله این به بداء جان آقا نه
 گمراهی باع  و افتد می بودن نشانه از اال و دهد نمی رخ ها نشانه مورد در بداء

 بیان اگر که شود می بیان معصوم توسط تنها بداء رخداد همچنانکه شود می مردم
 .است نداده رخ بدائی نکرد

 شةما آنچه هرگز که ایم داده توضیح بارها را ات خانه در بنشین حدی  اما
 .است معصوم بر افتراء این و نگفته را گویید می

 دارند: وجود واقف  نفر دو یمان   معروف حدیث سند . در33 سؤال
 کنید؟ م  اعتماد روایت این به چطور پدرش. و حمزه بن عل  بن حسن

 اهةل احادیة  غربةال و تمییةز بةرای میزانةی را رجال علم ما اوالً مدعی  
 قابل سؤال این وقت آن داشتیم، رجال علم به اعتراف ما اگر دانیم؛ نمی  بیت
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 قابةل خودتةان میةزان طبةق حةدی  ایةن بگوییةد توانسةتید می بود و شما طرح
 قةرآن که جهت این به دانیم می بدعت را رجال علم چون ما اما نیست. استدالل

 کنیةد، غربةال رجال وسیله به را احادی  اند نگفته ما پیَمبر به بیت اهل و کریم
 احادیة  و حتةی عقةل و قةرآن از رجةال علم نفی بر دلیل یعنی بالعکس، بلکه

 داریم.
گةوییم   می این حدی  بح  کنیم رجال با رابطه اگر بخواهیم در حاال اما

 قةدر اسةت، ایةن ملعةون و واقفیةه رؤوس از یکی که بطائنی حمزه ابی بن علی
 بخواهیم اگر نقل کرده که  رضا امام از حتی و کاظم امام صادق، امام از روایت

 و بدنه به سهمگینی ضربه یک میکنار بگذار شیعه حدیثی جوامع از را او روایات
 معةارف بعد در چه عقاید، بعد در چه احکام، ُبعد در چه خورد، می شیعه پیکره
 در و مسةتقیم صةراط و حةق مکتةب در شةد، پیرمةرد که زمانی تا ایشان دیگر.

 از بعةد و کنةد مةی شةیطنت عمةرش و آخر بوده امامی و الله خلیف  از اطاعت
 پرشماری و فراوان احادی  با رجالیون خوب گردد. می کاظم واقفی امام شهادت

 کنند؟ می کار چه است حدی  مجامع در ایشان امثال و ایشان از که
 احادیة  جةور ایةن بةه رجةالی همةان میةزان طبةق حتةی مهم اینکه نکته

 خودشان میزان طبق حمزه، یعنی بن علی موثقه گویند می مثتً  موثقه. گویند می
 را صحیح اصطتح چه اگر است اعتماد و وثاقت مورد است، معتبر احادی  این

 رجالی. میزان با رابطه در برند؛ این نمی کار به برایش
 که کردند نقل زمانی در را احادی  داریم که چون آنها این دیگر بح  یک
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 نقةل او از قبتً  که حدیثی هزار چند مثتً  تمام گویند نمی نبوده فاسد شان عقیده
 دور. شده را بریزید

 توانید نمی پس داریم قبول که ما ندارید قبول را رجال علم شما اوالً  :جواب
 و رجال علم اینکه است. ضعیف ما مبنای طبق که کنید استناد روایتی به ما برای
 عتمه و حلی عتمه و طوسی شیخ و مفید شیخ جمله از شیعه های رجالی همه

 دشمنی از پرده دانید می کار بدعت و گزار بدعت العلوم را بحر عتمه و مجلسی
 شما که گزارانی بدعت همین را شیعه مکتب زیرا دارد می بر شیعه با شما آشکار

 فکر که دارد می بر شما نهایت بی غرور از پرده طرفی از .اند کرده حفظ گویید می
 شةیعه الشةأن عظةیم علمای فهمید می سوادی کم همه این با شما آنچه کنید می

 اما است. رسیده نمی دارید رجال به شما که اشکاالتی به عقلشان و فهمیدند نمی
گةاهینا از نیز ندارد وجود رجال علم صحت بر دلیلی هیچ اینکه  و شماسةت آ
 .نیست اینجا جایش که است شده داده پاسخ رجال کتب در شما اشکاالت همه

 شیعه مکتب از رجال علم حذف که کنم می عرض ختصه طور به فقط من
 کامتً  را بستر که است باطل از صحیح حدی  تشخیص معیار حذف با مساوی

 فةراهم باطل و سند بی و جعلی احادی  از منحرف های فرقه استفاده سوء برای
 .کند می

 شود حذف شیعه از اگر که دارد احادی  اینقدر حمزه ابی بن علی اینکه اما
 .شود می وارد موضوعات همه در شیعه بدنه به سهمگینی ضربه

 چه در که باشد دیده را او احادی  همه که بزند تواند می کسی را حرف این
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 نه شود، می چه شود حذف اگر و دارد کارایی چقدر و است شده وارد موضوعاتی
 .نفرمایید مطالعه بدون ادعای پس دانید، نمی رجال از چیز هیچ که شمایی مثل

 مضمون که3 دارد اربعه کتب در حدی  535 علی بن حمزه شمارش، طبق
 آنهةا از بسةیاری مضةمون شةده، وارد هةم دیگةران احادیة  در آنها از بسیاری
 مربوط دیگر بعضی مضمون و نیست ذیرشپ ابلق اصتً  و شیعه مذهب مخالف

 ضةربه شةیعه بدنةه بةه آن حذف که است اختق و آداب و مستحبات بعضی به
 زند. نمی سهمگین
 طوسةی شةیخ را این کنند، می چکار ایشان احادی  با ها رجالی اینکه اما

 نقةل امةامی دوازده غیةر راویان که منفردی روایات به شیعه اصحاب که فرموده
 نماینةد کةه مةی اسةتناد آنها احادی  به وقتی فقط بلکه کنند نمی اعتماد اند کرده
 احادی  با همچنانکه باشد داشته امامی دوازده شیعه روایات در شاهدی و موید
 5.نمایند می رفتار گونه همین نیز سنت اهل

 علةت بةه را حمةزه ابی بن علی احادی  همه نشود که فرض بر نتیجه در
 و گذاشت کنار را فردش به منحصر احادی  شود می اما گذاشت، کنار فراوانیش

 علی توسط فقط «علیه یلتوی ان لمسلم یحل ال» که حدی  معروف یمانی اتفاقاً 
 و تةو فرمودنةد  او دربارهکاظم امام که کسی همان شده، نقل حمزه ابی بن
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  3«.الحمیر شبه اصحاب  و انت علي یا» هستید  االغ شبیه اصحابت
 اسةت. موثقةه حمزه ابی بن علی روایات ها رجالی معیار طبق اینکه اما و

کند زیرا  می بیشتر آشکار را شما سوادی بی که نگویید جایی دیگر را این خواهشاً 
 دوازده غیةر فةردی رواتةش سلسةله در که موثقه گویند می حدیثی به ها رجالی
 حمزه ابی بن علی مثل کسی نه باشد شده توثیق ها رجالی توسط اما باشد امامی

 باشد ة بسةیار می اول طراز روات ة که از فضال بن حسن بن علی تصریح به که
  5«.متهم کذاب حمزة ابي بن علي» است  متهم و دروغگو

 وضعش علی بن حسن یعنی دیگر راوی اما بود علی درباره شد گفته آنچه
 .است خرابتر پدرش از

 زیدی نفر یک واقفی، نفر دو از غیر به حدی  این سند در گذشته اینها از
 بةا شةما کةه دارد وجةود هةم یوسف( بن )احمد مجهول نفر یک و عقده( )ابن

 بةه که هست مهران بن اسماعیل آن در همچنین شوید. می رد آن کنار از زرنگی
 منفردات به 7کند می حدی  نقل ضعفا از خیلی چون ها رجالی بعضی تصریح

 دارد. کاربرد موید و شاهد عنوان به تنها حدیثش و کرد اعتماد شود نمی او
اما اینکه چون آنها آخر عمر گمراه شةدند احادیة  قبلشةان مةورد اعتمةاد 

 حةدی  ایةن حمةزه، ابةی بن علی که دادید تشخیص کجا از خوب شما است،
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 هم او که حسن پسرش فقط را حدی  این کرده؟ نقل شدن گمراه از قبل را یمانی
 شده واقفی که وقتی را حدی  کند می مشخص کامتً  این و کرده نقل بوده واقفی

 .است نکرده نقل او از واقفی حسن از غیر کسی که کرده نقل بوده
 رجةال؟ دنبةال رونةد می ما فقهای اصتً  چرا اینکه دیگر نکته یکمدعی  

 چقةدر حةدی  این بفهمند تا کنند شواهد اجتماع که اینست چیست؟ هدفشان
 خیلی اماراِت  از یکی خوب، باشد. شده صادر امام مقدس وجود از دارد احتمال
 بةر داعةی بح  آید می کار به حدی  صدور به برای حصول اطمینان که مهمی

 مثتً  فضیلت مورد در شده نقل عایشه از مثل اینکه حدیثی است. افتراء کذب و
 در عایشةه از امیرالمؤمنین و حدیثی هم آقا الشهداء یا مجتبی یا سید حسن امام

 و انگیزه و دلیل عایشه فهمیم می تاریخ مطالعه با ابوبکر نقل شده. فضیلت مورد
 انگیةزه و داعی و دلیل عمر داشته اما و ابوبکر فضیلت داعی برای جعل حدی 

 بةوده، اینها شدن کشته عامل خودش که طیبه خمسه فضائل مورد در که نداشته
 حةدی  بیاید حسین امام و مجتبی امام شهادت برای کرده ریزی برنامه خودش

 .بکند جعل
 که نبوده حسین امام زمان اصتً  و مرده معاویه زمان در عایشه اوالً  جواب 

 عایشه اتفاقاً  ثانیاً  نگویید. پت و پرت اینقدر کند ریزی برنامه ایشان شهادت برای
 با که بود کدورتی خاطر به آن و داشته انگیزه و داعی حسنین فضائل نقل مورد در

 خلفةای زمان در اال و گفت، می را احادی  این او لج از و بود کرده پیدا معاویه
 بلیغ سعی معاویه توسط بکر ابی بن محمد برادرش شهادت از قبل تا و گانه سه
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 از عایشه که فضائلی به حتی نتیجه در نمود. می  بیت اهل فضائل کتمان در
 میان در گواهی و شاهد اینکه اال نمود اعتماد توان نمی کرده نقل  بیت اهل

 فضةیلت بیةان الی به ال در که ندارد هیچکاری زیرا باشد. داشته شیعه احادی 
 بزنةی. ضةربه شةیعه مةذهب بةه تا بگویی هم دروغ و واقع ختف مطلب چند

 محبوب فاطمه و علی اینکه درباره حدیثی سنی یک از صدوق شیخ همچنانکه
 بةا ایشةان که آمده آن ضمن در که کند می ذکر اند بوده خدا رسول نزد افراد ترین

، نیةز 3دهةد آشةتی را دو آن تةا گذاشةت وقةت مدتی پیامبر و شد دعوایشان هم
 اسناد با را« است مومنان همه ولّی  من از بعد علی» روایت سنت اهل همچنانکه

 سةر خالةد وعلی بین که آمده مطلب این ضمنش در اما اند کرده نقل فراوان
 فهمیةد مةن نمةی شما را اینها دانم می بوده. دعوا جنگی غنیمت زیبای کنیز یک
 فکةر و انةد خورده را شةما گةول کةه گةویم می ای بیچاره مردم برای فقط را اینها
 درسةت و فهمةد مةی درسةت کةه هسةتید شةما فقط زمین کره روی در کنند می
 گوید. می

زنی مواظب حرف زدنت باش، من  می خیلی با گوشه و کنایه حرفمدعی  
کنم و اال چنةان  می فقط به خاطر سید احمد الحسن این همه جسارت را تحمل

 .دادم که نتوانی سرت را بلند کنی می جوابت را
کةنم   مةی فهمةد مثةالی ذکةر نمةی اما برای اینکه مشخص شود چه کسةی
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 ختفت مفادش چیست؟ شده؛ مفادش نقل عامه متعدد از طرق به غدیر حدی 
 بخةاطر نیست صحیح روایت گوییم این نمی اینجا در است. علی امام امامت و

 کةه بودنةد پیَمبر صحابه بلکه اند نبوده ... و ثقه و عدل و امامی راویانش اینکه
 را ایةن طةاغوت. بةا بیعت به برگشتند شدند و مرتد خدا پیَمبر از بعد شانه هم

اسةت،  متةواتر نیست، واحد خبر شده، نقل متعدد طرق به اوالً  چون گوییم نمی
خدا رحمت کند عتمه امینی را که کتاب الَدیر را برای اثبات تواتر این حةدی  

 مثل ظنونی دنبال ما است و دیگر الصدور قطعی دیگر متواتر شد نوشت، و وقتی
 .نیستیم که باشیم رجال علم به قائل اگر حتی رویم، نمی رجال

 ای انگیةزه و داعةی چةه سةنت اهةل و پیَمبر صحابه گوییم می از طرفی
پیامبر نسبت دهند که با عقائةد خودشةان  به را چیزی دروغ به اینکه برای داشتند
 نیست. سازگار

 و صةفحه دو حةدی  حمزه اینابی  بن بگویید علی دخواهی می شما حاال
باطل  عقاید دارد حدی  این آیا گوید؟ می چه حدی  این ساخته؟ خوب را را نیم

 حدی  این تعابیر و کلمات قطعه قطعه بالعکس؟ دقیقاً  یا کند می واقفیه را اثبات
 ،اسةت یمةانی شریف حدی  آن از بخشی یک که است، صفحه دو که شریف

 یمةانی مةورد در کةه آنجةا چه اطهار است. ائمه مشهور روایات همان مفاد این
 چةه ،کنةد مةی صةحبت سةیاه های پرچم مورد در که آنجا چه کند، می صحبت
 دیگةر روایةات مضةمون همةه اش کنةد، می صحبت سفیانی درباره که آنجایی
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صةدور آن بر عةدم  قرینه بگوییم که واقفیه نبوده منویات کننده اثبات پس است؛
 گویند موثقه. می وجود دارد. الَرض اینجور روایات را

 سةنت اهةل منقوالت به کاری اصتً  غدیر حدی  مورد در ما اوالً  جواب 
 آل احادیة  مةا مستمسةک و بیةت اهةل بیانات ما روی پیش بلکه نداریم
 سةنت اهةل احادیة  تةان مسةتندات درصد 71 که شما مثل نه باشد می محمد
 بةه انةد رفته سةنت اهل کتب در غدیر حدی  تواتر اثبات دنبال علما اگر .است
 ایةن بلکةه کنند اثبات شیعه برای راالمومنین امیر والیت که نبوده این خاطر
 اثبةات بةه را مطلبی او خود برای مقابل طرف احادی  با که است جدلی روشی

 بهطالب ابی بن علی والیت اثبات برای را الَدیر کتاب امینی عتمه برسانی.
 شةیعی درون بحثةی کةه دارد یمةانی بحة  به ربطی چه این نوشت سنت اهل

 است؟
 کار رجال به کسی دیگر شد ثابت روایتی تواتر وقتی خودتان بیان طبق ثانیاً 

 که است متواتر او بودن الرایات اهدی یا یمانی از اطاعت حدی  مگر اما ندارد
 همةین فقةط بةودنش الرایةات اهدی مورد در بپوشیم. سندش رجال از چشم ما

 مةورد در و دارد وجةود عمیةره بةن سةیف از مرسل روایت یک و واقفی حدی 
 قیاس چه را حدی  این هست. واقفیه حدی  همان فقط بودنش االطاعه واجب

 !غدیر؟ حدی  به
 اینقدر اینکه خاطر به اند کرده ثبت را غدیر حدی  سنت اهل چرا اینکه اما
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 ایةن سةر بةر کةار چند آمدند ولی کنند مخفیش شد نمی که بود فراوان اسنادش
 حدی  که اوالً  هاست  یمانی شما های تخصص از اتفاقاً  که آوردند در حدی 

 معنةای بةر کةه فراوانی تا قرائن اختنداند  را وسطش و ته و سر و کردند تقطیع را
 خنک و آوردی در من تاویتت به دست ثانیاً  بماند مخفی کند می داللت والیت
 منحةرف مطلةب حقیقةت از را هةا ذهةن تا زدند غدیر حدی  معنای به نسبت

 کةه شما مثل خواندند نمی مردم برای اما کردند ثبت را حدی  فقط ثالثاً  سازند.
 قطعةی عتمةت اولةین دانیةد مةی چةون دارید سفیانی الپوشی در سعی همیشه

 مةرگ و سرخ ملخ سراغ روید می بلکه است، سفیانیقائم شناخت حضرت
 صدورشان بر قطعی قرائن نه و متواترند نه کدامشان هیچ که دست کف و سفید
 .دراد وجود

 کسانی شگرد اما آنچه درباره انگیزه نقل علی بن ابی حمزه گفتید، همیشه
 که اینست دهند دیگران خورد به را آوردی در من و باطل مطالب خواهند می که

 باطةل از بینةد مةی او کةتم در را حقایق که مخاطب تا آمیزند می باطل با را حق
 در قبول، است ظهور عتئم از که داریم سفیانی یک ما اینکه شود. غافل هایش

 و است الرایات اهدی پرچمش که داریم یمانی یک اینکه اما آمده، دیگر روایات
 اش انگیزه حال آمده؟ دیگر روایت کدام در این «علیه یلتوی ان لمسلم یحل ال»

 به دیگر چون اند شده می جدا ائمه از که افرادی اتفاقاً  بگوید؟ را این که بوده چه
 حرف خویش، فرقه جذابیت حفظ برای شدند می مجبور نبودند متصل علم منبع
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 مطالةب آن بةا امةامی دوازده هةای شیعه که بسازند آوردی در من و جدید های
 حمزه ابی بن علی توسط فقط مطلب این بینیم می که است همین برای .اند بیگانه

 .موثقه گویند نمی را روایات اینجور الَرض .دیگر کس هیچ نه شده نقل
 یمةانی بح  در اینجا وجود دارد و آن اینکه اصتً  دیگر یک نکتهمدعی  

 ایةن امثةال و حةدی  ایةن بةه چندانی نیاز ما یعنی نیست. حدی  این بر مبتنی
 رجةال علةم کش خط با بخواهد کسی اگر اینکه جهت به چرا؟ نداریم. حدی 

 وجةود والدت حتةی شةود یعنةی می متزلزل کتً  اعتقادی، های بح  جلو برود
 خةود تةو کةرد؛ اثبةات رجةال بةدعت این با شود نمی را الزمان صاحب مقدس
 .مجمل این از بخوان مفصل حدی 

 از کةرد ثابةت رازمان امام والدت شود نمی رجال علم با اینکه جواب 
 هةم راامام والدت احادی  و ای نخوانده رجال اصتً  شما چون نیست شما

 طوری حال و است علم مدعیان بعضی گفته این بلکه ای، نکرده سندی بررسی
 .کردید نگاه را والدت احادی  تک تک رفتید خودتان انگار که زنید می حرف

 :گویم می عزیز مردم برای را این من
 فرض بر اگر حتی که دارد وجود متعددی ادلهزمان امام والدت مورد در
 هةیچ باشةد ضةعیف همةه ایشةان آمدن دنیا به چگونه خصو  در که احادیثی

 :جمله از کند، نمی ایجاد حضرت آن والدت اثبات در ای خدشه
 و دوازدهةم امةام محمةد آل قةائم کنةد می تصریح روایت 377اول( دلیل



 نبرد |771|

 

 امام فرزند موعود قائم کند می تصریح روایت  337باشد. می خدا حجت آخرین
 امةام فرزنةد نهمةین قةائم کةه کنةد می تصریح حدی  338 است.عسکری

 نتیجةه هةم بةه فةراوان روایةات ایةن کردن ضمیمه از خوب باشد. میحسین
 وفةاتعسکری امام زیرا اند شده متولد دوازدهم امام و موعود قائم گیریم می

 .اند نموده
 شد خواهد متولد دوازدهم امام که کند می تصریح حدی  533 دوم( دلیل

 .نماید می غیبت و
 اربعةه نواب بود نشده متولد قائم براستی اگر اربعه  نواب واقعه سوم( دلیل

 نادری اال هیچکس و کنند حفظ خود دور به را شیعه جریان قاطبه توانستند نمی
 و آمةده دنیةا به گویید می که امامی این کو آخر که برنخیزد مخالفت به ایشان با

 روشةن کةامتً  اربعةه نةواب بةه نسبت شیعیان قاطبه عملکرد همین شده. غائب
 مطمئن اربعه نواب ابصانت وهمددواز امام والدت به نسبت شیعه که کند می

 .است بوده
 رؤیت نیز و فرزندشان والدت ازعسکری امام دادن خبر چهارم( دلیل

 تصریح مفید شیخ که بزرگوار پدر حیات زمان در شیعیان از جمعی توسط ایشان
 .است کثیر روایاتش کند می

 صَری غیبت دوره در حضرت آن با شیعیان از ای عده دیدار پنجم( دلیل
 .برد می نام را زیادی عده طبرسی شیخ که

 .حضرت آن با کبری غیبت در فراوانی افراد دیدار ششم( دلیل
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 آن والدت بةه نسةبت سنت اهل علمای از زیادی عده گواهی هفتم( دلیل
 3.رسند می نفر صد از بیش به که حضرت

 هةمددواز امةام والدت اثبةات برای ها دلیل این از کدام هر چند هر حال
 بةا کةه گیرد می شکل برهانی یکدیگر به اینها همه ضمیمه از اما کند می کفایت

 .نیست انکار قابل استداللی و منطق هیچ
 سةخن گیةرد مةی را قائم والدت اثبات جلوی رجال علم که شبهه این پس
 .نیست بیش مضحکی

 را یمةانی توانیم عصةمت می عقیم رجال و سقیم میزان همین با مامدعی  
 چون باشیم، چگونه؟ داشته نعمانی غیبت حدی  به نیاز اینکه بدون کنیم اثبات

سةه  آن بةین شةده کةه در نقةل صادق امام از حدیثی مفید، شیخ ارشاد کتاب در
 حةق بةه دعةوت او اسةت چةون یمةانی پرچم ها، پرچم ترین گر هدایت پرچم

 دارد و عصمت او کند، یعنی نمی باطل به دعوت ابداً  یعنی حق به دعوت کند. می
 .کند نمی خارج حق از و نبرده باطل سمت به را شما

 یکةی آمده، تعبیر این بار سه یا بار دو کریم قرآن در که است این جالب و
ةک»پیَمبر   مورد در هم یکی قرآن، مورد در یکی خدا، مورد در  إلةی تةدعو إنأ

 صحیح سند به حدی  در که کردن حق به دعوت این پس اینها. امثال و «الحق
 همةین و اسةت یمةانی عصةمت کننةده اثبات آمده، مفید شیخ ارشاد کتاب در

 .است دیگر روایات دهنده توضیح فقراتش سایر کند و می کفایت
                                                           

 مورد بررسی قرار گرفته است. شیعه. این ادله در کتب متعدد کتمی  3
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 ضةعف نعمةانی حةدی  گوییم می است؟ استداللی جور چه این جواب 
 خودمةان مةا را ایةن کنید؟ می استناد مرسل حدی  یک به روید می دارد سندی
 .داریم حدی  تا دو فقط یمانی بودن الرایات اهدی مورد در که گفتیم اول همان

 عقیم و سقیم میزان از استفاده به داشت ربطی چه ارشاد روایت به استدالل
 از تر ضعیف خیلی ارشاد حدی  رجال، عقیم و سقیم میزان طبق اتفاقاً  رجال؟
ندارد و در غیبت طوسی هم  سند سلسله اصتً  چون است نعمانی غیبت حدی 

که این سند با سلسله سند از فضل بن شاذان از سیف بن عمیةره نقةل شةده اواًل 
بةن شةاذان از  طریق شیخ طوسی به فضل بن شاذان ضعیف است و ثانیةًا فضةل

 کند. نمی سیف بن عمیره نقل
 صحیح سندش گویید می شما ندارد سند اصتً  ارشاد حدی  گویم می من

 مسائل مورد در اما بود صحیح هم سندش و داشت سند که فرض بر حال است؟
 یةا متةواتر حد در حدی  باید و کند نمی کفایت تنهایی به سند صحت اعتقادی

 نیست. موجود اینجا در هیچکدامش که باشد الصدور قطعی
 رفته کار به پیامبر و قرآن و خدا مورد در چون «الحق الی تدعو» اینکه اما

 چةون نیست درست این است، عصمت مطلق معنای به برود کار به جا هر پس
 بةه دعوت یعنی شود می سنجیده اش کننده دعوت به توجه با حق به دعوت رتبه
 حةق کننةد دعةوت چه هر به آنها و باشد می مطلق معصومین مورد در حق

 مقابةل در سةلمان مةثتً  نیسةت. مطلةق معصوم غیر به نسبت حالیکه در است
 فةراالمةومنین امیةر بةا بیعةت به را مردم و کند می ایستادگی ختفت غصب
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 ایةن بةا نیسةت. او عصةمت مثِبةت اما است حق به دعوت این خوب میخواند،
 نةه کنةد مةی مشخص را حق به دعوت دایره عصمت که شود می روشن توضیح

 باشد. کسی عصمت مثِبت حق به دعوت اینکه
 سوی از رجال علم اگر حتی بودیم، رجال علم به قائل حتی اگر مامدعی  

 حةدی  ایةن بةه نیةازی بةود، شةده اثبةات عقلی دلیل سوی از و عترت و قرآن
 قانون با رابطه در ما چون ندارد، فرقی ما برای نباشد یا باشد حدی  این نداشتیم.

 خةدا حجةت را یمةانی یةا شةما دارد  حالةت کنیم. دو می بح  حجت معرفت
 خةدا حجت یمانی اگر کنار، بگذاریم را حدی  این اصتً  دانی؟ نمی یا دانی می

 بیةاییم نیسةتیم بیکار که ما کنیم. بح  اش درباره ما ندارد اهمیت بوخ نباشد
 به ... و کفترانی و جمکرانی و سفیانی و خراسانی و یمانی که بزنیم حرف اینجا

 شخصیت این از مدل صد هستند. هایی شخصیت چه اینها که ددار ربطی چه ما
 اصتً  خوب نیست خدا حجت یمانی بگوید کسی اگر هستند. ظهور عصر در ها

 خواهیم می است، امامان دینمان به شناخت همه ما چون نکن. بح  اش درباره
 یمةانی بگویةد کسةی اگر بشناسیم. اما را الله داعی خواهیم می بشناسیم امام را
 شةیخ ارشاد کتاب بخاطر چه حدی ، این بخاطر چه حاال هست، خدا حجت
 چةه چیةزی بةا باید خداست حجت که یمانی احادی  دیگر، باالخره چه مفید،

 همةان بةا دقیقةاً  یعنةی حجت، معرفت شناخت قانون با کند؟ اثبات را خودش
 دقیقاً  هستم، خدا حجت من که کرد اثبات را خودش الله رسول محمد که چیزی
 مةا چون بنابراین خورد. نمی ما درد به بیاورد دیگر چیز هر بیاورد و باید را همان
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 .روایت نیست تا دو و روایت یک با بح  اصتً  دانیم می خدا حجت را یمانی
 وجةود اصةل پةس داریم. یمانی مورد در روایت بیست هجده ما عتوه به

 اسةت الزمةان صةاحب بةه کننده دعوت است و کننده هدایت او اینکه و یمانی
 همه و دارند احادی  شتم و ضرب به شدیدی عتقه که کسانی حتی است قطعی

 اصل در کردند که اعتراف هم آنها بکوبند، سینه دیوار به خواهند می را احادی 
 .است معنوی متواتر انکاری نیست چون یمانی،

 داریم حدی  قدر فتن بگویید که نیست یمانی اصل سر بر بح  جواب 
 شةما نیسةتید؟ بیکةار شةما اسةت. یمانی حجیت و عصمت سر بر بح  بلکه

 حجیةت و عصمت زنید می زور حدی  تا دو این با امامتان از تبعیت به خودتان
 بةر بحة  و نداریم کاری حدی  دو این به ما گویید می بعد کنید ثابت را یمانی

 چةه شةما هسةت معلةوم اصةتً  نةه؟ یةا دانیم می حجت را یمانی که اینست سر
 نبود. بحثی دیگر که داشتیم یمانی بودن حجت بر محکم دلیل اگر ما گویید؟ می

 دو همةین فقةط یمةانی شةخص حجیت و عصمت درباره که اینست سر حرف
 خةروج اصةل دربةاره فقةط حدی ، هجده آن اما دارد. وجود مخدوش حدی 
 گویید می شما خود که است یمن از مردی درباره آنها از بعضی که است یمانی
 هجةده کنیةد مةی ادعا حاال اما باشد معروف یمانی همان مرادش نیست معلوم

 کةه صنعاسةت و یمةن از یمانی خروج کند می تصریح نه تایش داریم؟! حدی 
 ایةن از بعضی داریم؟ حدی  هجده گویید می بعد باشد می شما اعتقاد مخالف
 بعةد نةدارد  بیت اهل بیانات به ربطی و است سنت اهل منقوالت احادی 
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 یمةانی تةا دو مةا گویید نمی شما مگر طرفی از داریم؟ حدی  هجده گویید می
 تایش چند و اول یمانی به مربوط تایش چند حدی  هجده این از خوب داریم؟
 حةدی  9 دارای تنهةا یمةانی هةر کنةیم نصفش اگر است؟ دوم یمانی به مربوط

 .معنوی متواتر نه و است لفظی متواتر نه که باشد می
 تةواتر اصةتً  و چیست؟ معنوی تواتر متک اما داریم حدی  هجده اصتً 

 اگةر شةمارید. می بدعت را آن اصل شما که است رجالی اصطتح یک معنوی
 موضةوعات از بعضةی شةیعه کتةب میان در آورد می معنوی تواتر حدی  هجده
 .دارند معنوی تواتر اولی طریق به آنها پس است حدی  51 دارای باطل

 امةا همةین. یمانی؛ خروج درباره چه؟ درباره اما دارند معنوی تواتر اصتً 
 رایةت رایةتش اینکه و است امامی دوازده شیعه یمانی اصتً  اینکه و تفصیتتش

 مخةدوش روایت دو در تنها که چیزی آیا داریم؟ معنوی تواتر هم است هدایت
 !کند؟ می درست معنوی تواتر آمده

 کةرد اثبةات را خةودش پیامبر که چیزی همان با دقیقاً  باید یمانی اینکه اما
 کةه آوردیةد در کجا از آوردید؟ در کجا از را این کند. اثبات را خودش حقانیت

 فرقی هیچ هم امام و پیامبر بین و بوده یکی خاتم تا آدم از حجت معرفت قانون
 نیست؟ باره این در

 اند کرده اثبات چیزی با چه را خودشان که نداریم گذشته انبیاء به کاری ما
 تصریح به که قرآن با کرد؟ اثبات چیزی چه با را خودش استم پیامبر براستی اما
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 از قرآن این اگر که کرد تصریح و کرد تحدی و بود گویا ای معجزه متعدد آیات
 را خودشان چیز چه با  ائمه اما بیاورید. را مثلش هم شما است بشر جانب
 یعنةی مباشةر. غیةر و متصةل غیةر نص نه مباشر و متصل نص با ؟کردند اثبات
 حسةن و امام دوازده به نص علی نمود، علی به نص و امام دوازده به نص پیامبر
 و امةام دوازده بةه نةص حسةین نمود، حسین و امام دوازده به نص حسن نمود،
 بةرای دیگری راه شرایط اقتضاء به اما بود اصلی راه گفتیم که اینها نمود. سجاد
 رسول ودایع به استناد کتاب، اهل با علمی محاجه جمله از دادند می نشان اثبات

 سةواد بةی مدعیان مقابل در شریعت علم به استدالل شیعیان، بعضی برای خدا
 موعود قائم اما ... و احوال فراخور به فراوان معجزات اظهار افطح، الله عبد مانند

 نةص ظهةور عصر شیعیان برای و بوده غائب که او شود؟ می شناخته چیز چه با
 بیان یمانی فرقه های ساخته نه بیت اهل بیانات از جوابش زودی به ندارد. مباشر

 .شود می
 حجةت یمانی دارید قبول شما گوییم  یا می مخالف شخص به مامدعی  

 کسی اگر دارید؟ کار چه حدی  این به خوب دارید قبول اگر ندارید، یا خداست
 یمانی من که گفت بعد محمدم، آل قائم ام، مهدی من که کرد اثبات شما به آمد
 ،نه را بودنت یمانی کردیم، اما قبول را بودنت قائم و مهدی گوییم نمی دیگر ام،

 در که یمانی این بگوید کسی اگر اما ماست. پیش هم نود آید صد که زیرا وقتی
 چطةور را مهةدی شةما پرسةیم مةی نیسةت، خةدا حجةت شده، وصف روایات
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 او بیاید قانونی چه چیست و با پدرش اسم چیست؟ اسمش مهدی شناسی؟ می
 اثبةات حاال وقتةی آمده. قانون همان با الحسن احمد شناسی؟ خوب سید می را

 از اطاعت وظیفه ما پس األمرم، صاحب محمدم، آل قائم ام، مهدی من که کرد
 ام، یمةانی مةن گفةت شةخص ایةن اگةر حةال خداسةت. حجةت و داریم را او

 مایی. کاره همه تو مایی، صاحب تو مایی، آقای تو گوییم می
 هةوا رو از کةه خداسةت حجةت یمانی باشیم داشته قبول ما اینکه جواب 

 اگةر پس دادید قرار ضعیف روایت دو را دلیلش شما خواهد. می دلیل شود نمی
 نخواهةد وجةود یمانی بودن حجت بر دلیلی هیچ دیگر کنار بگذاریم را دو این

 من گفت بعد کرد ثابت را خودش بودن مهدی و آمد کسی اگر اینکه اما داشت.
 هم بودنش مهدی ادله شود می معلوم حرف باطلش همین از هستم یمانی همان

 هیچ تنها نه زیرا اند خورده فریب اند آورده ایمان او به که کسانی و بوده مخدوش
 دوئیةت بر متعددی ادله عکس بر که نداریم مهدی با یمانی بودن یکی بر دلیلی

 و یمةن از یمةانی خةروج کنةد مةی تصةریح که حدی  9 جمله  از داریم، اینها
 تفکر یک این است. مکه از مهدی گوید خروج می دهها حدی  که و صنعاست

 متناقض و غلط حرف هر دیگر شد ثابت ما بر کسی امامت وقتی که است غلط
 از یکةی و دارد معیار خدا حجت شناخت زیرا بپذیریم، باید زد شرع مخالف و

 بطةتن اثبةات برای شیعه های حربه از یکی اتفاقاً  و هاست. همین معیارهایش
 و غلط های حرف همین اند داشته بودن حجت ادعای رهبرانشان که فرقه صدها

 کةه داده یاد ما به قرآن خود را راهکار این و است، بوده شرع مخالف و متنافض
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 وجود آن مطالب در زیادی اختتف بود خدا غیر طرف از قرآن اگر»فرماید   می
 است. گونه همین نیز احمد مورد در و 3«داشت

 از کةه اسةت مفصلی بح  یک این شناسیم؟ می چه با را مهدی اینکه اما
 دارایمهةدی امام گویم  می ختصه طور به ولی است بیرون شما امثال فهم

 یعنةی نفیی های نشانه اثباتی. های نشانه و نفیی های نشانه است  نشانه نوع دو
 بةه علةم مةثتً  نه، حق مدعی اما شود می شناخته باطل مدعی آن با که چیزهایی

 زیرا رفت کار به زید و حسن الله عبد و افطح الله عبد درباره که شریعت احکام
گاهی دین احکام از آنها  پةس ماندنةد بةاز شرعی سواالت پاسخ در و نداشتند آ

 را شةرعی احکةام پاسةخ کةس هر که رساند نمی این اما نیستند امام شد معلوم
 ادعای مثل نفیی های نشانهزمان امام مورد در خداست. حجت پس داشت
 است ائمه دیگر نسل از سیدی دوازدهم امام و نداشته فرزند عسکری امام اینکه
 نةه اسةت حسةنی سیدی محمد آل قائم اینکه یا باب، محمد علی ادعای مانند

 است معلوم بکند بودن مهدی ادعای بیاید ادعاها این با که کسی خوب حسینی.
 قسةم دو بةر خود که است زیاد خیلی اثباتی های نشانه اما و باشد. می باطل که

 را اینها همه شما که ظهور از بعد های نشانه و ظهور از قبل های نشانه باشد  می
 نةه سةال، شش مثتً  که شمرید می ظهور نشانه را چیزی و اید کرده قاطی هم با

 چیست؟ ها نشانه آن حال است. داده رخ احمد ظهور از بعد سال یا پانزده سال

                                                           
 85. نساء   3
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 بةه فقةط سمری توقیع درزمان امام که باشد می صیحه و سفیانی مهمترینش
 َفَمةِن  َااَل »نیاوردنةد   میةان بةه یمانی از حرفی اصتً  و نمودند تصریح دو همین
َعی ْفَیاِني   ُخُروِج  َقْبَل  اْلُمَشاَهَدةَ  ادأ ْیَح ِ  َو  السُّ  3«.ُمْفَتر   َکاِذب   َفُهَو  الصأ

 ایةن بةه ایةد توانسته چه هر و کشیدید زحمت شما که است همین برای و
 .اید کرده وارد متنی و سندی اشکال شماست مرام مخالف که حدی 

و آن  اعتراف نداریم رجال علم به ما حرف من این شد که اوالً  جمعمدعی  
 حةدی  ایةن داشتیم اعتقاد رجال علم به هم اگر ثانیاً  .دانیم می بدعت و فاسد را

 دربةارهثالثةًا  داریةم. بةاب ایةن در هم صحیح حدی  عتوه به و موثقه، شد می
 آن اصلی های وی گی و یمانی وجود اصل پس داریم متواتر روایات یمانی مسأله

 به دارد اشاره یعنی دانیم می ُمشیر عنوان یک را یمانی ما نیست. رابعاً  انکار قابل
 نةدارد. اهمیتی ذاته حد فی یمانی کلمه این خود پس است حجت که شخصی

 محمةدم، آل قائم و مهدی من که کرد اثبات حجت شناخت قانون با اگر یمانی
 من بفرمایید شما ندارد. بح  جای دیگر هستم، یمانی بگوید حاال اگر بعدش

 و سمعاً  را همش بکنی، لیست ما برای هم ادعا تا 51شما  هستم، تهرانی اصتً 
 .هستی خدا حجت تو چون کنیم می موالی قبول و سیدی طاعتاً 

 ندارید رجال به اعتراف شما که  اوالً جمع حرفهای ما هم این شد  جواب 
 .نفرمایید احتجاج ما برای سند بی و ضعیف حدی  با لطفاً  پس داریم که ما
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 توثیةق علةی پةدرش نةه و حسةن نه چون موثقه شود نمی حدی  این ثانیاً 
 سةندش سلسةله اصتً  است صحیح گویید می شما که حدیثی عتوه به ندارند،

 بر و نداریم متواتر روایات یمانی درباره ما ثالثاً  باشد. می مرسل است و نشده ذکر
 اتفاق یمانی خروج بر فقط بدانیم متواتر را شما ادعایِی  حدی  هجده که فرض

 مشةیر عنوان را یمانی نیست الزم شما رابعاً  آن. اصلی های وی گی نه دارند نظر
 9 در دارد؟ چةه بةه اشةاره امةا اسةت مشیر ذاتًا عنوان منسوب اسم زیرا بگیرید
 منسوب اسم یمانی اصتً  و صنعاست و یمن از او خروج که شده تصریح حدی 

 شةده مطةرح روایةات در خةروجش بةا فقط یمانی چون نتیجه در است یمن به
 عنوان مانند آنجاست از خروجش و بودن یمنی همان نسبتش وجه که رساند می

 بةین قیاسی و است خراسان از خروجش هم و است خراسانی هم که خراسانی
 بةه منسوب بلکه نیست ای منطقه اسم سفیان زیرا ندارد وجود سفیانی با دو این
 االمةر صاحب و شیعه با او خا  دشمنی به مشیر عنوان، این و است سفیان ابو
 هةم خیلةی اتفاقةاً  نةدارد اهمیتةی ذاتةه حد فی یمانی عنوان اینکه اما باشد. می

 یمانی من بگوید و نشود پا بصره مثل کجا هر از کسی هر اینکه آن و دارد اهمیت
 دستور یمانی اسم به بعد و بشمارد ظهور نزدیکی های نشانه از را خود و هستم

 .کند صادر را گناه بی مردم کشتار و قیام
 هةیچ زیةرا نیسةت حجةت معرفةت قانون در داخل اصتً  یمانی طرفی از
 .باشد بوده مشیر عنوان دارای که یابید نمی را خدایی حجت

 قةانون بةا چةون طاعتةاً  سةمعًا و هسةتم تهرانی من بگوید مهدی اینکه اما



 |783|؟ چرا احمد زود آ مده؟ پس سفیانی و خراسانی کجایند   

 تهرانی برای وجهی هیچ و نیست تهرانی وقتی خوب است! آمده حجت معرفت
او  به که کسانی و است کذاب و دروغگو شود می معلوم ندارد وجود هم بودنش

 بةا کةه نشةده پیةدا هیچکس کنی می فکر شما .اند خورده فریب اند آورده ایمان
 علةی شود؟ خود به زیادی افراد ایمان موجب حجت معرفت قانون بردن تاویل

 خود گرد به را یمانی پیروان برابر چندین توانست سال شش طی در باب محمد
 اآلن کند. جمع سال 38 در نتوانسته امکانات همه این با شما امام که کند جمع

 آنهةا از بسیاری و هستند بهائیت مضحک آیین به متدین جهان در نفر ها میلیون
 را خةود قةرآن نةص بةه تمسک با قادیانی احمد ورزند. می تعصب آن به شدیداً 
 هةیچ کةه زمةان آن در و کرد معرفی داده بشارت او به عیسی که احمدی همان
 ایمان او به نفر صد هزار نبود بیچاره و فقیر مردم دسترس در جمعی ارتباط وسیله

 همه بودند؟ سواد بی شان همه بودند؟ احمق آنها همه کنید می فکر شما آوردند.
 ای عده به کاری فریب با کسی شود می پس جان. آقا نه بودند؟ حوزوی غیر شان

 متنةاقض های حرف وقتی اما هستم، منتَظر همان و خدا حجت من که بقبوالند
 وعده هر که دیدی وقتی کردی، مشاهده را تقطیعاتش و تحریفات وقتی دیدی، را

 را خةودش بطةتن تةا نمةود بداء رخداد ادعای سریع آمد در ختفش و داد ای
 هةر دانةد می حجت را هست نفعش به که روایتی هر دیدی وقتی کند، الپوشی

 در و السةند صةحیح که مخالفی روایت هر و باشد اشکال از پر و سند بی چند
 تو که دهد می گواهی تو به اینها همه شمرد می جعلی و کرده رد آمده معتبر کتب

ای و خةدا  کةرده اشتباه فرد این بر تطبیقش و حجت معرفت قانون تشخیص در
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هم الزم نیست رگ حیاط چنین فردی را پةاره کنةد چةون بطتنةش از خورشةید 
 .روشنتر است
 تواند می احمقی فقط طاعً !؟ و سمعاً  هستم تهرانی من بگوید بیاید مهدی

 .بپذیرد را ادعایی چنین
بن الحسین  به حمد خداوند با هر سختی که بود دوازده جلسه مناظره بةا إ

مرام یمانی به پایان رسید و قرار شد بعد از مدتی استراحت ادامةه بحثهةا دنبةال 
شود. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را به راه راست هدایت کند و در طریةق 

 مستقیم ثابت قدم بدارد.
 
 
 
 


