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پیشگفتار ��
برای و بوده منحرف افراد استفاده سوء مورد آخرالزمانی باورهای دیرباز، از
رسیدنبهاهدافواغراضمسمومخود،احساساتدینیمردمرابازیچهخودقرار
دادهاند.غالبااینافراد،درمواجههباشرایطیهمچون؛سختیوفقرمردم،جنگ
وخونریزی،ظلموبرقرارنشدنعدالتاجتماعیدرجوامع،طوالنیشدنغیبت
یافتهو وبروز گواراست،ظهور کهازدیدمردمنا امامعصر؟جع؟وسایرمشکالتی

ازفرصتایجادشدهنهایتبهرهبرداریرادارند.
از که هستیم مدعیانی شاهد مهدویت، دروغین مدعیان شناسی گونه در
ادعای همچون؛ ادعاهایی طرح با و کرده را استفاده سوء نهایت  مذکور فضای
گروهی امامتومهدویت،سفارت،نیابتخاص،خراسانیبودنویمانیتو...

ازمسلمانانرافریبدادهاند.
نیز معصومین؟مهع؟ ائمه زمان در بلکه حاضر، عصر در تنها نه گروه، این 
دور ازمسیرصحیح را مردم  گمراهی، پرچمهای افراشتن بر با و ننشسته پای  از
َمْن َوَجَد 

َّ
ِإال ٍة

َ
ل

َ
َضال ی

َ
ِإل َیْدُعو َعْبٍد ِمْن »َما فرمود: صادق؟ع؟ امام میساختند.

کند،مگرآنکهپیروانی گمراهیدعوت کهمردمرابه ُیَتاِبُعُه؛هیچبندهاینیست
برایاوپیدامیشود«1.

1 .  كلیین، الكایف، ج 8، ص229.
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بهَشلَمغانی،که بهعنواننمونهمیتوانبهمحمدبنعلیبنابیالَعزاِقرمشهور
یارانامامحسنعسکری؟ع؟وازمحدثانشیعیدربغدادبودهومدتیدرغیاب از
شیعیان امور  از بعضی به مهدی؟ع؟ امام نایبخاص سومین روح، بن حسین
کافی بهشهرت بینمردم  آنکهدر  از کرد.شلمغانیپس رسیدگیمیکرد،اشاره
آشکارشدن با ازمدتی وپس زمان؟ع؟شد امام ازجانب نیابت رسید،مدعی
دستور به نهایت  در و گرفت قرار مهدی؟ع؟ امام لعن مورد باطلش، اعتقادات

آویختهشد.1 کمعباسیبهدار حا
رابطهبادیدگاهخودنسبت امامزمان؟ع؟درتوقیعشریفشبهحسینبنروحدر

بهادعاهایشلمغانیفرمود:
»...محمدبنعلی،معروفبهشلمغانی،ازکسانیاستکهخداوندکیفراورا
تعجیلکندومهلتیبهاوعطانفرماید.اوازاسالممنحرفشدهوخودراازآنجدا
ساختهاست.ویازدینخدامرتدشدهوادعاهاییمیکندکهداللتبرانکارذات
خداوندمتعالدارد.دروغپردازیودروغگوییمیکند.باطلهارابرزبانمیآوردو
کهبهخدانسبتیباطلمیدهنددرخطایمحضبوده متخلفبزرگیاست.آنان
ومسلمًادرخسراناند.برائتخودرادرمحضرخداوندمتعالوپیامبروخاندان
او)شلمغانی(لعن به یم. باشلمغانیاعالممیدار رابطهای ازهرگونه گرامیش؟ص؟
ونهان،درهرزمانومکانو میفرستیمولعنتدائمخداوندبراوباد،درآشکار
لعنتخداوندیبرموافقانوپیرواناوبادونیزبرآنانکهباشنیدنایناعالمپیوند
را کهخود برسان امامیه( آنان)وکالی بهاطالع بنابراین ادامهدهند. او با را خود
برابرپیشینیاناوهمچون؛ کهدر کردهواحتیاطمیکنیم،آنچنان اوحفاظت از
کردیمودیدگاهمشابهیداشتیم. شریعی،نمیری،هاللی،باللیودیگرانچنین

1 .  َطبِریس، االحتجاج، ج2، ص289.
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وبهترین کفایتمیکند امور تمام رادر الهیهستیم.خداوندما راضیبهسنن
نگهباناست«.1

از تن چند معرفی میشود، مشاهده حضرت مبارک توقیع پایان  در آنچه
کهخود،اشارهایواضحبهاینمطلب مدعیاندروغیندرعرصهمهدویتاست
ظهور زمان تا است ممکن و نبوده تازه مسألهای نیابت، ادعای بحث که دارد
انحرافدربابمدعیاندروغینمهدویت، ادامهداشتهباشد.لذابابررسیتبار
کدامدرپسنقابوتصویری کههر مدلهایمتفاوتیازادعاهابهدستمیآید
ازهمینروش، بااستفاده و کرده پنهان را واقعیخود زیباوخیرخواهانه،چهره
یادیازمومنانرافریبدادهوازدیناسالمخارجنمودهاند.بااینوجود، عدهز
افرادی  بروز وشاهد نبوده امان  در ناصوابی ادعاهای آسیبچنین از نیز کنون ا
کهمردمراباادعاهایدروغینخودفریبدادهو همچون»احمدبصری«هستیم

کتمیکشانند. بهوادیهال
درسنامهحاضر،باهدفنقدبرخیازادعاهایانحرافیاحمدبصریتدوین
طرح از محترم، پژوهان دانش علمی وسطح اختصار رعایت بهجهت و شده
بسیاریازادعاهاوپاسخهاخودداریشدهوویراستسومآنتقدیمخوانندگان

گرامیمیشود.

والسالم علی عباد اهلل الصالحین
علی محمدی هوشیار

1 .  طویس، الغیبة، ص ۴1۰.





درس اول
جریان شناسی





»احمد به معروف البصری)13۴8هـ.ش( السلمی صالح اسماعیل احمد
الحسنالیمانی«1،یکیازجریانهاینوظهوردرمسیرمهدویتاست.2ویخود
ادعاهای آن،دارای بر وعالوه امامدوازدهم؟ع؟دانسته3 فرزند باچهارواسطه را
کهادعاییمانیبودن،سفارتووصایتحضرتحجت؟ع؟ بیشماریمیباشد

اساسادعایاینشخصراتشکیلمیدهد.
ساختمان و راه مهندسی دانشکده از هـ.ش( 1371( سال در بصری احمد
از سندی هیچ )1378هـ.ش(، سال تا و گردید التحصیل فارغ بغداد دانشگاه

کشورعراقدردستنیست. زندگیوفعالیتهایویدر
کوتاهیدرحوزه درسال)1378هـ.ش(بهسمتنجفأشرفرفتهومدت
درهمان و اهللمحمدمحمدصادقصدر؟هر؟حاضرشد آیت علمیهحضرت

یه  كننی این عشیره در ناصر یه و بصره و كربال مستقر هستند، سا یلم در سه منطقه ناصر 1 .  با توجه به اینكه عشیره ابوسو
كننی كربالء را »بین حسن« نامیده اند. از این رهگذر، امحد نیز كه از عشیره مستقر در  و بصره را با عنوان »آل حسن« و سا
بصره است با عنوان »احلسن« شناخته می شود. قابل توجه اینكه این عشیره از سادات منی باشند. ناصر مهدی حممد 

البصری، الطامة الكبری، ص18.
یه می باشند. امحد فرج  یلم ناصر 2 .  نام پدر امحد بصری؛ امساعیل و نام مادرش بثینه جنم از طایفه هنبوش و از قبیله ابو سو

یه، ص151. اهلل، أدعیاء املهدو
یح كرده است:  امحد فرزند امساعیل فرزند صالح فرزند حسنی فرزند سلمان  3 .  امحد بصری نسب خود را اینگونه تشر
فرزند امام مهدی فرزند حسن العسكرى فرزند عىل اهلادی فرزند حممداجلواد فرزند عىل الرضا فرزند مویس الكاظم فرزند 
جعفرالصادق فرزند حممدالباقر فرزند عىل السجاد فرزند حسنی الشهید فرزند عىل امیراملومننی می باشد. امحد احلسن، 

بشاریت، ص2۰.
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بافردیبهنام»شیخحیدرُمشتتچاسبالقحطانیآلُمنّشدمعروفبه سال
ابوحسن«1درحوزهعلمیهآشناشد.2

گذاشتهواورادر یکسالپسازآن،ادعایخودراباحیدرمشتتدرمیان
بردن زیرسئوال با آن  از پس داد. قرار دوازدهم؟ع؟ امام وزارت و یمانیت سمت
کارآمدیدروس3هر نیابتعامهفقهاءوادعایفسادمالیدرحوزههایعلمیهونا
ادامهتحصیلدرحوزهعلمیهانصرافدادهوبهجهتنشرعقایدوتجهیز از دو
قواینظامیخود،خانهایرابهعنوانمکتباماماحمدالحسنویمانیموعود
آنجاسکونتیافتند.۴پساز گرفتهودر درمحلهصریفهدرمنطقهسهلهدرنظر
آن،هردوبرایتبلیغدعوتانحرافیاحمدبصری،بهشهرهایدیگرعراقرفتند.

در )العمارة خود زندگی محل از را تبلیغیاش مسافرت اولین مشتت حیدر
جنوبعراق(آغازنمودهوسپسباتوجهبهوجودنیروهایسیدمحمودحسنی
کربالونجفومخالفتشدیدشانباانصاراحمدبصری،بهبغداد صرخی۵در
و القائم موسسه تشکیل به اقدام الکرعاوی6 عبدالزهره ضیاء کمک با و رفت

1 .  حیدر فرزند مشتت از آل منشد؛ متولد شهر كاظمیة بغداد در سال )1355 هـ.ش( بوده و دوران زندگی خود را در شهر 
العماره عراق گذرانده است. وی بعدها نام خود را به ابوعبداهلل احلسنی القحطاین تغییر داده و امحد بصری را دجال نامید.

یه، ص152. 2 .  ذوالفقار عىل ذوالفقار، احلركات املهدو
3 .  امحداحلسن، اجلواب املنیر، ج1، ص37.

یه، ص7. ۴ .  ع. س، دراسه حتلیلیه حول احلركات املهدو
5 .  حممود حسین َصرخی، در سال )13۴3 هـ.ش( در كاظمنی متولد شده و در سال )1366 هـ.ش( از دانشكده مهندیس 
راه و ساختمان دانشگاه بغداد فارغ التحصیل شد. وی در سال)1373 هـ.ش( وارد حوزه شهید سید حممد حممد صادق 
یت جیش املهدی)حتت فرماندهی مقتدی صدر( در آمد و در سال )138۴ هـ.ش( از آنان جدا  صدر شده و سپس به عضو

شده واقدام به تاسیس گروهكی مستقل و مسلح كرد.
6 .  امحد كاظم كرعاوی معروف به ضیاء عبدالزهره الكرعاوی، متولد حله در سال )13۴9 هـ.ش( و فارغ التحصیل از 
یبای بغداد است. وی در  سال )1369 هـ.ش( وارد حوزه علمیه شهید سید حممد حممد صادق صدر  دانشكده هنرهای ز
یت شده و خود را عىل بن ایب طالب؟ع؟ دانسته و سپس اقدام به تاسیس  شد و در سال )1372 هـ.ش( مدعی مهدو

یسیت جند السماء كرد.  سازمان ترور
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کند.احمد انتشارنشریه»القائم«نمودتابدینوسیلهبتوانداحمدبصریراتبلیغ
تروج التی انتشارنشریه»الصوتالحقاالسبوعیه با و واردبصرهشده نیز بصری

گسترشدعوتانحرافیخودنمود.1 للفکرالمهدوی«اقدامبه
»عیسی نام به شخصی همراه به )1379هـ.ش( سال در مشتت حیدر
کوتاه اقامتی المزرعاوی«معروفبهسیدصالح)ابوشاهد(واردایرانشدوپساز
با درشهرستانشادگانخوزستان،بهسمتشهرمقدسقمآمدهوپسازدیدار
فردیبهنامحسنراضیالکعبیبرنامههایتبلیغیخودراآغازنمود.ویاولین
کورانی2وباارسالنامه دیدارخودراباآیتاهللسیدصادقروحانیوشیخعلی
کردوپسازدستگیری3 دعوتبه2۴تنازمراجعوفضالیحوزهعلمیهقم،آغاز

ایران،بهعراقبازگشت. وتحملششماهزنداندر
ســال در مشــتت حیــدر و بصــری احمــد بیــن عدیــده اختالفــات بــروز بــا
کــردهویکدیگــر بیانیههــایمتعــدد ــهانتشــار )138۴هـــ.ش(،هــردوطــرفاقــدامب

نامیدنــد. دجــال را
را بغداد،فرصت درشارعحیفاء کشتهشدنحیدرمشتت و سقوطصدام
کردوباساماندهیتشکیالت گسترشادعاهایاحمدبصریمهیا برایترویجو
در را تبلیغیخود و...شبکه بصره و ناصریه کربال، درشهرهاینجف، وسیعی

کشورهایدیگرراهاندازینمود.۴ عراقو

یة، ص153. 1 .  احلركات املهدو
2 . جهت اطالع از ماجرای دیدار حیدر مشتت با شیخ عىل كوراین، به كتاب دجال بصره مراجعه شود.

یخ )81/9/21 هـ.ش( دستگیر شد. 3 .  حیدر مشتت در تار
یة،  ۴ .  مكتب جنف االشرف، مكتب بغداد، مكتب قضاء بلد، مكتب البصرة، مكتب كربالء املقدسة، مكتب الناصر
مكتب الكــوت، مكتب احللة، مكتب احلــی، مكتب املسیب، مكتب میسان، مكتب السماوة، مكتب كركوك، مكتب 
الزبیدیة، مكتب الدیوانیة، مكتب تلعـــفر و مدرسة انصار االمام املهدی؟ع؟ للعلوم الدینیة، معهد الدراسات العلیا الدینیة 

یة. و اللغو
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مرکزمدیریتاینجریاندرمکتبنجفمستقرشدهودرحالحاضرتوسط
افرادیهمچون؛شیخناظمالعقیلی،سیدحسنحمامی،دکترعالءسالموسید
کههر واثقالحسینیمدیریتمیشود.اینمرکزدارایبخشهایمختلفیاست

کدامعهدهدارمسئولیتیخاصهستند:

گروه  علمی
از استفاده با انبوه، محتوای تولید فرقهها، بین  در مرسوم ازشگردهای یکی
آنان برای بیشماری مزایای میتواند اینعمل است. تکراری ومحتوای مطالب
مدتی برای را آنان و گرفته علماء از را عمل فرصت اینکه ابتدا باشد، داشته
هدف با فرقه، سوی از شده منتشر مقاالت و کتابها مطالعه درگیر مشخص،
اینبازهزمانی،بهمخاطبانچنینالقاءمیشودکه نوشتنپاسخوردّیهمیکند.در
کسیراتوانپاسخگوییبهنوشتههایمانیستوبااینبیان،حیاطخلوتیبرای
نتیجه؛تارسیدنپاسخهاوردّیههای گسترشخودفراهممینمایند.در تبلیغو
منتقدینبهدستمخاطبین،ذهنبسیاریازمردمآشفتهشدهوامربرآنانمشتبه

میگردد.
کتابونوشتهها،رابطه کهتعّدد ازسوییدیگر،برخیازمردمبراینباورند
کهفرقه اینرهگذر،بهایننتیجهمیرسند مستقیمباعلمّیتنویسندهداردواز
موردنظر،یکمجموعهعلمیوفکریاستوسخنانخودرامبتنیبریکاندیشه
کهچنینباوریدرمجامععلمی کردهاست.درحالی وحقیقتعلمیاستوار

مردودبودهوبراساسشاخصعلمسنجی،بهنتیجهمذکوردستمییابند.
عنوان 300 حدود در چیزی احمدبصری، انحرافی جریان سوی از کنون تا
کتاب،منسوببهاحمدبصریو اینتعداد2۴عنوان کهاز کتابمنتشرشده،

آمدهاست. تعداد180عنوانباناماتباعوپیرواناحمدبصریبهرشتهتحریردر
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کتبمنسوببهاحمدالحسنعبارتنداز:
األجوبةالفقهیة)۴جلد( .1

الجوابالمنیرعبراألثیر)7جلد( .2
کمیهالناس کمیةاهللالحا حا .3

الثالثعشر الحوار .۴
العجل .۵

بیانالحقوالسدادمناألعداد)2جلد( .6
الجهادبابالجنة .7

شرائعاإلسالم)2جلد( .8
)مـع والقـرآن واإلنجیـل التـوراة فـی ینتـج المهـدی اإلمـام ورسـول وصـی .9

) لتعلیـق ا
إضاءاتحولدعواتالمرسلین)۵جلد( .10

المتشابهات)۴جلد( .11
کلمنیطلبالحق نصیحةالیطلبةالحوزةالعلمیةوالی .12

النبوةالخاتمةنبوةمحمد؟ص؟ .13
الرجعةثالثأیاماهللالکبرى .1۴

رحلةموسیالیمجمعالبحرین .1۵
رسالةالیفقهالخمسومایلحقبه .16

رسالةالهدایة .17
تفسیرآیةمنسورةیونس .18

شیءمنسورةالفاتحة .19
التیهأوالطریقالیاهلل .20

کتابالتوحیدفیتفسیرسورةالتوحید .21
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الوصیةالمقدسةالکتابالعاصممنالضالل .22
عقائداالسالم .23

وهمااللحاد .2۴
2۵.حجةالوصیوأوهامالمدعی.

کتابهایمهماتباعاحمدبصریعبارتنداز: برخیاز
انتصارًاللوصیة-ناظمالعقیلی.1
دفاعًاللوصیة-ناظمالعقیلی.2
الوصیةوالوصیاحمدالحسن-ناظمالعقیلی.3
الرداألحسنفیالدفاععنأحمدالحسن-ناظمالعقیلی.۴
یةالقائم-ناظمالعقیلی.۵ األربعونحدیثافیالممهدینوذر
الصرخیفیوادیسحیقـناظمالعقیلی.6
بدعةرضاعةالکبیرعندبعضأبناءالعامةـناظمالعقیلی.7
السیدمحمودالحسنی-.8 المهدیرداعلی اإلفحاملمکتبرسولاإلمام

ناظمالعقیلی
البالغالمبین)2جلد(-ناظمالعقیلی.9
الصرخیفیالمیزان-ناظمالعقیلی.10
دراسةفیشخصیةالیمانیالموعود)3جلد(_ناظمالعقیلی.11
فشلالمنتظرین-ناظمالعقیلی.12
إیقاظالقائمالستقبالالقائم-ناظمالعقیلی.13
کتاباهللوسنی-ناظمالعقیلی.1۴ رسالةفیروایة
منعرفکمعرفاهلل_ناظمالعقیلی.1۵
لمنالملكالیوم..هللأمللشیطان..للمهدیأملألمریکا-ناظمالعقیلی.16
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رسالةفیروایةاألصبغبننباتة-ناظمالعقیلی.17
الردالقاصمعلیمنکریالقائم-ناظمالعقیلی.18
سامریعصرالظهور-فتنةالدجالالذیرافقخروجدعوةاإلمامالمهدی-.19

ناظمالعقیلی
الرداألحسنفیالدفاععنأحمدالحسن-ناظمالعقیلی.20
واإلمام-.21 الیمانی تکذیب فی آخرالزمان فتاوی رداعلی تهتدون- لعلکم

ناظمالعقیلی
سلسلةالحجةالظاهرةفیالدفاععنالعترةالطاهرة)2جلد(-رداعلی.22

آراءالشیخالیعقوبی-ناظمالعقیلی
یقتلمنجدید-ناظمالعقیلی.23 الشهیدالصدر
یةالقائم-ناظمالعقیلی.2۴ الردالحاسمعلیمنکریاذر
المعترضونعلیخلفاءاهلل_عالءالسالم.2۵
ماذاجرىعلیالقرآنوقراءةأهلالبیت-عالءالسالم.26
أحکامالشریعةبینالسائلوالمجیب)3جلد(_عالءالسالم.27
المحکماتفیحقیقیةأحمدالحسن-عالءالسالم.28
قبلالطوفانالثانیأحمدالموعودملتقیرساالتالسماءوسفینةنجاة-.29

عالءالسالم
الخباز.30 منیر السید علی ردا الحسن أحمد الوصی علیحقیقة البیانات

وتعرضهألدلةالدعوةالیمانیة-عالءسالم
الیمانیةالمبارکة_عالءالسالم.31
رسالةفیوحدةشخصیةالمهدیاألولوالقائموالیمانی-عالءالسالم.32
قانونمعرفةالحجة-عبدالرزاقالدیراوی.33
دحضتقوالتالمعاندین)3جلد(-عبدالرزاقالدیراوی.3۴
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بحثفیالعصمة_عبدالرزاقالدیراوی.3۵
مابعداألثنیعشرإماما_عبدالرزاقالدیراوی.36
رداعلیضیاءالخبازومحمدعبیدان-عبدالرزاقالدیراوی.37
کتبهالمدعو.38 المؤمنونبأحمدالحسنوخابالمبطلون-ردًاعلیما فاز

عبدالرحمنالعقیلی-عبدالرزاقالدیراوی.
کاذیبالکورانی-عبدالرزاق.39 تمخضالکورانیعنفارقمیئ-دحضًاأل

الدیراوی
موجزعندعوةالسیدأحمدالحسن-عبدالرزاقالدیراوی.۴0
عبد.۴1 للسیستانی- التابع التخصصیة الدراسات مرکز اضالیل علی الرد

الرزاقالدیراوی
شبیهعیسیأومنهوالمصلوب-عبدالرزاقالدیراوی.۴2
المهدیوالممهدونفیالقرآنوالسنة_ضیاءالزیدی.۴3
الممهدونفیحدیثأهلالبیت_ضیاءالزیدی.۴۴
الصادقین-ضیاءالزیدی.۴۵ المبینفیأخبار النور
المهدیونفیحدیثألالبیت_ضیاءالزیدی.۴6
المهدیوالمهدیینفیالقرآنوالسنة_ضیاءالزیدی.۴7
یافیمفهومآلالبیت-ضیاءالزیدی.۴8 الرؤ
الحائری-.۴9 کاظم العلم رداعلیمدعی - السمری روایة فی قراءةجدیدة

ضیاءالزیدی
محمد.۵0 السید  ودور المهدی اإلمام قضیة فی قراءةجدیدة العصر یحیی

الصدرفیها-ضیاءالزیدی
المهدیوناالثناعشرخلفاءدولةالعدلاإللهیقبلالرجعة-عبدالعالی.۵1

المنصوری
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البیانالمفیدفیبیانبدعةالتقلید_الجزءاألول)بحوثتمهیدیةونقدیة.۵2
مبسطة(-عبدالعالیالمنصوری

العالی.۵3 الیمانیةالمبارکة)۵جلد(_عبد حوارقصصیمبسطفیالدعوة
المنصوری

أولواألمرفیالقرآنوالسنة_عبدالعالیالمنصوری.۵۴
الشورىفیالمیزانبیانموجزونقدلنظریةالشورىفیالحکماإلسالمی-.۵۵

عبدالعالیالمنصوری
وقفاتمعابنتیمیةالحرانی-عبدالعالیالمنصوری.۵6
محمودالصرخیعقدةالتناقضوالجنون-أبومحمداألنصاری.۵7

ردعلیأضالیلمرکزالدراساتالتخصصیة-أبومحمداألنصاری8۵.
الشیعةعلیمحلكاالختبار-ابومحمداألنصاری.۵9
المهدیولیاهلل-ضیاءالموسوی.60
المهدی.61 قبساتمنالعهدالخالد-أنمار
یاأماالمام-عالءرزاقاألسدی.62 اإلفحامفیرؤ
دابةاألرضطالعالمشرق-احمدحطاب.63
البالغالمبین-الرؤیاحجة-)2جلد(_ابومنتظرالصافی.6۴
البالغالمبین_الرؤیاحجة-ضیاءالزبیدی.6۵
معالعبدالصالح-إعدادوقلمأبوحسن)حیدرمشتت(.66
الردعلیالوهابیفیطعنهعلیکتابمعالعبدالصالح-أبوحسن)حیدر.67

مشتت(
بینیدیالصیحةقراءةفیاألحکامنهجاعلما-زکیاألنصاری.68
أقولهاوقلبیمفعمبهاأهالیاابنفاطمة_عالءاألعرجی.69
الطاهرینفیالمهدیوالممهدین-إسماعیلالموسوی.70 أخبار



درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری   30

المهدیوناألثناعشرأبناءاإلمامالمهدی-عبدالرزاقهاشممحمد.71
بینالیمانیوالوصی-.72 الیمانیالموعودحجةاهلل_الشیعةفیزمنالظهور

الزیادی حیدر
اإلمام.73 والزمان العصر صاحب الإلمام ممهد وجود ضرورة حول: بحث

الفصیلی محمدابنالحسانالمهدی-بشار
دلیلاألدلةفیبعضاألدلة-فاضلالتمیمی.7۴
دفاعاعنالقرآنالناطق_حیدرحسنالدلیمی.7۵
فصلالخطابفیحجیةرؤیاأولیاأللباب)3جلد(_أحمدحطابالفیصلی.76
فاطمةصدیقةشهیدة-عبدالعالیالمنصوری.77
یةـماجدالزیدی.78 الدعوةالیمانیةفیوصایااألنبیاءوالکتبالسماو
کتبالسنة-حسینالمنصوری.79 الدعوةالیمانیةفی
80.- فیها النجاح ومفتاح عظیمة محمدیة حکمة الناجیة الفرقة حدیث

حیدرطاهر
دعوةأحمدالحسنهیالحقالمبینرداعلیکتاب)دعوةأحمدالحسن.81

حقأمبدعة(
مقاالتفیالحکومةاإللهیةالعادیة_موسیاألنصاری.82
إظهاربطالنمنکرحجیةالقرآن-ضیاءالزیدی.83
القامالممطورةالحجر-ردودعلیأتباعالصرخی-عبدالرزاقهاشم.8۴
جامعاألدلة_أبوأحمداألنصاری.8۵
الفیصلی.86 کراماتوغیبیات-بشار
مجموعةشعریةبعنوان-لبیكیاداعیاهلل_زکیاألنصاری.87
بینالجمهوریاتالحلمومشروعیمانیآلمحمداإللهی-زکیاألنصاری.88
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_صادق.89 بالمسیح المهدی اإلمام عالقة فی دراسة - اهلل سر المسیح
المحمدى

البشارةبالمعزیأحمدومطارحاتفیالعقیدةالمسیحیة_عادلالسعیدى.90
المعممونبالنفاق-حسینالمنصوری.91
مجتمعنابینالکبروالنفاق-أنمارحمزةالمهدی.92
مجتمعنیقیةالمجتمعالمسکونیاألول-حسینالمنصوری.93
اإللهیل_.9۴ العدل دولة تطبیقیةفی وأسس مفردات اإللهیة األخالق قانون

حیدرطاهر
سقوطالصنمصنمعقیدةوجوبتقلیدغیرالمعصوم)2جلد(-محمد.9۵

المغربی
دابةاألرضوطالعالمشرق-أحمدحطاب.96
الطریقالیاإلمامالمهدی-محمدالحریشاوی.97
من.98 األول الجزء من والثانی األول السؤالین فی قراءة یله تأو فی جاء قد

کتابالشبهات-زکیاألنصاری
واقفةعلیعصرالظهور-عالءرزاقاألسدی.99
الطریقالیدعوةالیمانیة-علیابورغیف.100

بیننویسندگانجریاناحمدبصری،بهترتیببیشترینتألیفاتبهناظم در
العقیلی،عبدالرزاقالدیراویوضیاءالزیدی،عالءسالم،عبدالعالیالمنصوری
کتابهایمنتسب کتابهایمذکوردر اختصاصدارد.نکتهقابلتوجهاینکه؛
گیریتعالیمخودبه گرفتهومخاطبینرابرایفرا بهاحمدبصریموردتاییدقرار

کتابهایانصارخودارجاعدادهاست.1 مطالعه

1 .  به عنوان منونه: »و أنصح هؤالء الذین یكتبون حول قضیة االمام املهدی؟ع؟ أن یقرئوا كتب االنصار، و مهنا الرد القاصم 
«. امحداحلسن، نصیحة ایل طلبة 

ً
و الرد احلاسم و النور املبنی و الیماین املوعود حجة اهلل و طالع املشرق و غیرها لیفهموا شیئا

احلوزات العلمیة، ص29 و اجلواب املنیر، ج1، ص2۴ و  الرجعة ثالث ایام اهلل الكبری، ص11.
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گروه دینی
گروهعبارتاستاز:تعیینائمهجمعهوجماعاتدرشهرهاو وظایفاین
ادارهحوزههای بصری، احمد مبلغینحوزوی اطالعات بانک تدوین استانها،
احمد اتباع دعاوی و مشکالت حل برای قاضی تعیین بصری، احمد علمیه
مناظره و پاسخگویان تعیین بصری، احمد انحرافی دعوت نشر و تبلیغ بصری،

کنندگانرسمیدعوتاحمدبصری.

گروه مدیریتی
کشور،استانوشهرستانوهمچنینتایید تعیینوانتخاب»خادم«برایهر

گروهمیباشد. معاونینآنانبهعنوانمعاونامورمالی،تبلیغیو...بهعهدهاین

گروه امنیتی  
گروه،تأمینامنیتجانیومالیاتباعاحمدبصریدرشهرهاو مأموریتاین
همچنینتامینامنیتمراسماتوموکبهایمناسبتیاحمدبصریمیباشد.

گروه اطالع رسانی
بیانیههاوسخنرانیهایاحمدبصریبودهوعالوه گروه،انتشار مسئولیتاین

گروهمیباشد. برآن،مدیریتسایتوفضایمجازینیزبهعهدهاین

گروه مالی
یافتوجوهاتشرعیونذوراتوهدایاازطریقصندوق اینگروه،عالوهبردر
مبالغدرسه این دارند. برعهده را مبالغ این وِصله،مسئولیتهزینه صدقات

کهعبارتنداز: گردد بخشمصرفمی
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کمکهزینهمبلغیناحمدبصری الف.
و اتبـاع کتابخانههـای تجهیـز همچنیـن و انصـار کتـب نشـر و چـاپ ب.

حسـینهݣݣݣݣݣݣݣها.
ج.خریدتسلیحاتومهماتجنگیوآموزشهاینظامیاتباع.

گروه نظامی
گـروهبـاهـدفجذبوآموزشنظامـیاتباع،خریدتسـلیحاتوفرماندهی ایـن
فعالیـت »سـرایاالقائم« عنـوان بـا کـه اسـت شـده تشـکیل نظامـی عملیاتهـای

میکننـد.1

اختالف انصار احمد بصری ��
باتأسیس ضیاءعبدالزهرهالکرعاویواحمدبصریدرسال)1386هـ.ش(
اقدامی صدد در اشرف( نجف شمال کیلومتری 13( الزرگه منطقه در پادگانی
بااطالعو آغاز مسلحانهبرعلیهحضرتآیتاهللسیستانیبودند.ایناقدامقبلاز
ایندرگیری،تعدادسیصد مداخلهقوایامنیتیعراقباشکستروبهروشد.در
از کهدویستنفر کشتهوهزاروهشتادونهنفردستگیرشدند وچهلوسهنفر
کرعاوی اینکه توجه قابل بودند. بصری اسماعیل احمد انصار  از کشتهشدگان
گردید2وحادثه آنناپدید کشتهشدهواحمداسماعیلنیزپساز ایندرگیری در

گزارششد. تلوزیونیعراق مذکوردراخبار
پادگان همزمانباشکستنیروهایمتحدهاحمدبصریوضیاءالکرعاویدر

یه امحد البصری، ص6. 1 . احلسین، مدعی املهدو
2 .  حماضر التحقیق اخلاصة بأحداث الزركة، املعلومات الوطین، ص6۴ و الشرق االوسط، معد فیاض بغداد، 1۴ / 11 / 

1386هـ.ش.
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گروه»انصارمکتب«و انشقاقشدهوبهچهار الزرگه،جریاناحمدبصریدچار
»احالس«و»رایاتسود«و»جیشالغضب«تقسیمشدند.

انصار مکتب
است دوازدهم؟ع؟ امام فرستاده و فرزند که احمد نام به فردی آنان،  باور  در
از کردهودرحالحاضر وجودداشتهوباهدفآمادهسازیقیامحضرتظهور

ارتباطمیباشد. طریقفیسبوکوپالتاکبامردمدر

انصار رایات سود
گروه،احمدبصریرانزدخوددانستهوانصارمکتبرابهدروغگوییمتهم این
میکنند.بنابراینانصارپرچمچنینشخصیراقبولنداشتهوازویوانصارش

تبّریمیجویند.
اساس که میگردد خالصه زیر موارد در پرچم انصار باورهای کلی طور به

اختالفاتآنراباانصارمکتبرقممیزند:
پادشاه عبداهلل ملک مرگ روز  در که است این گروه این ادعاهای از یکی
با  بهدیدار و کرده انتخاب را رایاتسود اتباع  از نفر عربستان،احمدالحسن12
کرده ناراحتی اماممهدی؟ع؟بردهواماممهدی؟ع؟ازخیانتمکتبنجف،ابراز

است.
رایاتسودبراینباورندکهاحمدبصریدرکتباولیهخود،بهخیانتوارتداد
آنهابخاطرجمع و انصار)همچونشیوخمکتبنجف(،هشدارداده از بعضی

گوییمرتکبشدهاند. کذب آوریاموالبه
رایاتسودمعتقدند؛کتبیکهبعدازغیبتاحمدالحسنالبصریبهاسماومنتشر
شدهاست،دارایاشکاالتعلمیفراوانبودهوهیچکدامازآناننوشتهوینیست.
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رایاتسوداذعاندارندکهمکتبنجف،قوانینوکلماتاحمدبصریوقانون
ازدولتوحکومتعراقدرخواست که کردهاست،چرا رانقض کمیتاهلل حا
کردهواینمطلبعالوهبرتاییدحکومت نمایندهدرمجلساستانبصرهعراق

کمیتاهللبهشمارمیرود. عراق،بهمنزلهخیانتونقضقانونحا
رایاتسود؛عبداهللهاشم)سازندهمستندظهور(1،پسازاحمدبصری، باور در

همانمهدیدومدرحدیثوصیتشیخطوسی؟هر؟است.2

جیش الغضب اإللهی
تاریخ  در شده، تاسیس الجابری عبدالرزاق شیخ سرکردگی به که گروه این
)1397/9/22هـ.ش(باانتشاراساسنامهایمتشکلاز102مادهبههمراهیک
بیانیه)در7بند(،جیشالغضبراباعنوان»الهیئةالُعلیاإلدارةمشروعاإلصالح
و کرده معرفی اسالمی حکومت تشکیل در احمدالحسن نماینده و المهدوی«
تمامیاتباعاحمدالحسنوتمامیمراجعتقلیدشیعهومردمعراقرابهتبعیت

ازخودفراخواندند.

انصار احالس
را خود شده، تأسیس مغربی توفیق سرکردگی به که احالس، شاخه درباور 
به اثباتسخنخود برای و دانسته احمدالحسن قیام زمان تا  انتظار به موظف

اینروایتآمدهاست: امامصادق؟ع؟استنادمیکنند.در روایتیاز

1 .  عبداهلل هاشم مسئولیت های مهمی در خبش تبلیغایت و مستند سازی و راه اندازی شبكه های تبلیغی در فضای جمازی 
برای امحد بصری داشته است. وی با ارائه اسناد و شواهد متعددی اثبات می مناید كه مطالب صفحه فیسبوكی كه به نام 

امحد احلسن است، توسط واثق احلسیین و توفیق مغریب و مدیران مكتب جنف نگاشته می شود نه امحد بصری. 
یسنده موجود است كه در متامی آهنا به موارد فوق  2 .  فیلم های منتشر شده توسط انصار پرچم)رایات سود( در نزد نو

یح كرده اند. اشاره صر
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؛خانه نشین باشید و تا ما در خانه  نشسته ایم شما نیز بنشینید و چون 
ً
و� َ��جْ

متحّرك ما حركت كرد بسوى او روانه شوید هر چند با دست و سر زانو باشد«.1 

فعالیت جریان در ایران �
گذشـــت؛فرقــــهانحرافیاحمدبصــــریازسال)1379هـ.ش( که همانطــــور
منشد آل چاسب مشتت حیدر مسئولیت با رسمی صورت به را خود فعالیت
تاریخ)81/9/21 کردوبادستگیریویوهمراهانشدر درشهرمقدسقمآغاز
واقعهپادگانالزرگه،فعالیت هـ.ش(وازسوییباشکستجریاناحمدالحسندر
آمدهونمّوچشمگیرینداشت.تااینکهاز ایرانبهحالتتعویقدر اینجریاندر
کبرجوکاروعباسفتحیهبهاینجریان،به سال)1393هـ.ش(باپیوستنعلیا

میزانتبلیغاتوجذبشدگانافزودهشد.
درسال)139۴هـ.ش(موسسهایباعنوان»وارثینملکوت«درفضایمجازی
این دانست. نجف مکتب نظر تحت را خود عملکرد و کرد موجودیت اعالم
ایراننقشقابلتوجهیداشته موسسهدرگسترشدعوتانحرافیاحمدبصریدر
وافرادیهمچون؛عباسفتحیه،احمدمیرعربرضی،سیدحامدمیری،سید
وارثین مدیریت و... بالدی)زمانی( رضا محمد بسیج، محمد هاشمی، حسن
اتباعاحمدبصریخود گروهدیگریاز ملکوترابهعهدهداشتند.همزمانباآن،
راباعنوانموسسه»آخرالزمان«معرفیکردند.افرادیهمچون؛سیدحسینموسوی
کبرجوکارو...درپیشانیموسسهآخرالزمانقرار کهندل،علیا شیرجینی،احمد
گرفتهوضمنفعالیتتبلیغیبرایجریان،عملکردموسسهوارثینملکوتراغیر

کردند. رسمیوانحرافیدانستهواقدامبهمبارزهعلنیباآنان

1 .  نعماین، الغیبة، ص263.
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واقعه تربت حیدریه �
عباسفتحیهبراساسدیدگاهتکفیریوضدیتبانظامجمهوریاسالمی،
توابعخراسانرضوی( یه)از اتباعاحمدبصری1درشهرستانتربتحیدر عدهایاز
مقابل در تجمع با نیز آنان کرد. تحریک نظام علیه بر عقیده، آزادی بهانه با را
اقدامبهضربوشتم تاریخ)29مرداد1397هـ.ش(،  دادگستریشهرستان،در
کردند.درپیایناتفاق،باطراحیعملیاتروانِیبزرگنماییو نیروهایانتظامی
مظلومنمایی،هشتگ»تربتدرخون«درفضایمجازیراهانداختهوخواستار
آزادیدستگیرشدگانشدهوهمزمانضمنمصاحبهبا»صدایآمریکا«اقدامبه

مصاحبهنمود.
از مبهم تصویری و بیانیه  انتشار با بصری احمد اینحادثه،  از پس روز یک
گرفتهحمایت درگیریپیروانشدرصفحهرسمیفیسبوکازاغتشاشصورت

کردهونوشت:
ایران؛ازسیدعلیخامنهایوحکومتایران کودکاندر کردنزنانو »زندانی
کنند کردنهارامتوقف گرانهوزندانی میخواهیمحمالتوبرخوردهایسرکوب
ومومنینوساداتوشیوخطالبواساتیدحوزههایعلمیهقمومشهدوغیر
آنهاصادرشدهاستلغو کهبرایبعضیاز کنندواحکامخودسرانهای آنهاراآزاد
کهزندانیمیشوندوموردبازخواستومحکومیت کند.زیرااینهامردمیهستند
قرارمیگیرندفقطبرایعقیدهشانوخداوندسبحانبهاینامرراضینیست)ال
کارصحیحینمیباشد. کراهفیالدین(وبنابرهرمعیاراخالقیوانسانینیزاین ا
تاریخ)29 یهمشهددر تربتحیدر ادامهفایلویدیویی)برخوردبامومنین(در در

یه كه اغلب آنان در مشاغل آزاد مانند دامداری،  1 .   حدود شصت نفر از اتباع امحد بصری در شهرستان تربت حیدر
بارفرویش و... بودند. برخی از این افراد پس از گذراندن دوره های توجهیی عقیدیت حتت نظر قوه قضائیه،  كشاورزی، خوار

یان امحد بصری برائت جستند. یپ به احنراف خود برده و از جر
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مرداد1397هـ.ش(وجودداردکهچگونگیبرخوردنیروهایامنیتیبامردانوزنان
کهبرایآزادیدونفرازمومنینزندانیشدهدرشهرشانجمعشدهبودن مومنی
کهانجامدادهبودندو رانشانمیدهد.ومتاسفانهآنهابجایتصحیحاشتباهی
کردندوبرخی کنندگانازمردوزنوبچهحمله کردنآنزندانیهابهتظاهر آزاد
کودکانهموجود بینزندانیانزنانو کردندودر کنندگانرازندانی ازتظاهرات

دارد«.1

ماهّیت جریان  ��
آنکهیکفرقه ِفرقانحرافی،بیشاز جریاناحمدبصری،همانندبسیاریاز
فتنه و اختالف ایجاد باهدف که است سیاسی یکجنبش باشد، بوده دینی
صدد در آن، بر عالوه و شده تشکیل اسالمی)شیعی( کشورهای در انحراف و
کارآمدجلوهدادنعلومدینیحوزههای آناستتاباتخریبجایگاهعلماءونا
ازفقهاءجدا را نیابتخاّصهخود،مردم به فقیه نیابتعامه تبدیل با و علمیه

گمانباطلخود،زمینهرابرایفروپاشیحوزههایعلمیهفراهمنماید. کردهوبه
بهعنواننمونه؛احمدبصریدرتخریبجایگاهمراجعتقلیدوعلمایشیعه
انتظارحضرتاماممهدی؟ع؟ آوردهاست:»...آنهاعلمایبیعملیهستندکهدر

1 .  »اعتقــال نســاء و أطفــال یف ایــران؛ نطالــب الســید عــىل خامنــایئ و احلكومــة االیرانیــة ان یوقفــوا محــالت القمــع و االعتــداءو 
یــة احلقــة مــن الســادة و املشــایخ مــن طلبــة و أســاتذة احلــوزات العلمیــة  االعتقــال و ان یطلقــوا ســراح املومنــنی بالدعــوة املهدو
یف قــم و مشــهد و غیرهــم و ان تلغــی االحــكام التعســفیة الــیت صــدرت عــىل بعضهــم. فهــؤالء أنــاس یعتقلــون و حیاســبون و 
كــراه یف الدیــن( و غیــر صحیــح وفــق أی معیــار اخــالیق او  كمــون فقــط ألجــل عقیدهتــم و هــذا ال یرضــاه اهلل ســبحانه)ال ا حیا
یــه یف مشــهد 19-۰8-2۰18 یبــنی اعتــداء قــوات االمــن عــىل مومنــنی و مومنــات بالدعــوة  بــة حیدر انســاین. أدنــاه فدیــو یف تر
یــة احلقــة خرجــوا للمطالبــة بإطــالق ســراح مومنــنی معتقلــنی یف مدینهتــم و لألســف بــدل تصحیــح اخلطــأ و اطــالق  املهدو
ــن ضمــن  ــرة و م ــن خرجــوا یف املظاه ــال بعــض م ــال و اعتق ــن و عــىل النســاء و األطف ی ــداء عــىل املتظاهر ــنی مت االعت املعتقل

املعتقلــنی نســاء و أطفــال«. 
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بسنده فرستادهاش و وصی و مهدی؟ع؟ امام تکذیب به آنها شکستخوردند.
کهدولتهای کفار با مبارزه از و او پیشگاه در ازجهاد را مردم بلکه نمیکنند،
کرد: بیانیهاولشوالاعالم اسالمیرابهغارتبردندمنعمیکنند!«.1همچنیندر
کهتقلید »برهرمسلمانیترکتقلیددرفقهوعملبهاحتیاطواجباستوهر

کردهاست«2. کندبااماممهدی؟ع؟مخالفت

چالش جریان احمد بصری در اسالم �
ِکدرونشیعیاستکهدردهه جریاناحمدبصرییکیازجریانهایخطرنا
کردهاست.اینجریانداراینقشهراهوسناریوییازپیش وبروزپیدا اخیرظهور
کهآنراازدعوتهاوتفکراتانحرافیپیشینمتمایزساختهو تعیینشدهاست
درردیفجریانهاییهمچونفرقهضالهبهائیتوتصوففرقهایقراردادهاست

راستایاثباتاینسخنبهدونکتهاساسیاشارهمیگردد: کهدر

م در مذهب تشیع �
ّ

الف. هدف قرار دادن مسائل ضروری و مسل
در مسائلی که بودند دعوتهایی تنها پیشین، انحرافی دعوتهای أغلب
موردصاحبانخودارائهمیدادندتابهواسطهآنمقامآنانرابزرگجلوهدادهوبه
اهدافواغراضمادیخوددستیابند،حالآنکهدعوتانحرافیاحمدبصری
ماتوضروریاتمذهبحّقهتشّیعراموردهدفقراردادهودرصددتغییر

ّ
مسل

اینخصوصمیتوانبهایجادانحرافدرعدد کهدر وانحرافآنهابرآمدهاست
ائمهمعصومین؟مهع؟،تغییرمفهومودایرهعصمت،مصادرهمهدویتوقائمیتو

کرد. ادعایشارعّیتاشاره

1 .  امحداحلسن، املتشاهبات، ج1، ص۴8، س2۰.
یة، ص186. 2 .  ادعیاء املهدو
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که با دعوت احمد بصری مخالفت دارند:  � ب. تکفیر شیعیانی 
انحرافی جریان برخورداری تشیع، روی پیش چالشهای مهمترین از یکی
دعوت این که است مسلمانانی تمامی درباره تکفیری بینش از بصری احمد
کردهاند.1لذااحمدبصریبراساسالقائات انحرافیرانپذیرفتهویاباآنمخالفت
پیروان به را گیرندهای انتقام و آلود خون بینش خود، قائمیت اعالم و تکفیری2
خوددادهاستتابهمحضتمّکنآناندررویزمین،بهرؤیاهایخودجامهعمل
کهاحمد که؛پیرواناحمدبصریبراینعقیدهاند بپوشانند.ایندرحالیاست
کردوبهمدتهشتماه کهباشمشیرقیامخواهد اسماعیلهمانقائمیاست
کهبر کرد.3اینمسألهبهاینمعناست کشیدهومردمراقتلعامخواهد شمشیر
کند،بهمدتهشتماه گراحمدبصریدرزمینتمّکنپیدا آنان،ا اساسپندار
و اینکهذرهایشفقت بدون زمینمیریزد، بر را ومتصلخونهایمردم متوالی

رحمتیداشتهباشد.۴
در و ندانسته محترم نیز را خود مخالفین مال تکفیر، بر عالوه بصری احمد
مواردیتصاحباموالآنانراجایزدانستهاست.بهعنواننمونهبهدومورداشاره

میشود:

1 .  امحد بصری اعالم كرد: »و أعلن بإسم االمام حممد بن احلسن املهدی؟ع؟ أن كل من مل یلتحق هبذه الدعوة و یعلن البیعة 
لویص االمام املهدی؟ع؟ بعد 13 رجب 1۴25 فهو خارج عن والیة عىل بن ایب طالب؟ع؟ و هبذا ایل جهمن و بأس الورد 
املورود... و ان رسول اهلل حممد بن عبداهلل؟ص؟ بریء من كل من ینتسب الیه و مل یدخل یف هذه الدعوة و یعلن البیعة...«. 

بیانیه 1۰ / 5 / 1383 هـ.ش.
2 .  در كتاب شرایع االسالم، خمالفنی خود را در ردیف كفار و نواصب دانسته و آنان را كافر و جنس خوانده است. شرایع 

االسالم، ج1، ص35.
3 .  این باور بر اساس استناد به رواییت در منابع اهل سنت است كه گفته شده: »و خیرج قبله رجل من أهل بیته بأهل الشرق  و 
حیمل السیف عىل عاتقه مثانیة أشهر یقتل و میّثل و یتوّجه إیل بیت املقدس، فال یبلغه  حیت  میوت«. الفنت بن محاد، ص2۴5.

یة اخلامتة، ج1، ص2.  ۴ .  ر.ک: خباز، املهدو
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کار 1. دریافت پول بیشتر از صاحب 
از  و است مسلمان شرکت صاحب که میکنم کار شرکتی در من سئوال.
عهده به من نقل و حمل و جابجایی هزینه میباشد. شما دعوت مخالفین
کهبرایحملو کهبیشازمبلغی صاحبشرکتاست.آیابرایمنجایزاست
گر۵00درهمهزینهمی کنم؟مثالا کنمراازصاحبشرکتمطالبه نقلهزینهمی

کردهام؟ کنمبگویم1000درهمهزینه
آنان مال و هستند مهدیین1 و ائمه دشمنان اینان الحسن: احمد پاسخ
برایتوجایزاست.2 کار واین کهتوانستیازمالاوبردار احترامیندارد.تامیزانی

2. استفاده از بسته اینترنت همسایه
کزغیردولتی اینترنتیکیازمرا سئوال.آیااستفادهشخصیوبدوناجازهاز

برایماجایزاست؟
گرصاحبمال)اینترنت(مخالفائمهومهدیینباشد، پاسخاحمدالحسن:ا
کنی!3 اینترنتاواستفاده اینصورتمالاوهیچاحترامینداردومیتوانیاز در
ایننوعازتکفیروتمامیبینشهایتکفیریموجوددرجهاناسالم،ریشهدر
کجفهمیروایاتودوریازعقلداشتهومیتوانمهمترین گراییافراطی، نقل
کهقرنهای کرد.پرسشی عللپیدایشاینبینشرادرسهمسألهمذکورجستجو
شده مختلفی مکاتب تأسیس به منجر و کشانده التهاب به را اسالم نخستین

است،ناظربهحدومرزعقلونقلمیباشد.
کنارگذاشتنعقلوبارویکردیافراطیبهحدیث)البتهبا لذااحمدبصریبا

1 .  مهدینی، جایگاه خود ساخته ای است كه امحد بصری با استناد به اخبار آحاد ضعیف و خالف مشهور به آن دست 
یافته و خود را اولنی مهدی از مهدینی دوازده گانه بعد امام مهدی؟ع؟ میداند.

3 .  مهان، ج2، سئوال 2.137 .  اجلواب املنیر، ج۴، سئوال 3۴6.
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تدلیس،تقطیع،تحریفوتأویلاحادیث(،توانفهمروایاتراازپیروانخودسلب
بدیهیات تعارض درصورت کهحتی است کرده ترسیم نوعی به را فضا و کرده
اینرو، عقلیباروایاتضعیفوحتیمجعول،بدیهیاتعقلیراانکارمیکنند.از
کهبااندیشهاینجریان حدیثگراییافراطیودوریازعقلازویژگیهاییاست

گرهخوردهوبرهمیناساسدرورطهبینشتکفیرافتادهاند.

پرسش های درس

كنید.. 1 علت خروج احمد بصری از حوزه علمیه را بیان 
گروه های تشکیالتی احمدالحسن را نام ببرید..   سه نمونه از 
كنید..   تفاوت بین انصار پرچم و مکتب را تبیین 
بینش تکفیری احمدالحسن از چه مقوله ای نشأت یافته است؟.  
كنید..   كلی جریان احمدالحسن را تشریح  اهداف 



 درس دوم
ادعاهای احمدالحسن 
البصری





واهــــی، ادعاهای با تا آنهستند درصـــدد دروغیــــن، مدعیان که هرچنـــــد
کردهوبدینوسیلهبهامیالنفسانیخوددست احساساتدینیمردمراتحریک
امر ازهرادعاییفروگذارنشدهومدعی و پافراترنهاده یابند،لیکناحمدبصری
کنونبیشترین کهتا گردیدهاست.ویازجملهکسانیاست امامتووصایتنیز

کهبهبرخیاشارهمیشود: ادعایمهدویترابهنامخودرقمزدهاست
را.1 آن که کسی برای گمراهی از نگهدارنده به که - تشخیصی نص با من

بپذیرد،توصیفشده-بهنزدشماآمدهاموباعلمآمدهاموپرچمالبیعةهلل
رابرافراشتهام:»وقدجئتکمبالنصالتشخیصیالموصوفبأنهعاصممن

الضالللمنتمسکبه،وجئتبالعلمواالنفرادبرایةالبیعةهلل«.1
امام.2 وفات از بعد دوازدهگانه جانشینان از جانشین اولین الحسن؛ احمد

مهدی؟جع؟است:»اولأوصیاءاإلمامالمهدیاالثنیعشربعدوفاته«.2
فرزنداماممهدی؟جع؟است:»ابناإلمامالمهدی؟ع؟«.3.3
بـن.۴ محمـد المهـدی اإلمـام »رسـول اسـت: مهـدی؟جع؟ حضـرت سـفیر

الحسـن؟ع؟«.۴

1 .  الوصیة املقدسة الكتاب العاصم من الضالل، ص26.
3. مهان، ص2.33. اجلواب املنیر، ج1، ص33.

۴. مهان، ص33.



درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری   46

وزیراماممهدی؟جع؟بعدازظهوراست:»وزیراإلمامالمهدی؟جع؟بعد.۵
ظهوره«.1

باإلمام.6 المؤمنین »أول است: ظهور از بعد امام؟جع؟ به مؤمن اولین
المهدیبعدظهوره«.2

اونائبمهدی؟ع؟است:»هونائبالمهدی؟ع؟«.7.3
اولینمهدیازدوازدهمهدیاست:»أولالمهدییناالثنیعشر«.8.۴
کند،.9 تنمنحصر دوازده در را امامت که نمیشود پیدا دلیلشرعی هیچ

اماممهدی؟ع؟  از بعد امامت  براستمرار ادلهشرعیمتواتر،داللت بلکه
درنسلدوازدهگانهمهدییندارد:»الیوجددلیلشرعییحصراالمامةفی
اثنیعشرامامًا،بلاالدلةالشرعیةمتواترةعلیاستمراراالمامةبعداالمام

یتهالمهدییناالثنیعشر«.۵ المهدی؟ع؟فیذر
امامواجباالطاعةازسویخداونداست:»اماممفترضالطاعةمناهلل«.10.6
یادیداللتبراینداردکهامامسیزدهم،همانقائماست:»وردت.11 روایاتز

کثیرةتدلعلیأناالمامالثالثعشرهوقائمآلمحمد؟ص؟«.7 روایات
»القائم.12 است: امام  چهار و بیست از سیزدهم امام و قائم همان احمد

احمد...الثالثعشرمناالئمةاالربعةوالعشرین«.8
اماماناهلبیت؟مهع؟.13 مقاماوایناستکهخلیفهایازخلفایالهیواماماز

است:»مقامه:خلیفةمنخلفاءاهللواماممنأئمةاهلالبیت«.9

2. مهان.1. بیان احلق و السداد من األعداد، ج1، ص۴6.

۴. الرد االحسن یف الدفاع عن االمحداحلسن، ص3.11 .  مهان، ج1، ص۴8.

یه القامئ ؟ع؟، ص7. 6 .  املشاهبات، ج۴، ص5.۴6. االربعون حدیثا یف املهدینی ذر

، ص71.
ً
8 .  قبل الطوفان الثاین امحد املوعود، ص7.39 .  ما بعد االثین عشر اماما

9 .  الوصیة املقدسة، ص63.
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قائمهمانمهدیاولاستنهاماممهدی؟ع؟:»القائمهوالمهدیاالول.1۴
ولیساالمامالمهدی؟ع؟«.1

از.1۵ پس و کرد خواهد آماده مهدی؟جع؟ امام برای را حکومت و دولت
بعد االول کم الحا و لها الرئیسی »ُممّهد بود: خواهد کم حا اولین ایشان

قائدهااالمامالمهدی؟جع؟«.2
همانایمانیزمینهسازظهورمقدساستواویکیازسیصدوسیزدهنفر.16

کنیهاش بودهوپرچمرابهاماممهدی؟ع؟تحویلمیدهد.اسماواحمدو
المقدسو عبداهللیعنیاسرائیلاست.»إنالیمانیمّمهدفیزمنالظهور
منالثالثمائةوثالثعشرویسلمالرایةلالمامالمهدی.3فاسمهاحمد

کنیتهعبداهللأیاالسرائیل«.۴ و
من.17 و احمد اسمه »الیمانی میباشد: بصره از و احمد یمانی اسم

البصره«.۵
روایـاتبـهآنتصریـحشـدهاسـت:»معصـوٌممنصـوص.18 معصـومبـودهودر

العصمـة«.6
احمد.19 السید »دّرس است: مهدی؟جع؟ امام  از مستقیم تعلیم تحت

الحسنعلییداالمامالمهدی؟جع؟«7
پیامبر.20 و عیسی و موسی و ابراهیم و نوح دعوت همانند من دعوت پس

کدعوة و کدعوةموسی و إبراهیم و نوح کدعوة »فدعوتی اکرم؟ص؟است:
کدعوةمحمد؟ص؟«.8 عیسیو

2. مهان، ج1، ص1.26۰ .  املشاهبات، ج۴،ص۴۴.

یخ 9 / 3 / 138۴ هـ.ش. 3 .  بیانیه )الیماین املوعود(، تار
5 .  املتشاهبات، ج۴، ص۴.۴6. بیان احلق و السداد من األعداد، ج1، ص۴6.

7 . مهان، 6.۴۴. مهان، ص۴3.

8. اجلواب املنیر، ج1، ص7.
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اهلل.21 إرادة هی »إرادتی است. خداوند خواست و اراده همان من اراده
سبحانهوتعالیومشیئته«.1

إلی.22 المستقیم الصراط »أنا نعیمهستم: بهشت بهسوی راهمستقیم من
جناتالنعیم«.2

نابودمیشود:»منتخلفعنی.23 و ک کندهال ازمنرویگردانی که کسی
هلکوهوی«.3

اوروشنترینستارگان،زرهداوود،ستارهششپروستارهصبحاست:»انه.2۴
سعدالنجومودرعداوودوالنجمةالسداسیةونجمةالصبح«.۴

کتابخداوقرآنناطقاست:»کتاباهللوالقرآنالکریمالناطق«.2۵.۵ 
کردهاست:.26 رسولخدابهاووصیتواسموی،نسبوصفتویرابیان

»انرسولاهلل؟ص؟وصیبهوذکراسمهونسبهوصفته«.6
»ان.27 کردهاند: بیان محلم و صفت نسب، اسم، با را من ائمه؟مهع؟

االئمة؟ع؟ذکرونیباسمیونسبیوصفتیوسکنی«.7
اشعیا،ارمیا،دانیالویوحنامردمزمینرابهآمدنمبشارتدادهاند:»ان.28

سنین قبل االرض ألهل أمری بینوا البربری ویوحنا ودانیال وارمیا اشعیا
طویلة«.8

خونامامحسین؟ع؟بهخاطرخداوپدرشواحمدالحسنریختهشده.29
أبیه؟ع؟ کربالءهللوألجل فی الحسین؟ع؟سالت اإلمام »اندماء است:

وألجلأحمداسماعیلنفسه«.9

یخ 1۰ / 5 / 1383 ه.ش.1 .  اجلواب املنیر، ج1، ص8. 2 .  بیانیه برائت در تار

۴. بیان احلق و السداد، ج1، ص3.38 .  مهان.

6. اجلواب املنیر عبر االثیر، ج1، ص5.18. مهان، ص1۴.

8. مهان، ص7.2۰. مهان، ص19.

9. مهان. 
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المشار.30 »أنه است: شده اشاره وی به رسول عنوان با بسیاری آیات  در
 َ َع�ث �جْ

�نَ َ��ةَّى �نَ �ی �جِ ِ
� ُمَعدنّ

کثیرةمنالقرآن،منها>َوَم� ُك�نَّ الیهبالرسولفیآیات
ى  ِ

�ن  َ َع�ث �جَ ی  ِ �ن
َّ
�ل >ُهَو  <؛2 �نٌ �ی ُم�جِ َرُسوٌل  اَءُهْم  �جَ ْد  َو�ةَ ْكَ�ى  ِ

�ل�نّ ُهْم 
َ
ل ى 

�نَّ
أَ
�< َرُسولًا<؛1

ِحْكَم�ةَ إَِو�نْ 
ْ
��جَ َو�ل ِك�ةَ

ْ
ُمُهْم �ل ِ

ّ
َعل ُ ِهْم َو�ی �ی ّكِ �نَ ُ ِ� َو�ی ��ةِ �یَ

آ
ِهْم � �یْ

َ
و َعل

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

�یّ ّمِ
اأُ

ْ
�ل

ُهْم  �نَ �یْ َ َى �ج �نِ ُهْم �ةُ
ُ
اَء َرُسول � �جَ دنَ �إِ

�ةٍ َرُسوٌل �نَ ّمَ
أُ
<؛3>َوِلكُّلِ � �نٍ �ی اٍل ُم�جِ

َ
ل ی �نَ �نِ

َ
ُل ل �جْ
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َ
ل �نْ ُ ا �ی

َ
ْسِط َوُهْم ل �ةِ

ْ
�ل �جِ

و.31 رسالت از اعم علی؟ع؟؛ حضرت و پیامبراکرم؟ص؟ اختیارات همه
المهدیاالولیجتمعدور والیت،درمهدیاولجمعشدهاست:»ففی

محمد؟ص؟ودورعلی؟ع؟،أیالرسالةوالوالیة«.6
هماناختمنبوت،یعنیبهانتهاءرسیدننبوتوتوقفآنامرینادرست.32

است:»أنختمالنبوة،أیانتهاءالنبوةوتوقفهاأمٌرغیرصحیح«7
پرشده.33 وجور ازظلم آنکه  از بعد کرد، پرخواهد داد و ازعدل را زمین

است:»انهیمألاالرضقسطاوعدال،بعدماملئتظلمًاوجورًا«.8
باقیماندهآلمحمد؟ص؟است:»انابقیةآلمحمد«.3۴.9
تأییدشدهجبرائیلاست:»مؤیدبجبرائیل«.3۵.10
استوارومحکمشدهمیکائیلاست:»مسددبمیکائیل«.36.11
بإسرافیل«.37.12 یاریشدهاسرافیلاست:»منصور

2. دخان، 1.13. اسراء، 15.

۴. یونس، 3.۴7. مجعه، 2.

6 .  مهان ، ج۴، ص5.۴6. اجلواب املنیر، ج1، ص2۴.

8. بیانیه امحد احلسن 9 / 3 / 138۴ هـ.ش.7 .  النبوة اخلامتة، ص16.

1۰. مهان.9. اجلواب املنیر، ج1، ص۴1.

12. مهان.11. مهان.
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یاریمنبرمسلمانانواجباست:»یجبعلیاالمةنصرتی«.38.1
کهبهمنایماننیاوردواردجهنممیشود:»منلمیؤمنبیفهوفی.39 کسی

النار«.2
مؤیدبهروحالقدساست:»مؤیدبروحالقدس«.۴0.3
انجیلبیانشدهاست:»مذکورفیاإلنجیل«.۴1.۴ نامشدر
توراتآمدهاست:»مذکورفیالتوراة«.۴2.۵ نامشدر
کهجانخودشرافدانمود:»شبیهعیسیبن.۴3 همانندعیسی؟ع؟است

مریم؟ع؟الذیفداهبنفسه«.6
برترازعیسیبنمریماست:»أفضلمننبیاهللعیسیبنمریم«.۴۴.7
یا.۴۵ رؤ فی القائم »الَخروف است: یوحنا خواب در خاسته بهپا گوسفند

یوحناالالهوتی«.8
بالتوراة.۴6 الناس »اعلم است: قرآن و انجیل تورات، به مردم عالمترین

واإلنجیلوالقرآن«.9
است..۴7 کرده ارسال علمیه حوزههای اصالح برای را او مهدی؟ع؟ امام

»أرسلهاالمامالمهدی؟ع؟لالصالحفیالحوزةالعلمیة«.10
خبرعظیماست:»انهالنبأالعظیم«.۴8.11
فی.۴9 »حجر است: علی؟ع؟ دست در نوح کشتی نجاتدهنده سنگ

یمینعلیبنأبیطالبألقاهفییوملیهدیبهسفینةنوح«.12

یخ 1۰ / 5 / 1383 هـ.ش. 2. مهان.1. برائت صادر شده در تار

۴. مهان، ص3.25. اجلواب املنیر، ج1، ص۴1.

6. اجلواب املنیر، ج۴، ص5.۴6. مهان.

8. مهان.7. مهان.

1۰ .  اجلواب املنیر، ج1، ص9.37. املتشاهبات، ج۴، ص۴6.

12. اجلواب املنیر، ج1، ص11.16. بیان احلق و السداد من األعداد، ج1، ص۴5.
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نبیه.۵0 به نجی اهلل »ان داد: نجات آتش از را ابراهیم او واسطه به خداوند
ابراهیم؟ع؟مننارنمرود«.1

خداوندبهواسطهاویونسراازشکمماهینجاتداد:»اناهللخلصبه.۵1
نبیهیونس؟ع؟منبطنالحوت«.2

بن.۵2 موسی به کلم اهلل »ان گفت: سخن خدا با موسی؟ع؟ او واسطه به
عمران؟ع؟علیالطور«.3

تفلق.۵3 عصا »جعله بزند: یا در به تا داد قرار موسی عصای همان را او
البحار«.۴

اورازرهداوودقرارداد:»جعلهدرعًالداوود«.۵۴.۵
کرداست:.۵۵ اوازخودشمحافظت روزاحدبهواسطه امیرمؤمنان؟ع؟در

»تدرعبهامیرالمؤمنین؟ع؟یوماحد«.6
السید.۵6 رسول »انه است: خضر و ایلیا و مسیح فرستاده او همانا

المسیح؟ع؟ورسولإیلیاورسولالخضر«.7
گفت:»دابةاالرض.۵7 کهدرآخرالزمانسخنخواهد اودابةاالرضیاست

التیتکلمالناسفیآخرالزمان«.8
مهرنبوتدرپشتدارد:»بظهرهخاتمالنبوة«.۵8.9
حجراالسوداست:»انهالحجراالسود«.۵9.10

2. مهان.1. اجلواب املنیر، ج1، ص 16.

۴. مهان.3. مهان.

6. مهان.5. مهان.

8. بیوگرایف امحد بصری 18 / 6 / 138۴هـ.ش.7. مهان، ص3۰.

1۰ . مهان، ص9.76 . اجلواب املنیر، ج۴، ص59.
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کهپیامبرخداازآنخبردادهاست:»روضة.60 باغهایبهشتاست باغیاز
منریاضالجنةأخبرعنهارسوالهلل؟ص؟«.1

من.61 أول »انصاره میشوند: بهشت وارد که هستند کسانی اولین یارانش
یدخلونالجنة«.2

روحالقدسنازلنمیشد،مگربههمراهمحمد؟ص؟وپسازوفاتایشان.62
به آنان  از پس و ایشان  از بعد امامان به وسپس منتقلشد بهعلی؟ع؟
االمع ینزل لم االعظم »روحالقدس نازلخواهدشد: مهدییندوازدهگانه
الی بعدهم ثم االئمه الی ثم علی؟ع؟ الی وفاته بعد انتقل محمد؟ص؟

المهدییناالثنیعشر«.3
آل.63 قائم هو الصالح العبد أن الحقیقة »و است: نبی خضر همان او

محمد؟ص؟«.۴
اوناقهصالحاست:»هوناقةالصالح«.6۴.۵
اومردهزندهاست:»هوالحیالمیت«.6۵.6
اوحرزحضرتفاطمه؟اهس؟است:»هوحرزفاطمه؟اهس؟«.66.7
وپرهیزگاریاست:»هو.67 اوصدرنشینمخلوقاتوصاحبنیکوکاری

الخالئقذوالبروالتقوی«.8 صدر
کداماز کهبابررسیهر ادعاهایمذکور،برخیازسخناناحمدبصریاست
آنها،کذبوواهیبودنادلهویروشنمیشود.نکتهقابلتوجهاینکهاحمدبصری

1. اجلواب املنیر، ج۴، ص 76.
یخ 3 / 5 / 1383 هـ.ش. 3 . اجلواب املنیر، ج1، ص2.39.  برائت صادر شده در تار

ین، ص۴۴.  5 .  بیان احلق و السداد من االعداد، ج1، ص۴.5۰ .  رحلة مویس ایل جممع البحر

7 .  مهان،ص6.51 .  مهان، ص۴9. 

8 .  مهان،ص53. 
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برایهیچکدامازادعاهایخودادلهعقلیونقلیمعتبریذکرنکردهوحتیبرخی
گرامیاسالم؟ص؟،حضرتامیرالمومنین؟ع؟،امام ایناوصاف،مختصرسول از
مهدی؟ع؟ویاحتیدرخصوصجبرائیل؟ع؟صادرشدهاند.عالوهبرآن،هرآنچه
انجیلتقدیسشدهراجلوهایاز کهدر گوسفندانی ازسنگوچوبوباغوحتی

خوددانستهاست.

مدعای سیاسی احمد بصری �
باخداوند زمانی و کمدرهرعصر انتخابحا کهحق باوراست این بر وی
باتوجهبه کموبرگزاریانتخاباتندارند.لذا انتخابحا استومردمحقیدر
ایندیدگاه،زمانحاضررانیزمشمولاینقانوندانستهوخودرابهاستنادحدیث
کموخلیفهبرحقالهی کتابالغیبةشیخطوسی؟هر؟،حا موسومبهوصیتدر
تاریخ)1382/9/۵هـ.ش(نامهایخطاببه میداند.ویبراساساینباور،در
رهبرمعظمانقالباسالمیایراننوشتهوتحویلفوریحکومتایرانراخواستار

ایننامهآوردهاست: شدهاست.در
�أى �م�ن د على �لحن لى �لس�ی �إ

ُمو� 
ُ
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كو�ن  عكس� �ة م�م �لمهدی؟ع؟ و �ج لى وصى �لاإ ���ن �إ م �لحكم �نى ��ی سل�ی �ة ک �ج عل�ی

لاد �ل�ی- �ن �نى �ج ��ی سث ���نى �ل�ة �ی ع�ج �لاإ م�م �لمهدی؟ع؟. و على �لسث م� �لاإ عاصى لاأ
1. ���ن لاد ��ی �نى م�ن �كم �ج مك�ی - �ة م��ن � �ل�ن �ن

آ
�ن �نى � �ی ر�ن �ل�ن �وی �هل �لاأ �ل�ةى �ة

تاحدودیعقبنشینی اینباور البتهاحمدبصریدرسال)1393هـ.ش(از

یة، ص173. 1 .  ادعیاء املهدو
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کرسیقانونیدرمجلسعراقبهنوعیمشروعیتدموکراسی کردوبادرخواست
کمیت بهحا راتاییدنمودوحتیدرویدئویمنتشرشدهازدکترعالءسالم1،باور
انتخاباتجدا کمیتاهلل،از اهللبطوررسمینقضشد.عالءسالممیگوید:»حا
نیستوبیارتباطنمیباشد.وکسیتصورنکندکهما،مخالفوضدانتخابات

کم،مشارکتداشتهباشند. انتخابحا هستیم.بلکهمردممیتوانند،در
و کســی هــایخــود،دموکرا کتــاب  کــهاحمدبصــریدر اســت ایــندرحالــی

انتخابــاترابطــورجــدیمخالــفبــاقــرآنودیــناســالمدانســتهاســت.2
تاریخ)1397/۵/2 باگذشتزمان،احمدبصریدرصفحهفیسبوکخوددر
رادر ازمشکالت ازچرخشباورشپردهبرداشتهوراهحلرهاییعراق هـ.ش(،
گفته اینبیانیه کمیتسیدمحمدجعفرمحمدباقرصدردانست.ویدر گروحا

است:
»ماادریتضحك...تبجی.....تلطم.1۵سنةعلیهالقوانهنفسهویریدونها
الجذری التغییر کوحلغیر ما واحتیال لوعصابةنصب بربکمهایدولة تستمر
کنی... گریه السیدجعفرالصدررئیسحکومةانقاذمستقل؛نمیدانمبخندی...
خودترابزنی.پانزدهسال،همانقانونومیخواهندادامهپیداکندشمارابهخدا
ایندولتاستیاگروهکتقلبوکالهبرداری؟!هیچراهحلیجزتغییرریشهای،

بهعنوانرئیسحکومترهاییبخشمستقلنیست«. باسیدجعفرصدر

1 .  دكتر عالء سامل، یكی از پیروان اصىل امحد بصری است. می توان او را در بنی حلقه اصىل مكتب جنف دانست. وی در 
حدود 2۰ سال در ایران حتصیالت خود را ادامه داده و پس از مراجعت به عراق، پرده از راه احنرایف خود برداشت.

2 .  املتشاهبات، ج1، َص95.
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پرسش های درس

كنید.. 1 چند نمونه از ادعاهای احمد بصری را بیان 
وظیفه یمانی در باور احمدبصری چیست؟.  
كه احمد بصری برای اثبات رسول بودن خود آورده را بیان .   یک نمونه از آیاتی 

كنید.
باور احمد بصری درباره روح القدس چیست؟.  
مدعای سیاسی احمد بصری چیست؟.  





درس سوم
قانون شناخت 
حجت های الهی





قانون مسأله البصری، احمدالحسن جریان در استفاده سوء موارد از یکی
امام روایت  از ناقص برداشتی با الهیاست.احمدبصری شناختحجتهای
وضع الهی شناختحجتهای قانون عنوان با ساختهای خود قانون 1 باقر؟ع؟
اینقانوندر»وصیت،سالحوپرچمرسولخدا؟ص؟«2سعیدر کردهوباانحصار

تطبیقمحتوایآنباشخصیتخودرادارد.
باشخصیتخود،بهحدیثموسومبهوصیت ویبرایمطابقتقانونمذکور
کتابالغیبةطوسی؟هر؟3استنادنمودهوباتأویلسالحرسولاهلل؟ص؟بهعلم در
کمیتاهلل،مدعیبرخورداریازسالحوپرچمشدهو وتأویلپرچمبردعوتبهحا

اثباتوصایتوحجیتخوددارد. سعیدر
الهی، حجتهای شناخت قانون استخراج برای او اتباع و بصری احمد

َقاِم  َ ْكِن َو الْ اَئٍة َو ِبْضَعَة َعَشَر ُیَباِیُعوَنُه َبنْیَ الّرُ ِ
ُ

مث
َ

ال
َ
َة ُهَو َو َمْن َمَعُه الّث

َ
ُرُج ِمْن َمّك یِب َجْعَفٍر؟ع؟: »...  خَیْ

َ
ْعِفِّ َعْن أ ُ 1 .  َعْن َجاِبٍر اجلْ

ُهْم 
ُّ
ْرِض ُكل

َ ْ
 األ

ُ
ْهل

َ
َماِء َحیّتَ َیْسَمَعُه أ ْمِرِه ِمَن الّسَ

َ
ِه َو أ َة ِبامْسِ

َ
ّك َناِدی ِبَ ُ یُرهُ  َمَعُه  َفُیَناِدی الْ ِز ُحُه َو َو

َ
َمَعُه َعْهُد َنِبِّ اهلِل َو َراَیُتُه َو ِسال

 
َ

ْشَكل
َ
َسنْیِ َفِإْن أ ُ ِد احلْ

ْ
ُة ِمْن ُول ِكّیَ ْفُس الّزَ ُحُه َو الّنَ

َ
ْیُكْم َعْهُد َنِبِّ اهلِل َو َراَیُتُه َو ِسال

َ
 َعل

ْ
ْم ُیْشِكل

َ
ْیُكْم َفل

َ
 َعل

َ
ْشَكل

َ
ُه اْسُم َنِبٍّ َما أ امْسُ

ٍد َو َعىِلٍّ َراَیًة  ّمَ ٍد ؟ص؟ َفِإّنَ ِلِل حُمَ ّمَ  ِمْن آِل حُمَ
ً
اذا

َ
اَك َو ُشّذ ْمِرِه َو ِإّیَ

َ
ِه َو أ َماِء ِبامْسِ ْوُت  ِمَن الّسَ ْیُكُم الّصَ

َ
 َعل

ُ
 ُیْشِكل

َ
ْیُكْم َهَذا َفال

َ
َعل

ُحُه 
َ

، َمَعُه َعْهُد َنِبِّ اهلِل َو َراَیُتُه َو ِسال َسنْیِ ُ ِد احلْ
ْ
 ِمْن ُول

ً
 َحیّتَ َتَرى َرُجال

ً
َبدا

َ
 أ

ً
ْم َرُجال ْع ِمهْنُ  َتَتّبَ

َ
ْرَض َو ال

َ ْ
َزِم األ

ْ
َو ِلَغْیِرِهْم َراَیاٍت َفال

ِد ْبِن َعىِل...«. تفسیر العیایش، ج 1، ص65. ّمَ َّ َصاَر ِعْنَد حُمَ َسنْیِ ثُ ُ َفِإّنَ َعْهَد َنِبِّ اهلِل َصاَر ِعْنَد َعىِلِّ ْبِن احلْ
2 .  »قانون معرفة احلجة و فقراته الثالث... و هی تنصیب خلیفة و كونه أعلم و أمر املكلفنی بطاعته«. امحداحلسن، عقائد 

االسالم، ص67.
3 .  طویس، الغیبة، ص 151.
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کنند. کردهوتنهابهبخشیازآناستنادمی ابتدایروایتامامباقر؟ع؟راحذف
را روایت این احمدالحسن«، والوصی »الوصیة کتاب در العقیلی ناظم چنانچه

بدینگونهآوردهاست:
ِ�ِهْم  �یْ

�ةً َو ِلعنَ ٍد َو َعِلّىٍ َر��یَ ِل ُمَ�ّمَ �نَّ ِلاآ �إِ
ول : »�نَ �ةُ َ ٍ�؟ع؟ �ی ْع�نَ َ �جِى �ج

أَ
ّیِ َع�نْ � ْع�نِ ُ حج

ْ
ٍ� �ل ا�جِ َع�نْ �جَ

�نِ  ْ ُحَس�ی
ْ
�ل  �ِ

ْ
ُول لًا ِم�نْ  َ�ى َر�جُ �ةَ  َ��ةَّى 

ً
د� �جَ

أَ
� لًا  ُهْم َر�جُ ِم�نْ ْع  �جَّ

�ةَ �ةَ ا 
َ
ل َو  ْر�نَ 

اأَ
ْ
�ل ِم  �نَ

ْ
�ل �نَ ��ةٍ  َر��یَ

علی؟ع؟  و  محمد  آل  برای  همانا  اُ�ُ�؛پس 
َ
ِسل َو   �ُ �ةُ َ َر��ی َو  ِه 

َ
�لّل ّىِ  �جِ

�نَ َعْهُد  َمَعُ� 

آنان  از  هرگز  و  باش  منتظر  پس  هایی.  پرچم  دیگران  برای  و  است  پرچمی 
كه همراه او عهد  تبعیت نکن تا اینکه مردی از فرزندان حسین؟ع؟ را ببینی 

و پرچم و سالح رسول خدا؟ص؟ است«.1 
از که است کسی همان »یمانی است: کرده استدالل چنین ادامه  در وی
همراه خدا؟ص؟ رسول علم و دعوت و وصیت و است امامحسین؟ع؟ فرزندان

اوست«.2
ابتدایروایت کهدر بامراجعهبهاصلروایت،آنچهبهدستمیآیدایناست
ازمسأله،روایتراتقطیع بهششنشانهاشارهشدهوناظمالعقیلیبهجهتفرار
گانه سه قانون برای مستندی روایت، پایانی بخش به استناد با بتواند تا نموده،

احمدبصریبسازد:
�ةٍ .1

ِم��أَ
ُ ا�ث

َ
ل

َّ همراهاو313نفرهستندکهبینرکنومقامبیعتمیکنند.»َمَعُ� �ل�ث
�ِم«. َم�ةَ

ْ
ْك�نِ َو �ل �نَ �لّ�ُ ْ �ی َ ُ� �ج ُعو�نَ ��یِ �جَ ُ َ� �ی َ َع�ةَ َعسث صنْ َو �جِ

اهلِل«..2 عهدنبیاهلل؟ص؟.»َمَعُهَعْهُدَنِبّیِ
َراَیُتُه«..3 پرچمنبیاهلل؟ص؟.»َو
ُحُه«..۴

َ
ِسال سالحنبیاهلل؟ص؟.»َو

یُرُهَمَعُه«.۵ َوِز وزیراماممهدی؟ع؟.»َو

2 .  الوصیة والویص امحداحلسن، ص1.123 .  تفسیر العیایش، ج 1، ص65.
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ُمَناِدی.6
ْ
ال »َفُیَناِدی میشنوند. مردمجهان تمامی را آن که آسمانی صوت

ُهْم«.
ُّ
ُکل ْرِض

َ ْ
ْهُلاأل

َ
یَیْسَمَعُهأ َماِءَحّتَ ْمِرِهِمَنالّسَ

َ
أ َةِباْسِمِهَو

َ
ِبَمّک

عالوهبرآن،چنانچهاحمدبصریبخواهدقانونشناختحجتهایالهیرا
اینروایتبهدستبیاوردباچندمحذورمواجهخواهدشد: از

سایر.1 به تعمیم قابل و شده صادر قائم؟ع؟ شناخت برای روایت این
با الهی انبیاء زیراشناخت نیست. اوصیاء و انبیاء  از اعم الهی، حجج
اوصیاء سایر و بوده  تصور قابل غیر اهلل؟ص؟ رسول پرچم و سالح و عهد

پیامبراکرم؟ص؟نیزباصوتوصیحهآسمانیشناختهنشدهاند.
بهتمامی.2 بهتراست روایتبشناسیم، این با را چنانچهبخواهیمقائم؟ع؟

را اجازه این و شویم متمسک روایت  در مذکور مؤلفههای و شاخصهها
آنانرابرداشتهوبرخیدیگررانادیدهبگیریم. کهبرخیاز یم ندار

شناخت پیرامون بصری، احمد گانه سه قانون به پاسخ در اجمالی نحو به
گفتهمیشود: حجتهایالهی

گرفتهبرایسالحوپرچم،باروایاتمتواتراهلبیت؟مهع؟ اواًلتأویالتصورت
مناسبتیندارند.1

حجت شناخت شاخصه عنوان به نمیتواند اهلل کمیت حا به دعوت ثانیًا
کهچگونهمیتوانمدعیصادق الهیمحسوبشود،زیرااصلسئوالایناست
کمیتاهللدعوتمیکنندبازشناخت؟ راازمدعیکاذب،کههردومردمرابهحا
کمیتاهللمیکنداومدعیصادق کهدعوتبهحا گردرپاسخبگوییم؛هرکسی ا
ایمزیراعینسئوالرادرپاسخقراردادهایم.مانند است،پاسخینادرستداده
کتابراباوجود کنیم:چگونهمیتوانیممالکحقیقیاین کهسئوال ایناست
کهبهدروغادعایمالکیتمیکنندبشناسیم؟درپاسخ کالهبردارانی شیادانو

یالت اشاره شده است. 1 .  در مباحث بعدی به باطل بودن این تأو
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کتابهستماوراستمیگوید!یا گفتمنمالک کهآمدو کسی گفتهشود:هر
که؛چگونهمیتوانأعلممراجعتقلیدرابازشناخت؟ اینکهدرپاسخبهاینسئوال

کرداوأعلماست! کهادعایأعلمبودن کدام گفتهشود:ببینیدهر
ُمعّرِفدیگر از فباشد1وعالوهبرآنبایدبینیاز ُمعّرَ ثالثًاُمعّرِفبایدأعَرفاز
فیدیگر فینیازمندُمعّرِ اینصورتهرُمعّرِ باشدوگرنهتسلسل2پیشمیآید،زیرادر
کدامازوصیتیاعلمودعوت تابینهایتخواهدشد.باحفظاینمقدمه؛هر
تعریف3وشمول۴وتعیینمصداق۵،نیازمند کمیتاهلل؛بهجهتابهامدر بهحا
کهدارایشرایطفوقباشندوبااینحساب،حجتخدابا ُمعّرِفدیگریهستند
فینمذکور؛فاقدشرطمنطقیوعقلی اینسهُمعّرِفقابلشناسایینیستوُمعّرِ

برایُمعّرِفبودنهستند.
رابعًاقانونارائهشدهازسویاحمدبصریاطالقأفرادی6نداردوبامراجعهبه
که؛شناختانبیاءالهی،بهعنوانیکقاعده، آیاتوروایاتمشخصمیگردد
کمیتاهللنبوده متوقفبرارائهوصیت،یابرخورداریازعلمیاصرفدعوتبهحا

1 .  معریف كننده باید از معریف شونده شناخته شده تر باشد. املنطق، مظفر، ص123. 
2 .  تسلسل عبارتست از ترتب امور نامتناهی، بدین صورت كه چیزی معلول چیزی باشد و دومی نیز معلول سومی و سومی 

معلول چهارمی و بدین منوال تا یب هنایت. هنایة احلمکة، طباطبایی، ،ص217.
گرچه  ارائه علم اهلی، یكی از شاخصه های شناخت حجت های اهلی می تواند باشد، اما باید دانست  3 .  به عنوان منونه؛ ا

یف روایات معصومنی؟مهع؟ از این علم چیست و وجه متایز این علم از سایر علوم بشری كدام است؟  كه تعر
۴ .  با مراجعه به آیات و روایات مشخص می شود كه مهه انبیاء به وصیت یا به علم استناد نكرده و حیت برخی از پیامبران 

 به معجزه اهلی متسک كرده اند، لذا این قاعده مشول و اطالق افرادی ندارد.
ً
صرفا

كمیت اهلل، می تواند امر را برای مردم، در تعینی مصداق مشتبه كنند و خود،  5 .  هر كدام از وصیت و علم و دعوت به حا
یرا اسم مذكور در وصیت، قابل صدق بر مهگان بوده و علم نیز می تواند با توجه به سطح علمی  عامل احنراف از حق شوند، ز

كمیت اهلل نیز می تواند از جانب هر كیس اتفاق بیافتد.  یف شود و دعوت به حا و ختصص خماطبنی تعر
یند و این در جایی است كه افراد متعددی در كار باشد  6 .  مشول حكم به حسب افراد خارجی را »اطالق افرادی« می گو
كرام شامل  كرم العامل« كه عامل، افراد خمتلف دارد و حكم ا و طبیعت، قابلیت صدق بر هر یک از آهنا را داشته باشد، مانند: »ا

مهه آن افراد می شود. صدر، حممد باقر، دروس یف علم االصول، ج1، ص237.   
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پیامبران آندرسیره به استناد که کرد اشاره بهوصیت است.مشخصًامیتوان
آنبهعنوانشرطالزمبرایشناختانبیاءنیزیادنشدهاست. الهینبودهوحتیاز
پیشین پیامبر از ارائهوصیتی امکان اساسًا که درمصادیقیدیدهمیشود حتی
کهنمیتواندخودراباوصیت وجودنداشتهاست؛مانندمسالهحضرتآدم؟ع؟،
به و نبوده پیامبری ایشان  از پیش اساسًا زیرا باشد، کرده معرفی پیشین پیامبر

عبارتیسالبهبهانتفاءموضوع1است.
گفتهاست:حضرتآدمازحججالهی احمدبصریدرپاسخبهایناشکال
وصیتی و شده معرفی مردم برای الهی مستقیم نص با ایشان و است مستثنی
<2مردمدانستند �ة �نَ ِل�ی ْر�نِ  �نَ

اأَ
ْ
ى  �ل ِ

اِعلٌ  �ن ِى  �ج
�نّ کهخداوندفرمود:>�إِ نداشتهاست.آنجا

کهآدمحجتخداونداست.3
کههنگامصادرشدناینخطاب گفتهمیشود،برفرضاین درپاسخبهوی
الهی،انسانهایدیگرینیزبودهاند،امابامراجعهبهآیاتقبلوبعد،مشخص
اینخطاب،مالئکهوابلیسبودهونهانسانیا کهمخاطبخداونددر میشود
ه�  �ی ِسُد �ن �نْ ُ ه� َم�نْ �ی �ی َعُل �ن ْ حج

 �ةَ
أَ
کردند:>� موجوداتیشبیهآن.لذامالئکهدرپاسخعرض

که َك<۴درحالیکهسئوالایناست
َ
ُس ل ّدِ �ةَ َحْمِدَك َو �نُ ُح �جِ ِ

َس�جّ
ْح�نُ �نُ

م�َء َو �نَ ُك �لّ�ِ َْس�نِ َو �ی

انسانهاچگونهآدم؟ع؟رابهعنوانپیامبرالهیشناختند،نهابلیسونهمالئکه!
پاسخ بی سئوال این با مواجهه در احمدبصری اتباع  از برخی است ممکن
یابهپیامبری بگویند:ممکناستمردمانزمانحضرتآدم؟ع؟،اورادرعالمرؤ

گفتهمیشود: کهدرپاسخ شناختهباشند،

یک  گر در یک قضیه ای اصال موضوعی وجود نداشته باشد، هر چیزی را میتوان از آن سلب كرد. مثال »قادر بودن شر 1 .  ا
یكی ندارد تا گفته شود كه او قادر است یا نیست. یرا خداوند شر خداوند متعال« سالبه به انتفاء موضوع است ز

3 .  عقائد االسالم، ص2.7۰ .  بقره، 3۰.

۴ .  بقره، 3۰.
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کدامینآیهوروایتاستنادمیکنید؟ اواًلبرایاثباتاینادعایبیاساسبه
ابتدایخلقانسان یادر امامکاظم؟ع؟آمدهاست:»همانارؤ ثانیًاطبقروایتیاز
نبودهوبعدًابهوجودآمدهاست.راویازعلتآنپرسیدوامام؟ع؟فرمود:همانا
خداوندپیامبریرامبعوثفرمودومردمخودرابهعبادتوطاعتخدافراخواند.
کهتواز راانجامدهیمبرایماچهحاصلمیشودوبدان کار گراین گفتندا آنان
کنیدشماراپساز گرازمناطاعت ماثروتمندتروقویترنیستی.ایشانفرمود:ا
گفتندچه کنیدواردجهنممیکنم. گرمخالفت کنموا مرگداخلدربهشتمی
راانجاممیدهی؟فرمودهنگامیکهمرگشمارافراگرفت.گفتندما زمانیاینکار
بینرفتند،بااینسخنانآنپیامبر امواتمانرادیدیمکهتبدیلبهاستخوانشهواز
یارادرخوابآنانقرار گرفتند.پسخداوندرؤ کردهوبهتمسخر رابیشترتکذیب
یارابازگوکردند.ایشانفرمود:خداوند داد.آنانبهنزدپیامبرآمدهوماجرایدیدنرؤ
کندبهاینکهوقتیشمامیمیریدروحتان اینطریقخواستباشمااحتجاج از

همانندخوابمیرودوبهبدنهایتانبازمیگرددتاعقابشوید«.1
اینکههرپیامبریوصیداشتهاست،جایهیچشکینیست،2اما نکته:در
کهمردم،چگونهپیامبرانزمانخودراشناختهاند ایناست محلنزاعوبحثدر
کرده آیاهرپیامبریبرایمعرفیخودبهمردم،بهوصیتپیامبرپیشیناستناد و

است؟

 ِإّنَ اهلَل 
َ

ُة یِف َذِلَك َفَقال
َّ
ِعل

ْ
ُت َو َما ال

ْ
ا َحَدَثْت َفُقل َ ِق َو ِإّنَ

ْ
ل َ ِل اخلْ ّوَ

َ
ْ َتُكْن ِفیَما َمَض یِف أ َم ملَ

َ
ْحال

َ ْ
1 .  از امام كاظم؟ع؟ فرمود: »ِإّنَ األ

 
َ

 َو ال
ً

ْكَثِرَنا َماال
َ
ْنَت ِبأ

َ
َنا َفَو اهلِل َما أ

َ
ا ل َ َنا َذِلَك فَ

ْ
وا ِإْن َفَعل

ُ
 ِعَباَدِة اهلِل َو َطاَعِتِه َفَقال

َ
ْهِل َزَماِنِه َفَدَعاُهْم ِإیل

َ
 أ

َ
 ِإیل

ً
َعّزَ ِذْكُرُه َبَعَث َرُسوال

ْم  ُ اُر َفَوَصَف لَ ُة َو الّنَ ّنَ َ وا َو َما اجلْ
ُ
اَر َفَقال ُكُم اهلُل الّنَ

َ
ْدَخل

َ
َة َو ِإْن َعَصْیُتُمویِن أ ّنَ َ ُكُم  اهلُل اجلْ

َ
ْدَخل

َ
َطْعُتُمویِن  أ

َ
  ِإْن  أ

َ
َنا َعِشیَرًة َفَقال َعّزِ

َ
ِبأ

 
ً
 َو ِبِه اْسِتْخَفافا

ً
ُه َتْكِذیبا

َ
 َفاْزَداُدوا ل

ً
 َو ُرَفاتا

ً
ْمَواَتَنا َصاُروا ِعَظاما

َ
ْیَنا أ

َ
َقْد َرأ

َ
وا ل

ُ
ْ َفَقال  ِإَذا ِمّتُ

َ
 َذِلَك َفَقال

َ
وا َمیَت َنِصیُر ِإیل

ُ
َذِلَك َفَقال

ْیُكْم 
َ
َتّجَ َعل ْن حَیْ

َ
َراَد أ

َ
 أ

َّ
 ِإّنَ اهلَل َعّزَ َو َجل

َ
ْنَكُروا ِمْن َذِلَك َفَقال

َ
ْوا َو َما أ

َ
ا َرأ ْخَبُروُه ِبَ

َ
َتْوُه َفأ

َ
َم َفأ

َ
ْحال

َ ْ
 ِفهِیُم األ

َّ
ْحَدَث اهلُل َعّزَ َو َجل

َ
َفأ

ْبَداُن«. الكایف، ج 8، ص9۰.
َ ْ
 ِعَقاٍب َحیّتَ ُتْبَعَث األ

َ
ْرَواُح ِإیل

َ ْ
ْبَداُنُكْم َتِصیُر األ

َ
ْ َو ِإْن ُبِلَیْت أ ْرَواُحُكْم ِإَذا ِمّتُ

َ
َذا َهَكَذا َتُكوُن أ هِبَ

 
َّ

ْرِض؛ ِهَبُة اهلِل ْبُن آَدَم َو َما ِمْن َنِبٍّ َمَض ِإال
َ ْ
 َوْجِه األ

َ
  َویِصٍ  َكاَن َعىل

َ
ل ّوَ

َ
 اهلِل ؟ص؟:  »ِإَن  أ

ُ
 َرُسول

َ
 َقال

َ
یِب َجْعَفٍر؟ع؟ َقال

َ
2 .  َعْن أ

«. الكایف، ج 1، ص22۴. ُه َویِصٌّ
َ
َو ل
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انبیاءالهیمانندحضرتابراهیمویوسف کههیچکداماز بایدتوجهداشت
گردر وموسیوعیسی؟ع؟؛خودراباوصیتپیامبرپیشینمعرفینفرمودهاندوا
کهبهواسطهوصیت بینتمامیانبیاءالهی،بامواردانگشتشماریمواجهشدیم
پیامبرپیشینشناختهشدهاست،نمیتواندمؤیدادعایاحمدبصریشدهوبا

کلدستیافت. جزءبه
کتابپیامبر کهدر کرد بهعنوانمثالمیتوانبهمسالهپیامبراکرم؟ص؟اشاره
برای هیچگاه و بوده مسیحیان آنهمخاص که است، شده معرفی خود از قبل
معرفیخودبرایمشرکینیایهودیانمّکهبهوصیتحضرتعیسی؟ع؟استناد

نفرمود.

حّجت های الهی ��
کهباآنحریفراقانعیادفع حّجتدرلغت،بهمعنایبرهانوبیانیاست
آندوبه کهاز بیاننقلیوعقلیبودهباشد کنند.1اینبرهانوبیانمیتوانداعماز
کاظم؟ع؟حجتهایالهیرااین حجتظاهریوباطنیتعبیرشدهاست.2امام

کردهوفرمودهاست: گونهدستهبندی
ُسُل  �لّ�ُ �ِهَ�هةُ �نَ

� �ل�نَّ ّمَ
أَ
� �نَ �ةً  �ِ��نَ �جَ �ةً  َّ �ِهَ�هةً َو ُ��ج �ةً �نَ َّ �نِ ُ��ج ْ �ی �ةَ

َّ �ِس ُ��ج
ى �ل�نَّ

َ
ِه َعل

َ
ِلّل �نَّ  »�إِ

برای  خداوند  حجت  همانا  ول؛  ُع�ةُ
ْ
�ل �نَ �ةُ  �ِ��نَ �جَ

ْ
�ل  � ّمَ

أَ
� َو  ؟مهع؟  �ةُ ّمَ �أِ

أَ
ا

ْ
�ل َو  �ُء  �یَ �جِ

�نْ
أَ
ا

ْ
�ل َو 

بندگان، دوگونه است: حجت ظاهری و حجت باطنی. اما حجت ظاهری 
رسوالن و انبیاء و ائمه؟مهع؟ هستند و حجت باطنی عقل ها است«.   

انبیاءوائمهمعصومین؟مهع؟ بینتمامیانسانها،تنهارسوالنو بنابراین،در
به نباشند، شاخصهای چنین دارای که افرادی و بوده خداوند ظاهری حجت

2 .  اللویس و التشیع، ص1.279 .  لسان العرب، ج 2، ص 228.

3 .  الكایف، ج1، ص16.
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زهرا؟اهس؟ میان،حضرت این  در البته نخواهندشد. الهیشناخته عنوانحجج
بر الهی بهعنوانحجت اما امامنیست، یا اینکهپیامبر باوجود و استثناءشده

روایاتیازرسولخدا؟ص؟آمدهاست: تمامیخلقمعرفیشدهاست.چنانچهدر
ى 

َ
َعل ِه 

َ
�لّل   ُ حج َ �نِ ُ��ج ْ ُحَس�ی

ْ
�ل  �ِ

ْ
ُول ْسَع�ةٌ ِم�نْ  �ةِ َو  �نُ  ْ ُحَس�ی

ْ
�ل َو  َحَس�نُ 

ْ
�ل َو  �ِ�َم�ةُ  �نَ َو  َعِلٌى   َو   � �نَ

أَ
�«

حسن،  فاطمه،  علی،  و  من  ِه؛ 
َ
�لّل �ُء  ْوِل�یَ

أَ
�  � �نَ �وأُ ْوِل�یَ

أَ
� َو  ِه 

َ
�لّل ْعَ��ُء 

أَ
�  � �نَ ْعَ��وأُ

أَ
�  �ِ �ةِ

ْ
ل �نَ

حسین و ُنه فرزند حسین؟ع؟ حجت های خدا بر خلق او هستیم. دشمنان 
ما دشمنان خدا و دوستان ما دوستان خدا هستند«.1 

همچنین و رسوالن و انبیاء  از کدام هر شناخت برای که است بدیهی
و قانون اکرم؟ص؟ پیامبر اوصیاء عنوان به معصوم؟مهع؟ امامان شناخت برای

گرفت: کهموردبررسیقرارخواهند شاخصههاییبرایشناختآنانوجوددارد
با.1 عبارتی به و زمان با منطبق نشانههای و قوانین با رسوالن؟مهع؟؛ و انبیاء

قوانیناقتضائیشناختهشدهاند.بنابراینممکناستدرزمانپیامبری
و بوده مردم و پادشاهان توجه مورد تعبیرخواب الهی،مساله پیامبران از
وباارائهمرحلهایبرتروباالترازآن، اینابزار پیامبرالهینیزبااستفادهاز

کند. برتریوحجیتخودرابرآناناثبات
اوصیاءپیامبراکرم؟ص؟؛باقوانینوشاخصههایاختصاصیشناختهشده.2

ودرتمامیمواردبایکدیگرمشترکهستند،لذاقانونشناختحضرت
امیرالمومنین؟ع؟ آن با که است قانونی همان الرضا؟ع؟ موسی بن علی

راشناختهایم.بنابراین،میتوانناماینقانونراقانوناختصاصینامید.

قوانین اقتضائی معرفت انبیاء؟مهع؟ ��
به است ممکن رسوالن؟مهع؟، و انبیاء معرفت قانون شد؛ گفته که همانطور

1 .  صدوق، األمایل، ص132.
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اقتضایشرایطوزمان،تغییریافتهوازقانونمشترکیتبعیتننمایند.چنانچهابن
کرد:»چراخداوندموسیبنعمران؟ع؟راباعصاو سکیتبهامامهادی؟ع؟عرض
یدبیضاءکهابزارجادویندمبعوثکردوعیسی؟ع؟رابامعجزاتطبیومحمد؟ص؟
رابامعجزهکالموسخنرانی؟امام؟ع؟درپاسخفرمود:»هنگامیکهخداموسی؟ع؟
کهبر کردجادوبرمردمزمانهاشتسلطداشتوخدامانندىازآنراآورد رامبعوث
آنتوانانبودندوبوسیلهآنجادوىآنهاراباطلکردوحجتخودرابرآنهاثابتنمود،
کهبیماریهابرمردممسلطبودونیازبه کرد وخداوندعیسی؟ع؟راوقتیمبعوث
طبداشتندوازخدامعالجهایآوردکهمانندشرانداشتندوبهاجازهخدامردهها
کرد کورمادرزادومبتالبهَبَرص1رادرماننمودوحجترابرآنهاتمام کردو رازنده
کههنرغالبهمعصرانشسخنرانی کرد وخداوندمحمد؟ص؟رادروقتیمبعوث
گمانمشعرراهمفرمود(وازطرفخداپندهاودستوراتیشیوا وسخنورىبود)وبه

کرد...«2 گفتارآنهارابیهودهنمودوحجترابرآنهاثابت که آورد
بنابراین،راهشناختاوصیاءوحججالهیبههیچوجهیکساننبودهوممکن
انبیاءورسوالنباتمسکبهقوانینمختلف،حجتبودنخودرابر استبرخیاز

کهبهبرخیاشارهمیشود: کنند، همگاناثبات

خیته شدن  1 .  َبَرص )به فتح باء یك نقطه و فتح راء یب نقطه(: سفیدى اى است كه در ظاهر پوست بدن به هم می رسد از ر
ق سفید، این است كه موضع َبَرص فرو رفته می باشد، مانند موضع داغ و بّراق می باشد  بلغم در باطن آن. و فرق میان آن و هَبَ

ق سفید. و چون سوزین در آن فرو برند، نه خون از آن ظاهر می شود و نه خوناب، به خالف هَبَ
َسِن؟ع؟:  َ یِب احلْ

َ
یِت أِل ّكِ  اْبُن الّسِ

َ
 : َقال

َ
، َقال َبْغَداِدّیِ

ْ
یِب َیْعُقوَب ال

َ
، َعْن أ اِرّیِ ّیَ ٍد الّسَ ّمَ َد ْبِن حُمَ مْحَ

َ
ٍد، َعْن أ ّمَ َسنْیُ ْبُن حُمَ ُ 2 .  احلْ

، َو َبَعَث  ّبِ ِة الّطِ
َ
ْحِر، َو َبَعَث ِعییس ؟ع؟ ِبآل ِة الّسِ

َ
َبْیَضاِء َو آل

ْ
َعَصا َو َیِدِه  ال

ْ
ُم ِبال

َ
ال ْیِه الّسَ

َ
اَذا َبَعَث  اهلُل  ُمویَس  ْبَن  ِعْمَراَن  َعل ِلَ

ا َبَعَث  َّ ُم: »ِإّنَ اهلَل لَ
َ

ال ْیِه الّسَ
َ
َسِن َعل َ ُبو احلْ

َ
 أ

َ
َطِب؟َفَقال ُ ِم َو اخلْ

َ
َكال

ْ
ْنِبَیاِء- ِبال

َ ْ
یِع األ ْیِه َو آِلِه َو َعىل  مَجِ

َ
 اهلُل َعل

َّ
- َصىل

ً
دا ّمَ حُمَ

  ِبِه ِسْحَرُهْم، َو 
َ

ْبَطل
َ
ُه ، َو َما أ

ُ
ْ َیُكْن یِف ُوْسِعِهْم ِمْثل ا ملَ َتاُهْم ِمْن ِعْنِد اهلِل ِبَ

َ
ْحَر، َفأ ْهِل  َعْصِرِه الّسِ

َ
َغاِلُب َعىل  أ

ْ
ُمویس ؟ع؟ َكاَن ال

َتاُهْم ِمْن 
َ
، َفأ ّبِ  الّطِ

َ
اُس ِإیل َماَناُت ، َو اْحَتاَج الّنَ ْم؛ َو ِإّنَ اهلَل َبَعَث ِعییس؟ع؟ یِف َوْقٍت َقْد َظَهَرْت  ِفیِه الّزَ هْیِ

َ
َة َعل ّجَ ُ ْثَبَت ِبِه احلْ

َ
أ

ْم؛  هْیِ
َ
َة َعل ّجَ ُ ْثَبَت ِبِه احلْ

َ
ْبَرَص ِبِإْذِن اهلِل َتَعایل ، َو أ

َ ْ
ْكَمَه  َو األ

َ ْ
 األ

َ
ْبَرأ

َ
ْویت  َو أ َ ُم الْ ُ ْحَیا لَ

َ
ا أ ُه، َو ِبَ

ُ
ْ َیُكْن ِعْنَدُهْم ِمْثل ا ملَ ِعْنِد اهلِل َتَعایل  ِبَ

َتاُهْم ِمْن ِعْنِد 
َ
ْعَر- َفأ : الّشِ

َ
ُه َقال ُظّنُ

َ
َم - َو أ

َ
َكال

ْ
َطَب َو ال ُ ْهِل  َعْصِرِه اخلْ

َ
َغاِلُب َعىل  أ

ْ
؟ص؟ یِف َوْقٍت َكاَن ال

ً
دا ّمَ َو ِإّنَ اهلَل َتَعایل  َبَعَث حُمَ

ْم«. الكایف، ج 1، ص5۴. هْیِ
َ
َة َعل ّجَ ُ ْثَبَت ِبِه احلْ

َ
ْم، َو أ ُ  ِبِه َقْولَ

َ
ْبَطل

َ
ِه  َما أ ِ

َ
اهلِل َتَعایل  ِمْن َمَواِعِظِه َو ِحمک
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گفتوخودرا اول.حضرتعیسی؟ع؟درزماننوزادیبهاعجازخداسخن
کرد،بدونآنکهبهوصیتپیامبرپیشازخود،یابه بهعنوانپیامبرخدامعرفی

کند: علماستناد
�ةُ َو  �نَ م� ُك�نْ �یْ

أَ
� 

ً
�َركا �نى  ُم�ج

َ
َعل َ � َو �ج �یًّ �جِ

�نى  �نَ
َ
َعل َ ��جَ َو �ج ِك�ة

ْ
َِى �ل

��ن �ة
آ
ِه �

َ
ُد �لّل ِى َع�جْ

�نّ �َل �إِ »>�ة
كتاب  �<؛ گفت: من بنده خدایم، مرا  ك�هةِ م� ُدْم�ةُ َ��یًّ لاهةِ َو �ل�نَّ �لّصَ ْو���نى  �جِ

أَ
�

داده و پیغمبر كرده و هر جا كه باشم با بركتم كرده است، و به نماز و زكات ما 
كه زنده باشم سفارشم فرموده است«.1    دام 

وصیت به اتکاء با کتاب، اهل برای را خود دعوت اکرم؟ص؟ پیامبر دوم.
کرد،اماوقتیهمینرسالترابهقریشواهل حضرتموسیوعیسی؟ع؟عرضه

کرد.2 مکهمطرحمیکند،بهامینبودنواصالتخانوادگیاشاستناد
را خود مخاطبین عقلی، استدالل یک ارائه با ابراهیم؟ع؟ حضرت سوم.
او راپیامبرخداخواندهو برتریوقوتاستدالش،خود  ازرهگذر و کرده مجاب

راپذیرفتند:
�نَ  ل�ی �نِ

اآ
ْ
�ل ِ��جُّ 

أُ
� �َل لا  َل �ة �نَ

أَ
�  � ّمَ

َ
ل �نَ ِى 

ّ
َر�ج  � �َل هدن  �ة

ً
� �ج

َ
ْوك

َ
ى  ك

أ
َر� ُل  �یْ

َّ
�لل  �ِ �یْ

َ
�نَّ َعل َ � �ج ّمَ

َ
ل »>�نَ

�نَّ ِم�نَ  ُكو�نَ
اأَ

َ
ِى ل

ّ
ْهِد�نى  َر�ج َ ْم �ی

َ
�نْ ل �أِ

َ
�َل ل َل �ة �نَ

أَ
� � ّمَ

َ
ل ِى �نَ

ّ
� َر�ج �َل هدن  �ة

ً
ا عن ِ �رن َمَ� �ج �ةَ

ْ
ى �ل

أَ
� َر� ّمَ

َ
ل �نَ

�َل  �ةْ �ة
َ
ل �نَ

أَ
� � ّمَ

َ
ل ُ� �نَ ْك�جَ

أَ
� � ِى هدن

ّ
� َر�ج �َل هدن �ةً �ة عنَ ِ �رن ْمَس �ج

َّ ى �لسث
أَ
� َر� ّمَ

َ
ل �نَ �نَ �ی ِ

ّ
�ل

ْوِم �لصنَّ �ةَ
ْ
�ل

ْر�نَ 
اأَ

ْ
م�و��ةِ َو �ل َ�َ� �لّسَ ی �نَ دن

َّ
ِهَی ِلل ْ ْه�ةُ َو�ج َّ ِى َو�ج

�نّ �إِ  
و�نَ

ُ
ِ�ك ْ سث

� �ةُ �ی ٌء ِمّمَ ِى �جَ
�نّ �إِ ْوِم  � �ةَ �ی

1 .  مرمی، 31-3۰.
كرم؟ص؟ در كنار كوه »صفا« روی سنگی قرار گرفت تا مردم را به خداپرسیت دعوت كند. ابتدا با واژه یا  2 .  روزی پیامبر ا
مباحاة كه عرب به جای زنگ خطر به كار می برد، توجه مهه را به خود جلب كرد، آن گاه با استفاده از شخصیت ممتاز خود و 
گر به مشا بگومی پشت این كوه دمشنان مشا موضع  سابقه ی درخشانش در امانت داری و راستگویی به آنان گفت: ای مردم! ا
گرفته اند و قصد جتاوز به مال و جان مشا را دارند، باور می كنید؟ مهه تصدیق كردند و گفتند: آری! ما تا به حال دروغی از 
یش! خود را از آتش جنات دهید من برای مشا در پیشگاه خدا منی توامن كاری بكمن، من  تو نشنیده امی. فرمود: ای گروه قر
مشا را از عذاب دردناک می ترسامن. موقعیت من مهانند دیده باین است كه دمشن را از نقطه دور می بیند و فورا به سوی 

قوم خود برای جنات آنان می شتابد و با شعار خمصوص آنان را از این پیش آمد با خبر می كند. سیره حلب، ج1، ص321.
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َو  ْد َهد��نِ  َو �ةَ ِه 
َ
�لّل ى  ِ

�ن ِى 
و�نّ

ُّ ح��ج
 �ةُ

أَ
� �َل  ْوُمُ� �ة ُ� �ةَ

َّ �نَ َو �ا�ج ِ�ك�ی ْ ُمسث
ْ
� ِم�نَ �ل �نَ

أَ
�  َو م� 

ً
� �ن �ی َ��ن

لا  �نَ  
أَ
�  

ً
م�

ْ
ِعل ْى ٍء 

َ �ث ُكّلَ  ِى 
ّ
َر�ج َوِسَع   

ً
� �أ �یْ

َ سث ِى 
ّ
َر�ج �َء  َسث �ی �نْ 

أَ
�  

َّ
لا �إِ  �ِ �جِ و�نَ 

ُ
ِ�ك ْ سث

�ةُ م�  ا�نُ  �ن
أَ
� لا 

كه شب او را پوشانید ستاره اى را دید، گفت: این  <؛ پس همین  ُ�و�نَ
َ

ّك
دنَ �ةَ �ةَ

كنندگان  گفت: من غروب  كرد  كه غروب  پروردگار من است سپس همین 
این  گفت:  كرد،  طلوع  كه  دید  را  ماه  كه  وقتی  آن،  از  پس  ندارم.  دوست  را 
مرا  من،  پروردگار  گر  ا گفت:  كرد،  غروب  كه  ماه  سپس  است،  من  پروردگار 
كه  گمراهان خواهم بود. پس از آنکه خورشید را دید  گروه  هدایت نکند از 
كه  گاه  آن  پس  است  بزرگتر  این  است  من  پروردگار  این  گفت:  كرد،  طلوع 
خورشید نیز غروب كرد، گفت: اى قوم! من از آنچه شریك خدا قرار می دهید 
كه  كه آسمانها و زمین را آفریده است، در حالی  كسی  بیزارم. من رو آوردم به 
ى محاجه كردند. گفت: آیا با  میانه رو هستم و از مشركان نیستم. و قوم او با و
من در باره خدا محاجه می كنید و حال آنکه مرا هدایت كرده، و من از كسانی 
كه شریکش قرار می دهید نمی ترسم مگر اینکه پروردگار من چیزى بخواهد، 

علم پروردگارم به همه چیز وسعت دارد، آیا متذكر نمی شوید«.1 

قانون اختصاصی معرفت اوصیاء ��
قانونمعرفتاوصیاءپیامبراکرم؟ص؟اختصاصیبودهوتمامیآنحضراتاز
کردهواینقانونباتغییرزمانمتغییرنمیشود. یکبستهمعرفتیمشترکتبعیت
از بطوریکجا بایدمدعیوصایت، که قانوندارایدوشاخصهعمدهاست این

باشد،اینشاخصههاعبارتنداز: تمامیآنهابرخوردار
الف:عالمتیاودایعیازجانبرسولخدا؟ص؟؛

ب:عالمتیاودایعیازجانبخداوندمتعال.

1 .  انعام، 8۰-76.
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گانهموردبررسیقرارگرفتهوباشخصیت ایندوموردبهصورتجدا هرکداماز
اینرهگذرمدعایویابطالگردد. احمدبصریمطابقتدادهمیشودتااز

پرسش های درس

قانون معرفت حجت های الهی در باور احمدبصری چیست؟. 1
گروه دسته بندی می گردند؟.   حجت های الهی در چند 
قوانین اقتضائی انبیاء الهی را توضیح دهید..  
قانون اختصاصی اوصیاء پیامبر؟ص؟ چند نوع است؟.  



درس چهارم
عالئم یا ودایع
 رسول خدا؟ص؟





گرامی یکیازمهمترینادلهاثباتوصایت،برخورداریازعالئموودایعرسول
ارائهآنهابرایمردمناتواننباشد.این اسالم؟ص؟استکهبایستیمدعیوصایتاز

نشانههاوودایععبارتنداز:

عالمت یا ودیعه اول ��
برخورداریاز»کتابمختوموملفوف«؛بهعنوانوصیتنامهرسولخدا؟ص؟به
آنبهعنوان»عهدالنبی«نیزیادمیشود.اینوصیتنامه کهاز ائمهمعصومین؟مهع؟
گردید.امام کتابیمهرشدهبهایشاننازل پیشازوفاتپیامبراکرم؟ص؟درقالب

اینبارهمیفرماید: صادق؟ع؟در
َک  �ةُ ِه َوِ��یَّ ِ ُد َهدن � ُمَ�ّمَ �َل: �یَ �ةَ ِ�، �نَ ��ةِ َل َو�نَ �جْ

 �ةَ
ً
� ��ج ِ� ِك�ةَ ِ

�یّ �جِ
ى �نَ

َ
َل َعل �نَ �نْ

أَ
ّلَ � َو�جَ َه َع�نَّ

َ
�نَّ �لّل »�إِ

�جِى َ��ِل�جٍ 
أَ
� �نُ  �َل: َعِلّىُ �جْ �ةَ ُل؟ �نَ �ی َ��أِ �جْ َ � �ج �ةُ �یَ �جَ َ �ج

�َل: َو َم� �ل�نُّ ْهِلَک. �ةَ
أَ
� �ةِ ِم�نْ  �جَ َ �ج

ى �ل�نُّ
َ
ل �إِ

ى 
َ
ل ّىُ �إِ �جِ

َعُ� �ل�نَّ َد�نَ َه�جٍ �نَ ُم ِم�نْ دنَ �ی َو��ةِ ��جِ �نَ ِك�ةَ
ْ
ى �ل

َ
ا�نَ َعل هم. َو كَ ُ�ُه سلام �هلل عل�ی

ْ
َو ُول

�نَ  �ی ِم�نِ ُموأْ
ْ
ُ� �ل ِم�ی

أَ
ّکَ � �نَ ِ�. �نَ �ی َم� �نِ ْعَمَل �جِ َ ُ� َو �ی  ِم�نْ

ً
م� ا�ةَ ّکَ �نَ �نُ َ �نْ �ی

أَ
َمَ�ُه �

أَ
�نَ َو � �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
ِ� �ل ِم�ی

أَ
�

ی  ِ �ن
َّ
ى �ل

َ
ل ُعُ� ُموَ�ى �إِ ْد�نَ ِلَک �یَ

دنَ
َ
ِ� ُموَ�ى، َو ك ِ �ن ْ ى ��ج

َ
ل َعُ� �إِ ّمَ َد�نَ

ُ ِ�... �ث �ی َم� �نِ  َو َعِمَل �جِ
ً
م� ا�ةَ �نَ

از  پیش  عزوجل  خدای  ِ�؛  �یْ
َ
َعل ُه 

َ
�لّل ى 

َّ
َ�ل َمْهِدّیِ 

ْ
�ل �ِم  �یَ �ةِ ى 

َ
ل �إِ ِلَک 

دنَ
َ
ك ّمَ 

ُ �ث ْعَدُه  َ �ج

كرد و فرمود: ای محمد! این وصیت من به  وفات پیغمبر، مکتوبی بر او نازل 
سوی نجیبان و برگزیدگان از خاندان تو است، پیغمبر؟ص؟ گفت: ای جبرائیل 
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نجیبان كیانند؟ فرمود: علی بن ابیطالب و اوالدش؟ع؟ و بر آن مکتوب چند 
كه  ُمهر از طال بود، پیغمبر ؟ص؟ آن را به امیرالمؤمنین؟ع؟ داد و دستور فرمود 
امیرالمؤمنین؟ع؟  كند،  را بگشاید و به آنچه در آن است عمل  یک مهر آن 
كاظم؟ع؟  كرد... سپس آن را به پسرش، امام  گشود و به آن عمل  یک مهر را 
این  مهدی؟ع؟  حضرت  قیام  تا  و  می دهد  خود  از  بعد  امام  به  نیز  او  و  داد 

چنین است«.1 
و نجباء به پیامبراکرم؟ص؟ وصیت شده، مشخص روایت این اول  در آنچه
َجَبِة الّنُ ی

َ
ِإل ُتَک َوِصّیَ َهِذِه ُد ُمَحّمَ »َیا عبارت با که میباشد خود از پس خلفای

وصیت این مهرهای تعداد روایات، اساس بر است. شده یاد آن  از ْهِلَک«
َ
أ ِمْن

دوازدهعددبودهوبهدوازدهوصی،وصیتشدهاست.چنانچهامامصادق؟ع؟
میفرماید:

�َل  �ةَ َو   
ً
م� ا�ةَ �نَ  �َ َ َعسث �نَْى 

ْ ��ث �جِ وَم�ةً  �ةُ َم�نْ �ةً  �نَ َ�ِ��ی َعِلّىٍ ؟ع؟  ى 
َ
ل �إِ ؟ص؟  ِه 

َ
�لّل َرُسوُل  َع  »َد�نَ

ى 
َ
ل ُعَه� �إِ ْد�نَ ِ� َو �یَ ْعَمُل �جِ َ َِى َو �ی

��ن
َّ  �ل�ث

�نُّ �نُ َ ؟ع؟ �ی َحَس�نِ
ْ
ى �ل

َ
ل ْعَه� �إِ ِ� َو �ْد�نَ َل َو �ْعَمْل �جِ ّوَ

اأَ
ْ
 �ل

�نَّ �نُ

؟ع؟؛  �نِ ْ ُحَس�ی
ْ
ِ� �ل

ْ
ى َو�ِ�ٍ� َو�ِ�ٍ� ِم�نْ ُول

َ
ل  �إِ

ّمَ
ُ ِ� �ث �ی َم� �نِ ْعَمُل �جِ َ َ َو �ی �ِل�ث

َّ  �ل�ث
�نُّ �نُ َ ؟ع؟ �ی �نِ ْ ُحَس�ی

ْ
�ل

رسول خدا؟ص؟ صحیفه سربسته به دوازده ُمهر را به امیرالمؤمنین؟ع؟ سپرد و 
فرمود: نخستین مهر را بشکن و آن صحیفه را باز كرده و بدان چه در آن نوشته 
را  مهر دوم  تا  بده  به حسن؟ع؟ تحویل  را  آن  و سپس  كن  شده است عمل 
بشکند و بدان عمل  كند، و سپس به حسین؟ع؟ داده شود تا او نیز مهر سوم 
كدام از  را شکسته و به آنچه در آن است عمل  كند و سپس به ترتیب به هر 

امامان از فرزندان حسین؟ع؟ داده شود«. 

1 .  الكایف، ج2، ص 229  و  كمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص669.
2 .  نعماین، الغیبة، ص5۴
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امامدوازدهم؟ع؟میباشد.امیرالمومنین اینوصیتدرحالحاضردراختیار
علی؟ع؟میفرماید:

َو  ِهْم  َ���نِ
ْ
ل ُ �ج َو  ِهْم  َس��جِ

�نْ
أَ
� َو  ِهْم  ْسَم��أِ

أَ
� �جِ  �ِ ْ�َحا�جِ

أَ
� َعَ�ُد  َه�  �ی �نِ وَم�ةٌ  �ةُ َم�نْ �ةٌ  �نَ َ�ِ��ی »َمَعُ� 

�؛  به همراه او مکتوبی  ى َ��َع�ةِ ِ
و�نَ �ن

ُ
�ّ �ُرو�نَ ُمحجِ َ�ّ

َ
�ُهْم ، ك �نَ

ُ
اِمِهْم َو ك

َ
ل ِعِهْم َو كَ ��أِ َ��نَ

و  سکونت  محل  و  نسب  و  بنام  اصحابش،  عدد  آن  در  كه  است  زده  مهر 
ُكنیه ثبت شده است، آنان پیشرو در جنگ و در اطاعت از او  شغل و زبان و 

تالشگر هستند«1. 
روایات؛ازصحیفهمختومهباعنوانعهدالنبی؟ص؟نیز همچنیندربرخیاز

یادشدهاست.چنانچهامامصادق؟ع؟فرمود:
�ةَ 

َ ا�ث
َ
ل

َ �ث َو  �ةٍ 
ِم��أَ

ُ ا�ث
َ
ل

َ �ث  �ُ ْ�َحا�جُ
أَ
� ُه 

َ
َ�ْول َو  �ةِ 

و�نَ
ُ
ك

ْ
�ل  �ِ �جَ ِم�نْ ى 

َ
َعل ِم؟ع؟  ��أِ �ةَ

ْ
�ل ى 

َ
ل �إِ  �ُ �نُ �نْ

أَ
� ِى 

�نّ
أَ
ا »كَ

ى 
َ
ِ� َعل ْر�نِ

أَ
ى � ِ

ِه �ن
َ
اُم �لّل

�ةِ َو ُهْم ُ�كَّ ِو�یَ
ْ
ل
اأَ

ْ
ْ�َحا�جُ �ل

أَ
ْدٍر َو ُهْم � ْهِل �جَ

أَ
هةُ �

َ
لًا ِعّ� َ� َر�جُ َ َعسث

َه�جٍ َعْهٌد َمْعُهوٌد ِم�نْ  ٍم ِم�نْ دنَ ��ةَ حنَ  �جِ
ً
وم� �ةُ  َم�نْ

ً
� ��ج ِ�  ِك�ةَ ��أِ �جَ

َ  ِم�نْ  �ةَ ِ��ج �نْ َْس�ةَ ى  �ی
ِ� َ��ةَّ �ةِ

ْ
ل �نَ

كوفه است و اصحابش  كه بر منبر  ِه؟ص؟؛ گویا به قائم؟ع؟ می نگرم 
َ
َرُسوِل �لّل

اطراف  در  هستند  بدر  جنگ  اصحاب  شمار  به  و  تن  سیزده   و  سیصد  كه 
زمین  در  خلقش  بر  تعالی  خداى  كمان  حا و  پرچمداران  آنان  و  هستند  او 
بیرون  طالیی  مهر  با  مکتوبی  خود  قباى  از  امام؟ع؟  كه  آنجا  تا  هستند، 

كه عهدی از جانب رسول خدا؟ص؟ است«.   می آورد 
امامباقر؟ع؟آمدهاست: روایتیدیگراز در

 �ُ �ةْ
َ َو�َر�ث �ةَ ْد  �ةَ ؟ص؟  ِه 

َ
�لّل َرُسوِل   ِم�نْ   َعْهٌد  َمَعُ�   َو  �ِم  َم�ةَ

ْ
�ل َو  ْك�نِ  �لّ�ُ �نَ  ْ �ی َ �ج  �ُ ُعو�نَ ��یِ �جَ �یُ

»�نَ
�ِء؛ پس با او بین ركن و مقام بیعت می كنند و همراه او عهد  �جَ

اآ
ْ
�ل �ُء َع�نِ  �نَ ْ �ج

اأَ
ْ
�ل

كه پسران از پدران به ارث برده اند« .  رسول اهلل؟ص؟ است 

2 .  مهان، ج 2، ص1.672 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص268.

3 .  نعماین، الغیبة، ص282.
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همچنینآمدهاست:
ِد ْبِن  ُحَسْیِن؟ع؟ ُثّمَ َصاَر ِعْنَد ُمَحّمَ

ْ
 َعْهَد َنِبّیِ اهلِل؟ص؟ َصاَر ِعْنَد َعِلّیِ ْبِن ال

َ
»ِإّن

ُثِماَئِة 
َ

ِإَذا َخَرَج َرُجٌل ِمْنُهْم َمَعُه َثال
َ
ِء ف

َ
َزْم َهُؤال

ْ
ال

َ
؟ع؟ ُثّمَ َیْفَعُل اهلُل َما َیَشاُء ف َعِلّیٍ

ا 
َ

 َهذ
َ

َیُقول
َ
َبْیَداِء ف

ْ
ی  َیُمّرَ ِبال َمِدیَنِة َحّتَ

ْ
ی  ال

َ
 ِإل

ً
َرُجٍل َو َمَعُه  َراَیُة َرُسوِل  اهلِل ؟ص؟  َعاِمدا

ُ�و� 
َ
�نَ َمك �ی ِ �ن

َّ
ِم�نَ �ل

أَ
�  �نَ

أَ
 اهلُل  >�

َ
ِتی َقال

َّ
َیُة ال

ْ
ِذیَن ُخِسَف ِبِهْم َو ِهَی ال

َّ
َقْوِم ال

ْ
َمَکاُن ال

ُعُ�و�نَ  ْ َسث �ی ُ لا  �ث ��جُ ِم�نْ َ��یْ َعدن
ْ
�ل ُهُم  �یَ �ةِ

أْ
� �یَ ْو 

أَ
� ْر�نَ 

اأَ
ْ
�ل ِهُم  �جِ ُه 

َ
�لّل ِس�نَ  حنْ َ �ی �نْ 

أَ
� ��ةِ  �أ ِ

�یّ
�لّسَ

�نَ <1؛ همانا عهد نبی خدا؟ص؟ به امام  �ی ِ �ن ُمْع�جِ م� ُهْم �جِ ِهْم �نَ �جِ
ُّ
ل �ةَ ى �ةَ ِ

ُهْم �ن
�نَ �نُ

أْ
� ْو �یَ

أَ
�

سجاد رسید و سپس فرزند او محمد باقر؟ع؟ رسید و سپس خداوند آنچه را 
كه مردی از اهل  گردن بنهید. پس زمانی  خواست انجام می دهد. پس بر آن 
كه پرچم  كرد، همراه او سیصد مرد خواهد بود و در حالی  بیت؟مهع؟ خروج 
رسول خدا؟ص؟ را نیز به همراه دارد، به سوی مدینه می رود تا به منطقه بیداء 
می رسد و می فرماید: اینجا مکان فرورفتن قومی است كه خداوند درباره آنان 
اینکه خدا  از  ایمن شده اند  كرده اند، مگر  كه نیرنگ هاى بد  فرمود: كسانی 
كه احساس نمی كنند عذاب به ایشان  آنها را به زمین فرو برد یا از آنجایی 

كنند«    كه نتوانند فرار  گریبانشان را بگیرد  رسد یا در حال آمد و رفتشان 
و تقدم لحاظ به )کتابمختوم( اینوصیتنامه نزول اینکه؛ توجه قابل نکته
تأخرزمانی،پسازصدوروصیتنامهپیامبر؟ص؟بهمردم3بودهاست.لذاوصیتنامه
تعداد شناخت برای مناسبی معیار وصیت، آخرین عنوان به میتواند مختوم

گرفتهشود.چنانچهابوموسیضریر)نابینا(میگوید: اوصیاء،درنظر
 �ُ ِم�ی

أَ
� ا�نَ  كَ َس  �یْ

َ
ل  

أَ
� ِه 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

ِلاأَ �ةُ 
ْ
ل �ةُ �َل  �ةَ ٍ�؟ع؟  ْع�نَ َ �ج �نُ  �جْ ُموَ�ى  ى  �نِ

َ �ث
َ

�ّ�َ«
�ةُ 

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
ُل َو �ل �ی َ��أِ �جْ َ ِ� َو �ج �یْ

َ
ُمْمِلى َعل

ْ
ِه؟ص؟ �ل

َ
�ةِ َو َرُسوُل �لّل َوِ��یَّ

ْ
ا�ةِ�جَ �ل

؟ع؟ كَ �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ
ْ
�ل

2 .  تفسیر العیایش، ج 1، ص1.66 .  حنل، ۴6-۴5.

3 .  وصیت مكتوب شده توسط امیراملؤمننی عىل؟ع؟.
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ِك�نْ 
َ
�ةَ َو ل

ْ
ل ا�نَ َم� �ةُ

َ
ْد ك َحَس�نِ �ةَ

ْ
��ل �جَ

أَ
� � �َل �یَ ّمَ �ةَ

ُ لًا �ث ْ�َ��ةَ َ�ِو�ی
أَ
� �َل �نَ ُهوٌد �ةَ ُ ؟ع؟ سث و�نَ �جُ َ�ّ ُم�ةَ

ْ
�ل

َل  �نَ �نَ لًا 
ُمَسحجَّ  

ً
� ��ج ِك�ةَ ِه 

َ
�لّل ِد  ِع�نْ ِم�نْ  �ةُ  َوِ��یَّ

ْ
�ل  ِ �ة

َ
ل �نَ �نَ ْمُ� 

أَ
ا

ْ
�ل ِه؟ص؟ 

َ
�لّل َ�ُسوِل  �جِ َل  �نَ �نَ �نَ  ِ��ی

ُد  � ُمَ�ّمَ �یَ ُل  �ی َ��أِ �جْ َ �َل �ج �ةَ �نَ �ةِ 
َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
�ل ى ِم�نَ 

َ
َع�ل �ةَ َو  �َرَک  �جَ

�ةَ ِه 
َ
�لّل �ِء  َم�نَ

أُ
� َمَع  ُل  �ی َ��أِ �جْ َ ِ� �ج �جِ

 �ِ �یْ
َ
ل �إِ �َه�  �یَّ �إِ ِعَک  َد�نْ �جِ  � ِهَد�نَ ْ سث

�ةُ َو   �
ِم�نَّ َه�  صنَ �جِ

�ةْ ِل�یَ َک  َوِ��یَّ ا 
َّ
ل �إِ َدَک  ِع�نْ َم�نْ  َ���جِ  �نْ �إِ �جِ ُمْ� 

ا 
َ
ل �نَ َم�   ِ �ة �یْ �جَ

ْ
�ل ى  ِ

�ن ا�نَ  كَ َم�نْ  َ���جِ  �نْ �إِ �جِ ؟ص؟  ّىُ �جِ
�ل�نَّ َمَ� 

أَ
� �نَ ؟ع؟   

ً
� َعِل�یّ ى  ْع�نِ َ �ی َه� 

َ
ل  

ً
� �ِم�ن �نَ

...؛ حضرت موسی بن جعفر؟ع؟ به  ��جِ �جَ
ْ
ِ� َو �ل �ةْ �نَ �لّسِ ْ �ی َ َم� �ج �ی �ِ�َم�ةُ �نِ ؟ع؟ َو �نَ

ً
� َعِل�یّ

من فرمود: من به امام صادق؟ع؟ گفتم: مگر امیرالمؤمنین؟ع؟ كاتب وصیت 
نبودند؟!  آن  شهود  مقربون  مالئکه  و  جبرئیل  و  كننده  امالء  پیامبر؟ص؟  و 
گفتی، ای  كه  یر انداخت و سپس فرمود: چنان بود  حضرت مدتی سر به ز
ابوالحسن؛ ولی زمانیکه وفات رسول خدا ؟ص؟ در رسید، امر وصیت از جانب 
مالئکه  همراه  جبرئیل  را  مکتوب  آن  آمد،  فرود  مهر  به  سر  مکتوبی  در  خدا 
گفت: ای محمد! دستور بده  امین خدای تبارک و تعالی فرود آورد. جبرئیل 
روند،  ]بیرون  [یعنی علی؟ع؟  كه نزدت هست، جز وصی و جانشینت  هر 
كه تو آن را به او دادی و  گیرد  گواه  تا او مکتوب وصیت را از ما بگیرد و ما را 
خودش ضامن و معتهد آن شود، پیغمبر؟ص؟ به اخراج هر كه در خانه بود، جز 

علی؟ع؟ دستور داد و فاطمه در میان در و پرده بود... .«.1 
نتیجهاینکه؛بایستیمدعیوصایتازاصلاینوصیتنامه)کتابمختوم(به
بین بودهوناماوبهعنوانیکیازاوصیاءدر عنوانودایعرسولاکرم؟ص؟برخوردار
آوردناینوصیتنامه کهاحمدبصریاز بودهباشد.درحالی ائمهاثنیعشرمذکور
عاجزبودهوعالوهبرآن،ناماودرردیفاسامیمذکوردرکتابنمیتواندباشد،زیرا
اینوصیت،برایدوازدهوصیبودهواحمدبصریخودراوصیسیزدهممیداند.

1 .  الكایف، ج 2، ص 31.
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عالمت یا ودیعه دوم ��
لوازمشخصیپیامبراکرم؟ص؟؛دارایمعناومفهوموصایتآن از برخورداری
حضرتاست.چنانچهایناموراتمحوله،توسطامیرالمؤمنینعلی؟ع؟انجام
گردیدوایشاننیزطبقدستور بهایشانمنتقل نیزبرایاولینبار شدولوازممذکور
روایتیآمدهاست: پیامبراکرم؟ص؟،آنلوازمرابهاوصیاءپسازخودتحویلداد.در
ى 

َ
ل �إِ ْوَصى 

أَ
� �نَ  ِ��ی ؟ع؟  �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
�ل  �ِ ِم�ی

أَ
� �ةَ  َوِ��یَّ ِهْد�ةُ  َ »سث �َل:  �ةَ ٍس  �یْ

�ةَ �نِ  �جْ ِم  �یْ
َ
ُسل َع�نْ 

َس�َء  ِ�ِه َو ُروأَ
ْ
َع ُول ِم�ی َ  َو حج

ً
د� ؟ع؟ َو ُمَ�ّمَ �نَ ْ ُحَس�ی

ْ
ِ� �ل ِ �ة

ى َوِ��یَّ
َ
َهَد َعل ْ سث

أَ
؟ع؟ َو � َحَس�نِ

ْ
ِ� �ل ِ �ن ْ ��ج

�نَّىَ  ُ � �ج ؟ع؟ �یَ َحَس�نِ
ْ
ِ� �ل ِ �ن ْ �َل ِلا�ج اَ� َو �ةَ

َ
ل ��جَ َو �لّسِ ِك�ةَ

ْ
ِ� �ل �یْ

َ
ل َع �إِ

ّمَ َد�نَ
ُ ِ� �ث ِ �ة �یْ َ ْهَل �ج

أَ
ِ� َو � َع�ةِ �ی سثِ

ْوَصى 
أَ
اِحی َكَم� �

َ
ى َو ِسل �جِ

�ةُ
ُ
َك ك �یْ

َ
ل َع �إِ

ْد�نَ
أَ
�نْ �

أَ
َك َو � �یْ

َ
ل وِصَى �إِ

أُ
�نْ �

أَ
ِه ؟ص؟ �

َ
ِى َرُسوُل �لّل

َمَ��ن
أَ
�

َمْو�ةُ 
ْ
َ�َك �ل � َ�صنَ دنَ �إِ ُمَ�َك 

آ
�نْ �

أَ
ِى �

َمَ��ن
أَ
� اَ�ُ� َو 

َ
ُ� َو ِسل �جَ �ةُ

ُ
ّىَ ك

َ
ل �إِ َع 

ِه؟ص؟ َو َد�نَ
َ
ّىَ َرُسوُل �لّل

َ
ل �إِ

َمَ�َك 
أَ
� َو  �َل  �ةَ ؟ع؟ �نَ �نِ ْ ُحَس�ی

ْ
ِ� �ل ِ �ن ْ ى ��ج

َ
َل َعل �جَ

�ةْ
أَ
� ّمَ 

ُ �ث ؟ع؟  �نِ ْ ُحَس�ی
ْ
َك �ل �ی �نِ

أَ
� ى 

َ
ل �إِ َعَه�  ْد�نَ �ةَ �نْ 

أَ
�

ّمَ 
ُ �ث ؟ع؟  �نِ ْ ُحَس�ی

ْ
�ل �نِ  �جْ َعِلّىِ  ِد  �یَ �جِ  

�نَ �نَ
أَ
� ّمَ 

ُ �ث  �
َهدنَ َك  ِ �ن ْ ��ج ى 

َ
ل �إِ َعَه�  ْد�نَ �ةَ �نْ 

أَ
� ِه؟ص؟ 

َ
�لّل َرُسوُل 

�نِ َعِلّىٍ  ِد �جْ َك ُمَ�ّمَ ِ �ن ْ ى ��ج
َ
ل َعَه� �إِ ْد�نَ �نْ �ةَ

أَ
ِه؟ص؟ �

َ
َمَ�َك َرُسوُل �لّل

أَ
�نِ َو � ْ ُحَس�ی

ْ
�نِ �ل �َل ِلَعِلّىِ �جْ �ةَ

گوید: زمانی  اَم؛ سلیم بن قیس هاللی 
َ
ل ى �لّسَ ِ

ِه ؟ص؟ َو ِم�نّ
َ
ُ� ِم�نْ َرُسوِل �لّل ِ��أْ �ةْ

أَ
َو �

كه امیر المؤمنین؟ع؟  به پسرش حسن؟ع؟ وصیت می فرمود، حاضر بودم، 
رؤساء  با  را  فرزنداش  سایر  و  حنفیه(  )بن  محمد  و  حسین؟ع؟   علی؟ع؟ 
كتاب و سالح  امامت را به او تحویل  گرفت، سپس  گواه  شیعه و اهل  بیتش 
كنم و  كه به تو وصیت  داد و فرمود: پسر عزیزم! رسول خدا؟ص؟ مرا امر فرمود 
كه پیغمبر؟ص؟ به من وصیت فرمود  كتب و سالحم را به تو بسپارم، چنان 
كنم، چون  امر  تو  به  كه  كرد  امر  مرا  باز  و  به من سپرد  را  كتب و سالحش  و 
ى، سپس به پسرش  شهادتت فرا رسد، آنها را به برادرت حسین؟ع؟ بسپار
حسین؟ع؟ متوجه شد و فرمود: و رسول خدا؟ص؟ به تو أمر فرموده كه آنها را به 
گرفت و فرمود:  ى، سپس دست علی بن الحسین؟ع؟ را  این پسرت بسپار
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رسول خدا؟ص؟ به تو امر فرموده است كه آنها را به پسرت محمد بن علی؟ع؟  
ى و از جانب پیغمبر و من به او سالم برسانی«1.   بسپار

و امامت نشانه را اهلل؟ص؟ رسول سالح همچون لوازمی نیز، روایات برخی در
َل َك��نَ�ةْ  �ی ْسَ���أِ ى �إِ �نِ

َ ى �ج ِ
و�ةِ �ن ��جُ

ُل �ل�ةَّ َ � َم�ث �نَ �ی اِ� �نِ
َ
ل ُل �لّسِ َ َم� َم�ث

�نَّ وصایتدانستهوفرمودهاند:»�إِ
َِى 

و�ة
أُ
� �

اُ� ِم�نَّ
َ
ل ِ� �لّسِ �یْ

َ
ل َم�نْ َ��َر �إِ هةَ �نَ ّوَ �جُ

و� �ل�نُّ و�ةُ
أُ
ِهْم � ��جِ

ى �جَ
َ
و�ةُ َعل ��جُ

َ� �ل�ةَّ ٍ ُو�جِ �ة �یْ َ ْهِل �ج
أَ
ّیُ �

أَ
َل � �ی ْسَ���أِ و �إِ

�نُ َ �ج

؛امامصادق؟ع؟فرمود:داستانسالحدرخاندانما،داستانتابوتاست َم�َم�ةَ اإِ
ْ
�ل

کهپیدامیگشت،نبوت بنیاسرائیل بنیاسرائیل،تابوتبردرهرخاندانیاز در
کهسالحبهدستشرسد،امامتبهاوداده کسازماهم بهآنهادادهمیشد،هر

میشود«.2
کهامیرالمومنین؟ع؟به اینعالمتتاجاییدارایمفهوموجایگاهبودهاست
گرفته کردهودرمقاممحاجهبرایاثباتوصایتوخالفتخودقرار آناستناد

امامباقر؟ع؟آمدهاست: روایتیاز است.در
ِ�ی  �یْ

َمُ� عنَ ا�ةَ ُ�   َو �نَ �ةَ َ ِه َو َر��ی
َ
اَ� َرُسوِل �لّل

َ
َ  ِسل َ�ٌ� َوِر�ث

أَ
� ْم  

ُ
ك �ی ِه  َهْل  �نِ

َ
�لّل ْم  �جِ

ُ
ك ْد�ةُ َ سث

»�نَ
كه بگویید، آیا از  ا؛  امیرالمومنین؟ع؟ به آنان فرمود: از شما می خواهم 

َ
و� ل

ُ
�ل �ةَ

كه سالح و پرچم و انگشتر رسول خدا؟ص؟  كسی غیر از من هست  بین شما 
را به ارث برده باشد؟ گفتند نه!«. 

برایاثباتوصایت کردهو همچنینسایرائمهاهلبیت؟مهع؟نیزاینگونهرفتار
کردهاند. لوازمرسولخدا؟ص؟استناد خود،بهبرخورداریاز

گاهدونفر کهنا کردهاست:نزدامامجعفرصادق؟ع؟بودم سعیدسّماننقل
که:»ایندومرد یدّیهبرآنحضرتداخلشدند...حضرتبهمنفرمود ازطایفهز

2 .  مهان، ص1.238 .  الكایف، ج 1، ص297.

3 .  بصائر الدرجات یف فضائل آل حممد؟ص؟، ج 1، ص182.
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کردم:آرى،اینهاازاهلبازاروهمچراغهاىمامیباشند. رامیشناسی؟عرض
نزدعبداهلل کهشمشیررسولخدا؟ص؟در گماندارند یدّیهاندو وایشانازطایفهز
گفتند.خداایشانرا پسرحسناست)یعنیحسنمثّنی(.حضرتفرمود:»دروغ
کهعبداهللپسرحسن،آنشمشیررابهدوچشمخودو کند،بهخداسوگند لعنت
بهیكچشمازدوچشمخودندیده.وپدرش)یعنیحسنمثّنی(نیزآنراندیده.
گرایندومرد نزدعلیبنالحسیندیدهباشد.پسا بارخدایا،مگرآنکهآنرادر
کهدرموضعدمآناست کهنشانهدستهآنچیستواثرى راستگویند،بگویند
من نزد  در و رسولخدا؟ص؟ استشمشیر من نزد  در که درستی به و چیست؟
گر کالهُخودآنحضرت.پسا آینهو مرسول؟ص؟،وزرهوچهار

َ
است،رایتوَعل

زرهرسولخدا؟ص؟است؟وبه کهدر کهچیستآننشانه راستگویند،بگویند
کهخداآنرامنشأغلبهوبرخصم ْمرسولخدا

َ
نزدمناستآنَعل کهدر درستی

نزدمناستانگشتر او،ودر الواحموسیوعصاى نزدمناست قرارداده،ودر
قربانی گوسفند کهموسیدرآن نزدمناستآنطشتی  ودر سلیمانپسرداود،
کهچونرسولخدا؟ص؟آنرادرمیان نزدمناستآننامی راقربانیمیکرد،ودر
نزدمن مسلمانانومشرکانمیگذاشت،تیرمشرکانبهمسلماناننمیرسیدودر
استمانندآنچهفرشتگانآنراآوردندوبرمیداشتند)یعنیتابوت(.وداستان
سالحرسولخدا؟ص؟درمیانماچونداستانتابوتاستدرمیانبنیاسرائیل،
خانههاىایشانیافتمیشد،پیغمبرىبه کهآنتابوتبردِر کهدرهرخاندانی
کهاینسالحبهاومنتقلشد،امامتبهاورسید. کهازما ایشانعطامیشد،وهر
یادبود،آن اندامآنحضرتز وهرآینهپدرمزرهرسولخدا؟ص؟راپوشیدوچوناز
یادتی،آنزره،برروىزمینخطیراهویدانمودو رابرزمینمیکشیدوبهواسطهز
کهنسبتبهپدرمبود،بامننیزچنان مننیزآنراپوشیدمپسبههمانوضعی
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کندآنراوبرقامتشراستآید. کهچونآنرابپوشد،پر کسیاست بود.وقائمما
انشاءاهللتعالی«.1

ائمهمعصومین؟مهع؟ براساسروایات،اینلوازمیکیپسازدیگریدراختیار
یادرخواست،موردارائهقرارمیگرفتندودرحالحاضرنیزبه بودهودرصورتنیاز
روایتی امامدوازدهم؟ع؟است.چنانچهدر عنوانودایعرسولخدا؟ص؟دراختیار

امامصادق؟ع؟آمدهاست: از
�ةُ َم� 

ْ
ل �ةُ ِه؟ص؟ �نَ

َ
َ���ثِ َرُسوِل �لّل �ةُ �ةَ �جِ

َّ
ى َمك

َ
ل �ةِ �إِ �نَ َمِد�ی

ْ
ْمِ� ِم�نَ �ل

اأَ
ْ
� �ل

َ  َ��ِ��جُ  َهدنَ َ��ج »�نَ
َو   �ُ �جُ �ی صنِ �ةَ َو  ْ�ُدُه  ُ �ج َو   �ُ َو ِعَم�َم�ةُ ِدْرُعُ�  َو  ِه 

َ
�لّل َرُسوِل  �نُ  �َل َس�یْ �ةَ ِه؟ص؟ 

َ
�لّل َرُسوِل   ُ َ���ث �ةُ

ْرَع  َس �لّ�ِ �جَ
ْ
ل ْمِدِه َو �یَ �نَ ِم�نْ عنِ �یْ

َ �لّسَ ِ��ج �نْ �یُ
�ةَ �نَ

َّ
َل َمك ِ �ن

�نْ َ ُ� َ��ةَّى �ی ُ ُ�  َو َسْ��ج اَم�ةُ
َ
ُ� َو ل �ةُ َ َر��ی

ُهوِرِه؛  ى �نُ ِ
َه �ن

َ
�نَ �لّل دنِ

أْ
� َْس�ةَ ِدِه َو �ی �یَ  �جِ

�جَ �ی صنِ �ةَ
ْ
�َوَل �ل �نَ �ةَ َ ِعَم�َم�ةَ َو �ی

ْ
ْ�َدهةَ َو �ل �جُ

ْ
�ةَ َو �ل ��یَ َ� �لّ�َ ُ سث �نْ َ َو �ی

كه میراث  صاحب این امر از مدینه به سوی مکه حركت می كند در حالی 
فرمود:  چیست؟  خدا؟ص؟  رسول  میراث  گفتم  دارد.  همراه  به  را  پیامبر؟ص؟ 
شمشیر رسول خدا؟ص؟ است و زره او و عمامه او و عبا او و چوب دستی او و 

یِب َعْبِد اهلِل ؟ع؟ ِإْذ 
َ
: ُكْنُت ِعْنَد أ

َ
اِن َقال ّمَ َیَة ْبِن َوْهٍب َعْن َسِعیٍد الّسَ َكِم َعْن ُمَعاِو َ ٍد َعْن َعىِلِّ ْبِن احلْ ّمَ ُد ْبُن حُمَ مْحَ

َ
َثَنا أ 1 .  َحّدَ

َك َتْعِرُفُه َو  ّنَ
َ
َقاُت أ ْخَبَرَنا َعْنَك الّثِ

َ
ُه َفأ

َ
 َفَقاال ل

َ
 َقال

َ
 ال

َ
ِفیُكْم ِإَماٌم ُمْفَتَرٌض َطاَعُتُه َفَقال

َ
ِة َفَقاال أ ْیِدّیَ ِن ِمَن الّزَ

َ
ْیِه َرُجال

َ
 َعل

َ
َدَخل

 َما 
َ

ُبو َعْبِد اهلِل ع َو َقال
َ
 َیْكِذُبوَن َفَغِضَب أ

َ
ْن ال ْصَحاُب َوَرٍع َو َتْشِمیٍر َو ُهْم مِمَّ

َ
ٌن َو ُهْم أ

َ
ٌن َو ُفال

َ
َك َو ُهْم ُفال

َ
هِیْم [ ل تسمهیم ]ُنَسّمِ

ا َیْزُعَماِن  ِة َو مُهَ ْیِدّیَ ْهِل ُسوِقَنا ِمَن الّزَ
َ
ا ِمْن أ ُت َنَعْم مُهَ

ْ
َتْعِرُف َهَذْیِن ُقل

َ
 ِلی أ

َ
َغَضَب یِف َوْجِهِه َخَرَجا َفَقال

ْ
َیا ال

َ
ا َرأ ّمَ

َ
َذا َفل ْم هِبَ َمْرهُتُ

َ
أ

 ِبَواِحٍد ِمْن َعْیَنْیِه َو 
َ

 َو اهلِل َما َرآُه َعْبُد اهلِل ِبَعْیَنْیِه َو ال
َ

َما اهلُل َو ال َعهَنُ
َ
 َكَذَبا ل

َ
َسِن  َفَقال َ ّنَ َسْیَف َرُسوِل اهلِل؟ص؟ ِعْنَد َعْبِد اهلِل ْبِن احلْ

َ
أ

ِبِه   َتَرى  یِف َمْوِضِع َمْضَر
َ

َمٌة یِف َمْقِبِضِه َو َما ال
َ

ا َعال َ َسنْیِ ْبِن َعىِلٍّ َو ِإْن َكاَنا َصاِدَقنْیِ فَ ُ ْن َیُكوَن َرآُه ِعْنَد َعىِلِّ ْبِن احلْ
َ
 أ

َّ
ُبوُه ِإال

َ
 َرآُه أ

َ
ال

َراَیَة َرُسوِل اهلِل 
َ
َمٌة یِف ِدْرِعِه َو ِإّنَ ِعْنِدی ل

َ
ا َعال َ َمَتُه  َو ِمْغَفَرُه َفِإْن َكاَنا َصاِدَقنْیِ فَ

َ
َسْیَف  َرُسوِل  اهلِل  ص َو ِدْرَعُه َو ال

َ
َو ِإّنَ ِعْنِدی ل

ا  ُب هِبَ ِذی َكاَن ُیَقّرِ
َّ
ْسَت ال ْیَماَن ْبِن َداُوَد َو ِإّنَ ِعْنِدی الّطَ

َ
َ ُسل امتَ َ َواَح ُمویَس َو َعَصاُه َو ِإّنَ ِعْنِدی خلَ

ْ
ل
َ
َبَة َو ِإّنَ ِعْنِدی أ

َ
ْغل ِ

ْ
ص امل

 
َ

ْشِرِكنَی ِإیل ُ  ِمَن الْ
ْ

ْ َیِصل ْشِرِكنَی ملَ ُ ْسِلِمنَی َو الْ ُ ْن َیَضَعُه َبنْیَ الْ
َ
 اهلِل أ

ُ
َراَد َرُسول

َ
ِذی َكاَن ِإَذا أ

َّ
َباَن َو ِإّنَ ِعْنِدی ااِلْسَم ال ُقْر

ْ
ُمویَس ال

 أهل 
َ

اُبوِت یِف َبیِن ِإْسَراِئیل  الّتَ
ُ

ِح ِفیَنا َمَثل
َ

ال  الّسِ
ُ

ُه َو َمَثل
ُ
ِمل ْ ِئَكُة حتَ

َ
ال َ یِت َجاَءْت ِبِه الْ

َّ
اُبوَت ال اَبٌة َو ِإّنَ ِعْنِدی الّتَ

َ
ْسِلِمنَی ُنّش ُ الْ

یِب 
َ
ِبَس أ

َ
َقْد ل

َ
َماَمَة َو ل ِ

ْ
ویِتَ ال

ُ
ا أ ُح ِمّنَ

َ
ال ْیِه الّسِ

َ
َة َكَذِلَك َو َمْن َصاَر ِإل ُبّوَ وُتوا الّنُ

ُ
 َباِب َداِرِهْم أ

َ
اُبوُت َعىل ّیِ َبْیٍت [ َوَقَف الّتَ

َ
بیت ]یِف أ

َها ِإْن َشاَء اهلُل«. بصائر الدرجات 
َ َ
ِبَسَها َمأل

َ
ْن ِإَذا ل َنا مِمَّ َنا َفَكاَنْت َو َقاِئُ

َ
ا أ ِبْسهُتَ

َ
 َو ل

ً
ْرِض َخِطیطا

َ ْ
 األ

َ
ْت َعىل ِدْرَع َرُسوِل اهلِل َفَخّطَ

یف فضائل آل حممد صىل اهلل علهیم، ج 1، ص17۴.
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ى او. چون به مکه فرود آید تیغ را از غالفش  ین سوار پرچم او و جوشن او و ز
بیرون آورد و زره را بپوشد و پرچم را برافرازد و عبا و عمامه را بپوشد و چوب 

گیرد و از خداوند اجازه ظهور خواهد«.1  دستی را بکف 

تأویل سالح به علم ��
به اکرم؟ص؟ پیامبر اوصیاء به  مذکور لوازم اختصاص بهجهت بصری احمد
ارائهآنبرایاثباتخودبهعنوانوصیسیزدهم عنوانعالمتوودیعه،سعیدر
کرده آوردنآنلوازمعاجزاست،اقدامبهتأویلوتوجیه دارد،اماباتوجهبهاینکهاز
وسالحرسولخدا؟ص؟رابهمعنایعلمدانستهومدعیعلمرسولاهلل؟ص؟است.
گفتهاند:»واماالسالحالتیأشارتإلیهالروایةفهوعلمرسولاهلل؟ص؟و اینروی از

هویعلمبالکتبالسماویةوبماجاءبهاألنبیاءواألوصیاء«2
علم معتبرشیعه، روایات اساس بر میشود؛ گفته باطل تأویل این پاسخ در
آندو از امامی بایستیهر که ازهمهستند اکرم؟ص؟دوچیزجدا وسالحرسول

روایتیآمدهاست: باشد.بهعنواننمونهدر برخوردار
ْم  

ُ
ُمُ�ك

أْ
� �یَ َه 

َ
�لّل �نَّ  ُ�ُه  : »�إِ

ْ
ك ِه َع�نَّ دنِ

َ
�لّل ْوِل  �ةَ ٍ�  َع�نْ  ْع�نَ َ � �ج �جَ

أَ
� �ةُ 

ْ
ل
أَ
�َل: َس� �ةَ  ، ِلّىِ ِعحجْ

ْ
ٍد �ل َ��یْ ُ �ج َع�نْ 

�َل :  �ةَ َعْدِل«. 
ْ
�ل �جِ ُمو� 

ُ
ْحك

�ةَ �نْ 
أَ
� �ِس 

�نَ �ل�نَّ ْ �ی َ �ج ْم  ْم�ةُ
َ
� َ�ك دن �إِ َو  ْهِله� 

أَ
� لى   �إِ ��ةِ  م��ن

اأَ
ْ
�ل و� 

ُ
ّد وأَ �ةُ �نْ 

أَ
�

ا�؛ برید 
َ
ل َم َو �لّسِ

ْ
ِعل

ْ
�جَ َو �ل �ةُ

ُ
ك

ْ
ْعَدُه �ل َ ی  �ج ِ �ن

َّ
َم�ِم  �ل اإِ

ْ
ى  �ل

َ
ل ُل  �إِ

ّوَ
اأَ

ْ
َی �ل ّدِ

وأَ ُ �نْ �ی
أَ
� َع�نى ، � ��نَ �یَّ �إِ

بشما  »خدا  كه  جل  و  عز  خداى  قول  درباره  باقر؟ع؟  امام  از  گوید:  عجلی 
كه امانتها را بصاحبانش برسانید و چون میان مردم داور شدید  فرمان میدهد 
بعدالت حکم كنید« پرسیدم، فرمود: خدا ما را قصد كرده است، كه باید امام 

كتابها و علم  و سالح  را به امام بعد از خود برساند « .   پیشین 

یق ایل دعوة الیمانیة، ص1.12 .  نعماین، الغیبة، ص27۰. 2 .  الطر

3 .  نعماین، الغیبة، ص27۰. 
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کهدر کهسالحبهعنوانیکشیءمعرفیشدهاست همچنینبایددانست
در چنانچه نیست. سازگار علم ماهیت با این و میشده نگهداری صندوقچه

روایتآمدهاست:
َدُه  ِع�نْ  

ً
� ُدو�ة ْو ُ��نْ

أَ
�  

ً
�� َس�نَ  َ َ��ج �نْ

أَ
� ِلَك  دنَ َل  �جْ

�ةَ �هةُ  َو�نَ
ْ
�ل ؟ع؟  �نِ ْ ُحَس�ی

ْ
�ل �نَ  �جْ َعِلّىَ   �َ � َ�صنَ ّمَ

َ
»ل

 �ُ َو�ةُ �نْ �إِ اَء  َى �جَ ِ
ُو�نّ �ةُ  � ّمَ

َ
ل �نَ َع�ةٍ  َ ْر�ج

أَ
� �نَ  ْ �ی َ �ج َحَمَل 

نَ
� �َل  �ةَ ُدو�ةَ  �نْ �لّصُ  �

�ْحِمْل َهدنَ ُد  ُمَ�ّمَ  � �یَ �َل  �ةَ �نَ

ْم 
ُ
ك

َ
ل َم�  ِه 

َ
�لّل َو  �َل  �ةَ �نَ  ِ ُدو�ة �نْ �لّصُ ى  ِ

�ن  � �نَ �جَ ِص�ی �نَ  � ْعِ��نَ
أَ
� و� 

ُ
�ل �ةَ �نَ  ِ ُدو�ة �نْ �لّصُ ى  ِ

�ن َم�  ُعو�نَ 
َ

ّد �یَ

ِه 
َ
اُ� َرُسوِل �لّل

َ
ِ  ِسل ُدو�ة �نْ ى  �لّصُ ِ

ا�نَ  �ن ّىَ َو كَ
َ
ل َعُ� �إِ ْى ٌء َم� َد�نَ

َ ِ� �ث �ی ْم �نِ
ُ
ك

َ
ا�نَ ل ْو كَ

َ
ْى ٌء َو ل

َ ِ� �ث �ی �نِ

ُ�؛ امام باقر؟ع؟ فرمود: پیش از آنکه وفات علی بن الحسین ؟ع؟ فرا  �جُ �ةُ
ُ
؟ص؟ َو ك

كه نزد او بود، بیرون آورد و فرمود: اى محمد! این  رسد، كیسه یا صندوقی را 
گرفته بودند(  صندوق  را ببر، پس آن را در میان چهار تن )كه چهار طرفش را 
كه از آنچه  كردند  كرد، برادران آمدند و ادعا  بردند، چون آن حضرت وفات 
از بهره شما چیزى  كه  را بده. فرمود: به خدا  در میان صندوق  بود، بهره ما 
گر از بهره شما چیزى در آن بود، پدرم آن را به من نمیداد، در آن  در آن نبود، ا

كتاب های رسول خدا؟ص؟ بود«.1  صندوق  سالح و 
اماندانستهوفرمودهاند: روایتیدیگر،سالحراازآسیبدر یادر

ْو 
َ
ل   �ُ َع�نْ وٌع  َمْد�نُ اَ�  

َ
ل �لّسِ �نَّ  �إِ �َل  �ةَ ّمَ 

ُ �ث  �ِ �ی �نِ ُع  �رنَ �نَ
أُ
� ا 

َ
ل ِه ؟ص؟ 

َ
�لّل َرُسوِل  اُ�  

َ
ِسل ِدی  »ِع�نْ

َوى 
ْ
ل ى َم�نْ �یُ

َ
ل ُ� �إِ ِص�ی َ ْمَ� �ی

اأَ
ْ
� �ل

�نَّ َهدنَ �َل �إِ ّمَ �ةَ
ُ َ�ُهْم �ث �یْ

ا�نَ �نَ
َ
ك

َ
ِه ل

َ
ِ �لّل �ة

ْ
ل ّ�ِ �نَ

َ َد سث َع ِع�نْ ُو�نِ

ی  ِ �ن
َّ
�ل  �

�ُس َم� َهدنَ
�ل�نَّ وُل  �ةُ �یَ

�نَ  َ َ��ج �ةُ �نَ �أَ �ی َمسثِ
ْ
�ل  �ِ �ی �نِ ِه 

َ
�لّل � َك��نَ�ةْ ِم�نَ  دنَ �إِ

�نَ ُك    َح�نَ
ْ
�ل ُه 

َ
ل

ِ�؛ امام صادق؟ع؟ فرمود: سالح رسول  ِ �ة
ِس َرِع�یَّ

أْ
ى َر�

َ
 َعل

ً
د� ُه �یَ

َ
ُه ل

َ
ُع �لّل صنَ ا�نَ   َو �یَ كَ

)یعنی  كند  نزاع  نتواند  من  با  آن  به  نسبت  كسی  است،  من  نزد  خدا؟ص؟ 
كسی آن را به زور از ما برباید  میراث مخصوص ماست یا آنکه خدا نگذارد 
گر  ا است،  محفوظ  آسیب  از  سالح   همانا  كند(  انکار  ما  نزد  را  آن  بودن  یا 

1 .  الكایف، ج 1، ص3۰5 .
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به دست بدترین مخلوق خدا بیفتد بهترین ایشان شود )ولی خدا بدست 
كه چانه  كسی برسد  او نمی اندازد( سپس فرمود: امر امامت در آخر االمر به 
كشیدن انسان( و چون خواست  كج شود )كنایه از حالت انتظار  بسوى او 
گویند: این چه واقعه اى است،  گیرد، بیرون شود، مردم  خدا درباره او صورت 

خدا از بركت آن حضرت بر سر رعیتش دست رحمت نهد«.1 
روایتیسالحرسولخدا؟ص؟بهصورتمتمایزازعلمرسولخدا؟ص؟دانسته در
نزدامسلمهبودهاست.لذاسالحنمیتواندبهمعنای شدهوحتیمدتیسالحدر

علمباشد،زیرااینعلمتنهادراختیاراوصیاءبودهوهست:
اَ�ُ� َو 

َ
َمُ� َو ِسل

ْ
؟ع؟ ِعل

ً
� َ َعِل�یّ ْوَر�ث

أَ
� �ُ صنَ �جِ

�ةْ َ �نْ �ی
أَ
ُه �

َ
َر�َد �لّل

أَ
� � ّمَ

َ
ِه؟ص؟ ل

َ
�نَّ َرُسوَل �لّل �َل �إِ »�ةَ

َم�ةَ 
َ
ّمَ َسل

أُ
ْوَدَعُ� � �نُ �ْس�ةَ ْ ُحَس�ی

ْ
َل �ل �ةِ

�نَ �ةُ ّمَ ِ��ی
ُ �نِ �ث ْ ُحَس�ی

ْ
َحَس�نِ َو �ل

ْ
ى �ل

َ
ل ّمَ َ��َر �إِ

ُ �َك �ث َم� ُه�نَ

ى 
َ
ل �إِ ّمَ َ��َر 

ُ �ث �نِ  ْ ُحَس�ی
ْ
�ل �نِ  �جْ َعِلّىِ  ى 

َ
ل �إِ ّمَ َ��َر 

ُ �ث �ةُ 
ْ
ل �ةُ �نَ �َل  �ةَ َه�  ِم�نْ ِلَك  دنَ ْعَد  َ �ج �نَ  �جِ

�ةُ ّمَ 
ُ �ث

؟ص؟  خدا  رسول  چون  فرمود:  باقر؟ع؟  امام  َعْم؛  �نَ �َل  �ةَ َك  �یْ
َ
ل �إِ َهی  �ةَ ��نْ ّمَ 

ُ �ث َك  �ی �جِ
أَ
�

به  را  انبیاء(  یث  موار )از  بود  آنجا  آنچه  هر  و  و سالح خود  كرد، علم  وفات 
علی؟ع؟ به ارث داد و سپس به حسن؟ع؟ رسید و از آن پس به حسین؟ع؟ 
رسید. در هنگام شهادت امام حسین؟ع؟ به ام سلمه)به امانت( سپرده شد 
گوید: گفتم: و سپس به علی بن  گرفته شد. محمد بن فیض  و سپس از او 
از او به پسرش رسید و اكنون به دست شما رسیده؟  الحسین؟ع؟ رسید و 

ى«.  فرمود: آر
نشانه را آن و کرده تشبیه اسرائیل بنی تابوت به را دیگرهمسالح روایتی  در

برخورداریازعلمدانستهاند،نهاینکهسالحهمانعلمبودهباشد.
ْمُ� 

اأَ
ْ
�ل ّمَ  َ �ث �نَ و�ةُ  ��جُ

�ل�ةَّ َد�َر  َم�  �نَ ْ �ی
أَ
� َل  �ی ْسَ���أِ �إِ ى  �نِ

َ �ج ى  ِ
�ن و�ةِ  ��جُ

�ل�ةَّ ُل  َ َم�ث  � �نَ �ی �نِ اُ� 
َ
ل �لّسِ َم� 

�نَّ »�إِ

1 .  الكایف، ج 1، ص23۴.
2 .  بصائر الدرجات یف فضائل آل حممد؟ص؟، ج 1، ص183.
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ا؛ امام باقر؟ع؟ فرمود: همانا داستان 
َ
�َل ل ِم �ةَ

ْ
ِعل

ْ
لًا ِلل ��یِ اُ� ُم�نَ

َ
ل و�نُ �لّسِ

ُ
ك �یَ

�ةُ �نَ
ْ
ل �ةُ

كجا تابوت   سالح  در خاندان ما، داستان تابوت  است در بنی اسرائیل، هر 
كردم: آیا سالح از علم جدا می شود؟  دور میزد، نبوت نیز آنجا بود. عرض 
كه علم امامت نداشته باشد؟(  كسی افتد  )ممکن است سالح به دست 

فرمود: نه«.1 
گانه وجدا ایشاندوچیزمتفاوت باعلم اینکهسالحرسولخدا؟ص؟ نتیجه
کهسالحنزداو کهسالحهمراهباعلماست،لذاکسی است.امابایدمدنظرباشد

باشدداللتبربرخورداریازعلمرسولخدا؟ص؟دارد.

کمیت اهلل �� تأویل پرچم بر دعوت به حا
کمیتاهللدانسته احمدبصریپرچمرسولخدا؟ص؟رابهمعنایدعوتبهحا
این  از است. شده خدا؟ص؟ رسول پرچم از برخورداری مدعی رهگذر این  از و
کمیة کمیةاهللالحا گفتهاند:»معهرایةرسولاهلل؟ص؟وهیالبیعةهللأیحا روی

الناس«2.
گفتهمیشود: درپاسخبهاینتأویل؛

اوالهیچدلیلیمبنیبراینتأویلخودساختهوجودنداردوبراساسروایات،
اوصیاء به لوازم سایر کنار در که است میراثی جمله از خدا؟ص؟ رسول پرچم

پیامبر؟ص؟بهارثرسید.چنانچهامامباقر؟ع؟فرمود:
ِ�ی  �یْ

َمُ� عنَ ا�ةَ ُ�   َو �نَ �ةَ َ ِه َو َر��ی
َ
اَ� َرُسوِل �لّل

َ
َ  ِسل َ�ٌ� َوِر�ث

أَ
� ْم  

ُ
ك �ی ِه  َهْل  �نِ

َ
�لّل ْم  �جِ

ُ
ك ْد�ةُ َ سث

»�نَ
كه بگویید، آیا از  ا؛  امیرالمومنین؟ع؟ به آنان فرمود: از شما می خواهم 

َ
و� ل

ُ
�ل �ةَ

1 .   بصائر الدرجات یف فضائل آل حممد؟ص؟، ج 1، ص183.
یق ایل دعوة الیمانیة، ص12. 2 .  الطر
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كه سالح و پرچم و انگشتر رسول خدا؟ص؟  كسی غیر از من هست  بین شما 
را به ارث برده باشد؟ گفتند نه!«.1

روایاتمشخصشدهودرجنگهاباهدفپیروزی ثانیًاجنساینپرچمدر
بردشمن،ازآناستفادهمیشدهاست.چنانچهآمدهاست:

ا 
َ
ل �نَ َه�  �جِ  �ُ َِس�ی �ی َو  �ةَ  ��یَ �لّ�َ ُه�نُّ  َ �ی ّمَ 

ُ �ث  ... �ةِ �ةَ
ْ
َحل

ْ
�ل هةُ 

َ
ِمل

ْ
ك �ةَ و�نَ 

ُ
ك �یَ ُم؟ع؟ َ��ةَّى  ��أِ �ةَ

ْ
�ل  ُ ُ��ج حنْ َ �ی ا 

َ
»ل

َه�  َل �جِ �نَ ِه؟ص؟ �نَ
َ
�ةُ َرُسوِل �لّل َه� َو ِهَی َر��یَ َع�نَ

َ
ا ل

َّ
ل ِ��جِ �إِ َمعنْ

ْ
ى �ل ِ

ا �ن
َ
ِ َو ل ِ��ة ْ َمسث

ْ
ى �ل ِ

َ�ٌ� �ن
أَ
ی � �ةَ �جْ َ �ی

ا 
َ
�نٌّ َو ل ا �ةَ

َ
��نٌ َو ل

ا َك�ةَّ
َ
ْ��نٌ َو ل ِه �ةُ

َ
ٍد َم� ِهَی َو �لّل � ُمَ�ّمَ �جَ

أَ
� � �َل �یَ ّمَ �ةَ

ُ ْدٍر �ث ْوَم �جَ َ ُل �ی �ی َ��أِ �جْ َ �ج

ْدٍر  �جَ ْوَم  َ �ی ِه؟ص؟ 
َ
�لّل َ�َه� َرُسوُل  َ سث

�نَ �ةِ 
�نَّ َ حج

ْ
�ل  ِ �َل ِم�نْ َوَر�ة �ةَ ْى ٍء ِهَی 

َ ّیِ �ث
أَ
� ِم�نْ   �نَ �ةُ 

ْ
ل ٌ� �ةُ َ�ِ��ی

ْصَ�هةِ  �جَ
ْ
ْوُم �ل َ � َك��نَ �ی دنَ ؟ع؟ َ��ةَّى �إِ َد َعِلّىٍ ْل ِع�نْ �نَ ْم �ةَ

َ
ل ؟ع؟ �نَ ى َعِلّىٍ

َ
ل َعَه� �إِ َه� َو َد�نَ

�نَّ
َ
ّمَ ل

ُ �ث

ُ�َه�  ُ سث �نْ َ ا �ی
َ
�َك ل � ُه�نَ َد�نَ َه� َو ِهَی ِع�نْ

�نَّ
َ
ّمَ ل

ُ ِ� �ث �یْ
َ
ُه َعل

َ
َح �لّل �ةَ �نَ ؟ع؟ �نَ �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
ُ� �ل ِم�ی

أَ
َ�َه� � َ سث

�نَ

ُم؛ امام صادق؟ع؟ فرمود: قائم خروج نمی كند تا اینکه  ��أِ �ةَ
ْ
وَم �ل �ةُ َ َ�ٌ� َ��ةَّى �ی

أَ
�

حلقه یاران تکمیل شود... سپس پرچم را می گستراند و حركت می كند. پس 
كسی در مغرب و مشرق نمی ماند مگر اینکه قائم را لعن می كنند. و آن پرچم 
كرد. سپس فرمود  كه جبرائیل در روز بدر به ایشان نازل  رسول اهلل؟ص؟ است 
كتان و ابریشم و حریر نیست. پرسیدم  كه به خدا قسم كه آن پرچم از پنبه و 
كه پیامبر؟ص؟ آن  پس از چیست؟ فرمود از »ورق و برگه ای از بهشت« است 
را در روز بدر باز كرد و سپس پیچید و به علی؟ع؟ تحویل داد و ایشان همواره 
آن را در نزد خود داشت تا اینکه در روز بصره آن را باز كرد و خدا بر آن فتح قرار 
داد و باری دیگر آن را پیچید و آن نزد ما است آنجا. احدی )از اهل بیت( آن 

كند«.   را باز نمی كند تا اینکه قائم قیام 
روایتدیگریآمدهاست: همچنیندر

1 .  بصائر الدرجات یف فضائل آل حممد؟ص؟، ج 1، ص182.
2 .  نعماین، الغیبة، ص3۰7 و طویس، الغیبة ، ص32۰.
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ِه ؟ص؟ 
َ
�لّل َرُسوِل   �ةَ  َر��یَ �ةَ  ��یَ �لّ�َ  �َ َ سث

�نَ ْصَ�هةِ  �جَ
ْ
�ل ْهُل 

أَ
� َو  ؟ع؟  �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
�ل  �ُ ِم�ی

أَ
� ی  �ةَ �ةَ

ْ
�ل  � ّمَ

َ
»ل

َد  ِع�نْ �نَ َ��ِل�جٍ  �جِى 
أَ
� �نَ  ��جْ  � �یَ  �

ِم�نَّ
آ
� و� 

ُ
�ل �ةَ َ��ةَّى  ْمُس 

َّ �لسث �ةِ  َ�ّ �ْ��نَ َم�  �نَ َد�ُمُهْم  �ةْ
أَ
� �ةْ 

َ
ل �نَ

ْ
ل �نَ �نَ

اَ�ُ� 
َ
ی ِسل �ةَ

ْ
ل
أَ
 َو َم�نْ �

ً
� �ی ِ

ّ
ُعو� ُمَول �جَ

�ةْ ا �ةَ
َ
ْ�َحی  َو ل َ حج

ْ
و� �ل ِه�نُ ْ حج

ا �ةُ
َ
ْسَ�ى َو ل

اأَ
ْ
و� �ل

ُ
ل �ةُ �ةْ ا �ةَ

َ
�َل ل ِلَك �ةَ دنَ

َى 
�ج
أَ
� �ةِ �نَ ��یَ َ� �لّ�َ ْ سث

وُه �نَ
ُ
ل
أَ
�نَ َس� �ی ِ

ْوُم ِ��نّ َ � َك��نَ �ی ّمَ
َ
ِم�نٌ َو ل

آ
ُهَو � ُ� �نَ ��جَ �ةَ �جَ

َ
ل عنْ

أَ
ِم�نٌ َو َم�نْ �

آ
ُهَو � �نَ

 )�ُ َع�نْ ُه 
َ
�لّل َى  )َرصنِ �ِسٍ�  �یَ �نِ  �جْ �ِر  َعّمَ َو  ؟ع؟  �نِ ْ ُحَس�ی

ْ
�ل َو  َحَس�نِ 

ْ
�ل �جِ  �ِ �یْ

َ
َعل و� 

ُ
ل َ�ّمَ �ةَ �نَ ِهْم  �یْ

َ
َعل

ْعِدی  َ �ج ُ�َه�  ُ سث �نْ َ �ی ا 
َ
ل �ةٌ  َر��یَ ِه  ِ َهدن �نَّ  �إِ َو  َه�  و�نَ عنُ

ُ
ل �جْ َ �ی هةً 

َ
ُمّد ْوِم  �ةَ

ْ
ِلل �نَّ  �إِ �نَّىَ  ُ �ج  � �یَ َ�َس�نِ 

ْ
ِلل �َل  �ةَ �نَ

كه  گوید: امام صادق علیه الّسالم فرمود: »هنگامی  ُم؟ص؟؛ ابو بصیر  ��أِ �ةَ
ْ
ا �ل

َّ
ل �إِ

امیر المؤمنین؟ع؟ و اهل بصره با هم برخوردند آن حضرت پرچم  را- پرچم  
رسول خدا؟ص؟- برافراشت، پس قدمهاى آنان به لرزه افتاده و هنوز آفتاب زره 
نشده بود كه گفتند: اى فرزند ابی طالب؟ع؟ ما ایمان آوردیم، در این هنگام 
كار زخمیان را یکسره نکنید  آن حضرت دستور فرمود: اسیران را نکشید و 
برتافته و می گریزد دنبال  از جنگ  ى  كه رو را  و آن  را به قتل نرسانید  آنان  و 
در  كس  و هر  امان است  در  گذارد  زمین  بر  را  كس سالح خود  و هر  نکنید، 
خانه خویش را ببندد در امان است. و چون روز صّفین فرا رسید برافراشتن آن 
پرچم را از آن حضرت درخواست كردند ولی آن حضرت نپذیرفت. پس امام 
به  او واسطه ساختند، آن حضرت  نزد  را  یاسر  و عّمار  حسن و حسین؟ع؟ 
امام حسن؟ع؟ فرمود: پسر جانم! همانا این مردم را مّدتی مقّرر شده است كه 
بدان برسند، و این پرچم پرچمی است كه پس از من هیچ كس جز قائم؟ع؟ 

آن را بر نخواهد افراشت«.1 
گرچهوجودخارجیدارد،امامرادازآندعوتبه چنانچهبگوینداینپرچما
کمیت گراینپرچمبهمعنایدعوتبهحا گفتهمیشود:ا کمیتالهیاست حا
بینمعصومین؟مهع؟،تنهاپیامبراکرم؟ص؟و کهاز اهللاست،بدینمعناخواهدبود

1 .   نعماین، الغیبة، ص3۰7 و طویس، الغیبة ، ص32۰.
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کمیتاهللدعوتمیکنندزیرا امیرالمومنین؟ع؟وحضرتقائم؟ع؟مردمرابهحا
فقطآنانحقنشرآنراداشتهاند،بااینوجوددعوتسایرائمه؟مهع؟بهچهچیزی
بودهاست؟ضمناینکهبراساسروایتاول؛نشرپرچم،پسازتکمیلشدن10
گرنشرپرچمرابهمعنایدعوتبدانیمبااصلمدعایاحمد نفراست،لذاا هزار
نفر کهاوبایددعوتراپیشازجمعشدن10هزار سازگارینخواهدداشت،چرا

کردهباشدنهبعدازآن! آغاز
کمیتاهلل براساساینروایات،تاویلپرچمرسولخدا؟ص؟بهدعوتبهحا
راهمراهخود دارد کهوجودخارجی پرچمی باید ومدعیوصایت اشتباهاست

امامباقر؟ع؟آمدهاست: روایتیاز داشتهباشد.چنانچهدر
�نِ  �جْ ِد  ُمَ�ّمَ َد  ِع�نْ ّمَ َ��َر 

ُ �ث ؟ع؟  �نِ ْ ُحَس�ی
ْ
�ل �نِ  �جْ َعِلّىِ  َد  ِع�نْ ِه؟ص؟ َ��َر 

َ
�لّل ّىِ  �جِ

�نَ َعْهَد  �نَّ  »�إِ
�ةِ 

ِم��أَ
ُ ا�ث

َ
ل

َ ُهْم َمَعُ� �ث ٌل ِم�نْ َ َر�جُ َ��ج � �نَ دنَ �إِ
اِء �نَ

َ
ل ْم َهوأُ �نَ

ْ
�ل �ُء �نَ َ َسث ُه َم� �ی

َ
َعُل �لّل �نْ َ ّمَ �ی

ُ ؟ع؟ �ث َعِلّىٍ

 �
وَل َهدنَ �ةُ �یَ

َد�ِء �نَ �یْ �جَ
ْ
�ل ُمّ�َ �جِ َ �ةِ َ��ةَّى  �ی �نَ َمِد�ی

ْ
ى  �ل

َ
ل  �إِ

ً
ِه ؟ص؟  َعاِمد�

َ
�ةُ َرُسوِل  �لّل ٍل َو َمَعُ�  َر��یَ َر�جُ

ُ�و� 
َ
َمك �نَ  �ی ِ �ن

َّ
�ل ِم�نَ 

أَ
� �نَ  

أَ
�< ُه  

َ
�لّل �َل  �ةَ ى  �ةِ

َّ
�ل �ةُ  �یَ

اآ
ْ
�ل ِهَی  َو  ِهْم  �جِ ِس�نَ  �نَ �نُ �ی ِ �ن

َّ
�ل ْوِم  �ةَ

ْ
�ل َمكَا�نُ 

ُعُ�و�نَ  ْ َسث �ی ُ لا  �ث ��جُ ِم�نْ َ��یْ َعدن
ْ
�ل ُهُم  �یَ �ةِ

أْ
� �یَ ْو 

أَ
� ْر�نَ 

اأَ
ْ
�ل ِهُم  �جِ ُه 

َ
�لّل ِس�نَ  حنْ َ �ی �نْ 

أَ
� ��ةِ  �أ ِ

�یّ
�لّسَ

�نَ <1؛ همانا عهد نبی خدا؟ص؟ به امام  �ی ِ �ن ُمْع�جِ م� ُهْم �جِ ِهْم �نَ �جِ
ُّ
ل �ةَ ى �ةَ ِ

ُهْم �ن
�نَ �نُ

أْ
� ْو �یَ

أَ
�

سجاد رسید و سپس فرزند او محمد باقر؟ع؟ رسید و سپس خداوند آنچه را 
كه مردی از اهل  گردن بنهید. پس زمانی  خواست انجام می دهد. پس بر آن 
كه پرچم  كرد، همراه او سیصد مرد خواهد بود و در حالی  بیت؟مهع؟ خروج 
رسول خدا؟ص؟ را نیز به همراه دارد، به سوی مدینه می رود تا به منطقه بیداء 
می رسد و می فرماید: اینجا مکان فرورفتن قومی است كه خداوند درباره آنان 
اینکه خدا  از  ایمن شده اند  كرده اند، مگر  كه نیرنگ هاى بد  فرمود: كسانی 

1 .  حنل، ۴6-۴5.
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كه احساس نمی كنند عذاب به ایشان  آنها را به زمین فرو برد یا از آنجایی 
كنند«.1   كه نتوانند فرار  گریبانشان را بگیرد  رسد یا در حال آمد و رفتشان 

جعل سالح و پرچم ��
توسطعدهای لوازم این است آیاممکن که اینجاسئوالیمطرحمیگردد  در
گفته پاسخ در کنند؟ معرفی امام عنوان به را خود آن، واسطه به و شده جعل

میشود:
شناخت برای کافی شرط و بوده الزم شرط لوازم، این  از برخورداری اواًل؛
روایاتنیز،جهتشناختامام؟ع؟ امام؟ع؟نمیباشد،لذاسایرمواردمذکوردر

موردتوجهقرارمیگیرد.
کهدرصورتفراهمشدنآن، ثانیًا؛شرایطارائهاینلوازمدارایابعادیهستند
اینصورت،بههیچوجهامکانواحتمال گرفتهودر پذیرشلوازم،موردقبولقرار

َجعلوبدلسازیلوازمنخواهدبود.اینابعادوشرایطعبارتنداز:

الف. ُبعد زمانی
ارائه امام؟ع؟  ظهور با همزمان روایات،  در مذکور لوازم سایر و پرچم و سالح
امام؟ع؟در23ماهرمضانبودهوقبلازظهور خواهدشد،لذاطبقروایات،ظهور
گونهنشانهایبهعنوانسالحوغیرهموردقبولنمیباشد.چنانچه حضرت،هر

امامصادق؟ع؟فرمود:
�نَ   ِ��ی ْ ا�ثٍ  َو ِعسث

َ
ل

َ هةِ �ث
َ
ل �یْ

َ
ى ل ِ

َم�ِء �ن ِ �لّسَ ْو�ن َ �ْسِمِ� ِم�نْ �ج �َدى �جِ �نَ ُ ُم َ��ةَّى �ی ��أِ �ةَ
ْ
ُ �ل ُ��ج حنْ َ ا �ی

َ
»ل

مبارک  ماه  شب     در  اینکه  تا  نمی كند  خروج  قائم؟ع؟  ؛  ��ن َرَمصنَ ْهِ�  َ سث ى   ِ
�ن

رمضان به اسم او ندا داده می شود«.  

2 .    نعماین، الغیبة ، ص1.29۰ .  تفسیر العیایش، ج 1، ص66.
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ب. ُبعد مکانی
کنارخانهخدابودهوبراساسروایات،اینلوازم ظهورحضرتحجت؟ع؟در
کنارخانهخداخواهدبود.لذاارائهلوازممذکوردرهرجاییغیر بههمراهایشاندر

کنارخانهخداموردپذیرشنیست.چنانچهامامباقر؟ع؟فرمودند: از
َحَ��ِم؛  قائم  در آن روز در مّکه 

ْ
ِ �ل �ة �یْ �جَ

ْ
ى �ل

َ
ل ْهَ�ُه �إِ َد �نَ ْس�نَ

أَ
ْد � �ةَ �ةَ

َّ
َمك ٍ �جِ دن ْوَم�أِ َ ُم �ی ��أِ �ةَ

ْ
»َو �ل

كه پشت به بیت  اهلل  الحرام داده است«.1 خواهد بود در حالی 
��نَ  �نَ ِم�ی

ْ
ُع �ل صنَ ْر�نَ َو �یَ

اأَ
ْ
ُ� �ل َ�ّهِ �یُ

�ِم  �نَ َم�ةَ
ْ
ْك�نِ  َو �ل َد �لّ�ُ َهُ� ِع�نْ �نْ َ حضرتعلی؟ع؟فرمود:»�ی

کناررکنومقامظهورمیکندوزمینراپاكمیکندو ؛
ً
���َ

أَ
�  �ٌ�َ

أَ
� ِلُم  �نْ َ �ی ا 

َ
ل �نَ ْسِط  �ةِ

ْ
�ل �جِ

کرد«.2 کسیظلمنخواهد کسیبه میزانعدلرادرمیانمینهدو
اُ�  

َ
�ِم، َمَعُ�  ِسل َم�ةَ

ْ
ْك�نِ َو �ل �نَ �لّ�ُ ْ �ی َ ُه �ج

َ
ُع ل َ ��ی �جَ ُ امامباقر؟ع؟آمدهاست:»�ی روایتیاز در

�نُ  ِلِه َو َس�یْ
آ
ِ� َو � �یْ

َ
ُه َعل

َ
ى �لّل

َّ
ِه َ�ل

َ
ِلِه َو ِدْرُع َرُسوِل �لّل

آ
ِ� َو � �یْ

َ
ُه َعل

َ
ى �لّل

َّ
ِه َ�ل

َ
ُ� َرُسوِل �لّل �نَ ِه َو ِمعنْ

َ
َرُسوِل  �لّل

کالهخودوجوشن ِه؛بینرکنومقامبااوبیعتمیشود،همراهاوسالحو
َ
َرُسوِل �لّل

وشمشیررسولخدا؟ص؟میباشد3«.۴
امامصادق؟ع؟میخوانیم: روایتیاز همچنیندر

�ةُ َم� 
ْ
ل �ةُ ِه؟ص؟ �نَ

َ
َ���ثِ َرُسوِل �لّل �ةُ �ةَ �جِ

َّ
ى َمك

َ
ل �ةِ �إِ �نَ َمِد�ی

ْ
ْمِ� ِم�نَ �ل

اأَ
ْ
� �ل

َ  َ��ِ��جُ  َهدنَ َ��ج »�نَ
َو   �ُ �جُ �ی صنِ �ةَ َو  ْ�ُدُه  ُ �ج َو   �ُ َو ِعَم�َم�ةُ ِدْرُعُ�  َو  ِه 

َ
�لّل َرُسوِل  �نُ  �َل َس�یْ �ةَ ِه؟ص؟ 

َ
�لّل َرُسوِل   ُ َ���ث �ةُ

1 .  نعماین، الغیبة، ص281.
2 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص78.

3 .  رسول خدا دارای دو مششیر بوده است كه یكی را با عنوان سالح و دیگری را با عنوان سیف یاد كرده اند. در روایایت به 
َح َرُسوِل اهلِل ؟ص؟ ِعْنَد 

َ
ّنَ ِسال

َ
َة َیْزُعُموَن أ ِعْجِلّیَ

ْ
ُت ِإّنَ ال

ْ
: ُقل

َ
ْیَماَن ْبِن َخاِلٍد َقال

َ
یح شده و فرموده اند: َعْن ُسل این تفاوت تصر

َما ِإْن  اِئِ مْسَ
َ
َما َو أ َمهِتِ

َ
ُیْخِبُروا ِبَعال

ْ
َمٌة یِف َمْیَمَنِتِه َفل

َ
ا َعال َحِدمِهَ

َ
 َكَذُبوا َو اهلِل َقْد َكاَن ِلَرُسوِل اهلِل َسْیَفاِن َو یِف أ

َ
َسِن »َقال َ ِد احلْ

ْ
ُول

َذٌم«. بصائر الدرجات یف  َخُر خِمْ
ْ

ُسوُم َو ال ا الّرَ  اْسُم ِإْحَدامُهَ
َ

َها َفَقال ُت َو َما امْسُ
ْ
 ُقل

َ
ی َقال ْزِری اْبَن َعّمِ

ُ
 أ

َ
ِكْن ال

َ
َكاُنوا َصاِدِقنَی َو ل

فضائل آل حممد؟ص؟، ج 1، ص18۴.
۴ .  األصول الستة عشر، ص2۴8.
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ْرَع  َس �لّ�ِ �جَ
ْ
ل ْمِدِه َو �یَ �نَ ِم�نْ عنِ �یْ

َ �لّسَ ِ��ج �نْ �یُ
�ةَ �نَ

َّ
َل َمك ِ �ن

�نْ َ ُ� َ��ةَّى �ی ُ ُ�  َو َسْ��ج اَم�ةُ
َ
ُ� َو ل �ةُ َ َر��ی

ُهوِرِه؛  ى �نُ ِ
َه �ن

َ
�نَ �لّل دنِ

أْ
� َْس�ةَ ِدِه َو �ی �یَ  �جِ

�جَ �ی صنِ �ةَ
ْ
�َوَل �ل �نَ �ةَ َ ِعَم�َم�ةَ َو �ی

ْ
ْ�َدهةَ َو �ل �جُ

ْ
�ةَ َو �ل ��یَ َ� �لّ�َ ُ سث �نْ َ َو �ی

كه میراث  صاحب این امر از مدینه به سوی مکه حركت می كند در حالی 
فرمود:  چیست؟  خدا؟ص؟  رسول  میراث  گفتم  دارد.  همراه  به  را  پیامبر؟ص؟ 
شمشیر رسول خدا؟ص؟ است و زره او و عمامه او و عبا او و چوب دستی او و 
ى او. چون به مکه فرود آید تیغ را از غالفش  ین سوار پرچم او و جوشن او و ز
بیرون آورد و زره را بپوشد و پرچم را برافرازد و عبا و عمامه را بپوشد و چوب 

گیرد و از خداوند اجازه ظهور خواهد«.1 دستی را بکف 

ج. ُبعد نشانه ای
ظهور اعالم ظهور، آسمانی ندای از پس عصر؟ع؟ امام روایات، اساس بر 
کرد.بنابراینیکیدیگرازنشانههایپذیرشسالحوسایرلوازم،شنیدن خواهند
ایننداءوصوت،جاییبرایشکوشبههباقی صدایآسمانیظهوراست.در

کهامامباقر؟ع؟فرمود: نیست،بطوری
ْر�نِ 

اأَ
ْ
�ل ْهُل 

أَ
� َْسَمَعُ�  �ی َ��ةَّى  َم�ِء  �لّسَ ِم�نَ  ْمِ�ِه 

أَ
� َو  �ْسِمِ�  �جِ �ةَ 

َّ
َمك �جِ �ِدی  ُم�نَ

ْ
�ل �ِدی  �نَ �یُ

»�نَ
ِه؟ص؟ 

َ
ّىِ �لّل �جِ

�نَ ْم  َعْهُد 
ُ
ك �یْ

َ
ِكْل  َعل ْ ُسث �ی ْم  

َ
ل ْم، �نَ

ُ
ك �یْ

َ
َل َعل

َ
ك ْ سث

أَ
� ّىٍ َم�  �جِ

�نَ ُهْم �ْسُمُ� �ْسُم 
ُّ
ل كُ

ا 
َ
ل � �نَ

ْم َهدنَ
ُ
ك �یْ

َ
كََل َعل ْ سث

أَ
�نْ � �إِ

�نِ �نَ ْ ُحَس�ی
ْ
ِ� �ل

ْ
�ةُ ِم�نْ ُول ِك�یَّ ُس �ل�نَّ �نْ

اُ�ُ� َو �ل�نَّ
َ
ُ� َو ِسل �ةُ َ َو َر��ی

ْمِ�ِه؛ پس منادی از آسمان به سوی 
أَ
�ْسِمِ� َو � َم�ِء �جِ ْو�ةُ  ِم�نَ �لّسَ

َ
ُم �لّص

ُ
ك �یْ

َ
ِكُل َعل ْ ُسث �ی

آن  زمین  اهل  تمامی  كه  بطوری  می دهد،  ندا  امام؟ع؟  امر  و  اسم  به  و  مکه 
بر جای  برای شما شبهه ای  كه  پیامبر؟ص؟ است  اسم  او  اسم  را می شنوند. 
نمی گذارد. همچنین عهد نبی اهلل؟ص؟ و پرچم او و سالح او و نفس زكیه از 

1 .  الكایف، ج 8، ص225.
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گر این هم  فرزندان امام حسین؟ع؟، برای شما ایجاد شبهه نمی كند، پس ا
كه به اسم و امر امام؟ع؟ نداء  كرد، صدای آسمانی  برای شما ایجاد شبهه 

گذاشت«.1  می دهد جایی برای شک باقی نخواهد 
امامصادق؟ع؟آمدهاست: روایتیاز همچنیندر

 � دنَ ِهْم �إِ �یْ
َ
ِكُل َعل ْ ُسث ا �ی

َ
َم�ِء ل ْو�ةَ ِم�نَ �لّسَ �نَّ �لّصَ �إِ

ِهْم �نَ �یْ
َ
ُه َعل

ُّ
� ُكل

كََل  َهدنَ ْ سث
أَ
�نْ  � �إِ

»... �نَ
گردید، پس همانا  گر تمامی این موارد مشتبه  ِ�؛ ا ّمِ

أُ
ِ� َو � �ی �جِ

أَ
�ْسِمِ� َو �ْسِم � وِدَی �جِ �نُ

كه به اسم قائم؟ع؟ و نام  ندای آسمانی بر شما مشتبه نخواهد شد، زمانی 
پدر و مادرش ندا سر دهد«.  

د. ُبعد اعجازی
آنهاتوانانجامامرخاصی آمیزبودهوهرکداماز لوازممذکوردارایویژگیاعجاز

روایاتبهاینمسالهاشارهشدهوفرمودهاند: رادارند.چنانچهدر
�نِ  ى ُموَ�ى �جْ

َ
ل  �إِ

ّمَ َ��َر�ةْ
ُ ؟ع؟ �ث �جٍ َع�یْ ُ ى سث

َ
ل  �إِ

َص�َر�ةْ َدَم؟ع؟  �نَ ا�نَ�ةْ َعَص� ُموَ�ى ِلاآ »كَ
َع�ةْ  ِ �ن

�ةُ �نَ ��نْ َه� ِ��ی ِ �ة
�أَ َه�یْ

َ
َ��ُء ك صنْ  َو ِهَی �نَ

ً
� �ن �نِ

آ
َه� � �نَّ َعْهِدی �جِ � َو �إِ َد�نَ ِع�نْ

َ
َه� ل

�نَّ ؟ع؟ َو �إِ ِعْمَ���نَ

َه� َم� َك��نَ  ُع �جِ ْص�نَ َ �؟ع؟ �ی ِم�نَ ��أِ �ةْ ِل�ةَ
َ

ِعّ�
أُ
�ةْ � ِ��ةَ �نْ � �ْس�ةُ دنَ  �إِ

ِ��ةُ �نْ �ةَ
َ
َه� ل

�نَّ َه� َو �إِ َ��ةِ َ �ج َ ِم�نْ سث

�نُ م�  �ةَ
ْ
ل �ةْ  �ةَ �یَ �ةِ

ْ
ل
أُ
�  ُ �ث َه� َ��یْ

�نَّ �إِ َو  َمُ�  وأْ �ةُ ُع َم�  ْص�نَ َه� �ةَ
�نَّ �إِ َو  �نُ ِعْمَ���نَ  َه� ُموَ�ى �جْ ُع �جِ ْص�نَ َ �ی

ق به آدم؟ع؟ بود و 
ّ
َه�؛ امام باقر؟ع؟ فرمود: عصاى  موسی متعل ِلَس��نِ و�نَ  �جِ

ُ
ك �نِ

أْ
� �یَ

اكنون  و  آن به موسی؟ع؟ رسید  از  و بعد  گرفت  قرار  در اختیار شعیب؟ع؟ 
از  گویا به تازگی  كرده ام و آن سبز است و  از آن بازدید   

ً
در نزد ماست و اخیرا

گوید و براى قائم؟ع؟  درخت بریده شده است و چون استنطاق شود سخن 
كه موسی بن عمران؟ع؟ كرد و آن عصا نیز  كند  مهّیا است و او با آن همان 

1 .  تفسیر العیایش، ج 1، ص65 و حبار األنوار، ج 52، ص223.
2 .  نعماین، الغیبة، ص279.
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ى فرمان دهند و هر جا افکنده شود شعبده ها و جادوها  كه به و كند  همان 
را ببلعد«.1 

برخورداری کهفرقبینمدعیدروغینوراستیندر روایتیدیگرآمدهاست در
آمیزبودن لوازمرسولخدا؟ص؟استوفرقبیناینلوازمباسایرلوازمهادراعجاز از

آنلوازماست.2
برایناساس،درصورتتجمیعاینچهارشرطمهم،ارائهسالحوسایرلوازم،
بهنشانهوصایتمدعیخواهدبودوباتامیناینشروط،امکانواحتمالجعل
کعبهوپس کنارخانه کهبایداینلوازمدر23ماهرمضانودر منتفیاست،چرا
ازشنیدهشدنصدایآسمانیصیحهارائهشودوازشرایطاعجازینیزبرخوردار

باشد.

پرسش های درس

اولین نشانه و ودیعه رسول خدا؟ص؟ برای وصی خود چیست؟. 1
كنید..   وجه ارتباط ودیعه اول را با مدعی وصایت بیان 
دومین نشانه و ودیعه رسول خدا؟ص؟ برای وصی خود چیست؟.  
كنید..   وجه ارتباط ودیعه دوم را با مدعی وصایت بیان 

1 .  كمال الدین و متام النعمة ، ج 2، ص673.
2 .  الثاقب یف املناقب، ص۴19. مدینة معاجز األمئة الثین عشر و دالئل احلجج عىل البشر، ج6 ، ص99.





درس پنجم
عالئم یا ودایع 

رسول خدا؟ص؟





عالمت یا ودیعه سوم ��
کهبهامالءرسولخدا؟ص؟ صحیفه)وصیتنامهرسولخدا؟ص؟(؛اینصحیفه
ودستخطامیرالمؤمنینعلی؟ع؟نوشتهشدهاست،همانوصیتنامهایاست
فرموده اعالم آن در را ازخود تعدادجانشینانپس و اسامی اکرم؟ص؟، پیامبر که

است.
پیشازشرحوصیتنامهپیامبراکرم؟ص؟،ابتدابایدبهوصیتعظیمایشاندر

که70روزقبلازوفاتآننورمقدسبهوقوعپیوست. کرد روزغدیراشاره
َعْل  �نْ ْم �ةَ

َ
�نْ ل َك َو �إِ ِ

َك ِم�نْ َر�جّ �یْ
َ
ل َل �إِ ِ �ن

�نْ
أُ
عنْ  م� � ِ

ّ
ل ُسوُل  �جَ َه� �لّ�َ ُّ �ی

أَ
� � پیامبراکرم؟ص؟بانزولآیه»>�ی

�ِس<؛اىپیامبرچیزىراکهازطرفپروردگارت
ْعِصُمَك ِم�نَ �ل�نَّ َ ُه �ی

َ
ُ� َو �لّل �ةَ

َ
�ةَ ِرس�ل عنْ

َّ
ل م� �جَ �نَ

رانکنیرسالتاوراانجامندادهاى.خدادر کار گراین کها کن برتونازلشدهابالغ
کافرانراهدایتنمیکند«.1موظفبهابالغوصیت برابرمردمتوراحفظمیکندو
اینرهگذراختالفامتاسالمی گردیدتااز واعالماسامیاوصیاءوجانشینان
راپسازخوددفعنماید،لذادرمسیربازگشتازآخرینحجودرمحلغدیرخم،

رسالتخودراباتمامجزئیاتآنابالغفرمودند.
ازشجرهطیبه برداری پرده الهیقصد  بهدستور که اکرم؟ص؟ حضرترسول

امامتراداشت،همهپیشافتادگانوپسماندگانرافراخواندهوفرمودند:

1 .  مائده، 67.
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»هان ای مردم!  كیست سزاوارتر از شما به شما؟ گفتند خداوند و پیامبر او! 
كه من سرپرست اویم، پس این علی سرپرست  گاه باشید! آن  سپس فرمود آ
را بپذیرد و دشمن بدار  او  كه سرپرستی  را  اوست! خداوندا دوست بدار آن 
كه او را تنها  گذار آن را  كن یار او را و تنها  كه او را دشمن دارد و یاری  هر آن 
كه همانا من فرستاده و علی امام و وصی پس  بگذارد. سپس فرمود: بدانید 

از من است و امامان پس از او فرزندان اویند.
گاه باشید!  گاه باشید! من والد آنانم ولی ایشان از نسل علی خواهند بود. آ آ
همانا آخرین امام، مهدی قائم از ماست. هان! او بر تمامی ادیان چیره خواهد 
گاه باشید! كه اوست حّجت پایدار و پس از او حّجتی نخواهد بود.  شد. آ
درستی و راستی و نور و روشنایی تنها نزد اوست1... سپس عمر بن خطاب 
گفت: ای رسول خدا، آیا همه  كمی برافروخته بود برخواست و  كه  در حالی 
اهل بیت تو  وصی هستند؟ حضرت پاسخ داد: نه ولکن برادرم از اوصیاء 
یر و وارث و خلیفه من در امتم بوده و ولی تمامی مومنان بعد از  كه وز است 
من است. و همچنین یازده نفر از فرزندان وی. این علی اولشان و بهترین شان 
است سپس دو فرزندم حسن و حسین، سپس وصی فرزندم كه همنام برادرم 
علی و فرزند حسین است سپس وصی و فرزند علی كه اسمش محمد است 
فرزند  و سپس علی  فرزند جعفر  و سپس موسی  فرزند محمد  سپس جعفر 
موسی و سپس محمد فرزند علی و سپس علی فرزند محمد و حسن فرزند 
و هم  و همنام  بوده  امت  این  كه مهدی  فرزند حسن  و سپس محمد  علی 
طینت من است و امر می كند به امر من و نهی می كند به نهی من، زمین را از 

1 .  الغدیر، ج1، ص12-151و29۴-322. عوامل العلوم، ج15، ص 3۰7-327. حباراالنوار، ج37، ص181-182. اثبات 
اهلداة، ج2، ص2۰۰-25۰. الطرائف، ص33 و...

2 .  مهسران و اهل خانه.
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كما اینکه از ظلم و جور پر شده است. می آیند یکی  عدل و داد پر می كند 
پس از دیگری«.1

پیامبراکرم؟ص؟باپردهبرداریازمسألهجانشینیواعالماسامیدوازدهوصی
پسازخود،درمسیربازگشت،آیهایازجانبخداوندمتعالنازلشدهوفرمود:

�ةُ 
ْ
�ْكَمل ْوَم  �یَ

ْ
�ل ْو�نِ  َ سث َو��نْ ْوُهْم  َ سث حنْ

�ةَ لا  �نَ ْم 
ُ
ك ِ �ن د�ی ِم�نْ  ُ�و�  �نَ

َ
ك �نَ  �ی ِ �ن

َّ
�ل َس  �أِ َ �ی ْوَم  �یَ

ْ
>�ل

امروز  <؛ 
ً
� �ن د�ی اْسلاَم 

ْ
�ل ُم 

ُ
ك

َ
ل �ةُ  �ی َوَر�ن ْعَم�ةى  �نِ ْم 

ُ
ك �یْ

َ
َعل َمْم�ةُ  َو��ةْ ْم 

ُ
ك �نَ د�ی ْم 

ُ
ك

َ
ل

از  و  نترسید!  آنها  از  بنابراین،  شدند؛  مأیوس  شما،  آییِن  )زواِل(  از  كافران 
بر  را  و نعمت خود  كردم؛  كامل  را  امروز، دین شما  بترسید!  )مخالفت( من 

شما تمام نمودم؛ و اسالم را به عنوان آیین )جاوداِن( شما پذیرفتم.  
بایدتوجهداشت،چنانچهرسالتپیامبراکرم؟ص؟بهدرستییاباکاستیانجام
میشد،هیچگاهخداوندمتعالبانزولآیهفوق،مهرتاییدبرمسالهابالغرسالت
گربنابود،شخصدیگریبهجایامیرالمومنین؟ع؟معرفی کها نمیزد،بدینمعنا

ال من ُكْنُت َمْوالُه َفهذا َعىل َمْوالُه، اللهّمَ واِل َمْن 
َ
: ا

َ
ُه. َفقال

ُ
ْنُفِسُكْم؟ قالوا: اهلل و َرُسول

َ
ْویل ِبُكْم ِمْن ا

َ
اُس، َمْن ا 1 .  »... اهیاالّنَ

َویِص ِمْن 
ْ
ماُم َوال ِ

ْ
 َو َعىِل ال

ٌ
الَو ِإیّنِ َرسول

َ
ُه. ث قال:  َمعاِشَرالّناِس، أ

َ
 َمْن َخَذل

ْ
واالُه و عاِد َمْن عاداُه َواْنُصْرَمْن َنَصَرُه واْخُذل

ْهِدی.  َ قامِئَ الْ
ْ
ا ال ِة ِمّنَ ِئَ

َ ْ
َ األ ال ِإّنَ خامتَ

َ
ِبِه ایل أن قال: أ

ْ
ُرجوَن ِمْن ُصل ال َو ِإیّن واِلُدُهْم َوُهْم خَیْ

َ
ُدُه. أ

ْ
ُة ِمْن َبْعِدِه ُول ِئَّ

َ ْ
َبْعدی، َواأل

اِب ِشْبَه   ّطَ َ َة َبْعَدُه َوال َحّقَ ِإاّل َمَعُه َوالُنوَر ِإاّلِعْنَدُه... فَقاَم ُعَمُر ْبُن اخلْ ًة َوالُحّجَ بایق ُحّجَ
ْ
ُه ال ال ِإّنَ

َ
یِن. أ  الّدِ

َ
ُه الّظاِهُر َعىل ال ِإّنَ

َ
أ

یِلُّ  یِت َو َو ّمَ
ُ
ِث َو َخِلیَفیِت یِف أ یِری َو َواِر ِخی ِمهُنْم  َو َوِز

َ
ْوِصَیایِئ أ

َ
ِكّنَ أ

َ
 َو ل

َ
 ال

َ
ْهِل َبْیِتَك َفَقال

َ
 أ

َّ
ُكل

َ
 اهلِل أ

َ
 َیا َرُسول

َ
ْغَضِب  َفَقال ُ الْ

َّ َویِصُّ اْبیِن  َسنْیِ ثُ ُ َسِن َو احلْ َ  احلْ
َ

َشاَر ِبَیِدِه ِإیل
َ
َّ اْبَناَی َهَذاِن َو أ ْم َو َخْیُرُهْم ثُ ُ لُ ّوَ

َ
ِدِه [ َهَذا أ

ْ
َحَد َعَشَر ِمْن ُول

َ
ِ ُمْؤِمٍن َبْعِدی ]َو أ

ّ
ُكل

َّ َعىِلُّ  َّ ُمویَس ْبُن َجْعَفٍر ثُ ٍد ثُ ّمَ َّ َجْعَفُر ْبُن حُمَ ٌد ثُ ّمَ ُه حُمَ ُدُه َو امْسُ
َ
َّ َویِصُّ َعىِلٍّ َو ُهَو َول َسنْیِ ثُ ُ ِخی َعىِلٍّ َو ُهَو اْبُن احلْ

َ
ی ِباْسِم أ ُیَسّمَ

ی َو ِطیَنُتُه َكِطیَنیِت  ُه َكامْسِ ِة امْسُ ّمَ
ُ ْ
َسِن َمْهِدّیُ األ َ ُد ْبُن احلْ ّمَ َّ حُمَ َسُن ْبُن َعىِلٍّ ثُ َ َّ احلْ ٍد ثُ ّمَ َّ َعىِلُّ ْبُن حُمَ ُد ْبُن َعىِلٍّ ثُ ّمَ َّ حُمَ ْبُن ُمویَس ثُ

 َبْعَد َواِحٍد«. كتاب سلمی 
ً
 َواِحدا

ً
و َبْعُضُهْم َبْعضا

ُ
 َیْتل

ً
 َو َجْورا

ً
ما

ْ
 َكَما ُمِلَئْت ُظل

ً
 َو َعْدال

ً
ْرَض ِقْسطا

َ ْ
 األ

ُ َ
أل ِی َیْ ی ِبهَنْ ْمِری َو َیهْنَ

َ
ُمُر ِبأ

ْ
َیأ

بن قیس هالیل، ج2، ص763. نعماین، الغیبة، ص73.  كمال الدین و متام النعمه، ج1، ص279. اثبات اهلداة، ج2، 
ص2۴7. حلیة االبرار، ج۴، ص89. االنصاف یف نص عىل االمئه اثین عشر، ص259. هبجة االنظر یف اثبات الوصایة، 

ص۴1. عوامل العلوم و املعارف واالحوال، ص218.
2 .  مائده، 3.
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کمالدیننازل آیها از12باشد، براینتعداداوصیاءبیش  گرقرار یااینکها شود،
نمیشد.

شایدبرخیچنینبگویندکهبینابالغرسالتتاروزوفاتپیامبراکرم؟ص؟بداء
گفتهمیشود:اواًلاین حاصلشدهوبهتعداداوصیاءافزودهشدهاست!درپاسخ
گونهفریضهایراپس سخننیازمنددلیلقطعیاستوثانیًاامامباقر؟ع؟،نزولهر

واقعهغدیرنفیفرمودهاست:
�نِ  َ���أِ �نَ

ْ
َ� �ل �نِ

آ
�ةُ � ا�یَ

َ
َول

ْ
ِ �ل كَا�نَ�ة َ�ى �نَ �نْ

اأُ
ْ
�ةُ �ل صنَ ِ��ی �نَ

ْ
ُل  �ل �نَ �نْ َم  �ةُ

ُ ُل  �ث �نَ �نْ ا�نَ�ةْ  �ةُ �ةَ كَ صنَ ِ��ی �نَ
ْ
�نَّ �ل

أَ
�«

�ةُ  �ی ى َو َر�نِ ْعَم�ةِ ْم �نِ
ُ
ك �یْ

َ
َمْم�ةُ َعل �ةْ

أَ
ْم َو �

ُ
ك �نَ ْم ِد�ی

ُ
ك

َ
�ةُ ل

ْ
ْكَمل

أَ
ْوَم � �یَ

ْ
ى  �ل

َ
َع�ل ُه �ةَ

َ
َل �لّل �نَ �نْ

أَ
� �نَ

ِه  ِ َهدن ْعَد  َ �ج ْم 
ُ
ك �یْ

َ
َعل ُل  ِ �ن

�نْ
أُ
� ا 

َ
ل ُه 

َ
�لّل وُل  �ةُ َ �ی ٍ�؟ع؟  ْع�نَ َ �ج و  ُ �ج

أَ
� �َل  �ةَ �نَ  .

ً
� �ن ِد�ی ْسلاَم  اإِ

ْ
�ل ُم 

ُ
ك

َ
ل

؛ فریضه الهی نازل شد و بار دیگر فریضه ای دیگر نازل شد،  �ةً صنَ ِ��ی �ةِ �نَ صنَ ِ��ی �نَ
ْ
�ل

كه خداوند پس از آن فرمود: امروز، دین  پس مساله والیت آخرین فریضه بود 
كردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان  كامل  شما را 
فرمود: یعنی خداوند در  باقر؟ع؟  امام  آیین )جاوداِن( شما پذیرفتم. سپس 

این آیه فرمود: بعد از این فریضه، فریضه دیگری برایتان نازل نکردم«.1  
گرامی رسول معصومین؟مهع؟، روایات و تاریخ گواهی اساس بر برآن، عالوه
اسالم؟ص؟پسازاعالموصیتشفاهیخود)خطبهغدیر(،بارهامردمرابهپذیرش
ایشانمعرفیفرمود.به از رادرپیروی آنان وصایت12وصیفراخواندوسعادت
روایتیآمدهاست:امامباقر؟ع؟نگاهیبهحمرانانداختوشروع عنواننمونه؛در
اینمردمدرشگفتمکهچگونهغافلند گریستننمود،سپسفرمود:اىحمراناز به
گفتاررسولخدا؟ص؟را، یادبردهاند؛ کهاز کردهاندویاوانمودمیکنند یافراموش
کردهوسالم اوعیادت از بود،مردمخدمتآنحضرتمیآمدندو کهبیمار زمانی
کثرتجمعّیت،خانهبراهلآنتنگشدهبود،علی؟ع؟وارد میکردند،حتیاز

1 .  تفسیر العیایش، ج 1، ص293.



101  درسپنجم:عالئمیاودایعرسولخدا؟ص؟

کردونتوانستازمیانآنانبگذردوپیشرسولخدا؟ص؟برود،وآنان شدوسالم
نیزبراىایشانراهرابازنکردند،رسولخدا؟ص؟چوناینوضعرادید،زیرسرخودرا
بلندکردوفرمود:اىعلی؟ع؟نزدمنبیا.مردموقتی،چنینصحنهایرادیدند،به
گذشتورسولخدا؟ص؟او آنان گشودندتاعلی؟ع؟از آوردهوراهرا یكدیگرفشار
کنونکهزمانزندهبودنمناستشمابا رادرکنارخویشنشاندوفرمود:اىمردما
کهمیبینم،پسبعدازوفاتمنرفتارتانچگونهخواهد اهلبیتمچنینمیکنید
گامیبهاهلبیتمننزدیكنمیشویدمگراینکهمرحلهاىبه بود؟بهخداسوگند
آنانگامیدورنمیشویدورونمیگردانیدمگراینکه از خدانزدیکیجستهباشیدو
وبدانید دهید فرا گوش مردم اى فرمود: میشود،سپس روگردان شما از خداوند
و بدارد رادوست کهعلی؟ع؟ کسیاست بهره بهشت و ورضوان کهخشنودى
کند گردننهدوپذیراباشدواوراپیشواىخودقراردهدوبهاواقتدا والیتاورا
اوهستندچنینباشد،وبر کهپساز نماید،ونیزبااوصیاءمن وبهفضلشاقرار
کهدعاىمرادربارهایشانبپذیرد،آرىآناندوازدهجانشیناند، پروردگارمناست

کندالبّتهازمناست...«.1 ایشانپیروى کهاز هر
برایمدعیحقیقیوصایت البتهآنچهمیتواندبهعنوانسند،مورداستناد
ارائه قابل که است مکتوبی صحیفه همان یا وصیتنامه اصل باشد، بهرمند

ْم 
َ
ْم َنُسوا أ

َ
وا أ

ُ
اِس َكْیَف َغَفل  ِللّنَ

ً
َراُن  َعَجبا  َیا مُحْ

َ
َّ َقال َراَن َفَبَكی ثُ  مُحْ

َ
ُه َنَظَر ِإیل ّنَ

َ
ِد ْبِن َعىِلٍّ ؟ع؟  أ ّمَ ِبیِه حُمَ

َ
ٍد َعْن أ ّمَ 1 .  َجْعَفِر ْبِن حُمَ

َبْیُت  َجاَء َعىِلٌّ 
ْ
ْهِلِه ال

َ
ْیِه َحیّتَ ِإَذا َغّصَ ِبأ

َ
ُموَن َعل ِ

ّ
اُس َیُعوُدوَنُه َو ُیَسل َتاُه الّنَ

َ
 َرُسوِل اهلِل؟ص؟ ِحنَی َمِرَض َفأ

َ
َتَناَسْوا َفَنُسوا َقْول

ى 
َ
ا َرأ ّمَ

َ
َّ َیا َعىِلُّ َفل  ِإیلَ

َ
َتُه  َو َقال ّدَ  اهلِل ؟ص؟ َذِلَك َرَفَع خِمَ

ُ
ى َرُسول

َ
ا َرأ ّمَ

َ
ُه َفل

َ
ُعوا ل ْ ُیَوّسِ ْیِه  َو ملَ

َ
اُهْم ِإل ْن َیَتَخّطَ

َ
ْ َیْسَتِطْع أ َم َو ملَ

َّ
ع َفَسل

ْنُتْ 
َ
اُس َهَذا أ ا الّنَ َ هّیُ

َ
 َیا أ

َ
َّ َقال  َجاِنِبِه ثُ

َ
 اهلِل ؟ص؟ ِإیل

ُ
َسُه َرُسول

َ
ْجل

َ
اُهْم َو أ ّطَ َ ْفَرُجوا َحیّتَ ختَ

َ
 َو أ

ً
اُس َذِلَك َزَحَم  َبْعُضُهْم َبْعضا الّنَ

 َتَباَعُدوَن 
َ

ًة َو ال
َ
ْبُتْ ِمَن اهلِل َمْنِزل  َقُر

َّ
َبًة ِإال ْهِل َبْییِت ُقْر

َ
ُبوَن ِمْن أ  َتْقُر

َ
َرى َفَكْیَف َبْعَد َوَفایِت َو اهلِل ال

َ
ْهِل َبْییِت یِف َحَیایِت َما أ

َ
وَن ِبأ

ُ
َتْفَعل

ْن  َة  ِلَ ّنَ َ ْضَواَن َو اجلْ َضا َو الّرِ  الّرِ
 ِإّنَ

َ
ال

َ
ُكْم أ

َ
 ل

ُ
ُقول

َ
ُعوا َما أ اُس امْسَ ا الّنَ َ هّیُ

َ
 أ

َ
َّ َقال ْعَرَض اهلُل َعْنُكْم ثُ

َ
 أ

َّ
ْم ِإال ْم ُخْطَوًة َو ُتْعِرُضوَن َعهْنُ َعهْنُ

 َو َمْن َتِبَعُه   
ً
ْم اْثَنا َعَشَر َوِصّیا ُ ْن َیْسَتِجیَب ِلی ِفهِیْم ِإهّنَ

َ
یّبِ أ  َر

َ
ْوِصَیایِئ َبْعَدُه َو َحّقٌ َعىل

َ
ُه َو اْئَتَّ ِبِه َو ِبَفْضِلِه َو ِبأ

َّ
 َو َتَوال

ً
َحّبَ َعِلّیا

َ
أ

 
ُ

ْفَضل
َ
َنا أ

َ
ُه َو أ

ُ
ُه ِمیّنِ  ِإیّنِ ِمْن ِإْبَراِهمَی َو ِإْبَراِهمُی ِمیّنِ َو ِدییِن ِدیُنُه َو ِدیُنُه ِدییِن َو ِنْسَبُتُه ِنْسَبیِت َو ِنْسَبیِت ِنْسَبُتُه   َو َفْضىِل َفْضل َفِإّنَ

یٌع َعِلمیٌ «. نعماین، الغیبة، ص 13۰، باب ۴، ح22. ًة َبْعُضها ِمْن َبْعٍض َو اهلُل مَسِ ّیَ - ُذّرِ  َریّبِ
ُ

ُق َقْویِل َقْول  َفْخَر ُیَصّدِ
َ

ِمْنُه َو ال
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قرار استناد مورد نیز دوازدهم؟ع؟ درهنگامهظهوروصی وحتی بوده بههمگان
میگیرد.

گرامیاسالم؟ص؟ مویدسخناینکه؛اواًلچنانچهنقلمحتوایوصیترسول
دور اختالف از همیشه برای را مسلمانان و کفایتکرده حدیث راویان توسط
آن ظاهرًا آنکه حال و بود، وصیت نمودن مکتوب به نیازی چه دیگر میکرد،
نیزداشتهاست.بلکهمیتوانستهمانند کتابتاصرار حضرت،برایانجاماین
کردهیابههمان کالمدیگر،بهصورتشفاهیوصیتخودراتکرار صدهاسخنو
کنند.مگر بادقتثبت را آن نیز راویانحدیث و کتفانموده ا وصیتغدیرخم
اینکهبگوییم؛مکتوبنمودنوصیتوتدوینوصیتنامهموضوعیتداشتهواز
کارکردیبرخورداراستکهنقلشفاهیازآنکارکردبیبهرهمیباشد.وآنکارکرد،
اثبات برای سندی عنوان به زمان، هر در ارائه قابلیت  از برخورداری جز چیزی

حقانیتوصیرسولخدا؟ص؟نمیتواندباشد.
کشناخت ثانیًاروایاتمعصومین؟مهع؟،وصیتنامهپیامبر؟ص؟رابهعنوانمال
کهبهصورتیکمکتوب،بایددردستامامبودهوبهامام کردهاند اماممعرفی
کتابمحدثین،باعنوانحدیث بعدازخودتحویلدهدواحادیثنقلشدهدر
کی کاشفوحا کردوصرفًابهعنوان کفایتنخواهد وصیت،برایشناختامام

ازمحتوایوصیتنامهقابلاستفادههستند.بهعنواننمونهآمدهاست:
ٍ�؟ع؟   ْع�نَ َ �جِى �ج

أَ
ى � ِ

ُمو�نَ �ن
َّ
كَل �ةَ َ �َس �ی

�نَّ �ل�نَّ  �إِ
�ةُ

ْ
ل ِه؟ع؟  �ةُ

َ
ِد �لّل �جِى َع�جْ

أَ
ى َع�نْ �

َ
ْعل

اأَ
ْ
ِد �ل َع�نْ َع�جْ

 �ُ ْك�جَ
أَ
ِ� َو َم�نْ ُهَو � ِ �ة َ َ���ج ُل �ةَ ْ ُه ِم�ث

َ
ِ� َم�نْ ل �ی �جِ

أَ
� �ِ

ْ
�ةْ [ ِم�نْ ُول َ�ّ حنَ

���ة  ]�ةَ �ج
أ
َه�  �

ُ
�ل و�نَ َم� �جَ

ُ
ول �ةُ َ �ی

ا�ثِ 
َ
ل َ �ث �جِ ْمِ� 

اأَ
ْ
�ل  �

َهدنَ َ��ِ��جُ   ْعَ��نُ   ُ »�ی �َل  �ةَ َو   �ُ ِم�نْ  �ُ ْ�عنَ
أَ
� ُهَو  �نْ  َعّمَ ُصَ��ةْ  �ةَ َو   �ُ ِم�نْ

اُ� 
َ
َدُه ِسل ُ� َو ِع�نْ ُه َو ُهَو َوِ��یُّ

َ
ل �جْ

ی �ةَ ِ �ن
َّ
�ل �جِ �ِس 

ى �ل�نَّ
َ
ْول

أَ
� ِ�ِه ُهَو  �یْ

ى عنَ ِ
�ن و�نُ 

ُ
ك ا �ةَ

َ
َص�ٍل ل �نِ

گوید: به امام  ِ�؛ عبد األعلی  �ی ُع �نِ �رنَ �نَ
أُ
ا �

َ
ِدی ل ِلَك ِع�نْ ُ� َو دنَ �ةُ ِه ؟ص؟ َو َوِ��یَّ

َ
َرُسوِل �لّل

گفتند و اعتراض  كردم: مردم درباره امام باقر؟ع؟ سخن ها  صادق؟ع؟ عرض 



103  درسپنجم:عالئمیاودایعرسولخدا؟ص؟

این  با  او رسید  به  اوالد پدرش  میان همه  از  امامت  كه چگونه  بود  این  آنها 
كه در خویشی با او برابر و در سن از او بزرگتر  كه در میان آنها برادرانی داشت 
به  امامت  كه  داشت  هم  كوچکتر  برادران  و  علی(  بن  ید  ز )همچون  بودند 
كه  می شود  شناخته  خصلت  سه  به  امام  فرمود:  امام؟ع؟  نرسید.  هم  آنها 
در دیگرى نباشد: یکی اینکه نسبت به امام سابق از همه مردم نزدیك تر و 
اینکه سالح رسول خدا؟ص؟ نزد  او هم باشد. دوم  شایسته تر باشد و وصی 
او باشد و سوم اینکه وصیتنامه رسول خدا؟ص؟ هم نزد او باشد. آن نزد من 

كسی درباره آن با من نزاعی نمی تواند داشته باشد«.1  است و 
لوحی و صحیفه از برخورداری وصی، شناخت عالئم از یکی بنابراین،
کهتوسطامیرالمومنین؟ع؟نوشتهشدهواسامیاوصیاء؟ع؟در )وصیتنامه(است

روایتیآمدهاست: گردیدهاست.بهعنواننمونهدر آنثبت
موسی بن عطیه نیشابوری می گوید: »عده ای از بزرگان خراسان به خانه من 
خلیفه  و  جانشین  از  و  بروید  مدینه  به  شما  یم  دار دوست  گفتند:  و  آمدند 
كنیم. پس به  از ایشان پیروی  كنید تا در امرمان  رسول خدا؟ص؟ پرس وجو 
تحقیق امام باقر؟ع؟ از دنیا رفته است و ما نمی دانیم كه خداوند چه كسی را 
از آل رسول؟ص؟ و فرزندان علی و فاطمه؟ع؟ را نصب فرموده است. پس به ما 
ید و امام را بر  كه برای ما خبر بیاور صد هزار درهم از طال و نقره دادند و گفتند 
ما بشناسانید. پس از او شمشیر ذوالفقار و چوب دستی رسول خدا؟ص؟، عبا 
كه در آن اسامی ائمه؟مهع؟ از فرزندان علی و فاطمه؟مهع؟  و خاتم و آن لوحی 
كنید. همانا اینها نزد هر آنکه باشد او امام است و  ثبت شده است را طلب 
اموال را به او تحویل دهید. ما سکه ها را برداشتیم و به سوی مدینه رفتیم و در 

1 .  الكایف، ج1، ص379 و بصائر الدرجات یف فضائل آل حممد صىل اهلل علهیم، ج 1، ص182 و اثبات اهلداة، ج1، ص11۴ 
و حباراالنوار، ج26، ص217.
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كن شده و دو ركعت نماز خواندیم. از قائم در امور  مسجد رسول خدا؟ص؟ سا
زاده اش جعفربن  برادر  و  بن علی  ید  ز گفتند:  پرسیدیم.  و خلیفه مسلمین 
را دیدیم  او  و در مسجدش  كردیم  را  ید  ز ابتدا قصد خانه  محمد؟ع؟ پس 
خراسان  از  گفتیم  آمدید؟  كجا  از  گفت  داد.  جواب  و  كردیم  سالم  او  به  و 
كنیم. گفت بلند شوید.  آمدیم تا امامان را بشناسیم و از او در امرمان پیروی 
و خوردیم.  آورد  ما طعامی  برای  وارد شدیم.  به خانه اش  تا  ما همراه شد  با 
گفت چه می خواهید؟ گفتیم می خواهیم شمشیر ذوالفقار و چوب دستی 
ثبت  ائمه؟مهع؟  اسامی  آن  در  كه  لوحی  آن  و  خاتم  و  عبا  خدا؟ص؟،  رسول 
شده است را ببینیم. همانا اینها نمی باشد مگر در نزد امام؟ع؟. كنیزش را 
كه  كرد  خواند تا جعبه ای آوردو از داخل آن شمشیری با غالف قرمز خارج 
در قبضه آن پارچه سبز رنگ بود. گفت این ذوالفقار است و چوب دستی و 
نیزه ای با دسته نقره ای و انگشتر و عبائی خارج كرد اما لوحی كه در آن اسامی 
ائمه؟مهع؟ ثبت شده است را نداشت. ابولبابه با دیدن این صحنه بلند شد و 
گفت بلند شوید تا به سوی موالیمان برویم. ما را به او نیازی نیست. پس به 
نزد امام جعفر بن محمد؟ع؟ رفتیم... فرمود: ای موسی بن عطیه نیشابوری، 
بیایید...  پیش  خراسان  سرزمین  مسافران  ای  و  طهمان  ای  و  لبابه  ابی  ای 
كرد و نگین جدا شد. فرمود:  سپس با دستش به نگین انگشتر خود اشاره 
ک و منزه است خدایی كه ذخائرش را به ولی و نائبش ودیعه داد تا مخلوق  پا
او قدرتش را ببینند... سپس از وسط انگشتر برای ما عبا و چوب دستی و 

كرد... «.1   كه در آن اسامی ائمه؟مهع؟ ثبت شده است را خارج  لوحی 

1 .  عن احلسن بن]عىل بن [ فّضال، قال: قال مویس بن عطّیة النیشابوری: اجتمع و فد خراسان من أقطارها ]كبارها[  و 
علمائا، و قصدوا داری، و اجتمع علماء الشیعة و اختاروا إیّل أبا لبابة و طهمان و مجاعة شیّت، و قالوا بأمجعهم: رضینا بكم أن 
ده أمرنا، فقد ذكر أّن باقر العلم قد مض، و ال ندری من نصبه  اهلل بعده من آل 

ّ
تردوا املدینة، فتسألوا عن املستخلف فهیا لنقل

الرسول من ولد عىل و فاطمة- صلوات اهلل علهیم أمجعنی- و دفعوا إلینا مائة ألف درهم ذهبا و فّضة، و قالوا: لتأتونا باخلبر و 
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کرم؟ص؟ �� گزارشی از محتوای وصیتنامه پیامبر ا
گرامیاسالم؟ص؟،مطابقمتن روایاتمربوطبهماجرایوصیترسول برخیاز
خطبهغدیربودهوعالوهبرآن،باتمامیروایاتمربوطبهعدداوصیاءنیزهمخوانی
دارد.بهعنواننمونه؛ُسلیمبنقیسهاللی1دربارهماجراومحتوایوصیتپیامبر

اکرم؟ص؟میگوید:
و  گفت  را  سخن  آن  مرد  آن  آنکه  از  بعد  می گفت:  كه  شنیدم  سلمان  »از   

تعّرفونا المام فتطالبوه بسیف ذی الفقار و القضیب و البردة و اخلامت و اللوح الذی فیه تثبیت األّئة من ولد عىل و فاطمة، و إن 
موا إلیه املال. فحملنا و جتّهزنا إیل املدینة و حللنا مبسجد الرسول؟ص؟ 

ّ
 عند إمام، مفن وجدمت ذلك عنده  فسل

ّ
ذلك ال یكون إال

ید بن عىل، و ابن أخیه جعفر بن حممد،  ینا ركعتنی، و سألنا: من القامئ یف امور  الناس، و املستخلف فهیا؟ فقالوا لنا: ز
ّ
فصل

منا علیه، فرّد علینا السالم و قال: من أین أقبلت؟ قلنا: أقبلنا من أرض خراسان لنعرف إمامنا، 
ّ
یدا یف مسجده، و سل فقصدنا ز

یدون؟ فقلنا له:  كلنا، ّث قال: ما تر ده  امورنا. فقال: قوموا، و مىش بنی أیدینا حیت دخل داره، فأخرج إلینا طعاما، فأ
ّ
و من نقل

 عند إمام.]قال:[  
ّ

ینا ذا الفقار و البردة  و اخلامت و القضیب و اللوح الذی فیه تثبیت األّئة؟مهع؟ فإّن ذلك ال یكون إال ید أن تر نر
یة له، فأخرجت إلیه سفطا، و استخرج منه سیفا یف أدمی أمحر، علیه سجف أخضر، فقال: هذا ذو الفقار، و أخرج  فدعا جبار
إلینا قضیبا و درعا مبدرج   من فّضة، و استخرج منه خامتا و بردا و مل خیرج اللوح الذی فیه تثبیت األّئة-؟مهع؟- فقام أبو لبابة 
ید جعفر  من عنده و قال: قوموا بنا حیت نرجع إیل موالنا غدا فنستویف  ما حنتاج إلیه، و نوّفیه ما عندنا و معنا. )قال:(  مفضینا نر
 ساعة حیت أقبل و قال: یا مویس بن عطّیة النیسابوری، و یا أبا 

ّ
بن حممد؟امهع؟ فقیل لنا: إّنه مض إیل حائط له، مفا لبثنا إال

لبابة، و یا طهمان، و یا أهّیا الوافدون من أرض خراسان إیّل، فأقبلوا.... قال: ّث أومأ بیده إیل فّص خامت فقلعه، فقال : سبحان 
هیم قدرته،... ّث أخرج لنا من وسط اخلامت البردة و القضیب و اللوح  اهلل   الذی أودع الذخائر ولّیه و النائب عنه یف خلیقته لیر

الذی فیه تثبیت األّئة؟ع؟. الثاقب یف املناقب، ص۴19. 
ین  1 .  شیخ ابو صادق، ُسلمی بن قیس هالیل عامرى كویف، از خواص اصحاب امیر املؤمننی و امام حسن و امام حسنی و امام ز
العابدین و امام باقر ؟مهع؟ بوده است. سلمی، دو سال قبل از هجرت به دنیا آمده و در نتیجه، هنگام شهادت پیامبر اكرم؟ص؟ 12 سال 
داشته است. سلمی، در پیشگاه معصومنی؟مهع؟ مورد وثوق بوده و از علوم سرشار آنان هبره مند شده است. او از قدماى علماى 
اهل بیت؟مهع؟ است و از بزرگان اصحاب آنان حمسوب شده و نزد آنان حمبوبیت خایص داشته است. او صاحب »كتاب اسرار 
آل حممد؟ص؟« یا مهان »كتاب سلمی بن قیس« است كه كتایب مشهور بوده و شهرت سلمی نیز بیشتر به خاطر مهنی كتاب است، 
یرا این كتاب اولنی كتایب است كه بعد از پیامبر؟ص؟ تألیف شده و به دست ما رسیده است. امام صادق؟ع؟، در باره كتاب سلمی  ز
می فرماید: »هر كس از شیعیان و دوستان ما كتاب سلمی بن قیس هالیل را نداشته باشد، چیزى از مسائل والیت ما نزد او نیست و 
گاهی ندارد. آن كتاب، الفباى شیعه و سّرى از اسرار آل حممد؟مهع؟ است«. حبار األنوار، املدخل، ص19۰ و مستدرك  از اسباب ما آ
ین العابدین؟ع؟، در باره كتاب سلمی می فرماید: »سلمی راست گفته  الوسائل و مستنبط املسائل، ج 17، ص298. مهچننی امام ز

است، خدا او را رمحت كند. مهه ایهنا احادیث ما است كه از آهنا خبر دارمی«. وسائل الشیعة، ج 27، ص1۰1. 
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كرد، امیر المؤمنین؟ع؟ فرمود: »آیا  َكِتف1 را رها  ک شده و  پیامبر؟ص؟ غضبنا
آن  گر  ا كه  بنویسد  كتف  در  می خواست  مطلبی  چه  نپرسیم  پیامبر؟ص؟  از 
من  نمی كردند؟  اختالف  هم  نفر  دو  و  نمی شد  گمراه  احدى  می نوشت  را 
كه در خانه بودند برخاستند و فقط امیرالمؤمنین و  كسانی  كردم تا  سکوت 
فاطمه و حسن و حسین ؟ع؟ باقی ماندند. من و دو رفیقم ابوذر و مقداد هم 
خواستیم برخیزیم كه علی؟ع؟ به ما فرمود: بنشینید. حضرت می خواست 
كند و ما هم می شنیدیم. سپس رسول خدا؟ص؟ شروع به  از پیامبر؟ص؟ سؤال 

كرده و فرمودند: سخن 
جبرائیل؟ع؟  همانا  گفت؟  چه  خدا  دشمن  نشنیدی  آیا  علی!  برادرم  ای   
كه این مرد سامری این امت است و آنکه  از قبل، بر من نازل شد و خبر داد 
همراهش آمده بود گوساله اوست و اینکه خداوند جدایی و اختالف را برای 
همان  تا  كرد  امر  مرا  خداوند  جانب  از  جبرائیل  است.  كرده  مقدر  من  امت 
چیزهایی كه اراده كردم را برایتان بنویسم )كه البته نگذاشت( و این سه نفر را 
ید،  برای آن سخنان شاهد بگیرم. حضرت فرمود: برای من صحیفه ای بیاور
امامان هدایت  كننده  نام  پیامبر؟ص؟  آوردند.  را  براى حضرت صحیفه  پس 
بعد از خود را یکی پس از دیگری امالء می فرمود و علی؟ع؟ بدست خویش 
و  یرم  وز و  برادرم  كه  می گیرم  شاهد  را  شما  من  فرمود:  همچنین  می نوشت. 
بعد  و  حسن  سپس  و  است  طالب  ابی  بن  علی  اّمتم  در  خلیفه ام  و  وارثم 

حسین و بعد از آنان نه نفر از فرزندان حسین اند«.  

1 .  استخوان كتف گوسفند یا شتر؛ كه خشک شده و برای نوشنت روی آن به جای پوست و كاغذ استفاده می شده است.
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این اتباعاحمدبصریدرمقاممجادلهبگویند:در نکته:ممکناستبرخیاز
اینرویبرایاثباتائمه حدیثنامتمامیاوصیاءپیامبراکرم؟ص؟ذکرنشدهواز
گفتهمیشود:ادعایاحمدبصریدرمرحله بود.درپاسخ دیگرُمجزینخواهد
کهپیامبراکرم؟ص؟به2۴وصیبعد نخست،ادعایعددیبودهومدعیآناست
کردهاستوفعاًلبحثمابهمرحلهاسمومصداقاوصیاءنرسیده ازخودوصیت
آن دارد،میتوانوصیت اشاره به12وصی که ُسلیم روایت اساس بر لذا است.
را آن  از بیش احتمال وحتی دانست اوصیاء از اینعدد به رامنحصر حضرت

اساسًامنتفیدانست.
در علی؟ع؟ حضرت است: آمده نعمانی غیبت کتاب از دیگر روایتی  در
وفات شب ماجرای به امامت، مسأله به احتجاج ضمن طلحه، با گفتگوی
باخطبه منطبق را وصیتنامه محتوای و کرده اشاره نیز اکرم؟ص؟ رسول حضرت

غدیروروایتسلیمبنقیساعالممیفرماید:
از  كه رسول خدا؟ص؟ كتفی  كه هنگامی  آیا شهادت نمی دهی  »ای طلحه! 
گمراه نگردیده  كه امت اسالم پس از آن  ما خواست تا چیزی در آن بنویسد 
گفت: همانا رسول  و به اختالف نیافتند؟ و در این هنگام آنکه همراه تو بود 
كتف را  ک شد و آن  خدا؟ص؟ هزیان می گوید، سپس رسول خدا؟ص؟ غضبنا
كرد: بله من شهادت می دهم. علی؟ع؟ فرمود: پس از  وانهاد؟ طلحه عرض 
كه می خواست بنویسد با  آنکه شما خارج شدید پیامبر؟ص؟ مرا از آنچیزی 

یِن  ْخَبَر
َ
 َفأ

ُ
 َقْبل

ُ
َتایِن َجْبَرِئیل

َ
 َعُدّوُ اهلِل أ

َ
ْعَت َما َقال َما مَسِ

َ
ِخی، أ

َ
: »َیا أ

َ
ْیِه َو آِلِه َفَقال

َ
 اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصىل

ُ
ُه َرُسول

َ
ُن َنْسَمُع، َفاْبَتَدأ ْ َو حنَ

ْكُتَب 
َ
ْن أ

َ
یِن أ َمَر

َ
یِت ِمْن َبْعِدی َفأ ّمَ

ُ
 أ

َ
َف َعىل

َ
ُفْرَقَه َو ااِلْخِتال

ْ
ّنَ اهلَل َقْد َقَض ال

َ
َها، َو أ

ُ
ّنَ َصاِحَبُه ِعْجل

َ
ِه َو أ ّمَ

ُ ْ
ُه َساِمِرّیُ َهِذِه األ ّنَ

َ
أ

ْیِه 
َ
 َعل

َ
ْمىل

َ
ا. َفأ یَت هِبَ

َ
ْیِه، اْدُع ِلی ِبَصِحیَفٍه َفأ

َ
َثَه َعل

َ
ال

َ
ِء الّث

َ
ْشِهَد َهُؤال

ُ
َک، َو أ

َ
َكِتِف ل

ْ
ْكُتَبُه یِف ال

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ِذی أ

َّ
ِكَتاَب ال

ْ
َذِلَک ال

ِخی َو 
َ
ّنَ أ

َ
ْشِهُدُكْم أ

ُ
ْیِه َو آِلِه: ِإیّنِ أ

َ
 اهلُل َعل

َّ
 َصىل

َ
ُه ِبَیِدِه. َو َقال ّطُ ُم خَیُ

َ
ال ْیِه الّسَ

َ
 َو َعىِلٌّ َعل

ً
 َرُجال

ً
َداِه ِمْن َبْعِدِه َرُجال ُ ِه الْ ِئَّ

َ ْ
اَء األ مْسَ

َ
أ

«. كتاب  َسنْیِ ُ ِد احلْ
ْ
َّ ِمْن َبْعِدِهْم ِتْسَعٌه ِمْن ُول َسنْیُ ثُ ُ َّ احلْ َسُن ثُ َ َّ احلْ یِب َطاِلٍب، ثُ

َ
یِت َعىِلُّ ْبُن أ ّمَ

ُ
ِث َو َخِلیَفیِت یِف أ یِری َو َواِر َوِز

سلمی بن قیس اهلالیل، ج 2، ص 877.
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گرفت و همانا جبرائیل؟ع؟ او را خبر  خبر ساخت و حاضرین را بر آن شاهد 
كه امت تو به زودی به اختالف افتاده و  داده بود به اینکه خداوند می داند 
كه  را  آنچه  من  بر  و  خواست  صحیفه ای  دوباره  سپس  می شوند.  فرقه  فرقه 
و  اباذر  و  سلمان  یعنی  حاضر  مرد  سه  و  كرده  امالء  را  بنویسد  می خواست 
گرفت و اسامی هر آنکه از ائمه هدایتگر است را نامید.  مقداد را بر آن شاهد 
كرده است.  كه خداوند مؤمنین را به طاعت آنان تا روز قیامت امر  همانانی 
پس مرا اولین آنها نامید سپس این فرزندم حسن و سپس این فرزندم حسین 

و سپس ُنه تن از فرزندان این فرزندم حسین را نامید...«.1  
کهدرصحیفهولوحنامایشانذکرشده روایتیبهتعداداوصیاء همچنیندر

اشارهشدهوآمدهاست:
 …�ِ �ی َى �نِ ِ

ُو�نّ ی �ةُ ِ �ن
َّ
َمَ��نِ �ل

ْ
ى  �ل ِ

�نِ ؟ع؟ �ن ْ ُحَس�ی
ْ
�نِ �ل ى َعِلّىِ �جْ

َ
�ةُ َعل

ْ
ل �َل: َد�نَ 2 �ةَ ْهِ�ّیِ َع�نِ �ل�نُّ

ْعِدِه  َ �ج �ُء ِم�نْ  ْوِ��یَ
اأَ

ْ
�ل و�نَ 

ُ
ك �ةَ �نْ 

أَ
� ْم 

ُ
ك �یُّ �جِ

�نَ ْم 
ُ
ك �یْ

َ
ل �إِ َعِهَد  ْم 

َ
ك �نَ ِه 

َ
�لّل َرُسوِل  �نَ  ��جْ  � �یَ �ةُ 

ْ
ل �ةُ

َس�ِمی 
أَ
� َو  ِهْم  ِ َم�َم�ة �إِ �جِ �ةً  و�جَ �ةُ

ْ
َمك َس�ِمَی 

أَ
�  �َ َ َعسث �نَْى 

ْ ��ث ْوِ� 
َّ
�لل َو  �ةِ  �نَ ِ��ی �لّصَ ى   ِ

�ن  � ْ��نَ َو�جَ �َل  �ةَ

َحَة 
ْ
 ِلَطل

َ
 ؟ع؟ َقال

ً
مْیِ ْبِن َقْیٍس  ِإّنَ َعِلّیا

َ
اٍش َعْن ُسل یِب َعّیَ

َ
َباِن ْبِن أ

َ
َثَنا َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد َعْن أ  َحّدَ

َ
اِق َقال

َ
ّز 1 .  َو ِبِإْسَناِدِه َعْن َعْبِد الّرَ

 اهلِل ؟ص؟ 
َ

ْیَس  َقْد َشِهْدَت َرُسول
َ
 ل

َ
َحُة أ

ْ
ْم َو َفَضاِئِلِهْم »َیا َطل َناِقِبِ ْنَصاِر ِبَ

َ ْ
یَن َو األ َهاِجِر ُ یٍل ِعْنَد ِذْكِر َتَفاُخِر الْ یِف َحِدیٍث َطِو

 
ُ

ُجُر َفَغِضَب َرُسول  اهلِل هَیْ
َ

 ِإّنَ َرُسول
َ

 َصاِحُبَك َما َقال
َ

َتِلُف َفَقال ْ  ختَ
َ

ُة َبْعَدُه َو ال ّمَ
ُ ْ
 األ

ُّ
 َتِضل

َ
َكِتِف ِلَیْكُتَب ِفهَیا َما ال

ْ
ِحنَی َدَعاَنا ِبال

ْیِه 
َ
ْن َیْكُتَب ِفهَیا َو ُیْشِهَد َعل

َ
َراَد أ

َ
ِذی أ

َّ
 اهلِل ؟ص؟ ِبال

ُ
یِن َرُسول ْخَبَر

َ
ا َخَرْجُتْ أ َّ ُكْم لَ  َفِإّنَ

َ
 َقْد َشِهْدُتُه َقال

َ
  َبىل

َ
اهلِل ص َو َتَرَكَها َقال

ْن َیْكُتَب یِف 
َ
َراَد أ

َ
َّ َما أ  َعىلَ

َ
ْمىل

َ
َّ َدَعا ِبَصِحیَفٍة َفأ َة َسَتْخَتِلُف َو َتْفَتِرُق ثُ ّمَ

ُ ْ
ّنَ األ

َ
 َقْد َعِلَم أ

َ
ّنَ اهلَل َتَعایل

َ
ْخَبَرُه ِبأ

َ
 أ

َ
َة َو ِإّنَ َجْبَرِئیل َعاّمَ

ْ
ال

ْؤِمِننَی  ُ َمَر الْ
َ
ِذیَن أ

َّ
َدى ال ُ ِة الْ ِئَّ

َ
ی َمْن َیُكوُن ِمْن أ

ْقَداَد َو مَسَّ ِ
ْ
َبا َذّرٍ َو امل

َ
َفاِریِسَّ َو أ

ْ
َماَن ال

ْ
َثَة َرْهٍط َسل

َ
 َذِلَك َثال

َ
ْشَهَد َعىل

َ
َكِتِف َو أ

ْ
ال

ِد اْبیِن َهَذا ُحَسنْیٍ َكَذِلَك َیا 
ْ
َّ ِتْسَعٌة ِمْن ُول َّ اْبیِن َهَذا ُحَسنْیٌ ثُ َّ اْبیِن َهَذا َحَسٌن ثُ ْم ثُ ُ لَ ّوَ

َ
ایِن أ ِقَیاَمِة َفَسّمَ

ْ
 َیْوِم ال

َ
ْم ِإیل ِبَطاَعهِتِ

یِب َذّرٍ َما 
َ
 أِل

ُ
ْعُت ِمْن َرُسوِل اهلِل ص َیُقول َقْد مَسِ

َ
َحُة َو اهلِل ل

ْ
 َطل

َ
 َرُسوِل اهلِل ص َفَقال

َ
ْنَت َیا ِمْقَداُد َقاال َنْشَهُد ِبَذِلَك َعىل

َ
َبا َذّرٍ َو أ

َ
أ

َبّرُ 
َ
ْصَدُق َو أ

َ
ْنَت أ

َ
ّقِ َو أ َ  ِباحلْ

َّ
ْ َیْشَهَدا ِإال َما ملَ ُ هّنَ

َ
ْشَهُد أ

َ
َنا أ

َ
یِب َذّرٍ َو أ

َ
َبّرَ ِمْن أ

َ
 أ

َ
ْصَدَق َو ال

َ
َجٍة أ ْ ْضَراُء َذا لَ َ ِت اخلْ

َّ
َظل

َ
 أ

َ
َغْبَراُء َو ال

ْ
ِت ال

َّ
َقل

َ
أ

َما«. نعماین، الغیبة، ص81 و فضائل أمیر املؤمننی؟ع؟، ص156 و حبار األنوار، ج 36، ص277 و عوامل العلوم و  ِعْنِدی ِمهْنُ
املعارف واألحوال-المام عىل بن أیب طالب؟ع؟، ص21۰ و... 

2 .  حممد بن مسلم زهری از اهل سنت بود و در عنی حال عالقه شدیدی به امام سجاد؟ع؟ داشته و مهراه مالزم ایشان 
بوده است. 
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�ِء  ْوِ��یَ
أَ
ا

ْ
�ل ِم�نَ  َع�ةٌ  َس�جْ ى  �نِ

ْ ��ج ٍد  ُمَ�ّمَ �جِ 
ْ
ُ�ل ِم�نْ   ُ ُ��ج حنْ َ �ی �َل  �ةَ ّمَ 

ُ �ث ِهْم  َه��ةِ ّمَ
أُ
� َو  ِهْم  ��أِ �جَ

آ
�

؛ محمد بن مسلم زهری می گوید: خدمت امام سجاد؟ع؟ در  َمْهِدّیُ
ْ
�ل ِهُم  �ی �نِ

فرزند  ای  كردم  آن شهید شد، رسیدم... عرض  در  كه  بیماری1  زمان همان 
است؟  كرده  امر  تعداد  چه  را  خود  از  پس  اوصیاء  پیامبر،  خدا؟ص؟،  رسول 
امامت  كه  را دیدم  نام دوازده تن  و لوح،  امام سجاد؟ع؟ فرمود: در صحیفه 
آنان و نام پداران و مادران آنها مکتوب شده بود. سپس فرمود: از نسل فرزندم 
آنان  كه مهدی؟ع؟ نیز در بین  از اوصیاء خواهد بود  محمد؟ع؟، هفت تن 

است«. 
و خدا؟ص؟ رسول وصیت ماجرای با مرتبط روایات و غدیر خطبه اساس بر
همچنینباتوجهبهشهادتامامسجاد؟ع؟درخصوصنام12وصیدرصحیفه
واپسینلحظاتعمرشریف، ولوح،میتواندانستکهوصیتپیامبراکرم؟ص؟در

بهدوازدهوصیپسازخودبودهاست.

كم وقت. یت امام؟ع؟ به دستور حا 1 .  بیماری نایش از مسمو
2 .  كفایة األثر یف النص عىل األمئة الثین عشر، ص2۴1.





درس ششم
بررسی حدیث موسوم  
به  وصیت





گزارششدهاست، کهدربارهماجرایوصیترسولخدا؟ص؟ ازجملهروایاتی
و غدیر خطبه مضمون با که میباشد طوسی؟هر؟ شیخ الغیبة کتاب از روایتی
سایرروایاتمربوطبهماجرایوصیتپیامبراکرم؟ص؟وهمچنینباهیچکداماز
روایاتمتواتردرخصوصعددواسامیاوصیاء؟ع؟اثناعشرسازگارینداشتهو
اینروایتآمده اینروایتاست.در کردهاست.در عدداوصیاءرا2۴تنمعرفی

است:
خبر داد به ما جماعتی از أبی عبد اهلل الحسین بن علی بن سفیان البزوفری 
از علی بن سنان الموصلی العدل از علی بن الحسین از أحمد بن محمد بن 
الخلیل از  جعفر بن أحمد المصری عمویش حسن بن علی از پدرش از امام 
ین العابدین؟ع؟ از پدرش  صادق؟ع؟ از پدرش امام باقر؟ع؟ از پدرش امام ز
فرمود: »رسول خدا؟ص؟ در  المومنین؟ع؟ كه  امیر  از پدرش  امام حسین؟ع؟ 
شبی كه وفاتش در آن شب واقع شد، به علی؟ع؟ فرمود: اى اباالحسن، كاغذ 
و دواتی بیاور. پس رسول اهلل؟ص؟ وصیت خود را امالء فرمود تا به انتهای این 
موضع )وصیت( رسید. سپس فرمود: یا علی! بعد از من دوازده امام و بعد از 
آنها دوازده مهدى هستند. پس تو یا علی اّولین از دوازده امام می باشی... . 
گاه وفاتت رسید، وصیت را به  و تو پس از من خلیفه من بر امتم هستی، هر 
وفاتش رسید،  گاه  كن، هر  گذار  وا یاد بخشنده است  ز كه  پسرم حسن؟ع؟ 
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گاه وفاتش  كند، هر  گذار  وصیت را به پسرم حسین شهید زكی مقتول؟ع؟ وا
كه اعضای سجده  رسید، وصیت را به پسرش علی؟ع؟ ذی الثفنات)فردی 
گاه وفاتش رسید وصیت  كند، هر  گذار  كثرت سجود پینه بسته( وا او در اثر 
گاه وفاتش رسید وصیت را به  كند، هر  گذار  را به پسرش محمد باقر؟ع؟ وا
به  را  وصیت  رسید  وفاتش  گاه  هر  كند،  گذار  وا صادق؟ع؟  جعفر  پسرش 
به  را  وصیت  رسید  وفاتش  گاه  هر  كند،  گذار  وا كاظم؟ع؟  موسی  پسرش 
گاه وفاتش رسید وصیت را به پسرش  كند، هر  گذار  پسرش علی رضا؟ع؟ وا
را  وصیت  رسید  وفاتش  گاه  هر  كند،  گذار  وا است  ثقه  كه  تقی؟ع؟  محمد 
به  را  وفاتش رسید وصیت  گاه  هر  كند،  گذار  وا ناصح  به پسرش علی؟ع؟ 
به  را  وصیت  رسید  وفاتش  گاه  هر  كند،  گذار  وا فاضل؟ع؟  حسن  پسرش 
دوازده  آنها  پس  نماید،  گذار  وا محمد؟ص؟  آل  از  مستحفظ  محمد  پسرش 
او دوازده مهدى می باشند. هرگاه وفاتش رسید  از  امام هستند. سپس بعد 
كند، براى او سه اسم است.  گذار  وصیت را به پسرش اولین مقرب است وا
یك اسمش مانند اسم من، و اسم دیگرش اسم پدر من است، و آنها عبد اهلل 

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

َعْدِل َعْن َعىِلِّ ْبِن 
ْ
ْوِصىِلِّ ال َ َبَزْوَفِرِی  َعْن َعىِلِّ ْبِن ِسَناٍن الْ

ْ
َسنْیِ ْبِن َعىِلِّ ْبِن ُسْفَیاَن ال ُ یِب َعْبِد اهلِل احلْ

َ
اَعٌة َعْن أ ْخَبَرَنا مَجَ

َ
1 .  أ

یِب َعْبِد اهلِل َجْعَفِر 
َ
ِبیِه َعْن أ

َ
َسِن ْبِن َعىِلٍّ َعْن أ َ ِه احلْ ْصِرِی  َعْن َعّمِ ِ

ْ
َد امل مْحَ

َ
ِلیِل َعْن َجْعَفِر ْبِن أ َ ِد ْبِن اخلْ ّمَ َد ْبِن حُمَ مْحَ

َ
َسنْیِ َعْن أ ُ احلْ

ْؤِمِننَی؟ع؟  ُ ِمیِر الْ
َ
ِبیِه أ

َ
ِهیِد َعْن أ

َ
ِكّیِ الّش َسنْیِ الّزَ ُ ِبیِه احلْ

َ
َعاِبِدیَن َعْن أ

ْ
ِد ال ِفَناِت  َسّیِ

َ
ِبیِه ِذی الّث

َ
َباِقِر َعْن أ

ْ
ِبیِه ال

َ
ٍد َعْن أ ّمَ ْبِن حُمَ

 اهلِل ص 
ُ

 َرُسول
َ َ
ْمأل

َ
ْحِضْر َصِحیَفًة َو َدَواًة َفأ

َ
َسِن أ َ َبا احلْ

َ
یِت َكاَنْت ِفهَیا َوَفاُتُه ِلَعىِلٍّ ؟ع؟ َیا أ

َّ
ِة ال

َ
ْیل

َّ
 اهلِل ص یِف الل

ُ
 َرُسول

َ
: َقال

َ
َقال

ْنَت َیا َعىِلُّ 
َ
 َفأ

ً
 َو ِمْن َبْعِدِهْم اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیا

ً
ُه َسَیُكوُن َبْعِدی اْثَنا َعَشَر ِإَماما  َیا َعىِلُّ ِإّنَ

َ
ْوِضِع َفَقال َ  َهَذا الْ

َ
ی ِإیل َتُه َحیّتَ اْنهَتَ َوِصّیَ

ُموَن َو 
ْ
أ َ ْعَظَم َو الْ

َ ْ
َفاُروَق األ

ْ
ْكَبَر َو ال

َ ْ
یَق األ ّدِ ْؤِمِننَی َو الّصِ ُ ِمیَر الْ

َ
ْرَتَض َو أ ُ  الْ

ً
اِئِه  َعِلّیا  یِف مَسَ

َ
اَك اهلُل َتَعایل

 مَسَّ
ً
 ااِلْثیَنْ َعَشَر ِإَماما

ُ
ل ّوَ

َ
أ

ِقَیْتیِن 
َ
ا ل َ هّتَ ْن َثّبَ َ  ِنَسایِئ فَ

َ
ْم َو َعىل هِتِ ْم َو َمّیِ ِ ْهِل َبْییِت َحهّیِ

َ
 أ

َ
ْنَت َوِصّیِ َعىل

َ
َحٍد َغْیِرَك َیا َعىِلُّ أ

َ
اُء أِل مْسَ

َ ْ
 َتِصّحُ َهِذِه األ

َ
ْهِدّیَ َفال َ الْ

َوَفاُة 
ْ
یِت ِمْن َبْعِدی َفِإَذا َحَضَرْتَك ال ّمَ

ُ
 أ

َ
ْنَت َخِلیَفیِت َعىل

َ
ِقَیاَمِة َو أ

ْ
َرَها یِف َعْرَصِة ال

َ
ْ أ یِن  َو ملَ ْ َتَر ا ملَ َنا َبِری ٌء ِمهْنَ

َ
ا َفأ ْقهَتَ

َّ
 َو َمْن َطل

ً
َغدا

َوَفاُة 
ْ
ْقُتوِل َفِإَذا َحَضَرْتُه ال َ ِكّیِ الْ ِهیِد الّزَ

َ
َسنْیِ الّش ُ  اْبیِنَ احلْ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َوُصوِل  َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

ْ
َبّرِ ال

ْ
َسِن ال َ   اْبیِنَ احلْ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
َفَسل

َوَفاُة 
ْ
َباِقِر َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

ْ
ٍد ال ّمَ  اْبِنِه حُمَ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
ِفَناِت َعىِلٍّ َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

َ
َعاِبِدیَن ِذی الّث

ْ
ِد ال  اْبِنِه َسّیِ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل

 اْبِنِه 
َ

ْمَها ِإیل ِ
ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َكاِظِم َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

ْ
 اْبِنِه ُمویَس ال

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
اِدِق َفِإَذا َحَضَرْتُه ال  اْبِنِه َجْعَفٍر الّصَ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َفل
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پیشازاینگفتهشد؛شرطالزمدرشناختاوصیاءپیامبراکرم؟ص؟،وصیتنامه
وصحیفهامالءشدهاست،وروایاتموجوددرکتبمحدثینکههرکدام،رونوشت
گزارشیناقصازماجرایوصیتهستند،صالحیتچنینامریراندارند.امابا و
مورد الغیبةشیخطوسی؟هر؟، کتاب در روایتمذکور آنکه بهجهت اینوجود؛
سوءاستفادهاحمدبصریقرارگرفتهوخودرامصداقخارجی»احمد«مذکوردرآن

کاشقرارمیگیرد. کندو روایتمیداند،سندوداللتآنمورد

دیدگاه علماء شیعه ��
َطبِرسی)۵۴8 بینعلمایشیعههمچون؛عالمه  در اتفاق به قریب کثریت ا
عاملی یونس بن علی عالمه األربلی)639هـ.ق(، عیسی بن علی عالمه هـ.ق(،
مجلسی)1110هـ.ق(، عالمه عاملی)110۴هـ.ق(، حر شیخ بیاضی)877هـ.ق(،
کبرنهاوندی)1278هـ.ق(،عالمهسیدعبداهللُشّبر)13۴2هـ.ق(،در عالمهعلیا
کتابغیبتطوسی؟هر؟،داللتیامفادآنرامقطوع مواجههباروایتمذکوردر

کردهاند: ندانستهوآنرامخالفمشهورمعرفی
1.عالمهأبوعلیفضلبنحسنطبرسی؟هر؟گفتهاست:»روایاتصحیحهای
کهپسازدولتاماممهدی؟ع؟دولتدیگرینخواهدبود،مگر دردستاست
کهاین کهدرخصوصجانشینیفرزندایشاناست)انشاءاهلل(.درحالی روایتی

واالثباتنیست«.1 روایتقطعیالصدور

اِصِح َفِإَذا   اْبِنِه َعىِلٍّ الّنَ
َ

ْمَها ِإیل ِ
ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
ِقِّ َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

َقِة الّتَ ٍد الّثِ ّمَ  اْبِنِه حُمَ
َ

ْمَها ِإیل ِ
ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َضا َفِإَذا َحَضَرْتُه ال َعىِلٍّ الّرِ

ٍد؟مهع؟  ّمَ ْسَتْحَفِظ ِمْن آِل حُمَ ُ ٍد الْ ّمَ  اْبِنِه حُمَ
َ

ْمَها ِإیل ِ
ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َفاِضِل َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

ْ
َسِن ال َ  اْبِنِه احلْ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َحَضَرْتُه ال

َساِمَی 
َ
َثُة أ

َ
ُه َثال

َ
ِبنَی  ل َقّرَ ُ ِل الْ ّوَ

َ
 اْبِنِه أ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة(  َفل

ْ
 )َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

ً
َّ َیُكوُن ِمْن َبْعِدِه اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیا  ثُ

ً
َفَذِلَك اْثَنا َعَشَر ِإَماما

ْؤِمِننَی «. طویس، الغیبة، ص151. ُ  الْ
ُ

ل ّوَ
َ
ْهِدّیُ ُهَو أ َ اِلُث الْ

َ
ُد َو ااِلْسُم الّث مْحَ

َ
یِب َو ُهَو َعْبُد اهلِل َو أ

َ
ی َو اْسِم أ اْسٌم َكامْسِ

 ما روی من قیام ولده إن شاء اهلل تعایل ذلك، 
ّ

1 .  »و جاءت الروایة الصحیحة: بأّنه لیس بعد دولة القامئ؟ع؟ دولة ألحد، إال
و مل ترد به الروایة عىل القطع و الثبات«. إعالم الورى بأعالم اهلدی، ج2، ص295.
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ازدولتقائم؟ع؟هیچ آوردهاست:»بعد عالمهعلیبنعیسیاألربلی؟هر؟
آمده حضرت آن فرزند حکومت خصوص در که روایتی  در مگر نیست دولتی

واالثباتنیست«.1 است.وحالآنکهاینروایتقطعیالصدور
دوازدهمهدی »روایت گفتهاست: بیاضیعاملی؟هر؟ یونس بن عالمهعلی
بعدازدوازدهامامجزوروایاتشاذهاستواینروایتباتمامیروایاتصحیح
السندومتواترمشهورمخالفتدارد.زیراطبقاینروایات،بعدازدولتقائم؟ع؟
ادامهآوردهاست:»اینروایت،خبرواحِد دولتدیگرینخواهدبود«.2ایشاندر
ظنآوراست،درحالیکهمسالهامامتیقینیوعلمیاستوبایدبااحادیثقطع
کهتعداداوصیاء2۴ براینبود گرقرار ومفیدعلمبهاثباتبرسد.ضمناینکها آور
بهاحتیاج توجه با را اوصیاء بقی ما اکرم؟ص؟اسامی پیامبر ازطرفی و باشند تن
از بیان رامعرفینکردهباشد،اشکالتأخیر آنان و نفرموده بیان آنها، به مسلمین

زمانحاجتپیشخواهدآمد«.3
ائمه  از بعد مهدیین درخصوص خبر ذکرچهار از پس عالمهمجلسی؟هر؟
کتابشیخطوسی؟هر؟، اثنیعشر؟ع؟وهمچنینحدیثموسومبهوصیتدر

میفرماید:»ایناخبارمخالفبامشهورهستند«.۴
که است »واضح است: آورده روایت این توضیح در عاملی؟هر؟ حر شیخ

1 .  »لیس  بعد دولة القامئ  ؟ع؟ ألحد دولة إال ما جاءت به الروایة من قیام ولده إن شاء اهلل ذلك فلم یرد عىل القطع و الثبات«. 
كشف الغمة یف معرفة، ج 2، ص۴67.

2 .  »أسند الشیخ أبو جعفر الطویس برجاله إیل عىل؟ع؟  أن النب؟ص؟ عند وفاته أمىل علیه وصیته و یف بعضها سیكون 
. قلت الروایة باالثین 

ً
بعدی اثنا عشر إماما أوهلم أنت ث عد أوالده و أمر أن یسلمها كل إیل ابنه قال و من بعدهم اثنا عشر مهدیا

عشر بعد االثین عشر شاذة و خمالفة للروایات الصحیحة املتواترة الشهیرة بأنه لیس بعد القامئ دولة«. الصراط املستقمی إیل 
مستحق التقدمی، ج 2، ص152.

ین جبمیع أمسائم و ال كشف   و مسألة المامة علمیة و ألن النب؟ص؟ إن مل یبنی املتأخر
ً
3 .  »هذه  الروایة آحادیة توجب ظنا

عن صفاهتم  مع احلاجة إیل معرفهتم فیلزم تأخیر البیان عن احلاجة«. الصراط املستقمی إیل مستحق التقدمی، ج 2، ص152.
۴ .  »هذه  األخبار خمالفة للمشهور«. حباراالنوار، ج53، ص1۴8.
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بودنشان شاذ و نادر جهت به امام؟ع؟، دوازده از پس مهدی دوازده احادیث
موجبقطعویقیننشدهوباسایرروایاتمتواترتعارضآشکاریدارد«.1

کهاشارهشد؛بسیاریازعلمایشیعه،اینروایترامخالفمشهور همانطور
کردهاند.بااینحالحکمخبرشاذ دانستهوآنرابهعنوانخبرشاذونادرمعرفی

کهبهیکنمونهاشارهمیگردد: ازمنظراهلبیت؟مهع؟حائزاهمیتاست ونادر
َس  �یْ

َ
ل ی  ِ �ن

َّ
�ل  

�دنُّ
َّ �لسث َ�ُك  �ةْ ُ �ی َو   � ِم�نَ

ْ
ُ�ك ِم�نْ   �ِ �جِ  

�نُ �نَ وأْ �یُ
�نَ  ...« �َل:  �ةَ هةَ 

َ
ل �نَ َ��نْ �نِ  �جْ ُعَمَ�  َع�نْ 

�؛ امام صادق؟ع؟ به عمر  �ی ْ�جَ �نِ ا َر�ی
َ
ِ� ل �یْ

َ
َمَع َعل ْ ُم�ج

ْ
�نَّ �ل �إِ

َك �نَ ْ�َحا�جِ
أَ
َد � ُهوٍر ِع�نْ ْ َمسث �جِ

یاب و آن كدام كه  بن حنظله فرمودند: حکم ما را از آنکه مورد اتفاق است در
كن. پس آنچه  شاذ و نایاب بوده و در بین اصحابت مشهور نیست را ترک 

مورد اتفاق و مشهور باشد شکی در آن نیست«. 

بررسی صدور  روایت �
گفته بودنحدیثموسومبهوصیت ازقطعیالصدور احمدبصریدردفاع

است:
بودنصدور قطعی معنای به روایت؛ سند اثباتصحت شیعیان، باور  »در
کهازسندروایتبهدستمیآید، آنازمعصوم؟ع؟نیست،بلکهنهایتچیزی
کهآنهمدرفقهمعمولبودهودرعقاید روایتاست گمانهزنیدرخصوصصدور
چنیننیست.لذامسألهصحتسنددرمباحثاعتقادیاصالتنداردوآنچه
صادر معصوم از که است روایت محتوای به یقین و علم میشود، شرط آن در
گردیدهباشد.واینیقینباصحتسندحاصلنمیشود.بلکهیقینبادوطریق

1 .  »أما أحادیث  االثین  عشر فال خیف اهنا غیر موجبة للقطع أو الیقنی لندورها و قلهتا و كثرة معارضهتا كما أشرنا ایل بعضه، و 
قد تواترت االحادیث بان االمئة اثین عشر«. االیقاظ من اهلجعة یف البرهان عىل الرجعة، ص۴۰1.

2 .   الكایف، ج1، ص67 و 68، باب اختالف احلدیث، ح 1۰.
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»تواتروقرائنصحت«حاصلمیشود.وموضوعروایتوصیتنیزاعتقادیاست
است معنوی متواتر وصیت روایت گیرد. قرار بررسی مورد روش دو این با باید و
از  الصدور قطعی روایتوصیت اینکههمانا نتیجه تاییدمیشود. نیز قرائن با و
پیامبر؟ص؟استزیرادارایتواترمعنویبودهوباقرائنتقویتشدهاست.مهمترین
قرائنعبارتنداز:موافقتباقرآن،موافقتباسنتپاکپیامبر؟ص؟واهلبیتاو.
تاییدعلمرجالبینیازمیگردد«.1 اینروایتباتاییدخداوندورسولوائمه؟مهع؟از

گفتهمیشود: درپاسخبهاینسخن
از»علمرجال«بهآغوش»علمدرایة«افتادهوسعیبرآن اواًلاحمدبصریبافرار
داردتابااستفادهازاصطالحاتعلمدرایة،همچون؛متواتروقرائنصحتو...،
هاحمدبصریبرای

ّ
که؛ادل کند.ایندرحالیاست مشکلحدیثوصیتراحل

بدعتبودنعلمرجال2،بهطریقاولیبهعلمدرایةنیزوارداست،زیرااینعلماز
کتاب اینباره،  تألیفشدهدر کتاب اولین بودهوظاهرًا ابداءاتعلمایشیعه
»الدرایة«نوشتهزینالدینعاملیُجَبعی)م911هـ.ق(معروفبهشهیدثانی؟هر؟
بودنحدیث است.3لذاقبلازاستفادهازعلمدرایةبرایاثباتقطعیالصدور

1 .  الثابت عند القوم إن اثبات سند روایة، ما ال یعین اثبات قطعیة صدورها بل غایة ما یفیده  السند الصحیح هو ظنیة 
یا یِف العقائد ألن العقائد یشترط فهیا  الصدور املعمول هبا یف الفقه دون العقائد... إذن مفسألة صحة السند لیست أمرا جوهر
یقنی رئیسینی مها )التواتر  العلم أی القطع واجلزم، وهذا ال حیصل من صحة السند كما تقدم، بل حیصل القطع واجلزم بطر
( و )قرائن الصحة(،.... و روایة الوصیة موضوعها عقائدی كما ال خیف، وبذلك البد أن نسلك الطرق الیت تثبت... روایة 
الوصیة متواترة معین و حمفوفة بعدة قرائن تفید... والنتیجة أن روایة الوصیة قطعیة الصدور عن النب حممد؟ص؟ لتواتر معناها 
والحتفافها بعدة قرائن أمهها موافقهتا للقرآن الكرمی والسنة املطهرة للنب حممد وألهل بیته األطهار و بذلك فهی مستغنیة عن 

تزكیة علم الرجال بتزكیة اهلل و رسوله واألمئة األطهار؟مهع؟. الوصیة املقدسة، ص۴.
2 .  امحد بصری علم رجال را بدعت و ساخته دست علمای شیعه دانسته و آن را علم اهل بیت؟مهع؟ منی داند. الوصیة 

املقدسة، ص7.
3 .  البته برخی مجال الدین امحد بن طاوس حىل)م673 هـ.ق( را به دلیل نگارش كتاب »حل االشكال یف معرفه الرجال« 
یسنده رساله »یف بیان احوال احادیث اصحابنا« را خنستنی صاحب  و برخی دیگر قطب الدین راوندی)م573 هـ.ق( نو

اثر شیعی در درایة احلدیث دانسته اند.
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علم اینکه بهانه به را رجال علم چرا که کند حل را مسأله این باید وصیت،
ابداءات  از یقینًا که درایة علم از اما است گذاشته کنار نیست اهلبیت؟مهع؟

علمایاسالماستاستفادهمیکند!
ثانیًاقاعدهپیشنهادیاحمدبصریبااخبارآحاد1اعتقادیسازگارینداشته
وقرائنصحتوتواترمعنوی2نیزدربارهاخبارآحادراهیندارند.بهعنواننمونه:
کهدربارهعذابفالنعملدرجهنم،ثوابفالنعملدربهشت،اولین روایاتی
کهاغلبآنهاخبرواحدبوده کهواردبهشتمیشوندو...صادرشدهاند، گروهی
اینمواردقائل کسبیقینندارند.لذامیتواندر وباقاعدهاحمدبصریقابلیت
بهبررسیسندیخواهیمبود. اینصورتناچار کهدر بهحجیتخبرواحدباشیم

کلیتندارد. بنابراینقاعدهاحمدبصریدرخصوصروایاتاعتقادی
ثالثًابررسیواطمینانازصحتسنداحادیثدرتمامیابوابوموضوعات،
اعمازفقهیواعتقادی،مسألهایمعقولومقبولاست.لذاباتوجهبهحساسیتو
روایات اهمیتروایاتاعتقادینسبتبهروایاتفقهی،بایستیسندایندستهاز
اعتقاداترا اینرهگذر،راهانحرافدر گرفتهواز بادقتبیشتریموردبررسیقرار
مسدودنمود.بنابراین،بررسیسندیاحادیثاعتقادیشرطالزماست،اماهرگز

کافیبرایتشخیصصحتروایتلحاظنمیگردد. بهعنوانشرط
رابعًااصولاعتقادیدراسالم،صرفًابراساستواترلفظیبهدستآمدهوتواتر

یان آن در متامی طبقات، به حّد تواتر نرسیده باشد را اخبار آحاد نامیده اند. خبر واحد به تهنایی مفید  1 .  احادییث كه راو
گر رواییت در چندین طبقه به مرز تواتر  علم نیست، بلكه به انضمام قراین دیگری می توان حّجیت آن را ثابت منود. از این رو ا
رسیده ویل در یک طبقه، به مرز تواتر نرسیده باشد، واجد شرایط تواتر نبوده، خبر واحد به حساب می آید. علم الدرایة 

املقارن، دكتر سید رضا مؤدب، ص۴۰.
گون  تا حدی نقل شده و موجب یقنی شود كه احتمال كذب در آن  2 .  تواتر معنوی آن است، كه یك مطلب با الفاظ گونا
گر چه عبارات آن ها  یان، شجاعت او را نقل كرده اند؛ ا راه نداشته باشد؛ مانند شجاعت عىل؟ع؟ به حنوی كه متامی راو

خمتلف است.
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محقق درصورتی اعتقادی اصل زیرا نیست. اصول این اثبات مقام در معنوی
بهلفظ،تاحدیباشدکهبتواندآنرادرردیفضروریاتدینقرار میشودکهتکراِر
بهلفظتاحدیکمباشدکهبرایاثباتآنبهتواتر دهد.لذادرصورتیکهاینتکرار

معنوینیازداشتهباشیم،نمیتوانآنرایکاصلاعتقادیدانست.
حدیث بودن متواتر بر مبنی بصری احمد ادعای بطالن اثبات برای خامسًا
کهحاویششخبرجدیداست موسومبهوصیت،ابتدامحتوایاینحدیثرا
اینروایترامورد کدامازاخبارموجوددر کردهوسپستواترمعنویهر مشخص
بررسیقرارمیگیرد،چنانچهتمامیاینششخبردارایتواترمعنویبودند،میتوان

تواتردانست: از برمبنایاحمدبصری،حدیثموسومبهوصیترابرخوردار

 �ْ ْ�صنِ
أَ
َحَس�نِ �

ْ
� �ل �جَ

أَ
� � ؟ع؟ �یَ ُ� ِلَعِلّىٍ ��ةُ َه� َو�نَ �ی ى َك��نَ�ةْ �نِ �ةِ

َّ
هةِ �ل

َ
ل �یْ

َّ
ى �لل ِ

ِه؟ص؟ �ن
َ
�َل َرُسوُل �لّل الف. �ةَ

:   �ُ �ةَ ِه؟ص؟ َوِ��یَّ
َ
 َرُسوُل �لّل

اأَ
َ
ْمل

أَ
� �ةً َو َدَو�هةً �نَ �نَ َ�ِ��ی

کهپیامبراکرم؟ص؟در کتابتوصیتدرشبیبودهاست گفتهاینخبر، طبق
کرد،درحالیکهطبقروایات،ماجرایدرخواستصحیفهونوشتن آنشبوفات
روزدوشنبهبودهاست.لذااینخبرنهتنهامتواترمعنوینیست،بلکه وصیت،در
کهوفاتشدراتاییدنمیکندومستندات هیچروایتی،نوشتنوصیتدرشبی

دوشنبه،درهمیندرسارائهخواهدشد. روز وصیتدر

؟ع؟   : ُ� ِلَعِلّىٍ ��ةُ َه� َو�نَ �ی ى َك��نَ�ةْ �نِ �ةِ
َّ
هةِ �ل

َ
ل �یْ

َّ
ى �لل ِ

ِه؟ص؟ �ن
َ
�َل َرُسوُل �لّل  ب. �ةَ

براساساینروایت،وفاتپیامبراکرم؟ص؟درشببودهاست،ایندرحالی
کهبراساسشهادتتاریخوروایاتشیعهوسنی،وفاتایشاندرظهرروز است
کهبهاسنادآندرهمیندرساشارهخواهدشد.اینخبرنه دوشنبهبودهاست

تنهامتواترمعنوینیست،بلکههیچروایتیوفاتدرشبراتاییدنمیکند.
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:   
ً
� َ� َمْهِد�یّ َ � َعسث �نَ

ْ ْعِدِهْم ��ث َ ج. َو ِم�نْ �ج
امامدوازدهم؟ع؟،هیچگاهبهعنواناعتقادشیعهمطرح مسألهمهدیینپساز
که نبودهاست.البتهلفظومضموناینعبارتباپنجروایتدیگرمطابقتدارد

موردبررسیقرارمیگیرند:

روایت اول
�جِى 

أَ
� ِل  َع�نْ  �یْ

صنَ �نُ
ْ
�ل �نِ  �جْ ِد  ُمَ�ّمَ َسى َع�نْ  �نِ ِع�ی �جْ ِد  ُمَ�ّمَ َو  ِد  َحِم�ی

ْ
�ل ِد  َع�جْ �نِ  �جْ ِد  ُمَ�ّمَ َع�نْ 

 
ً
� َ� َمْهِد�یّ َ َ�َ� َعسث

أَ
ِم  � ��أِ �ةَ

ْ
ْعَد �ل َ � �ج

�نَ  ِم�نَّ  �إِ
هةَ � َحْم�نَ �جَ

أَ
� � �َل: »�یَ ِه؟ع؟ �ةَ

َ
ِد �لّل �جِى َع�جْ

أَ
هةَ َع�نْ � َحْم�نَ

یازده  قائم؟ع؟  از  بعد  ما،  میان  از  همانا  حمزه!  ابا  ای  ؟ع؟؛  �نِ ْ ُحَس�ی
ْ
�ل  �ِ

ْ
ُول ِم�نْ 

مهدی از فرزندان امام حسین؟ع؟ خواهد بود«.1 
یازدهمهدیپسازقائم؟ع؟سخنبهمیانآورده اینروایت،بهسندضعیفاز
کهآنانازنسلامام کههمگیازنسلامامحسین؟ع؟بودهوداللتیبراینندارد
ازنسلامامدوازدهم؟ع؟باشند، مهدی؟ع؟بودهباشند،چنانچهمهدیینمذکور
بایستی و فرماید معرفی حسین؟ع؟ امام اوالد  از را آنان که ندارد این بر داللتی
باعبارت»منولده«ثبتمیگردید.لذاممکناستاینمهدیین حدیثمذکور

اوالدامامحسین؟ع؟باشند. ازساداتحسینیواز

روایت دوم
ِد  �نِ َع�جْ �نِ َعِلّىِ �جْ �ی َه�ِء �لّ�ِ َ ِد �ج ِع�ی ِ �لّسَ �ة

ُمَو�نَّ
ْ
ِل �ل ِل�ی َ حج

ْ
ِد �ل ِ

�یّ
ُ� َع�نِ �لّسَ �ةُ ْ � َرَو�ُه ِلى َو َرَو�ی َو ِمّمَ

ْحَمَد 
أَ
ِ� َع�نْ � �ةِ َ�ِ��ی َ��ُه َرَو�ُه �جِ �نْ

أُ
�ُه َو � �یَ

ْمَ� ُد�نْ
أَ
َح �

َ
ْ�ل

أَ
َو�ُه َو � �ةْ �ةَ ُه �جِ

َ
ْسَعَدُه �لّل

أَ
ّىِ � �نِ

ُحَس�یْ
ْ
ِد �ل َحِم�ی

ْ
�ل

�نَ  
أَ
ِه؟ع؟  »�

َ
ِد �لّل �جِى َع�جْ

أَ
ِ�، َع�نْ � �ی �جِ

أَ
، َع�نْ � �ةَ �جَ

�نِ ُع�ةْ ْحَمَد �جْ
أَ
ى �

َ
ل ُعُ� �إِ ْ��نَ َ ، �ی �ِدّیِ �یَ

اأَ
ْ
ٍد �ل �نِ ُمَ�ّمَ �جْ

1 .  طویس، الغیبة، ص۴78.
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؟ع؟؛ همانا از میان ما، بعد  �نِ ْ ُحَس�ی
ْ
ِ� �ل

ْ
 ِم�نْ ُول

ً
� َ� َمْهِد�یّ َ � َعسث �نَ

ْ ِم ؟ع؟ ��ث ��أِ �ةَ
ْ
ْعَد �ل َ � �ج

ِم�نَّ

از قائم؟ع؟ دوازده مهدی از فرزندان امام حسین؟ع؟ خواهد بود«.1 
المضیئة کتابمنتخباألنوار کتابمختصرالبصائربهنقلاز اینروایتدر
کهمتاسفانهاتباعاحمدبرایافزودنبهتعداد فیذکرالقائمالحجة2آمدهاست،
ازکتابمختصرالبصائروباریدیگرازکتاب روایاتمهدیین،اینروایترایکبار
المضیئةفیذکرالقائمالحجةنقلمیکنند،درحالیکههردویک منتخباألنوار
کرده فرزندانامامحسین؟ع؟معرفی اینروایتنیز،مهدیینرااز روایتاست.در

گذشت. روایتقبلی کهتوضیحآندر است

روایت سوم
ُسوِل  ْعَد �لّ�َ َ � �ج

�نَّ ِم�نَّ �ل...  �إِ ؟ص؟ �ةَ ّىِ �جِ
ْعَد �ل�نَّ َ �ةِ �ج ّمَ �أِ

اأَ
ْ
ُ� َع�نِ �ل �ةُ

ْ
ل
أَ
�َل: َس� ٍح، �ةَ ِر�ی ٌ�، َع�نْ دنَ ْع�نَ َ �ج

�نٌ  �ی ِ َه َع�ن
َ
�لّل �نَّ  �َء؛ >�إِ َ �نْ سث �إِ ُم  ��أِ �ةَ

ْ
�ل ُعُهُم   ُهْم، َس��جِ �ةً َ��َع�ةُ َ��نَ �ةَ �ةً ُم�نْ ّمَ �أِ

أَ
� �َء  ْوِ��یَ

أَ
� َع�ةَ  َس�جْ

ِم  ��أِ �ةَ
ْ
ْعَد �ل َ ّمَ �ج

ُ م<ُ* �ث َحِك�ی
ْ
�نُ �ل �ی ِ َع�ن

ْ
�ُء >َو ُهَو �ل َ َسث ُ� َم� �ی ِ

�نّ وأَ ُ �ُء َو �ی َ َسث ُم َم� �ی ّدِ �ةَ ُ ٌم< �ی َ�ِك�ی

ى 
َ
ْمُ�َك َعل

أَ
َد�َك، � ُه �نِ

َ
َى �لّل �نِ

َ
َعل َ ُع �ج ��جِ : َم�نِ �لّسَ �ةُ

ْ
ل �ةُ ، �نَ �نِ ْ ُحَس�ی

ْ
ِ� �ل

ْ
 ِم�نْ ُول

ً
� َ� َمْهِد�یّ َ َ�َ� َعسث

أَ
�

ْم 
ُ
ُمك ��أِ ْم َو �ةَ

ُ
َم�ُمك �إِ ْعِدی  َ ّمَ �ج

ُ �َل: �ث « �ةَ ��ةٍ َ َمّ�َ ا�ث
َ
ل

َ �ةُ �ث
ْ
ل �َل: »�ةُ ؟ �ةَ �نِ ْ �ی �نَ َع�یْ

ْ
ِس َو �ل

أْ
� �لّ�َ

بی می گوید: از امام صادق؟ع؟ درباره امامان پس از  یح ُمحار ُه؛  ذر
َ
�َء �لّل َ �نْ سث �إِ

پیامبر اكرم؟ص؟ سئوال كردم؛ فرمود... همانا از میان ما، بعد از رسول اكرم؟ص؟، 
كه تمامی آنان امام واجب االطاعه هستند، هفتمین آنان  هفت وصی است 
را بخواهد تقدیم و  آنچه  ٌم<  هر  َ�ِك�ی �نٌ  �ی ِ َع�ن َه 

َ
�لّل �نَّ  >�إِ قائم است ان شاءاهلل، 

مهدی  یازده  قائم؟ع؟  از  بعد  سپس  ُم<   َحِك�ی
ْ
�ل �نُ  �ی ِ َع�ن

ْ
�ل ُهَو  >َو  می كند  تاخیر 

1 .  خمتصر البصائر، ص165.
2 .  »و مّما جاز یل روایته أیضا عن أمحد بن حمّمد االیادی، یرفعه إیل عىّل   بن عاقبة، عن أبیه، عن أیب عبد اهلل علیه الّسالم:  

إّن  مّنا بعد القامئ؟ع؟ اثنا عشر  مهدّیا من ولد احلسنی؟ع؟«. منتخب األنوار املضیئة یف ذكر القامئ احلجة؟ع؟، ص 35۴.
۴ .  ابراهمی، 3.۴ .  بقره، 2۰9.
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جانم  كیست؟  هفتمین  كردم:  عرض  بود.  خواهد  حسین؟ع؟  فرزندان  از 
گفتم  فدایتان! دستور شما بر باالی سر و چشمانم جای دارد. فرمود: سه بار 

برایت. پس از من امام و قائم شما است. ان شاء اهلل« 1. 
کتاباالصولالستةعشرآمدهاست.اشکال اینروایت،بهسندضعیفدر
کاظم؟ع؟ قائم،امام کهبهتصریحاینروایت،مراداز اصلیاینروایتایناست
کردهوبدیهی کاظم؟ع؟رامعرفی فرزندانامام ایشانیازدهمهدیاز بودهوپساز
کهازجملهجعلیاتواقفیهباشد،ضمناینکهاحمدبصرینمیتواندبه است
اینصورتبایستی کهدر کردهوخودرااولینمهدیبداند،چرا اینروایتاستناد

همزمانباامامرضا؟ع؟میآمدنهاالن!
ذکر نیز کافی کتاب در ُمحاربی ذریح از نقل به روایت این اینکه؛ مهم نکته

آنبهبحثمهدییناشارهنشدهاست: شدهودر
ْعَد  َ �ج �ةِ  ّمَ �أِ

اأَ
ْ
�ل َع�نِ  ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َع�جْ  � �جَ

أَ
� �ةُ 

ْ
ل
أَ
َس� �َل:  �ةَ ٍح   ِر�ی دنَ َع�نْ   َوْه�جٍ  �نِ  �جْ �ةَ  ُمَع�ِو�یَ َع�نْ 

ا�نَ  ّمَ كَ
ُ  �ث

ً
َم�م� ؟ع؟ �إِ َحَس�نُ

ْ
ا�نَ �ل ّمَ كَ

ُ  �ث
ً
َم�م� ؟ع؟ �إِ �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
ُ� �ل ِم�ی

أَ
ا�نَ � �َل »كَ �ةَ ؟ص؟ �نَ ّىِ �جِ

�ل�نَّ

 َم�نْ 
ً
َم�م� �نُ َعِلّىٍ �إِ ُد �جْ

ا�نَ ُمَ�ّمَ ّمَ كَ
ُ  �ث

ً
َم�م� �نِ �إِ ْ ُحَس�ی

ْ
�نُ �ل ا�نَ َعِلّىُ �جْ ّمَ كَ

ُ  �ث
ً
َم�م� ؟ع؟ �إِ �نُ ْ ُحَس�ی

ْ
�ل

�َل  �ةَ ّمَ 
ُ �ث �ةَ َرُسوِلِه؟ص؟  َو َمْعِ��نَ ى 

َ
َع�ل �ةَ َو  �َرَك  �جَ

�ةَ ِه 
َ
�لّل �ةَ  َ� َمْعِ��نَ

َ
ك �نْ

أَ
� َم�نْ 

َ
ا�نَ ك كَ ِلَك  َ� دنَ

َ
ك �نْ

أَ
�

َك  �ةُ
ْ �ث

َ
َم� َ�ّ�

�نَّ ِى �إِ
�نّ �َل ِلى �إِ �ةَ ��ةٍ �نَ َ َمّ�َ ا�ث

َ
ل

َ ِ� �ث �یْ
َ
َه� َعل َعْ��ةُ

أَ
� َد�َك �نَ �ةُ �نِ

ْ
ِعل ُ �نْ�ةَ  �ج

أَ
ّمَ �

ُ �ةُ �ث
ْ
ل �ةُ

   .»�ِ ْر�نِ
أَ
ى � ِ

ى �ن
َ
َع�ل �َرَك َو �ةَ �جَ

ِه �ةَ
َ
َهَد�ِء �لّل ُ و�نَ ِم�نْ سث

ُ
ك ِل�ةَ

1 .  األصول الستة عشر، ص268.  
ید: از امام صادق؟ع؟ راجع به امامان بعد از پیغمبر؟ص؟ پرسیدم، فرمود: امیر املؤمننی ؟ع؟ امامست  یح  حماریب می گو 2 .  ذر
و سپس حسن امامست و سپس حسنی امامست و سپس عىل بن احلسنی امامست و سپس حممد بن عىل امامست، هر 
كه منكر اینان شود، مانند كیس است كه معرفت خداى تبارك و تعایل و معرفت رسولش؟ص؟ را منكر شده است. عرضكردم 
قربانت گردم و سپس مشا امامید؟- این سخن را سه مرتبه تكرار كردم- فرمود: من این مطلب را تهنا براى این بتو گفت كه از 
گواهان خداى تبارك و تعایل در زمینش بایش )یعین تا خودت بداین و باهلش برساین و از نااهالن پوشیده دارى یا براى 

اینكه نزد خدا گواه بایش كه  من تبلیغ كردم و وظیفه خود را اجنام دادم(. الكایف، ج 1، ص181.



درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری   124

روایت چهارم
 �َ َ � َعسث �نَ �ث عَدُه  �إ َ و�نُ  �ج

ُ
ك ّمَ  �یَ

ُ � �ث
ُم ِم�نَّ ��أِ وُم �ل�ةَ �ة َ �ل: »�ی � �ة �ن

أ
؟ع؟، � �ن �ن �لحس�ی و ع�ن على �ج

؛ قائم از ما قیام می كند، پس از او دوازده مهدی خواهد بود«.1 
ً
� َمهِد�یَّ

کتابشرحاالخبارقاضینعمانمغربی2ذکر اینروایتبدونذکرسند،در
آنازدوازدهمهدیپسازقائم؟ع؟سخنگفتهشدهودرخصوصنسب شدهودر

آنانمطلبیذکرنشدهاست.

روایت پنجم
ِى 

�نّ �إِ ِه 
َ
�لّل َرُسوِل  �نَ  ��جْ  � �یَ ٍد؟ع؟  ُمَ�ّمَ �نِ  �جْ  �ِ ْع�نَ َ �ج  ِ �ِد�ة ِللّصَ �ةُ 

ْ
ل �ةُ �َل:  �ةَ  �ٍ ِص�ی َ �ج �جِى 

أَ
� َع�نْ 

َم� 
�نَّ �إِ �َل  �ةَ �نَ  

ً
� َمْهِد�یّ  �َ َ َعسث  � �نَ

ْ ��ث ِم  ��أِ �ةَ
ْ
�ل ْعَد  َ �ج و�نُ 

ُ
ك �یَ �َل  �ةَ  �ُ

�نَّ
أَ
� َك؟ع؟  �ی �جِ

أَ
� ِم�نْ  َسِمْع�ةُ 

ْدُعو�نَ  � �یَ �نَ َع�ةِ �ی ْوٌم ِم�نْ سثِ ُهْم �ةَ ِك�نَّ
َ
 َو ل

ً
َم�م� َ� �إِ

َ � َعسث �نَ
ْ ْل  ��ث �ةُ َ ْم  �ی

َ
 َو ل

ً
� َ� َمْهِد�یّ َ � َعسث �نَ

ْ �َل ��ث �ةَ

صادق؟ع؟  امام  به  می گوید:  بصیر  ابی  �؛  �نَ ِ
َ��ةّ �ةِ 

َمْعِ��نَ َو   � �نَ ُمَو�لا�ةِ ى 
َ
ل �إِ �َس 

�ل�نَّ

كه فرمود:  كردم، ای پسر رسول خدا؟ص؟! همانا من از پدرت شنیدم  عرض 
بعد از قائم دوازده مهدی خواهد بود. امام صادق؟ع؟ فرمود: بله پدرم فرمود 
كه  دوازده مهدی و نفرمود دوازده امام، ولکن آنان قومی از شیعیان ما هستند 

مردم را به پیروی و معرفت حق ما دعوت می كنند«.  
دراینروایتازدوازدهمهدیپسازدوازدهامام؟ع؟سخنبهمیانآمدهوعالوهبر
آنبهامامنبودنآنانتصریحشدهوسخنیازنسبایشاننیزبهمیاننیامدهاست.

1 .  شرح األخبار یف فضائل األمئة األطهار؟ع؟، ج 3، ص۴۰۰.
ون متیمی مغریب، از دانشمندان بزرگ فرقه امساعیلیه در آغاز  2 .  ابو حنیفه، نعمان بن حممد بن منصور بن امحد بن َحّیُ
پیدایش آنان به مشار می آید. پدر او از علماى بزرگ اهل تسنن و پیرو مذهب مالكی بود و روایات فراواین را روایت كرده 
است. نعمان در آغاز پیرو مذهب مالكی بود ویل بعدا تغییر مذهب داده و شیعه شد، اما در سلك فرقه امساعیلیه در آمد و 

امساعیل فرزند امام جعفر صادق؟ع؟ را امام غائب دانست.
3 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص358.
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و ونسب کهحتیدرعدد باوجودچندحدیثمضطرب، اینکه توجه قابل
جایگاهمهدیینبایکدیگرمتفاوتهستند،چگونهمیتوانندادعایتواترمعنویرا
کنندوحالآنکهدرتواتر برایمهدیینمذکوردرحدیثموسومبهوصیتاثبات
کهموجب گون،تاحدینقلشدهباشد گونا معنویبایستییكمطلب،باالفاظ
یقینشودواحتمالتبانیبرکذبدرآنراهنداشتهباشد؛مانندشجاعتعلی؟ع؟

کردهاند. کهتمامیراویان،شجاعتایشانراباالفاظوعباراتمختلفنقل
یةالقائم؟ع؟،سعی کتاباالربعونحدیثًافیالمهدیینوذر ناظمالعقیلیدر
یهامامدوازدهم؟ع؟،بهتعداد گردآوریروایاتوادعیهمربوطبهذر برآنداردتابا
اینرهگذر،تواترروایاتمهدیینرابهعنوان روایاتپنچگانهمهدیینافزودهواز
اینکه؛اوالروایاتیاادعیهمربوطبه کند،غافلاز اوصیاءپیامبراکرم؟ص؟اثبات
ّیهحضرت؟ع؟هیچارتباطیبامهدیینواوصیاء؟ع؟نداردودرهیچروایتی، ذر
قدر یک به بتوان طریق این  از تا نشدهاند معرفی مهدیین عنوان به ایشان ّیه ذر
اثباتًا  و نفیًا ّیهحضرت، ذر به مربوط روایات و ادعیه ثالثًا یافت. متیقنیدست
چیزیرابهعنوانفرزندداشتنحضرتدرحالحاضربهاثباتنمیرساند.البته
روایاتیدردستمیباشدکهفرزندداشتنامام؟ع؟رانفیکردهاند،بهعنواننمونه:
�؟ع؟  �نَ َحَس�نِ �لّ�ِ

ْ
�جِى �ل

أَ
ى �

َ
هةَ َعل �جِى َحْم�نَ

أَ
�نُ � َل َعِلّىُ �جْ �َل: َد�نَ ِ �ةَ �رن �نَّ حنَ

ْ
�نِ َعِلّىٍ �ل َحَس�نِ �جْ

ْ
َع�نِ �ل

وُل  �ةُ َ ٍد؟ع؟ �ی �نَ ُمَ�ّمَ َ� �جْ
ْع�نَ َ َك �ج

َ
�ّ ِى َسِمْع�ةُ �جَ

�نّ ُه �إِ
َ
�َل ل �ةَ َعْم �نَ �َل �نَ َم�ٌم �ةَ  �إِ

�نْ�ةَ
أَ
ُه �

َ
�َل ل �ةَ �نَ

�َل  � �ةَ
دنَ

َ
َس َهك �یْ

َ
�ةَ  ل �َس�یْ �نَ ْو �ةَ

أَ
حنُ � �یْ

َ � سث �ةَ �یَ ِس�ی
 �نَ

أَ
�َل � �ةَ �جٌ  �نَ ُه  َع�ةِ

َ
ا َو ل

َّ
ل َم�ُم �إِ اإِ

ْ
و�نُ �ل

ُ
ك ا �یَ

َ
ل

ی  ِ �ن
َّ
�ل َم�ُم  اإِ

ْ
�ل ا 

َّ
ل �إِ �جٌ   َع�ةِ ُه  

َ
ل َو  ا 

َّ
ل �إِ َم�ُم  اإِ

ْ
�ل و�نُ 

ُ
ك �یَ ا 

َ
ل ٌ�؟ع؟  ْع�نَ َ �َل �ج �ةَ َم� 

�نَّ �إِ ٌ�؟ع؟  ْع�نَ َ �ج

َد�َك  �ةُ �نِ
ْ
ِعل ُ �ةَ �ج ُه َ�َد�ةْ

َ
�َل ل �ةَ ُه �نَ

َ
�جَ ل ا َع�ةِ

َ
ُ� ل

�نَّ �إِ
؟ع؟ �نَ �نُ َعِلّىٍ �نُ �جْ ْ ُحَس�ی

ْ
ِ� �ل �یْ

َ
ُ َعل ُ��ج حنْ َ �ی

وُل؛ علی بن ابی حمزه به محضر امام رضا؟ع؟ رسید  �ةُ َ َك �ی
َ

�ّ � َسِمْع�ةُ �جَ
دنَ

َ
َهك

كرد: همانا من از جد  كرد: آیا شما امام هستید؟ فرمود: بله! عرض  و عرض 
آنکه فرزندی  امامی نیست مگر  كه فرمود: هیچ  امام صادق؟ع؟ شنیدم  تو 
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داشته باشد. امام؟ع؟ فرمود: آیا فراموش كردی شیخ یا خودت را به فراموشی 
نیست  امامی  هیچ  فرمود:  ایشان  نفرمود.  چنین  صادق؟ع؟  امام  زده ای؟! 
كه حسین بن علی پس از او  مگر آنکه برایش فرزندی است، مگر آن امامی 
ابی  ندارد. علی بن  فرزندی  او  خارج می شود)رجعت می كند(. پس همانا 

گفت: تصدیق می كنم. منهم اینچنین از جد شما شنیدم.«.1  حمزه 
امامصادق؟ع؟نقلشدهاست: همچنیناز

 �ُ
�نَّ ْوِلِه �إِ �ةَ ِ�ی �جِ �ةَ �نْ َ ٍل �ی ��أِ ْ� َو �ةَ

َ
ول ُ ْم �ی

َ
ُ� ل

�نَّ وُل �إِ �ةُ َ ٍل �ی ��أِ ِم�نْ �ةَ ِكُ�َه� ِلُ�وِلَه� �نَ �نْ �ةَ َس�ةُ ّمَ
اأُ

ْ
�نَّ �ل �إِ

»�نَ
ْوِلِه  �ةَ ْمُ��ةُ �جِ َ ٍل �ی ��أِ  َو �ةَ

ً
م� �ی � َك��نَ َع�ةِ َ��نَ َ �نَّ َ�اِدَی َعسث ْوِلِه �إِ �ةَ ُ� �جِ �نُ

ْ
ك ٍل �یَ ��أِ ُوِلَ� َو َم��ةَ َو �ةَ

...؛ پس همانا مردم او را به خاطر طوالنی 
ً
َص�ِع�� َ� �نَ َ َ َعسث �ِل�ث

َ ى �ث
َ
ل ى �إِ

َ
َعّد �ةَ َ ُ� �ی

�نَّ �إِ

و  است  نشده  متولد  او  كه  می گویند  برخی  می كنند،  انکار  غیبتش  شدن 
كه او متولد شده و از دنیا رفت و برخی دچار  گفته و می گویند  گزافه  برخی 
كه امام یازدهم؟ع؟ عقیم بود و عده ای از  كرده و می گویند  حقیقت را پنهان 
كه تعداد امامان به سیزده تن و حتی به بیش از  كرده و می گویند  حق تجاوز 

آن تعداد رسیده است«.  
نکته:شیخطوسی؟هر؟درمقاماثبات12اماموجانشینبرایپیامبراکرم؟ص؟،
روایاتمتعددیذکرکردهوازباباتمامحجتدربرابرواقفیه،بهحدیثیاشارهکرده
کردهوالبتهباتوجهبهاینکهزیادتمذکوردراین کهدرآنبه12اماممعصومتصریح
برایشیعهاست،متعرضمسالهنشده باطل باعنوانمهدیین،مفروض حدیث
است.امابااینوجود،اعتقادخودرادرپایانفصلاولآوردهوباوربهفرزندداشتنامام
مهدی؟ع؟بهعنواناماموجانشینرامردودومخالفتباآنراواجبدانستهاست:

 � م� دلل�ن سد �ج �ن ولهم �ی �ة �. �ن �ة عسث لا�ث م�ة �ث �أ �ن �لاأ  و �إ
ً
ل�ن  ول�� �ن للحن �ل �إ م� م�ن �ة

أ
� »�ن

��ة  ه �ل�ن �ن هدن
أ
����� . على � �ج �إ حج ول �ی � �ل�ة هدن � �ن � عسث �ن ؟ع؟ ��ث م�ة �أ �ن �لاأ

أ
� م�ن � عل�ی

2 .  مهان، ص 1.167 .  طویس، الغیبة، ص22۴.
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كسی بر  وله�؛ اما چنانچه  �ة ول �ج �ة ل �ی ��أ �ة �ة �ج حمد �هلل و لم �ی �ة �ج ��ن �ة د ��ن كله� �ة

كه امام دوازدهم؟ع؟ فرزند داشته و تعداد ائمه؟مهع؟ به سیزده  این باور باشد 
كه قباًل استدالل  تن رسیده، سخن باطل و فاسدی به زبان آورده است، چرا 
واجبات  از  باطل  سخن  این  رّد  لذا  هستند.  تن  دوازده  ائمه؟مهع؟  كه  كردیم 
قائلی  هیچ  و  شده  منقرض  فرقه ها  این  تمامی  الحمدهلل  براین،  بنا  است. 

كه به این سخنان معتقد باشد«.1   باقی نمانده است 
کهتواناییاثباتمتواتر کند بنابرایناحمدبصریبایدبتواندبهروایاتیاستناد
)معنوی(بودنمهدیینبعدازقائم؟ع؟رااثباتکندوحالاینکهچنینروایتیوجود

ندارد.

:   �ِ ِ �ن ْ ى ��ج
َ
ل ْمَه� �إِ ِ

ّ
َسل �یُ

ْ
ل �هةُ �نَ َو�نَ

ْ
ُ� �ل َ��ةْ � َ�صنَ دنَ �إِ

د. �نَ
بخشچهارمحدیثموسومبهوصیت،مربوطبهتسلیموصیتبهفرزندامام
و برسد اثبات به آن معنوی تواتر بصری احمد توسط باید که است دوازدهم؟ع؟
توسطعلمای آن بر وعالوه نشده اشاره اینمسأله به روایتی درهیچ آنکه حال
دربخش آن توضیح که دانستهاند ومخالفمشهور راشاذ شیعهچنینچیزی

گذشت. »دیدگاهعلماءشیعه«

:   �ِ ِ �ن ْ ى ��ج
َ
ل ْمَه� �إِ ِ

ّ
َسل �یُ

ْ
ل هـ. �نَ

امام فرزند همان را مهدی دوازده از مهدی اولین حدیث، پنجم بخش در
روایت  چهار از کدام هیچ که است درحالی این است. دانسته دوازدهم؟ع؟
مربوطبهمهدیینبعدازقائم؟ع؟،بهفرزندیمهدیاولیاسایرمهدیینبرایامام
دوازدهم؟ع؟تصریحیااشارهنشدهاست.لذااحمدبصریبهجهتاینکهبتواند

1 .  طویس، الغیبة، ص228.
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کهبهفرزندبودنمهدی کند،بایدروایاتی روایترااثبات تواترمعنویاینبخشاز
کهچنینروایتیوجودندارد. اولاشارهدارندراارائهدهددرحالی

َمْهِدّیُ   :
ْ
ُ �ل �ِل�ث

َّ ْحَمُد َو �ِلاْسُم �ل�ث
أَ
ِه َو �

َ
ُد �لّل و. ُهَو َع�جْ

امام فرزند نامهای به اختصاص وصیت، به موسوم حدیث پایانی بخش
مهدی؟ع؟دارد.دراینعبارت؛فرزندآنحضرتباسهنام؛عبداهلل،احمدومهدی
معرفیشدهاست.بنابراین،احمدبصریبرایاثباتاینکهاینحدیثدارایتواتر
معنویاست،بایستیتواترمعنوییالفظیاسامیفرزندانحضرترانیزاثباتکند،

درحالیکههیچروایتیمبنیبرمعرفیفرزندانایشانبااینسهاسموجودندارد.
کلیوحتیبهنحوجزئی نتیجهبحثاینکه؛تواترمعنویاینروایتبهنحو

موردقبولنبودهوادعایاحمدبصریخالفواقعاست.

قرائن صحت  �
تشخیص معیار دومین عنوان به بصری احمد جریان که قرینهای مهمترین
موافقت است، کرده یاد آن  از وصیت به موسوم حدیث بودن  الصدور قطعی

کهموردبررسیقرارمیگیرد: کریماست، حدیثباقرآن
کتابدفاعًاعنالوصیةآوردهاست:»روایتوصیتباقرآن ناظمالعقیلیدر

کریممیفرماید: موافقتدارد...وشاهدسخناینکهقرآن
�نَ  �ی َ��جِ �ةْ

اأَ
ْ
�نِ َو �ل ْ و�ِلَ��ی

ْ
�ةُ ِلل َوِ��یَّ

ْ
 �ل

ً
�� �یْ

َ�َك �نَ �نْ �ةَ  �إِ
َمْو�ةُ

ْ
ُم �ل

ُ
َ�َ�ك

أَ
� �َ � َ�صنَ دن ْم  �إِ

ُ
ك �یْ

َ
�جَ  َعل �ةِ

ُ
»>ك

<؛ بر شما مقرر شده است كه چون یکی از شما را  �نَ �ی �ةِ
ُم�ةَّ

ْ
ى �ل

َ
 َعل

ً
� ِ َ��ةّ َمْعُ�و�ن

ْ
�ل �جِ

گذارد، براى پدر و مادر و خویشاوندان ]خود[  گر مالی بر جاى  مرگ فرا رسد، ا
كار[ حقی است بر پرهیزگاران«.1 كند؛ ]این  به طور پسندیده وصیت 

1 .  بقره، 18۰.
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اینآیهتصریحبهوجوبوصیتدرهنگاممرگداردوباتوجهبهاینکههیچ
برایوصیترسولخدا؟ص؟در الغیبةطوسی کتاب روایتمذکوردر روایتیغیر
آن یادرباره کرده رّد را اینحدیث که آنکس بنابراینهر شبوفاتشنیست...،
دستور با رسولخدا؟ص؟ که است داده این به تحقیقحکم به پس کند، شک

کردهاست!«.1 خداوندبرایوصیتمخالفت
گفتهمیشود: درپاسخبهاینسخن

اواًلبراساسباورمسلمشیعه،وصیتمحتضرواجبنبودهوچنانچهوصیتی
کریم،وصیت قرآن ازخودنداشتهباشد،موردعقابالهیقرارنمیگیرد.اینآیهاز
گروصیت کردهوداللتبروجوبراسستنمودهاست،زیراا رامقیدبهمتقین
فرموده: چون و المؤمنین(، َعلی )َحّقًا بفرماید: که بود آن مناسبتر بود، واجب
تقوى تنها که است امرى تکلیف، این که میشود معلوم ِقیَن(، ُمّتَ

ْ
ال ی

َ
َعل )َحّقًا

براىعموممؤمنینواجب  کردن نتیجه،وصیت  ودر آنمیشود باعثرعایت
کهمتقیهستندبهرعایتآناهتماممیورزند.2 نبوده،بلکهآنهایی

سایر وشامل بوده دنیوی میراث و مال به درخصوصوصیت آیه این ثانیًا
امورات،همچونتعیینجانشیننمیشود.چنانچهآمدهاست:

َو  َع�نَّ  ُه 
َ
�لّل �َل  �ةَ َم�ُل  

ْ
�ل  � َه�ُه�نَ  �ُ �یْ

حنَ
ْ
»�ل �لا  �ةَ ُهَم� 

�نَّ
أَ
� ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

أَ
� َو   �ٍ ْع�نَ َ �ج �جِى 

أَ
� َع�نْ  َو 

ى َم�لًا؛ امام باقر  ْع�نِ َ -  �ی ِ َمْعُ�و�ن
ْ
�ل �نَ �جِ �ی َ��جِ �ةْ

اأَ
ْ
�نِ َو �ل ْ و�ِلَ��ی

ْ
�ةُ ِلل َوِ��یَّ

ْ
 �ل

ً
�� �یْ

َ�َك �نَ �نْ �ةَ - �إِ
ّلَ �جَ

و امام صادق؟امهع؟ فرمودند: منظور از “خیر” در این آیه مال و ثروت است و 
كه مالی داشته باشد«.   كسی است  معنای آیه این است. مراد آیه 

لزوم میآید، دست به کریم قرآن  از آیه این اساس بر که چیزی نهایت لذا
وصیتبهمالاستوپیامبر؟ص؟نیزبهاموالولوازمشخصیخودوصیتفرموده

کرد. اینآیه،لزوموصیتبهجانشینرااستنباط ونمیتواناز

 عن الوصیة، ص15.
ً
2 .  املیزان یف تفسیر القرآن، ج 1، ص1.۴39 .  دفاعا

3 .  جامع أحادیث الشیعة )للبروجردی(، ج 2۴، ص65۰.



درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری   130

وصیت درباره روایتی هیچ اینکه خصوص در العقیلی ناظم سخن ثالثًا
مذکور وصیت حدیث به این،  از پیش و بوده نادرست ندارد، وجود پیامبر؟ص؟
پیامبر؟ص؟ وصیت سند قدیمیترین عنوان به هاللی، قیس بن سلیم کتاب در
دیگری امتیازات  از حدیث، این گردید.1 اشاره است گمراهی از نگهدارنده که

کهبهآناشارهمیگردد: برخورداراست
کرده کریمدرخصوصوصیتمحتضر،توصیهبهاخذدوشاهدعادل قرآن
َمْو�ةُ 

ْ
َ�َ�ُكُم �ل

أَ
� �َ � َ�صنَ دن ُكْم �إِ �نِ �یْ َ  �ج

ه�َدهةُ َ و� سث َم�نُ
آ
�نَ � �ی ِ �ن

َّ
َه� �ل ُّ �ی

أَ
� � است،چنانچهمیفرماید:>�ی

ُكْم<.2بااینوجود؛دروصیتموردنظراحمدبصری و� َعْ�ٍل ِم�نْ ��نِ دنَ �ن
ْ �ةِ ��ث َوِ��یَّ

ْ
�نَ �ل ِ��ی

کتابشیخطوسی،سخنیازدوشاهدعادلبهمیاننیامدهاست.درمقابل؛ در
رابه ابوذر3 و کتابسلیمبنقیسهاللی،سلمانومقداد وصیتنقلشدهدر

کردهاست. عنوانسهشاهدعادلمعرفی
َکِتف،ممانعتاز دلیلاصلیپیامبر؟ص؟براینوشتنمطالبیبررویلوحیا

 اهلِل؟ص؟ 
ُ

 َو َغِضَب َرُسول
َ

 َما َقال
ُ

ُجل  َذِلَک الّرَ
َ

؟ع؟ بعد َما َقال
ً
ْعُت َعِلّیا   مَسِ

ُ
َماَن َیُقول

ْ
ْعُت َسل : مَسِ

َ
مْیِ ْبِن َقْیٍس، َقال

َ
1 . »َو َعْن ُسل

 
َّ

ْ َیِضل ْو َكَتَبُه ملَ
َ
ا ل َكِتِف  مِمَّ

ْ
ْن َیْكُتَب یِف  ال

َ
َراَد أ

َ
ِذی َكاَن أ

َّ
 اهلِل َعِن ال

َ
 َرُسول

ُ
ل

َ
 َنْسأ

َ
ال

َ
َكِتَف-مَسعُت عن امیراُلومننی قال: أ

ْ
َو َدَفَع ال

ُم َو َذَهْبَنا َنُقوُم 
َ

ال ُم الّسَ هْیِ
َ
َسنْیُ َعل ُ َسُن َو احلْ َ َبْیِت َو َبِقَ َعىِلٌّ َو َفاِطَمُه َو احلْ

ْ
َتِلْف اْثَناِن  َفَسَكّتُ َحیّتَ ِإَذا َقاَم َمْن یِف ال ْ خَیْ َحٌد َو ملَ

َ
أ

 
ُ

ُه َرُسول
َ
ُن َنْسَمُع، َفاْبَتَدأ ْ  اهلِل؟ص؟ َو حنَ

َ
 َرُسول

َ
ل

َ
ْن َیْسأ

َ
َراَد أ

َ
ُم: اْجِلُسوا. َفأ

َ
ال ْیِه الّسَ

َ
َنا َعىِلٌّ َعل

َ
 ل

َ
ْقَداُد، َقال ِ

ْ
ُبو َذّرٍ َو امل

َ
َنا َو َصاِحِب أ

َ
أ

َها، 
ُ
ّنَ َصاِحَبُه ِعْجل

َ
ِه َو أ ّمَ

ُ ْ
ُه َساِمِرّیُ َهِذِه األ ّنَ

َ
یِن أ ْخَبَر

َ
 َفأ

ُ
 َقْبل

ُ
َتایِن َجْبَرِئیل

َ
 َعُدّوُ اهلِل أ

َ
ْعَت َما َقال َما مَسِ

َ
ِخی، أ

َ
: »َیا أ

َ
اهلِل؟ص؟ َفَقال

َكِتِف 
ْ
ْكُتَبُه یِف ال

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ِذی أ

َّ
ِكَتاَب ال

ْ
ْكُتَب َذِلَک ال

َ
ْن أ

َ
یِن أ َمَر

َ
یِت ِمْن َبْعِدی َفأ ّمَ

ُ
 أ

َ
َف َعىل

َ
ُفْرَقَه َو ااِلْخِتال

ْ
ّنَ اهلَل َقْد َقَض ال

َ
َو أ

ْیِه 
َ
 َو َعىِلٌّ َعل

ً
 َرُجال

ً
َداِه ِمْن َبْعِدِه َرُجال ُ ِه الْ ِئَّ

َ ْ
اَء األ مْسَ

َ
ْیِه أ

َ
 َعل

َ
ْمىل

َ
ا. َفأ یَت هِبَ

َ
ْیِه، اْدُع ِلی ِبَصِحیَفٍه َفأ

َ
َثَه َعل

َ
ال

َ
ِء الّث

َ
ْشِهَد َهُؤال

ُ
َک، َو أ

َ
ل

 َّ َسُن ثُ َ َّ احلْ یِب َطاِلٍب، ثُ
َ
یِت َعىِلُّ ْبُن أ ّمَ

ُ
ِث َو َخِلیَفیِت یِف أ یِری َو َواِر ِخی َو َوِز

َ
ّنَ أ

َ
ْشِهُدُكْم أ

ُ
؟ص؟: ِإیّنِ أ

َ
ُه ِبَیِدِه. َو َقال ّطُ ُم خَیُ

َ
ال الّسَ

«. كتاب سلمی بن قیس اهلالیل، ج 2، ص 877. َسنْیِ ُ ِد احلْ
ْ
َّ ِمْن َبْعِدِهْم ِتْسَعٌه ِمْن ُول َسنْیُ ثُ ُ احلْ

2 .  اى كساین كه امیان آورده اید، هنگامی كه یكی از مشا را ]نشانه هاى [ مرگ دررسید، باید از میان خود دو عادل را در موقع 
وصّیت، به شهادت میان خود فرا خوانید. مائده، 1۰6.

َماَن 
ْ
َثَة َرْهٍط َسل

َ
 َذِلَك َثال

َ
ْشَهَد َعىل

َ
ْیِه«. كتاب سلمی بن قیس اهلالیل، ج 2، ص 877. »َو أ

َ
َثَه َعل

َ
ال

َ
ِء الّث

َ
ْشِهَد َهُؤال

ُ
3 .  »َو أ

ْقَداَد...«. الغیبة للنعماین، ص81 و ابن عقده كویف، امحد بن حممد، فضائل أمیر املؤمننی؟ع؟،  ِ
ْ
َبا َذّرٍ َو امل

َ
َفاِریِسَّ َو أ

ْ
ال

ص156حبار األنوار، ج 36 ، ص277 و عوامل العلوم و املعارف واألحوال-المام عىل بن أیب طالب؟ع؟، ص21۰ و...
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ابتدایحدیثوصیت،بهاین گمراهیامتبعدازرسولاهلل؟ص؟بود.لذابایددر
این کندتااز گمراهیمعرفی مسألهتصریحشدهوآنرانگهدارندهازاختالفو
رهگذر،محتوایآنرابهعنوان»عاصممنالضالل«بپذیریم.بامراجعهبهحدیث
باعنوان روایت،  کتابسلیمبنقیسهاللی،عبارتمذکوردرصدر مذکوردر
��نِ «1درجشده �نَ

ْ ِل�نْ ��ث �ةَ حنْ َ ْم �ی
َ
َ�ٌ� َو ل

أَ
ّلَ � صنِ ْم �یَ

َ
ُ� ل �جَ ْو َك�ةَ

َ
� ل ِ  ِمّمَ �ن َك�ةِ

ْ
ى  �ل ِ

�جَ �ن ْك�ةُ �نْ �یَ
أَ
َر�َد �

أَ
�«

کتابشیخطوسی، کهدرحدیثمورداستناداحمدبصریدر است.درحالی
هیچاشارهایبهاینمسألهنشدهاستوبرایناساسمحتوایآنبهعنوانعاصم

منالضاللنمیتواندباشد.
کتابالغیبةشیخطوسی،محتوایحدیثمذکور برخالفحدیثمذکوردر
ِفی َشْهرًا َعَشَر اْثنا اهلِل ِعْنَد  ُهوِر

ُ
الّش َة

َ
»ِعّد آیه با منطبق قیس، بن کتابسلیم در

کهامامصادق؟ع؟دربارهاینآیهفرمود: ِکتاِباهلِل«،2است،چنانچه
م�و��ةِ  �لّسَ �ةَ 

َ
ل ْوَم �نَ َ �ی ِه 

َ
�لّل ��جِ  ِى ِك�ة

�ن  
ً
ْه�� َ َ� سث َ � َعسث �ن

ْ ��ث ِه  
َ
�لّل َد  ِع�نْ ُهوِر 

ُّ هةَ �لسث
َ

ِعّ� �نَ   »�إِ
�جِى َ��ِل�جٍ 

أَ
� �نُ  �جْ َعِلّىُ  �نَ  �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
�ل  �ُ ِم�ی

أَ
� ُم «  ِ

�یّ
�ةَ
ْ
�ل �نُ  �ی �لّ�ِ ِلَك  َع�ةٌ ُ�ُ�ٌم دن َ ْر�ج

أَ
� ه�  ِم�نْ ْر�نَ 

اأَ
ْ
�ل َو 

ٍد  �نُ ُمَ�ّمَ ُ� �جْ ْع�نَ َ �نُ َعِلّىِ �ج ُد �جْ �نِ ُمَ�ّمَ ْ ُحَس�ی
ْ
�نُ �ل �نُ َعِلّىِ َعِلّىُ �جْ �نُ �جْ ْ ُحَس�ی

ْ
�نُ َعِلّىِ �ل َحَس�نُ �جْ

ْ
�ل

َعِلّىِ  �نُ  �جْ َحَس�نُ 
ْ
�ل ٍد  ُمَ�ّمَ �نُ  �جْ َعِلّىُ  َعِلّىِ  �نُ  �جْ ُد  ُمَ�ّمَ ُموَ�ى  �نُ  �جْ َعِلّىُ   �ٍ ْع�نَ َ �ج �نُ  �جْ ُموَ�ى 

؛ داود بن كثیر می گوید: به محضر امام صادق؟ع؟ رسیدم. ایشان  �ةُ َّ ُح�ج
ْ
�نُ �ل

َ
ل حنَ

ْ
�ل

به من فرمود... مراد از آیه »همانا شمار ماهها نزد خداوند دوازده ماه است در 
ى كه آسمانها و زمین را آفرید كه چهار ماه از آنها حرام است  كتاب خدا از روز
آن دین مستقیم همین است« یعنی امیر المؤمنین علی ابن أبی طالب؟ع؟، 

ْیَس  َقْد َشِهْدَت 
َ
 ل
َ
1 .  كتاب سلمی بن قیس اهلالیل، ج 2، ص 877. مهچننی در حُماجه امیراملؤمننی؟ع؟ با طلحه كه فرمود: »أ

َتِلُف«. الغیبة للنعماین، ص81 و ابن عقده  ْ  ختَ
َ

ُة َبْعَدُه َو ال ّمَ
ُ ْ
 األ

ُّ
 َتِضل

َ
َكِتِف ِلَیْكُتَب ِفهَیا َما ال

ْ
 اهلِل؟ص؟ ِحنَی َدَعاَنا ِبال

َ
َرُسول

كویف، امحد بن حممد، فضائل أمیر املؤمننی؟ع؟، ص156حبار األنوار، ج 36، ص277 و عوامل العلوم و املعارف واألحوال-
المام عىل بن أیب طالب؟ع؟، ص21۰ و...

2 .  توبه، 36.
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حسن بن علی؟ع؟، حسین بن علی؟ع؟، علی بن الحسین؟ع؟، محّمد بن 
علی؟ع؟، جعفر بن محّمد؟ع؟، موسی بن جعفر؟ع؟، علی بن موسی؟ع؟، 
محّمد بن علی؟ع؟، علی بن محّمد؟ع؟، حسن بن علی؟ع؟، و فرزند او كه 

ى زمین است «.1  حّجت خداوند بر رو

بررسی سند روایت �
بصری؛ احمد سخنان به استناد با الصدق؛ دالئل کتاب در مغربی توفیق
اثباتشیعه بر راستاسعی این  در و دانسته راصحیح بهوصیت موسوم روایت
گفتهاست:»أّنالوصیةسندهاصحیح، اینرو بودنووثاقتراویانآندارد.از
الشیعة أی الخاصة من بأنهم لرواتها الطوسی؟هر؟ الشیخ شهادة یکفی أنه و
اإلمامیة.2إذن،فالصحیحأننحکمبصدقالمؤمنحتییأتیدلیلقطعیعلی
کذبه؛هماناسندحدیثوصیتصحیحاستوشهادتشیخطوسیمبنیبر
کفایتمیکند.نتیجهاینکه؛روشدرستاین اینکهراویانآنازشیعیانهستند
کذبویبه بر اینکهدلیلیقطعی تا کهحکمبهراستگوییمؤمنبدهیم است

دستآمدهباشد«.3
کتابشیخطوسی؟هر؟؛ذیلعبارت توضیح:حدیثموسومبهوصیتدر
کهازطریقشیعهنقلشده روایاتی »فأمامارویمنجهتالخاصة؛اماآندستهاز

گرفتهاست. است«۴قرار
اشاره کلی نکته دو به اینحدیث، ازصحتسند توفیقمغربی دردفاعیه

کهعبارتنداز: شدهاست

1 .  نعماین، الغیبة، ص88.
2 .  توفیق مغریب، دالئل الصدق و نفض غبار الشک، ص26.

۴ .  طویس، الغیبة، ص3.137 .  مهان، ص29.



133  درسششم:بررسیحدیثموسومبهوصیت

اول.بهاستنادوشهادتشیخطوسی؟هر؟تمامیراویاناینحدیثشیعه
هستند!

گفتهمیشود: درپاسخبهاینسخن
اواًلچنانچهشیخطوسیباعبارت»فأمامارویمنجهتالخاصة«،بهشیعه
»فمما عبارت با بایستی اینحساب با است، داده رواتشهادت تمامی بودن
مخالفین طریق از که روایاتی ازجمله الشیعة؛ مخالفی منجهة ذلك فی روی
شیعه)عامه(نقلشدهاست«1نیزبهشیعهنبودنتمامیرواتشهادتبدهد.به
نقلروایاتشیعه،روایاتیراذیل از عنواننمونه؛شیخطوسیچندصفحهقبل
کهبامراجعه عبارت»فممارویفیذلكمنجهةمخالفیالشیعة«آوردهاست،
راویانحدیث  از برخی که میشود عبارت،مشخص این ذیل اولینحدیث به

شیعههستند:
ى  �نِ

َ �ث
َ

�َل َ�ّ� ِ�« �ةَ َح�سثِ
ْ
�نِ �ل ��جْ َمْعُ�و�نُ �جِ

ْ
ُدو�نٍ �ل �نُ ُع�جْ ْحَمُد �جْ

أَ
ِه �

َ
ِد �لّل و َع�جْ ُ �ج

أَ
�« �ِ ِى �جِ

َ��ن �جَ
�نْ

أَ
َم� �

ُد  ِه ُمَ�ّمَ
َ
�لّل ِد  و َع�جْ ُ �ج

أَ
�« � َ��نَ �جَ

�نْ
أَ
� �َل  « �ةَ ا�ةِ�جُ

كَ
ْ
اِعّیُ �ل حجَ

ُّ �نُ َعِلّىٍ �لسث ُد �جْ �نِ ُمَ�ّمَ ْ ُحَس�ی
ْ
و �ل ُ �ج

أَ
�«

�نُ  �جْ ُد  ُمَ�ّمَ  � َ��نَ �جَ
�نْ

أَ
� �َل  �ةَ ا�ةِ�جِ « 

كَ
ْ
�ل ِّىِ 

ْعَم��ن
�ل�نُّ �جَ  �نَ ْ �ی رنَ �جِى 

أَ
� �نِ  ��جْ �جِ َمْعُ�و�نُ 

ْ
�ل َم  َ��ِه�ی ْ �ج �إِ �نُ  �جْ

َم�ةَ  َ �ث �یْ
�جِى �نَ

أَ
� �نُ  �جْ  �ِ

ْ
ك َ �ج و  ُ �ج

أَ
�  � �نَ

َ �ث
َ

�ّ�َ �َل  �ةَ �ةَ  ْ ِدَمسث �جِ َد�ِدّیُ  عنْ �جَ
ْ
�ل ُى   َه�جِ

�ل�نَّ ا�نَ 
َّ
َعل �نِ  �جْ َم��نَ  ْ ُع�ث

َم�ةَ  َ �ث �یْ
�نَ �نِ  �جْ �ِد  �یَ ِ رن َع�نْ  �ةَ  ُمَع�ِو�یَ �نُ  �جْ  �ُ َه�یْ رنُ ى  �نِ

َ �ث
َ

�ّ�َ �َل  �ةَ ْعِد  َ حج
ْ
�ل �نُ  �جْ َعِلّىُ  ى  �نِ

َ �ث
َ

�ّ�َ �َل  �ةَ

وُل َسِمْع�ةُ َرُسوَل  �ةُ َ �ی �نَ َسُمَ�هةَ  �جْ  �َ ا�جِ �َل َسِمْع�ةُ �جَ ِّىِ �ةَ
َهْمَد��ن

ْ
�ل ٍد  �نِ َسِع�ی �جْ ْسَوِد 

اأَ
ْ
َع�نِ �ل

ول... .  �ةُ َ ِه؟ص؟ �ی
َ
�لّل

کهذیلعبارت»فممارویفیذلكمنجهةمخالفی روایتفوق، درسند
راویانشیعهامامیهستند: الشیعة«آمده،سهتناز

َحاِشر:
ْ
َمْعُروُفِباْبِنال

ْ
ْحَمُدْبُنُعْبُدوٍنال

َ
ُبوَعْبِداهلِلأ

َ
أ

2 .  مهان، ص1.128 .  طویس، الغیبة، ص127.
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کوفه کتابالفهرستشیخطوسی؟هر؟دربارهاینراویآمدهاست:»اهل در
نزدایشاندارایعظمت از وثقهامامیاستکهمحضرامامرضا؟ع؟رادرککردهو

فراوانیبودهاست«.1
َکاِتُب:

ْ
ال َجاِعّیُ

ُ
الّش ُدْبُنَعِلّیٍ ُحَسْیِنُمَحّمَ

ْ
ُبوال

َ
أ

بر را آن و برداشته نسخه نعمانی غیبت کتاب از و بوده امامی ثقه ایشان
نزدویمیخواندندونجاشی کتابرادر نویسندهآنخواندهبود.لذادیگراناین

شاهداینامردرمشهدعتیقهبودهاست.2
َکاِتِب:

ْ
ال ْعَماِنّیِ ْیَنَبالّنُ ِبیَز

َ
َمْعُروُفِباْبِنأ

ْ
ُدْبُنِإْبَراِهیَمال ُبوَعْبِداهلِلُمَحّمَ

َ
أ

گفتهاند:»نعمانی کهدربارهاو الغیبةاست کتابمشهور نعمانی3،نویسنده
بزرگاناصحابماودارایمقامیواال،جایگاهیشایسته،اعتقادیصحیحو از

روایاتفراواناست«.۴
امامی شیعه حدیث این راویان  از تن سه اینکه وجود با طوسی؟هر؟ شیخ
هستند،آنرادرردیفروایاتمخالفینشیعهآوردهاست.بنابراین،صرفنقل
یکحدیثدرذیلعبارت"منجهتالخاصه"یا"منجهتالعامه"،داللتبر

کتابالغیبةبرشیعهیاسنیبودنآنانندارد. شهادتمؤلف
استفاده الخاصة، منجهت روی ما »فأما عبارت از که چیزی نهایت ثانیًا
تمامی و نشده نقل عامه)اهلسنت( ازطریق روایت این که است این میشود

2 .  رجال النجایش، ص 1.383 .  فهرست الطویس، باب اهلمزة، باب أمحد، ص5۰.

یف »الغیبة للنعماین«،  یسنده كتاب شر ینب، نو 3 .  ابو عبد اهلل، حممد بن ابراهمی بن جعفر كاتب نعماین، مشهور به ابن ز
یسنده اى خوش نظر و داراى قدرت استنباط  یان بزرگ شیعه در اوایل قرن چهارم هجرى است. وى عالوه بر این كه نو از راو
گردان بزرگ ثقة االسالم كلیین به مشار می آید  باره رجال و احادیث برخوردار بوده است. او از شا بوده، از اطالعات وسیعی در
یسنده او نیز به مشار می آمد و به مهنی خاطر از شهرت،  و بیشتر معلومات خود را از ایشان فرا گرفته است. مهچننی كاتب و نو

احترام و اعتبار خایص در نزد علماء و فقهاى شیعه هبره مند شده است.
۴ .  رجال النجایش، ص383 و رجال ابن داود، ص29۰ و اخلالصه حىل، ص162.
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گریکیادوراویازاهلسنتدرسلسه راویانآنراعامهتشکیلنمیدهند.لذاا
نامید.چنانچه روایتاهلسنت را آن باشد،نمیتوان روایتیوجودداشته سند
یانیاز یانیازاهلتسننوحتیراو روایاتموجوددرمنابعشیعه،راو دربرخیاز
نواصبهستند،امابااینوجود،آنروایاتراروایاتعامه)اهلتسنن(نمینامیم.

بهعنواننمونه:
َثَناُعْثَماُنْبُنِعیَسیَعْنَخاِلِد

َ
َحّد

َ
ٍلَقال

َ
ْحَمَدْبِنِهال

َ
ْحَمَدَعْنأ

َ
ُحَسْیُنْبُنأ

ْ
ال

ْعَیَن...1
َ
ْبِنَنِجیٍحَعْنُزَراَرَةْبِنأ

شیخ شهادت به که دارد وجود هالل« بن »احمد روایت این سند در
کتابمنالیحضرهالفقیه2ناصبیمیباشد.امابااینوجوددر صدوق؟هر؟در

گرفتهاست. سندروایتشیعیقرار
ِل ُمَتَوّکِ

ْ
ِدْبِنُموَسیبنال َماِلی،َعْنُمَحّمَ

َ ْ
األ ِل،َو

َ
ِعل

ْ
ال ِخَصاِل،َو

ْ
ُدوُقِفیال الّصَ

ِبیِه
َ
أ َعْن َبْرِقّیِ

ْ
ال ِدْبِنَخاِلٍد ْبِنُمَحّمَ ْحَمَد

َ
أ َعْن ْعَدآَباِدّیِ ُحَسْیِنالّسَ

ْ
ْبِنال  َعْنَعِلّیِ

َنس...3
َ
َعْنَماِلِكْبِنأ ْزِدّیِ

َ ْ
َیاٍداأل ِدْبِنِز َعْنُمَحّمَ

کهازطریقشیعهنقلشده،»مالکبنأنس«،اماممذهب درسنداینروایت
گرفتهاست. مالکیدراهلسنتقرار

کذبشیعه و کهفسق زمانی تا آمدهاست: دفاعیه این دوم دربخش دوم:
راویان بودن لذامجهول وعدالتاست. راستگویی بر باشد،اصل اثباتنشده
در حدیثی، قواعد اساس بر که چرا نمیکند، وارد روایت به خدشهای حدیث
تا کنیم مراجعه العدالة« »اصالة به بایستی مجهول، روات با مواجهه صورت

بدینوسیلهحکمبهعدالتراویانمجهولدادهوروایترابپذیریم.۴
گفتهمیشود: درپاسخبهاینسخن

2 .  من ال حیضره الفقیه، ج ۴، ص1.۴۴9 .  الكایف، ج 1، ص3۴2.

۴ .  دالئل الصدق، ص 3.29 .  األمایل) للصدوق(، ص169.
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راناشناختههاومجاهیلروایی راویانحدیثموسومبهوصیت اواًل؛أغلب
تشکیلدادهاندکههیچسندیبرشیعهیاسنیبودنآناندردستنیستتابتوان

قواعدحدیثیعادلدانست. آنانرابااستفادهاز
این معنایش بلکه نیست عدالت به شهادت العدالة« »اصالة معناى ثانیًا؛
کهآیاعادلهمهستیا گرشخصیامامیمذهببودوشكداشتیم کها است
کهعادلباشدیعنیخبرشحجتبودهومیتوانیم نه؟میگوییماصلایناست
که کنیمدرحالی بهآنترتیباثردهیم.دیگرالزمنیستاحرازعدالتووثاقت
الرجال قاموس لذاصاحب و نماییم عدالت احراز باید عدالت به شهادت در
شهادتش به بدهد، کسی وثاقت به شهادت کشی؟هر؟ جناب هرگاه میگوید:
اخذمینماییمولیهرگاهبهروایاتکسیعملنمایدمااخذبهعملاونمیتوانیم
کردهوبهروایاتش نماییمچونممکناستبرمبناىاصالةالعدالةبراواعتماد

عملنماید.1
امور و هستند وجودیه امور  از فسق و وهمچنینعدل کذب و ثالثًا؛صدق
نبودنضلعمقابلوضدخودبروزمیکنند.لذازمانیصدقمیآید وجودیهبعداز
با اصالة قاعده، بنابراین نباشد. فسق که میآید زمانیعدل و نباشد کذب که
کدامدرموضعخودوبا کذبویاعدلوفسقنبودهوهر هیچکدامازصدقو

نبوددیگریتحققمییابد.2
کههیچ بنابراین؛حکمبهاجرایاصالةالعدالةدرخصوصراویانمجهول،
مدحوقدحیپیرامونآناندردستنمیباشد،غیرمعقولبودهواساسامردودو

باطلاست.

یة اخلامتة، ج2، ص1.23 .  شبیری زجناین، كتاب نكاح، ج 15، ص 5۰73. 2 .  خباز، املهدو
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بررسی سند حدیث موسوم به وصیت �
ِه 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

أَ
� 1 َع�نْ  َم�َع�ةٌ َ � حج َ��نَ �جَ

�نْ
أَ
� کتابالغیبةشیخطوسی؟هر؟آمدهاست: در

�نِ  ْ ُحَس�ی
ْ
�نِ �ل َعْدِل َع�نْ َعِلّىِ �جْ

ْ
َمْوِ�ِلّىِ �ل

ْ
��نٍ �ل �نِ ِس�نَ ِ�ِی  َع�نْ َعِلّىِ �جْ ْو�نَ �نَ �جَ

ْ
��نَ �ل �یَ

�نِ ُس�نْ �نِ َعِلّىِ �جْ �نِ �جْ ْ ُحَس�ی
ْ
�ل

 �ِ �ی �جِ
أَ
�نِ َعِلّىٍ َع�نْ � َحَس�نِ �جْ

ْ
ِ� �ل ِمْصِ�ِی  َع�نْ َعّمِ

ْ
ْحَمَد �ل

أَ
�نِ � ِ� �جْ

ْع�نَ َ ِل َع�نْ �ج ِل�ی حنَ
ْ
�نِ �ل ِد �جْ

�نِ ُمَ�ّمَ ْحَمَد �جْ
أَ
َع�نْ �

 �ِ �ی �جِ
أَ
�نَ َع�نْ � ِد�ی َع��جِ

ْ
ِد �ل ِ

��ةِ  َس�یّ �نَ �نِ
َّ ی �ل�ث ِ� دنِ �ی �جِ

أَ
ِ� َع�نْ � ��ةِ �جَ

ْ
ِ� �ل �ی �جِ

أَ
ٍد َع�نْ � �نِ ُمَ�ّمَ ِ� �جْ

ْع�نَ َ ِه �ج
َ
ِد �لّل �جِى َع�جْ

أَ
َع�نْ �

�َل.... ؟ع؟ �ةَ �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ
ْ
ِ� �ل ِم�ی

أَ
� �ِ �ی �جِ

أَ
ِد َع�نْ � ِه�ی

َّ ِكّىِ �لسث �نِ �ل�نَّ ْ ُحَس�ی
ْ
�ل

بهنشانه اتباعاحمدبصریسندروایتموسومبهوصیتراصحیحدانستهو
رواة إّن للناس یقولون أنهم الفقهاء، أی کاذیبهم ا من »أیضا گفتهاند: اعتراض
فقهاء دروغهای از همچنین السند؛ ضعیفة فالوصیة بهذا و مجهولون، الوصیة
کهبهمردممیگویند:راویانوصیتناشناختههستندوبدینسانسند ایناست
اینروی،اینسندبراساسمنابعمعتبررجالیشیعه وصیتضعیفاست«.2از

موردبررسیقرارمیگیرد:
َعْدل:

ْ
َمْوِصِلّیِ ال

ْ
َعِلّیِ ْبِن ِسَناٍن ال

گرفته،امابااینوجود، کتابالغیبةقرار اینشخص،درسنددوروایت،در
هیچ الطوسی، الشیخ بهرجال معروف »األبواب«، کتاب در طوسی؟هر؟ شیخ
کتاب»الفهرست«نیزبهتالیفاتوی نامیازویبهمیاننیاوردهوهمچنیندر
»العدل«احتماالتیدربارهاینشخصداده بهلقب باتوجه اشارهنکردهاست.

کهبرخیموارداشارهمیشود: شدهاست
بنسنان »علی است: آورده المقال تنقیح کتاب در مامقانی شیخعبداهلل
إّنماوقعفیطریقالشیخرحمهاهللفی کتبالّرجالو الموصلی:لیسلهذکرفی

1 .  افرادی مهچون؛ ابوعبداهلل غضائری، امحد ابن ُعبدون، ابوطالب ابن عرفه، ابواحلسن صفار و حسن ابن امساعیل 
شناس.

َ
ابن ا

2 .  دالئل الصدق، ص 25.
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کلمةالعدلمنهقّدسسّرهتوثیقلهالأّنهالقبله؛ »کتابالغیبة«...والظاهرأّن
کتابهایرجالیبهمیاننیامدهوتنها دربارهعلیبنسنانموصلی،سخنیدر
کلمهالعدل،عبارتیاز کتابالغیبةآمدهاستوظاهرًا درطریقشیخطوسیدر
شیخطوسی؟هر؟،مبنیبرتوثیقعلیبنسنانموصلیبودهولقباینشخص

نیست«.1
به و است قرینه نیازمند العدل، کلمه اساس بر شخص این وثاقت اثبات
این خودیخودقابلدفاعنیست.ضمناینکهدراسنادشیخطوسی؟هر؟نیزاز
کتابقاموسالرجال عنوانبرایتوثیقرواتاستفادنشدهاست.ضمناینکهدر
کتابتنقیحالمقالنوشتهشده،آمدهاست:»علیبنسنانالموصلی نقد کهدر
اینکه کان:ُیستشممنوصفهبالعدلعامّیته؛بههرصورت:از کیف العدل...و
کهاوازعامهو کردهاند،چنینبرداشتمیشود اینراویرابه»العدل«توصیف

اهلسنتباشد«.2
کلمة حضرتآیتاهللخوئی؟هر؟درخصوصلقباینفردمیآورد:»ثمإن
کانیوصفبهابعض العدل،علیمایظهرمنذکرهافیمشایخالصدوق؟هر؟
کلمه)العدل(همانطور علماءالعامة،فالیبعدأنیکونالرجلمنالعامة؛همانا
کهازمشایخشیخصدوق؟هر؟نیزبرمیآید،عبارتیبرایتوصیفبرخیازعلمای

کهاینشخصازاهلسنتباشد«.3 عامهواهلسنتبودهوبعیدنیست
کرده ازجملهمواردمشابه،میتوانبه»أحمدبنالحسنالقطانالعدل«اشاره
کهدرمذهبعامه)اهلسنت(وازمشایخشیخصدوقبودهوبرخیدرصددآن
کنند.حضرتآیتاهلل کلمهالعدل،عدالتویرااثبات کهبااستفادهاز هستند
خوئی؟هر؟دربارهاینفردآوردهاست:»المعروفبأبیعلیبنعبدربه)عبدویه(:

2 .  قاموس الرجال، ج 7، ص 1.۴78 .  تنقیح املقال یف احوال الرجال، ج 2، ص 291.

3 .  معجم رجال احلدیث، ج12، ص۴6.
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و بالعدل،... أفرطبعضهمفذکرأنالصدوقوصفه و هومنمشایخالصدوق...
کانمعروفابأبیعلی هذاأعجب،فإنالصدوقلمیصفهبالعدل،وإنماذکرأنه
وأینهذامنتوصیفه لقباله... کان العدل العدل،ومعنیهذاأن ربه بنعبد
بالعدالة،والبعدفیأنیکونالرجلمنالعامة،کمااستظهربعضهم1؛ویمعروف
بهابیعلیبنعبدربه)عبدویه(بودهوازمشایخشیخصدوقاستوبرخیپا
این کهشیخصدوقاینشخصرابااستفادهاز گذاشتهوبراینباورهستند فراتر
کردهاستواینخیلیجایشگفتیدارد!درحالی کلمه،بهعدالتتوصیف
همانا که؛ است گفته وچنین نکرده توصیف عدالت به را او کهشیخصدوق
که است اینجمله معنای و است العدل« ربه بنعبد »ابیعلی به معروف او
کلمهالعدللقباوستواینجملهچگونهمیتواندبهمعنایتوصیفبهعدالت
کمااینکهبرخیازمحققین کهاینفردازاهلسنتباشد باشد؟!وبعیدنیست

براینباورند«.2
کلمه تا است آمده بر آن صدد در للوصیة انتصارًا کتاب در العقیلی ناظم
این »العدل«رابهعنوانتوصیفدانستهوازطرفیبهبهانهاینکهجناببزوفریاز
کرده،صحیحالعقیدهوشیعهبودناورااثباتنمودهوشبههسنی فردنقلروایت
الرجلمنالشیعةفهو گفتهاست:»إضافةإلیأن کند.چنانچه رارفع بودنوی
معتمدعلیهمنقَبلالبزوفریالثقةالجلیلوهذامؤیدآخرعلیوثاقته،أضفإلی
کلذلکأنالرجلموصوفب.)العدل(وهذهالصفةکانتتطلقعلیمنیعرف

بالعدالةوالوثاقةوالورعواالستقامة«.3
گفتهمیشود: درپاسخ

كبر غفاری: »أمحد بن  احلسن  القطان  و هو شیخ من أصحاب احلدیث عامی«. ر.ک: من ال حیضره الفقیه،  1 .  شیخ عىل ا
ج 3، ص91.

 للوصیة، ص51-2.5۴ .  معجم  رجال احلدیث، ج 2، ص  87.
ً
3 .  انتصارا
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راویان کهرواتجلیلالقدرشیعیاز اواًلدرمواردمتعددی،شاهدآنهستیم
فرد آن توثیق معنای به عمل این هیچگاه اما کردهاند، حدیث نقل سنت اهل
محسوبنشدهاست،مگراینکهآنراویازاصحاباجماعبودهواتفاقنظربر
که یاد کهاوازغیرثقهنقلحدیثنمیکند.مانندمحمدبنأبیعمیرز اینباشد
کتبرجالیدربارهراویسنی »الیرویوالیرسلإالعنثقة«یااینکهتوثیقیدر

صادرشدهباشد.
این اثبات برای و ندارد راویعمومیت توصیف بر العدل کلمه ثانیًاداللت

بهقرینهاست. معنانیاز
اثبات را فرد وعدالت داشته توصیف بر العدل،داللت کلمه ثالثًاچنانچه
نخواهد فرد بودن شیعه و بودن العقیده صحیح به ارتباطی حال این با کند،
توصیفشدهاند، »العدول« کلمه با امامیه، ازمخالفین برخی داشت.چنانچه
نمونه؛ عنوان به منحرفینهستند. گروه در و نبوده العقیده کهصحیح درحالی
بن معاویة الخزاز، الولید بن ناممحمد رجالیخود کتاب در کّشی؟هر؟ جناب
بردهوسپس نام را حکیم،مصدقبنصدقةومحمدبنسالمبنعبدالحمید

گفتهاست:
ةالعلماءوالفقهاءوالعدول؛تمامیآنانفطحی

ّ
همفطحّیةوهمأجل

ّ
کل »هؤالء

بزرگانعلماءوفقهاءوعادالنآنمذهببودهاند«.1 از مذهبو
ُحَسْین: 

ْ
َعِلّیِ ْبِن ال

ناظم است. روایت این سند در ناشناختهها و مجهولین از دیگر یکی وی
گفتهاست:»هو کتابانتصارًاللوصیة العقیلیدردفاعومعرفیاینشخصدر
کثیرًا علیبنالحسینبنموسیبنبابویهالقمی،والدالشیخالصدوق؟هر؟وهو

1 .  رجال الكىش، ج2، ص835.
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الی و االحادیث و الرجال کتب فی مجردًا الحسین( بن )علی عنهب. یعبر ما
ذلکنّبهالمیرزاالنوریفیخاتمةالمستدرکحیثقال:)...انالموجودفیکتب
االحادیثوالرجالالتعبیرعنوالدالصدوقبقولهمعلیبنالحسینأوعلیبن
بابویه؛اوعلیبنالحسینبنموسیبنبابویهالقمی،پدرشیخصدوق؟هر؟است
ایشانباعنوانعلیبنحسین کتابهایرجالیوحدیثی،از کثرمواقعدر ا ودر
تعبیر است: گفته المستدرک خاتمه در نوری میرزای روی این  از و شده تعبیر
کتابهایرجالیوحدیثیدربارهپدرشیخصدوق،علیبنحسینباعلیبن

بابویهاست«1
گفتهمیشود:اواًلاینشخصغیرازعلیبنالحسینبنبابویه)پدر درپاسخ
کههیچگاهپدرشیخصدوق؟هر؟ازاحمدبنخلیلو شیخصدوق(است،چرا
علیبنسنانموصلینقلروایتنکردهومضافبرآن؛شیخطوسی؟هر؟همواره
کرده بادوواسطه)شیخمفیدوشیخصدوق(ازپدرشیخ؟هر؟صدوقنقلروایت

استنهبیشتر.
مطرح رجالی قاعده یک ارائه مقام در را اینسخن نوری؟هر؟ ثانیًامحدث
کههرجانام»علیبنالحسین«آمدهباشد،مرادپدرشیخصدوق نکردهاست
رّدکسانیکهعلیبنموسی،مؤلف باشد!بلکهمیرزاینوری؟هر؟اینمطلبرادر
گفتهاست:»ولمأجد کتاب»فقهالرضا؟ع؟«راهمانپدرشیخصدوقمیدانند
موضعًاعّبرفیهعنهبعلیبنموسی،کییقاسعلیهالموجودفیخطبةالکتاب«.2
باپدرشیخ اینسند،بههیچوجهنمیتواند ثالثًاعلیبنحسینمذکوردر
صدوق؟هر؟دریکطبقهباشد،زیراجناببزوفریکهبایکواسطهمجهول)علی
کرده،باپدرشیخصدوق؟هر؟ بنسنانموصلی(ازعلیبنحسیننقلروایت

 للوصیة، ص57.
ً
2 .  خامتة املستدرک، ج1، ص1.316 .  انتصارا
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معاصربودهواینمسأله)نقلباواسطهمجهول(باوجودمعاصربودنبزوفریوپدر
شیخصدوقطبیعیبهنظرنمیرسد.1

َخِلیل: 
ْ
ِد ْبِن ال ْحَمَد ْبِن ُمَحّمَ

َ
أ

اینشخصهمان»احمدبنمحمدأبوعبداهللالخلیلی،غالمخلیلاآلملی«
کتاب در طاووس ابن که است المؤمنین؟ع؟« أمیر »فضائل کتاب نویسنده
کتاب»الوصولالی کردهاستو »الیقینفیإمرةأمیرالمؤمنین«ازآننقلحدیث
معرفةاالصول«نیزازجملهتالیفاتویمیباشد2.بااینوجودبهعلتانحرافات

کتبرجالیمعتبرتفسیقوتضعیفشدهاست: اعتقادی،در
کتابخودآوردهاست:»أحمدبنمحمدبنأبیعبداهلل 1.ابنالغضائریدر
فاسد للحدیث، وضاع اب

ّ
کذ اآلملی(، خلیل غالم له یقال )الذی الخلیلی

کنندهحدیث،اعتقاداتناصحیحدارد المذهبالیلتفتإلیه؛دروغگووجعل
وبهاوتوجهینمیشود«.3

2.عالمهحلی؟هر؟آوردهاست:»احمدبنمحمدأبوعبداهللالخلیلیالذی
وضاع اب

ّ
کذ إلیه، یلتفت ال جدًا الطبری؛ضعیف اآلملی خلیل غالم له یقال

اوتوجهنمیشود،دروغگوو للحدیثفاسدالمذهب؛بسیارضعیفاستوبه
کنندهحدیث،اعتقاداتناصحیحدارد«.۴ جعل

الطبری؛ اآلملی عبداهلل أبو محمد بن »احمد است: آورده 3.نجاشی؟هر؟
ضعیفجدًا،الیلتفتإلیه؛بسیارضعیفبودهوتوجهیبهاونمیشود«.۵

۴.حائرىمازندرانیگفتهاست:»اآلملی:الخلیلی،الذییقالله:غالمخلیل،

1 .  الُشهب االمحدیة، ص25.
2 .  طبقات اعالم الشیعة، ج 1، ص۴8.

۴ .  اخلالصة للحىل، ص3.2۰6 .  رجال ابن الغضائری، ج1، ص۴2.

5 .  رجال النجایش، ص96.
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کنندهحدیث، اب،وّضاعللحدیث،فاسد؛بسیاردروغگووجعل
ّ

کذ وبعدإلیه:
اعتقاداتناصحیحدارد«1

۵.ابنداودحلیآوردهاست:»أحمدبنمحمدأبوعبداهللاآلملیالطبریضعیف
جداالیلتفتإلیروایته؛بسیارضعیفبودهوتوجهیبهروایتاونمیشود«2.

را وی راوی، این فسق و ازضعف  فرار بهجهت العقیلی ناظم وجود این با
اال تشیعه یعلم لم الوصیه روات من احد یبق لم »و میگوید: و دانسته مجهول
یانی راو احمدبنمحمدبنالخلیل؛غیرازاحمدبنمحمدبنالخلیلاحدیاز

کهشیعهبودنشانمحرزنشدهباشدباقینماندهاست«.3
پیشین روایت است، "خلیلی" همان مذکور راوی اینکه تشخیص قرینه
کهدرسندآن،علیبن الغیبةطوسی؟هر؟میباشد حدیثموسومبهوصیتدر

کردهاست: سنانموصلیعدلازاحمدبنمحمدخلیلینقلروایت
 َیاِدّیِ ِ

ْ
اإل  ّیِ اِز الّرَ  َعِلّیٍ ْبِن ْحَمَد

َ
أ  َعِلّیٍ ِبی

َ
أ َعْن  ُعْکَبِرّیِ

َّ
ل الّتَ َعِن ْخَبَرَناَجَماَعٌة

َ
أ  َو 

ْبِن ْحَمَد
َ
أ َعْن َعْدِل

ْ
ال  َمْوِصِلّیِ

ْ
ال ِسَناٍن ْبِن  َعِلّیِ َعْن  َعِلّیٍ ْبُن ُحَسْیُن

ْ
ال ْخَبَرِنی

َ
أ 

َ
َقال

َهْمَداِنِی....۴
ْ
ِدْبِنَصاِلٍحال َخِلیِلِیَعْنُمَحّمَ

ْ
ٍدال ُمَحّمَ

ِمْصِری:  
ْ
ْحَمَد ال

َ
َجْعَفِر ْبِن أ

نزدشیعهاست.ناظمالعقیلی ناشناختههایرجالیدر اینفردیکیدیگراز
گفته و دانسته ثقه و عشری اثنی شیعه را راوی این للوصیة؛ انتصارًا کتاب در
است:»قالالذهبیفیتاریخاالسالم،جعفربناحمدبنعلیبنبیان،ابوالفضل
کذاب...إذنفتضعیفأبناءالعامةلرجللتشیعههو الغافقیالمصری:رافضی
فیالحقیقةتوثیقله؛ذهبیدرکتابتاریخاالسالمدربارهجعفربناحمدبنعلی

1 .  منهتی املقال یف أحوال الرجال، ج 1، ص 3۰6.
2 .  رجال ابن داود، ص ۴23.
 للوصیة، ص۴5.

ً
۴ .  طویس، الغیبة، ص3.1۴7 .  انتصارا
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کذاباست.باتوجهبهاینکهاهلسنتاینراوی گفتهاست:اورافضی بنبیان
کهویشیعهثقهاست«.1 گرفتهمیشود رارافضیدانستهاند،نتیجه

گفتهمیشود؛ درپاسخ
اواًلرافضیدانستنیکراویتوسطاهلسنت،دلیلبرشیعهبودناونخواهد
خبیث" "رافضی را نیشابوری کم حا تسنن، اهل علمای از برخی چنانچه بود.
دانستهاندوحالآنکههیچدلیلیبرشیعهبودنوبرائتاوازاهلسنتدردست
نیست،بلکهمرّوجفقهواعتقاداهلسنتبودهاست.بهعنواننمونه؛ذهبیدر
أباإسماعیلاالنصاری آوردهاست:قالبنطاهر:»سألت الحّفاظ2 کتابتذکرة

کم،فقال:ثقةفیالحدیثرافضیخبیث«.3 عنالحا
کتابابنحجرعسقالنی)ازعلمایاهلسنت(جعفر ثانیًاتنهایکمورددر
کهآنهم کردهاست۴ بناحمدالمصریراباعنوانرافضیوفاسدالعقیدهمعرفی
خواندن العقیده فاسد که چرا کند، ثابت را وی وثاقت و بودن شیعه نمیتواند

نزدتشیعنیست. شخصیازسویاهلسنت،بهمعنایوثاقتویدر
دانستهو راحق امیرالمؤمنینعلی؟ع؟ که کسانی تمامی به اهلسنت ثالثًا
کند،رافضیمیگویند،خواهزیدیه،اسماعلیه،واقفیهیا ایشانرابهخالفتقبول
نزداهلسنت،انصرافبهشیعه اثنیعشریبودهباشد.بنابراینمفهومرافضیدر
ِفرقانحرافیشیعه زمرهیکیاز اثنیعشریبودننداشتهوممکناستاینفرددر

یادریکیازمذاهباهلسنتباشد.
رابعًاعلمایاهلسنت،تاریخوفاتجعفربنمحمدمصریرادرسال)30۴

 للوصیة، ص63-62.
ً
1 .  انتصارا

یان احادیث است كه توسط حممد بن امحدبن عثمان  ین منابع اهل سنت در شناخت راو 2 .  این كتاب یكی از مهم تر
ابوعبداهلل مشس الدین ذهب)673-7۴8ق( نوشته شد.

۴ .  لسان املیزان، ج2، ص3.۴۴2 .  تذكرة احلفاظ، ص1۰5۴.
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کهاینزماندقیقااورامعاصرجناببزوفریقرارمیدهدوحال هـ.ق(دانستهاند
اینسندبینبزوفریوجعفربنمحمدمصریسهواسطهوجوددارد!1 آنکهدر

َحَسِن ْبِن َعِلّی:
و مدح او، درخصوص وحتی نشده معرفی شیعه رجالی کتب در فرد این
کتابانتصارًاللوصیة،سعیبرمعرفی قدحیصادرنشدهاست.ناظمالعقیلیدر
اینراویداشتهو»حسنبنعلی«راتصحیفاز»حسینبنعلی«دانستهواورا
کهبرایاینتصحیفدلیلی کردهاست.ایندرحالیاست ازثقاتشیعهمعرفی

بهایننتیجهرسیدهاست.2 ذکرنکردهوتنهابااستنادبهنقلبحاراالنوار
کرده نکتهقابلتوجهاینکهعالمهمجلسی؟هر؟دردوموردبهاینروایتاشاره
وناماینراویدرجلد۵3باعنوانحسینبنعلی3ودرجلد36باعنوانحسن
نظر بنعلی کهحسین ایناست نشاندهنده این و بنعلی۴درجشدهاست
اینصورتدرهردوسندبا قطعیوتحقیقیعالمهمجلسینبودهاستزیرادر

اینعنواندرجمیشد.
الرجال«درجشدهوعم کتاب»الکاملفیالضعفاء اینکهسندیدر ضمن

جعفربناحمدمصریرابااسم"حسنعلیبنبیان”آوردهاست:
»ثناجعفر،ثنایوسفبنیعقوببنسالماالحمر،حدثناهشامبنالحکم،و

ثناجعفر،قال:وحدثنیعّمیالحسنبنعلیبنبیان...«.۵
َعِلّیِ ْبِن َبَیان:

گروه کهدر یدبنسیابهالمصریاست اینشخصهمانعلیبنبیانبنز
کتبشیعهبودهودربارهویمدحوقدحیوجودندارد. ناشناختههایرجالیدر

 للوصیة، ص1.6۴ .  الشهب االمحدیة، ص29.
ً
2 .  انتصارا

۴ .  مهان، ج 36، ص3.26۰ .  حبار األنوار، ج 53، ص1۴7.

5 .  الكامل یف الضعفاء الرجال، ج2، ص158.
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نتیجه بررسی:
بررسیاحواالتراویانحدیثموسومبهوصیت،نتایجحاصلشدهبا پساز

تعریفحدیثصحیحازمنظرمتأخرینامامیه1تطبیقدادهمیشود:
الف.علیبنسنانموصلیالعدلازاهلتسننبودهوباشاخصهامامیبودن

راویانسازگاریندارد.
ب.احمدبنمحمدبنالخلیل؛فاسدالمذهبووضاعللحدیثبودهوبا

شاخصهعدالتراویسازگاریندارد.
یا بوده تسنن اهل از اینکه احتمال و بوده مجهول حدیث راویان سایر ج.
عادلنباشند،خالیازوجهنیست.بنابراینبراساسدیدگاهمتأخرینامامیهنیز

نمیتواناینحدیثراصحیحدانست.

بررسی داللت روایت ��
گردرسندیکروایت؛افرادضعیف،فاسد براساسدیدگاهعلمایشیعه،ا
تأمل روایت آن داللت و متن در وجود این با باشد، بوده و... کذاب المذهب،
باشد، داشته مخالفت شیعه مسلمات با روایت محتوای چنانچه میشود،
»در است: گفته گذاشتهمیشود.شیخطوسی؟هر؟ کنار قطع طور به روایت آن
این کهراویحدیثمخالفتاعتقادیبااصولمذهبداشتهباشد،در صورتی
کهبااخبارموثق کردهاستنگریستهمیشود،درصورتی صورتبهآنچهروایت

گردد«.2 شیعهمخالفتداشتهباشد،آنروایتبایستیطرد

ین امامیه؛ حدیث صحیح دارای سه شرط اسایس است: 1 .  از دیدگاه متأخر
یک. اینكه سند حدیث متصل به معصوم باشد،

یان حدیث عادل باشند، دو. متامی راو
یان حدیث امامی)اثین عشری( باشند. معامل الدین یف االصول، ص216. سه. متامی راو

2 .  العدة یف اصول الفقه، ج1، ص1۴9 و 15۰.
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افرادی وجود با نیز، وصیت به موسوم حدیث خصوص در اساس، این بر
همچون؛علیبنسنانموصلیالعدلواحمدبنمحمدالخلیلیوسایرمجاهیل
کردهوبامسلماتمذهبمطابقتدادهمیشود: رجالی،داللتروایترابررسی

کهعدد الف.مضمونومحتوایاینحدیثبرخالفتمامیروایاتیاست
2۴ به  باور اینکه به توجه با لذا دانستهاند. تن دوازده در منحصر را اوصیاء؟ع؟
گرامیاسالم؟ص؟بامسلماتمذهبشیعهمخالفتدارد،این وصیبرایرسول
روایتازدرجهصحتساقطشدهونمیتواندرمسألهمهمیمانندامامتبهآن

کرد. استناد
گرامی؟ص؟ کیازماجرایوصیترسول کهحا کدامازاحادیثی ب.درهیچ
هستند1،نامیازمهدییندرمیاننبودهودرتمامیآنهانام12اماممعصوم؟مهع؟
کهاولینآنهاعلی؟ع؟وآخرینآنان،نهمینفرزندامامحسین؟ع؟ ذکرشدهاست

میباشد.
با الرسول؟ص؟ خلفاء عنوان به دوازدهم؟ع؟ امام  از بعد مهدیین پذیرش ج.
کهبهعنوانمسلماتمذهبتشیعمیباشند،درتعارض روایاتمتواتررجعت

میباشند.2
د.متناینروایتمضطرباست،ازطرفیحضرترسولاکرم؟ص؟خطاببه

حضرتامیرالمؤمنین؟ع؟میفرمایند:
 �َ ْك�جَ

اأَ
ْ
�ةَ �ل �ی ّدِ �نَ َو �لّصِ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
َ� �ل ِم�ی

أَ
ى َو � �نَ ُمْ��ةَ

ْ
 �ل

ً
� ِ�  َعِل�یّ ى َسَم��أِ ِ

ى �ن
َ
َع�ل ُه �ةَ

َ
�َك �لّل »َسّمَ

ِ�َك؛  �یْ
عنَ  �ٍ�َ

ِلاأَ ْسَم�ُء 
اأَ

ْ
�ل ِه  ِ َهدن ِصّحُ  �ةَ ا 

َ
ل �نَ َمْهِدّیَ 

ْ
�ل َو  ُمو�نَ 

أْ
َم�

ْ
�ل َو  َم  ْع�نَ

اأَ
ْ
�ل �ُرو�ةَ  �نَ

ْ
�ل َو 

كبر  ا و صدیق  المؤمنین  أمیر  و  المرتضی  را علی  تو  نام  آسمانها  در  خداوند 
و فاروق اعظم و مأمون و مهدی نهاد، پس این اسم ها بر فرد دیگری غیر تو 

صحیح نیست«. 

2 .  در حبث رجعت و خالفت برریس خواهد شد.1 .  در خالل مباحث قبىل به چند مورد اشاره شد.
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ادامههمینروایتازدوازدهمهدیدیگرپردهبرداریمیکند ازسوییدیگردر
تغایروناهمخوانیاست. روایتآمدهباذیلآندر وآنچهدرصدر

ى َك��نَ�ةْ  �ةِ
َّ
هةِ �ل

َ
ل �یْ

َّ
ى �لل ِ

ِه؟ص؟ �ن
َ
�َل َرُسوُل �لّل ابتدایمتناینحدیث،عبارت:»�ةَ هـ.در

کهوفاتپیامبراکرم؟ص؟درشبواقعشدهاست، ُ�«،تصریحبهایندارد ��ةُ َه� َو�نَ �ی �نِ

در پیامبر؟ص؟ وفات روایاتمتعدد، و تاریخی موثق اخبار براساس که درحالی
ه�ِر  ص�نَ �ل�نَ �نَ َرُسوُل �هلل �نِ �جِ

نیمهروزدوشنبهاتفاقافتادهاست:بهعنواننمونه:»�ةُ
...، ُمو�ةُ َ ِه؟ص؟ �ی

َ
�نَّ َرُسوَل �لّل

أَ
ُ�ُه � �جِ

حنْ ُ َم�نَ �ی ْ �ی
أَ
ّمِ �

أُ
�ُه َرُسوُل  � �ةَ

أَ
َه�ُر ...�

َع �ل�نَّ � َم�ةَ ّمَ
َ
ل «1،»و �نَ �نِ �ی �ن �ث وَم �لاإ ُ �ی

�نَ  ْوِم ِ��ی �یَ
ْ
ِلَك �ل ى دنَ ِ

ِه �ن
َ
َى َرُسوُل �لّل ِ

ُو�نّ ْمس«2،»�ةُ
َّ ِ �لسث �ة �عنَ �نَ رنَ ْوِم ِ��ی �یَ

ْ
ِلَك �ل ى دنَ ِ

ِه �ن
َ
َى َرُسوُل �لّل ِ

ُو�نّ �ةُ �نَ

ْوٍم  َ ّیُ �ی
أَ
�«،۴»�ِ �ی �نَ �نِ �جِ

ی �ةُ ِ �ن
َّ
ْوُم �ل �یَ

ْ
�نِ  َو ُهَو �ل ْ �ی �نَ

ْ �ث اإِ
ْ
ْوُم  �ل َ «3،»�ی �نِ ْ �ی �نَ

ْ �ث اإِ
ْ
ْوُم �ل َ ْمُس ، َو ُهَو �ی

َّ ِ  �لسث �ة �عنَ رنَ

ُه َع�نَّ َو 
َ
�نَ �لّل �جَ

ْحٍس �ةَ
ْوُم �نَ َ �نِ  �ی ْ �ی �نَ

ْ �ث اإِ
ْ
ْوُم  �ل َ �«۵،»�ی �نَ �یَّ �جِ

ِ� �نَ �ی � �نِ ْد�نَ �ةَ ْوَم �نَ َ �نِ  �ی ْ �ی �نَ
ْ �ث اإِ

ْ
ْوِم  �ل َ  ِم�نْ �ی

ً
م� وأْ ُ ُم سث ْع�نَ

أَ
�

.6»�ُ �یَّ �جِ
ِ� �نَ �ی ّلَ �نِ �جَ

ممکناستدرپاسخبهایناشکالگفتهشود؛مرادروایتایناستکهپیامبر
کتابتوصیت کتفنمودهواقدامبه اکرم؟ص؟،درشبوفاتخوددرخواست
ترجمهبرخالفادبیاتعرب گرچهایننوعاز گفتهمیشود:ا کهدرجواب کرد،
کتابت کهحتی کهتصریحروایاتشیعهبرایناست استاماتوجهداشتهباشید
روز نیزدر گرامیاسالم؟ص؟ وآنماجرایتوهینعمربنخطاببهرسول وصیت
دوشنبه)قبلازظهر(بودهاست.لذااشکالاولبهقوتخودباقیماندهوابتدای

یخ الطبری، ج3، ص2۰۰. 1 .  تار
 و ذلك قبل الزوال. كتاب العنی، ج 2، 

ً
2 .  املسترشد یف إمامة عىل بن أیب طالب؟ع؟، ص11۴- 115. َمَتَع  الهنار ُمُتوعا

ص83.
ین، ج 5، ص1۰ 3 .  مهان، ص115. َزاَغِت  الشمس : أی مالت و زالت عن أعىل درجات ارتفاعها. جممع البحر

۴ .  كتاب سلمی بن قیس اهلالیل، ج 2، ص79۴؛ قرب السناد، ص299.
6 .  الكایف، ج ۴، ص5.1۴6 .  املحاسن، ج 2، ص3۴7، ح16.
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ناسازگاراست. اکرم؟ص؟ تاریخقطعیوفاتپیامبر با بهوصیت، حدیثموسوم
روایتمیخوانیم: چنانچهدر

َرْهٌط ِم�نَ  َدُه  ِع�نْ َو   �ِ ِ �ة �یْ َ �ج ى  ِ
�ن �ٍس   َع�جَّ �نِ  �جْ ِه 

َ
�لّل ِد  َع�جْ َد  ِع�نْ �ةُ  ِى ُك�نْ

�نّ �إِ �َل   �ةَ ٍم  �یْ
َ
ُسل َع�نْ 

�َل َرُسوُل  �َل �ةَ �ٍس َو �ةَ �نُ َع�جَّ ى ��جْ
َ
ك �جَ

ُ� �نَ ِه ؟ص؟ َو َمْو�ةَ
َ
َكُ�و� َرُسوَل �لّل

دنَ �َل [ �نَ َع�ةِ ]�ةَ �ی ِ
ّ �لسث

لًا  و�نَ َر�جُ
ُ ا�ث

َ
ل

َ ِ� َو �ث ِ �ة �یْ َ ْهُل �ج
أَ
ُه �

َ
ِ� َو َ�ْول �ی �نَ �نِ �جِ

ی �ةُ ِ �ن
َّ
ْوُم �ل �یَ

ْ
�نِ  َو ُهَو �ل ْ �ی �نَ

ْ �ث اإِ
ْ
ْوُم  �ل َ ِه؟ص؟ �ی

َ
�لّل

�نْ 
َ
ل َو  ْعِدی  َ �ج و� 

ُّ
ل صنِ �ةَ �نْ 

َ
ل  

ً
� ��ج ِك�ةَ  ] �ِ �ی ْم]�نِ

ُ
ك

َ
ل �جْ  ْك�ةُ

أَ
�  ٍ �ن �ةِ

َ
ك �جِ ِى  

و�ن �ةُ ��ی  �ِ ْ�َحا�جِ
أَ
� ِم�نْ 

�جَ  صنِ عنَ ُ� �نَ ُ ْه�ج َ ِه �ی
َ
�نَّ َرُسوَل �لّل �َل   �إِ �ةَ �ةِ �نَ ّمَ

اأُ
ْ
ِه �ل ِ ْ�َعْو�نُ َهدن َعُهْم �نِ َم�نَ ْعِدی [  �نَ َ و�]�ج ِل�نُ �ةَ حنْ

�ةَ

عباس  بن  عبداهلل  نزد  می گوید؛  هاللی  قیس  بن  سلیم  َو...؛  ِه؟ص؟ 
َ
�لّل َرُسوُل 

در منزلش بودیم و نزد او بزرگان شیعه جمع بودند. یاد ماجرای وفات رسول 
گفت: رسول خدا؟ص؟ در روز دوشنبه  كرد و  گریه  خدا؟ص؟ شد و ابن عباس 
از اصحابش  اهل بیت و سی تن  اطرافش  و  بود  ایشان  روز وفات  كه همان 
بر  كه  بنویسم  ای  نوشته  برایتان  تا  ید  بیاور ای  صحیفه  برایم  فرمود:  بودند 
گمراه نشوید و دچار اختالف نشوید. پس فرعون این  اساس آن پس از من 
هزیان می گوید. پس  گفت: همانا رسول خدا؟ص؟  و  نوشتن شد  مانع  امت 

ک شد و...«1  رسول خدا؟ص؟ غضبنا
روزپنجشنبهباشد( کتابتدر یةالخمیس)اینکهماجرای نکته:اعتقادبهرز

درمنابعاهلسنتاستوباورشیعهبرخالفآناست.
َهی  �ةَ ُ� َ��ةَّى ��نْ �ةَ ِه ؟ص؟ َوِ��یَّ

َ
 َرُسوُل �لّل

اأَ
َ
ْمل

أَ
� و.دربخشاولاینحدیث،میخوانیم:»�نَ

؛
ً
� َ� َمْهِد�یّ َ � َعسث �نَ

ْ ْعِدِهْم ��ث َ  َو ِم�نْ �ج
ً
َم�م� َ� �إِ

َ � َعسث �نَ
ْ ْعِدی ��ث َ و�نُ �ج

ُ
ك ُ� َس�یَ

�نَّ � َعِلّىُ �إِ �َل �یَ �ةَ ِع �نَ َمْو�نِ
ْ
� �ل

ى َهدنَ
َ
ل �إِ

موضع)وصیت( این انتهای به تا کرد امالء را خود وصیت خدا؟ص؟ رسول پس
آنان12مهدیاست«. رسید.پسفرمود:ایعلیبعدازمن12اماموپساز

1 .  كتاب سلمی بن قیس اهلالیل، ج 2، ص79۴.
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کهاساسًا اینبخشازحدیث،آنچهروشنمیشودایناست بادقتنظردر
اینحدیثذکرنشدهوپسازامالءوصیتوبهانتها وصیترسولخدا؟ص؟در
این البته که رسیدنآن،سفارشیدربارهجانشینانپیامبراکرم؟ص؟شدهاست،
عددبرخالفروایاتمتواترشیعهاست.لذااینحدیثنمیتواندبهعنوانوصیت

پیامبراکرم؟ص؟باشدوبحثمهدییننیزداخلدروصیتنیست.
کهپیامبراکرم؟ص؟بخشیازوصیت گفتهشود:مرادروایتایناست چنانچه
گرفته روایترسیدوفرمودایعلی؟ع؟...،ونتیجه کردتابهاینبخشاز راامالء
گفتهمیشود: کهبااینحساب؛ادامهحدیثنیز،داخلدروصیتاست؛ شود
ترجمهبرخالفادبیاتعرباستثانیًابراساسترجمهشما،باید اواًلایننوعاز
کههمیننقصان،حدیثرامبهموبیاعتبار سْقط1بخشاولحدیثرابپذیرید

میسازد.
هرنحویمذموماست به دروصیتنامه نقصان اساسًا؛ که توجهداشت باید
وبایدوراثازتمامیمحتوابدوننقصمطلعشوند،زیراممکناستبخشیاز
وصیتمخصصیامؤیدبخشیدیگرباشدوباحذفآنبخش،درفهموصیت
گرفالنبخشناقصباشداشکالیندارد. گفتا دچارمشکلشوند،لذانمیتوان
کتفا اینروایتناتمامبودهوتنهابهذکرناماولینمهدیا ز.اسامیمهدییندر
کردهاستوباچنینحدیثیحتیمهدیدومراهمنمیشودشناخت،تاچهرسد

بهمهدیدوازدهم!
چنانچهاتباعاحمدبصریدرپاسخبگویند؛ناممهدیدومتادوازدهمتوسط
مگر که؛ میآید پیش اشکال این شد، خواهد اعالم اول)احمدالحسن( مهدی
نام به تصریح پیامبراکرم؟ص؟ اوصیاء شناخت قانون که نبودید  باور این بر شما

1 .  در سْقط، خبىش از منت یا سند حدیث ساقط می شود و حدیث را یب اعتبار می كند. ر.ک: شناخت نامه حدیث، ج1، 
ص23۰. 
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اثباتوصایت وصیدروصیترسولاهلل؟ص؟استوازهمینرهگذرسعیدر
اوصیاء از نیز القائم؟ع؟ بعد مهدیین که نبودید  باور این بر مگر داشتید؟ احمد
و نمودید قانون نقض مورد این  در که شد چگونه پس هستند؟ اکرم؟ص؟ پیامبر
وسایر کردید اول برمعرفیمهدی رامتوقف تادوازدهم راهشناختمهدیدوم
گرچنینچیزیپذیرفتهبود،پسچراپیامبر مهدیینراازقاعدهخارجنمودید؟ا
کتفانکرده اکرم؟ص؟دروصیتخود،بهمعرفیوذکرنامامیرالمؤمنینعلی؟ع؟ا
ایشانقرارنداده ومعرفیاسامیسایراوصیاءرابهعهدهایشانواوصیاءپساز

است؟!
کتابالغیبةشیخ نتیجهتحقیقوبررسیاینکه؛حدیثموسومبهوصیتدر
پذیرش مورد و بوده اتقان و فاقدصحت وداللی لحاظسندی به طوسی؟هر؟،

نمیباشد.

پرسش های درس

كنید.. 1 یک نمونه از اشکاالت سندی حدیث موسوم به وصیت را بیان 
كنید..   تعداد روایات مهدیین و اشکاالت آنها را بیان 
استدالل احمد بصری در خصوص تواتر معنوی این حدیث چیست؟.  
یخ وفات پیامبر؟ص؟ چیست؟.   اشکال این حدیث در بحث تار
كنید..   ناقص بودن حدیث موسوم به وصیت را تقریر 





درس هفتم
مصداق احمد در 
حدیث موسوم به وصیت 





قابل اینحدیث که بهوصیت،مشخصشد موسوم بررسیحدیث  از پس
بودن قطعی و اثباتصحت برای بصری احمد تالش و نیست اعتنا و اعتماد
صدورآن،بیفایدهبودهواتالفوقتاست1.بااینوجود،بهجهتاتمامحجت

گزیربهمسالهتطبیقاینحدیثبامدعیآنپرداختهمیشود. برایاتباعوی،نا
کهیکیاز احمدبصریبااستنادبهبخشپایانیحدیثموسومبهوصیت،
نامهایفرزنداماممهدی؟ع؟رااحمددانستهاست،2خودرامصداقآندانستهو
کهفرزنداماممهدی؟ع؟وسیزدهمینامامووصیحضرترسول مدعیآناست

اکرم؟ص؟میباشد.
کهعبارتنداز: ویبرایاثباتاینادعابهسهدلیلمتمسکشدهاست

دلیل اول ��
از الضالل)نگهدارنده من عاصم وصیت، این »چون میگوید: بصری احمد
کهمدعیدروغین کندواجازهندهد گمراهی(است،خداوندبایدازآنمحافظت
ْع�نَ  �جَ  � �نَ �یْ

َ
َعل َل  َوّ �ةَ �ةَ ْو 

َ
»>َول میفرماید: کریم قرآن چنانچه کند. اندازی دست آن به

1 .  فدون إثباته خرط القتاد.
ُد َو ااِلْسُم  مْحَ

َ
یِب َو ُهَو َعْبُد اهلِل َو أ

َ
ی َو اْسِم أ َساِمَی اْسٌم َكامْسِ

َ
َثُة أ

َ
ُه َثال

َ
ِبنَی  ل َقّرَ ُ ِل الْ ّوَ

َ
 اْبِنِه أ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسل

ْ
َوَفاُة(  َفل

ْ
2 .  )َفِإَذا َحَضَرْتُه ال

ْؤِمِننَی «. طویس، الغیبة، ص151. ُ  الْ
ُ

ل ّوَ
َ
ْهِدّیُ ُهَو أ َ اِلُث الْ

َ
الّث
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گرپیامبرسخنیرابهافترابرما <؛ا �نَ �ی َو�ةِ
ْ
ُ� �ل � ِم�نْ َ�ْع�نَ �ةَ

َ
َمّ ل

ُ �نِ �ث ِم�ی �یَ
ْ
�ل ُ� �جِ

� ِم�نْ �نَ
�نْ �نَ

أَ
ا

َ
ِل ل �ِو�ی �ةَ

أَ
ا

ْ
�ل

میبست،باقدرتاورامیگرفتیم،سپسرگدلشراپارهمیکردیم«.1همچنیندر
 �

�نَّ َهدنَ کهامامصادق؟ع؟فرمود:»�إِ کافی،صفحه372آمدهاست کتاب جلداول
ُه  ُعُمَ�ُه؛اینامرراغیرازصاحبشادعانمیکند،

َ
َ� �لّل �جَّ

ا �ةَ
َّ
ل ِ� �إِ ُ� َ��ِ��جِ �یْ

ِ� عنَ ِع�ی
َ

ّد ا �یَ
َ
ْمَ� ل

اأَ
ْ
�ل

مگرآنکهخداوندعمرشراقطعمیکند«.
کردو امرخودمحافظتخواهد براساساینآیهوروایت،خداوندشخصًااز
گر اهلباطلنمیتوانندادعاییرادرمسالهامامت،بهناروابهخداوندببندندوا

منمدیدروغینبودم،خداوندبامننیزهمانراهرامیپیمود«.2
گفتهمیشود: درپاسخبهدلیلاول

اواًلدرهیچبخشیازحدیثموسومبهوصیت،به»عاصممنالضالل«بودن
آناشارهاینشدهاست،لذابرایناساس،پایهاولاستداللاحمدبصری؛یعنی

بینمیرود. استنادبهعاصممنالضاللبودنآنحدیث،از
روز  در اکرم؟ص؟ پیامبر است: گفته اشکال این به پاسخ در بصری احمد
مطلبی مردم برای تا کرد دوات و کتف درخواست الخمیس( یة پنجشنبه)رز
امانباشند،امابهدلیلممانعتازکتابت، ایشان،ازگمراهیدر بنویسدکهپساز
وفات هنگام در آنچه لذا موکولشد، کرد وفات پیامبر؟ص؟ که بهشبی  کار این

نوشتهشدعاصممنالضاللاست.3
یةالخمیس،بر گفتهمیشود:ماجرایرز درپاسخبهاینسخناحمدبصری
براساس ازطرفی و تاییدمنابعشیعهنیست ومورد بوده اساسنقلاهلسنت
محقق پیامبراکرم؟ص؟ وفات روز  در و دوشنبه روز  در ماجرا این شیعی، گزارش
کرده شدهاست.لذااحمدبصریباوجودروایتشیعیبهنقلاهلسنتاستناد

2 .  الوصیة املقدسة، ص19-1.21 .  حاقه، ۴۴ تا ۴6.

3 .  مهان، ص16.
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کرد.در ابنعباسدرمنابعشیعیاشاره است!بهعنواننمونهمیتوانبهنقلیاز
گزارشآمدهاست: این

َرْهٌط ِم�نَ  َدُه  ِع�نْ َو   �ِ ِ �ة �یْ َ �ج ى  ِ
�ن �ٍس   َع�جَّ �نِ  �جْ ِه 

َ
�لّل ِد  َع�جْ َد  ِع�نْ �ةُ  ِى ُك�نْ

�نّ �إِ �َل   �ةَ ٍم  �یْ
َ
ُسل َع�نْ 

َرُسوُل  �َل  �ةَ �َل:  �ةَ َو  �ٍس  َع�جَّ �نُ  ��جْ ى 
َ
ك �جَ

�نَ  �ُ َمْو�ةَ َو  ِه؟ص؟ 
َ
�لّل َرُسوَل  َكُ�و� 

دنَ �نَ  ، َع�ةِ �ی ِ
ّ �لسث

و�نَ 
ُ ا�ث

َ
ل

َ �ث َو   �ِ ِ �ة �یْ َ �ج ْهُل 
أَ
� ُه 

َ
َ�ْول َو   �ِ �ی �نِ �نَ  �جِ

�ةُ ی  ِ �ن
َّ
�ل ْوُم  �یَ

ْ
�ل ُهَو  َو  �نِ  ْ �ی �نَ

ْ �ث اإِ
ْ
�ل ْوُم  َ �ی ِه؟ص؟ 

َ
�لّل

�نْ 
َ
ْعِدی َو ل َ و� �ج

ُّ
ل صنِ �نْ �ةَ

َ
 ل

ً
� ��ج ِ�  ِك�ةَ �ی ْم �نِ

ُ
ك

َ
�جْ ل ْك�ةُ

أَ
� ٍ �ن �ةِ

َ
ك ِى   �جِ

و�ن �ةُ ِ� ��ی ْ�َحا�جِ
أَ
لًا ِم�نْ � َر�جُ

�جَ  صنِ عنَ �نَ  .�ُ ُ ْه�ج َ �ی ِه 
َ
�لّل َرُسوَل  �نَّ  �إِ �َل   �ةَ �نَ  ، �ةِ ّمَ

اأُ
ْ
�ل ِه   ِ َهدن ْ�َعْو�نُ   �نِ َعُهْم   َم�نَ �نَ ْعِدی   َ �ج و�  ِل�نُ �ةَ حنْ

�ةَ

َ�َك  �ةَ �نَ ِى . 
َمْو�ة ْعَد  َ �ج �نَ  �یْ

َ
ك �نَ َحّیٌ   � �نَ

أَ
� َو  ِى  

و�نّ �ِل�نُ حنَ
�ةُ َر�ُكْم 

أَ
� ِى 

�نّ �إِ �َل  �ةَ َو  ِه؟ص؟ 
َ
�لّل َرُسوُل 

گفته است: خانه عبداهلل بن عباس  بودم  …؛ سلیم بن قیس هاللی  �نَ �ةِ
َ
ك

ْ
�ل

و  خدا؟ص؟  رسول  یاد  سپس  بودند.  نیز  شیعه  از  شخصیت هایی  او  نزد  و 
روز  در  گفت: رسول خدا؟ص؟  ابن عباس  ایشان مطرح شد.  وفات  ماجرای 
كرد و اهل بیت ایشان و سی مرد از  دوشنبه -همان روزی كه پیامبر؟ص؟ وفات 
ید تا برایتان مکتوبی  كتف بیاور اصحابش نیز آنجا بودند - فرمود: برای من 
گمراه نشوید و دچار اختالف نگردید.  بنویسم تا با پذیرش آن، پس از من 
گفت: همانا رسول خدا؟ص؟ هزیان  كتابت شد و  پس فرعون این امت مانع 
میگوید. سپس رسول خدا؟ص؟ با شنیدن این سخن ناراحت شد و فرمود: 
كه زنده ام، پس از  كه با سخن من مخالفت می كنید درحالی  شما را می بینم 

گذاشت...«.1  كنار  كتف را  كرد؟! سپس  وفات من چه خواهید 
بنابراین،دلیلاحمدبرایعاصممنالضاللبودنحدیثموسومبهوصیت

موردپذیرشنخواهدبود.
کریمو قرآن ثانیًااحمدبصریبرایاثباتپایهدوماستداللخود،بهآیهایاز

1 .  كتاب سلمی بن قیس اهلالیل، ج 2، ص79۴.
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ایناستدالل،دردو به پاسخ که امامصادق؟ع؟متمسکشدهاست  از روایتی
بخشارائهمیگردد:

کریم الف. استناد به آیه قرآن 
ْع�نَ  �جَ  � �نَ �یْ

َ
َعل َل  َوّ �ةَ �ةَ ْو 

َ
>َول آیه میشود: گفته الفارق، مع قیاس این به پاسخ در 

<1مختصپیامبراکرم؟ص؟بوده �نَ �ی َو�ةِ
ْ
�ل  �ُ ِم�نْ  � َ�ْع�نَ �ةَ

َ
ل َمّ 

ُ �ث �نِ  ِم�ی �یَ
ْ
�ل �جِ  �ُ ِم�نْ  � �نَ

�نْ �نَ
اأَ

َ
ل ِل  �ِو�ی �ةَ

اأَ
ْ
�ل

رسولصادق که ایشان گر ا که معنا بدین است. ایشان برای تهدیدىخاص و
هستند،چیزىبهدروغ،بـهخـدانـسـبـتدهـد،خـداوندبهتهدیدخودجامهعمل
کهپیامبراکرم؟ص؟را کنون که؛ا میپوشاندومفهوممخالفاینجملهایناست
کههیچدروغیبه گونهآسیبیازجانبخدامیبینید،بدینمعناست ازهر دور
خدانسبتندادهوهرچهبهزبانآورده،وحیالهیبودهاست.برایناساس،آیه
مذکور،تهدیدیبرایمطلقمدعیاننبوتوامامتو...نبودهورویسخنباآنان

نمیباشد.

ب. استناد به روایت امام صادق؟ع؟
آن روایتمذکور،شاهد بررسی با اواًل؛ گفتهمیشود: ایناستناد به پاسخ در
کافیباعنوان»َبَتَر«2است،درحالیکهاحمدبصری،آنرا کهعبارت خواهیمبود
َقَطْعَنا«

َ
َر«3آوردهاست،تاصراحتدرگرفتنجانداشتهوبهنوعیبا»ل باعنوان»َتّبَ

کتاب بر عالوه عبارت، این اینکه ضمن باشد. داشته همخوانی شریفه آیه  در

1 .  حاقه، ۴۴ تا ۴6.
 َبَتَر اهللُ  ُعُمَرُه«. الكایف، ج 1، ص، 373. 

َّ
ِعیِه َغْیُر َصاِحِبِه ِإال  َیّدَ

َ
ْمَر ال

َ ْ
2 .  »ِإّنَ َهَذا األ

3 .  الوصیة املقدسة، ص21-19.
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کتاباإلمامةوالتبصرةمنالحیرة1،ثواباألعمالوعقاباألعمال2و کافی،در
مناقبآلأبیطالب؟مهع؟3نیزباعنوان»َبَتَر«درجشدهاست.

ودر نبوده کت وهال کشتهشدن بهمعنای لزومًا ُعُمَرُه« اهلُل »َبَتَر ثانیًاعبارت
ترجمهاینعبارتچنداحتمالوجوددارد:

کهادامهدهندهراه اینکهآنرابهمعنایبریدهشدننسلونداشتنفرزندی
کرده کمااینکهمشرکاندربارهپیامبراکرم؟ص؟اینمعنارااراده باشددانست، پدر

ه«.۴
َ
�جَ ل ا َع�ةِ

َ
َ� ل �ةَ ْ �ج

أَ
ْد َ��َر �  �ةَ

ً
د� �نَّ ُمَ�ّمَ گفتند:»�إِ و

که ایمانوخیردرزندگیدنیویبدانیم یااینکهآنرابهمعنایبریدهشدناز
َ� ِم�نَ  �ةَ ْ �ج

أَ
ى � ْع�نِ َ ُ�؛ �ی �ةَ ْ �ج

اأَ
ْ
َك ُهَو �ل �أَ ��نِ �نَّ سث ِ�  �إِ �ی ُه �نِ

َ
َل �لّل �نَ �نْ

أَ
� خداونددرپاسخمشرکانفرمود:»�نَ

۵.»� �یْ
َم��نِ َو ِم�نْ ُكّلِ �نَ �ی اإِ

ْ
�ل

کهاین کتومرگازسویخدابودهباشد اینکهعبارت»بتراهلل«بهمعنایهال
نیزداللتیبرتعجیلبرایمرگندارد.

کسانی ثالثًاعبارت»َبَتَراهلُلُعُمَرُه«،نهتنهادربارهمدعیامامت،بلکهدرباره
کهراهرابردیگرانمیبندندنیزاستفادهشدهاست.چنانچهامامباقر؟ع؟فرمود:
ابتر را کند،خداوندعمرش رامسدود کسراهی ُعُمَ�ُه؛هر ُه  

َ
�لّل  �َ �ةَ َ �ج  

ً
� �ة َ�ِ��ی  

َ
َسّد »َم�نْ 

کتدانست. میکند«.6بااینجودنمیتوانمعنای»بتر«راخاصدرهال
ثالثًا؛اینروایتدرخصوصامرامامتبودهوهیچارتباطیبهادعایوصیت،
کهدراینصورتبایستی سفارت،یمانیتوسایرادعاهایاحمدبصرینداردچرا
درمتنروایتبهوصیتاشارهمیشدومدعایوصیتراموردخطابقرارمیداد.

2 .  ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص1.21۴ .  المامة و التبصرة من احلیرة، ص136.

3 .  مناقب آل أیب طالب؟مهع؟ )البن شهرآشوب(، ج 1، ص258.
5 .  مهان.۴ .  كتاب سلمی بن قیس اهلالیل، ج2، ص737.

6 .  من ال حیضره الفقیه، ج 1، ص25.
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رابعًا؛درطولتاریخ،بسیاریازمدعیاندروغینوصایتوامامتدیدهشده
کتنرسیدهاند. کههرکدامدارایعمرطوالنیبودهوبهمحضادعابههال است

بهعنواننمونه:
کردهودرسال)880 کاشانیدرسال)8۵0هـق(ادعایمهدویت مالعرشی
کشتهشدن کهجسداوراپساز کشتهشد.دربعضیازمجامعنوشتهاند هـق(

سوزانیدند.یعنی30سالادعایامامت!
درسال)8۴0هـق(رئیسفرقهمشعشعیه)سیدمحمدمشعشع(کهبهتأسیس
حکومتمشعشعینموفقشدهبودبهطریقمکاشفهمدعیمهدویتشد.ویدر

کترسید.یعنی30سالادعایامامت! سال)870هـق(بههال
سال در و کرده مهدویت ادعای هـ.ق( 12۵۵( سال در قادیانی احمد میرزا

کترسید.یعنی۵7سالادعایامامت! )1326هـ.ق(بامرضطاعونبههال
کهلزومًامدعیامرامامتتوسطخداوند، همهاینمواردداللتبرایندارند
کهخداوند،فردمدعیرا کتنرسیدهوآنچهمشخصمیباشدایناست بههال
گوشوقلباورا کردهوبرایهمیشهچشمو ازدایرهالطافرحمانیخودخارج
ى 

َ
َوَعل َسْمِعِهْم  ى 

َ
َوَعل ِهْم  و�جِ

ُ
ل �ةُ ى 

َ
َعل ُه 

َ
لّل

ٱ
� َم  �ةَ >�نَ فرمود: کریم قرآن چنانچه میکند. ممهور

ٌم<.1 �ی ِ ��جٌ َع�ن
ُهْم َع�نَ

َ
َوهةٌ َو ل َ سث َصِ�ِهْم عنِ ْ �ج

أَ
�

ممکناستکسیبگوید؛مراداینروایت،کسانیهستندکهبهوصیتپیامبر
که کسی کردهوبهدروغ،خودراصاحبوصیتبدانند،نههر اکرم؟ص؟استناد

گفتهمیشود: مدعیامامتاست.درپاسخ
اواًلاینروایتقیدیبرایاستنادبهوصیتنداشتهومطلقمدعیانامامت

راموردنظردارد.
ثانیًاچنانچهمرادروایتبهمدعیانوصیتپیامبراکرم؟ص؟باشد،بازنمیتوان

1 .  بقره، 7.
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کهبرای کرد،زیراشاهدمواردیهستیم چنینادعاییرادرفضایخارجاثبات
زندهاست! کردهوهنوز اثباتوصایتخودبهحدیثموسومبهوصیتاستناد

بزرگان  از یکی و معروف ساز مستند هاشم«، »عبداهلل به میتوان مشخصًا
کتابشیخ بااستنادبهحدیثموسومبهوصیتدر که کرد انصارپرچماشاره
از کردهوخودرامهدیدوم،پس طوسی؟هر؟،بهصورتصریحادعایوصایت
کذاب کهانصارمکتباورا احمدبصریمعرفینمودهاست.ایندرحالیاست

کتنرسیدهاست. کنوننیزبههال دانستهوتا

دلیل دوم ��
بیاننصوص احمدبصریمیگوید:»امامرضا؟ع؟درمناظرهباجاثلیق؛پساز
نزدما گفت:ولیدر توراتوانجیلبرنامرسولاکرم؟ص؟،جاثلیق وشواهدیاز
به  اقرار که برماصحیحنیست و کهاینمحمد،همانمحمداست ثابتنشد
کهمصداقایننام،همانمحمدشماباشد...امام یم کنیموماشکدار نبوتاو
آدمتابهامروز، کردید.آیاخداوندقبلوبعداز رضا؟ع؟فرمودند:باشک،احتجاج
که کتب آیاناماورادربعضیاز کهنامشمحمدباشدرامبعوثنمود؟و پیامبری
برتمامانبیاءنازلکردغیرازمحمدیافتید؟آنهاازجوابدادنبازماندند.1بنابراین

 َكَفَر 
َ

یل ِ
ْ

جن ِ
ْ

ُه ِإْن َجَحَد ال ّنَ
َ
 َو َعِلَم أ

ً
اَثِلیُق َمِلّیا َ ْطَرَق اجلْ

َ
ِبِّ َفأ َذا الّنَ یِل ِلَ ِ

ْ
جن ِ

ْ
َفَة یِف ال ُدوَن َهِذِه الّصِ ِ

َ
 جت

ْ
1 .  قال الرضا؟ع؟: »...َهل

َضا ع   الّرِ
َ

ُه َصاِحُبُكْم َفَقال ّنَ
َ
َصاَرى أ ْ َیِصّحَ ِعْنَد الّنَ ِبَّ َو ملَ یِل َهَذا الّنَ ِ

ْ
جن ِ

ْ
یِل َو َقْد َذَكَر ِعییَس یِف ال ِ

ْ
جن ِ

ْ
َفُة ِمَن ال  َنَعْم َهِذِه الّصِ

َ
َفَقال

ِه َو ِذْكَر  وِجُدَك ِذْكَرُه َو ِذْكَر َوِصّیِ
ُ
ایِن َفِإیّنِ أ

َ
ْفِر الّث َّ یِف الّسِ ٍد َفُخْذ َعىلَ ّمَ ا ِفیِه ِمْن ِصَفِة حُمَ ْقَرْرَت ِبَ

َ
یِل َو أ ِ

ْ
جن ِ

ْ
ُحوِد ال ْ َتْكُفْر جِبُ ا ِإَذا ملَ ّمَ

َ
أ

یِل َفَقاال  ِ
ْ

جن ِ
ْ

ْوَراِة َو ال َضا ع َعامِلٌ ِبالّتَ  الّرِ
ّنَ
َ
وِت َذِلَك َعِلَما أ

ُ
ال َ ُس اجلْ

ْ
اَثِلیُق َو َرأ َ َع اجلْ ا مَسِ ّمَ

َ
َسنْیِ َفل ُ َسِن َو احلْ َ اْبَنِتِه َفاِطَمَة َو ِذْكَر احلْ

َر  ْ َیَتَقّرَ ِكْن ملَ
َ
 َو ل

ً
یعا َر ِبِه ُمویَس َو ِعییَس مَجِ

َ
َقْد َبّش

َ
ُبوِر َو ل یِل َو الّزَ ِ

ْ
جن ِ

ْ
ْوَراِة َو ال ُحوِد الّتَ  جِبُ

َّ
 َدْفُعُه ِإال

َ
ُه َو ال ِكُنَنا َرّدُ  ُیْ

َ
ا ال یَت ِبَ

َ
َو اهلِل َقْد أ

َضا   الّرِ
َ

ْو َغْیُرُه َفَقال
َ
ُدُكْم أ ّمَ ُه حُمَ ّنَ

َ
وَن أ

ُ
ّك ُن َشا ْ ِتِه َو حنَ ُكْم ِبُنُبّوَ

َ
ْن ُنِقّرَ ل

َ
َنا أ

َ
وُز ل  َیُ

َ
ٌد َفال َحّمَ ُ ُه فَ ا امْسُ ّمَ

َ
ٌد َهَذا َفأ ّمَ ُه حُمَ ّنَ

َ
ِة أ ّحَ ِعْنَدَنا ِبالّصِ

ِذی 
َّ
ُكُتِب ال

ْ
ُدوَنُه یِف یَشْ ٍء ِمَن ال ِ

َ
ْو جت

َ
ٌد أ ّمَ ُه حُمَ  امْسُ

ً
 َیْوِمَنا َهَذا َنِبّیا

َ
ِد آَدَم ِإیل

ْ
ْو َبْعُد ِمْن ُول

َ
 أ

ُ
 َبَعَث اهلُل َقْبل

ْ
ِك  َفَهل

َ
ع اْحَتَجْجُتْ  ِبالّش

ْقَرْرَنا 
َ
ا ِإْن أ ّنَ

َ
ُدُكْم أِل ّمَ  ُهَو حُمَ

ً
دا ّمَ ْن حُمَ

َ
َك ِبأ

َ
ْن ُنِقّرَ ل

َ
َنا أ

َ
وُز ل  َیُ

َ
وا ال

ُ
ْحَجُموا َعْن َجَواِبِه َو َقال

َ
ٍد َفأ ّمَ ْنِبَیاِء َغْیَر حُمَ

َ ْ
یِع األ  مَجِ

َ
ا اهلُل َعىل َ ْنَزلَ

َ
أ

ِم َكْرها؛ آیا در اجنیل این توصیفات را براى این پیامبر 
َ

ْسال ِ
ْ

ُتُموَنا یِف ال
ْ
ْدَخل

َ
ْ أ  َما َذَكْرمتُ

َ
ا َعىل ِه َو اْبَنِتِه َو اْبَنهْیَ ٍد َو َوِصّیِ َحّمَ َك ِبُ

َ
ل
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کرده کنونکسیقبلازمنبهاینروایت)حدیثموسومبهوصیت(احتجاج آیاتا
کهنامشاحمدباشدوخودرافرزندامامدوازدهمبداند؟«.1 است

گفتهمیشود: درپاسخبهایناستدالل
اواًل؛امامرضا؟ع؟درمقاممناظرهوارائهپاسخنقضی2بهجاثلیقبودهواین

گر انكار كند، كافر خواهد شد. بعد گفت: آرى، این صفات در  ندیده اى؟ جاثلیق سرش را پاینی انداخت و دانست كه ا
كنون كه انكار نكردى و به این مطالب  اجنیل هست و عییس- علیه الّسالم- نام این پیامبر را آورده است. امام فرمود: ا
اقرار منودى، سفر دوم اجنیل را نیز بیاور كه در آجنا نام آن پیامبر و جانشینش )عىل- علیه الّسالم-( و نام دخترش فاطمه و 
فرزندانش حسن و حسنی- علهیم الّسالم- ذكر شده است. وقیت جاثلیق و رأس اجلالوت، مشاهده كردند كه حضرت از 
آهنا به كتاهبایشان عاملتر است عرضه داشتند: قسم به خدا! چیزى فرمودید كه رد و دفع آن براى ما امكان ندارد، مگر اینكه 
 اهلل 

ّ
منكر تورات و اجنیل و زبور بشومی. و مطالب مشا را مویس و عییس بشارت داده اند. ویل ما منی دانستمی او حمّمد- صىل

می كه آیا این حمّمد، حمّمد مشاست و یا حمّمد دیگر. لذا منی توانمی به نبّوت او اقرار  كنون چون شك دار علیه و آله- است. ویل ا
كنمی! امام فرمود: چرا به شك چنگ می زنید، مگر از ابتداى خلقت تا به حال، خداوند كیس را مبعوث كرده است كه نامش 
 اهلل علیه و آله- باشد؟ و آیا غیر از حمّمد ما، در كتاهباى آمساین »حمّمد« دیگرى دیده اید؟ آهنا از جواب باز 

ّ
حمّمد- صىل

گر به پیامبرى او و جانشیین عىل؟ع؟ و فرزندان  ماندند و گفتند: ما منی توانمی قبول كنمی كه این حمّمد، حمّمد مشاست؛ چون ا
او اقرار كنمی، به اجبار ما را وارد مسلمان  كرده اید«. الثاقب یف املناقب، ص191.

1 .  الوصیة املقدسة، ص23.
2 .  در برخی موارد، پیامبر و امامان؟ع؟ در برابر استدالهلای معاندان در بسیاری از موارد از پاسخهای نقض استفاده می 
كردند كه به منونه هایی اشاره می شود: در مناظره پیامبر؟ص؟ با مسیحیاِن جنران می خوانمی: وقیت نصارای جنران حمضر رسول 
خدا؟ص؟ رسیدند، گفتند: ای حممد! ما را به چه فرا می خواین؟ فرمود: به اینكه شهادت دهید كه هیچ معبودی جز اهلل 
نیست و اینكه من فرستاده خداوندم و اینكه عییس بنده و خملویق از خملوقات خداوند است كه مهانند سایر افراد می خورد 
گر بنده خدا بود، پس پدرش كه بود؟ در این موقع فرشته وحی نازل گردید و به پیامبر  و می آشامید و حمدث می شد. گفتند: ا
ُه ُكن َفَیُكوُن؛ َمَثل عییس 

َ
 ل

َ
َّ َقال َقُه ِمن ُتَراٍب ثُ

َ
 ِعییس ِعنَد اهلِل َكَمَثِل َءاَدَم َخل

َ
اسالم؟ص؟ گفت كه به آنان بگو: »ِإّنَ َمَثل

 موجود شد«. )بنابر 
ً
ید، و سپس به او فرمود: موجود باش! او هم فورا در نزد خدا، مهچون آدم است؛ كه او را از خاک آفر

این، والدت مسیح بدون پدر، هرگز دلیل بر الوهّیت یا فرزند خدا بودن نیست.( چنانكه روشن است خالصه استدالل 
مسیحیان چننی است:

الف. صغری: هر كس بدون پدر متولد شود، خدا پدر اوست. ب. كبری: حضرت عییس بدون پدر متولد شد. ج. نتیجه: 
پس خداوند پدر حضرت عییس است.

گر هر كس  كرم؟ص؟ چننی است: ا خیت. خالصه استدالل رسول ا كرم؟ص؟ با نقض كبرا، استدالل آنان را در هم فرو ر پیامبر ا
بدون پدر متولد شود، خدا پدر اوست؛ پس آدم هم بدون پدر متولد شد و باید فرزند خدا باشد؛ ویل تایل باطل است؛ 

پس مقدم نیز باطل است.
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کومیزانبرایپاسخبهسئواالتمشابهباشدوحال پاسخنمیتواندبهعنوانمال
نداشته جوابی کنون تا که هستیم بصری احمد از ی

ّ
َحل پاسخ دنبال به ما آنکه

کردهوبگوید گرچنینباشد،هرمدعیمیتواندبهروایاتمتشابهاستناد است.ا
کسیباایننامنیامدهوبهآنروایتاستنادنکرده،پسمنحق چونپیشازمن

هستم!
است شده بیان حدی تا آسمانی کتب در پیامبراکرم؟ص؟ توصیفات ثانیًا؛
کههیچ کهحتیعلماییهودومسیحایشانرابهدرستیمیشناختند.بطوری
شکیدرحقانیتپیامبرآخرالزماننداشتهوحتیاززمانومحلتولدآنحضرت
بااسالم اطالعاتدقیقیدردستداشتند.لذامقاومتجاثلیقبهعلتعناد
نبودهاست.چنانچهدرآخرینمرحله،درمقام بیگانه باحقیقتمسأله و بوده
ْم  َكْ��ةُ ى َم� دنَ

َ
َه� َعل �یْ

�نَ ْ ِ� َو ��ج ِ �ة
�نَ ْ ِ� َو ��ج ِ

ٍد َو َوِ��یّ ُمَ�ّمَ َك �جِ
َ
� ل َ�ْر�نَ �ةْ

أَ
�نْ � عجزازپاسخمیگوید:»�إِ

او فرزندان و وجانشینیعلی؟ع؟ او پیامبرى به گر ا َكْ�ه�؛ اِم 
َ
ْسل اإِ

ْ
�ل ى  ِ

�ن  � ُمو�نَ �ةُ
ْ
ل ْد�نَ

أَ
�

کردهاید«1 ماراواردمسلمان کنیم،بهاجبار اقرار
کتاب اهل برای وضوح به اکرم؟ص؟ پیامبر مشخصات که اینسخن مؤید 
 �ُ و�نَ ْعِ��نُ َ �ی ��جَ  ِك�ةَ

ْ
�ل �ُهُم  �نَ �یْ

�ةَ
آ
� �نَ  �ی ِ �ن

َّ
>�ل کهمیفرماید: کالموحیاست بود، تبیینشده

<؛کسانیکهبهایشان ُمو�نَ
َ
ْعل َ َح�ةَّ َوُهْم �ی

ْ
ُمو�نَ �ل ْك�ةُ �یَ

َ
ُهْم ل �نْ  ّمِ

ً
� �ة ِ��ی �نَّ �نَ �ءُهْم َو �إِ �نَ ْ �ج

أَ
و�نَ � ْعِ��نُ َ َم� �ی

َ
ك

کهپسرانخودرامیشناسند،او]محمد[را گونه کتاب]آسمانی[دادهایم،همان
کهحق ایشانحقیقترانهفتهمیدارندودرحالی گروهیاز میشناسندومسلمًا

رامیدانند«.2
چنین از بصری احمد اساسًا که داشت توجه باید نکته، این حفظ با
روایاتبرخوردارنیستتابتواندخودرابامسالهمعرفی مشخصاتوتوصیفاتیدر

2 .  بقره، 1.1۴6 .  الثاقب یف املناقب، ص191.
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آنبهنحوهاستداللامام کردهوپساز انجیلوتوراتمقایسه پیامبراکرم؟ص؟در
رضا؟ع؟متمسکشود.

ثالثا؛هیچگاهنمیتوانبهصرفانطباقنامیکمدعیبااسامیذکرشدهدر
روایات،بهحقانیتمدعیپیبردوبرایاثباتحقانیتمدعیدرمسألهمهمی
بهدالئلوبراهینقطعیاست.چنانچهیزیدبنأبی همچونامامتوسفارت،نیاز
کوفهبیرونآمدموچونبهمدینهرسیدمبرامامصادق؟ع؟وارد حازممیگوید:از
کردم.پسآنحضرتازمنپرسید:»آیاکسیباتوهمصحبتو شدموبراوسالم
همراهبود؟عرضکردمبله.فرمود:آیابایکدیگرسخنهمگفتید؟عرضکردمبله.
کردم مردیازمغیریهبامنهمصحبتشد.حضرتفرمودچهمیگفت؟عرض
کهمحمدبنعبداهللبنالحسنهمانقائماستودلیلبرآناین اومیپنداشت

کهاسماواسمپیامبرواسمپدرشهمنامباپدرپیامبر؟ص؟است. است
نیز فرزندانحسین  در کمیگیری، رامال نامها گر ا گفتم او به درجواب من
محمدبنعبداهللبنعلیوجوددارد.پسبهاینمقاماولویتدارند.ویبهمن

کنیزاستولیاینیکیفرزندزنیآزاداست. گفتهمانااینفرزند
کردمچیزیدراختیارم پسامامصادق؟ع؟فرمودتوچهجوابیدادی؟عرض
کهاو)قائم(فرزندآنزن گویم.آنحضرتفرمود:آیانمیدانید کهبهاوپاسخ نبود

اسیرشدهاست؟«.1

دلیل سوم ��
احمدبصریمیگوید:»ازهزارسالپیشاینحدیث)موسومبهوصیت(در
تا کرده ازهرمدعیباطلیحفظ را کتابهایمتعددبودهاست،اماخداوندآن

1 .  نعماین، الغیبة، ص 325.
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کهبهآناستنادمیکنم بهآناستنادنکندوخالصهاینکه؛مناولیننفریهستم
دلیلبرحقانیتماست«.1

گفتهمیشود: درپاسخبهایناستدالل
اواًلاولینمدعیبودندریکادعاء،دلیلبرحقانیتنبودهوچهبسیارکسانی

گمراهترینهابودهاند. کهجزواولینهاو
کهآیاازصدر تاریخاستتابدانیم ثانیًاالزمهاثباتاینادعاء،استقراءتام2از
کهبهاینروایتاستنادنمودهاندیاخیر.درحالیکه کسانیبودهاند کنون، اسالمتا
گذشتهویامدعیانیدرحال اینامکانفراهمنیستوممکناستافرادیدر
آنبهمانرسیدهاست. حاضرودرمناطقیدیگر،چنیناستنادیراداشتهواخبار

لذاصرفادعانمیتواندمثبتُمدعاباشد.
ثالثًاپیشازاحمدبصری،تعدادیازمدعیاندروغینمهدویت،بهاینروایت

کردهوخودراازمهدیینبعدالقائم؟ع؟دانستهاند: استناد
محمدکریمخانکرمانی،متولد)1189هـ.ش(،رهبرفرقهشیخیهکریمخانیه،.1

کتابارشادالعوام؛برایاثباترکنرابعبودنخود،ابتدا درجلدچهارم
عنوان با مردم، بین کنندگانی هدایت لزوم و مردم هدایت ضرورت به
کتاب از بهوصیت موسوم بهحدیث استناد با و کرده اشاره »مهدیین«
میآید بر شریف حدیث این  »از است: نوشته طوسی؟هر؟ شیخ الغیبة
گفتوایشانبزرگانشیعهاندوهدایت کهبهشیعیاننیزمهدیمیتوان
میکند کشف نیز و امامند دوازده از غیر و کنندگان هدایت و یافتهگان
کهابوبصیربهحضرتصادق؟ع؟ کمالمرویاست کتابا کهاز حدیثی

1 .  الوصیة املقدسة، ص2۴.
2 .  استقراء تام در جایی است كه متامی افراد مورد نظر را بتوانمی برریس كنمی و بر اساس برریس مهه آهنا، حكم كىل صادر 
یخ برامیان ممكن باشد تا با برریس آن بتوانمی سخین  می، باید امكان برریس متام تار یخ دار گر ادعایی در عرصه تار شود. مثال ا

را اثبات كنمی.
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کهبعدازقائم؟ع؟ کرد:ایپسررسولخدا!شنیدمپدرتمیگفت عرض
کهپدرمفرموددوازدهمهدیونگفتدوازده دوازدهمهدیهستند،فرمود
کهدعوتمیکنندمردمرا امام.ولکنایشانقومیهستندازشیعیانما
نسل از بزرگان این که نیست مضایقه و ما. معرفتحق و ما مواالت به
که کردواحتمالمیرود امامباشند،چنانچهحدیثسابقداللتبرآن
اینامت ومادر نباشد،بلکهازباب)منوعلی،پدر مرادنسلظاهری

هستیم(باشد«.1
کرده.2 کتابالقائمبهحدیثموسومبهوصیتاستناد علیرضاپیغان2،در

گفتهاست:»درحدیثپیغمبر؟ص؟اسمسهمهدیرابردهاست. وسپس
کهاسمشمحمدمیباشد، مهدیاول،حضرتامامدوازدهم؟ع؟است
ومهدیسوم کهسیدحسینی؟ع؟میباشد واحمد مهدیدومعبداهلل
کهپیغمبر؟ص؟دربارهاوفرمودهاست:اونخستینمومناست. منهستم
ایمان دوازدهم؟ع؟ امام قبر مکان و فوت به که است کسی اولین یعنی
کهازمرگمخفیسلیمان کسی آوردهاست.یعنیدابةاالرضزمان،اول

گاهاست«.3 زمانآ
رهبرحرکةالممهدونالمولویة؛کهباعنوان»سیدالممّهدالیمانی«شناخته.3

برای نظامی سازی زمینه شعار با را عراق متصوفه از عدهای میشود،
خود تبلیغ به مخفیانه صورت به و کرده جمع موعود؟ع؟ مهدی ظهور
یمبعث،قواینظامیخودرابهبخشیاز میپرداخت.تااینکهباسقوطرژ

1 .  ارشاد العوام، ج۴، ص238-236.
یت و قامئیت. وی بر این باور بود كه امام مهدی؟ع؟  2 .  علیرضا پیغان، فرزند حمرم، متولد 13۴5 مشیس از هتران؛ مدعی مهدو

در آغاز غیبت كبری وفات كرده و حمل دفن ایشان در مسجد مقدس مجكران است. كتاب القامئ، ص8۰.
3 .  القامئ، ص18۴.
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گرفتند. کردهومحافظتآنرابهعهده کربال،نجفودیوانیةاعزام بابل،
پیرواناینجریان،رهبرخودرانائباماممهدی؟ع؟دانستهوباشعار)اهلل
اوفرامیخوانند.یکیازمهمترین -المهدی-الموالی(مردمرابهپیرویاز
کتابالغیبةطوسی؟هر؟ ادلهحقانیتآنان،استنادبهروایتوصیتدر

جهتاثباتفرزندیووصایتورسالتومهدویتاینفرداست1.

پرسش های درس

دلیل اول احمدبصری در خصوص تطبیق خود با احمد در حدیث موسوم به . 1
وصیت چیست؟

در مواجهه با دلیل دوم احمد بصری در خصوص تطبیق خود با روایت مذكور .  
گفت؟ چه باید 

كریم خانیه به حدیث موسوم به وصیت را .   نحوه استدالل رهبر فرقه شیخیه 
كنید؟ تبیین 

كرده و مدت طوالنی عمر نمودند را بیان .   كه ادعای امامت  نام دو نفر از كسانی 
كنید.

یة، املعلومات الوطنیة، ص12. 1 .  احلركة املولو





درس هشتم
عالئم یا ودایع 

رسول خدا؟ص؟





عالمت یا ودیعه چهارم ��
باشد،  برخوردار آن  از باید وصایت مدعی که ودیعهای یا عالمت چهارمین
اینوصیت؛سعیبرآنمیشود وصیتونصبامام،توسطامامقبلیاست.در
تامصداقجانشین،بهصورتآشکارمعرفیشودویادرصورتیکهشرایطجامعه،
و خواص به خود جانشین و امام مصداق معرفی با نداد، را کاری چنین اجازه

معتمدین،وصیتظاهرهرادرحقامامپسازخوداجرانمایند.1
آشکار وصیت و شده اشاره وصیت از نوع این لزوم به روایات  در چنانچه

کردهاند. پیامبر؟ص؟رانمونهایبرایسائراوصیاءذکر

روایت اول
�ِس 

 ِلل�نَّ
ً
م�

َ
ُ� َعل ْص�جُ َماُمفرمودند:»...َو �نَ ِ

ْ
امامباقر؟ع؟درپاسخبهسئوالِبَمُیْعَرُفاإل

 �ِ ِ �ن �ْسِمِ� َو َع�یْ �َس �جِ
ُ� �ل�نَّ �نَ ؟ع؟ َو َعّ�َ

ً
� َص�جَ َعِل�یّ ِه؟ص؟ �نَ

َ
�نَّ َرُسوَل �لّل

�ةً ِلاأَ َّ ِهْم ُ��ج �یْ
َ
ُكو�نَ َعل َ��ةَّى �یَ

َِى؛امامباچهشناختهمیشود؟...واینکه
��ن

َّ ُل �ل�ث ّوَ
اأَ

ْ
ِص�جُ �ل �نْ َ ؟ع؟ �ی �ةُ ّمَ �أِ

اأَ
ْ
ِلَك �ل

َو َكدنَ

گردد.زیرارسول کارحجتبرمردم باشدتااینکهاین نصبامامبهصورتآشکار

1 .  »قوله )بالوصیة الظاهرة( یعین املعرفة بنی الناس كوصیة النب ؟ص؟ ایل عىل ؟ع؟ و وصیة عىل ؟ع؟ ایل احلسن ؟ع؟ و 
هكذا ال یقال وصیة الرضا ؟ع؟ ایل ابنه حممد بن عىل؟امهع؟ مل تكن ظاهرة معروفة النا نقول وصیته كانت ظاهرة اذ وصاه عند 
خروجه ایل خراسان، و أما وصیة احلسن بن عىل العسكرى ایل ابنه صاحب الزمان صلوات اهلل علهیما مفعروفة أیضا عند 

أهل العلم«.  شرح الكایف- األصول و الروضة )للمویل صالح املازندراین(، ج 6، ص93.
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اسم با نیز مردم و نمود معرفی مردم به و کرد آشکارانصب را خدا؟ص؟علی؟ع؟
کردهواولیدومیرانصب اوآشناشدند،ائمه؟مهع؟نیزبایدهمچنین وشخص

کاظم؟ع؟آمدهاست2. امام روایتیاز کند«.1همچنینمشابهاینمضمون،در

روایت دوم
ا َك��نَ 

َّ
ل َ�ٍ� �إِ

أَ
ى � ِ

ِمْع �ن �ةَ ْ حج
ْم �ةَ

َ
�ةِ ل

َّ ُح�ج
ْ
�ةٌ ِم�نَ �ل

َ ا�ث
َ
ل

َ امامصادق؟ع؟نقلشدهاست:»�ث از
و�نَ 

ُ
ك اُ� َو �یَ

َ
ل َدُه �لّسِ ُكو�نَ ِع�نْ ُه َو �یَ

َ
ل �جْ

َم�نْ َك��نَ �ةَ �ِس �جِ
ى �ل�نَّ

َ
ْول

أَ
و�نَ �

ُ
ك �نْ �یَ

أَ
ْمِ� �

اأَ
ْ
� �ل

َ��ِ��جَ َهدنَ

دیگری در که است ازشاخصههایحجت چیز سه ...؛ �ِهَ�هةِ
�ل�نَّ �ةِ  َوِ��یَّ

ْ
�ل َ��ِ��جَ 

جمعنمیشود،مگرآنکهاوصاحباالمرباشد.اینکهنسبتبهامامقبلازخود،
برترینمردمباشد،دارایسالحرسولخدا؟ص؟باشدوهمچنینصاحبوصیت

باشد«.3 ظاهرهوآشکار

روایت سوم
کهامامباچهشناختهمیشودفرمود: امامصادق؟ع؟درپاسخبهاینسئوال

وبافضل«.۴ ِل...؛باوصیتآشکار صنْ �نَ
ْ
�ل �ِهَ�هةِ َو �جِ

�ةِ �ل�نَّ َوِ��یَّ
ْ
�ل »�جِ

روایت چهارم
ُكو�نَ َ��ِ��جَ  �نْ �یَ

أَ
َم�ِم... َو � اإِ

ْ
��ةِ �ل َص�ٍل ِم�نْ ِ��نَ ُ� �نِ ْ امامصادق؟ع؟فرمود:»َعسث

وصاحبوصیت که:... است این امام ازصفات دهخصلت ؛ �ِهَ�هةِ
�ل�نَّ �ةِ  َوِ��یَّ

ْ
�ل

ظاهرهوآشکاراست«۵

2 .  دالئل المامة، ص1.337 .  معاین األخبار، ص1۰1.

۴ .  مهان، ص3.28۴ .  الكایف، ج 1، ص 33۰.

5 .  اخلصال، ج 2، ص۴28.
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کدامازاوصیاء؟مهع؟،وصیپساز کههر بامراجعهبهروایات،شاهدآنهستیم
کردهوتعیینمصداقنمودهاند خودراباوصیتظاهرهوآشکار،برایمردممعرفی

کهبهبرخیموارداشارهمیشود:

روایت اول
 � ع�ن � �ج �ج

أ
� � �ن � ��ج �صن

أ
�م� � �ی

أ
��ج�ة � اثبـــاتالوصیـــةآوردهاســـت:»لم� �ة مســـعودىدر

 ، �ه�هة �ة �ل�ن و��� �لو��یّ � و �ن ع�ة �ی م�ع�ة م�ن سث �هة حج حصن � �ج ل�ی وصى �إ
أ
� �لّسلام، و � � عل�ی ��ة م�ّمد �ل�ج

ع�ن  ك� �ج م دن �ء، �ث �ی �ج �ن م و مو�ر�ی�ث �لاأ ع�ن لك، �لاسم �لاأ عد دن � �ج ل�ی ، و سلم �إ م�م�ة �لاإ � �ج ّ� عل�ی و �ن

� �لّسلام ؛وقتـــیهنـــگامشـــهادتامـــامســـجاد؟ع؟سررســـید،فرزنـــدش �ه له عل�ی و���ی

یـــاران امـــاممحمـــدباقـــر؟ع؟رافراخوانـــدودرحضـــورجماعتـــیازشـــیعهوخـــواصو
بـــرامامـــتایشـــانتصریـــحفرمـــودواســـم کـــردو خـــود،بـــهصـــورتآشـــکاروصیـــت
ــه ــشرابـ ــیازوصیتهایـ ــلدادوبرخـ ــانتحویـ ــهایشـ ــاءرابـ ــثانبیـ یـ ــموموار اعظـ

زبـــانآورد«.1

روایت دوم
ِدی ِم�نَ  �یَ  �جِ

دنْ حنُ
نَ
ى � ِ

َ� ِس�نّ ْد َك�جِ ِى �ةَ
�نّ َد�َك �إِ �ةُ �نِ

ْ
ِعل ُ َم؟ع؟ �ج َ��ِه�ی ْ �ج �جِى �إِ

�ةُ ِلاأَ
ْ
ل �َل: �ةُ ّىِ �ةَ ِ

�ةّ َع�نْ َد�ُوَد �لّ�َ

ْعِدی؛داودرقیمیگوید: ْم ِم�نْ �جَ
ُ
ك � َ��ِ��جُ

�َل »َهدنَ �ةَ َحَس�نِ ؟ع؟ �نَ
ْ
�جِى  �ل

أَ
�  �ِ ِ �ن ْ ى  ��ج

َ
ل �َر �إِ َ سث

أَ
� �َل �نَ �ِر �ةَ

�ل�نَّ

کردم؛فدایتشوم،سنمنروبهپیریرفتهاست،دستم کاظم؟ع؟عرض بهامام
کردهوفرمود:این رابگیروازآتشنجاتمبده.امام؟ع؟بهفرزندشعلی؟ع؟اشاره

بعدازمنصاحبشمااست«.2

1 .  اثبات الوصیة، ص17۴.
2 .  الكایف، ج 1، ص312.
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روایت سوم
؟ع؟  �جِى َ��ِل�جٍ

أَ
�نِ � ِ� �جْ

ْع�نَ َ ِ� �ج
ْ
ُ� ِم�نْ ُول ّمُ

أُ
وِمّیُ َو َك��نَ�ةْ � �نُ َم�نْ

ْ
�َل �ل ِل �ةَ �یْ

صنَ �نُ
ْ
�نِ �ل ِد �جْ

َع�نْ ُمَ�ّمَ

�َل  �ةَ ا �نَ
َ
� ل �نَ

ْ
ل �ةُ ُكْم �نَ ْدُرو�نَ ِلَم َدَعْو�ةُ  �ةَ

أَ
�« � �نَ

َ
�َل ل ّمَ �ةَ

ُ � �ث َمَع�نَ َ حج
نَ
َحَس�نِ ُموَ�ى؟ع؟ �

ْ
و �ل ُ �ج

أَ
� � �نَ �یْ

َ
ل  �إِ

َ َع�ث �َل: �جَ �ةَ

ْعِدی؛مخزومیمیگوید:امام ى ِم�نْ �جَ �ةِ
�نَ ِل�ی ْمِ�ی َو �نَ

أَ
� ُم �جِ ِ

�یّ
�ةَ
ْ
ى َو �ل ِ

ّ � َوِ��ی
ى  َهدنَ �نِ

ْ �نَ  ��ج
أَ
َهُدو� � ْ �سث

که کرد.سپسفرمود:آیامیدانید کاظم؟ع؟بهنزدماآمدهوهمهماراجمع موسی
کهاینفرزندم؛ کردیمخیر.فرمود:شاهدباشید کردهام؟عرض چراشماراجمع

کنندهبهامرمنوخلیفهبعدازمناست«.1 وصیوقیام

روایت چهارم
�َل  �ةَ َدُه �نَ ْح�نُ ِع�نْ

 َو �نَ
ً
ْوم� َ ؟ع؟ �ی َحَس�نِ

ْ
� �ل �جَ

أَ
ِه؟ع؟ �

َ
ِد �لّل و َع�جْ ُ �ج

أَ
�َل: »َدَعا � اِلٍ� �ةَ �نِ �نَ َم��نَ �جْ �یْ

َ
َع�نْ ُسل

ْعِدی؛سلیمانبنخالدمیگوید:روزیامام ُكْم �جَ ِه َ��ِ��جُ
َ
ُهَو َو �لّل � �نَ

َهدنَ ُكْم  �جِ �یْ
َ
� َعل �نَ

َ
ل

ایشان مادرمحضر فراخوانددرحالیکه را کاظم؟ع؟ فرزندشموسی صادق؟ع؟
کهاوصاحب این.پسبهخداقسم بودیم.سپسبهمافرمود:برشمابادپیرویاز

شمابعدازمناست«.2

روایت پنجم
ْعِدی؛عمرو ُكْم  ِم�نْ  �جَ � َ��ِ��جُ

�َل َهدنَ ُ� َو �ةَ �نَ ْ ٍد ��ج و ُمَ�ّمَ ُ �ج
أَ
ِى �

َر��ن
أَ
�َل: � ّیِ �ةَ ِ ْهَو�رن

اأَ
ْ
َع�نْ َعْمٍ�و �ل

اهوازیمیگوید:امامحسنعسگری؟ع؟فرزندش)حجتبنالحسن؟ع؟(رابهما
نشاندادوفرمود:اینصاحبشمابعدازمناست«.3

2 .  مهان، ص1.31۰ .   الكایف، ج 1، ص312.

3 .  مهان، ص328.
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روایت ششم
�نِ َعِلّىٍ  َل �جْ ْسَم�ِع�ی �جِى َسْهٍل �إِ

أَ
ى �

َ
�ةُ َعل

أْ
��َ �َل �ةَ ِّىِ �ةَ

ْ�َ���ن �جَ
ْ
��نَ  �ل ّسَ �نِ عنَ َم��نَ د�د ]َد�ُوَد[ �جْ �یْ

َ
�جِى ُسل

أَ
َع�نْ �

�نْ�ةَ 
أَ
َمْهِدّیُ َو �

ْ
�نْ�ةَ �ل

أَ
ِ َو � َم��ن �نْ�ةَ َ��ِ��جُ �ل�نَّ

أَ
� �نََى  �نَ ُ � �ج ْ� �یَ ْسثِ �ج

أَ
ٍد؟ع؟ »� و ُمَ�ّمَ ُ �ج

أَ
ُه �

َ
�َل ل �ةَ �َل: �نَ ِى  �ةَ �ةِ

حنْ َ ْو�ج
�ل�نَّ

؛ابی �نَ �ِهِ��ی �ةِ �لّ�َ ّمَ �أِ
اأَ

ْ
�ِء �ل ْوِ��یَ

اأَ
ْ
ُم �ل ا�ةَ �نْ�ةَ �نَ

أَ
ى... َو � ِ

ّ ِ�ی َو َوِ��ی
َ
�نْ�ةَ َول

أَ
ِ� َو � ْر�نِ

أَ
ى  �

َ
ِه َعل

َ
�ةُ �لّل َّ ُ��ج

که دیدم را عسگری؟ع؟ حسن امام میگوید: نوبختی علی بن اسماعیل سهل
گرامیاشفرمود:بشارتبادبرتوایفرزندم!توصاحبالزمانو خطاببهفرزند
مهدیهستی.توحجتخدابرزمینوفرزندووصیمنهستیوتوپایانبخش

اوصیاءوائمهطاهرینهستی«.1

نصب امام مهدی؟ع؟ ��
به اماممهدی؟ع؟ امامحسنعسگری؟ع؟،  روزهایعمرشریف آخرین در
که ایناست گردید.اماسخندر خواصیارانمعرفیشدهوبهعنوانامامنصب
یابه نیزاینمسألهتکرارمیشود  آیاهنگامظهور باتوجهبهقاعدهوصیةظاهره،

طریقدیگریبهعنواناماممعرفیخواهندشد؟
اساسًانصبمجددبهواسطهامامقبلیمقدورنخواهدبود،اماباتوجهبهنیاز
واسطهصیحه، به اینمساله امام، بهشناختنمصداق درهنگامهظهور، مردم
هستند، واقعیت یک از کی حا واژه،  چهار هر که آسمانی، وصوت فزعة نداء،
کهمیتواندازشأنیتُمعّرِف محققخواهدشد.لذابراساسروایات،تنهاعالمتی
ف2باشد،صیحهآسمانی بودهوأجلیازمعّرَ بودنبرایمعرفیامام؟ع؟برخوردار
در شبههای هیچ جای و شده معّرِفی همگان بر آن واسطه به امام؟ع؟ و است

روایاتآمدهاست: گذاشت.در خصوصایشانباقینخواهد

ف باشد.1 .  طویس، الغیبة، ص273. ف باید أجىل و آشكارتر از ُمعّرَ 2 .  ُمعّرِ
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روایت اول
ْمِ�؛گفتمصوت

أَ
ا

ْ
� �ل

ْعَ��نُ َ��ِ��جُ َهدنَ ُ ِ� �ی َعْم َو �جِ �َل �نَ �ةَ �ِدی �نَ ُم�نَ
ْ
 ُهَو �ل

أَ
ْو�ةُ �

َ
�ةُ َو َم� �لّص

ْ
ل »�ةُ

آیاآنهمانمنادیاست؟فرمودبله!وصاحباینامرباآنشناخته چیست؟
میشود«.1

روایت دوم
�ْسِمِ� َو  وِدَی �جِ � �نُ دنَ ِهْم �إِ �یْ

َ
ِكُل َعل ْ ُسث ا �ی

َ
َم�ِء ل ْو�ةَ ِم�نَ �لّسَ �نَّ �لّصَ �إِ

ِهْم �نَ �یْ
َ
ُه  َعل

ُّ
� ُكل

كََل  َهدنَ ْ سث
أَ
�نْ � �إِ

»�نَ
گرتمامینشانههایشناختامام،برایآنانایجادشبههواشکال �؛ا ّمِ

أُ
ِ� َو � �ی �جِ

أَ
�ْسِم �

کهبه کرد،آنزمانی کرد،پسهماناصوتآسمانیبرایشانایجادشبههنخواهد
اونداءدادهشود«.2 ومادر اسماووبهاسمپدر

روایت سوم
گر ْمِ�ِه؛پسا

أَ
�ْسِمِ� َو � َم�ِء �جِ ْو�ةُ  ِم�نَ �لّسَ ُكُم �لّصَ �یْ

َ
ِكُل َعل ْ ُسث ا �ی

َ
ل � �نَ

ْم َهدنَ
ُ
ك �یْ

َ
كََل َعل ْ سث

أَ
�نْ � �إِ

»�نَ
کهبهاسموامر کرد،صدایآسمانی اینهم)نفسالزکیه(برایشماایجادشبهه

گذاشت«.3 امام؟ع؟نداءمیدهدجاییبرایشکباقینخواهد

روایت چهارم
ِلك؛ ى دنَ ِ

و� �ن
ُّ
ك ُ سث

ا �ةَ
َ
ل �نَ �نَ ِ��ی ْ ا�ثٍ َو ِعسث

َ
ل

َ هةِ �ث
َ
ل �یْ

َ
ُمَع�ةٍ ل ُ هةِ حج

َ
ل �یْ

َ
ى ل ِ

��نَ �ن ْهِ� َرَمصنَ َ ى سث ِ
ْو�ةُ �ن و�نُ �لّصَ

ُ
ك »�یَ

شک آن در پس بود، خواهد رمضان ماه سوم و بیست جمعه شب در صوت
نکنید«.۴

2 .  مهان، ص1.282 .  نعماین، الغیبة، ص257.

3 .  تفسیر العیایش، ج 1، ص65 و حبار األنوار، ج 52، ص223.
۴ .  نعماین، الغیبة، ص25۴.
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وچنین بوده پذیرش قابل غیر بصری، احمد برای روایات این پذیرش شاید
امریرابهتمسخربگیرد.والبتهاینمسالهتازگینداشتهودرزماناهلبیت؟مهع؟
روایت  قرارمیگرفت.در وپیامآن،موردتمسخراهلسنت نیز،صیحهآسمانی

آمدهاست:
ِم�نْ  لًا  َر�جُ َسِمْع�ةُ  �نَ ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

أَ
� َد  ِع�نْ �ةُ  �نْ

ُ
ك �َل:  �ةَ ��نٍ  ِس�نَ �نِ  �جْ ِه 

َ
�لّل ِد  َع�جْ َع�نْ 

 
ً
� �ِد�ی �نَ  ُم�نَ

أَ
� ُعُمو�نَ   �نْ ْم �ةَ

ُ
ك

�نَّ �إِ  �
�نَ
َ
ل و�نَ 

ُ
ول �ةُ َ � َو �ی

ُ�و�نَّ ِ
َع�یّ ُ �ةَ �ی َع�ّمَ

ْ
اِء �ل

َ
ل �نَّ َهوأُ �إِ ُه 

َ
ل وُل  �ةُ َ َهْمَد��نَ �ی

ّمَ 
ُ �ث َس 

َ
ل �جَ َو �جَ صنِ عنَ  �نَ

ً
� ِك�أ

ا�نَ ُم�ةَّ ْمِ� َو كَ
اأَ

ْ
� �ل

�ْسِم َ��ِ��جِ َهدنَ َم�ِء �جِ �ِدی ِم�نَ �لّسَ �نَ ُ �ی

ْد َسِمْع�ةُ  ِى �ةَ
�نّ
أَ
َهُد � ْ سث

أَ
ِلَك � ى دنَ ِ

ْم �ن
ُ
ك �یْ

َ
َ َعل ا َ�َ��ج

َ
�جِى َو ل

أَ
ى َو �ْرُووُه َع�نْ � ِ

ْ�ُووُه َع�نّ ا �ةَ
َ
�َل ل �ةَ

 
أْ
� َ سث

�نْ �نَ وُل  �إِ �ةُ َ ُ �ی �ث �نٌ َ��یْ ِ
ّ �ی �جَ

َ
ّلَ ل ِه َع�نَّ َو �جَ

َ
��جِ �لّل ى ِك�ةَ ِ

ِلَك �ن �نَّ دنَ ِه �إِ
َ
وُل َو �لّل �ةُ َ �جِى؟ع؟ �ی

أَ
�

ْر�نِ 
اأَ

ْ
ى �ل ِ

ی �ن �ةَ �جْ َ ا �ی
َ
ل �نَ   �نَ ِع�ی ا�نِ ه� �ن

َ
ُهْم ل ��ةُ ْع�ن

أَ
�ةْ �

َّ
ل �نَ �ةً �نَ �یَ

آ
م�ِء � ِهْم ِم�نَ �لّسَ �یْ

َ
ْل َعل ِ

�نّ �نَ �نُ

ْو�ةَ  �لّصَ َسِمُعو�   � دنَ �إِ ْر�نِ 
اأَ

ْ
�ل ْهُل 

أَ
� ِم�نُ  وأْ �یُ

�نَ َه� 
َ
ل  �ُ �ةُ �جَ

َر�ةَ �ةْ 
َّ
ل دنَ َو  َع  صنَ �نَ ا 

َّ
ل �إِ  �ٌ�َ

أَ
�  ٍ دن ْوَم�أِ َ �ی

� َك��نَ ِم�نَ  دنَ �إِ
�نَ �َل  �ةَ  �ِ َع�ةِ �ی �جِى َ��ِل�جٍ ؟ع؟ َو سثِ

أَ
� �نِ  �جْ َعِلّىِ  ى  ِ

�ن َح�ةَّ 
ْ
�نَّ �ل �إِ ا 

َ
ل
أَ
� َم�ِء  ِم�نَ �لّسَ

َح�ةَّ 
ْ
�نَّ �ل ا �إِ

َ
ل
أَ
�ِدی � �نَ ُ ّمَ �ی

ُ ْر�نِ �ث
اأَ

ْ
ْهِل �ل

أَ
َو�َرى َع�نْ � �ةَ َ َهَو�ِء َ��ةَّى �ی

ْ
ى �ل ِ

ُس �ن ِل�ی �جْ ِد َ�ِعَد �إِ عنَ
ْ
�ل

�ةُ  ِ
�جّ
َ �ث ُ �ی �نَ  �َل  �ةَ َدِمِ�  �جِ و�  �جُ

ُ
�ْ�ل �نَ  

ً
وم�

ُ
ل َم�نْ َل  �ةِ

�ةُ  �ُ
�نَّ �إِ

�نَ  �ِ َع�ةِ �ی سثِ َو  ��نَ 
َع�نَّ �نِ  �جْ َم��نَ  ْ ُع�ث ى  ِ

�ن

�نَ  �ی ِ �ن
َّ
ٍ �ل دن ْوَم�أِ َ ��جُ �ی ْ��ةَ َ ُل َو �ی ّوَ

اأَ
ْ
َد�ُء �ل ِ َو ُهَو �ل�نِّ

َح�ةّ
ْ
ى �ل

َ
ِ  َعل ��جِ�ة

َّ ْوِل �ل�ث �ةَ
ْ
�ل و� �جِ َم�نُ

آ
�نَ � �ی ِ �ن

َّ
ُه �ل

َ
�لّل

 �
و�نَّ

ُ
�َول �نَ �ةَ َ �ی َو   �

ِم�نَّ ُءو�نَ  َ�ّ �جَ
�ةَ َ �ی ِلَك  دنَ َد  ِع�نْ �نَ  � �نَ َعَ��َو�ةُ ِه 

َ
�لّل َو  َمَ��نُ 

ْ
�ل َو   * َمَ��نٌ ِهْم  و�جِ

ُ
ل �ةُ ى  ِ

�ن

ِد  َع�جْ و  ُ �ج
أَ
� ا 

َ
ل �ةَ ّمَ 

ُ �ث  ِ �ة �یْ �جَ
ْ
�ل  �

َهدنَ ْهِل 
أَ
� ِسْ�ِ�  ِم�نْ  ِسْ�ٌ�  َل  ّوَ

أَ
ا

ْ
�ل �ِدَی  ُم�نَ

ْ
�ل �نَّ  �إِ و�نَ 

ُ
ول �ةُ �یَ

�نَ

؛ عبد اهلل  ِمّ�ٌ و� ِسْ�ٌ� ُمْس�ةَ
ُ
ول �ةُ َ و� َو �ی ْعِ��نُ ُ �ةً �ی �یَ

آ
َ�ْو� � َ �نْ �ی - َو �إِ ّلَ ِه َع�نَّ َو �جَ

َ
ْوَل �لّل ِه؟ع؟ �ةَ

َ
�لّل

كه مردى از همدان  گوید: خدمت امام صادق؟ع؟ بودم و شنیدم  بن سنان 
به آن حضرت می گفت: این عاّمه)اهل تسّنن( ما را مورد عیبجوئی و سرزنش 
كه ندا دهنده اى از آسمان  ید  قرار می دهند و به ما می گویند: شما می پندار
كه در این هنگام تکیه  به نام صاحب این امر آواز خواهد داد، آن حضرت 
داده بود خشمگین شد و به حالت نشسته درآمده، سپس فرمود: آن را از من 
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كنید و اشکالی بر شما در آن نیست، من  روایت نکنید بلکه از پدرم روایت 
كه این در  كه خود شنیدم از پدرم می فرمود: به  خدا سوگند  گواهی می دهم 
گر بخواهیم  كه می فرماید: »ا كتاب خداى عّز و جّل كامال روشن است آنجا 
نشانه اى از آسمان بر ایشان فرو فرستیم كه گردن هاى ایشان براى آن خاضع و 
كس در زمین به جاى نماند مگر آنکه در  گردد« پس در آن هنگام هیچ  ذلیل 
ى زمین آن صدا را  گردن خود فرود آورد، و چون مردم رو كند و  برابر آن خضوع 
گاه باشید كه حّق در جانب علّی بن ابی  بشنوند كه از آسمان ندا می دهد »آ
طالب؟ع؟ و پیروان اوست« پس همه ایمان آورند. آن حضرت فرمود: و چون 
گردد سپس آواز  فردا شود ابلیس در فضا باال رود تا از دیده زمینیان پوشیده 
كه او مظلومانه  كه حّق در عثمان  بن عّفان و پیروان اوست  سر دهد »بدانید 
كه  كنید« آن حضرت فرمود: پس خداوند آنان را  كشته شد پس خونخواهی 
گفتار ثابت بر حّق پایدار می دارد و آن همان نداى نخستین  ایمان دارند به 
تردید  دچار  هنگام  آن  در  است  ى  بیمار دلهایشان  در  كه  آنان  ولی  است، 
كه در آن زمان از ما  ى به خدا سوگند دشمنی با ماست  می شوند، و آن بیمار
گویند: كه ندا دهنده نخستین سحرى از  گویند و  ى جویند و ما را ناسزا  بیزار
سحرهاى این خاندان است، آنگاه امام صادق؟ع؟ این فرمایش خداى عّز و 
گردانند  ى  گر نشانه اى را ببینند رو جّل را تالوت فرمود َو ِإْن َیَرْوا آَیًة ُیْعِرُضوا و ا

ى است«.1  گویند سحر سابقه دار و 
کهزمانوشرایطاینواقعهبهخوبی بامراجعهبهروایات،شاهدآنخواهیمبود

کهعبارتنداز: تبیینشدهاست.بهبرخیازمواردمهماشارهمیشود

1 .  نعماین، الغیبة، ص26۰.
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زمان صیحه �
صیحه  ِه؛ 

َ
�لّل ْهُ�  َ سث ��نَ  َرَمصنَ ْهَ�  َ سث �نَّ 

أَ
ِلا ��نَ  َرَمصنَ ْهِ�  َ سث ى  ِ

�ن ا 
َّ
ل �إِ و�نُ 

ُ
ك �ةَ ا 

َ
ل َ��ةُ  �یْ

َ
»�لّص

محقق نمی شود مگر در ماه رمضان، برای اینکه ماه رمضان ماه خداست«.1 
با آنچه و دارد اعتقاد رمضان مبارک ماه در آنهم یکصیحه، به تنها شیعه
روایتیاستکهصیحهرادرزمانفقدان عنوانصیحهرجبگفتهشده،برگرفتهاز
که اماممهدی؟ع؟ باغیبت نمیتواند این و دانسته امامرضا؟ع؟ فرزند سومین

چهارمینفرزندایشاناستارتباطیداشتهباشد.2

ساعت صیحه �
ُهَدى 

ْ
�ل ْهَل 

أَ
�  � �یَ  �ِ ْ �ج �نَ

ْ
�ل َد  ِع�نْ   ِ ِ��ة ْ َمسث

ْ
�ل �ةِ  �ِ��یَ �نَ ِم�نْ   ��نَ   َرَمصنَ ْهِ�  َ ى  سث ِ

�ن �ٍد  ُم�نَ �ِدی   �نَ ُ �ی »َو 
ِمُعو�؛ و منادی در ماه رمضان و از جانب مشرق، هنگام طلوع خورشید  �ةَ ْ ��ج

نداء می دهد، ای اهل هدایت جمع شوید«.  
همچنینآمدهاست:

؛ منادی از  و�نَ �نُ ��أِ �نَ
ْ
ُ� ُهُم �ل َع�ةَ �ی  َو سثِ

ً
� �نَّ َعِل�یّ ا �إِ

َ
ل
أَ
َه�ِر �

َل �ل�نَّ ّوَ
أَ
َم�ِء � �ٍد ِم�نَ �لّسَ �ِدی  ُم�نَ �نَ ُ »�ی

1 .  مهان، ص253.
َثَنا   َحّدَ

َ
ٍل َقال

َ
ُد ْبُن ِهال مْحَ

َ
َثَنا أ ْمَیِرّیُ َقاال َحّدَ ِ

ْ
ُد ْبُن َماُبْنَداَذ َو َعْبُد اهلِل ْبُن َجْعَفٍر احل مْحَ

َ
َثَنا أ  َحّدَ

َ
اٍم َقال ُد ْبُن مَهَّ ّمَ َثَنا حُمَ 2 .  » َو َحّدَ

 َوِلیَجٍة َو ِبَطاَنٍة 
ُّ

ٌم   َیْذَهُب ِفهَیا ُكل
َ
اُء َصْیل ُه َیا َحَسُن َسَیُكوُن ِفْتَنٌة َصّمَ َضا؟ع؟ ِإّنَ  ِلَی الّرِ

َ
: َقال

َ
اُد َقال ّرَ ُبوٍب الّزَ َسُن ْبُن حَمْ َ احلْ

َماِء  ْرِض َو الّسَ
َ ْ
 األ

ُ
ْهل

َ
َزُن ِلَفْقِدِه أ ِدی حَیْ

ْ
اِلَث ِمْن ُول

َ
یَعِة الّث  َوِلیَجٍة َو ِبَطاَنٍة َو َذِلَك ِعْنَد ِفْقَداِن الّشِ

ُّ
َو یِف ِرَواَیٍة َیْسُقُط ِفهَیا ُكل

ی َو َشِبهِیی َو  ّیُ َجّدِ ی مَسِ ّمِ
ُ
یِب َو أ

َ
 ِبأ

َ
َسُه َو َقال

ْ
َّ َرَفَع َرأ ْطَرَق ثُ

َ
َّ أ یٍن ِلَفْقِدِه   ثُ ٍف َحْیَراَن َحِز ّهِ

َ
ٍف ُمَتل ّسِ

َ
َكْم ِمْن ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمَنٍة ُمَتأ

یّنِ ِبِه آَیَس َما َكاُنوا َقْد ُنوُدوا ِنَداًء َیْسَمُعُه َمْن 
َ
ُقْدِس َكأ

ْ
ُد ِمْن ُشَعاِع ِضَیاِء ال

َ
وِر  َیَتَوّق ْیِه ُجُیوُب الّنُ

َ
َشِبیُه ُمویَس ْبِن ِعْمَراَن َعل

 
َ

َداُء َقال ْنَت َو َما َذِلَك الّنِ
َ
ی أ ّمِ

ُ
یِب َو أ

َ
ُت ِبأ

ْ
یَن َفُقل َكاِفِر

ْ
 ال

َ
 َعىل

ً
ْؤِمِننَی َو َعَذابا ُ  الْ

َ
ًة َعىل ُقْرِب َیُكوُن َرمْحَ

ْ
ُبْعِد َكَما َیْسَمُعُه َمْن ِبال

ْ
ِبال

 َمَع 
ً
زا  َباِر

ً
َن َیدا اِلُث َیَرْو

َ
ْؤِمِننَی َو الّث ُ ِزَفُة َیا َمْعَشَر الْ

ْ
ِزَفِت ال

َ
ایِن  أ

َ
نَی  َو الّث اِلِ

َ
 الّظ

َ
ْعَنُة اهلِل َعىل

َ
ال ل

َ
ا أ َ لُ ّوَ

َ
ْصَواٍت یِف َرَجٍب أ

َ
َثُة أ

َ
َثال

َفَرُج َو َیْشِف اهلُل ُصُدوَرُهْم- َو 
ْ
ْؤِمِننَی ال ُ یِت الْ

ْ
نَی َفِعْنَد َذِلَك َیأ اِلِ

َ
ِك الّظ

َ
 َهال

َ
 َعىل

ً
نا

َ
 ِإّنَ اهلَل َقْد َبَعَث ُفال

َ
ال

َ
ْمِس ُیَناِدی أ

َ
َقْرِن الّش

ْم .«  الغیبة للنعماین، ص18۰. هِبِ و
ُ
ُیْذِهْب َغْیَظ ُقل

3 .  سرور أهل المیان یف عالمات قیام صاحب الزمان ؟ع؟ج، ص5۴.



درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری   180

گاه باشید همانا علی؟ع؟ و شیعیانش  كه آ آسمان در اول روز نداء می دهد 
رستگارانند.«.1 

زبان صیحه �
ْوٍم  �ةَ ّلُ  كُ َْسَمُع  �ی َعاّمٌ  �َل  �ةَ َعاّمٌ  ْو 

أَ
� اّ�ٌ  �نَ �ةُ 

ْ
ل �ةُ ِم؟ع؟  ��أِ �ةَ

ْ
�ل �ْسِم  �جِ �ٍد  ُم�نَ �ِدی  �نَ ُ »�ی

افراد  برای  نداء  آیا  گفتم  می دهد.  نداء  قائم؟ع؟  اسم  به  منادی  ِهْم؛  ِلَس��نِ �جِ

خاص است یا عمومی است؟ فرمود: نداء عمومی است و هر قومی به لهجه 
خودش آن صدا را می شنود«.  

وسعت صیحه �
آسمان  سوی  از  منادی  ؛  ْر�نِ

اأَ
ْ
�ل ْهِل 

أَ
� ُع  ِم�ی َ حج َْسَمُعُ�  �ی َم�ِء  �لّسَ ِم�نَ  �ٍد  ُم�نَ �ِدی   �نَ ُ »�ی

كه تمامی اهل زمین آن را می شنوند«   ندائی می دهد 
روایتیدیگر: همچنیندر

؛  ِ��جِ َمعنْ
ْ
�ل  �جِ

ِ َو َم�نْ ِ��ة ْ َمسث
ْ
�ل  �جِ

ْسَمُع َم�نْ �یَ
ِم؟ع؟ �نَ ��أِ �ةَ

ْ
�ْسِم �ل َم�ِء �جِ �ٍد ِم�نَ �لّسَ �ِدی  ُم�نَ �نَ ُ »�ی

منادی از سوی آسمان به اسم قائم؟ع؟ ندائی می دهد كه تمامی اهل مشرق 
و مغرب آن را می شنوند«.  

پیام صیحه �
کهالبتهتمامیآنانقابل اینخصوصروایاتمتفاوتیصادرشدهاست در
کرده جمعبایکدیگرهستندوهرروایتیمیتواندبهبخشیازپیامصیحهاشاره

باشد:

2 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص1.65۰ .  الكایف، ج 8، ص31۰.

۴ .  نعماین، الغیبة، ص3.253 .  كفایة األثر یف النص عىل األمئة الثین عشر، ص27۴.
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روایت اول
ِ�؛ منادی از سوی آسمان به  �ی �جِ

أَ
ِم َو �ْسِم � ��أِ �ةَ

ْ
�ْسِم �ل َم�ِء �جِ �ٍد ِم�نَ �لّسَ �ِدی  ُم�نَ �نَ ُ »�ی

اسم قائم و اسم پدرش نداء می دهد«.1 

روایت دوم
َفاِئُزوَن؛منادی

ْ
ال ُهُم ِشیَعَتُه  َو َعِلّیًا 

َ
ِإّن 

َ
ال

َ
أ  َهاِر الّنَ 

َ
ل ّوَ

َ
أ َماِء الّسَ ِمَن ُمَناٍد »ُیَناِدی

شیعیانش و علی؟ع؟ همانا باشید گاه آ که میدهد نداء روز اول  در آسمان از
رستگارانند«.2

روایت سوم
ْوُل  ِ� َو ُهَو �ةَ �ی َح�ةَّ َمَعُ� َو �نِ

ْ
�نَّ �ل �إِ

ُعوُه �نَ �جِ
��ةَّ ِه �نَ

َ
ِ �لّل �ة �یْ َ َد �ج َهَ� ِع�نْ ْد �نَ ِه �ةَ

َ
�ةَ �لّل َّ �نَّ ُ��ج ا �إِ

َ
ل
أَ
�«

�نَ ؛  ِع�ی ا�نِ ه� �ن
َ
ُهْم ل ��ةُ ْع�ن

أَ
�ةْ �

َّ
ل �نَ �ةً �نَ �یَ

آ
م�ِء � ِهْم ِم�نَ �لّسَ �یْ

َ
ْل َعل ِ

�نّ �نَ  �نُ
أْ
� َ سث

�نْ �نَ َل  �إِ
َو�جَ ِه َع�نَّ

َ
�لّل

او.  از  كنید  تبعیت  كعبه ظاهر شد. پس  كنار  كه حجت خدا  باشید  گاه  آ
گر بخواهیم  همانا حق همراه اوست و در اوست و او سخن خداوند است: ا
او  برابر  در  گردن هایشان  كه  می كنیم  نازل  آنان  بر  آسمان  از  بزرگ  نشانه ای 

گردد«.   خاضع 

روایت چهارم
ْم 

ُ
ك ِ�َع َع�نْ �ُس �ةُ

َه� �ل�نَّ ُّ �ی
أَ
� َم�ِء  �ٍد ِم�نَ �لّسَ �ِدی  ُم�نَ �نَ ُ �ی ِم  ��أِ �ةَ

ْ
ُ�و�جِ �ل َد �نُ � َك��نَ ِع�نْ دنَ »�إِ

كه قائم خروج  ؛ زمانی  �ةَ
َّ
َمك �جِ و�  َح�ةُ

ْ
�ل �نَ ٍد  ُمَ�ّمَ �ةِ  ّمَ

أُ
�  �ُ �یْ

ْمَ� �نَ
اأَ

ْ
�ل َِى 

ّ
ُول َو  �نَ  �ِر�ی �جَّ َ حج

ْ
�ل هةُ 

َ
ُمّد

پایان  به  زورگویان  دوران  مردم!  ای  می دهد:  نداء  آسمان  از  منادی  می كند، 

2 .  الكایف، ج 8، ص1.2۰9 .  نعماین، الغیبة،  ص181.

۴ .  كفایة األثر یف النص عىل األمئة الثین عشر، ص3.27۴ .  شعراء، ۴.
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گرفت. پس به سوی  رسید و امور را بهترین فرد از امت محمد؟ص؟ بر عهده 
مکه روید.«.1 

صدای صیحه �
و داده نســبت بــهجبرائیــل؟ع؟ را مربوطــه،صــدایصیحــه روایــات تمامــی

فرمودهانــد:

روایت اول
َل؛  �ی َ��أِ �جْ َ �ج َ�ْو�ةُ   �ُ

�نَّ
أَ
�  �ِ �ی �نِ و� 

ُّ
ك ُ سث

�ةَ ا 
َ
ل �نَ ��نَ  َرَمصنَ ْهِ�  َ سث ى  ِ

�ن ْو�ةَ  �لّصَ ُم  َسِمْع�ةُ  � دنَ �إِ
»�نَ

كه صدای  كه صوت را در ماه رمضان شنیدی پس شک نکن در آن  زمانی 
جبرائیل؟ع؟ است«.  

روایت دوم
ِ�؛  �ی �جِ

أَ
ْمِ� َو �ْسِم �

اأَ
ْ
� �ل

�ْسِم َ��ِ��جِ َهدنَ َل �جِ �ی َ��أِ �جْ َ َم�ِء َو ُهَو َ�ْو�ةُ �ج »َ�ْو�ةٍ ِم�نَ �لّسَ
اسم  به  كه  است  جبرائیل  صدای  آن  و  می شود  شنیده  آسمان  از  صدایی 

صاحب این امر و اسم پدرش ندا می دهد«.   

روایت سوم
؛  �نِ ِم�ی

اأَ
ْ
وِ� �ل َل �لّ�ُ �ی َ��أِ �جْ َ ِم  ؟ع؟... َو ُهَو َ�ْو�ةُ �ج ��أِ �ةَ

ْ
�ْسِم  �ل َم�ِء �جِ �ٍد ِم�نَ �لّسَ �ِدی ُم�نَ �نَ ُ »�ی

از آسمان نداء داده می شود به اسم قائم؟ع؟ و آن صدای جبرائیل روح االمین 
است« .   

2 .  مهان، ص1.253 .  الختصاص، ص2۰8.

۴ .  طویس، الغیبة، ، ص3.۴5۴ .  مهان، ص253.
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وضوح صیحه �
ِ��جِ  َمعنْ

ْ
�ل  �جِ

ِ َو َم�نْ ِ��ة ْ َمسث
ْ
�ل  �جِ

ْسَمُع َم�نْ �یَ
ِم؟ع؟ �نَ ��أِ �ةَ

ْ
�ْسِم �ل َم�ِء �جِ �ٍد ِم�نَ �لّسَ �ِدی ُم�نَ �نَ ُ »�ی

 
ً
عا ِ �ن

�نَ  �ِ �یْ
َ
ل ِر�جْ ى 

َ
َعل �َم  �ةَ ا 

َّ
ل �إِ �ِعٌ�  �ةَ ا 

َ
ل َو  َعَد  �ةَ ا 

َّ
ل �إِ ٌم  ��أِ �ةَ ا 

َ
ل َو  طنَ  �ةَ �یْ

�ْس�ةَ ا 
َّ
ل �إِ ٌد  َر��ةِ ی  �ةَ �جْ َ �ی ا 

َ
ل

؛ منادی از آسمان  ا�ج �جَ
أَ
� ْو�ةِ �نَ ِلَك �لّصَ

دنَ َ� �جِ �جَ ُه َم�نِ �ْع�ةَ
َ
َ�ِ�َم �لّل ْو�ةِ �نَ ِلَك �لّصَ ِم�نْ دنَ

كه این صدا را اهل مشرق و مغرب  به اسم قائم؟ع؟ نداء می دهد، بطوری 
می شنوند. از شدت ترس این صدا هیچ خوابیده ای نیست مگر آنکه بیدار 
 شود و هیچ ایستاده   ای نیست مگر آنکه می نشیند و هیچ نشسته ای نیست 
كه به این  كند آن را  مگر آنکه به روی پاهایش می ایستد. پس خدا رحمت 

گوید« .1  كرده و لبیک  صوت اعتنا 
و قدرت چنین از آسمانی صحیه گر ا که بیاید پیش سئوالی شاید پایان در
اینحساب، با کند، دربرابرحضرتخاضع را کههمه است برخوردار خواصی
زرارهبناعیناشاره دلیلجنگهایحضرتچهخواهدبود.درپاسخبهروایتیاز

امامصادق؟ع؟پرسشنمود: کههمینسئوالرااز میشود
ِى 

�نّ �إِ َو  ُه 
َ
�لّل َحَك 

َ
ْ�ل

أَ
� �ةُ  �جْ َع�جِ ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

ِلاأَ �ةُ 
ْ
ل �ةُ �َل:  �ةَ �نَ  َ ْع�ی

أَ
� �نِ  �جْ َر�َرهةَ  رنُ َع�نْ 

َد�ِء  �یْ �جَ
ْ
ِ �ل ْس�ن ا�أِ�جِ ِم�نْ �نَ َعحجَ

ْ
َ�ْو�نَ ِم�نَ �ل َ ُل َمَع َم� �ی ��ةَ �ةَ ُ �نَ �ی �یْ

َ
ِم ك ��أِ �ةَ

ْ
�جُ ِم�نَ �ل ْع�جَ

اأَ
َ
ل

َدُعُهْم َ��ةَّى  ا �یَ
َ
َ���نَ ل �یْ

َّ �نَّ �لسث �َل �إِ �ةَ َم�ِء �نَ و�نُ ِم�نَ �لّسَ
ُ
ك ی �یَ ِ �ن

َّ
َد�ِء �ل سثِ َو ِم�نَ �ل�نِّ �یْ َ حج

ْ
�ل �جِ

كردم:  ؛ به امام صادق؟ع؟ عرض  �ةِ �جَ
َع�ةَ

ْ
ْوَم �ل َ ِه؟ص؟ �ی

َ
َ�ُسوِل �لّل �َدى �جِ َم� �نَ

َ
�ِدَی ك �نَ ُ �ی

در شگفتم، خداوند حال شما را سالمت دارد، من در عجبم از قائم؟ع؟ كه 
چگونه با او جنگ می كنند با وجود آنچه از شگفتیها می بینند؟ از فرو رفتن 
سپاهیان در زمین بیداء و  آن صدا كه از آسمان است؟ امام؟ع؟ فرمود: همانا 
كه نداء كند، همچنان كه علیه پیامبر  شیطان آنان را رها نمی كند تا جایی 

اكرم؟ص؟ در روز عقبه نداء داد«.   

2 .  نعماین، الغیبة، ص1.26۴ .  طویس، الغیبة،  ص25۴.
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نتیجهاینکه؛وصیتظاهرهصرفًاباتعیینمصداق،توسطامامقبلیمحقق
نوع این  از باید دارد، وصایت ادعای بصری احمد اینکه به توجه با و میگردد
بودهوتوسطوصیپیشینوبهسنتنبوینصبشودوالزمه وصیتبرخوردار
امامدوازدهم؟ع؟،این کهدرصورتصدقادعایش،پسازظهور اینامرآناست

کنون! امرامکانتحققدارد،نها

نصب در رؤیا �
بهابداءروشی نبودنازوصیتظاهره،مجبور احمدبصریبهجهتبرخوردار
عقائد کتاب در وی است. شده الهی حجت مصداق شناخت برای جدید
گفتهاست:»الُرؤیدلیلتشخیصمصداقخلیفةاهلل،والدلیلالقرآنی االسالم
بهعلی یعرفهم الوحیونصمناهللعندخلقه، الصادقةهو الرؤی أن القائمهو
یادلیلتشخیصمصداقخلیفه خلیفتهفیأرضهوهیباعتبارهاوحیًاالهیًا؛رؤ
خداونداستوادلهقرآنیبراینمسالهداللتدارندکههمانارؤیایصادقه،همان
کهبهواسطهآن،خلیفهخدا وحیونصیازجانبخداوندبرایمخلوقاتاست

برآنانشناساندهمیشودواینوحیالهیاست«.1
گفتهمیشود: درپاسخ

آیاتوروایاتمشخصبودهوهیچکدام اواًل؛سنتمعرفیخلفایالهیدر
بنابرآن یابهمردممعرفینشدهاند.2وچنانچه انبیاءوحججالهیدرعالمرؤ  از
کهخلیفهخداباطریقیدیگرومتمایزازسایرحججمعرفیشود،نیازمند باشد
دلیلونصخاصهستیم،مانندمعرفیمصداقامامدوازدهم؟ع؟توسطصیحه

گرفت. کهموردبررسیقرار آسمانی

1 .  عقائد االسالم، ص86.
یاًل؛ هرگز براى سّنت خدا تبدیىل خنواهی یافت  ِو ْ ِت اهلِل حتَ َد ِلُسّنَ ِ

َ
ن جت

َ
 َول

ً
ِت اهلِل َتْبِدیال َد ِلُسّنَ ِ

َ
ن جت

َ
2 .  قرآن كرمی می فرماید: »َفل

و هرگز براى سّنت اهلی تغیرى منی یایب«. فاطر، ۴3. 
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برای یا رؤ شأنیت و برصالحیت مبنی ادعایخود، توجیه  در بصری احمد
معرفیمصداقحجتالهی،بهمواردیازنصبانبیاءورسوالناشارهکردهاست.

نبوت حضرت یوسف؟ع؟ �
احمدبصریگفتهاست:»وهمچنیناینمسألهدرداستاننصبیوسف؟ع؟
کرد،بهاینکهاوخلیفهخدادرروی روشناست،پسخداوندبهیوسف؟ع؟وحی
گفتایپدر!منیازدهستاره که)یوسفبهپدرش زمیناستواینهماناست
اینموضع،  در و برمنسجدهمیکردند( که درخوابدیدم را ماه و وخورشید
یا؛دلیلتشخیصیاستبراینکهیوسف؟ع؟،خلیفهخدادرزمیناستوکالم رؤ
نبیخدایعقوب؟ع؟نیزواضحدرآناسترؤیاییوسف،دلیلتشخیصخلیفه
برادرانش به یا رؤ نقلمحتوای از را یوسف بههمینخاطر، زمیناست. در خدا
یارابشنوندو کهبرادرانیوسف،رؤ کردتافاجعههابیلتکرارنشود،آنزمانی منع
بینبرادرانشپیببرند)گفتایفرزندم! بهانتخابیوسف،بهعنوانپیامبر،از
تونیرنگمیکنند،چونشیطاندشمن کار  کهدر رؤیاىخویشرابهبرادرانتنگو

انساناست(«.1 آشکار
گفتهمیشود: درپاسخبهاینسخناناحمد

یا رؤ عالم در خدا حجت شناخت امکان به ناظر بصری، احمد استدالل
کهفالنشخِصخاصپیامبراست،نه است.لذابایددیگراندرخوابببینند

َبِت 
َ
ِبیِه  یا أ

َ
  ُیوُسُف  أِل

َ
 یف قصة تنصیب یوسف؟ع؟، فأوحی اهلل لیوسف؟ع؟ بأنه خلیفته یف أرضه )ِإْذ قال

ً
1 .  »و بّینه ایضا

 خللیفة اهلل یف أرضه 
ً
یا كانت دلیاًل تشخیصیا ْم ِلی ساِجِدین( و هنا الرؤ ْیهُتُ

َ
َقَمَر َرأ

ْ
ْمَس َو ال

َ
 َو الّش

ً
َحَد َعَشَر َكْوَكبا

َ
ْیُت أ

َ
ِإیّنِ َرأ

یوسف؟ع؟ و كالم نب اهلل یعقوب؟ع؟ واضح یف أهنا دلیل تشخیص خللیفة اهلل یف أرضه یوسف؟ع؟ و هلذا حّذر یوسف 
یا و یعلمون أنه مت تشخیص یوسف؟ع؟  َساة هابیل عندما یسمع أخوة یوسف الرؤ

ْ
یا عىل أخوته لكی ال تتكرر َمأ من قص الرؤ

ْنساِن َعُدّوٌ  ِ
ْ

ْیطاَن ِلل
َ

 ِإّنَ الّش
ً
َك َكْیدا

َ
یاَك َعىل  ِإْخَوِتَك  َفَیِكیُدوا ل   یا ُبیَنَ  ال َتْقُصْص  ُرْؤ

َ
خلیفة اهلل یف أرضه من بیهنم ) قال

ُمِبنی(. عقائد االسالم، ص71.
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کهپیامبریاامامشدهودیگراننیزازخواباوبه اینکهخودمدعیدرخوابببیند
گردرعالمخواببهحضرتیعقوب؟ع؟وحی حقیقتپیببرند!توضیحاینکه؛ا
رابهعنوانپیامبربهایشانمعرفیمیکردند،درآنصورت میشدویوسف؟ع؟
الهیدر وامکانمعرفیحجت کند بهخوابیعقوباستناد احمدمیتوانست
یارااثباتنماید1،درحالیکهرؤیایموردبحثبراییوسف؟ع؟بودهواین عالمرؤ

بانحوهاستداللاحمدسازگاریندارد.
از را یعقوب؟ع؟ یا،حضرت رؤ این واسطه به متعال خداوند اینکه فرض به
احمد ازمشکل گرهی بازهم باشد، مطلعساخته یوسف؟ع؟ پیامبریحضرت
وتمامی بایدعمومیتداشته قانونمعرفتحجت زیرا بازنخواهدشد، بصری
را، فرد تنهایک اینکه نه رابشناسند، بهواسطهآنحجتخدا بتوانند انسانها
برایسایرمردمکارآیینداشته آنهمکسیکهدرمقامنبوتاسترامطلعساختهو
گاهیمردمازشناختحضرتیوسف باشد.بااینوجودسئوالمادربارهنحوهآ
کهایشانرا بهعنوانحجتالهیبهقوتخودباقیخواهدماند،زیرااولینباری

زندانبهسرمیبرد! بهپیامبریشناختند،در
یابهایشانوحینشدهوهیچآیهو پیامبریحضرتیوسف؟ع؟،درعالمرؤ
کهبایدبه نیزچنینبرنمیآید،چرا رؤیایمذبور روایتیمؤیداینادعانیستواز
یا،حضرتیوسفبهمقامنبوترسیدهوباتوجهبهعلم محضمشاهدهاینرؤ
رادر یا،پدر یابرایشواضحوتبیینشدهباشدوبهجاینقلرؤ نبوت،مفهومآنرؤ
کردهواونیز،از یارابهپدرنقل جریاننبوتخودبگذارد،نهاینکهازسرشگفتیرؤ

کند. یابهبرادرانمنعش نقلرؤ
سخنی هیچ یوسف؟ع؟، حضرت رؤیای به پاسخ در یعقوب؟ع؟ حضرت

1 .  البته در آن صورت اشكایل دیگری پیش می آمد كه چگونه می خواهی؛ حجیت خواب انبیاء را به خواب غیر معصومنی 
و مردم عادی تعممی داده و از آن به نتیجه مطلوب خود دست یایب!؟.
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مبنیبرپیامبریایشاننفرمودهوتنهابهجهتدفعحسادتبرادرانیوسف؟ع؟،
گاهی آ یاسفارشکردوعلتحسادتبرادراننیز،ریشهدر بهمخفینمودناینرؤ
ازپیامبرییوسف؟ع؟نداشتهوتنهابهخاطرمراقبتهایویژهپدر،بهجهتدور
روایتی او،حسادتآنانبرانگیختهشد.چنانچهدر نمودنبالیوعدهدادهشدهاز

أبیحمزهُثمالیآمدهاست: امامسجاد؟ع؟بهنقلاز از
رساند،  صبح  به  را  شب  و  دید  را  رؤیا  آن  یوسف؟ع؟  كه  هنگامی  »پس 
آن  با شنیدن  كرد. یعقوب؟ع؟  برای پدرش یعقوب؟ع؟ تعریف  را  رؤیایش 
كه خداوند متعال، پیش از آن وحی  رؤیا اندوهگین شد و این درحالی بود 
یوسف؟ع؟  به  یعقوب؟ع؟  كن!  آماده  بال  برای  را  خودت  كه  بود  فرموده 
فرمود: رؤیایت را به برادرانت تعریف نکن، من ترس آن را دارم كه بر تو نیرنگ 
بزنند. اما یوسف رؤیایش را مخفی نکرد و آن را برای برادرانش بازگفت. امام 
كه بر یعقوب و آل یعقوب نازل شد،  سجاد؟ع؟ سپس فرمود: و اولین بالیی 
كه با شنیدن رؤیای یوسف، بر او روا داشتند. از آن پس،  از سر حسادتی بود 
كه  مراقبت و محبت یعقوب به یوسف بیشتر شد، چراكه ترس آن را داشت 
وحی خدا درباره آمادگی برای بالء، در خصوص یوسف محقق شود. باز بر 
كه  مراقبت و محبت خود بر او، از بین فرزندان دیگرش افزود. پس هنگامی 
برادران یوسف، عملکرد یعقوب را نسبت به او، از بابت تکریم و تبعیض و 
مراقبت و محبت ویژه بر یوسف را مشاهده كردند، به یوسف قهر كرده و بالء 
گفتند: همانا یوسف و برادرش دوست داشتنی تر  در بین آنان نمایان شد و 
از ما در نزد پدر هستند درحالی كه ما گروهی نیرومند هستیم و همانا پدرمان 

گمراهی آشکار به سر می برد...«.1  در 

 
َّ

ْوَحی اهلُل َعّزَ َو َجل
َ
َع ِمْن ُیوُسَف َمَع َما أ ا مَسِ ِبیِه َیْعُقوَب َفاْغَتَّ َیْعُقوُب ِلَ

َ
 أ

َ
َها َعىل ْصَبَح  َیُقّصُ

َ
َیا َو أ ْؤ ى  ُیوُسُف  الّرُ

َ
ا َرأ ّمَ

َ
1 .  »... َفل

ْم َیْكُتْ 
َ
 َفل

ً
َك َكْیدا

َ
ْن َیِكیُدوا ل

َ
َخاُف أ

َ
یاَك  َهِذِه  َعىل  ِإْخَوِتَك  َفِإیّنِ أ  َیْعُقوَب ِلُیوُسَف  ال َتْقُصْص ُرْؤ

َ
ِء َفَقال

َ
َبال

ْ
ِن اْسَتِعّدَ ِلل

َ
ْیِه أ

َ
ِإل
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حتیتأویلرؤیایحضرتیوسف؟ع؟نیز،داللتبرپیامبریایشاندرهنگام
 � �یَ وأْ ِه  �لّ�ُ ِ لُ  َهدن ِو�ی

أْ
� امامباقر؟ع؟آمدهاست:»�ةَ روایتیاز یاندارد.چنانچهدر دیدنآنرؤ

کههمانااوبه یااینبود ُ�...؛تأویلاینرؤ َو�ةُ �نْ َو�ُه َو �إِ َ �ج
أَ
� �ِ �یْ

َ
ُل َعل ْد�نُ ْمِلُك  ِمْصَ� َو �یَ ُ�  َس�یَ

�نَّ
أَ
�

وبرادرانشبهنزداوخواهند ومادر کهپدر حکومتمصرخواهدرسید،درحالی
آمد«.1

یابرایهمگان،حتیبرایخود ثانیًا؛باتوجهبهاینکهورودشیطاندرعالمرؤ
احمدبصری2نیزپذیرفتهشدهاست،لذانمیتواندرمسألهمهمیمانندامامت
یاازشیطانی کهتشخیصرحمانیبودنرؤ کرد، ووصایت،بهرؤیاهاییاعتماد
رؤیاهایاشخاصبا بهتخصصدارد.چراکهممکناستبسیاریاز بودنآننیاز
دخالتشیطانشبیهسازیشدهباشدودرچنینعالممتشابهی،تشخیصحق
پرمشقتخواهدبودوحالآنکهخداوندمتعال،حجتهایخودرابالغهدانسته
بهتخصص کهدرفهموشناختآن،نیاز واقتضایبالغهبودنحجتایناست
<؛بگوحجتهای �ة �ِلعنَ �ج

ْ
�ةُ �ل َّ ُح�ج

ْ
ِه  �ل

َ
ِلّل ْل �نَ کریمفرمودهاست:»>�ةُ ویژهاینباشد.قرآن

کاظم؟ع؟درتفسیراینآیهفرمود: خدارسااست«3امام
َه 

َ
�لّل �نَّ  ِلاأ علِمِ�،  �جِ ُمُ� �لع�ِلُم 

َ
عل َ �ی م� 

َ
هِلِه ك َ حج �جِ ُمه� 

َ
عل �یَ

�نَ �ِهُل   �ةَ �لحج �ِلعنَ �ةَ �ل�ج
َّ عنُ  �لُح�ج

ُ
ل �ج َ »�ی

م�  لى  �إ لا   ، و�نَ عِ��ن َ �ی م�  لى  �إ دعوُهم  َو�یَ  ، مو�نَ
َ
عل �یَ م�  �جِ  �ِ ل�ةِ �نَ ُّ على  حج ح�ةَ َ �ی وُر،  حج َ �ی لا  َع�ٌل 

گویا، ابالغ می شود و جاهل با وجود جهل  ؛ حجت رسا و  ِك�و�نَ �ن ُ َو�ی َهلو�نَ  حج َ �ی

ا  َّ َسَد ِلُیوُسَف لَ َ ْت ِبَیْعُقوَب َو آِل َیْعُقوَب احلْ
َ
َوى َنَزل

ْ
 َبل

ُ
ل ّوَ

َ
؟ع؟ َو َكاَنْت أ َسنْیِ ُ  َعىِلُّ ْبُن احلْ

َ
 ِإْخَوِتِه َقال

َ
َها َعىل َیاُه َو َقّصَ ُیوُسُف ُرْؤ

ِء ُهَو 
َ

َبال
ْ
ْیِه ِمَن ااِلْسِتْعَداِد ِلل

َ
 ِإل

َّ
ْوَحی اهلُل َعّزَ َو َجل

َ
ْن َیُكوَن َما أ

َ
 ُیوُسَف َو َخاَف أ

َ
ُة َیْعُقوَب َعىل

َ
ْت ِرّق  َفاْشَتّدَ

َ
َیا َقال ْؤ ُعوا ِمْنُه الّرُ مَسِ

اُه َو ِإیَثاَرُه  ى ِإْخَوُة ُیوُسَف َما َیْصَنُع َیْعُقوُب ِبُیوُسَف َو َتْكِرَمَتُه ِإّیَ
َ
ا َرأ ّمَ

َ
ِدِه َفل

ْ
ْیِه ِمْن َبنْیِ ُول

َ
ُتُه َعل

َ
ْت ِرّق ًة َفاْشَتّدَ یِف ُیوُسَف َخاّصَ

ُن ُعْصَبٌة  ْ ا َو حنَ ِبینا ِمّنَ
َ
َحّبُ ِإیل  أ

َ
َخاهُ  أ

َ
وا ِإّنَ ُیوُسَف َو أ

ُ
ْم َو َقال ُء ِفهِیْم َفَتآَمُروا ِفیَما َبْیهَنُ

َ
َبال

ْ
ْم َو َبَدا ال هْیِ

َ
ْم اْشَتّدَ َذِلَك َعل هْیِ

َ
اُه َعل ِإّیَ

ِف  َضالٍل ُمِبنٍی«. صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص۴5.
َ
بانا ل

َ
ِإّنَ أ

2 .  اجلواب املنیر، ج1، ص1.321 .  تفسیر القمی، ج 1، ص339.

3 .  انعام، 1۴9.



189  درسهشتم:عالئمیاودایعرسولخدا؟ص؟

كه عالم نیز آن را با دانش خود می  فهمد، چون  خود آن را می فهمد هم چنان 
می دانند  آنچه  با  خویش  خلق  بر  و  نمی كند  ستم  و  است  عادل  خداوند 
با  نه  می كند  دعوت  می شناسند  و  فهمند  می  آنچه  با  و  آورد  می  حجت 

كه نمی دانند و نمی شناسند«1 چیزهایی 
که بوده نیز وهابیت از مدعیانی ادعای مورد یا، رؤ  در نصب مساله ثالثًا؛
در وی کرد. اشاره  القحطانی عبداهلل بن محمد به میتوان نمونه عنوان به
سال)13۵9هـ.ش(،براساسرؤیاهاینقلشدهوبااستنادبهروایت؛»یبعثاهلل
رجالمنییواطیءاسمهاسمیواسمابیهاسمابی؛خداوندمردیازمنرامبعوث
کهاسمشهماننداسممنونامپدرشهمنامپدراست2«،خودرامهدی میکند
کرده کنارخانهخداعلنی موعودنامیدوقیامشرادردهمماهمحرمالحرامواز
کشتهشد.ناصرالحزیمی3میگوید:»منازمحمدبن وسپسبههمراهپیروانش
پاسخ در کههمانمهدیهستی؟ داری یقین تو آیا پرسیدم: القحطانی عبداهلل
گفت:اوایلیقیننداشتمتااینکهبرخیازدوستاندرمسجد»رویل«اینمسأله
گهگاهآنرابهزبانمیآوردند.مناوایلآنراشوخی کردندو رادربارهمنمطرح
یاد کهدرآنمنرامهدیمیدیدندز حسابمیکردمتااینکهشمارخوابهایی

کهمهدیهستم«.۴ کمدانستم کم شدو

1 .  حتف العقول، ص۴۰7.
2 .  أحادیث املهدی؟ع؟ من مسند أمحد بن حنبل، البیان،  ج 1، ص86.

میی یكی از طرفداران سابق جهیمان و حممد بن عبداهلل القحطاین كه به صورت مستقمی در این گروه آنان  3 .  ناصر احلز
یات و روزنامه های سعودی منتشر كرد و پرده از بسیاری از مسائل مبم در این  حضور داشت، خاطرات خود را در نشر
میان برداشت. او بنی سال های 1355 تا 1357 مشیس در این گروه حضور داشت؛ اما پیش از واقعه مكه از این گروه جدا 
شد. او توسط پلیس دستگیر شد و هشت سال به زندان افتاد. و پس از رهایی از زندان، از متام افكار بنیادگرایانه سابق خود 

یاض مشغول به فعالیت شد. دست كشید و به عنوان فعال رسانه ای در روزنامه مهم الر
۴ .  قصة  و فكر املحتلنی  للمسجد احلرام ، ص3۴1. مهدی السلفیة، ص1۰.
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حتیُجهیمان1دریکیازسخنرانیهایخوددردفاعازمهدویتمحمدبن
درباره خوابهایی بارها که میدهم بشارت شما »به گفت: القحطانی عبداهلل
رادیدهاند،پیشتر کهاینخوابها کسانی خروجمهدیدیدهشدهاست،حتی
کردندو اینمهدی)القحطانی(رانمیشناختندوبهمحضدیدنوی،اوراتأیید

کههمینشخصرادرخوابدیدهاند«.2 گفتند

نشانه و ودیعه پنجم ��
وصیوامام،بایدبارسولگرامیاسالم؟ص؟دارایخویشاوندیو»قرابةمشهوره«
روایات بودهوهیچفردینسبتبهآنشکیاشبههاینداشتهباشد.چنانچهدر

آمدهاست:
ٍل 

َ
ِلِعل َل  �ی �ةِ ُسوِل؟ع؟  �لّ�َ ِس  �نْ �جِ  �ِ �یْ

عنَ ِم�نْ  َم�ُم  اإِ
ْ
�ل و�نَ 

ُ
ك �یَ �نْ 

أَ
� ورنُ  ُ حج َ �ی ا 

َ
ل ِلَم  �نَ �َل  �ةَ �نْ  �إِ

»�نَ
َو   �ِ �یْ

َ
ُدّلُ َعل �ةَ هةٍ 

َ
ال

َ
 ِم�نْ َدل

ٌ
ّد �جُ �نْ 

ُ
ك �یَ ْم 

َ
ل �َع�ةِ  َ��نَ �لّ�َ �ةَ َم�ُم ُم�نْ اإِ

ْ
�ل � َك��نَ  ّمَ

َ
ل  �ُ

�نَّ
أَ
� َه�  ِم�نْ

ِ�ِه؛  �یْ
ْعَ��نَ ِم�نْ عنَ ِل�یُ �ِهَ�هةُ 

�ةُ �ل�نَّ َوِ��یَّ
ْ
َو �ل ُهوَرهةُ  ْ َمسث

ْ
�ةُ �ل َ���جَ �ةَ

ْ
َو ِهَی �ل ِ�ِه  �یْ

َه� ِم�نْ عنَ �جِ �نُ  َم�یَّ �ةَ َ �ی

شود  گفته  گر  ا فرمود:  كه  شنیدم  رضا؟ع؟  امام  از  می گوید  شاذان  بن  فضل 
گفت؟  كه چرا نباید امام از غیر جنس)نسل( پیامبراكرم؟ص؟ باشد چه باید 
گر امام مفترض  كه ا گفته می شود به خاطر چند دلیل: یکی از آنها این است 

1 .  ُجهیمان بن حممد بن سیف العتیب؛ به مهراه حممد عبداهلل قحطاین ادعای مشتركی را آغاز كرد و او را مهان مهدی موعود 
یان؛ دوازده رساله بایق مانده  باره وی دیده بودند. از این جر یاهایی مبتین بود كه دیگران در نامید. اساس این ادعا بر رؤ
است. یک رساله جمزا و هفت رساله)الرسائل السبع( دیگر به نام جهیمان و یكی از آن رسائل از القحطاین و یكی دیگر از 
مردی میین به نام حسن بن حمسن الوحیدی و دو كتاب دیگر از حممد الصغیر است. برخی از این رسائل عبارتند از: االماره و 
البیعه و الطاعه و كشف تلبیس احلكام عىل طلبه العلم و العوام- التوحید- النصیحه- املیزان حلیاه االنسان- الفنت و اخبار 
املهدی و الدجال و نزول عییس؟ع؟ و اشراط الساعه- بیان الشرک و خطره- الفطره السلیمه- اوثق عری االمیان احلب یف 
اهلل و البغض یف اهلل- مداخل الشیطان الفساد القلوب- اختصار رساله االمر باملعروف و الهنی عن املنكر البن تیمیه- البیان 

و التفصیل یف وجوب معرفه الدلیل.
2 .  عىل حممدی هوشیار، دكان های كاغذی، ص77.
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الطاعة باشد، چاره ای ندارد كه برای خود دلیلی داشته باشد تا او را از دیگران 
كند. آن دالیل می تواند خویشاوندی مشهور  كرده و بر امامتش داللت  متمایز 

و وصیت ظاهره باشد تا از دیگری باز شناخته شود«.1 
امامصادق؟ع؟آمدهاستکهاینقرابةوخویشاوندیبه روایتیاز همچنیندر

کهامررابردیگرانمشتبهنخواهدساخت: قدریمشهورهوآشکاراست
كََل  ْ سث

أَ
َم� � هةٍ �نَ

َ
ل �یْ

َ
ى ل ِ

ْمَ�ُه �ن
أَ
ُه �

َ
ُه ل

َ
ْصِلُح �لّل ُ �نِ �ی ْ ُحَس�ی

ْ
ِ� �ل

ْ
ٌل ِم�نْ ُول ُ� َر�جُ ا�جِ � �جَ ُم �یَ ��أِ �ةَ

ْ
»... َو �ل

ِه؟ص؟...؛ ای 
َ
ُ� ِم�نْ َرُسوِل �لّل اَد�ةُ

َ
ِهْم ِول �یْ

َ
�نَّ َعل

َ
ِكل ْ ُسث ا �ی

َ
ل ُ� �نَ ا�جِ � �جَ ِلَك �یَ �ِس ِم�نْ دنَ

ى �ل�نَّ
َ
َعل

كه خداوند امر قیام  جابر! قائم؟ع؟ مردی از فرزندان امام حسین؟ع؟ است 
او را در یک شب سامان خواهد داد و مردم درباره آن به شبهه نخواهند افتاد. 
پیامبر  از نسل  او  كه  و شبهه نخواهد شد  اشکال  مردم  برای  ای جابر! پس 

اكرم؟ص؟ است«.  
برایناساسباتوجهبهاینکهاحمدبصریبرایقرابةوسیادتادعائیخود،
بارسولاکرم؟ص؟شهرتینداشتهوحتیخانوادهواجداداونیزهیچگاهخودرااز
ساداتندانستهاند،لذااینفردنمیتواندبهعنوانوصیپیامبر؟ص؟بودهوادعای

وصایتنماید.
نشانه نوع پنج به  نیاز اثباتوصایتخود، برای بصری احمد اینکه؛ نتیجه
گاماولوصایتخودرابهاثبات ودیعهازجانبرسولخدا؟ص؟داردتابتوانددر

کهعبارتنداز: برساند
عهدرسولاهلل، ����
لوازمرسولخدا؟ص؟، ���� برخورداریاز
وصیتنامه، ����

1 .  إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 1، ص129.
2 .  نعماین، الغیبة، ص279.
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وصیةظاهره، ����
قرابةمشهوره. ����

کدامازمواردفوقعاجزبودهوسعی ارائههر کهاز همهاینموارددرحالیاست
این  از که کند وانمود روایات،چنین تقطیع و تحریف و تدلیس با تا دارد آن  بر

عالئموودایعبرخورداراست.

پرسش های درس

سومین نشانه و ودیعه رسول خدا؟ص؟ چیست؟. 1
كتابت وصیت بود؟.   با وجود حدیث غدیر، دیگر چه نیازی به 
كتاب سلیم بن قیس هاللی را بنویسید..   چکیده حدیث وصیت در 
چهارمین نشانه و ودیعه رسول خدا؟ص؟ چیست؟.  
پنجمین نشانه و ودیعه رسول خدا؟ص؟ چیست؟.  



درس نهم
عالئم یا ودایع 
خداوند متعال





باشد،مواردی آنبرخوردار کهمدعیوصایتبایداز نوعدومازعالئمیاودایعی
کهازجانبخداوندمتعالدراختیاروصیقراردادهمیشودتابهوسیلهآن، است

کاذببازشناختهشود. گفتارمدعی کذب گفتارمدعیصادقاز صدق
اوصیاءپیامبر؟ص؟عالوهبربرخورداریازعالئمیاودایعرسولخدا؟ص؟،بایداز
کهگذشت،اینعالئم باشند.همانطور عالئمیاودایعخداوندمتعالنیزبرخوردار
قانون یک از آنان تمامی و بوده مشترک پیامبر؟ص؟ اوصیاء تمامی خصوص در

تبعیتمیکنند.برخیازمهمترینعالئموودایععبارتنداز:

1. توان مکالمه با تمامی زبان ها و لهجه ها ��
کردنبهتمامی مهمترینشاخصهاوصیاءرسولخدا؟ص؟،تواناییبرصحبت
روایاتبهدوعبارت»لسان گویشهایمحلیاست.چنانچهدر زبانهایدنیاو
گویشمحلیوزبانمیباشند.امامباقر؟ع؟در کهبهمعنای کیدشده ولغة«تأ
َم  ِ

ّ
َكل ُ َص�ٍل... َو �ی حنِ کهامامباچهچیزیشناختهمیشود،فرمود:»�جِ پاسخبهاینسئوال

؛بهچندخصلت...اینکهبامردمبهتمامیلهجههاوزبانها �ةٍ عنَ
ُ
ّلِ ِلَس��نٍ َو ل

ُ
ك �َس �جِ

�ل�نَّ

کند«.1 صحبت
گویشمحلیآندردنیا بهعنوانمثالامام؟ع؟بایدبتواندبهزبانآذریبا73

1 .  معاین األخبار، ص1۰1.
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کدامازصاحبانلهجهباشنیدنصدایامام؟ع؟، کههر کند،بطوری صحبت
کهباهمزبانوهملهجهایخودشصحبتمیکند. کند تصور

گفته ودیعهای و ازچنینعالمت ناتوانی و باعجز مواجهه در بصری احمد
أرضه فی اهلل لخلیفة مالزمة صفة اللغات کل معرفة أن یعتقد »بعضهم است:
کسواه الجسمانی العالم فیهذا اهلل علیها.فحجة دلیل ال باطلة وهذهعقیدة
منالناسفیمسألةمعرفةاللغات؛بعضیازعلمایشیعهبراینمسالهمعتقد
کهعلمبههمهزبانها،صفتدائمیبرایخلیفهخدارویزمیناست هستند
وحالآنکهاینعقیدهباطلیاستودلیلیبرایآننیست.پسحجتخدادر

اینعالمجسمانیمانندسایرمردمدرمسالهدانستنزبانهاهستند«.1
کهبهروایاتبیشماراهل درپاسخبهاینادعایاحمدبصری،سزاواراست
در روایات این  از برخی گردد. آشکار وی بطالنسخن تا شود استناد بیت؟مهع؟

منابعمعتبرشیعهعبارتنداز:

روایت اول
کتابإعالمالورى فضلبنحسنبنفضلطِبرسی)متوفاى۵۴8هـ.ق(در

بأعالمالهدىآوردهاست:
كُّلِ  َمُهْم �جِ

َ
ْعل

أَ
�ِس َو �

َصَح �ل�نَّ �نْ
أَ
ِه �

َ
ا�نَ َو �لّل

َ
ِهْم َو ك ��ةِ

عنَ
ُ
ل �َس  �جِ

ُم  �ل�نَّ ِ
ّ
كَل ُ �؟ع؟ �ی �نَ ا�نَ �لّ�ِ »كَ

ِه  ِ َهدن �جِ َك  �ةِ
َمْعِ��نَ ِم�نْ  �جُ  ْع�جَ

اأَ
َ
ل ِى 

�نّ �إِ ِه! 
َ
�لّل َرُسوِل  �نَ  ��جْ  � �یَ  

ً
ْوم� َ �ی ُه 

َ
ل �ةُ 

ْ
ل �ةُ �نَ �ةٍ  عنَ

ُ
ل َو  ِلَس��نٍ 

ُه 
َ
ِ� َو َم� َك��نَ �لّل �ةِ

ْ
ل ى �نَ

َ
ِه َعل

َ
�ةُ �لّل َّ � ُ��ج �نَ

أَ
� ِ �ة

ْ
ل � �لّصَ �جَ

أَ
� � �َل �یَ �ةَ َه� �نَ ا�نِ

َ
ل �ةِ

ى ��نْ
َ
��ةِ َعل عنَ

ُّ
�لل

؟ع؟  �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ
ْ
ِ� �ل ِم�ی

أَ
ْوُل � َك �ةَ عنَ

َ
ل  َو َم� �جَ

أَ
ِهْم � ��ةِ

عنَ
ُ
ْعِ��نُ ل َ ا �ی

َ
ْوٍم َو ُهَو ل ى �ةَ

َ
�ةً َعل َّ  ُ��ج

�نَ حنِ
�ةَّ ِل�یَ

صلت  ابا  ؛  ��ةِ عنَ
ُّ
�لل �ةَ  َمْعِ��نَ ا 

َّ
ل �إِ َ���جِ  حنِ

ْ
�ل ْصُل  �نَ َك��نَ  َم�  َو  َ���جِ  حنِ

ْ
�ل ْصَل  �نَ  � �نَ �ی و�ةِ

أُ
�

هروی می گوید: امام رضا؟ع؟ با همه مردم به زبان خودشان صحبت می كرد 

1 .  عقائد االسالم، ص197-196.
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گویش ها و  و به خدا قسم فصیح ترین مردم و دانشمندترین آنان به تمامی 
كردم: ای پسر رسول خدا؟ص؟، من از علم  زبان ها بود. روزی به ایشان عرض 
شما به همه زبان ها متعجب هستم، با اینکه هر زبان غیر از دیگری است. 
امام فرمود: ای ابا صلت! من حجت خدا بر خلق او هستم و خداوند كسی را 
كه زبان قومی را نمی داند بر آنان حجت نمی كند، آیا سخن امیرالمومنین؟ع؟ 
كه فرمود: به ما فصل الخطاب داده شده است. فصل  بر تو نرسیده است 

الخطاب همان دانستن زبان ها است«1. 

روایت دوم
موسی امام  از روایتی کافی کتاب در 329هـ.ق( کلینی)متوفای ثقةاالسالم

کهدرپاسخبهراهشناختامام،میفرماید: کاظم؟ع؟آوردهاست
اَم�ةً 

َ
َعل َك  ْعِ��ی

أُ
� ٍد  ُمَ�ّمَ  � �جَ

أَ
�  � �یَ ِلى  �َل  �ةَ ّمَ 

ُ �ث  ٍ ِلَس��ن كُّلِ  �جِ �َس 
�ل�نَّ ُم  ِ

ّ
كَل ُ �ی َو  َص�ٍل...  حنِ »�جِ

ِّىُ 
َ��َس��ن حنُ

ْ
َمُ� �ل

َّ
كَل َ��َس��نَ �نَ ْهِل �نُ

أَ
ٌل ِم�نْ � � َر�جُ �نَ �یْ

َ
َل َعل �نْ َد�نَ

أَ
� ْ �ث �جَ

ْ
ل
أَ
ْم �

َ
ل وَم �نَ �ةُ �نْ �ةَ

أَ
َل � �جْ

�ةَ

َد�َك  �ةُ �نِ
ْ
ِعل ُ ِه �ج

َ
ِّىُ َو �لّل

َ��َس��ن حنُ
ْ
ُه �ل

َ
�َل ل �ةَ �ةِ �نَ �ِرِس�یَّ �نَ

ْ
�ل ؟ع؟ �جِ َحَس�نِ

ْ
و �ل ُ �ج

أَ
� �ُ ا�جَ �جَ

أَ
� �ةِ �نَ �یَّ َعَ��جِ

ْ
�ل �جِ

َحا�نَ  �َل ُس�جْ �ةَ َه� �نَ ْحِس�نُ
ا �ةُ

َ
َك ل

�نَّ
أَ
�ةُ � �نْ �نَ ِى �نَ

�نّ
أَ
� �ُ �یْ

�ةِ عنَ �یَّ َ��َس��نِ حنُ
ْ
�ل َمَك �جِ ِ

ّ
َكل

أُ
�نْ �

أَ
ى � َع�نِ َم� َم�نَ

َك؛ أبو بصیر می گوید: به أبو  �یْ
َ
ِلى َعل صنْ َم� �نَ �نَ َك  �جُ �ی �جِ

أُ
� ْ�ِس�نُ 

أُ
� ا 

َ
ل �ةُ  � ُك�نْ دنَ �إِ ِه 

َ
�لّل

در  می شود؟  شناخته  دلیل  چه  به  امام  شوم،  قربانت  گفتم:  الحسن؟ع؟ 
جواب فرمود: »به چند خصلت:... با مردم جهان به هر زبانی می تواند سخن 
كند. سپس فرمود: اى ابا محمد! من پیش از اینکه تو از جاى خود برخیزى، 
كه مردى از اهل خراسان وارد  نشانه اى به تو نشان می دهم. دیرى نگذشت 
گفت ولی  مجلِس ما شد و آن خراسانی به زبان عربی با آن حضرت سخن 
گفت: قربانت شوم،  كاظم؟ع؟ به فارسی جوابش را داد، آن خراسانی  امام 

1 .  إعالم الورى بأعالم اهلدى، ص332.
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بخدا چیزی من را از اینکه به زبان فارسی با شما سخن بگویم مانع نمی شد، 
گر من  مگر اینکه فکر می كردم شما زبان فارسی ندانید. فرمود: سبحان اهلل! ا

نتوانم جواب تو را اینگونه بگویم، چه فضیلتی بر تو دارم؟«.1

روایت سوم
آورده الجرائح و الخرائج کتاب در راوندى)متوفاى۵73هـ.ق( الدین قطب

است:
ْم 

َ
ل �نَ هةٍ 

َ
ِ�َس�ل �جِ ِمّیٌ  َ ْع�ج

أَ
� اٌم 

َ
ل عنُ اَءُه  �جَ َو  ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

أَ
� َد  ِع�نْ �ةُ  �نْ

ُ
ك ٍد  ْ��ةَ �نَ �نُ   ��جْ �َل  �ةَ

�ةَ  �أْ ّیِ ِلَس��نٍ سثِ
أَ
� ْم �جِ

َّ
كَل ُه �ةَ

َ
�َل ل �ةَ ُ�ُه. �نَ �جِ صنْ ُ� �یُ

�نَّ
أَ
�ةُ � �نْ �نَ ُ� َ��ةَّى �نَ ِ

َع�جّ ُ ا �ی
َ
ی  َو ل ْهدنِ َ ْل �ی �نَ َ �ی

 �ِ �یْ
َ
َعل  

َ
َ�ّد �نَ �ةِ  ْ�ِك�یَّ

�ل�ةُّ �جِ َمُ� 
َّ
كَل �نَ َهُم.  �نْ

أَ
� ِى 

�نّ �إِ
�نَ َه�  ْحِس�نُ

�ةُ ا 
َ
ل َك 

�نَّ �إِ
�نَ �ةِ  �یَّ َعَ��جِ

ْ
�ل ِسَوى   �ُ ْحِس�نُ

�ةُ

امام  نزد  من  می گوید:  فرقد  ابن  �؛  �ج ِ
ّ َع�ج ُم�ةَ اُم 

َ
ل عنُ

ْ
�ل ى  َم�نَ َو   �ِ �ةِ

عنَ
ُ
ل ِل  ْ ِم�ث �جِ َو��جَ  َ حج

ْ
�ل

كه آن را ناهنجار ادا می كرد و  صادق؟ع؟ بودم، غالمی غیرعرب پیامی آورد 
را آشکار  واژه ها  او  كه پنداشتم  گونه اى  كند، به  نمی توانست درست تعبیر 
كه  نمی سازد. حضرت به او فرمود: چون عربی را نیک نمی دانی به هر زبانی 
گفت و  او به تركی سخن  را می دانم،  زبان تركی  می خواهی سخن بگو. من 

امام؟ع؟ هم پاسخش را همانگونه دادند و غالم شگفت زده رفت«.  

روایت چهارم
آورده الدرجات بصائر کتاب در هـ.ق( 290 صفار)متوفای حسن بن محمد

است:
 �َ ِم�ی

أَ
� �نَّ  �إِ  ...« �َل  �ةَ �نَ ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

أَ
� َد  ِع�نْ �ةُ  �نْ

ُ
ك �َل:  �ةَ ّیِ  ْ�حنِ

َ
ك

ْ
�ل َم  َ��ِه�ی ْ �ج �إِ َع�نْ 

 � �درو�ی �ج ْهُل 
أَ
�  �ِ �یْ

َ
ل �إِ َمَع  �ةَ ْ ��ج �نَ  � �ةَ ُ��نْ �ةَ َل  �نَ �نَ  ِ ْهَ�َو��ن

�ل�نَّ ْهَل 
أَ
� ى 

�ةَ
أَ
� �نَ  ِ��ی ؟ع؟  �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
�ل

2 .  اخلرائج و اجلرائح، ج2، ص1.759 .  الكایف، ج 1، ص285.
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ً
� ْر�ن

أَ
ْوَسَع �

أَ
� 

ً
� َ���ن �ی ُهْم �جِ

َ
�نَّ ل

أَ
�ةِ َو �

ِ��یَّ �جَ
�ل�نَّ ُموُه �جِ

َّ
ل

َ
ِهْم َو ك َ���جِ َل �نَ �ةَ ِ� �ثِ �یْ

َ
ل ْو� �إِ

َ
ك َ سث �[ �نَ �ُدوَر�یَ ]�جَ

 �ٍ �ی ٍ َ�عنِ �ن
َ َّ َر�ج �ُه ُر�ج َمْع�نَ �نَ �َل  �ةَ  � �� م�ن عود�ی �رن َو عن �ةِ 

ِ��یَّ �جَ
�ل�نَّ �جِ َُهْم  ا�ج �جَ

أَ
� �نَ  

ً
ا َ���ج ّلَ �نَ �ةَ

أَ
� َو 

كه امیرمؤمنان؟ع؟ به  ٍ�؛ امام صادق؟ع؟ فرمودند: هنگامی  �ی �جِ
َ
ٍ ك �ن

َ ٌ� ِم�نْ َر�ج �یْ
�نَ

سوى نهروانیان می رفت، در محله »َقُطْفَتا« فرود آمد. مردم ناحیه »باَدرویا« 
كردند و به زبان نبطی1 به  ى آمدند و از سنگینی مالیات خود، شکایت  نزد و
آن حضرت گفتند كه همسایگانی دارند كه زمین هایشان بیشتر و مالیاتشان 
یعنی:  عودیا«  من  »وغرزطا  داد:  پاسخ  َنْبطی  زبان  به  امام؟ع؟  است.  كمتر 

كه بهتر از رجز بلند است«.  كوتاه  »بسا رجزى 

روایت پنجم
کتابالثاقبفیالمناقب،پیرامونمناظره ابنحمزهطوسی)۵66هـ.ق(در

امامرضا؟ع؟باجاثلیقآوردهاست:
ِّىٌ َ��ِ��جُ 

ْصَ���ن �نَ ُهَو  َو  ِدّیٌ  ِس�نْ ٌل  َر�جُ  � َه�ُه�نَ ٍد  ُمَ�ّمَ �نَ  ��جْ  � �یَ �ةُ  ِل�ی
َ ��ث َ حج

ْ
�ل �َل  �ةَ ّمَ 

ُ �ث  ...«
�ةِ  ِد�یَّ �نْ �لّسِ �جِ َم َمَعُ� 

َّ
كَل �ةَ �نَ َ�ُه  ْ�صنَ

أَ
� �نَ  �ِ �ی ْ��نِ ْ�صنِ

أَ
� ُه 

َ
ل �َل  �ةَ �نَ �ةِ  ِد�یَّ �نْ �لّسِ �جِ اٍم 

َ
ل كَ َو  ا�جٍ  حجَ �ْ��ةِ

 � َسِمْع�نَ �نَ �ةِ  �یَّ ْصَ���نِ
�ل�نَّ ى  ِ

�ن �ةِ  ِد�یَّ �نْ �لّسِ �جِ ْى ٍء 
َ �ث ى 

َ
ل �إِ ْى ٍء 

َ �ث ِم�نْ  ُه 
ُ
ل �ةُ �نْ َ �ی َو   �ُ ُّ َح��ج ُ �ی َل  �جَ

�ةْ
أَ
� ّمَ 

ُ �ث

ّمَ 
ُ �ث �ةِ  ِد�یَّ �نْ �لّسِ �جِ َه 

َ
�لّل  �َ َوّ�َ ْد  �ةَ �؟ع؟  �نَ �لّ�ِ �َل  �ةَ �نَ �لهة  �ج �ث طی   �ج �ث طی  �ج �ث وُل  �ةُ َ �ی ِدّیَ  �نْ �لّسِ

�ةِ  ِد�یَّ �نْ �لّسِ �َل �جِ �نْ �ةَ
أَ
ى �

َ
ل ى َ�اٍل �إِ

َ
ل ُ� ِم�نْ َ�اٍل �إِ ُ ْدِر�ج ْل �یُ �نَ َ ْم �ی

َ
ل َم �نَ َ َسى َو َمْ��ی ى ِع�ی ِ

َمُ� �ن
َّ
َكل

رضا؟ع؟  امام  به  جاثلیق  ِه...؛ 
َ
�لّل َرُسوُل   

ً
د� ُمَ�ّمَ �نَّ 

أَ
� َو  ُه 

َ
�لّل ا 

َّ
ل �إِ َه 

َ
ل �إِ ا 

َ
ل �نْ 

أَ
� َهُد  ْ سث

أَ
�

یه تا حجاز و اردن بوده است.  بان پادشاهی »پترا« است و گستره آن از سور بان نبطی، ز 1 .  ز
2 .  بصائر الدرجات، ص 335؛ املناقب، ج 2، ص 56. در املناقب، ابن شهر آشوب به جاى عبارت فوق، این عبارت 

یاد است«.  باه؛ یعین دود كم، هبتر از دود ز آمده: »زعر أوطائه من زعر أر
جهت اطالع بیشتر از روایات كتاب بصائر الدرجات به »باب یف األمئة؟ع؟ أهنم یتكلمون األلسن كلها«، ج 1، ص333 

مراجعه كنید.



درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری   200

كه به  كرد: اى پسر محّمد! در این جا مردی نصرانی از ِسند1 هست  عرض 
او را  ى می كند. امام رضا؟ع؟ فرمودند:  زبان سندى احتجاج و سخن پرداز
ید. او را به حضور آن حضرت؟ع؟ آوردند. امام رضا؟ع؟ با او  پیش من بیاور
گفتند. سپس با او به مباحثه پرداختند و او را به زبان  به زبان سندى سخن 
كار  می كردند.  منتقل  نصرانی  تعالیم  در  دیگر  موضع  به  موضعی  از  سندى 
كه شنیدیم مرد سندى می گوید: »ثبطی ثبطی ثبطله« امام  به اینجا رسید 
رضا ؟ع؟ فرمودند: به زبان سندى خداوند را یگانه دانست. پس از آن درباره 
حضرت عیسی؟ع؟ و مریم؟اهس؟ با او سخن گفتند و پیوسته پله به پله او را از 
حالی به حال دیگر می بردند، تا این كه به زبان سندى گفت: اشهد ان ال اله 

 رسول اهلل«. 
ً
اال اهلل و ان محّمدا

2.توان ارتباط با تمامی موجودات ��
یکیدیگرازودایعوعالئمشناختاوصیاءپیامبراکرم؟ص؟،ارتباطباتمامی
ُکرنشحیواناتاهلی گفتنباآنانوهمچنین موجودات،ازجمله؛قدرتسخن
برابرآنحضرات؟ع؟است.بامراجعهبهروایات،اینحقیقتروشن ودّرندهدر

میشودوبهبرخیاشارهمیگردد:

روایت اول
شناخته چه با امام که ابابصیر سئوال به پاسخ در کاظم؟ع؟ موسی امام
، َو  َم�ةٍ ِه�ی َ ا �ج

َ
ٍ�، َو ل ا َ��یْ

َ
�ِس، َو ل

َ�ٍ� ِم�نَ �ل�نَّ
أَ
اُم �

َ
ِ� َكل �یْ

َ
ی َعل �نَ حنْ َ ا �ی

َ
َم�َم ل اإِ

ْ
�نَّ �ل میشود،فرمود:»�إِ

بان سندی  بان سندی صحبت می كنند. البته در هندوستان نیز عده ای به ز 1 .  مردم استان سند در كشور پاكستان كه به ز
صحبت می كنند كه اغلب آنان برخالف سندی های پاكستان، مسلمان نبوده و هندو هستند.

2 .  الثاقب یف املناقب، ص193.



201  درسنهم:عالئمیاودایعخداوندمتعال

َم�ٍم؛همانا �إِ َس �جِ
�یْ
َ
ل َص�ُل، �نَ حنِ

ْ
ِه �ل ِ ِ� َهدن �ی �نْ �نِ

ُ
ك ْم �یَ

َ
َم�نْ ل َم�ُم، �نَ اإِ

ْ
ْعَ��نُ �ل ُ � �ی

َهدنَ ِ� ُروٌ�، �جِ �ی ْى ٍء �نِ
َ ا �ث

َ
ل

کهروحدارد،بر پرندهوجاندارانوهیچزندهاى گفتار کسیازمردمو سخنهیچ
کهاینخصالرانداردامامنیست«.1 امامپنهاننیست،هر

روایت دوم
 � َم�نَ

َّ
َعل َه  

َ
�لّل �نَ   �إِ �ٍس  َع�جَّ �نِ  ِلا�جْ ؟ع؟   �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
�ل  �ُ ِم�ی

أَ
� �َل  �ةَ �َل:  �ةَ ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

أَ
� َع�نْ 

امام  ْحٍ�؛  َ �ج ْو 
أَ
�  ٍ�ّ

َ �ج ى  ِ
�ن �ةٍ  َد��جَّ ّلِ  كُ ِ��ةَ  َم�نْ َو  َد�ُوَد  �نَ  �جْ َم��نَ  �یْ

َ
ُسل َمُ� 

َّ
َعل َم� 

َ
ك  �ِ �یْ

�لّ�َ ِ��ةَ   َم�نْ

گفتن پرندگان  صادق؟ع؟ به نقل از امیرالمومنین؟ع؟ فرمود:خداوند سخن 
را به ما آموخت همان گونه كه به سلیمان بن داود آموخت، و سخن گفتن هر 

یا«.   جنبنده اى را در خشکی و در

روایت سوم
چه میکنند صدا که )هنگامی حیوانات صداى درباره حسین؟ع؟ امام
کن، کهمیخواهیزندگی گونه کرکسمیگوید:اىفرزندآدم!هر میگویند(فرمود:
کهعاقبتمرگاست.بازمیگوید:اىعالمبهخفّیاتواىرفعکننده ولیبدان
ینتممغرورشدم،پسمرا ز به و کردم بالها!طاوسمیگوید:خدایا!بهخودظلم
گرفتهاست.خروسمیگوید: ببخش.خارپشتمیگوید:خداوندبرعرشخودقرار
بر که خدایی اى میگوید: نمیکند.مرغ فراموش را او شناخت را خدا کس هر
حقی،توبرحقیوسخنتوحقاست.یااهلل!یاحق!قرقیمیگوید:بهخداوروز
کهاوروزىمیدهد.عقاب قیامت،ایماندارم.الشخورمیگوید:بهخداتوکلکن
میگوید:هرکسازخدااطاعتکند،سختینمیبیند.شاهینمیگوید:خداوند،

1 .  الكایف، ج 1، ص285.
2 .  بصائر الدرجات یف فضائل آل حممد صىل اهلل علهیم، ج 1، ص3۴3.
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مردم از نمودن دورى در انس میگوید: استچهحّقی!جغد وحّق منزه پاک،
کالغمیگوید:اىروزىدهنده!روزىحاللبرسان.ُدرنامیگوید:خدایا! است.
بگیرد، فاصله مردم از کس هر میگوید: لک لک کن. شّردشمنانمحفظ از مرا
میگوید: هدهد خدا! اى خواهانم را تو آمرزش میگوید: اردک است. راحتتر
گناهمیکند.ُقمرىمیگوید:اىداناىبه که کسی چقدرشقیوبدبختاست
توخدایینیست.زاغ کبوترمیگوید:توییخداوغیراز وپنهانها،اىخدا! اسرار
کهبراوچیزىمخفینیست.طوطیمیگوید:یادخدا کسی میگوید:منّزهاست
گناهانی گنجشکمیگوید:طلبآمرزشمیکنماز گناهاناست. باعثمغفرت
کبکمیگوید: اهلُلحّقاحّقا«.

َّ
ِإال ِإلَه گوید:»ال کهخدارابهخشمآورد.بلبلمی

قیامتنزدیکاست.بلدرچینمیگوید:اىفرزندآدم!چهچیزتوراازمرگغافل
اهلِلوآلهخیرةاهلل«.

ُ
ٌدَرُسول اهلُلُمَحّمَ

َّ
کردهاست.مرغشکارىمیگوید:»الِإلَهِإال

مرا یاصمد.دارکوبمیگوید:خداىمن! فرد یا یااحد یاواحد فاختهمیگوید:
کبوتر ببخش. را مؤمنین گناهان خدایا! میگوید: چکاوک بده. نجات آتش از
گرمرانبخشی،بدبختمیشوم.مرغعشقمیگوید: صحراییمیگوید:خدایا!ا
ِباهلِل]العلّی[العظیم«.شترمرغمیگوید:معبودىبهغیرازخدانیست.

َّ
َةِإال »الُقّوَ

کردن،سورهحمدرامیخواندومیگوید:اىقبولکنندهتوبه پرستوهنگامصدا
اهلُلوحده«.

َّ
ِإال ِإلَه کنندگان!اىخدا!حمدوثنابراىتوست.زّرافهمیگوید:»ال

را مرگم بزغالهمیگوید:)خدایا!( پنددهندهاست. بهترین مرگ میشمیگوید:
مهم خداوند امر یعنی میکند؛ غرش شیر که وقتی باشد. کم گناهانم تا برسان
کهتو کسیهستی کن.تودرمقابل گاونرمیگوید:اىفرزندآدم!صبر استمهم.
گریزىنیست. رامیبیندودیدهنمیشودوآنخداست.فیلمیگوید:ازمرگ،
است منّزه میگوید: شتر اهلل!«. یا متکّبر یا  جّبار یا عزیز »یا میگوید: پلنگ  یوز
رّبناسبحانه! کنندهستمکاراناست.اسبمیگوید:سبحان کهخوار خدایی
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کند،هرگزضایعنمیگردد.شغالمیگوید: کهخداحفظ کسیرا گرگمیگوید:
کردن،اصرارمینماید.سگمیگوید: گناه کهدر گناهکارى واى!واى!واى!بر
کنکنوحمدو گناهان،باعثخوارىاست.خرگوشمیگوید:خدایا!مراهال
ستایشبراىتوست.روباهمیگوید:دنیاخانهغروراست.غزالمیگوید:خدایا!
ک هال

ّ
کرکدنمیگوید:)خدایا(بهفریادمبرسواال واذیتنجاتبده. آزار مرااز

کفایتمیکندوبهترینوکیلاست.پلنگ گوزنمیگوید:خداوندمرا میگردم.
مارمیگوید: عزیزشدهاست. قدرت، با که منزهاستخدایی و پاک میگوید:
عقرب میکند. معصیت را تو که کسی است بدبخت و اىخدا!چقدرشقی
مخلوقات، تمام فرمود: امام؟ع؟ سپس است. کی وحشتنا چیز بدى، میگوید:
ُح  ِ

َُس�جّ ا �ی
َّ
ل ْى ٍء �إِ

َ �نْ ِم�نْ �ث خداونداوراتسبیحمیکنند.سپساینآیهراتالوتفرمود:»َو �إِ
َ�ُهْم؛همهمخلوقات،خداراتسبیحمیکنندولیشما �ی ْس�جِ

ُهو�نَ �ةَ �ةَ �نْ َحْمِدِه َو لِك�نْ لا �ةَ �جِ
تسبیحآنانرادرکنمیکنید«.1

 َیا اْبَن آَدَم ِعْش َما 
ُ

ُه َیُقول ْسُر َفِإّنَ : ِإَذا َصاَح الّنَ
َ

ُه َقال ّنَ
َ
؟ع؟ أ َسنْیِ ُ ْیِمُی   َعِن احلْ اِرِث الّتَ َ ُد ْبُن ِإْبَراِهمَی ْبِن احلْ ّمَ  َما َرَوى حُمَ

َ
1 .  َعىل

ْمُت 
َ
َی َظل

َ
 َمْوال

ُ
اُوُس َیُقول اِت َو ِإَذا َصاَح الّطَ َبِلّیَ

ْ
اِت َو َیا َكاِشَف ال ِفّیَ َ  َیا َعامِلَ اخلْ

ُ
َباِزی َیُقول

ْ
ْوُت   َو ِإَذا َصاَح ال َ ِشْئَت َفآِخُرُه الْ

 َمْن َعَرَف اهلَل 
ُ

یُك َیُقول َعْرِش اْسَتَوى َو ِإَذا َصاَح الّدِ
ْ
 ال

َ
ُن َعىل مْحَ  الّرَ

ُ
اُج َیُقول ّرَ یَنیِت َفاْغِفْر ِلی َو ِإَذا َصاَح الّدُ َنْفیِس َو اْغَتَرْرُت ِبِز

 آَمْنُت 
ُ

َباَشُق َیُقول
ْ
ّقُ َیا اهلُل َیا َحُق  َو ِإَذا َصاَح ال َ َك احلْ

ُ
ّقُ َو َقْول َ ْنَت احلْ

َ
ّقِ أ َ َه احلْ

َ
 َیا ِإل

ُ
َجاَجُة َتُقول ْ َیْنَس ِذْكَرُه َو ِإَذا َقْرَقَرِت الّدَ ملَ

ْ َیْشَق َو ِإَذا  َطاَع اهلَل ملَ
َ
 َمْن أ

ُ
ُعَقاُب َیُقول

ْ
ْق َو ِإَذا َصاَح ال  اهلِل ُتْرَز

َ
 َعىل

ْ
ل

َ
 َتَوّك

ُ
ُة[  َتُقول

َ
َدأ ِ

ْ
ِخِر َو ِإَذا َصاَحِت احلداء ]احل

ْ
َیْوِم ال

ْ
ِباهلِل َو ال

ُق   َیا َراِز
ُ

ُغَراُب َیُقول
ْ
ْنٌس َو ِإَذا َصاَح ال

ُ
اِس أ ُبْعُد ِمَن الّنَ

ْ
 ال

ُ
ُبوَمُة َیُقول

ْ
 َو ِإَذا َصاَحِت ال

ً
 َحّقا

ً
 ُسْبَحاَن اهلِل َحّقا

ُ
اِهنُی َیُقول

َ
َصاَح الّش

ا ِمْن  َ اِس جنَ  َعِن الّنَ
َّ

ىل َ  َمْن ختَ
ُ

ُق َیُقول
َ
ْقل

َّ
ی َو ِإَذا َصاَح الل ُهّمَ اْحَفْظیِن ِمْن َعُدّوِ

َّ
 الل

ُ
ُكْرِكّیُ َیُقول

ْ
 َو ِإَذا َصاَح ال

َ
ل

َ
ال َ َق احلْ ْز اْبَعِث الّرِ

 َیا َعامِلَ 
ُ

ُقْمِرّیُ َیُقول
ْ
ْشَق َمْن َعَص اهلَل َو ِإَذا َصاَح ال

َ
 َما أ

ُ
ْدُهُد َیُقول ُ  ُغْفَراَنَك َیا اهلُل َو ِإَذا َصاَح الْ

ُ
ُة َتُقول َبّطَ

ْ
َذاُهْم َو ِإَذا َصاَح ال

َ
أ

ْیِه 
َ
َف َعل  خَیْ

َ
 ُسْبَحاَن َمْن ال

ُ
َعْقَعُق َیُقول

ْ
َه ِسَواَك َیا اهلُل َو ِإَذا َصاَح ال

َ
 ِإل

َ
ْنَت اهلُل ال

َ
 أ

ُ
ْبیِسُ   َیُقول ْجَوى َیا اهلُل َو ِإَذا َصاَح الّدُ ّرِ َو الّنَ الّسِ

 
ُ

ُبل
ْ
ُبل

ْ
ا ُیْسِخُط اهلَل َو ِإَذا َصاَح ال ْسَتْغِفُر اهلَل مِمَّ

َ
 أ

ُ
ُعْصُفوُر َیُقول

ْ
ُه َغَفَر َذْنَبُه َو ِإَذا َصاَح ال ّبَ  َمْن َذَكَر َر

ُ
َغاُء َیُقول َبّبَ

ْ
َخاِفَیٌة َو ِإَذا َصاَح ال

َك َعِن 
َ
ْغَفل

َ
 َیا اْبَن آَدَم َما أ

ُ
َماَناُة  َیُقول ّقُ َقُرَب َو ِإَذا َصاَحِت الّسُ َ  َقُرَب احلْ

ُ
َقْبَجُة  َتُقول

ْ
 َو ِإَذا َصاَح ال

ً
 َحّقا

ً
 اهلُل َحّقا

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
 ال

ُ
َیُقول

َحُد َیا َفْرُد َیا َصَمُد 
َ
َفاِخَتُة َیا َواِحُد َیا أ

ْ
ُه ِخَیَرُة اهلِل َو ِإَذا َصاَحِت ال

ُ
ٌد َو آل ّمَ  اهلُل حُمَ

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
 ال

ُ
ْوَذِنیُق   َیُقول ْوِت َو ِإَذا َصاَح الّسَ َ الْ

ْذِنِبنَی َو ِإَذا  ُ ِ ُمْذِنٍب ِمَن الْ
ّ

 ُكل
َ

َی ُتْب َعىل
َ

 َمْوال
ُ

ُقْنُبَرُة َتُقول
ْ
اِر َو ِإَذا َصاَحِت ال ْعِتْقیِن ِمَن الّنَ

َ
َی أ

َ
 َمْوال

ُ
اُق َیُقول ِقّرَ َو ِإَذا َصاَح الّشِ

 
ُ

َعاَمُة َتُقول َعِظمِی َو ِإَذا َصاَحِت الّنَ
ْ
َعىِلِّ ال

ْ
 ِباهلِل ال

َّ
َة ِإال  ُقّوَ

َ
 ال

ُ
ْفِننُی   َیُقول ْ َتْغِفْر َذْنِب َشِقیُت َو ِإَذا َصاَح الّشِ  ِإْن ملَ

ُ
َوَرَشاُن َیُقول

ْ
َصاَح ال
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روایت چهارم
ا�نَ 

َ
ك �نَ  �ٍ ْحِ��ی �نِ ى 

َ
ل �إِ ٍد؟ع؟  ُمَ�ّمَ و  ُ �ج

أَ
� َم  ِ

ّ
ُسل �َل:  �ةَ  � �نَ ْ�َحا�جِ

أَ
� ْع�نِ  �جَ َع�نْ  ٍد  ُمَ�ّمَ �نُ  �جْ َعِلّىُ 

ِلَك  َو  ِ �ن
ى  َم�نْ ِ

ْدِری  َم�نْ  �ن ا �ةَ
َ
َه ل

َ
ِ �لّل �ة

َك ��ةَّ
َ
ل ْ ُ� َو�ی �ةُ

أَ
ُه �ْمَ��

َ
�ةْ ل

َ
�ل �ةَ �َل �نَ ِ� �ةَ �ی دنِ

وأْ ُ ِ� َو �ی �یْ
َ
�ةُ َعل ِ

�یّ
صنَ �یُ

َعَل  ّمَ �نَ
ُ �ِع �ث �جَ �نَ �لّسِ ْ �ی َ ُ� �ج

�نَّ ْرِم�یَ
اأَ

َ
�َل ل �ةَ ُ� �نَ َك ِم�نْ �یْ

َ
ا�نُ َعل �نَ

أَ
ِى �

�نّ  �إِ
�ةْ

َ
�ل اَ�ُ� َو �ةَ

َ
ُ� َ�ل �ةْ �نَ َعّ�َ

ُه؛ امام عسکرى؟ع؟ را به نحریر )خادم 
َ
ى َو ِهَی َ�ْول ِ

ّ
َصل ُ  �ی

ً
م� ��أِ َِى؟ع؟ �ةَ

ُ��أ ِ� �نَ ِلَك �جِ دنَ

حضرت  آن  به  او  و  كردند  گذار  وا خلیفه(  سگ چران  و  وحش  باغ  پرستار 
از  تو  بر  واى  گفت:  او  به  نحریر  زن  آزار می كرد.  را  ایشان  و  سخت می گرفت 
كیست؟ و صالح و مقام آن حضرت را به  خدا بپرهیز، نمی دانی در خانه تو 
كرد و گفت: من می ترسم بر تو از طرف او. در پاسخ زنش گفت: من  گوشزد  او 
كرد و دید آن حضرت در  كار را  او را میان درنده ها می اندازم، و سپس همین 

گرد او هستند.«.1  میان آنها ایستاده نماز می خواند و آن درنده ها در 

روایت پنجم
کهحضرتزینب؟اهس؟بوده اباهاشمجعفریآوردهاست:»فردیمدعیآنبود

ْمُد َو ِإَذا َصاَحِت  َ َك احلْ
َ
اِبنَی َیا اهلُل ل ّوَ َبِة الّتَ  َتْو

َ
 َیا َقاِبل

ُ
ْمِد َو َتُقول َ  ُسوَرَة احلْ

ُ
ا َتْقَرأ َ اَفُة َفِإهّنَ ّطَ ُ  َمْعُبوَد ِسَوى اهلِل َو ِإَذا َصاَحِت اخلْ

َ
ال

 َذْنِب 
َ

ْوُت َثُقل َ یِنَ الْ
َ
 َعاَجل

ُ
ْدُی َیُقول َ  َو ِإَذا َصاَح اجلْ

ً
ْوِت َواِعظا َ  َكَف ِبالْ

ُ
 َیُقول

ُ
َمل َ  اهلُل َوْحَدُه َو ِإَذا َصاَح احلْ

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
 ال

ُ
َراَفُة َتُقول الّزَ

 ُیَرى 
َ

ْنَت َبنْیَ َیَدْی َمْن َیَرى َو ال
َ
 َیا اْبَن آَدَم أ

ً
 َمْهال

ً
 َمْهال

ُ
ْوُر َیُقول

َ
ْمُر اهلِل ُمِهّمٌ ُمِهّمٌ َو ِإَذا َصاَح الّث

َ
 أ

ُ
َسُد َیُقول

َ ْ
َو اْزَداَد َو ِإَذا َصاَح األ

ُر َیا اهلُل َو ِإَذا  اُر َیا ُمَتَكّبِ یُز َیا َجّبَ  َیا َعِز
ُ

َفْهُد َیُقول
ْ
ٌة َو ِإَذا َصاَح ال

َ
 ِحیل

َ
ٌة َو ال ْوِت ُقّوَ َ  ُیْغیِن َعِن الْ

َ
 ال

ُ
 َیُقول

ُ
ِفیل

ْ
َو ُهَو اهلُل َو ِإَذا َصاَح ال

 
ُ

ْئُب َیُقول َنا ُسْبَحاَنُه َو ِإَذا َصاَح الّذِ ّبِ  ُسْبَحاَن َر
ُ

َفَرُس َیُقول
ْ
 ال

َ
یَن ُسْبَحاَنُه َو ِإَذا َصَهل اِر ّبَ َ ِ اجلْ

ّ
 ُسْبَحاَن ُمِذل

ُ
 َیُقول

ُ
َمل َ َصاَح اجلْ

 
ًّ

َعایِص ُذال َ  َكَف ِبالْ
ُ

ُب َیُقول
ْ
َكل

ْ
ِصّرِ َو ِإَذا َصاَح ال ُ ُمْذِنِب الْ

ْ
 ِلل

ُ
ْیل َو

ْ
 ال

ُ
ْیل َو

ْ
 ال

ُ
 َو ِإَذا َصاَح اْبُن آَوى َیُقول

ً
َبدا

َ
ْن َیِضیَع أ

َ
َما َحِفَظ اهلُل ل

یِن ِمَن  ِ
ّ  جنَ

ُ
 َیُقول

ُ
َغَزال

ْ
ْنَیا َداُر ُغُروٍر َو ِإَذا َصاَح ال  الّدُ

ُ
ُب َیُقول

َ
ْعل

َ
ْمُد َو ِإَذا َصاَح الّث َ َك احلْ

َ
ِلْكیِن َیا اهلُل ل  هُتْ

َ
 ال

ُ
ْرَنُب َیُقول

َ ْ
َو ِإَذا َصاَح األ

 َحْسِبَ اهلُل َو 
ُ

َوِكیل
ْ
 َحْسِبَ اهلُل َو ِنْعَم ال

ُ
 َیُقول

ُ
ِبل ِ

ْ
َی َو ِإَذا َصاَح ال

َ
ْكُت َیا َمْوال

َ
 َهل

َّ
ِغْثیِن َو ِإال

َ
 أ

ُ
ُن َیُقول َكْرَكّدَ

ْ
َذى َو ِإَذا َصاَح ال

َ ْ
األ

َحِت  اُن َو ِإَذا َسّبَ ْشَق َمْن َعَصاَك َیا َرمْحَ
َ
 َما أ

ُ
ُة َتُقول ّیَ َ َحِت احلْ ُقْدَرِة ُسْبَحاَنُه َو ِإَذا َسّبَ

ْ
َز ِبال  ُسْبَحاَن َمْن َتَعّزَ

ُ
ِمُر َیُقول ِإَذا َصاَح الّنَ

 
َّ

َیَة َو ِإْن  ِمْن  یَشْ ٍء  ِإال
ْ

 َهِذِه ال
َ

َّ َتال ُه ثُ ّبَ َمُد ِبِه َر ُه َتْسِبیٌح حَیْ
َ
 َو ل

َّ
َق اهلُل ِمْن یَشْ ٍء ِإال

َ
 ع َما َخل

َ
َّ َقال ّرُ یَشْ ٌء َوْحٌش ثُ

َ
 الّش

ُ
َعْقَرُب َتُقول

ْ
ال

ْمِدِه  َو لِكْن  ال َتْفَقُهوَن  َتْسِبیَحُهْم . اخلرائج و اجلرائح، ج 1، ص2۴8. ُح  حِبَ ُیَسّبِ
1 .  الكایف، ج 1، ص513.
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تاچارهایبیاندیشد.امام؟ع؟فرمود:اورابهداخلقفسدرندگانبیاندازید،زیرا
گراوهمانزینب؟اهس؟باشدزنده گوشتفرزندانفاطمه؟اهس؟برآنانحراماستوا
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فرزندانفاطمه؟اهس؟استدرداخلاین گمانمیکنداز که خواندوفرمود:هرکسی

قفسبنشیند«.1

 
ُ

ل َتَوّكِ ُ ا الْ َ  لَ
َ

ْیَنُب ِبْنُت َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل؟ص؟ َفَقال ا َز َ هّنَ
َ
ِعی أ ٌة َتّدَ

َ
ِل اْمَرأ َتَوّكِ ُ اِم الْ ّیَ

َ
  َظَهَرْت یِف أ

َ
ْعَفِرّیَ َقال َ َبا َهاِشٍم اجلْ

َ
ّنَ أ

َ
1 .  أ

یِس َو 
ْ
 َرأ

َ
 اهلِل ص َمَسَح َعىل

َ
ْت ِإّنَ َرُسول

َ
ِننَی. َفَقال ٌة َو َقْد َمَض ِمْن َوْقِت َوَفاِة َرُسوِل اهلِل؟ص؟ َما َمَض ِمَن الّسِ ٌة َشاّبَ

َ
ْنِت اْمَرأ

َ
أ

 
ُ

ل َتَوّكِ ُ ْم. َفَدَعا الْ هْیِ
َ
اَجُة َفِصْرُت ِإل َ ِحَقْتیِن احلْ

َ
َغاَیِة َفل

ْ
 َهِذِه ال

َ
اِس ِإیل ْظَهْر ِللّنَ

َ
ْ أ َبِعنَی َسَنًة َو ملَ ْر

َ
ِ أ

ّ
َّ َشَبایِب یِف ُكل ْن َیُرّدَ َعىلَ

َ
 اهلَل أ

َ
ل

َ
َسأ

ا َما  َ  لَ
َ

ْیَنَب ِبْنِت َفاِطَمَة ع یِف َسَنِة َكَذا َفَقال اَعٌة َوَفاَة َز ا َفَرَوى مَجَ َ َفُهْم َحالَ ْیٍش َفَعّرَ اِس َو ُقَر َعّبَ
ْ
َد ال

ْ
یِب َطاِلٍب َو ُول

َ
َمَشاِیَخ آِل أ

 
ُ

ل َتَوّكِ ُ ُم الْ ُ  لَ
َ

 َمْوٌت. َفَقال
َ

ْم ُیْعَرْف ِلی َحَیاٌة َو ال
َ
اِس َفل  َعِن الّنَ

ً
ْمِری َكاَن َمْسُتورا

َ
ْت َكِذٌب َو ُزوٌر َفِإّنَ أ

َ
َواَیِة َفَقال َتُقوِلنَی یِف َهِذِه الّرِ

َزُمَها. 
ْ
ٍة َتل ّجَ  حِبُ

َّ
َعْت ِإال ا اّدَ ا َعّمَ َ ْنِزلَ

ُ
 أ

َ
اِس ِإْن ال َعّبَ

ْ
َنا َبِری ٌء ِمَن ال

َ
 أ

َ
 َقال

َ
وا ال

ُ
َواَیِة َقال ِة َغْیَر َهِذِه الّرِ

َ
ْرأ َ  َهِذِه الْ

َ
ٌة َعىل  ِعْنَدُكْم ُحّجَ

ْ
َهل

 
َ

ِة َفَقال
َ
ْرأ َ َبِر الْ ْخَبَرُه خِبَ

َ
ْیِه َفَحَضَر َفأ

َ
ِة َغْیَر َما ِعْنَدَنا َفَبَعَث ِإل ّجَ ُ  ِمَن احلْ

ً
 ِعْنَدُه َشْیئا

َّ
َعل

َ
َضا ع َفل ِد ْبِن الّرِ ّمَ ْحِضْر َعىِلَّ ْبَن حُمَ

َ
وا َفأ

ُ
َقال

ا  َ ْنِزلَ
ُ
 أ

َ
ْن  ال

َ
ْفُت أ

َ
َواَیِة َو َقْد َحل  َهِذِه الّرِ

َ
ِء َقْد َرَوْوا ِمْثل

َ
 َفِإّنَ َهُؤال

َ
َیْت یِف َسَنِة َكَذا یِف َشْهِر َكَذا یِف َیْوِم َكَذا َقال ْیَنَب ُتُوّفِ َكَذَبْت َفِإّنَ َز

 
َ

َمٌة َعىل ّرَ ِد َفاِطَمَة حُمَ
ْ
وُم ُول ُ  حلُ

َ
 َو َما ِهَی َقال

َ
َزُم َغْیَرَها َقال

ْ
َزُمَها َو َتل

ْ
ٌة َتل ْیَك َفَهاُهَنا ُحّجَ

َ
 َعل

َ
 َو ال

َ
َزُمَها. َقال

ْ
ٍة َتل ّجَ  حِبُ

َّ
َعْت ِإال ا اّدَ َعّمَ

 َفَهاُهَنا 
َ

یُد َقْتىِل َقال ُه ُیِر ْت ِإّنَ
َ
ا َما َتُقوِلنَی َقال َ  لَ

َ
َباُع َفَقال َها الّسِ  َتُضّرُ

َ
ِد َفاِطَمَة َفال

ْ
َباِع َفِإْن َكاَنْت ِمْن ُول  الّسِ

َ
ا ِإیل َ ْنِزلْ

َ
َباِع َفأ الّسِ

ِبنَی  ُهَو  َتَعّصِ ُ  َبْعُض الْ
َ

ِمیِع َفَقال َ َرْت ُوُجوُه اجلْ َقْد َتَغّیَ
َ
 َفَو اهلِل ل

َ
ْم َقال  َمْن ِشْئَت ِمهْنُ

ْ
ْنِزل

َ
؟ع؟ َفأ َسنْیِ ُ َسِن َو احلْ َ ِد احلْ

ْ
اَعٌة ِمْن ُول مَجَ

َسِن  َ َبا احلْ
َ
 َیا أ

َ
ْمِرِه ُصْنٌع. َفَقال

َ
ُه یِف أ

َ
ْن َیُكوَن ل

َ
ْن َیْذَهَب ِمْن َغْیِر أ

َ
 َذِلَك َرَجاَء أ

َ
 ِإیل

ُ
ل َتَوّكِ ُ  الْ

َ
ال َ  َیُكوُن ُهَو. فَ

َ
 َغْیِرِه مِلَ ال

َ
 َعىل

ُ
یل حُیِ

ُسِد 
ُ ْ
ٌة ِمَن األ َباِع َو َكاَنْت ِسّتَ ٍم َو ُفِتَح َعِن الّسِ

َّ
یِتَ ِبُسل

ُ
 ِإْن َشاَء اهلُل َفأ

ُ
ْفَعل

َ
  أ

َ
 َقال

ْ
 َفاْفَعل

َ
ْیَك َقال

َ
 َذاَك ِإل

َ
ْنَت َذِلَك َقال

َ
 َیُكوُن أ

َ
مِلَ ال

ْیِدهَیا َو َوَضَعْت 
َ
ْت ِبأ ْنُفِسَها َبنْیَ َیَدْیِه َو َمّدَ

َ
ْیِه َو َرَمْت ِبأ

َ
ُسوُد ِإل

ُ ْ
َس َصاَرِت األ

َ
 َو َجل

َ
ا َدَخل ّمَ

َ
ا َفل هْیَ

َ
َسِن ع ِإل َ ُبو احلْ

َ
َماُم أ ِ

ْ
 ال

َ
َفَنَزل

َها 
ُّ
ْت ُكل

َ
 َناِحَیًة َحیّتَ اْعَتَزل

ُ
 ااِلْعِتَزاِل َفَیْعَتِزل

َ
ُه  ِبَیِدِه ِإیل

َ
َّ ُیِشیُر ل ا ِبَیِدِه ثُ ِ َواِحٍد ِمهْنَ

ّ
ِس ُكل

ْ
 َرأ

َ
َسُح َعىل  َیْ

َ
ُرُءوَسَها َبنْیَ َیَدْیِه. َفَجَعل

َرْدَنا ِبَك 
َ
َسِن َما أ َ َبا احلْ

َ
ُه أ

َ
 ل

َ
ْن َیْنَتِشَر َخَبُرُه َفَقال

َ
 أ

َ
 َفَباِدْر ِبِإْخَراِجِه ِمْن ُهَناَك َقْبل

ً
یُر َما َكاَن َهَذا َصَوابا َوِز

ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
َو َقاَمْت  ِبِإَزاِئِه. َفَقال

ا َوَضَع  ّمَ
َ
ُح ِبِثَیاِبِه. َفل ُه َتَتَمّسَ

َ
ِم َو ِهَی َحْول

َّ
ل  الّسُ

َ
ْن َتْصَعَد َفَقاَم َو َصاَر ِإیل

َ
ِحّبُ أ

ُ
َت َفأ

ْ
ا ُقل  َیِقنٍی مِمَّ

َ
ْن َنُكوَن َعىل

َ
َرْدَنا أ

َ
ا أ َ  َو ِإّنَ

ً
ُسوءا

َیْجِلْس یِف 
ْ
ِد َفاِطَمَة َفل

ْ
ُه ِمْن ُول ّنَ

َ
 َمْن َزَعَم أ

ُّ
 ُكل

َ
ْن َتْرِجَع َفَرَجَعْت َو َصِعَد َفَقال

َ
َشاَر ِبَیِدِه أ

َ
ا َو أ هْیَ

َ
َتَفَت ِإل

ْ
ِل َدَرَجٍة ال ّوَ

َ
 أ

َ
ُه َعىل

َ
ِرْجل

 
ُ

ل َتَوّكِ ُ  الْ
َ

ُت. َفَقال
ْ
 َما ُقل

َ
ّرُ َعىل

ُ
یِن الّض

َ
ل ٍن مَحَ

َ
َنا ِبْنُت ُفال

َ
  َو أ

َ
َباِطل

ْ
َعْیُت  ال ْت اهلَل اهلَل اّدَ

َ
یِل. َقال  اْنِز

ُ
ل َتَوّكِ ُ ا الْ َ  لَ

َ
ْجِلِس. َفَقال َ َذِلَك الْ

ا. اخلرائج و اجلرائح، ج 1، ص۴۰۴. هْیَ
َ
ْحَسَنْت ِإل

َ
ا ِمْنُه َو أ َباِع َفَبَعَثْت َواِلَدُتُه َو اْسَتْوَهَبهْتَ  الّسِ

َ
ُقوَها ِإیل

ْ
ل
َ
أ
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 � َ َسث � �ج
�نَ
أَ
م� �

�نَّ ْل �إِ
نکتهقابلتوجهاینکه؛احمدبصریبااستنادنادرستبهآیه»>�ةُ

لٌه و�ِ�ٌ�<؛بگومنبشرىچونشماهستم،جزاینکهبه لُهُكْم �إِ م� �إ
�نَّ
أَ
ّى �

َ
ل وحی �إ ُكْم �ی

ُ
ل ْ ِم�ث

پایینآوردن منوحیمیشود.هماناخداىشماخدایییگانهاست«.1سعیدر
بتواندآنانرادرسطح اینرهگذر سطحقدرتهایالهیاوصیاء؟ع؟دارد،2تااز

انسانهایعادیجلوهدادهوخودرابهمرتبهحضراتمعصومین؟مهع؟برساند.
ایندرحالیاستکهاواًلمراداینآیه،خلعقدرتهایالهیازپیامبراکرم؟ص؟
 � �ن ُ و�ج

ُ
ل و� �ةُ

ُ
�ل کهمیفرماید:>َو �ة نبودهبلکهآیهمذکوردرمقامپاسخبهآیهقبلیاست

<؛ و�ن
ُ
� عاِمل �ن

�نَّ �ْعَمْل �إِ ا�جٌ �نَ َك ِ�حج ِ �ن �یْ َ � َو �ج �ن ِ �ن �یْ َ ٌ� َو ِم�نْ �ج � َو�ةْ �ن ��نِ دن
آ
ى � ِ

ِ� َو �ن �یْ
َ
ل � �إِ ْدُعو�ن � �ةَ �ةٍ ِمّمَ

ِك�نَّ
أَ
ى � ِ

�ن

میگوینددلهاىماازپذیرفتنآنچهمارابهسویشمیخوانیددرغالفهاییروى
کارخود گوشهایمانسنگینیاستوبینماوتوحجابیاستتو هماستودر
آیهبعدفرمود:اىپیامبربه گویاخداونددر کرد«.3 کارخودخواهیم کهمانیز کن
ایشانبگومنبشرىمانندشماهستموجنسدیگرىمخالفجنسشماندارم،
کالممبه گوششمانرسدویا تابینمنوشماحایلوحجابیباشدویاسخنمبه

کهبهمنوحیمیشود.۴ دلهاىشماواردنشود.تنهاتفاوتمنباشماایناست
آیه،همجنسبودنپیامبر؟ص؟وانسانبودنایشان بنابراین،خداوندمتعالدر
آیهقبلرادادهاستکهدرمدعی اینطریقپاسخآناندر رابهکفارگوشزدکردهواز
کهحرفپیامبر؟ص؟رانمیفهمند!واینمرتبهازسخنمنافاتیبا آنشدهبودند

سایرمقاماتوقدرتهایالهیآنحضرتندارد.
الهی بشریحجج فوق قدرتهای به کریم، قرآن  از متعددی آیات  در ثانیًا
اولی نیزبهطریق کهاوصیاء؟ع؟ آنانمؤیدآناست کهتمامی اشارهشدهاست
توانانجامامورخارقالعادهوغیرعادیرادارند.بهعنواننمونه؛داستانحضرت

2 .  عقائد االسالم، ص1.28۰ . فصلت، 6.

۴ .  املیزان یف تفسیر القرآن، ج 17، ص 3.361 .  فصلت، 5.
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کهسخنانمورچهوهدهدرامتوجهمیشودوباآنانسخن سلیماندرسورهنمل
میگوید.1

گراحمدبصریدرصددآناستتاتمامیقدرتهاونشانههاوودایع ثالثًاا
کند،بااینحسابچهپاسخیبرایطولعمرغیرعادی الهیراازاوصیاءخلع
اینمقدار کمتراز کهمیانگینعمرانسانهابسیار امامدوازدهم؟ع؟دارد؟درحالی

بودهوچنینچیزیخارجازفهمودرکبشریاست.
سایر با تمایزشان وجه شدن روشن جهت به اوصیاء؟مهع؟، و ائمه بنابراین،
کریم انسانها،دارایقدرتهاوودایعویژهایهستندواینمطلبموردتأییدقرآن

وروایاتمتواترمعصومین؟مهع؟میباشد.

علـم  ��
یکیازشاخصههایمعرفتوشناختحجتهایالهی؟ع؟،همانعلمی
گردیدهواوصیاءپیامبر؟ص؟ کهازجانبخداوندبهخانداننبوت؟ع؟عطا است
یکیپسازدیگریحاملووارثآنعلممیباشند.اینعلمدارایشاخصههایی
روایات تعبیر  امامتشخیصدادهمیشود.در ازغیر امام بهواسطهآن، که است

معصومین؟مهع؟بهسهشاخصهازعلماماماشارهشدهاست:

روایت اول
َدهةً ِم�نَ  �أِ

�نْ
أَ
َعَل � َ َی َو �ج �ةِ َ َم َم� �ج

ْ
ى َو ِعل َم َم� َم�نَ

ْ
� ِعل ْعَ���نَ

أَ
�ةِ َو � َوِ��یَّ

ْ
�ل � �جِ �نَ

َ
ّص � َم�نْ  �نَ »�یَ

�ِء؛ معاویه بن وهب می گوید: از محضر  �یَ �جِ
�نْ
اأَ

ْ
�ةَ �ل

َ � َوَر�ث �نَ
َ
َعل َ � َو �ج �نَ �یْ

َ
ل ْهِوی �إِ �ِس �ةَ

�ل�نَّ

را  دعا  این  كه  شنیدم  پس  دادند.  اجازه  و  خواستم  اجازه  صادق؟ع؟  امام 
می خواند: ای آنکه ما را برای جانشینی و وصایت پیامبر ویژه داشتی، دانش 

1 .  منل، 2۴-18.
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پیشین و دانش باقیمانده و پسین را به ما ارزانی فرمودی؛ دل های مردمان را 
شیفته ما ساختی، و ما را وارثین انبیاء قرار دادی«.1 

روایت دوم
 �ُ ��جِ عنَ

ْ
� �ل ّمَ

أَ
ٌ� َو � ِس�ی �نْ �ةَ ى �نَ َم�صنِ

ْ
� �ل ّمَ

أَ
؛ � ٌ ٌ�، َو َ�اِد�ث ا�جِ ، َو عنَ ٍ� : َم��نٍ ُ ْو�ج

أَ
�ةِ �

َ ا�ث
َ
ل

َ ى  �ث
َ
� َعل ُم�نَ

ْ
»ِعل

�، َو  ِم�نَ
ْ
ُل ِعل صنَ �نْ

أَ
ْسَم�ِع، َو ُهَو �

اأَ
ْ
ى �ل ِ

ٌ� �ن �ةْ ، َو �نَ و�جِ
ُ
ل �ةُ

ْ
ى �ل ِ

�نٌ �ن
دنْ �ةَ ُ �نَ َح�ِد�ث

ْ
� �ل ّمَ

أَ
، َو � و�نٌ َمْو�ةُ �نَ

�؟ص؟؛ نایب چهارم امام مهدی؟ع؟ می فرماید: به آن حضرت  �نَ ِ
�یّ �جِ

ْعَد �نَ َ ّىَ �ج �جِ
ا �نَ

َ
ل

دهند.  توضیح  برایم  است  ایشان  علم  حقیقت  درباره  آنچه  تا  نوشتم 
گذشته و  امام؟ع؟ نوشت: »علم ما اهل بیت؟مهع؟ بر سه نوع است: علم به 
آینده و حادث. علم گذشته، تفسیر است و علم آینده، موقوف است و علم 
بهترین  بخش،  این  گوش هاست.  در  زمزمه  و  قلوب،  در  انداختن  حادث، 

علم ماست و بعد از پیامبر ما، رسول دیگرى نخواهد بود«.  

روایت سوم
ى  ِ

َس �ن �یْ
َ
َم� ل ُهَم� �جِ �ةُ

أْ
� �جَ

�نْ
اأَ

َ
ُهَم� َو ل ُم ِم�نْ

َ
ْعل

أَ
ِى �

�نّ
أَ
ُهَم� � ْ��ةُ �جَ

�نْ
اأَ

َ
ِ� ل صنِ حنَ

ْ
�نَ ُموَ�ى َو �ل ْ �ی َ �ةُ �ج �نْ

ُ
ْو ك

َ
»ل

و�نُ 
ُ
ك َم َم� �یَ

ْ
� ِعل ْعَ��یَ ُ ْم �ی

َ
َم َم� َك��نَ َو ل

ْ
� ِعل ْعِ��یَ

أُ
َ�؟ع؟ � صنِ حنَ

ْ
�نَّ ُموَ�ى َو �ل

ِهَم� ِلاأَ ِد�ی �یْ
أَ
�

؛  سیف  �ةً
َ ِوَر��ث ِه؟ص؟ 

َ
�لّل َرُسوِل  ِم�نْ  �ُه  �نَ

ْ َوِر�ث ْد  �ةَ َو  �َع�ةُ  �لّسَ وَم  �ةُ �ةَ َ��ةَّى  �نٌ  َكا�أِ ُهَو  َم�  َو 

كعبه( خدمت  كه در حجر)كنار خانه  تمار می گوید: جمعی از شیعه بودیم 
گر من همراه موسی و خضر بودم  امام صادق؟ع؟ بودیم، آن حضرت فرمود: ا
دست  در  چه  بدان  آنها  به  و  هستم  اعلم  دو  آن  از  من   كه  می گفتم  آنها  به 

1 .  بصائر الدرجات یف فضائل آل حممد صىل اهلل علهیم، ج 1، ص129.
2 .  دالئل المامه، ص52۴، ح۴95. مدینه املعاجز، ج8، ص1۰5، ح272۰. مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل، 

اخلامتة، ج 8، ص233.
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یرا به موسی و خضر؟ع؟ علم آنچه بوده داده شده  نداشتند خبر می دادم، ز
تا قیام ساعت نداده  بود  و آن چه خواهد  آنچه می باشد  آنها علم  به  و  بود 

 ما از رسول خدا آن را به خوبی ارث بردیم«.1 
ً
بودند و محققا

روایت چهارم
 � ّمَ

أَ
� َو   �ٌ ّسَ ُم�نَ �نَ ى  َم�صنِ

ْ
�ل  � ّمَ

أَ
� �نَ َ�اِد�ثٍ   َو   �ٍ ا�جِ عنَ َو  َم��نٍ  وٍه  ُ ُو�ج �ةِ 

َ ا�ث
َ
ل

َ �ث ى 
َ
َعل  � ِم�نَ

ْ
ِعل عنُ  

َ
ل »َم�جْ

 � ِم�نَ
ْ
ُل ِعل صنَ �نْ

أَ
ْسَم�ِع  َو ُهَو �

اأَ
ْ
ى �ل ِ

ٌ� �ن �ةْ و�جِ َو �نَ
ُ
ل �ةُ

ْ
ى �ل ِ

�نٌ �ن
دنْ �ةَ ُ �نَ َح�ِد�ث

ْ
� �ل ّمَ

أَ
وٌر َو � ُ �ج َم�نْ ُ� �نَ ��جِ عنَ

ْ
�ل

�؛ علی سائی از امام موسی كاظم؟ع؟ نقل می كند كه ایشان  �نَ ِ
�یّ �جِ

ْعَد �نَ َ ّىَ �ج �جِ
ا �نَ

َ
َو ل

گذشته و آینده و آنچه در حال  فرمود: دانش ما از سه جهت است، علم به 
گذشته براى ما تفسیر شده و اما راجع به  حاضر پدیدار می شود، اما راجع به 
آینده نوشته شده و اما آنچه پدید گردد گاهی در دل افتد و گاهی در گوش اثر 
كند، و این بهترین دانش ما است و در عین حال بعد از پیغمبر ما پیغمبرى 

نیست «.  
بودهوبتواند اینسهنوععلمبرخوردار برایناساس،مدعیوصایتبایستیاز

1 .  الكایف، ج 1، ص26۰.
2 .  مرحوم جملیس؟هر؟ در كتاب مرآه العقول، در تفسیر این سه نوع علم می فرماید:

باره  كرم؟ص؟ براى اهل بیت؟مهع؟ تفسیر كرده اند كه شامل علومی از وقایع گذشته در علم »ماىض« یعین علمی كه پیامبر ا
انبیاء و اّمت هاى پیشنی، و حوادث كه براى آنان اّتفاق افتاده و خبر از شروع امور و عوامل است.

ق می گیرد. لذا مراد از غابر، خبرهاى حتمی است كه مربوط به آینده 
ّ
مراد از علم »غابر«، علومی است كه به امور آینده تعل

جهان بوده و خمتّص به اهل بیت؟مهع؟ است. بدین سبب امئه؟مهع؟ از آن به »موقوف« به معنای؛ خمصوص تعبیر كرده اند. 
مراد از علم »حادث«، علمی است، كه با جتدد احوال موجودات، جتّدد پیدا كرده و تفصیل جممالت است. توضیح اینكه 
این علم با دو روش بدون واسطه، یعین »قذف یف القلوب« و روش با واسطه، یعین؛ »نقر یف االمساع« به امئه معصومنی؟مهع؟ 
اهلام می شود. لذا از آن جا كه ادعاى اهلام اهلی، ممكن است انسان را به توّهم نبّوت بیندازد، حضرت؟ع؟ در پایان به 

این نكته اشاره دارد كه پس از پیامبر ما، پیامبرى خنواهد آمد. مرآة العقول یف شرح أخبار آل الرسول؟ع؟، ج 3، ص136.
3 .  الكایف، ج 1،  ص26۴.
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مردمراازگذشتهوحالوآیندهباخبرسازد.ایندرحالیاستکهافرادیهمچون
گذشته احمدبصریازمسائلوعلوممربوطبهحالناتوانهستندتاچهرسدبه

وآینده!
را مهدی؟ع؟ امام  از پس مهدیین وجود محال، فرض بر گر ا اینکه؛ ضمن
پذیرفتهواحمدبصریرااولینمهدیبدانیم،بازهمچیزیبرایاودرخصوص
علماوصیاء؟ع؟اثباتنخواهدشد،زیرااینعلممختصبهدوازدهاماممعصوم
ازاهلبیت؟مهع؟بودهوشاملتمامیفرزندانازنسلرسولخدا؟ص؟نمیباشد.لذا

امامصادق؟ع؟بهیونسبنَظبیانفرمود:
ْ�َع  َ � سث �نَ �ی و�ةِ

أُ
�ُه ، َو � �نَ

ْ � َوِر�ث
�نَّ �إِ

، �نَ ِ �ة �یْ �جَ
ْ
ْهَل �ل

أَ
� � َد�نَ ِع�نْ َح �نَ ِ��ی َم �لّصَ

ْ
ِعل

ْ
َرْد�ةَ �ل

أَ
� � دنَ ُس �إِ

و�نُ ُ � �ی »�یَ
 ِ �ة �یْ �جَ

ْ
ْهِل �ل

أَ
ا�نَ ِم�نْ � كُّلُ َم�نْ كَ ِه �نَ

َ
�نَ َرُسوِل �لّل � ��جْ : �یَ �ةُ

ْ
ل �ةُ «. �نَ َ���جِ حنِ

ْ
ْصَل �ل َم�ةِ َو �نَ

ْ
ِحك

ْ
�ل

�نى  �ةُ �لا�ث ّمَ �أِ
اأَ

ْ
ا �ل

َّ
ل ُ� �إِ

َ �َل: »َم� َوِر�ث �ةَ اُم؟ �نَ
َ
ل ِهَم� �لّسَ �یْ

َ
�ِ�َم�ةَ َعل ُ� َعِلّىٍ َو �نَ

ْ
َ ُول َ َم� َوِر�ث َوِر�ث

�نُ  ُهْم َعِلّىُ �جْ
ُ
ل ّوَ

أَ
�َل: »� ِه. �ةَ

َ
�نَ َرُسوِل �لّل � ��جْ ِهْم ِلى �یَ : َسّمِ �ةُ

ْ
ل ِهْم« �ةُ �یْ

َ
ِه َعل

َ
اُم �لّل

َ
َ� َسل َ َعسث

�نُ  ُد �جْ ْعَدُه ُمَ�ّمَ َ ، َو �ج �نِ ْ ُحَس�ی
ْ
�نُ �ل ْعَدُه َعِلّىُ �جْ َ ، َو �ج �نُ ْ ُحَس�ی

ْ
َحَس�نُ َو �ل

ْ
ْعَدُه �ل َ ، َو �ج �جِى َ��ِل�جٍ

أَ
�

ٌد،  ْعَد َعِلّىٍ ُمَ�ّمَ َ ُ�، َو �ج �نُ ْ ْعَد ُموَ�ى َعِلّىٌ ��ج َ ِ�ی، َو �ج
َ
ْعِدی ُموَ�ى َول َ �، َو �ج �نَ

أَ
ْعَدُه � َ ، َو �ج َعِلّىٍ

 ،� َ��نَ
َ

ُه َو َ�ّه
َ
� �لّل ��نَ ، �ْ�َ��نَ �ةُ َّ ُح�ج

ْ
َحَس�نِ �ل

ْ
ْعَد �ل َ ، َو �ج َحَس�نُ

ْ
ْعَد َعِلّىٍ �ل َ ، َو �ج ٍد َعِلّىٌ ْعَد ُمَ�ّمَ َ َو �ج

گر علم  صحیح  را می طلبی   ؛ ای  یونس ! ا �نَ ِم�ی
َ
ع�ل

ْ
 ِم�نَ �ل

ً
���َ

أَ
�ةِ � وأْ ُ ْم �ی

َ
� م� ل �نَ �ی و�ةِ

أُ
َو �

ما  به   میراث   عنوان   به   علم   آن   كه   یرا  ز است.  البیت   أهل   ما  نزد  كه   بدان  
رسیده  است ، و به  ما شرح  حکمت  و فصل  خطاب  عطا شده  است . یونس  
آن   اهل  بیت  هستند  از  آنانکه   تمام   آیا  اهلل!  یابن رسول  می گوید: من  گفتم : 
از علی و فاطمه  به  میراث  برده اید؟!  كه  شما  را ارث  برده اند همانطور  علم  
حضرت  فرمود: آنرا به   ارث  نمی برند مگر امامان  دوازده گانه ! یونس  می گوید: 
اّول   فرمود:  ببر! حضرت   نام   برای  من   را  ایشان   اهلل !  یابن  رسول   عرض  كردم : 
ایشان  علی بن  أبی طالب  است  و پس  از او حسن  و حسین  و پس  از او علی 
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از من  موسی   او من  و پس   از  او محّمد بن  علی و پس   از  بن  الحسین  و پس  
فرزندم  و پس  از موسی  علی پسرش  و پس  از علی محّمد و پس  از محّمد علی 
و پس  از علی حسن  و پس  از حسن ، حّجت؟ع؟ است ؛ خداوند ما را برگزیده  
كه  به  احدی   است  و تطهیر نموده  است  و به  ما عنایت  فرموده  است  آنچه  را 

از عالمیان  نداده  است «.1
اهلل؟ص؟ رسول اوصیاء شناخت راههای  از یکی ائمه؟مهع؟، بیان  در بنابراین
نباشد. آنبرخوردار ایشاناز علومیاستکهمختصبهآنانبودهوشخصیغیراز

لذادربارهمؤلفههایجزئیاینعلمفرمودهاند:
گذشتهو اوسئوالشدجوابدهد)از ؛بهمحضاینکهاز �جَ �ی �جِ �یُ

َل �نَ
أَ
ُْس� �نْ �ی

أَ
�

حالوآینده(.
کنندهساکتبود،بدونشنیدنسئوالبه گرسئوال ؛ا ِدیأَ �ةَ �جْ �یَ

ُ� �نَ �ةَ َع�نْ
َ
ُْسك �نْ �ی

أَ
�

اوپاسخدهد.
ٍ�؛مردمراازحوادثآیندهباخبرسازد.2 ى عنَ ِ

و�نُ �ن
ُ
ك َم� �یَ �َس �جِ

َ� �ل�نَّ �جِ
حنْ ُ �ی

کنید.۴ اودربارهاتفاقاتمهموبزرگسئوال م3؛از ��أِ َع�نَ
ْ
َك  �ل

ْ
ل وُه  َع�نْ  �ةِ

ُ
ل
أَ
�ْس� �نَ

6. َ���جِ حنِ
ْ
ْصلَ  �ل َس��جَ َو �نَ

�نْ
اأَ

ْ
�۵َو �ل ا�یَ

َ
ل �جَ

ْ
� َو �ل ��یَ َم�نَ

ْ
ْم�ةُ �ل ِ

ّ
ُعل

مؤلفهها این به پاسخ در بصری احمد اتباع اینکه؛چنانچه توجه قابل نکته
گفتهمیشود: کتباحمدبصریدربرگیرندههمهاینمؤلفاتاست، که بگویند

کتابهاوپرسشوپاسخها اواًلهیچدلیلوسندیمبنیبرنوشتهشدناین

1 .  خمتصر البصائر، ص329 و إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 2، ص182 و النصاف یف النص عىل األمئة الثین 
عشر؟مهع؟، ص۴67 و حبار األنوار، ج 36، ص۴۰۴.

2 .  الكایف، ج 1، ص285.
وائب الكبیرة أنذره بعظامئ األمور. دیدة والّنَ

َ
: مجع َعظیمة، عظامُئ األمور: املصائب الّش 3 .  َعَظامِئُ

5 .  املنایا و البالیا: آجال الناس و مصائبم.۴ .  نعماین، الغیبة، ص173.

6 .  الكایف، ج 1، ص196.
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شاخه در بصری احمد انصار شهادت طبق و ندارد وجود بصری احمد توسط
کتابهانوشتهشیوخانصارمکتبمیباشد. رایاتسود،تمامیاین

محتوای معصومین؟مهع؟، ائمه دیدگاه از علم بندی تقسیم اساس بر ثانیًا
و باتقسیماتمذکورهیچمطابقتینداشته کتابهایمنسوببهاحمدبصری
کتبتاریخنباشد(،حالوآینده کهدر گذشته)گذشتهای کلمهدرباره حتییک

نیامدهاست.
تناقضات،  از  سرشار بصری احمد به منسوب کتابهای محتوای ثالثًا
گرعلم کها مغالطات،اقتباسات،التقاطاتونکاتغیرعلمیاست.درحالی
کریم اوبهمنبعوحیمتصلبود،نبایددرآناختالفیپیدامیشد،چنانچهقرآن
نزدغیر گراینقرآناز <؛ا

ً
�� �ی  َك�ث

ً
� لا�ن �ةِ

ِ� ��نْ �ی ُ�و� �ن َو�جَ
َ
ِه ل

َ
ِ� �لّل �یْ

ِد عنَ ْو ك��نَ ِم�نْ ِع�نْ
َ
فرمود:»>َو ل

خدابوداختالففراوانیدرآنمییافتند«.1

معـجزه ��
ازجملهشاخصههایشناختاوصیاءپیامبراکرم؟ص؟،برخورداریازمعجزه
است،لذادرمقاماثباتصحتادعاءوهمچنیندرمقاماحتجاجبامنکرین،
شده شمارش اوصیاء؟ع؟، معرفت قانون ردیف در و داشته موضوعیت معجزه
است.نتیجهمعجزهالهی،القاءعجزوناتوانیدربرابرفرستادهالهیوتسلطایشان
آوردهاست: و بهاینحقیقتاشارهفرموده کریم کهقرآن الهیاست بردشمنان
ٌ�<؛لیکناینخداوند د�ی ْى ٍء �ةَ

َ ُه َعلى  ُكّلِ �ث
َ
�ُء َو �لّل َسث ُه َعلى  َم�نْ �ی

َ
ُط ُرُسل ِ

ّ
َُسل َه �ی

َ
»>َو لِك�نَّ �لّل

کهاوبرهرچیزىقادر کهبخواهدمسلطمیکند کهرسوالنخودرابرهرکس است
است«.2

2.  حشر، 1.6.  نساء، 82. 
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اینتسلط،نشانهاتصالمدعیبهوحیبودهونشانگرصدقادعاءخواهدبود.
کارآمدیمعجزهتصریحفرمودهوآمدهاست: روایاتنیزبهاینجنبهاز چنانچهدر
�َءُه َو  �یَ �جِ

�نْ
أَ
ّلَ � ُه َع�نَّ َو �جَ

َ
ْعَطی �لّل

أَ
هةٍ �

َّ
ّیِ ِعل

ِه؟ع؟ ِلاأَ
َ
ِد �لّل �جِى َع�جْ

�ةُ ِلاأَ
ْ
ل �َل: �ةُ ٍ� �ةَ ِص�ی َ �جِى �ج

أَ
َع�نْ �

هةُ  �نَ ُمْع�جِ
ْ
ِ� َو �ل ى �جِ

�ةَ
أَ
ِ َم�نْ � ى ِ�ْد�ة

َ
لًا َعل و�نَ َدِل�ی

ُ
ك �َل »ِل�یَ �ةَ هةَ �نَ �نَ ُمْع�جِ

ْ
ْعَ��ُكُم �ل

أَ
ُه َو �

َ
ُرُسل

ِ ِم�نْ  �ِد�ة ِ� ِ�ْد�ةُ �لّصَ ْعَ��نَ �جِ ُ� ِل�یُ َ �ج ُه َو ُ��جَ
َ
�َءُه َو ُرُسل �یَ �جِ

�نْ
أَ
ا �

َّ
ل َه� �إِ ْعِ��ی ُ ا �ی

َ
ِه  ل

َ
اَم�ةٌ ِلّل

َ
َعل

چه  به  كردم،  عرض  صادق؟ع؟  امام  به  می گوید:  بصیر  ابا  ؛  �جِ كَادنِ
ْ
�ل �جِ  دنِ

َ
ك

دلیلی، خداوند به انبیاء و رسوالنش و به شما معجزه داد؟ فرمود: تا دلیلی 
آن  كه  است  خداوند  از  نشانه ای  معجزه  و  باشد  معجزه  صاحب  صدق  بر 
وسیله   به  تا  نمی دهد،  خود  حجت های  و  فرستادگان  و  پیامبران  به  جز  را 
دروغین(  )مّدعیان  دروغگویی  از  خدا(  با  ارتباط  )مّدعیان  راستگویی  آن، 

شناخته شود«.1 
کریم،معرفیحجتهایالهیبااستفادهازمعجزهمشاهده بامراجعهبهقرآن
ودر کرده رامعرفی نوبتخود ازمعجزه، بااستفاده موارد، برخی کهدر میگردد
کردهاند.بهعنوانمثال برخیمواردنیزبااستفادهازمعجزه،نبوتخودرااثبات
کهدرهنگامنوزادی،بهامرخداوندبه درداستانحضرتعیسی؟ع؟آمدهاست

آمدوخودراپیامبرخدانامید: سخندر
�ةُ َو  �نَ م� ُك�نْ �یْ

أَ
� 

ً
�َركا �نى  ُم�ج

َ
َعل َ � َو �ج �یًّ �جِ

�نى  �نَ
َ
َعل َ ��جَ َو �ج ِك�ة

ْ
َِى �ل

��ن �ة
آ
ِه �

َ
ُد �لّل ِى َع�جْ

�نّ �َل �إِ »�ة
كتاب  �؛ گفت: من بنده خدایم، مرا  َ��یًّ ُدْم�ةُ  ك�هةِ م�  �ل�نَّ َو  لاهةِ  �لّصَ �جِ ْو���نى  

أَ
�

داده و پیغمبر كرده و هر جا كه باشم با بركتم كرده است، و به نماز و زكات ما 
كه زنده باشم سفارشم فرموده است«  دام 

اعجاز از استفاده با که آنهستیم موسی؟ع؟،شاهد نبوت درباره همچنین
الهی،بهمعرفیواثباتنبوتخویشمبادرتفرمودهاست:

1 .  علل الشرایع، ج1، ص122 و الفصول املهمه، ج1، ص386 و اثبات اهلداة، ج1، ص1۴7 و مدینة املعاجز، ج1، ص۴2.
2 .  مرمی، 31-3۰.
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�نَ  �یْ
َ
ْ� ك �نُ ��نْ ه� �نَ ُمو� �جِ

َ
ل �نَ ِ� �نَ �أِ

َ
ْ�َعْو�نَ َو َملا لى  �نِ � �إِ �ن ��ةِ �ی

آ
� ْعِدِهْم مو�ى  �جِ َ � ِم�نْ �ج �ن ْ َع�ث َ ّمَ �ج

ُ »�ث
�ةٌ  �ی �نَ َ��ة م�ی

َ
ع�ل

ْ
�ل  ِ

ّ ِى َرُسوٌل ِم�نْ َر�ج
�نّ �إِ  

ْ�َعْو�نُ �نِ  � �ی �َل ُمو�ى   َو �ة �نَ  ِسد�ی ُم�نْ
ْ
�ل �ةُ  �جَ كا�نَ عا�ةِ

�نى   َ �ج َمِعَی  ْرِسْل 
أَ
� �نَ ْم 

ُ
ك ِ

ّ َر�ج �ةٍ ِم�نْ  �نَ ِ
�یّ �جَ �جِ ْم 

ُ
ك �ةُ �أْ ْد �جِ �ةَ َح�ةَّ 

ْ
�ل  

لاَّ �إِ ِه 
َ
�لّل ى 

َ
َعل وَل  �ةُ

أَ
� لا  �نْ 

أَ
� َعلى  

ی  َعص�ُه  �ة
ْ
ل
أَ
� �نَ �نَ �ی �ِد�ة �ةَ ِم�نَ �لّصَ �نْ

ُ
�نْ ك ه� �إِ �ةِ �جِ

أْ
� �ةٍ �نَ �یَ

آ
� �ةَ �جِ �أْ �ةَ �جِ �نْ

ُ
�نْ ك �َل �إِ َل �ة �ی ْس���أ �إِ

؛ از پس آنها موسی؟ع؟  �نَ ��ی ِ ��ن
�ُء ِلل�نَّ صن �یْ َ � ِهَی �ج دن �إِ

َدُه �نَ َع �یَ �نَ �نٌ َو �نَ �ی ��نٌ ُم�ج ْع�ج
ُ � ِهَی �ث دن �إِ

�نَ

آن ستم  درباره  كه  فرستادیم  او  بزرگان  و  فرعون  آیه هاى خویش بسوى  با  را 
كردند، بنگر سرانجام تبهکاران چگونه بود. موسی؟ع؟ گفت اى فرعون من 
نگویم،  حق  جز  خدا  درباره  اینکه  بر  سزاوارم  جهانیانم،  پروردگار  فرستاده 
من  با  را  اسرائیل  بنی  این  بر  بنا  آورده ام،  پروردگارتان  از  نشانه اى  شما  براى 
كه نشانه اى آورده اى آن را بیاور.  گر راست می گویی  گفت: ا بفرست. فرعون 
و  شد  بزرگ  اژدهایی  دم  در  كه  بیفکند  خویش  عصاى  موسی؟ع؟  سپس 

كه در دید بینندگان سفید و نورانی می نمود«.1  دست خویش را برون آورد 
اینروی،یکیازنشانههایشناختامامووصیپیامبر؟ص؟،معجزهاست از
بیانخصائصائمهفرمود: روایاتنیزبداناشارهشدهوامامصادق؟ع؟در کهدر

ل...؛ برای امام ده  ِل�ی
َ

�نُ َو �لّ� ُمْع�جِ
ْ
ُه  �ل

َ
و�نَ  ل

ُ
ك َم�ِم... َو �یَ اإِ

ْ
��ةِ �ل َص�ٍل ِم�نْ ِ��نَ ُ� �نِ ْ »َعسث

صفت است... و برای او معجزه و دلیل است«.  
روایتیدیگر،معجزهراراهشناختامامدانستهاست: همچنیندر

َم�َمُ�؟  �إِ ُد  َع�جْ
ْ
�ل ْعِ��نُ  َ �ی ْى ٍء 

َ ّیِ �ث
أَ
� �جِ ِ ؟ع؟:  �ِد�ة

َ
ِللّص �ةُ 

ْ
ل �ةُ �َل:  �ةَ ٍس،  �یْ

�ةَ �نُ  �جْ �جُ 
َّ
ُمَهل َع�ن 

ى 
َ
َدُه  َعل َع �یَ ّمَ َو�نَ

ُ ، �ث َه�جَ ُط دنَ َح��أِ
ْ
� �ل دنَ �إِ

ٍط، �نَ ى َ�ا�أِ
َ
َدُه َعل َع �یَ �. َو َو�نَ

دنَ
َ
َعَل ك �نْ َ �نْ �ی

أَ
�َل: � �ةَ

قیس  بن  ب 
ّ
ُمهل َم�َم ؛  اإِ

ْ
�ل ْعِ��نُ   َ �ی  �

َهدنَ �جِ �َل:  �ةَ ّمَ 
ُ �ث َه�،  َس�َع�ةِ ِم�نْ  �ةْ  ْوَر�ةَ

أَ
� �نَ �ةٍ  ْسُ�َو��نَ

أُ
�

امام خود  با چه نشانه ای  انسان  كردم؛  امام صادق؟ع؟ عرض  به  می گوید: 
كند: سپس دستش را بر روی دیوار  را می شناسد؟ فرمود: اینکه امام اینگونه 

2 .  اخلصال، ج 2، ص1.۴28 .  اعراف، 1۰8-1۰3.
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كرد، سپس دستش را بر روی ستون  گذاشت و در این هنگام دیوار حركت 
این  با  امام  فرمود:  سپس  شد.  متالشی  لحظه  همان  در  و  گذاشت  پایه  و 

شناخته می شود«.1
مقـــاماحتجــــاجبـــامـــــردیهودیواثباتصــــدق امیرالمؤمنـــینعلی؟ع؟در

وصایتش،خودرادارایمعجزهآشکاردانستوفرمود:
َهِدی  ْ َم�ُل �سث حجِ

ْ
َه� �ل �ةُ َّ �ی

أَ
� � ُهوِد �یَ �یَ

ْ
َم�َل �ل �َدى حجِ ّمَ �نَ

ُ �ِهَ�هةُ �ث �جَ
ْ
هةُ �ل �نَ ُمْع�جِ

ْ
�ةً ِهَی  �ل َّ � ُ��ج �نَ

َ
�نَّ ل »�إِ

اِء 
َ
ل �جَ َهوأُ

دنَ
َ
ٍد َو ك � َوِصّىَ ُمَ�ّمَ �ةَ �یَ �ةَ َ�َد�ةْ َم�ُل َ�َد�ةْ حجِ

ْ
�َدَر �ل �جَ �ةَ ِ� �نَ ِ

ٍد َو ِلَوِ��یّ ِلُمَ�ّمَ

ِهْم  �یْ
َ
َعل ى  �ةِ

َّ
�ل ُهوِد  �یَ

ْ
�ل ��جَ  �یَ �ثِ  � �یَ ُهوِد 

ُّ �لسث ِم�نَ  ٌس  �نْ �جِ اِء 
َ
ل َهوأُ ؟ع؟  َعِلّىٌ �َل  �ةَ �نَ ُهوُد  �یَ

ْ
�ل

�نَّ 
أَ
َهُد � ْ سث

� َعِلّىُ �نَ �ةَ �یَ �ةَ َ�َد�ةْ َه� َ�َد�ةْ
ُّ
ل ُُهْم كُ ��ج �یَ �ةْ �ثِ َ��ةَ �نَ ِ� �نَ ِ

ٍد َو ِلَوِ��یّ َهِدی ِلُمَ�ّمَ ْ �سث

؛ علی؟ع؟ در احتجاج با مرد 
ً
� ُ� َ��ةّ � َعِلّىُ َوِ��یُّ َك �یَ

�نَّ
أَ
 َو �

ً
� ِه َ��ةّ

َ
 َرُسوُل �لّل

ً
د� ُمَ�ّمَ

یهودی فرمود: همانا حجت ما همان معجزه نمایان است. سپس شتران مرد 
یهودی را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای شتران! به حقانیت محمد؟ص؟ و 
گفت: تصدیق می كنم  گرفت و  وصّی او شهادت بده. سپس شترها پیشی 
دروغ  یهودی  مرد  این  محمد؟ص؟.  وصی  ای  را  تو  می كنم  تصدیق  را،  تو 
كه  می گوید . علی؟ع؟ فرمود: این از عالم غیب است. ای لباس مرد یهودی 
برتن او هستی! به حقانیت محمد؟ص؟ و وصّی او شهادت بده. پس لباس 
گفت: تصدیق می كنم تو را، تصدیق می كنم تو را ای  او به سخن در آمد و 
كه حقیقتا محمد؟ص؟ رسول خدا و تو حقیقتا  علی؟ع؟. شهادت می دهم 

وصی او هستی«.  
انواعمعجزاتبهرهجسته براساسروایات،اماممهدی؟ع؟برایمعرفیخوداز
امام  از روایتی  در خواهدساخت. مقهور را مخالفین و منکرین رهگذر این  از و

صادق؟ع؟آمدهاست:

1 .  دالئل المامة، ص25۰.
2 .  معاین األخبار، ص2۴ و إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 3، ص۴۴۰ و حباراالنوار، ج1۰، ص17. 
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َع�لْى  �َرَك َو �ةَ �جَ
َهُ� �لّلُه �ةَ �نْ َ ا َو �ی

ّ
ل �ِء �إ ْوِ��یَ

أ
�ِء َو �لا �یَ �جِ

�نْ
أ
��ةِ �لا �نَ هةٍ ِم�نْ ُمْع�جِ �نَ »َم� ِم�نْ ُمْع�جِ

معجزات  از  معجزه ای  هیچ  ْعَ��ِء؛ 
أ
�لا ْى 

َ
َعل �ةِ 

َّ �لُح�ج َم�ِم  �ةْ لاإ  � ِم�نَ ��أِ �ةَ ِد  �یَ ْى  ِ
�ن َه� 

َ
ل ْ ِم�ث

انبیاء الهی و اوصیاء پیامبر؟ص؟ نیست مگر اینکه خداوند همانند آنان را به 
دست قائم ما؟ع؟ ظاهر می كند تا اتمام حجتی بر دشمنان باشد«.1 

ادعای معجزه توسط احمد بصری ��
که علمائی از تعدادی »از کرد: اعالم بیانیهای طی بصری الحسن احمد
کهازمنمعجزهای گرفتهاند،خواستم ریاستوزعامتطائفهشیعهرابهعهده
کردم ذکر مهدی؟ع؟ امام  انصار  از جرایدصادرشده در که طریقهای آن بنابر را
رانکرد.بههمیندلیلپدرماماممهدیمحمدبن بخواهند،اماهیچکساینکار
کهموضعمرانسبتبهامام؟ع؟ کهچیزی الحسنالعسکری؟ع؟بهمندستورداد
کهمنوصّیاوهستمو کنم کندنشاندهموهمچنیناینمسائلراتبیین بیان
باغهایبهشتهستم کهحکومتمیکندونیزاینکهباغیاز اولینپسراوهستم
کهبرایمسلمانانو کهرسولخدا؟ص؟ازآنخبردادندمیباشم.اولینمعجزهای
کهمنموضعقبرحضرتزهراء؟اهس؟پاره برایتماممردماظهارمیکنم،ایناست
کهتماممسلماناناجماع تنحضرتمحّمد؟ص؟رامیدانموایندرحالیاست
کهقبرحضرتزهراء؟اهس؟مخفیاستوهیچکسجزحضرت براینمسألهدارند
مهدی؟ع؟ازموضعآناطالعنداردوایشانمراازموضعقبرمادرمفاطمهزهرا؟اهس؟
که گویی کردند.قبرایشانچسبیدهبهقبرفرزندشامامحسن؟ع؟میباشد، گاه آ

گرفتهاست«.2 حضرتدرآغوشمادرشانقرار

1 .  إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 5، ص328  و معجم أحادیث المام املهدی؟ع؟، ج 3، ص 38۰، ح 931.
ظهرها للمسلمنی و للناس امجعنی هو أین أعرف موضع أعرف موضع قبر فاطمة علهیا سالم بضعة 

ُ
2 .  »و أول معجزة ا

حممد؟ص؟ و مجیع املسلمنی جممعنی عىل أن قبر فاطمة؟اهس؟ مغیب ال یعلم موضعه اال االمام املهدی؟ع؟ و هو أخبرین مبوضع 
قبر أمی فاطمة؟اهس؟ .... «. بیانیه اظهار قبر حضرت زهرا؟اهس؟، یكم شوال سال 1۴2۴ هـ.ق.
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استخراج نکاتی الحسن، احمد اعجاز بیانیه متن در نظر دقت و مطالعه با
کهبرخیموارداشارهمیشود: میگردد

کههماننداحمدبصری،بااینبیان نکتهاول:تاریخنشانگرمدعیانیاست
که؛علمایعصرازمنمعجزهبخواهند،یامعجزهایهمانندمعجزهمنبیاورند
فقهاء و علماء هوشیاری با همواره که بودهاند، خود کردن مطرح درصدد و...
احمد غالم به میتوان نمونه عنوان به است. مانده کام نا آنان دسیسه شیعه،

گفت: کهعلماءرابههماوردیمعجزهدعوتمیکردهو کرد قادیانیاشاره
فی االحمدی االعجاز کمثل یأتوا إن آالف، للمخالفینصلةعشرة »فرضت
هزار ده برایمخالفینخود للجواب؛ أحد بارز فما غیرخالف، یومًامن عشرین
آینده کههمانندمعجزهاحمدیراتابیستروز گرفتمتادرصورتی سکهدرنظر

یافتنکردم«.1 آناندر کنم،اماهیچجوابیاز بیاورند،بهعنوانپاداشپرداخت
کرد: ناامیدیازپاسخعلماء،اعالم ویپساز

گرفت،امامنهیچگاه کههمهجاراطاعونفراخواهد »معجزهمنایناست
به بامرضطاعون تاریخ  در اینکهوی نمیشوم...«.2جالب دچارمرضطاعون

کترسید! هال
اقتراحی معجزه درخواست احمدبصری از شیعه فقهای چنانچه دوم: نکته

نکردهاند،چهلزومیبرارائهمعجزهابتداییازسویویبودهاست.
قبر موضع زهراء؟اهس؟ دفنحضرت زمان در که همانضرورتی به سوم: نکته
که مخفیشد،االننیزهمانضرورتبهقوتخودباقیاست.پسدلیلیندارد
برعربستان کمیتوهابیتتکفیری باوجودحا و کشفسّرشده موضعشریف

سعودی،موضعقبرفاششود.

2 .  مهان، 1.99 .  مواهب الرمحن، ص1۰2.
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بهنکاتیاشاره ونقدمعجزهادعاییوی بررسی باحفظنکاتفوق،جهت
میگردد:

کذب اواًل؛ایناعالمموضع،یکخبراستوجملهخبریهاحتمالصدقو
کرد،در دارد،پسچگونهوازکجایاینجملهخبریهمیتوانبرمردماقامهحجت

کاذباست! حالیکهشأنیتمعجزه،جداسازیمدعیصادقاز
در نباشد، دیگری توان  در که باشد العادهای خارق کار باید معجزه ثانیًا؛

توانهمگاناست. حالیکهبیانچنینسخنانبیاساسیدر
که وقتی لذا باشد. رسا و  آشکار پذیر، خواص فهم، عوام باید معجزه ثالثًا؛
ابهاماست،چگونهممکن از ازشفافیتبودهوسرشار ادعایاحمدالحسن،بدور
استعواموخواصمردمآنرابپذیرند،درحالیکهاثباتصدقادعایاوتنهابا

ارتکاببهحرامونبشقبراست!)نعوذباهلل(.

پرسش های درس

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



درس دهم
ابهام زدایی از چند 
حدیث منسوب به احمد





دهند، مشروعجلوه را وی بتوانندجایگاه آنکه بهجهت بصری احمد اتباع
روایاتذکرشدهاندرابهاحمدالحسن کهنامشاناحمدبودهودر کسانی تمامی
آنروایاتموردبررسیونقد ربطدادهواورامصداقآنروایاتمیدانند.برخیاز

قرارمیگیرد:

بررسی روایت تولد دو احمد ��
کافیمالصالحمازندرانی، پاورقیشرح  از ارائهعبارتی با اتباعاحمدبصری
کهاماماست.وی اثباتتولدفردیدریکیازروستاهایعراقرادارند سعیدر
ازدانشمندان(نسبتداده،درذیل کهبهبعضاالفاضل)بعضی را اینعبارت
کتاب در رغیف ابو علی اینکه؛ عجیب نکته است. آورده باقر؟ع؟ امام روایت
به کننده اشاره روایتهای  از یکی را عبارت این الیمانیة، الدعوة الی الطریق

احمدالحسندانستهاست.1
درمتنروایتامامباقر؟ع؟آمدهاست:

ٌل   اَء َر�جُ ِلِه �جَ
آ
� ِ� َو  �یْ

َ
ُه َعل

َ
ى �لّل

َّ
ّىُ َ�ل �جِ

� ُوِلَ� �ل�نَّ ّمَ
َ
�َل: »ل اُم، �ةَ

َ
ل ِ� �لّسَ �یْ

َ
ٍ� َعل ْع�نَ َ �جِى �ج

أَ
� َع�نْ 

َ�هةِ  �ی ُمعنِ
ْ
�نُ �ل ُد �جْ َوِل�ی

ْ
َ�هةِ َو �ل �ی ُمعنِ

ْ
�نُ �ل �ُم �جْ َ ِهْم ِهسث �ی ْسثٍ �نِ َ��ی

اإٍ ِم�نْ �ةُ
َ
لى  َمل ��جِ �إِ ِك�ةَ

ْ
ْهِل �ل

أَ
ِم�نْ �

یق ایل الدعوة الیمانیة، ص27. 1 .  الطر
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أَ
� �َل:  �ةَ ، �نَ َع�ةَ �ی َر�جِ �نُ  �جْ �ةُ  �جَ َو ُع�ةْ �ةَ  َم�یَّ

أُ
� �نِ  �جْ �جِى َعْمِ�و 

أَ
� �نُ  �جْ هةَ  �نَ ْ و َو�ج ُ �ج

أَ
� َو  �ٍم   َ �نُ ِهسث �جْ َع�ُ� 

ْ
َو �ل

 �ِ ْحَمُد �جِ
أَ
اٌم �ْسُمُ� �

َ
ل �نَ  عنُ ْسِ��ی

َ
ل �نِ  �جِ

ً
� دن ُوِلَ� �إِ �َل: �نَ ا، �ةَ

َ
و�: ل

ُ
�ل �ةَ ؟ �نَ هةَ

َ
ل �یْ

َّ
وٌد �لل

ُ
ْم َمْول

ُ
ك �ی ُوِلَ� �نِ

� ...؛  َد�یْ �یَ َعلى   ُهوِد  �یَ
ْ
�ل َو  ��جِ  ِك�ةَ

ْ
�ل ْهِل 

أَ
� اُك   

َ
َهل و�نُ 

ُ
ك �یَ َو  �نِ ، 

َ
ْدك

اأَ
ْ
�ل  ِ

�نّ حنَ
ْ
�ل ْو�نِ   

َ
ل كَ �َم�ةٌ   َ سث

اهل  از  مردی  آمد،  دنیا  به  خدا؟ص؟  نبی  كه  هنگام  آن  فرمود:  باقر؟ع؟  امام 
كه در میان آنان هشام بن المغیرة و الولید  گروهی از قریش آمد  كتاب به نزد 
و عتبة بن  امّیة  بن  أبی عمرو  أبو وجزة بن  و  العاص بن هشام  و  المغیرة  بن 
گفت: آیا امشب در میان شما فرزندی به  بیعة نیز حضور داشتند. به آنان  ر
دنیا آمده است؟ گفتند نه! گفت پس حتما در فلسطین پسری متولد شده 
كت  ابریشم سیاه دارد و هال كه نامش احمد است و خالی به رنگ  است 

كتاب و یهود به دست او می باشد«.1  اهل 
عبارت روایت، این توضیح در مازندرانی صالح مال شد؛ گفته که همانطور

کهمیگوید: گونهایراباعنوانقولبعضاالفاضلآوردهاست روایت
و  بذلك  الرجل  علم  توجیه  فی  استرآبادی(  االفاضل)فاضل  بعض  قال  »و 
ْسِطیَن « بعد قولهم »ال« مذكور فی الکتب المنزلة 

َ
ِبِفل  

ً
ِإذا ُوِلَد 

َ
توجیه قوله »ف

و  أحمد  اسمه  معصوم  رجل  مکة  فی  یولد  المتقدمین؟مهع؟  األنبیاء  علی 
و  امام؛  االخر  و  نبی  العراق  أحدهما  قریة من   كذلك فی  و  القاسم  أبو  كنیته 
توجیه  و  خبر  آن  به  یهودی  مرد  آن  علم  توجیه  در  علماء  افاضل  از  بعضی 
كتب  كه پس، از فلسطین متولد شده است، خبری را از  سخن وی به این 
كه در مکه مردی متولد می شود  كرده اند به این مضمون  انبیاء گذشته نقل 
كه نامش احمد و كنیه اش ابوالقاسم است، همچنین در روستایی در عراق. 

یکی از آنان پیامبر است و دیگری امام است«.  

2 .  مهان.1 .  شرح كایف-األصول و الروضة، ج 12، ص۴۰۰.
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گفتهمیشود: درپاسخبهاینبرداشتنادرست
آن گفتار در مولود این تولد احتمال باقر؟ع؟، امام  از نقلشده روایت  در اواًل
کهدرمواجههباپاسخمنفیقریشبه مردیهودی،ازفلسطیناست،نهازعراق!

�نَ «. ْسِ��ی
َ
ل �نِ  �جِ

ً
� دن ُوِلَ� �إِ گفت:»�نَ اشتباهافتادهو

ثانیًاآنمردیهودی،تولدازفلسطینراهمبهعنوانپیشگوییبرایآیندهذکر
گفتنددرمکهبهدنیانیامده نکردهواشارهاشبهزمانحالبودهاست.لذاوقتی
گفت:پسدرفلسطینمتولدشدهاست.پسنمیتواننامفلسطینرابهقریهای
در فردی شدن متولد برای پیشگویی یک عنوان به را آن و برده تأویل عراق از

کرد. آخرالزمانبهناماحمدتلقی
بدون که است روایتگونه عبارتی است، آمده کتاب پاورقی  در آنچه ثالثًا

اتصالبهمعصومنقلشدهوفاقداعتبارمیباشد.

بررسی روایت دولت احمدیه ��
دولت و محمدی پرچم به البیان« »خطبة از نقل به الناصب، الزام کتاب
اتباعاحمدبصریآنروایترامصادرهبهمطلوب که کردهاست احمدیاشاره
استفاده سوء صدد در روایت، تقطیع و اسمی مشابهت از استفاده با و کرده

اینخطبهآمدهاست: میباشند.دربخشیاز
القائم  األحمدیة  الدولة  و  المحّمدیة  الرایة  صاحب  ذلك  عند  »فیظهر 
الفرض  و  السّنة  المقال یمهد األرض و یحیی  الحال الصادق فی  بالسیف 
بعد  الفترة  ِسَنی  من  سنة  ثمانین  و  أربع  و  مائة  و  ألف  بعد  ذلك  سیکون 
به  قائم  و  احمدی  دولت  و  محمدی  پرچم  صاحب  زمان،  آن  در  الهجرة؛ 
كرد. زمین را آماده می كند و سنت  گفتار ظهور خواهد  شمشیر و راست گو در 
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را زنده می كند و این بعد از هزار و صد و هشتاد و چهار سال پس از هجرت 
محقق می شود«1 

که: گفتهمیشود درپاسخ
بهنقلازمحمدبن اواًلاینروایتدرکتبمعتبرشیعینیامدهوبرایاولینبار
آن کتابالزامالناصبذکرشدهوپساز طلحةشافعی)ازعلمایاهلسنت(در

کتبشیعیذکرنشدهاست. نیزدرهیچکداماز
تمامی دیدگاه اساس بر که است البیان« از»خطبة اینعبارت،بخشی ثانیًا
علمایشیعه،اینخطبه؛ساختهوپرداختهدستغالیانبودهوفاقداعتباراست.2

یف، ج 2، ص197. 1 .  إلزام الناصب یف إثبات احلجة الغائب عجل اهلل تعایل فرجه الشر
2 .  دالئل عدم اعتبار خطبة البیان عبارتند از: 

ین منبع به آن، كتاب الزام الناصب، نوشته عىل یزدی حائری)م1333ق(  ؛ خطبه در كتب روایی كهن ذكر نشده و دسترس تر اوالً
است. در این كتاب، سه نسخه و به عباریت سه منت برای خطبه البیان ذكر شده است كه هر یک با دیگری تفاوت های 
یادی دارند. البته برای دو نسخه اول آن، منبعی ارائه نشده و نسخه سوم را به كتاب الدر املنظم یف السّر االعظم نوشته  ز
حممدبن طلحه شافعی، )م 652ق( منتسب می كند كه از علمای اهل سنت است. حائری یزدی، عىل، الزام الناصب یف 

اثبات احلجة الغائب، ج 2، ص 232.
باره وی قابل  ؛ مهم تر از سلسله سند این خطبه، راوی اصىل آن، یعین »عبداهلل بن مسعود« است كه چند نكته در

ً
ثانیا

توجه است:
یح خطبه كه، عىل؟ع؟ خطبه البیان  1. عبداهلل بن مسعود پیش از خالفت امیرمؤمنان ؟ع؟ از دنیا رفته و با توجه به تصر

را پس از خالفت خود در بصره یا كوفه ایراد كرده است، منی توان گفت كه در زمان حیات ابن مسعود بیان شده است.
2. به اذعان علمای اهل سنت، هیچ گاه عبداهلل بن مسعود از حضرت عىل؟ع؟ روایت نكرده است.  املزی، یوسف بن 

الزكی، هتذیب المکال یف امساء الرجال، ج 16، ص 121.
3. سند این خطبه مرفوع است؛ یعین بنی ابن مسعود و شنونده خطبه، شخص یا اشخایص وجود دارند و این مطلب، جای 

باره نادرسیت سند خطبه بایق منی گذارد. هیچ گونه توجهیی در
؛ در سند این خطبه، غیر از طوق  بن مالک كه هیچ رواییت از او نقل نشده، بلكه یكی از فرماندهان هارون الرشید است 

ً
ثالثا

كه در سال 216ق از دنیا رفت ، متامی افرادی كه در این كتاب به  عنوان سند حدیث معریف شده اند، مهگی جمهول بوده و از 
یخ الیعقویب، ج 2، ص ۴2۴. یخ الطبری، ج 8، ص 323 و تار ناشناخته های روایی هستند. تار

یب به اتفاق علمای شیعه، سند خطبة البیان خمدوش بوده و آن  كثر قر ؛ در برخی از روایات و مهچننی بر اساس باور ا
ً
رابعا

را ساخته و پرداخته غالت شیعه دانسته اند:
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ادامــههمیــنخطبــه،اشــارهبــهســالظهــورشــده)ســیکونذلــكبعــد ثالثــًادر
زمــان أربــعوثمانیــنســنةمــنســنیالفتــرةبعــدالهجــرة(وســالهااز ألــفومائــةو

میگــذرد. آن

1. عالمه جملیس؟هر؟ آورده است: »مهانا خطبة البیان و موارد مشابه آن در كتب ما نبوده و فقط در كتاب های غالت یافته 
می شود«.  مقی، عباس، سفینة البحار، ج2، ص66۴ به نقل از حبار االنوار، ج 25، ص3۴8.

یین گفته است: »از مجله روایات دروغ كه خمالفان امیر املؤمننی؟ع؟ آورده اند، خطبه اى است كه ُغالت افترا  2. عالمه قزو
یین، مال خلیل بن غازى، صایف در شرح  َبَیان  می نامند«.  قزو

ْ
كرده اند و بر امیر املؤمننی؟ع؟ منسوب منوده و آن را ُخْطَبُة ال

یین(، ج 2، ص۴۴۰.  كایف )مال خلیل قزو
ٍد، َعْن َسْهِل ْبِن  ّمَ وی در خصوص رد خطبة البیان رواییت را از امام صادق؟ع؟ آورده و بر آن استناد كرده است: َعىِلُّ ْبُن حُمَ
 :

َ
 ْبُن ُقَتْیَبَة، َقال

ُ
اِعیل َثیِن ِإمْسَ : َحّدَ

َ
َوِلیِد- َعْن َعىِلِّ ْبِن َسْیِف ْبِن َعِمیَرَة، َقال

ْ
ُد ْبُن ال ّمَ ُه حُمَ - َوامْسُ یِفِّ ْیَر َیاٍد، َعْن َشَباٍب الّصَ ِز

ْم 
َّ
ْ َیَتَكل ْؤِمِننَی؟ع؟ َما ملَ ُ ِمیِر الْ

َ
ُعوَن َعىل  أ ْقَواٍم َیّدَ

َ
 أِل

ً
: »َعَجبا

َ
َنا، َفَقال

َ
یِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ َفاْبَتَدأ

َ
َقاُن َعىل  أ

َ
َنا َوِعییس  َشل

َ
ُت أ

ْ
َدَخل

ِتِه«. اى  ِبّیَ ُبو َدُه، َوَفاِطِرِهْم َعىل  َمْعِرَفِة ُر ِهِم ِعَباَدُه مَحْ
ْ
ل ُ ْمُد هلِلَِّ الْ َ : احلْ

َ
ُكوَفِة، َفَقال

ْ
اَس ِبال ْؤِمِننَی؟ع؟ الّنَ ُ ِمیُر الْ

َ
، َخَطَب أ ِبِه َقّطُ

تعّجب از مجاعت هایی كه ادعا می كنند بر امیر املؤمننی ؟ع؟ سخین را كه نگفته آن را هرگز؛ چرا كه خطبه امیر املؤمننی؟ع؟ به 
مردم كوفه به این روش بود كه گفت: ستایش اهلل تعایل را است كه به شواهد ربوبّیت به دل بندگان خود انداخته ستایش 
 اختیار هر كس و هر چیز بودِن خود را، یب حاجت به نظر ایشان، در كتاب 

ّ
 ایشان كرده شناخت صاحب كل

ّ
خود را و جبىل

اهلی و قول رسول و ُحَجج... 
یســـد: »مســـتند صحیحـــی بـــرای ایـــن خطبـــه نیافـــت و هیچ كـــدام از حمدثـــان  3. مؤلـــف كتـــاب بشـــارة االســـالم می نو
بـــزرگ ماننـــد كلیـــین، صـــدوق و شـــیخ طـــویس آن را نقـــل نكرده انـــد و از ایـــن  كـــه عالمـــه جملـــیس بـــا مهـــه اطـــالع و احاطـــه 
ـــه اســـت«. بشـــارة االســـالم، ص 75،  ـــن خطب ـــه ای ـــاورده اســـت، نشـــانگر یب اعتمـــادی وی ب ـــه را نی ـــن خطب ـــث، ای ـــر احادی ب

ح 21۴.
ـــر  ـــان ب ـــة البی ـــوز امیـــان راوى خطب ـــد: »هن ی ـــه می گو ـــاره ایـــن خطب ب ـــام شـــیعه در ـــه ن ـــور اهلل شوشـــترى، از علمـــای ب ۴. عالمـــه ن
مـــا ظاهـــر نشـــده اســـت، ضمـــن اینكـــه عبـــارات خطبـــة البیـــان بـــر وجهـــی كـــه علمـــاء معـــین آن را فهمیده انـــد موافـــق قـــرآن و 
یـــان خطبـــة  أصـــول مذهـــب نیســـت. پـــس بالضـــروره می بایـــد كـــه نســـبت آن عبـــارات حبضـــرت امیـــر باطـــل باشـــد و چـــون راو
البیـــان جمهـــول اســـت می تـــوان گفـــت كـــه آن خطبـــه را یكـــی از ایشـــان بـــه آن حضـــرت نســـبت داده باشـــد و یـــا بـــه احتمـــال 
ـــا عـــوام شـــیعه بنقـــل آن اقبـــال  ـــام آن حضـــرت مشـــهور ســـاخته باشـــند ت ـــه ن ـــه آن عبـــارات را ب ـــا معتزل قـــوی، بعـــض از عامـــه ی
مناینـــد آنـــگاه اقبـــال ایشـــان را بـــه نقـــل و روایـــت آن موجـــب تشـــنیع و جتهیـــل طایفـــه شـــیعه ســـازند و بـــر علمـــاء ظاهـــر اســـت كـــه 
مجیـــع ایـــن اختالفـــات كـــه در دیـــن پیـــدا شـــد از أحادیـــث كاذبـــه و اخبـــار موضوعـــه خارجیـــان و غـــالت اســـت و در كتـــب 
یف الدیـــن، الصـــوارم اُلهرقـــة  رجـــال شـــیعه تنبیـــه بـــر روایـــات بســـیار از غـــالت شـــیعه كرده انـــد«. شوشـــترى، نـــور اهلل بـــن شـــر

یف نقـــد الصواعـــق اُلحرقـــة )البـــن حجـــر اهلیثمـــی(، ص89.
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بررسی روایت احمد ساق زرد ��
زعمخود، به که است کرده اشاره روایاتی به کتابخود1 در رغیف ابو علی
بهجوانیاست روایتمربوط روایات، این  از مؤیداحمدالحسنمیباشند.یکی
کهدوساقپایاوزرداستونامشاحمداست.ویسعیبرآنداردتامصادره
اینتشابهاسمیاستفادههایالزمراانجامدهد.درپاسخبه کردهواز بهمطلوب

گفتهمیشود: اینموضوع
کهمنسوببهامیرالمؤمنینعلی؟ع؟است،ازجوانینامبرده درخطبهلؤلؤّیه
کهساقپاهایشزردرنگبودهونامویاحمداست.اینفردبراساس شدهاست
کهبعدهابههمراهبرادرانخود، فرزندانبویهاست تحلیلوشواهدتاریخییکیاز

روایتآمدهاست: حکومتآلبویهراتأسیسنمود.در
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َ سث َح�جَ
ْ
�ةِ �ل �جَ

َ
ل �ةَ َو عنَ �یَ �ةِ ِ��ی �نْ ِ �إِ ْ�َ���ن

أَ
ى �

َ
َس َعل

ُ
ُدل �نْ

أَ
�ةِ � �جَ

َ
ل ِمْصَ� َو عنَ

�ةَ َو َ�َ��نَ  �یَّ �نِ ْرِم�ی ى �إِ
َ
�ةَ َعل �یَّ �نِ ْرِم�ی ْهِل �إِ

أَ
�ةِ � �جَ

َ
ل �ِم َو عنَ

َّ ى �لسث
َ
وِم َعل �ةِ �لّ�ُ �جَ

َ
ل َ��َس��نَ َو عنَ ى �نُ

َ
َعل

ّمَ 
ُ اُل �ث �جَّ

َ
�نِ �لّ� ِع�ی

َّ
ُم �لل

َ
َهَ� َعل َر�ُء َو �نَ

َعدنْ
ْ
ِ �ل �ة

صنَّ �ةُ ا�جُ َو ��نْ ِححجَ
ْ
َك �ل ِ ُه�ةِ ِعَ���ة

ْ
�ل �ِر�نُ �جِ �لّصَ

یق ایل الدعوة الیماین، ص 26. 1 .  الطر
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كه من بار  گاه باشید  ِم؟ع؟؛ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمود: آ ��أِ �ةَ
ْ
َ �ل ُ�و�ج َكَ� �نُ دنَ

سفر بسته  ام و بزودى از این دنیا حركت می  كنم و به عالم غیب رهسپار می  
و  باشید  بوده  كسروّیه  سلطنت  و  اموّیه  فتنه  انتظار  در  شما  بنابراین  شوم، 
منتظر بالهای پی در پی و قتل در مملکت بنی عباس باشید...  و فرمودند: 
كه بر روی منبرهایشان به اسم ملتجی و مستکفی  وای بر اهل زمین، زمانی 
كه صفت او را  دعوت شود و ملتجی شناخته نشود با القابش و لکن زمانی 
كه به بنی حمدان پناه برده  كردیم، او را ملقب به متقی می یابید  توصیف 
كه در ابتدای اسم او سین و میم  بیعه را برد  است. سپس نام مردی از شهر ر
كه در نامش دال و قاف است، سپس صفت  بود و پس از او از مردی نام برد 
كه  است  جوانی  آنها  از  یکی  همانا  فرمود  و  برد  نام  را  حکومتش  صفت  و 
ساق پاهایش زرد رنگ است و نامش احمد است. و فرمود: سپس منادی 
كستان و  ندا می دهد به دو زخم و قتل، سپس دفن رجال و غلبه هند بر پا
غلبه قفص بر فلسطین و غلبه قبط بر مصر و غلبه اندلس بر آفریقا و غلبه 
حبشه بر یمن و غلبه ترک بر خراسان و غلبه روم بر شام و... ظهور علم دجال 

اتفاق افتاده و پس از آن خروج قائم؟ع؟ است. «.1 
برایپاسخبهسئوال،ابتدابایدواژگانمطرحشدهدرمتنروایتموردبررسی

کهعبارتنداز: گیرد قرار
الُملتجی:پناهبرنده،پناهجو.

الُمستکفی:أبوالقاسمعبداهللابنالمکتفیابنالمعتضد،المستکفیباهلل(
خلیفهایازخلفایعباسیدربغدادبودکهازسالهای)332هـ.ق(تا)33۴هـ.ق(
ماه وچهار فرمانمیراند.مدتخالفتوییکسال درسرزمینهایاسالمی

1 .  حبار األنوار، ج ۴1، ص318.
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بود،درسال)33۴هـ.ق(ازمعزالدولهدیلمیشکستخوردوبهزندانافتادودر
سال)338هـ.ق(درگذشت.1

الُمتقی:ابواسحاق)ابوالحق(ابراهیممتقی.2
که بنبَتْغِلب قبیلة  از مذهب شیعی سلسلهای َحْمدان، آِل حمدان: بنی
ازحدود)292هـ.ق(تا)39۴هـ.ق(بربخشهاییازشاموشمالعراق)جزیره(

فرمانراندن.
ربیعه:محلحکومتابراهیمبنحمداناست.

کهتأسیسدولتآلبویهبهدستاینسه احمد:یکیازسهفرزندبویهاست
انجامیافت.اسامیآنانعلی،حسنواحمدبود.3 برادر

باحفظاینمقدمه؛بخشیازداستانقیامآلبویهبهصورتمختصرعرض
گردد: میشودتابدینوسیلهتحلیلتاریخیروایتمذکورمشخص

رفته موصل طرف به »توزون«۵ و »متقی«۴ که هنگامی )332هـ.ق( درسال
کهبرعراقحملهببرد.احمد کردند بودند،برادرانبریدی6ازاحمدبنبویهدعوت
کردامابرادرانبریدیبهاوچنانکهوعدهدادهبودند، ازطرفدیالمهبهعراقحمله
کمکنکردندوتوزونازموصلبرگشتهودیالمهرامغلوبساختومتقیازترس
گذارحکومتبنیحمدان(7پناهبرد.اما اوبهموصلرفتهوبهناصرالدوله)بنیان

1 .  اخبار الدوله العباسیه و فیه اخبار العباس و اوالده، ص 265. الدولة العباسیة. ص 1۴۴.
2 .  مهان.

یخ ایران بعد از اسالم، ص87. 3 .  تار
۴ .  پس از وفات رىض، با اعمال نفوذ ابن رائق، امیراالمرای بغداد، ابواحلق ابراهمی بن املقتدر ملقب به املتق باهلل به 

خالفت رسید.
ید. 5 .  متق در سال )331 هـ.ق( شخص به نام »توزون« از امیران و بزرگان ترک را به امیر االمرایی برگز

ید بصره بوده است. یدی، است كه صاحب بر 6 .  نام این خاندان برگرفته از شغل پدر آنان، ابوعبداهلل حسن بن عبداهلل بر
7 .  حسن بن ایب اهلیجا )358هـ.ق( ملقب به ناصرالدوله، پایه گذار سلسلة محدانیان)بین محدان( موصل است.
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بعد توزونباالخرهباسوگندواظهارصلحخواهیخلیفهرابهبغدادبرگرداندوروز
گذاشت.1 کردو»مستکفی«رابهجایاوبهخالفت کور اورا

در بنمحمدمهلبی ابومحمدحسن همراهی به بویه احمدبن ایام، درهمین
به باخلیفه و بربغداددستیافت 11جمادیاالولی)33۴هـ.ق(بدونجنگ
و معزالدوله به را احمد و داد اوخلعت به نیز نمود.مستکفی رفتار تمام احترام
برادرشعلیرابهعمادالدولهوبرادردیگرشحسنرابهرکنالدولهملقبگرداند.2
روایتبه که؛اواًلآغاز بادقتنظردرمتنروایتوتاریخمذکور،روشنمیگردد
فتنهکسرویوامویوبنیعباساشارهداردوبالفاصلهبهملتجی)متقیخلیفه(،
اوالمستکفی کهپسازشکست،بهبنیحمدانپناهبردوپساز اشارهشدهاست
کهدرسنجوانیبودبهعراقو اینبیناحمدبنبویه بهمقامخالفترسید.در

یادیریختهشد. کردوخونز ایرانغلبه
کسرویهوامویهوقتلبنیعباسوماجرایمتقیو ثانیًاپسازاشارهبهفتنه
کهپس یادیازفتنههایآخرالزماناشارهشدهاست مستکفیواحمد،بهمواردز

ازوقوعآننوبتبهذکروقایعقیامقائممیرسد.
بنابراین،روایتمذکورهیچارتباطیبااحمدبصریومسائلمربوطبهعصر
از بعد عصر کشتار از را مردم علی؟ع؟، امیرالمؤمنین وحضرت نداشته حاضر

کردهاست. گاه خودشآ

بررسی روایت شعارهم احمد احمد ��
گرفته،روایتی کهموردسوءاستفادهجریاناحمدبصریقرار ازجملهروایاتی
کنوزطالقانرا»احمداحمد«دانستهاست.3درخصوص کهدرآن،شعار است

یخ، ج 8، 383. كتاب جتارب االمم، ج2، ص22ـ3۰. 1 .  الكامل یف التار
یخ ابن خلدون، ج2، ص651. یق ایل الدعوة الیماین، ص 2.26 .  تار 3 .  الطر
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کهبهجهتروشنشدن گنجینههایطالقاندونوعروایتدردستاست شعار
مسألهبههردواشارهمیگردد.

الف.روایتیکهشعار»احمداحمد«رابهکنوزطالقاننسبتدادهوبرایاولین
الحّجة؟ع؟« القائم ذکر فی المضیئة  األنوار »منتخب کتاب در بار آخرین و  بار
از وپیش آمده نیلینجفی)803هـ.ق(، الدین بهاء الکریم تألیفعلیبنعبد

ایشاندرهیچکدامازمنابعرواییبهآناشارهنشدهاست:
 
ً
� �ن َك�نْ ى 

َ
َع�ل �ةَ ِه 

َ
ِلّل �نَّ  »�إِ �َل:  �ةَ  �ٍ ا�جِ �جَ ى 

َ
ل �إِ ُعُ�  ْ��نَ َ �ی ُكوِر 

َمدنْ
ْ
�ل  ِ �ة ِ��ی �لّ�َ �جِ ِ�؟ع؟  ��ةِ �جَ

ْ
�ل َع�نِ  َو 

ْحَمُد 
أَ
ْحَمُد �

أَ
َع�ُرُهْم  � َ��َس��نَ سثِ حنُ  �جِ

ً
� �ن

ْ
ل
أَ
� �َ َ �نَْى َعسث

ْ �ةٍ  ��ث
صنَّ ا �نِ

َ
َه�جٍ َو ل

دنَ َس �جِ �یْ
َ
ِ ل ��ن �ةَ

َ
�ل �لّ�َ �جِ

 �ُ �نُ �نْ
أَ
� ِى 

�نّ
أَ
ا كَ َحْمَ��ُء  �ةٌ  ِعَص��جَ  �ِ �یْ

َ
َعل �َء  ْه�جَ َ سث هةٍ 

َ
ل عنْ َ �ج ى 

َ
َعل ٍم  َه�سثِ ى  �نِ

َ �ج ِم�نْ  ��جٌّ  سثَ وُدُهْم  �ةُ َ �ی

امام  ؛  حجِ
ْ
ل

َّ �ل�ث ى 
َ
َعل   

ً
و� َ��جْ ْو 

َ
ل َو   �ِ �یْ

َ
ل �إِ َس�ِرُعو�  �نَ ِلَك 

دنَ �جِ ْم  َسِمْع�ةُ  � دنَ �إِ
�نَ َ���ةِ  �نُ

ْ
�ل  �ُ َعا�جِ  �ِ �یْ

َ
ل �إِ

كه  است  طالقان  در  گنج هایی  متعال  خداوند  برای  همانا  فرمود:  باقر؟ع؟ 
كه شعارشان  از خراسان هستند  آنان دوازده هزار نفر  از طال و نقره نیستند. 
احمد احمد است. رهبر آنها جوانی از بنی هاشم سوار بر قاطرى سپید رنگ 
كه  است و پیشانی بندی قرمز رنگ بر سر بسته است، گویی به او می نگرم 
گر شنیدید او از فرات می گذرد بسوى او بشتابید  از رود فرات هم می گذرد ا

كنید«.1  گر مجبور باشید سینه خیز بر روی یخها حركت  حتی ا
گفتهمیشود: بررسیاینروایت در

وذیلآنبایکدیگرارتباطیندارند. اواًلروایتحاضردارایتهافتبودهوصدر
گنجهایطالقانسخنبهمیانآمدهوبالفاصله ابتدایاینروایتاز چنانچهدر
نیروازجانبخراسانباشعاراحمداحمد وبدونهیچمناسبتیازدوازدههزار
احمد شعار با افراد این که میشود معلوم روایت ظاهر از است. شده صحبت

احمد،ارتباطیباطالقاننداشته،بلکهآنانخراسانیخواهندبود.

1 .  منتخب األنوار املضیئة یف ذكر القامئ احلجة؟ع؟، ص195.
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کتابسرورأهلاإلیمان ثانیًااینروایت،بعدهاتوسطمرحومنیلینجفیدر
با را خراسان اهل شعار و شد اصالح الزمان؟ع؟، صاحب ظهور عالمات فی
عنوان»یالثاراتالحسین«درجنمودهونامیازاحمددرمیاننیست.1اینبدین
روایت  در گرفته صورت اشتباه به خود بعدی کتاب در نویسنده که معناست

کردهاست. متوجهشدهوآنرااصالح
کتابهایمتعددی کنوزطالقانباعبارت»یالثاراتالحسین«در ب.شعار
األنوار،سفینةالبحاروسرور همچون؛ریاضاألبرارفیمناقباألئمةاألطهار،بحار

أهلاإلیمانفیعالماتظهورصاحبالزمان؟جع؟آمدهاست:
��نِ   �ةَ

َ
�ل �لّ�َ  �جِ

�نٌ �نْ
َ
ُه ك

َ
�َل  ل ِه ؟ع؟ �ةَ

َ
ِد �لّل �جِى َع�جْ

أَ
ََس�ٍر َع�نْ � �نِ �ی ِل �جْ �یْ

صنَ �نُ
ْ
ى �ل

َ
ل ُعُ� �إِ ْ��نَ َ �ِد �ی ْس�نَ اإِ

ْ
�ل َو �جِ

؛ امام صادق؟ع؟ فرمود:  �نِ ْ ُحَس�ی
ْ
�َر��ةِ �ل َ �ث

َ
� ل َع�ُرُهْم �یَ ... سثِ �ةٍ

صنَّ ا �نِ
َ
َه�جٍ  َو ل

دنَ َم� ُهَو �جِ

شعارشان  نیست...  نقره  و  طال  از  كه  دارد  طالقان  در  گنجی  »مهدی؟ع؟ 
یالثارات الحسین؟ع؟ است«.  

اتقانبیشتریبرخورداراست باتوجهبههردوروایت،سندومتنروایتدوماز
ترجیحبالمرجحشدهوبهجهتدستیابی امابااینوجود،احمدبصریدچار

کردهاست. بهاغراضخود،روایتاولراانتخاب

بررسی روایت احمد و عبداهلل و مهدی ��
احمد با آن مطابقت در سعی بصری احمد جریان که روایاتی  از دیگر یکی

اینروایتآمدهاست: بصریرادارند،روایتحذیفةبنیماناست3در

1 .  سرور أهل المیان یف عالمات ظهور صاحب الزمان؟ع؟ ، ص97.
یاض األبرار یف مناقب األمئة األطهار، ج 3، ص 182 و حبار األنوار، ج 52، ص 3۰8، باب 26 و إلزام الناصب یف إثبات  2 .  ر
یف، ج 2، ص 2۴۴ و سفینة البحار، ج 5، ص ۴5 و سرور أهل المیان یف عالمات  احلجة الغائب عجل اهلل تعایل فرجه الشر

ظهور صاحب الزمان؟جع؟، ص97.
یق ایل الدعوة الیماین، ص 26. 3 .  الطر
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�نَ   ْ �ی َ ُع  �ج َ ��ی �جَ ُ ُ�  �ی
�نَّ �َل: »�إِ �ةَ َمْهِدّیَ �نَ

ْ
َكَ� �ل ِه ؟ص؟ َو دنَ

َ
�َل َسِمْع�ةُ َرُسوَل �لّل �ةَ �ةَ �نَ ْ �ی

َع�نْ ُ��نَ

َه�؛ حذیفة  �ةُ
َ ا�ث

َ
ل

َ ُه �ث ْسَم�وأُ
أَ
ِه � ِ َهدن َمْهِدّیُ �نَ

ْ
ِه َو �ل

َ
ُد �لّل ْحَمُد َو َع�جْ

أَ
�ِم �ْسُمُ� � َم�ةَ

ْ
ْك�نِ  َو �ل �لّ�ُ

كه درباره مهدی؟ع؟ می فرمود:  بن یمان می گوید: از رسول اهلل؟ص؟ شنیدم 
همانا بین ركن و مقام با او بیعت می كنند و اسمش احمد و عبد اهلل و مهدی 

است. این سه اسم نام های او می باشند«.1 
گفتهمیشود: درپاسخبهاینسخن

وبه شده نقل دیگر گونهای به شیعه دیگر منابع از برخی در روایت این اواًل
کتابالخرائجو جاینام»احمد«،»محمد«درجشدهاست.بهعنواننمونهدر

الجرائح،نوشتهقطبالدینراوندی)۵73هـ.ق(آمدهاست:
�نَ   ْ �ی َ �ج ُع   َ ��ی �جَ ُ �ی   �ُ

�نَّ �َل »�إِ �ةَ �نَ َمْهِدّیَ 
ْ
�ل َكَ�  ْد دنَ �ةَ َو  ؟ص؟  ّىَ �جِ

�َل: َسِمْع�ةُ �ل�نَّ �ةَ �ةَ  �نَ ْ �ی
َو َع�نْ ُ��نَ

َه�«.    �ةُ
َ ا�ث

َ
ل

َ ُه �ث ْسَم�وأُ
أَ
ِه � ِ َهدن َمْهِدّیُ �نَ

ْ
ِه َو �ل

َ
ُد �لّل ٌد َو َع�جْ �ِم �ْسُمُ� ُمَ�ّمَ َم�ةَ

ْ
ْك�نِ  َو �ل �لّ�ُ

المضیئةفیذکرالقائمالحجة؟ع؟،نوشته کتابمنتخباألنوار همچنیندر
مرحومنیلینجفیآمدهاست:

ِه َو 
َ
ُد �لّل ٌد َو َع�جْ �ِم �ْسُمُ� ُمَ�ّمَ َم�ةَ

ْ
ْك�نِ  َو �ل �نَ  �لّ�ُ ْ �ی َ ُع  �ج َ ��ی �جَ ُ ُ�  �ی

�نَّ
أَ
َمْهِدّیُ �

ْ
ِكَ� �ل ْد دنُ »َو �ةَ

َمْهِدُی «.  
ْ
�ل

لذاباتوجهبهاینکهاینروایتداراینسخهبدلاست،بایدبهدلیلرجحان
نسخهالغیبةطوسیبرسایرنسخههااشارهمیشدتااینعملمصداقترجیحبال

مرجحنباشد.
مشابهت صرف باشد، مرجحاتی دارای الغیبة نسخه  اینکه فرض به ثانیًا
ابتدایروایتنیزتصریحبهآنشده اسمی،دلیلبرتطبیقنبودهوعالوهبرآن،در

1 .  طویس، الغیبة، ص ۴5۴، ح ۴63 .
2 .  اخلرائج و اجلرائح، ج 3، ص11۴9.

3 .  منتخب األنوار املضیئة یف ذكر القامئ احلجة؟ع؟، ص25
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مشخص معتبر، روایات طبق و است1 مهدی؟ع؟ گیرنده، بیعت فرد که است
کهمرادازمهدیاینامت،امامدوازدهم؟ع؟است. گردیدهاست

اینرویاحمدبصریبتواند ثالثًاناماحمداختصاصبهیکوصینداردتااز
کند. استفاده سوء اسمی تشابه این  از اوصیاء، درجمع خود دانستن داخل با
بوده احمد نامشان نیز اوصیاء؟ع؟ کهسایر روایاتمشاهدهمیشود  در چنانچه

امامصادق؟ع؟آمدهاست: روایتیاز است.بهعنواننمونهدر
ُد  َع�جْ

ْ
�ل  �ِ �یْ

َ
َعل َل  َد�نَ دنْ  �إِ ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

أَ
� َد  ِع�نْ �ةُ  �نْ

ُ
ك �َل:  �ةَ ِّىِ 

ا�ن �جَ
ّرَ
اأَ

ْ
�ل ِه 

َ
�لّل ِد  َع�جْ َع�نْ 

ِل  َ �ج �َل  �ةَ ا�نٌ �نَ
َ
ل َد�َك �ْسُمُ� �نُ �ةُ �نِ

ْ
ِعل ُ �ةُ �ج

ْ
ل �ةُ � �نَ

دنَ
َ
َعْل ك ْحَمُد ��نْ

أَ
�  � �یَ �َل  �ةَ �ِلُح؟ع؟ �نَ �لّصَ

كه نزد امام صادق؟ع؟ بودم تا  ٌد؛ عبداهلل ارجانی می گوید  ْحَمُد َو ُمَ�ّمَ
أَ
�ْسُمُ� �

اینکه عبد صالح، امام موسی كاظم؟ع؟ وارد شد. امام صادق؟ع؟ به ایشان 
كردم، فدایت شوم! اسمش  كار را انجام بده. عرض  فرمود: ای احمد! فالن 

چیز دیگری است. امام فرمود: بلکه اسمش احمد و محمد است«.   

بررسی روایت و من البصرة احمد بن ُملیح  ��
احمدبصریسعیبرآنداردتابااستفادهازتقطیع،خودراهماناحمدبن
کهاهلبصرهبودهوجزویاراناماممهدی؟ع؟است. روایتبداند ملیحمذکوردر

اینروایتآمدهاست: در
�نُ  ْحَمُد �جْ

أَ
�نِ َسْعٍد، َو � ِ �جْ ْعَ��ن

أَ
ا

ْ
�نُ �ل ْحَم�نِ �جْ ُد �لّ�َ : َع�جْ ْصَ�هةِ �جَ

ْ
؟ع؟: »َو ِم�نَ  �ل ع�ن �لص�د�ة

  .»�ٍ ا�جِ �نُ �جَ �ُد �جْ ٍح َو َحّمَ �یْ
َ
ُمل

ْعِرُف  َ ، َواهلِل ِایّن الَ
ً
 َوَجْوَرا

ً
ما

ْ
 َوَعْدالً َكما ُمِلَئْت ُظل

ً
 ااَلْرَض ِقْسطا

ُ َ
أل ذی َیْ

َّ
ٌد ال ّمَ یت حُمَ ّمَ

ُ
1 .  قال رسول اهلل؟ص؟: »فهِیم َمهِدّیُ ا

ْم َوَقباِئِلِهْم«. مهدی امت در میان ]امئه[ حممد است كه زمنی را از عدل و داد  مْساَء آباِئِ
َ
ْعِرُف ا

َ
ْكِن َواَلقاِم َوا َمْن ُیباِیُعُه َبنْیَ الّرُ

كنده سازد، مهچنان كه از ظلم و جور پر شده باشد. به خدا سوگند من كساین را كه در میان ركن و مقام با او بیعت می كنند،  آ
می شناسم و اسامی پدران و قبایلشان را نیز می دامن. كمال الدین و متام النعمة، ج 1، باب 2۴، ص 28۴، ح 37.

3 .  بشارت االسالم، ص181. دالئل االمامة، ص2.318 .  طویس، الغیبة، ص57.
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احمدبصریاینروایتراتقطیعنمودهوچنینآوردهاست:»...ومنالبصره...
پدر نام زیرا نشود. روایت  در مذکور احمد پدر نام متوجه مخاطب تا احمد...«1

روایتُملیحاست! احمدالحسن،اسماعیلاستونامپدراحمدمذکوردر
در سعی عبارت، تقطیع با دیگر باری و کرده اشاره دیگر روایتی به ادامه  در
اینروایتآمدهاست:»اسمعواأبّینلکمأسماءأنصار اثباتاینتطبیقدارد.در
القائمإّنأّولهممنأهلالبصرهوآخرهممناألبدالفالذینمنأهلالبصرهرجالن
واآلخرمحاربورجالنمنقاشانعبداهللوعبیداهلل؛پس اسمأحدهماعلی
کهنامانصارقائم؟ع؟رابرایتانمیگویم.نخستینآنهاازبصرهوآخرین کنید گوش
کاشان؛ از نفر دو و محارب، و علی نفرند؛ دو بصره از اما ابدالهستند،  از آنها

عبداهللوعبیداهلل«.2
کردهوآوردهاست:»إّنأّولهممنأهل احمدبصریاینروایتراچنینتقطیع
اهالی ادامهروایت،نامآندونفراز کهدر البصرهوآخرهممناألبدال...«3درحالی
کردهاستتا بصرهراعلیومحاربدانستهواحمدبصریازذکرنامآندوامتناع

امررابرایمخاطبمشتبهسازد.

بررسی روایت اسم یخفی و اسم یعلن ��
امیرالمومنین؟ع؟،برایقائم؟ع؟دوناممخفیوآشکارذکرشده روایتیاز در
نامش و بوده مخفی که را اسمی روایت، این به استناد با بصری احمد است.
کهعلنیمیباشدومحمد احمداسترابهخوداختصاصدادهونامدیگریرا
هو احمد »و است: گفته میکند.چنانچه منسوب دوازدهم؟ع؟ امام به را است

1 .  بیان احلق و السداد من األعداد، ص2۰. 
یف، ج 2، ص، 165 2 .  إلزام الناصب یف إثبات احلجه الغائب عجل اهلل تعایل فرجه الشر

3 .  بیان احلق و السداد من األعداد، ص2۰.
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رسول وصیة من تبین کما المهدی؟ع؟ االمام اسم ومحمد االول المهدی اسم
اهلل؟ص؟«.1

ٌل ِم�نْ  ُ َر�جُ ُ��ج حنْ َ ِ�: »�ی �جَ ِم�نْ
ْ
ى �ل

َ
؟ع؟ َو ُهَو َعل �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
ُ� �ل ِم�ی

أَ
�َل � اینروایتآمدهاست:َو �ةَ در

 ُ �سث ٌم ُمسثَ �ی ِ �نِ َع�ن ْ �ی
�نَ حنِ

�نَ
ْ
�نُ �ل ْ��نِ  َعِ��ی �جَ

ْ
َدُ� �ل ُحْمَ�هةِ ُم�جْ

ْ
�ل  �جِ

َ��جٌ ْ ْو�نِ ُمسث
َّ
�نُ �لل �یَ ْ �ج

أَ
� ِ َم��ن ِ� �ل�نَّ �نِ

آ
ى � ِ

ِ�ی �ن
ْ
ُول

ُه �ْسَم��نِ 
َ
ّىِ ؟ص؟ ل �جِ

�َم�ةِ �ل�نَّ َ ِ� سث �جْ ى سثِ
َ
�َم�ةٌ َعل َ ِ�ِه  َو سث

ْ
ل ْو�نِ �جِ

َ
ى ل

َ
�َم�ةٌ َعل َ ��نِ سث �َم�ةَ َ ْهِ�ِه سث �نَ �نِ   �جِ ْ �ی ِك�جَ َم�نْ

ْ
�ل

ٌد؛امیرالمؤمنین؟ع؟ ُمَ�ّمَ �نُ �نَ
ُ
ْعل َ ی �ی ِ �ن

َّ
� �ل ّمَ

أَ
ْحَمُد َو �

أَ
� ی  �نَ �نَ حنْ َ ی �ی ِ �ن

َّ
� �ل ّمَ

أَ
� �نُ �نَ

ُ
ْعل َ ی َو �ْسٌم �ی �نَ حنْ َ �ْسٌم �ی

کهسفیدروی کرد برفرازمنبرفرمودند:درآخرالّزمانفرزندىازمنظهورخواهد
متمایلبهسرخیاست.شکمشَپهنوپیشانیاشکشیدهوشانهدرشتاست.
دوخالدارد.یکخالبهرنگپوستشوخالدیگرشبیهخالپیامبر؟ص؟.برایاو
که دوناماست؛یکیازآناسامینهانمیشودودیگرىآشکارمیشود،اّماآننام

کهآشکارمیشودمحّمداست...«.2 نهانمیشوداحمدوآننام
گفتهمیشود: درپاسخبهاینادعا

ولدی« من »رجل از روایت مراد و نبوده مهمله قضیه روایت، مفروض اواًل
شخصیتواحدهاستودربارهیکفردسخنبهمیانآمدهوبالفاصلهدربارهآن
کهمرادازدواسم،دو کرد یکشخصمتعینتوضیحمیدهد.لذانمیتوانادعا
گفته گانهاست.چنانچهدرتوصیفنشانههایآنیکشخص شخصیتجدا
ْهِ�ِه  �نَ �نِ �جِ ْ �ی ِك�جَ َم�نْ

ْ
ُ  �ل �سث ٌم ُمسثَ �ی ِ ْ�نِ َع�ن �ی

�نَ حنِ
�نَ
ْ
�نُ �ل ْ��نِ َعِ��ی �جَ

ْ
َدُ�  �ل َ��جٌ ُحْمَ�هةً ُم�نْ ْ �نُ ُمسث �یَ ْ �ج

أَ
است:»�

؟ص؟«. ّىِ �جِ
�َم�ةِ �ل�نَّ َ ِ� سث �جْ ى سثِ

َ
�َم�ةٌ َعل َ ِ�ِه َو سث

ْ
ل ْو�نِ �جِ

َ
ى ل

َ
�َم�ةٌ َعل َ ��نِ سث �َم�ةَ َ سث

بیان وچنین کرده استفاده َیعلن« و »َیخفی ازدوفعلمضارع امام؟ع؟ ثانیًا
کهایندونامبهمرورزمانمخفییاآشکارخواهندشد.لذااینبرداشت میکند
بدانیم،زیراچنانچه ابتدامخفییاآشکار اشتباهاستکهاسم»احمدومحمد«رااز

2 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص، 1.653 .   بیان احلق و السداد من األعداد، ص2۰.
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ابتدایامربود،بایستیآندوکلمهرابهصورتصفت مرادامام؟ع؟مخفیبودناز
مشبهة»اسٌمخفی-اسمپنهان«و»اسٌمَعِلن-اسمآشکار«میآوردندتاداللتبر

ابتدایامراعالنمیکرد. بودنآندورااز کردهومخفیبودنیاآشکار ثبوت
ایناسامیبهمرور کهیکیاز بیانایندواسم،ارادهیکفردشده بنابراین؛از
درحال زمانعلنیمیشود.چنانچه مرور به نیز دیگر نام و پنهانمیشود زمان
آیندهعلنی بینمردمعلنینشدهوممکناستدر نام»محمد«در حاضرنیزهنوز

گردد.


پرسش های درس

روایت تولد دو احمد را توضیح داده و پاسخ دهید.. 1
خطبه دولت احمدیه را توضیح داده و پاسخ دهید..  
خطبه مربوط به احمد ساق زرد را توضیح داده و پاسخ دهید..  
روایت شعارهم احمد احمد را توضیح داده و پاسخ دهید..  
روایت مربوط به احمد بن ملیح را توضیح دهید..  
روایت اسم یخفی را توضیح داده و پاسخ دهید..  



درس یازدهم
تطبیق یمانی با 
احمد بصری! 





و دستان زیر  از یکی را یمانی انحرافیخود، دعوت ابتدای  در بصری احمد
بیانیۀ کردهوخودرایمانینمیدانست.چنانچهدر مبلغینتحتفرمانشمعرفی

معرفییمانیآوردهاست:
»ایمردمبدانیدکهیمانیکسینیستجزدستراستمن،کهدعوتکننده
کهمنباارشادوراهنماییپدرمامام بهسویامرمناستومردمرابهراهخدا،
بر که کسی روزها، از گرروزی ا مهدی؟ع؟درآنمسیرهستمهدایتگریمیکند.
اوبداءحاصل  یاراستمنحرفشود،در راهمستقیمبهچپ از یمینمنبوده،
راهجحیم به و الهیشده مستقیم راه  از منحرف و گمراه بهحقیقت و میشود

کرده،ابلیسوسربازانشازانسوجنبهاووحیمیکنند«.1 دعوت
کردهاست: اینمتنبهدومسالهاعتراف ویدر

اینکهیمانیفردیغیرازاحمدالحسناست..1
بااینحساب،هدایتگربودنیمانی،.2 که انحرافیمانیوجوددارد امکان

تشکیکیخواهدبود،نهیقینی!
کرد:»وامریأبین روایاتدانستواعالم ویبعدهاخودرامصداقیمانِیدر
وإنیأولالمهدیینوالیمانیالموعود؛وامرمنروشنتر منالشمسفیرابعةالنهار

1 .  »فاعلموا أهیا الناس أنه ال میاین اال كان یل كیمیین داعی ألمری هادی لصراط اهلل الذی أسیر علیه بإرشاد أیب المام املهدی 
حممد بن احلسن؟ع؟...«. بیانیه، ال میاین اال كان یل كیمیین، 1383/8/28 هـ.ش.
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ازخورشیددروسطروزاستومناولینمهدیینوهمانیمانیموعودهستم«1
گفت: و دانسته احمد را نامش و بصره از را یمانی ادعایجدید، این تبع به و
»الیمانیاسمهاحمدومنالبصره؛اسمیمانیاحمداستوازبصرهمیباشد«.2
کهحتییک روایات،اشارهبهاینمسألهدارند کهبرخیاز ایندرحالیاست
کنندهازبصرهبرایحضرتنخواهدبود،چهرسدبهاینکهشخصیبایاران یاری

کردهوبهحضرتیاریرساند!.بهعنواننمونه: آنجاقیام خوداز

روایت اول
� م�ن  م�ن ��أ وم مع �ة �ة �:  »م� �ی هل �لكو�ن

أ
وم م�ن � �ل ل�ة � �ة �ن

أ
�ن م�مد؟ع؟ � � �ج ع�ن ع�ن �ج

 � �ن �إ ص�هة �ن هل �ل�ج
أ
ٌ� �لا � �ن ل�هة �لا و مع� ���أ لا، و م� م�ن �ج مسو�ن ر�ج لا حن �ة �إ هل �لكو�ن

أ
�

كوفه قیام خواهد  ؛ همراه قائم ما فقط پنجاه نفر از  هم ��نس��ن ��ج مع� م�ن حن لا �ی

كرد و هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه گروهی به یاری وی می شتابند اال اهل 
بصره، پس همانا حتی یک انسان به همراه قائم خروج نمی كند«.  

روایت دوم
�ل ... »َم�  �نْ �ةَ

أَ
ى �

َ
ل ٍل �إِ ٍ َ�ِو�ی ى َ�ِ��ی�ث ِ

ٍ� ع �ن ْع�نَ َ �جِى �ج
أَ
ٍ� َع�نْ � ِص�ی َ �جِى �ج

أَ
ى �

َ
ل ُعُ� �إِ ْ��نَ َ �ِد �ی ْس�نَ اإِ

ْ
�ل �جِ

َ�ٌ�؛ 
أَ
َه� � ُ َمَعُ� ِم�نْ ُ��ج حنْ َ ا �ی

َ
ُ� ل

�نَّ �إِ
ْصَ�هةِ �نَ �جَ

ْ
ْهَل  �ل

أَ
ا �

َّ
ل  �إِ

�ةٌ �نَ ُهْم َ���أِ ُ َمَعُ� ِم�نْ ُ��ج حنْ َ ا �ی
َّ
ل َ�هةٍ �إِ

ْ
ل َ ِم�نْ �ج

گروهی به یاری امام دوازدهم؟ع؟ بشتابند  هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه 
مگر اهل بصره. پس همانا هیچکسی از آنجا با او قیام نمی كند«.  

2 .  املتشاهبات، ج۴، ص1.۴6 .  بیانیه، 138۴/3/9 هـ.ش.

۴ .  حبار األنوار، ج 52، ص3.3۰7 .  شرح االخبار، ص366.



241  درسیازدهم:تطبیقیمانیبااحمدبصری!

یمانی در لغت ��
کشوریمنهستنداطالقمیشود. کهمنسوببه َیَمِنّی؛بهاشیاءیااشخاصی
َیَمِنّی،الفآوردهوتبدیلبه»َیَمان«یایکیاز یاءمشدددر البتهمیتوانعوضاز
َیَماِنی«

ْ
ُجلال دویاءرابرداشتهوتبدیلبهَیَمانیشودمانند:»الُبْردالَیَمانی«یا»الّرَ

هنگامجمع در مگر میشود،1 تلفظ یاء تشدید بدون یمانی اینصورت،  در که
ون«خواند. کهمیتوانآنرا»َیَماِنّیُ بستن

واژهیمانیاستفادهشدهاست.بهعنوان روایاتنیزخطاببهاهلیمن،از در
نمونه:

ٌل ِم�نْ  ِ� َر�جُ �یْ
َ
َل َعل ُ َد�نَ �ث ِه؟ع؟ َ��یْ

َ
ِد �لّل �جِى َع�جْ

أَ
َد � �ةُ ِع�نْ �نْ

ُ
�َل: ك ِل�جَ �ةَ عنْ �نِ �ةَ ��نِ �جْ �جَ

أَ
َع�نْ �

ْى ٍء 
َ ّیُ �ث

أَ
� �َل �نَ َعْم �ةَ �َل �نَ َم�ُء �ةَ

َ
ْم ُعل

ُ
ك �ی �نِ

أَ
ُِى  �

َم��ن َ � �ی ِه �یَ
َ
ِد �لّل و َع�جْ ُ �ج

أَ
�َل � �ةَ َم�نِ �نَ �یَ

ْ
ْهِل �ل

أَ
َم�ِء �

َ
ُعل

م ...  
ُ
ك َم��أِ

َ
ِم ُعل

ْ
عنُ ِم�نْ ِعل

ُ
ل �جْ َ �ی

کهیمانیبهمعنایمنسوببهیمناست توجیهاینسخن ناظمالعقیلیدر
إلی وإلنتسابه المهدی؟ع؟ االمام یمین یمانی،ألنه »الیمانیسّمی گفتهاست:
فالرسول الیمن، لبالد تابعة تهامة و تهامة من الرسول؟ص؟ و محمد؟ص؟ الرسول
إلیهم کلمنینتسب کلهمیمانیةو وآلمحمد؟ص؟ وبهذایکونمحمد یمانی
نامیده إلیاإلمامعلی؟ع؟علوی؛یمانی،یمانی کقولنالمنینتسب فهویمانی،
خاطر به همچنین و است مهدی؟ع؟ امام راست دست اینکه خاطر به شده،
کهپیامبراکرم؟ص؟اهلتهامه کهبهپیامبراکرم؟ص؟منسوباست،چرا ایناست
اینروی، توابعیمناست.لذاپیامبراکرم؟ص؟اهلیمناستواز استوتهامهاز
کهبهآناننسبتداشته کسی محمدوآلمحمد؟ص؟همگییمانیهستندوهر

ین، ج6، ص333. 1 .  جممع البحر
2 .  بصائر الدرجات یف فضائل آل حممد؟ع؟، ج 1، ص۴۰1.
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کهبهامامعلی؟ع؟منسوبباشدعلوی کسی باشدیمانیاست.چنانچهبههر
میگوییم«.1

گفتهمیشود: درپاسخبهتوجیهناظمالعقیلی
کارها،حکمدستراستانسانراداشتهباشد، انجام کهدر کسی اواًلبرای
روایاتنیزبرایحضرت واژه»أیَمن«2استفادهمیشودونهیمانی!چنانچهدر از
امامزمان؟ع؟ راست وزیردست را ایشان و استفادهشده واژه این  از عیسی؟ع؟
روایتیازرسولاکرم؟ص؟آمدهاست:»وینزلعیسیبنمریم؟ع؟... دانستهاند.در
وهووزیراألیمنللقائم،وحاجبهونائبه...؛وعیسیبنمریم؟ع؟نازلمیشود...

ونائبقائم؟ع؟است«.3 واووزیردستراستوخدمتگذار
پیامبر چون که؛ است کرده تقریر چنین توجیه، این  در العقیلی ناظم ثانیًا
است اینهمانچیزی و میشود! گفته یمانی است، یمن به منسوب اکرم؟ص؟
کهمنسوببهیمن گفتهمیشود کسی کهیمانیبه کهمادرصدداثباتآنبودیم

باشد.
کهمنسوببه کسی کهچونپیامبراکرم؟ص؟یمانیاستوهر ثالثًااینتوجیه
کهدرقالبیکمثال ایشانباشدنیزیمانیاست،سخنیبسیارسستاست،
کسیبهواسطهاینکهاهلزنجاناست،زنجانی گر سئوالیتوضیحدادهمیشود:ا
او به طریقی هر به که کسانی یا و اقوام تمامی به میتوان آیا اما میشود، نامیده

1 .  الوصیة و الویص أمحد احلسن، ص1۴5.
 عىل تفضیل یف القّوة و اخلیر و البركة، و هذه الفضیلة و الیمن یف الطور و الوادى: » َو ناَدْیناُه 

ّ
2 .  األمین  أفعل من الیمن، و یدل

ْن یا ُمویس.  
َ
َجَرِة أ

َ
باَرَكِة ِمَن الّش ُ ُبْقَعِة الْ

ْ
ِن  یِف ال ْیَ

َ ْ
واِد األ

ْ
ا. مرمی، 52 - ُنوِدَی ِمْن  شاِطِئ  ال ّیً ِ

َ
ْبناُه جن ِن  َو َقّرَ ْیَ

َ ْ
وِر األ ِمْن جاِنِب الّطُ

یانات و وقایع روحانّیة، و یف أثر توّجهات  یت تتحّصل بوقوع جر
ّ
ّیة و الروحانّیة ال قصص، 3۰« إمّنا هی من اجلهة املعنو

َیاِمن  ]مین [: 
َ
ن  و أ َناء، ج  ُیْ ن - م  َیْ ْیَ

َ
خمصوصة إهلّیة ایل هذه األمكنة. التحقیق یف كلمات القرآن الكرمی، ج 1۴، ص271. األ

َن  ِمْنه«: به طرف راست خود نگاه كرد.  فرهنگ اجبدى، ص169. ْیَ
َ
ْیَسر( است؛ »َنَظَر أ

َ
طرف راست. این واژه بر خالف )األ

3 .  حلیة األبرار یف أحوال حممد و آله األطهار؟ع؟، ج 6، ص۴29.
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و داد نسبتی چنین نمیتوان که است بدیهی گفت؟! زنجانی هستند، متصل
مقایسهآنبا»علوّی«برایمنسوبینامامعلی؟ع؟قیاسمعالفارقاست.

است، یمن اهل اینکه باب از اکرم؟ص؟، پیامبر بودن یمانی به اعتقاد رابعًا
اینخصوصصحیح در جزری1 اثیر ابن بهسخن استناد و است باطل اساسًا
و َیَماٍن، »اإلیمان حدیث از بخشی به »یمن« لغت توضیح در اثیر ابن نیست.
که اینکهچگونهممکناست توجیه و ودرتوضیح کرده َیَماِنَیة«اشاره الحکمة
ایمانوحکمت،خاصومنسوببهیمنباشد،آوردهاست:»إنماقالذلكألّن
َیَمِن،ولهذایقال:الکعبة

ْ
اإلیمانبدأمنمّکة،وهیمنتهامة،وتهامةمنأرضال

که:ایمانازمکه َیَماِنَیُة؛هماناپیامبراکرم؟ص؟اینسخنرابهایندلیلفرمود
ْ
ال

آغازشد،درحالیکهمکهبخشیازسرزمینتهامهاستوتهامهنیزازسرزمینیمن
کعبهیمانی«.2 گفتهمیشود: استوبههمیندلیل

درپاسخبهتحلیلابناثیرگفتهمیشود:تهامهمنطقهایوسیعدرشمالجزیرة
برگرفتهوازطرفیشاملبخشی کهازسوییتمامیمکهومدینهرادر العرباست
کشوریمنرادربرنمیگیردتامقصودابناثیرحاصل ازشمالیمنشدهوتمامی
بازغرضحاصل میگرفت، دربر را یمن تمامی تهامه که درصورتی البته شود.
به ویمناست،نمیتوان تهامهدربرگیرندهمکه اینکه بهصرف به زیرا نمیشد،
یه اهلمکهیمنیگفتوبهاهلیمنمکی!.بهعنوانمثال:شهرستانتربتحیدر
توابعآنهستند،امابههیچعنوان از کاشمر،هردودرمحدودهخراسانرضویو و
اطالق اما بالعکس! و دانست کاشمری را یه تربتحیدر اهالیمحترم نمیتوان
کمااینکهبهاهلمکهوبخشیازمردم گروهصحیحاست، »خراسانی«بههردو

کرد. واژه»تهامی«استفاده یمنمیتواناز

1 .  »مبارك بن حممد بن عبدالواحد شیباین جزرى موصىل« معروف به ابن اثیر، از علمای اهل سنت شافعی است.
یب احلدیث و األثر، ج 5، ص3۰۰. 2 .  الهنایة یف غر
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عشر« الستة »األصول کتاب دو در جزری اثیر ابن استناد مورد روایت نکته:
و َیَماٍن، »اإلیمان عبارت البته و است شده نقل متن در اختالف با »کافی«، و

کافیاست. کتاب کهشاهدمثالویمیباشد،منطبقبانقل الحکمةَیَماِنَیة«
کتاباألصولالستةعشرچنینآمدهاست: اینروایتدر

 ،�ٍ ا�جِ �نِ �جَ َد �جْ �ی ِ �ن
َ �نِ �ی ِد �جْ َ��یْ ُ ُكُ� َع�نْ �ج

دنْ ا�نَ �یَ ّحَ ى �لّ�َ
ًّ
�َل: َسِمْع�ةُ ُمَعل ٍد �ةَ �نُ ُمَ�ّمَ ُ� �جْ ْع�نَ َ �ج

ِه؟ص؟ 
َ
�َل: َعَ��نَ َرُسوُل �لّل �نِ ِ�ْص�نٍ ، �ةَ �ةَ �جْ �نَ �یْ �جِى ُع�یَ

أَ
� �نُ  ٍ�، َع�نْ ��جْ ْ سث �جِ �نِ  ِه �جْ

َ
ِد �لّل َع�نْ َع�جْ

ِه؟ص؟: 
َ
�َل َرُسوُل �لّل �ةَ ْدٍر �نَ �نِ �جَ �ةَ �جْ �نَ ْ �ی

�نِ ُ��نَ �نُ ِ�ْص�نِ   �جْ �ةَ �جْ �نَ �یْ و ُع�یَ ُ �ج
أَ
َدُه � لًا َو ِع�نْ �یْ

 �نَ
ً
ْوم� َ �ی

�َل  �ةَ ِه! �نَ
َ
� َرُسوَل �لّل َك �یَ اِل ِم�نْ �جَ �لّ�ِ َصُ� �جِ ْ �ج

أَ
� � �نَ

أَ
: َو � �ةُ �نَ �یْ �َل   ُع�یَ َك َو �ةَ ِل ِم�نْ �یْ

حنَ
ْ
�ل َصُ� �جِ ْ �ج

أَ
� � �نَ

أَ
�

ُعو�نَ  صنَ �یَ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
�ل اِل  �جَ �لّ�ِ  �َ �یْ

�نَ �نَّ  �إِ �َل:  �ةَ �نَ �َل:  �ةَ ؟  �نَ �یْ
َ
ك ِلِه: 

آ
� َو   �ِ �یْ

َ
َعل ُه 

َ
�لّل ى 

َّ
َ�ل ّىُ  �جِ

�ل�نَّ

ْهِل 
أَ
� ِم�نْ  وِلِهْم  �یُ

�ِك�جِ �نُ َم�نَ ى 
َ
َعل ِرَم�َ�ُهْم  و�نَ  ْعِ��نُ َ �ی َو  ِهْم،  �ةِ َعَو��ةِ ى 

َ
َعل ُهْم    ��نَ ْس�یَ

أَ
�

َم��نُ  �ی اإِ
ْ
، َو �ل َم�نِ �یَ

ْ
ْهُل �ل

أَ
اِل � �جَ َ� �لّ�ِ �یْ

�نَّ �نَ ؛ �إِ
ْ�ةَ �ج

دنَ
َ
ِلِه:ك

آ
ِ� َو � �یْ

َ
ُه َعل

َ
ى �لّل

َّ
ّىُ َ�ل �جِ

�َل �ل�نَّ �ةَ ٍد، �نَ ْ حج
�نَ

ٌِى   ...؛ روزی رسول خدا؟ص؟ از اسب ها در نزد عیینة بن حصن 
َم��ن َ � �ی

�نَ
أَ
َم��نٍ  ، َو � َ �ی

بن حذیفه بن بدر سان می دید. رسول خدا؟ص؟ به او فرمودند: من از تو اسب   
شناس  ترم. عیینة عرض كرد: من نیز از تو مرد شناس ترم، ای رسول خدا؟ص؟. 
دوش  بر  تیغ  كه  آنانند  مردان  بهترین  كرد:  عرض  چطور؟  فرمود:  پیامبر؟ص؟ 
گذارند و اینان مردم نجدند. پیامبر؟ص؟  نهند و نیزه   ها را بر شانه اسب هاشان 
گفتی! همانا بهترین مردان اهل یمن هستند و ایمان منسوب  فرمود: اشتباه 

به یمن است و من نیز منسوب به یمن هستم«.1
َناَیَماِنٌی«بودهوآمدهاست:

َ
کافیبدونعبارت»أ کتاب همینروایتدر

َو  ِّىٌ 
َم��ن َ �ی َم��نُ  �ی اإِ

ْ
�ل ُل  صنَ �نْ

أَ
� َم�نِ  �یَ

ْ
�ل ْهِل 

أَ
� اُل  ِر�جَ ْل  َ �ج ْ�ةَ  �ج

دنَ
َ
ك ِه؟ص؟ 

َ
�لّل َرُسوُل  �َل  �ةَ �نَ  ...«

...؛ پیامبر؟ص؟ فرمود:  َم�نِ �یَ
ْ
�ل ْهِل 

أَ
�  ِم�نْ 

أً
�ةُ �ْمَ�� �نْ

ُ
ك

َ
َ�هةُ ل ْ ِه�ج

ْ
ا �ل

َ
ل ْو 

َ
ل َو  �ةٌ  �یَّ َم��نِ َ �ی َم�ةُ 

ْ
ِحك

ْ
�ل

یمانی  حکمت  و  ایمان  برترهستند.  یمن  اهل  مردان  بلکه  گفتی!  اشتباه 

1 .  األصول الستة عشر، ص25۰.
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گر هجرت من به مدینه نبود، اكنون مردی از اهل یمن بودم)به یمن  است و ا
هجرت می كردم(«1 

با متعددی روایات به نیز سنت اهل منابع در اینکه توجه قابل مطلب
َناَیَماِنٌی«اشارهشدهاست.بهعنواننمونه:

َ
عبارتهایمشابهوالبتهبدون»أ

 ،� و�جً
ُ
ل �نُ �ةُ َ �ی

ْ
ل
أَ
َدهةً َو� �أِ

�نْ
أَ
� 

َر�ةُّ
أَ
، ُهْم � َم�نِ ْهُل �ل�یَ

أَ
�ُكْم � �ةَ

أَ
؟ص؟: »� ّىِ �جِ

، َع�نِ �ل�نَّ َ�هةَ ْ �جِى ُهَ��ی
أَ
»َع�نْ �

ِل...؛ ابو هریره از  �جِ ْ�َحا�جِ �لاإِ
أَ
ى � ِ

ُء �ن لاَ �یَ
ُ� َو�لحنُ �نْ ، َو�ل�نَ �ةٌ �یَ َم��نِ َ  �ی

َم�ةُ
ْ
َم��نٍ َو�لِحك َ َم��نُ �ی �ی �لاإِ

كه حضرت فرمودند: اهل یمن به نزدتان آمد  پیامبر اكرم؟ص؟ روایت می كند 
كه آنان رقیق القلب ترین و نرم دل ترین مردمانند. ایمان و حکمت  در حالی 

یمنّی است و فخر فروشی و خود بزرگ بینی و تکبر در یاران شتر است...«. 

یمانی در روایات ��
رد درخصوصخروجفردیباعنوان»یمانی«،حدود18نقل)باصرفنظراز
اینتعداد،تنها2روایتبههدایتگر یاتأیید(درمنابعشیعیواردشدهاست.از
و نظامی قوای یک عنوان به راصرفًا او موارد، سایر در و کرده اشاره یمانی بودن
کردهاند. کردمعرفی کههمزمانباسفیانیوخراسانیخروجخواهد کننده، خروج
روایاتی کردهوحتیسایر بودنیمانیاشاره بهمحتوم روایت تنها2 اینبین،  در
یمانیبهمیاننیاوردهاند. قیامراشمارشمیکنند،نامیاز کهمحتوماتقبلاز
ضمناینکه16روایتباقیمانده،تصریحیبهمثَبتبودنشخصیتوینداشته
آن از بعد وچه قیام  از قبل اماممهدی؟ع؟،چه با ارتباطوی به آن، بر وعالوه

اشارهایندارند.

1 .  الكایف، ج 8، ص69.
ینی و اهل الیمن، ح2387. 2 .  صحیح البخاری، كتاب املغازی، باب قدوم االشعر



درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری   246

هدایت گر بودن یمانی ��
بینروایاتمربوطبهیمانی،تنهادوروایتبههدایتگر همانطورکهاشارهشد،از
کردهاست.لذابهجهتروشنشدنمسأله،سزاواراستتا بودنیمانیتصریح

گیرند. ایندوروایتبهلحاظسندیموردبررسیقرار

روایت اول
�نِ  �جْ وُس�نَ  �یُ �نُ  �جْ ْحَمُد 

أَ
� ى  �نِ

َ �ث
َ

�ّ�َ �َل  �ةَ َدهةَ  ُع�ةْ �نُ  ��جْ ٍد  َسِع�ی �نِ  �جْ ِد  ُمَ�ّمَ �نُ  �جْ ْحَمُد 
أَ
�  � َ��نَ �جَ

�نْ
أَ
�

 � �نَ
َ �ث

َ
�َل َ�ّ� �نُ ِمْهَ���نَ �ةَ ُل �جْ ْسَم�ِع�ی � �إِ

�نَ
َ �ث

َ
�َل َ�ّ� ِ� �ةَ ��جِ ّیُ ِم�نْ ِك�ةَ ْع�نِ ُ حج

ْ
َحَس�نِ �ل

ْ
و �ل ُ �ج

أَ
و�جَ � ْع�ةُ َ �ی

�جِى 
أَ
� ٍ� َع�نْ  ِص�ی َ �ج �جِى 

أَ
� ٍ� َع�نْ  �نِ َ��نْ �جْ �جِ  ُوَه�یْ َو   �ِ �ی �جِ

أَ
� هةَ َع�نْ  �جِى َحْم�نَ

أَ
� �نِ  �جْ َعِلّىِ  �نُ  �جْ َحَس�نُ 

ْ
�ل

�َل:  ُ� �ةَ
�نَّ
أَ
؟ع؟ � �نِ َعِلّىٍ ِد �جْ ٍ� ُمَ�ّمَ ْع�نَ َ �ج

ْوٍم  َ �ی ى  ِ
�ن َو�ِ�ٍ�  ْهٍ�  َ سث ى   ِ

�ن َو�ِ�َ�هةٍ  �ةٍ  َس�نَ ى  ِ
�ن ِّىِ 

َ��َس��ن حنُ
ْ
�ل َو  ِِى  

َم��ن �یَ
ْ
�ل َو  ِّىِ 

��ن �یَ
�نْ �لّسُ  ُ ُ�و�ج »�نُ

ٌل ِلَم�نْ  ْ ٍ� َو�ی ْ ّلِ َو�ج ُس ِم�نْ كُ
أْ
� �جَ

ْ
و�نُ �ل

ُ
ك �یَ

 �نَ
ً
� ْعصن َ ُ� �ج ْعصنُ َ ُع �ج �جَ

�ةْ َ ِ �ی َ�رن حنَ
ْ
�ِم �ل �نَ �نِ

َ
�ٌم ك �نَ َو�ِ�ٍ� �نِ

ْدُعو  ُ� �یَ
�نَّ
�ةُ ُهًدى ِلاأَ ِّىِ ِهَی َر��یَ

َم��ن �یَ
ْ
�ةِ �ل ْهَدى ِم�نْ َر��یَ

أَ
�ةٌ � ��ةِ َر��یَ ��یَ ى �لّ�َ ِ

َس �ن �یْ
َ
�َو�ُهْم َو ل �نَ

 � دنَ ّلِ ُمْسِلٍم َو �إِ �ِس َو كُ
ى �ل�نَّ

َ
اِ� َعل

َ
ل َع �لّسِ �یْ َ َم �ج ِّىُ َ�ّ�َ

َم��ن �یَ
ْ
َ �ل َ��ج � �نَ دنَ �إِ

ْم  �نَ
ُ
ك ى َ��ِ��جِ

َ
ل �إِ

  �ِ �یْ
َ
ِوَی َعل �ةَ

ْ
ل �نْ �یَ

أَ
ِحّلُ ِلُمْسِلٍم � َ ا �ی

َ
�ةُ ُهًدى َو ل ُ� َر��یَ �ةَ َ �نَّ َر��ی �إِ

ِ� �نَ �یْ
َ
ل  �إِ

َه�نْ ��نْ ِّىُ �نَ
َم��ن �یَ

ْ
َ �ل َ��ج �نَ

ابو  ٍم ؛  �ی �ةِ ُمْس�ةَ  ٍ �ة َ�ِ��ی لى   �إِ َو   ِ
َح�ةّ

ْ
�ل ى 

َ
ل �إِ ْدُعو  �یَ  �ُ

�نَّ
ِلاأَ �ِر 

�ل�نَّ ْهِل 
أَ
� ُهَو ِم�نْ  �نَ ِلَك  دنَ َعَل  �نَ َم�نْ  �نَ

سفیانی  »خروج  فرمود:  حضرت  آن  كه  كرده  روایت  باقر؟ع؟  امام  از  بصیر 
با  شد،  خواهد  واقع  روز  یك  و  ماه  یك  و  سال  یك  در  خراسانی  و  یمانی  و 
كشیده شده هر یك از پی  كه به بند  نظام و ترتیبی همچون نظام یك رشته 
كه با  كسی  گیر شود، واى بر  دیگرى؛ و جنگ قدرت و هیبت از هر سوى فرا
نباشد  از پرچم یمانی  راهنماتر  كند؛ در میان پرچمها  و ستیز  آنان دشمنی 
یرا دعوت به صاحب شما می كند، و هنگامی  كه آن پرچم هدایت است ز
كند خرید و فروش سالح براى مردم و هر مسلمانی ممنوع  كه یمانی خروج 
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كه همانا پرچم او پرچم  كرد به سوى او بشتاب  است و چون یمانی خروج 
هدایت است، هیچ مسلمانی را روا نباشد كه با آن پرچم مقابله نماید، پس 
یرا او به سوى حّق و راه مستقیم  كند او از اهل آتش است، ز كس چنین  هر 

فرا می خواند«.1

بررسی سند روایت
گیرد. کهبایستیبهدقتموردبررسیقرار درسنداینحدیثُرواتیآمدهاند

اینرواتعبارتنداز:
ِدْبِنَسِعیٍداْبُنُعْقَدَة: ْحَمُدْبُنُمَحّمَ

َ
أ

پیرو ُعْقده، ِاْبن به  مشهور َهْمدانی، بنسعید محمد بن احمد ابوالعباس
ِفرقزیدیه(است.امابااینحالتوثیقشدهاست! مذهبجارودیه)از

: ُجْعِفّیُ
ْ
َحَسِنال

ْ
ُبوال

َ
ْحَمُدْبُنُیوُسَفْبِنَیْعُقوَبأ

َ
أ

کتبرجالیناشناختهاست.آیتاهللخوئی؟هر؟بیانویژهایرادر اینفرددر
کردهاست.ایشان خصوصاثباتوثاقتاحمدبنیوسفآوردهوسپسآنرارد

میفرماید:
»نظرفیتلكإلیماذکرهالنجاشی،فیترجمةمحمدبنإسماعیلبنمیمون
من کل أن علی الکالم لهذا داللة ال لکن الثقات، عنه روى أنه من الزعفرانی،
کماهوالظاهر؛برخیبااستنادبهنظرنجاشی روىعنمحمدبنإسماعیل،ثقة
گفتهاند:ثقاتازمحمدبناسماعیلزعفرانینقلروایتمیکردند)چوناحمد
کردهاست،لذااینمسالهاشارهبهثقهبودناحمد اونقلروایت بنیوسفنیزاز
کههر بنیوسفدارد(لکندرپاسخمیگوییم؛سخننجاشیداللتبراینندارد
کسیکهازمحمدبناسماعیلزعفرانینقلحدیثکردهباشدثقهاست.بنابراین

1 .  نعماین، الغیبة، ص253.
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نمیتواننتیجهگرفتکهچوناحمدابنیوسفازمحمدبناسماعیلنقلروایت
کرده،پسثقهاست«.1

ِإْسَماِعیُلْبُنِمْهَران:
بااین اما کتبرجالیتوثیقشدهاست، کهاسماعیلبنمهراندر هرچند
کهویازضعفاءنقلحدیثمیکردهاست.بهعنواننمونهابن گفتهشده وجود
ازضعفاءنقلروایتمیکند«.2 غضائریمیگوید:»یرویعنالضعفاءکثیرًا؛بسیار

ِبیِه:
َ
ِبیَحْمَزَةَعْنأ

َ
ْبِنأ َحَسُنْبُنَعِلّیِ

علیبنابیحمزهبطائنیازوکالیامامکاظم؟ع؟استکهبازندانیوشهادت
کردهوایشانراآخریناماممعرفی آنامام؟ع؟رامصادره ایشان،اموالبسیاریاز

گردید.3 نمودهوبدینترتیبفرقهواقفیهپدیدار
گفتهشدهاست:»کذاب، دربارهفرزندش،یعنیحسنبنعلیبنابیحمزه
اونقل یادیاز کثیره؛دروغگووملعوناستوروایاتز ملعون،ُرویتعنهاحادیث

شدهاست«.۴
گفتهاست:»واقفابنواقف،ضعیففی همچنینابنغضائریدربارهوی
نفسهوابوهاوثقمنه؛همخودشوهمپدرشجزوواقفیهبودهاند،خودشضعیف

بودهوپدرشقابلاعتمادترازخوداواست«.۵
ُوَهْیِبْبِنَحْفص:

آمدهوامامتامامرضا؟ع؟را کهبهمذهبواقفیهدر اینراویازکسانیاست

2 .  ابن الغضائری، ج 1، ص 1.38 .  معجم  رجال احلدیث، ج 2، ص 367.

3 .  إختیار معرفة الرجال )رجال الكىش(،  ص ۴۰5، ح 759 و ص ۴59، ح 871 و ص ۴67، ش 888، علل الشرائع ، ج1، 
ص 235، عیون أخبار الرضا؟ع؟،  ج1، ص 112، غیبت طویس، ص 6۴.

۴ .  إختیار معرفة الرجال )رجال الكىش(،  ص 552، ش 1۰۴2.
5 .  ابن الغضائری، ص 51، ش 33.
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کرد.نجاشیدربارهاومینویسد:»روىعنأبیعبداهللوأبیالحسن؟امهع؟و انکار
ایشانتوقفنمود«.1 امامصادقوامامباقروامامکاظم؟مهع؟نقلکردهودر وقف؛از

روایت دوم
�ةِ 

َ ا�ث
َ
ل

َّ �ل�ث  ُ ُ�و�ج �َل: »�نُ �ةَ ِه؟ع؟ 
َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

أَ
� ٍد َع�نْ  ُمَ�ّمَ �نِ  �جْ  �ِ

ْ
ك َ �ج َ�هةَ َع�نْ  َعِم�ی �نُ  �جْ �نُ  َس�یْ

َس  �یْ
َ
ْوٍم َو�ِ�ٍ� َو ل َ ى �ی ِ

ْهٍ� َو�ِ�ٍ� �ن َ ى سث ِ
�ةٍ َو�ِ�َ�هةٍ �ن ى َس�نَ ِ

ِِى  �ن
َم��ن �یَ

ْ
ِّىِ َو �ل

َ��َس��ن حنُ
ْ
ِّىِ َو �ل

��ن �یَ
�نْ �لّسُ

 .» ِ َح�ة
ْ
ى �ل

َ
ل ْدُعو �إِ ُ� �یَ

�نَّ
ِِى  ِلاأَ

َم��ن �یَ
ْ
�ةِ �ل ْهَدى ِم�نْ َر��یَ

أَ
�ةٌ � َه� َر��یَ �ی �نِ

اتفاقعلمایشیعه، به کثرقریب ا براساسدیدگاه و بوده ُمرسله روایت این
روایاتُمرسلهراقابلاعتنانمیدانند.3ضمناینکهاحمدالحسنوپیروانشنیز
المرسلة »الروایة گفتهاند: و دانسته۴ اعتماد و استناد قابل غیر را ُمرسله روایات
قرار عمل مورد صورت هر در مرسله روایت االحوال؛ من حال بأی بها یعمل ال

نمیگیرد«.۵
کنوندر کها باصرفنظرازاشکاالتسندیایندوروایت،بایدتوجهداشت
مقامبررسیصالحیتیمانیبهعنوانفردواجباالطاعةهستیمبراساساذعان
اخبار الضالل«، من العاصم الکتاب المقدسة »الوصیة کتاب در بصری احمد
قطعی ازصدور اطمینان برای بایستی و نداشته سازی اعتقاد آحادصالحیت
کهبادو روایات،بهدنبالاخبارمتواتروقرائنصحتباشیم6.ایندرحالیاست
خبرضعیفدربارههدایتگربودنیمانی،نهتنهاتواترلفظی،بلکهتواترمعنوینیز

بهدستنمیآید.

2 .  الرشاد یف معرفة حجج اهلل عىل العباد ، ج 2، ص1.375 .  رجال  النجایش، ص ۴31.

«. الرعایة یف علم الدرایة، ص137. 
ً
3 .  شهید ثاین؟هر؟؛ »املرسل لیس حبجة مطلقا

5 .  قراءة جدیدة یف روایة السمری، ص17. ۴ .  مع عبدالصالح، ص28.

6 .  الوصیة املقدسة، ص۴.
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موعود یا محتوم بودن یمانی ��
یکیازمهمترینموضوعاتپیرامونیمانی،بررسیموعودیامحتومبودنیمانی

اینمجالبهدوسئوالبایدپاسخداد: است.لذادر
میزانی چه تا محتومات در بداء احتمال محتوم؟ یا است موعود یمانی آیا

است؟

موعود یا محتوم و احتمال بداء ��
شاخصه میباشد.1مهمترین شده داده عهد معنای به »َوَعَد« ماده از موعود
کهموعودباشد،بههیچعنواننباید وعده،تخلفناپذیریآناست.2لذاچیزی
ازآنتخلفگردد.خداوندمتعالبرخیازمواردراباعنوان؛»یومالموعود،َوَعَداهلل،
کریمآنهاراغیرقابلتغییروتخلفدانستهومیفرماید: کردهوقرآن المیعاد«یاد

َع�َد<؛قطعاخداونددروعده]خود[خالفنمیکند«.3 ِم�ی
ْ
ِل�نُ �ل حنْ ُ ا �ی

َ
َه ل

َ
�نَّ �لّل »>�إِ

که ایاماهللاست روایاتمعصومین؟مهع؟،میعادهایخداوندهمان براساس
امامباقر؟ع؟آمده روایتیاز هیچتغییروتخلفیدرآنصورتنخواهدپذیرفت.در

است:
ْوَم  َ �ی �ةٌ 

َ ا�ث
َ
ل

َ �ث ّلَ  َو�جَ َع�نَّ ِه  
َ
�لّل �ُم   �یَّ

أَ
� وُل   �ةُ َ �ی ٍ�؟ع؟  ْع�نَ َ � �ج �جَ

أَ
� َسِمْع�ةُ  �َل  �ةَ �ِط 

َح�نَّ
ْ
�ل �نًّى  َ ُم�ث َع�نْ 

روز  سه  عزوجل  خداوند  روزهای  ؛  �َم�ةِ �یَ �ةِ
ْ
�ل ْوَم  َ �ی َو  هةِ  َ�ّ

َ
ك

ْ
�ل ْوَم  َ �ی َو  ُم  ��أِ �ةَ

ْ
�ل وُم  �ةُ َ �ی

است. روز قیام قائم؟ع؟، روز رجعت و روز قیامت«.  
روایاتاهلبیت؟مهع؟،حتییکروایتمبنیبرموعودبودنیمانی باتتبعدر
کهبرسرزبانها بهچشمنمیخورد،لذاموعوددانستنیمانیباوریاشتباهاست

کردهاست. اینمساله،سوءاستفاده افتادهواحمدبصرینیزاز

2 .  أطیب البیان یف تفسیر القرآن، ج 1۰، ص1.36۰ .  قاموس قرآن، ج 7، ص227.

۴ .  اخلصال، ج 1، ص3.1۰8 .  آل عمران، 9.
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معنای به »َحَتَم« ماده از محتوم است: شده گفته محتوم معنای درباره اما
اینماده،تخلفناپذیریمعنانداشته چیزیکهقطعیوواجبشدهباشد.امادر
میعاد، برخالف بنابراین، یابد.1 تغییر مقدرات برخی اساس بر است ممکن و

روایتیآمدهاست: امکانبداءدرمحتوماتوجوددارد.بهعنواننمونهدر
�َل  ُی  �ةَ �جِ �نْ

َ
�ل حنَ

ْ
ِه �ل

َ
�لّل ِد  �نِ َع�جْ ْحَمَد �جْ

أَ
� �نُ  ُد �جْ � ُمَ�ّمَ �نَ

َ �ث
َ

�َل َ�ّ� �ٍم �ةَ �نُ َهّمَ ُد �جْ � ُمَ�ّمَ َ��نَ �جَ
�نْ

أَ
�

�نِ  �جْ ِد  ٍ� ُمَ�ّمَ ْع�نَ َ �جِى �ج
أَ
� َد  ِع�نْ  �

�نَّ
ُ
�َل: ك �ةَ ِ�ّیُ  ْع�نَ َ حج

ْ
�ل �ِسِم  �ةَ

ْ
�ل �نُ  �جْ َد�ُوُد  ٍم  و َه�سثِ ُ �ج

أَ
�  � �نَ

َ �ث
َ

�ّ�َ

وِم  َمْ��ةُ
ْ
ْمَ�ُه ِم�نَ �ل

أَ
�نَّ �

أَ
�ةِ ِم�نْ � َو��یَ ى �لّ�ِ ِ

اَء �ن ِّىِ َو َم� �جَ
��ن �یَ

�نْ ُ� �لّسُ
ْ
ك َ�ى دنِ َ حج

نَ
�؟ع؟ � �نَ َعِلّىٍ �لّ�ِ

�نْ 
أَ
� ا�نُ  حنَ �نَ �نَ ُه 

َ
ل  � �نَ

ْ
ل �ةُ َعْم  �نَ �َل  �ةَ وِم  َمْ��ةُ

ْ
�ل ى  ِ

�ن ِه 
َ
ِلّل ُدو  �جْ َ �ی َهْل  ٍ�؟ع؟  ْع�نَ َ �ج �جِى 

ِلاأَ �ةُ 
ْ
ل �ةُ �نَ

ع�َد؛ ابوهاشم  ِم�ی
ْ
ِل�نُ �ل حنْ ُ ُه  لا �ی

َ
َع�ِد َو �لّل ِم�ی

ْ
َم ِم�نَ  �ل ��أِ �ةَ

ْ
�نَّ �ل �َل �إِ �ةَ ِم �نَ ��أِ �ةَ

ْ
ى �ل ِ

ِه �ن
َ
ُدَو ِلّل �جْ َ �ی

كه سخن از سفیانی به میان آمد. و اینکه  می گوید: نزد امام جواد؟ع؟ بودیم 
آن حضرت عرض  به  امر سفیانی محتوم است.  كه  آمده است  روایات  در 
كردم، آیا ممکن است خداوند درباره محتوم بداء داشته باشد؟ فرمود بله. 
كردم می ترسم درباره قائم هم بداء شود. فرمود: همانا امر قائم؟ع؟ از  عرض 

وعده داده شدگان است و خداوند درباره میعاد تخلف نمی كند«.  
برایناساس،امکانحصولبداءدرمحتوماتوجوددارد.لذاچنانچهیمانی
ازمحتوماتباشد،اینامکاندربارهاونیزوجودخواهدداشت.البتهدرخصوص

کهبهآنهااشارهمیشود: محتومبودنیمانیفقط2روایتصادرشدهاست

روایت اول
هةَ 

َ
ل �نَ �نِ َ��نْ ٍ� َع�نْ ُعَمَ� �جْ �جِى ُعَم�یْ

أَ
�نِ � ِد �جْ ٍد َع�نْ ُمَ�ّمَ �نِ َسِع�ی �نِ �جْ ْ ُحَس�ی

ْ
�ِد َع�نِ �ل ْس�نَ اإِ

ْ
� �ل

َهدنَ �جِ

وَم��ةٍ  اَم��ةٍ َمْ��ةُ
َ
ْمُس َعل

ِم حنَ ��أِ �ةَ
ْ
�ِم �ل �یَ َل �ةِ �جْ

وُل  »�ةَ �ةُ َ ِه؟ع؟ �ی
َ
ِد �لّل � َع�جْ �جَ

أَ
�َل َسِمْع�ةُ � �ةَ

ین، ج 6، ص32. 1 .  جممع البحر
2 .  نعماین، الغیبة، ص3۰2.
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َد�ِء؛ امام  �یْ �جَ
ْ
�ل ْس�نُ �جِ حنَ

ْ
�ةِ َو �ل

ِك�یَّ ِس �ل�نَّ �نْ
ُل �ل�نَّ �ةْ َ��ةُ َو �ةَ �یْ

َ
ِّىُ َو �لّص

��ن �یَ
�نْ ُِى  َو �لّسُ

َم��ن �یَ
ْ
�ل

بود:  خواهد  حتمی  نشانه  پنج  قائم؟ع؟  قیام  از  قبل  فرمود:  صادق؟ع؟ 
یمانی، سفیانی، صیحه، قتل نفس الزكیه، خسف بیداء«.1

روایت دوم
َع�نْ  ِوّیُ 

َ
َعل

ْ
�ل ُموَ�ى  �نُ  �جْ ِه 

َ
�لّل ُد  �یْ ُع�جَ  � �نَ

َ �ث
َ

�ّ�َ �َل  �ةَ ّیُ  �جِ �ی َد�نِ �نْ �جَ
ْ
�ل ْحَمَد 

أَ
� �نُ  �جْ َعِلّىُ   � َ��نَ �جَ

�نْ
أَ
�

ِه؟ع؟ 
َ
ِد �لّل �جِى َع�جْ

أَ
��نٍ َع�نْ � �نِ ِس�نَ ِه �جْ

َ
ِد �لّل �نِ َمْ�َو��نَ َع�نْ َع�جْ �ِد �جْ �یَ ِ َد َع�نْ رن �ی ِ �ن

َ �نِ �ی و�جَ �جْ ْع�ةُ َ �ی

وِم َو  َمْ��ةُ
ْ
ُِى  ِم�نَ �ل

َم��ن �یَ
ْ
وِم َو �ل َمْ��ةُ

ْ
ِّىُ ِم�نَ �ل

��ن �یَ
�نْ وِم َو �لّسُ َمْ��ةُ

ْ
َد�ُء ِم�نَ �ل �َل: »�ل�نِّ ُ� �ةَ

�نَّ
أَ
�

�َل َو  وِم �ةَ َمْ��ةُ
ْ
َم�ِء ِم�نَ �ل ُع ِم�نَ �لّسَ

ُ
ْ�ل َ  �ی

�نٌّ
َ
وِم َو ك َمْ��ةُ

ْ
�ةِ ِم�نَ �ل ِك�یَّ ِس �ل�نَّ �نْ

ُل �ل�نَّ �ةْ �ةَ

ْ�ِرَه�؛  ِم�نْ �نِ �هةَ  �ةَ �نَ
ْ
�ل   ُ ِ��ج حنْ

�ةُ َو  ��نَ  �نَ �ةْ �یَ
ْ
�ل ُع  ِ �ن

�نْ �ةُ َو  َم  ��أِ
�ل�نَّ طنُ  و�ةِ �ةُ ��نَ  َرَمصنَ ْهِ�  َ سث ى  ِ

�ن َع�ةٌ  �نْ �نَ

كه آن حضرت فرمود: وقوع  كرده  عبد اهلل بن سنان از امام صادق؟ع؟ روایت 
امور  از  یمانی   و  است  حتمی  امور  از  سفیانی  و  است،  حتمی  امور  از  نداء 
از  كه  كف دستی  امور حتمی، و  از  كشته شدن نفس زكّیه  حتمی است و 
افق آسمان بیرون می آید از امور حتمی است، و اضافه فرمود: و نیز وحشتی 
گرداند و شخص بیدار را به وحشت افکند  كه خفته را بیدار  در ماه رمضان 

كند«.  و دوشیزگان پردگی را از پس پرده هایشان بیرون 

بررسی سند روایت
َبْنَدِنیِجّی:ویدرکتبرجالیتضعیفشدهاست.غضائری

ْ
ْحَمَدال

َ
ْبُنأ َعِلّیُ

گو کنده پرا و إلیه؛ضعیف یلتفت ال متهافت آوردهاند:»ضعیف وعالمهحلی
استوتوجهیبهاونیست«.3

2 .  نعماین، الغیبة، ص1.252 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص65۰.

3 .  ابن الغضائری، ج 1، ص 82 و اخلالصة للحىل، ص 235.
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ِوّی:اینراویازرواتناشناختهدرکتبرجالیاست.
َ
َعل

ْ
ُعَبْیُداهلِلْبُنُموَسیال

و بزرگانواقفیهبودهودربینعلمایرجالنیزفاقداعتبار َیاِدْبِنَمْرَوان:ویاز ِز
گفتهاست:»روىعن وجاهترواییاست.بهعنواننمونه،عالمهحلیدربارهاو
أبیعبداهلل؟ع؟وأبیالحسن؟ع؟ووقففیالرضا؟ع؟...هوأحدأرکانالوقفو
کرد کاظم؟ع؟نقلروایت امامصادقوامام از بالجملةفهوعندیمردودالروایة؛او
نزد ارکانواقفیهبودوبالجملهروایاتشدر امامرضا؟ع؟توقفنمود.اویکیاز ودر

منمردوداست«.1

معیار شناخت یمانی ��
و بودنشناختخراسانی یاواجب بهچگونگی روایتی کهدرهیچ همانطور
روایاتمعرفتیبیبهرهمیباشد. سفیانیتوصیهنشدهایم،یمانینیزهمانندآنهااز
رابطهباشناختیمانی،هیچگونهوظیفهایدر بیاندر لذاباتوجهبهعدمصدور

قبالشناختیمانینداریم.
اثبــات بــرای کــه روایتــی  از اســتفاده بــا احمدالحســن اتبــاع اینکــه ضمــن
چیــز دو یمانــی، شــناخت شــاخصه بزرگتریــن میکننــد،2 ذکــر یمانــی عصمــت

باشــد: میتوانــد
با او ومشروعیت داشته یمانیموضوعیت یمانی:صرفخروج خروج  الف: 
کهشخصیمانیقبل خروجاستنهباسکون.نکتهمهمتراینکهحتیدرصورتی

1 .  اخلالصة للحىل، ص 22۴.
َراَسایِنِّ یِف َسَنٍة َواِحَدٍة یِف َشْهٍر  ُ َیَمایِنِّ َو اخلْ

ْ
ْفَیایِنِّ َو ال 2 .  عن أیب بصیر عن أیب جعفر حممد بن عىل؟ع؟ أنه قال: »... ُخُروُج الّسُ

اَیاِت َراَیٌة  ْیَس یِف الّرَ
َ
ْن َناَواُهْم َو ل  ِلَ

ٌ
ْیل ِ َوْجٍه َو

ّ
ُس ِمْن ُكل

ْ
َبأ

ْ
 َفَیُكوُن ال

ً
َرِز َیْتَبُع َبْعُضُه َبْعضا َ َواِحٍد یِف َیْوٍم َواِحٍد ِنَظاٌم َكِنَظاِم اخلْ

ِ ُمْسِلٍم 
ّ

اِس َو ُكل  الّنَ
َ

ِح َعىل
َ

ال َم َبْیَع الّسِ َیَمایِنُّ َحّرَ
ْ
 َصاِحِبُكْم   َفِإَذا َخَرَج ال

َ
ُه َیْدُعو ِإیل ّنَ

َ
َیَمایِنِّ ِهَی  َراَیُة ُهًدى  أِل

ْ
ْهَدى ِمْن َراَیِة ال

َ
أ

ُه  ّنَ
َ
اِر أِل ْهِل الّنَ

َ
 َذِلَك َفُهَو ِمْن أ

َ
ْن َفَعل َ ْیِه   فَ

َ
َتِوَی َعل

ْ
ْن َیل

َ
ْسِلٍم أ  ِلُ

ُّ
ل  حَیِ

َ
ْیِه َفِإّنَ َراَیَتُه َراَیُة ُهًدى َو ال

َ
ْض ِإل َیَمایِنُّ َفاهْنَ

ْ
َو ِإَذا َخَرَج ال

یٍق ُمْسَتِقمی ...«. نعماین، الغیبة، ص162. ّقِ َو ِإیل  َطِر َ  احلْ
َ

َیْدُعو ِإیل
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روایت یتینیست.چنانچهدر اوفور ازخروجشناختهشود،بازهمبرایاطاعتاز
آمدهاست:

بخدا ...« میفرمود: که امامصادق؟ع؟شنیدم  از میگوید: قاسم بن عیص
بنیفاطمه کههمه کسینیستمگرشخصی کهشمامیخواهید را آن سوگند
کهماهرجبشدبهنامخداىعّزوجّلبهاوروىآورید گردآیند.همین پیراموناو
گربخواهیدماه یانینیست،وا یدز گرخواستیدتاماهشعبانهمعقببینداز وا
کارموجبنیروى رمضانهمفریضهروزهرادرمیانخانوادهخودبگیریدشایداین
گرددوالبتهخروجسفیانی)برایشناختهنگامهظهور(شما بیشترىبراىشما

رابساست«.1
چه به داشت، فوریت یمانی نصرت و اطاعت وجوب چنانچه گردد؛ توجه
و داده را دیگر ماه تاچند یاری و تأخیر اذن بهشیعیان امامصادق؟ع؟، دلیلی

کقراردادهاست؟ نشانهایبهنامسفیانیرامال
ب: همزمانی با خروج خراسانی و سفیانی: براساسیکروایت2،خروجیمانی
واقعشود.لذاشاخصهشناخت بایستیباخروجسفیانیوخراسانیدریکروز
و سفیانی هنوز که است درحالی این است. خراسانی و سفیانی خروج یمانی،
با لذا باشد. آنان باخروج بایستیهمزمان یمانی خراسانیخروجنکردهوخروج
توجهبهعدمخروجخراسانیوسفیانی،ادعاییمانیبودناحمدالحسنباطل

خواهدبود.

َیْوَم 
ْ
ا ال اِرُج ِمّنَ َ  ... َفاخلْ

ُ
َبا َعْبِد اهلِل؟ع؟ َیُقول

َ
ْعُت أ  مَسِ

َ
َقاِسِم َقال

ْ
َی َعْن ِعیِص ْبِن ال ِبیِه َعْن َصْفَواَن ْبِن حَیْ

َ
1 .  َعىِلُّ ْبُن ِإْبَراِهمَی َعْن أ

َحٌد َو 
َ
ْیَس َمَعُه أ

َ
َیْوَم َو ل

ْ
ْسَنا َنْرىَض ِبِه َو ُهَو َیْعِصیَنا ال

َ
ا ل ّنَ

َ
ٍد؟ع؟ َفَنْحُن ُنْشِهُدُكْم أ ّمَ َضا ِمْن آِل حُمَ  الّرِ

َ
ّیِ یَشْ ٍء َیْدُعوُكْم ِإیل

َ
 أ

َ
ِإیل

 َمِن اْجَتَمُعوا 
َّ

 َمَع َمِن اْجَتَمَعْت َبُنو َفاِطَمَة َمَعُه َفَو اهلِل َما َصاِحُبُكْم ِإال
َّ

ا ِإال  َیْسَمَع ِمّنَ
َ

ْن ال
َ
ْجَدُر أ

َ
َیُة أ ِو

ْ
ل
َ ْ
اَیاُت َو األ ُهَو ِإَذا َكاَنِت الّرَ

ْن َتُصوُموا یِف 
َ
ْحَبْبُتْ أ

َ
 َضْیَر َو ِإْن أ

َ
 َشْعَباَن َفال

َ
ُروا ِإیل

َ
ّخ

َ
ْن َتَتأ

َ
ْحَبْبُتْ أ

َ
 َو ِإْن أ

َّ
  اْسِم  اهلِل َعّزَ َو َجل

َ
وا َعىل

ُ
ْقِبل

َ
ْیِه ِإَذا َكاَن  َرَجٌب  َفأ

َ
َعل

َمًة. الكایف،ج 8، ص26۴.
َ

ْفَیایِنِّ َعال ُكْم ِبالّسُ ُكْم َو َكَفا
َ
ْقَوى ل

َ
ْن َیُكوَن أ

َ
 َذِلَك أ

َّ
َعل

َ
َهاِلیُكْم َفل

َ
أ

َراَسایِنِّ یِف َسَنٍة َواِحَدٍة یِف َشْهٍر َواِحٍد یِف َیْوٍم َواِحٍد. نعماین، الغیبة، ص162. ُ َیَمایِنِّ َو اخلْ
ْ
ْفَیایِنِّ َو ال 2 . ُخُروُج الّسُ
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کشوریمناستوبایستیاز عالوهبرآن،محلخروجیمانیبراساسروایات،
روایاتآمدهاست: آنجاخروجنماید،نهازبصرهیامناطقدیگر.چنانچهدر

روایت اول
ِِى  ِم�نَ 

َم��ن �یَ
ْ
�ل  َ ُ�و�ج �ِم َو �نُ

َّ ِّىِ ِم�نَ �لسث
��ن �یَ

�نْ َ �لّسُ ُ�و�ج ِ� �نُ ُ�و�جِ اَم��ةِ �نُ
َ
َعل �نَّ ِم�نْ  �إِ َو   ...«

...؛ و از عالمات خروج قائم؟ع؟،  ��نَ ْهِ� َرَمصنَ َ ى سث ِ
َم�ِء �ن َ��ةً ِم�نَ �لّسَ َم�نِ َو َ��یْ �یَ

ْ
�ل

ماه  در  آسمان  از  صیحه  و  یمن  از  یمانی  خروج  و  شام  از  سفیانی  خروج 
رمضان«.1 

روایت دوم
َد�ِء...؛ و خروج  �یْ �جَ

ْ
�ل  �جِ

ْس�نٌ َم�نِ َو �نَ �یَ
ْ
ِِى  ِم�نَ �ل

َم��ن �یَ
ْ
�ِم َو �ل

َّ ِّىِ ِم�نَ �لسث
��ن �یَ

�نْ ُ �لّسُ ُ�و�ج »َو �نُ
سفیانی از شام و یمانی از یمن و خسف بیداء و ...«.  

روایت سوم
َو   ، ِّىُ

��ن �یَ
�نْ �لّسُ َو  َم�نِ ،  �یَ

ْ
�ل ِم�نَ   ِّىُ 

َم��ن �یَ
ْ
�ل اُم: 

َ
ل �لّسَ  �ِ �یْ

َ
َعل ِم  ��أِ �ةَ

ْ
�ل اَم��ةِ 

َ
َعل ِم�نْ  ْمَس�ةٌ 

»حنَ
و  یمن  از  یمانی  قائم؟ع؟:  پنجگانه  عالئم  َم�ِء...؛  �لّسَ �جِ �ِدی  �نَ ُ �ی �ِدی  ُم�نَ

ْ
�ل

سفیانی و نداء دهنده ای از آسمان...«.  

روایت چهارم
�ةٍ  ْهٍ� َو�ِ�ٍ�، َو َس�نَ َ ْوٍم  َو�ِ��، َو  سث َ ى  �ی ِ

�نِ �ن �ی ��ةِ �ل�جَ ��یَ َم�نِ  َمَع �لّ�َ �یَ
ْ
ِِى  ِم�نَ �ل

َم��ن �یَ
ْ
َ �ل ُ�و�ج »َو �نُ

1 .  كمال الدین و متام النعمة ، ج 1، ص327 و منتخب األنوار املضیئة یف ذكر القامئ احلجة؟ع؟، ص176.
2 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص33۰ و إعالم الورى بأعالم اهلدى،ج 2، ص292 و كشف الغمة یف معرفة األمئة، ج 2، 

ص53۴ و إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 5، ص3۴6 و حبار األنوار، ج 52، ص192.
3 .  عیون احلكم و املواعظ )للییث-قرن ششم(، ص2۴۴.
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...؛ و خروج یمانی از یمن به همراه پرچم های سفید در یک روز و یک  َو�ِ�َ�هةٍ

ماه و یک سال است«.1  

روایت پنجم
َد�ِء  �یْ �جَ

ْ
�ل �جِ ْس�نٌ  ، �نَ ْس�نٌ َو �نَ َم�نِ  �یَ

ْ
�ل ِم�نَ  ِِى  

َم��ن �یَ
ْ
�ل َو  �ِم 

َّ �لسث ِم�نَ  ِّىِ 
��ن �یَ

�نْ �لّسُ  ُ ُ�و�ج »َو �نُ
از یمن و خسف،  و یمانی  از شام  ...؛ و خروج سفیانی  �ة �ن َمِد�ی

ْ
�ل َو  �ةَ 

َّ
َمك �نَ   ْ �ی َ �ج

خسفی در  بیداء، بین مکه و مدینه«. 
باوجوداینپنجروایتکهتصریحبرخروجیمانیازیمندارد،ناظمالعقیلیدر
گفتهاست:»قدتوهمالبعضأنالیمانییخرج تتبع از گفتاریشتابزدهوبهدور
منالیمنمعتمدًاعلیبعضالروایاتالتیُتوهمبذلکوالتوجدروایةمعتمدة
کردهاند واضحةالداللةتنصعلیأنالیمانییخرجمنالیمن؛برخیچنینتوهم
کهآنان کههمانایمانیازیمنخروجمیکندواینباورشانبراساسروایاتیاست
کهتصریحبرخروجیمانی رابهتوهمانداخته!وروایتیقابلاعتمادوواضحالداللة

ازیمنداشتهباشدپیدانشد«.3

وظیفه یمانی ��
کهدرخصوصیمانیصادرشدهاست،ویشخصیت براساسآندوروایت
نظامیداشتهووظیفهایجزخروجعلیهطاغوتودعوتمردمبهامامزمان؟ع؟
نخواهدداشت.بنابراینتنهاشاخصهنقلیدعوتیمانی،همانخروجاوبودهو
کهرسمًاخروجننماید،دعوتاوپذیرفتهنخواهدبود.ضمناینکهحق تازمانی

گذاریوتشریعنداشتهوبایستیبراساسدینمبیناسالمعملنماید. قانون

2 .  الفصول املهمة یف معرفة االمئة، ج 2، ص1.113۴ .  كفایة املهتدی یف معرفة املهدی؟ع؟، ص6۴7.

3 .  الوصیة و الویص امحد احلسن، ص1۴5.
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با او ورفتار گفتار یکیدیگرازشاخصههایعقلیشناختیمانی،مطابقت
دیناسالماست،لذاچنانچهبخواهداحکاماسالمیرانسخکردهواصولمذهب
کنوناحمدالحسن تشیعراتغییردهد،مخالفتبااوواجبخواهدبود.آنچهتا
البصریبهعنوانیمانیانجامدادهاست،نسخبرخیازاحکامدینی1وتغییردر
مسلماتشیعهبودهوعالوهبرآناقدامیبرایخروجنکردهاست.لذاچنینفردی

رانمیتوانبهعنوانیمانیپذیرفت.

عصمت یمانی ��
یکیازمسائلیکهاحمدبصریدرصدداثباتآنبرآمده،بحثعصمتیمانی
است.2لذابااستنادبهتعابیراستفادهشدهدرروایتمنسوببهامامصادق؟ع؟3
کهاینتعابیرسزاوارمعصومین؟مهع؟بودهوامام سعیبرآنداردتاچنینالقاءشود
کردهاست.۴ صادق؟ع؟بهمناسبتعصمتیمانی،اوراباچنینتعابیریمعرفی

1 .  به عنوان منونه: 
یین یک روز مناز قضاء با منازهای قضاء شده در متامی عمر انسان: امحداحلسن در حمکی ناسازگار با روایات  جایگز
ید: »نسبت به قضای مناز؛ پس قضاء در شب بیست و سه رمضان معادل هزار ماه است، پس مثال  معصومنی؟مهع؟ می گو
گر در گردن شخص یک سال قضاء یا ده سال و یا حیت هزار ماه باشد، با خواندن یک روز مناز در شب قدر او را كفایت كرده  ا

و منازهایش ادا می شود«. االجوبه الفقهیه، الصالة، ص 3۰.  
حكم به عدم جواز ازدواج موقت در كمتر از 6 ماه: امحداحلسن در پاسخ به مدت حداقىل ازدواج موقت، آن را 6 ماه دانسته و 
ید: »احكام  در پاسخ به سئوایل دیگر كه به این حكم اعتراض كرده و آن را با روایات معصومنی متعارض دانسته است می گو
اهلی شرعیه نسخ می شوند و چه آسان و كوچک است این مورد از نسخی كه سوال كردی. پس قطعا در آینده نسخ هایی 

بسیار بزرگتر و عظمی تر از این واقع خواهد شد«. اجلواب املنیر، ج 3، ص ۴1.
2.  املتشاهبات، ج۴، ص۴3.

3. عن االمام الصادق؟ع؟، قال: »... ولیس یف الرایات أهدی من رایة الیماین و هی رایة هدی،  ألنه یدعوا ایل صاحبكم. 
إذا خرج الیماین فاهنض إلیه فإن رایته هدی و ال حیل ملسلم  فإذا خرج الیماین حرم بیع السالح عىل الناس و كل مسلم. و

یق مستقمی.« نعماین، الغیبة، ص 162. أن یلتوی علیه. مفن فعل ذلک فهو من أهل النار ألنه یدعوا ایل احلق و ایل طر
۴. میاین موعود حجت اهلل، ص119.
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گفتهمیشود: درپاسخبهاینادعا
درخصوصشخصیتی دیگران اجتهاد با که نیست مسألهای اواًلعصمت
ثابتشدهیاردگردد.لذابایستینصوصیباشدتافردیاافرادیرابهعنوانمعصوم

کند.بهعنواننمونه: کردهوبهآنتصریح معرفی
َو  َحَس�نُ 

ْ
�ل َ��َی  ِس�جْ ْعَدُه  َ �ج َو  َ��ِل�جٍ  �جِى 

أَ
� �نُ  �جْ َعِلّىُ  ُهْم 

ُ
ل ّوَ

أَ
�  �َ َ َعسث  � �نَ

ْ ��ث ْعِدی  َ �ج �ةُ  ّمَ �أِ
اأَ

ْ
»�ل

ى  �نَ �ةَ � ��نْ دنَ �إِ
ٌد �نَ ُ� ُمَ�ّمَ �نُ ْ ��ج ى َعِلّىٌ �نَ �نَ �ةَ � ��نْ دنَ �إِ

ُ� َعِلّىٌ �نَ �نُ ْ ��ج �نُ  �نَ ْ ُحَس�ی
ْ
ى �ل �نَ �ةَ � ��نْ دنَ �إِ

�نُ �نَ ْ ُحَس�ی
ْ
�ل

ُ� َعِلّىٌ  �نُ ْ ��ج ى ُموَ�ى �نَ �نَ �ةَ � ��نْ دنَ �إِ
ُ� ُموَ�ى �نَ �نُ ْ ��ج ٌ� �نَ ْع�نَ َ ى �ج �نَ �ةَ � ��نْ دنَ �إِ

ٌ� �نَ ْع�نَ َ ُ� �ج �نُ ْ ��ج ٌد �نَ ُمَ�ّمَ

َعِلّىٌ  ى  �نَ �ةَ ��نْ  � دنَ �إِ
�نَ َعِلّىٌ   �ُ �نُ ْ ��ج �نَ ٌد  ُمَ�ّمَ ى  �نَ �ةَ ��نْ  � دنَ �إِ

�نَ ٌد  ُمَ�ّمَ  �ُ �نُ ْ ��ج �نَ َعِلّىٌ  ى  �نَ �ةَ ��نْ  � دنَ �إِ
�نَ

ِه 
َ
� َرُسوَل �لّل �ةُ �یَ

ْ
ل �ٍس �ةُ �نُ َع�جَّ �َل ��جْ �ةُ �ةَ َّ ُح�ج

ْ
ُ� �ل �نُ ْ ��ج َحَس�نُ �نَ

ْ
ى �ل �نَ �ةَ � ��نْ دنَ �إِ

َحَس�نُ �نَ
ْ
ُ� �ل �نُ ْ ��ج �نَ

�ُء  َم�نَ
أُ
ِهُ�و� � �نْ �نُ ْعِدی َو �إِ َ  �ج

�ةُ ّمَ �أِ
اأَ

ْ
�ٍس ُهُم �ل �نَ َع�جَّ � ��جْ �َل ِلى �یَ ّطُ �ةَ ِه�نَّ �ةَ ْسَمْع �جِ

أَ
ْم �

َ
َس�ِمَی ل

أَ
�

�ر؛ پیامبر اكرم؟ص؟ فرمود: امامان بعد از من دوازدهم نفرند  �یَ
�نْ

أَ
�ُء � �جَ َ حج

َمْعُصوُمو�نَ  �نُ

حسین  و  حسن  فرزندش  دو  او  از  پس  و  طالب  ابی  بن  علی  آنها  اولین  كه 
كه مدت حسین به پایان رسید، فرزندش علی و زمانی  هستند. پس زمانی 
كه مدت محمد به  كه مدت علی به پایان رسید، فرزندش محمد و زمانی 
كه مدت جعفر به پایان رسید، فرزندش  پایان رسید، فرزندش جعفر و زمانی 
كه  زمانی  و  فرزندش علی  پایان رسید،  به  كه مدت موسی  زمانی  و  موسی 
مدت علی به پایان رسید، فرزندش محمد و زمانی كه مدت محمد به پایان 
كه مدت علی به پایان رسید، فرزندش حسن  رسید، فرزندش علی و زمانی 
كه مدت حسن به پایان رسید، فرزندش حجت خواهد بود... ای  و زمانی 
ابن عباس! آنها امامان بعد از من هستند و آنان امناء معصوم و برگزیدگان 

نجیبند«1 
دستورات حتی یا سفارشات و توصیهها اساس بر نمیتوان هیچگاه ثانیًا

1 .  كفایة األثر یف النّص عىل األمئة الثین عشر، ص17.
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الزامآورمعصومین؟مهع؟درخصوصاطاعتازفردی،بهعصمتآنفردپیبرد.
را فردی معصومین؟مهع؟ کهحضرات است مشاهدهشده تاریخ  در مکررًا که چرا
از هیچگاه اما ندانستهاند، جایز را او با مخالفت و گمارده مهمی مسئولیت به
ایندستورخاص،عصمتآنفردبرداشتنشدهاست.بهعنواننمونه؛پیامبر
َعَناهلُل

َ
یدبنحارثةفرمود:»ل اکرم؟ص؟پسازسرکشیعدهایازلشگرأسامةبنز

کهبافرماندهیاسامه کسیرا کند َساَمَة؛خداوندلعنت
ُ
أ َفَعْنَجْیِش

َّ
َتَخل َمْن

به تاریخ،اسامةبنزیدعاقبت براساسشهادت اینکه کند«.1ضمن مخالفت
کرد.2 گیری کناره امیرالمؤمنین؟ع؟ خیرنشدوازدفاعاز

آمده، روایات  در یمانی توصیف در آنچه  از مهمتر که داشت توجه باید ثالثًا
کهدربرخیروایات،آنانرابه پیرامونعلماءدیندرعصرغیبتنقلشدهاست
کنندهبهسویامامدوازدهم؟ع؟،مرزباناندین، کنندهوراهنمایی عنواندعوت
َعلمهدایتوناخدایکشتیهدایتشیعیاندرعصرغیبت،سرپرستایتامآل
آناندوریمیکنندرا از محمد؟ص؟معرفیشدهوکسانیراکهازعلماءمیگریزندو
گرفتاردرعذابدانستهوآنانرابیایمانمیدانند.لذاهمیناوصاف،باهدایتگر
بودنپرچمیمانی)أهَدیالّرایات(وحرامبودنمخالفتبااو)الیحللمسلمأن
کهاحمدبصریبخواهدباروایاتمربوط یلتویعلیه(درتعارضبودهودرصورتی
اینحسابعلمای با کند، ثابت را او برتری و یمانی،عصمت بودن هدایتگر
آخرالزمانبهایندرجهمستحقترخواهندبودزیراعباراتصادرشدهدرخصوص
کنونهیچکدامازعلمایاسالمادعای آنانقویتروصریحتراست!وحالآنکهتا

1 .  حبار األنوار، ج 3۰، ص۴32 و إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 3، ص372 و املسترشد یف إمامة عىل بن أیب 
طالب؟ع؟، ص116.

2 .  و فرقة اعتزلوا احلرب و هم صنفان: و من هؤالء القوم الذین اعتزلوا احلرب عىل هذه اجلهة عبد اهلل بن عمر و سعد بن أیب 
ید. مسائل المامة، ص179 وّقاص و حمّمد بن مسلمة و أسامة بن ز



درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری   260

عصمتخودرانداشتهونخواهندداشت.بنابراینتالشاحمدبصریبرایاثبات
کرد. عصمتیمانیمشکلیراحلنخواهد

بهعنواننمونهبهچندروایتصادرشدهدرخصوصعلمایآخرالزماناشاره
میگردد:

روایت اول
َم�ِء 

َ
ُعل

ْ
�ل ِم�نَ  ْم ؟ع؟  

ُ
ِمك ��أِ �ةَ �ةِ  �جَ �یْ

عنَ ْعَد  َ �ج ی  �ةَ �جْ َ �ی َم�نْ  ا 
َ
ل ْو 

َ
»ل ٍد؟ع؟:   ُمَ�ّمَ �نُ  �جْ َعِلّىُ  �َل  �ةَ

�ِء  َع�نَ �نَ ِلصنُ �ی ِ دن �ةِ ُم�نْ
ْ
ِه، َو �ل

َ
حجِ �لّل َ ُح�ج ِ� �جِ ِ �ن �نَ َع�نْ ِد�ی �ی ِ

ّ ��ج
ِ�، َو �ل�نَّ �یْ

َ
�نَ َعل �ی ِ

ّ
�ل

َ
ِ� َو �لّ� �یْ

َ
ل �نَ �إِ �ِع�ی

َ
�لّ�

 
َ

ّد ا �ْر�ةَ
َّ
ل َ�ٌ� �إِ

أَ
َی � �ةِ َ َم� �ج

َ
َو�ِ��جِ ل

��نِ �ل�نَّ حنَ ِ�، َو ِم�نْ �نِ َس َو َمَ�َد�ةِ ِل�ی �جْ �ِك �إِ �جَ ِه ِم�نْ سثِ
َ
�ِد �لّل ِع�جَ

ْمِسُك  ُ َم� �ی
َ
َع�ةِ ك �ی ِ

ّ �ِء �لسث َع�نَ و�جِ �نُ
ُ
ل َم�ةَ �ةُ رنْ

أَ
� و�نَ 

ُ
ْمِسك ُ �نَ �ی �ی ِ �ن

َّ
ُهُم �ل ِك�نَّ

َ
ِه، َو ل

َ
�نِ �لّل َع�نْ ِد�ی

در  گر  ا َل؛  �جَ َو  َع�نَّ  ِه 
َ
�لّل َد  ِع�نْ و�نَ 

ُ
ل صنَ �نْ

اأَ
ْ
�ل ُهُم  َك  �أِ

َ
ول

أُ
� َه�  ا�نَ

ُسكَّ �ةِ  �نَ �ی �نِ
�لّسَ َ��ِ��جُ 

امام  سوی  به  را  مردم  كه  نبودند  علمائی  محمد؟ص؟  آل  قائم  غیبت  دوران 
دفاع  دینش  از  الهی  حجت های  با  و  كنند  راهنمایی  و  هدایت  زمان؟ع؟ 
نمایند و شیعیان ضعیف را از دامهای شیطان و پیروانش رهایی داده و از دام 
كسی در دین خدا پا برجا نمی ماند و همه مرتد  ناصبی ها نجات بخشند 
دست  در  قدرت  با  را  ضعیف  شیعیان  دلهای  رهبری  آنان  ولی  می شدند؛ 
را  كشتی  فرمان  و  سکان  كشتی  ناخدای  چنانکه  می كنند؛  حفظ  و  گرفته 

نگاه می دارد. بنابراین آنان نزد خدا واالترین انسانها هستند« .1 

روایت دوم
ُس  ِل�ی �جْ ِلى �إِ َ ی �ی ِ �ن

َّ
� �ل عنْ

َّ ى �ل�ث ِ
ُ�و�نَ  �ن � ُمَ���جِ �نَ َع�ةِ �ی َم�ُء سثِ

َ
ٍد ؟ع؟:  »�لُعل �نُ ُمَ�ّمَ ُ� �جْ

ْع�نَ َ �َل �ج َو �ةَ

ِهْم  �یْ
َ
َط َعل

َّ
َسل �ةَ َ �ی �نْ 

أَ
� �، َو َع�نْ  �نَ َع�ةِ �ی �ِء سثِ َع�نَ ى �نُ

َ
ُ�و�جِ َعل حنُ

ْ
ُعو�نَُهْم َع�نِ �ل ْم�نَ َ �ی  ،�ُ �ةُ �ِر�ی َو َع�نَ

1 .  التفسیر املنسوب إیل المام احلسن العسكری؟ع؟، ص3۴۴.
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َل  صنَ �نْ
أَ
� َك��نَ   � �نَ َع�ةِ �ی سثِ ِم�نْ  ِلَك  ِل�نَ َص�جَ  �ةَ ��نْ َم�نِ  �نَ ا 

َ
ل
َ
�  . َو�ِ��جُ

�ل�نَّ  �ُ َع�ةُ �ی سثِ َو  ُس  ِل�ی �جْ �إِ

 ،� �نَ �ی ِ
��نِ ُمِ��جّ ْد�یَ

أَ
� ُع َع�نْ  ْد�نَ �یَ  �ُ

�نَّ
أَ
ِلا  ، هةٍ َمّ�َ  ِ �ن

ْ
ل
أَ
� �نَ 

ْ
ل
أَ
� َر  �نَ حنَ

ْ
�ل َو  ْ�َك 

�ل�ةُّ َو  وَم  �لّ�ُ اَهَد  �نْ �جَ ِمّمَ

برابر  در  كه  هستند  مرزدارانی  ما،  شیعیان  علماء  ِهْم؛  َد��نِ �جْ
أَ
� َع�نْ  ُع  ْد�نَ �یَ ِلَك  دنَ َو 

كه  ما  شیعیان  به  آنها  حمله   از  و  كشیده اند،  صف  لشکریانش  و  ابلیس 
از  و  می كنند  جلوگیرى  ندارند  را  خود  های(  وآموزه  )عقاید  از  دفاع  توانایی 
گاه باشید ارزش  تسلط ابلیس و پیروان او بر شیعیان جلوگیرى می نمایند. آ
كه این چنین خود را در معرض دفاع قرار داده اند، هزاران  آن عالمان شیعه 
كه در برابر هجوم دشمنان اسالم )از  بار باالتر از سپاهیان ومجاهدانی است 
یرا علمای شیعه نگهبانان  گرفته تا روم و ترک و خزر( مبارزه می  كنند. ز كفار 
كه مجاهدان، حافظ مرزهاى  دین شیعیان و دوستان ما هستند، در حالی 

جغرافیایی می باشند« .1

روایت سوم
�ِم  �ةَ ْ �ی

ُل ِلاأَ كَا�نِ
ْ
َه� �ل ُّ �ی

أَ
� � : �یَ �َم�ةِ �یَ �ةِ

ْ
ْوَم �ل َ ِ� �ی �ی �ةِ

�نَ
ْ
�ُل ِلل �ةَ ُ � ؟ع؟:  »�ی �نَ �نُ ُموَ�ى �لّ�ِ �َل َعِلّىُ �جْ �ةَ

َك؛   َع�نْ
�نَ �نَ

أَ
َع ِلُكّلِ َم�نْ � �نَ ْ سث

�نْ َ��ةَّى �ةَ ِ� �ةِ ِ� َو َمَو�ِل�ی �ی ِ
�ِء ُمِ��جّ َع�نَ َه�ِدی ِلصنُ

ْ
ِد، �ل ِل ُمَ�ّمَ

آ
�

ای  محمد؟ص؟!  آل  ایتام  سرپرست  ای  می شود:  گفته  فقیه  به  قیامت  روز 
هدایت كننده ضعفاء و دوستداران آل محمد؟ص؟! بایست و هر كدام از آنان 

كن«.   را خواستی شفاعت 

روایت چهارم
ُم  �نَ عنَ

ْ
�ل  ُ�ّ �نِ َ �ی َم� 

َ
ك َم�ِء 

َ
ُعل

ْ
�ل ِم�نَ  و�نَ  ُ�ّ �نِ َ �ی ى  �ةِ

ّمَ
أُ
� ى 

َ
َعل َم��نٌ  رنَ ِى 

�ة
أْ
� »َس�یَ ِه ؟ص؟: 

َ
�لّل َرُسوُل  �َل  �ةَ

ُع  ْ��نَ َ �ی ُل  ّوَ
اأَ

ْ
�ل �َء  �یَ

ْ سث
أَ
� �ةِ 

َ ا�ث
َ
ل َ �ث �جِ ى 

َ
َع�ل �ةَ ُه 

َ
�لّل اُهُم 

َ
ل �ةَ ْ ��ج ِلَک 

دنَ
َ
ك َك��نَ   � دنَ �إِ

�نَ �أْ�جِ  ِ
�ل�نّ َع�نِ 

2 .  مهان، ص1.3۴۴ .   التفسیر املنسوب إیل المام احلسن العسكری؟ع؟، ص3۴3.
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و�نَ ِم�نَ  ُ ُ��ج حنْ َ ُ �ی �ِل�ث
َّ  َو �ل�ث

ً
�� ا�أِ  �جَ

ً
� َ���ن

ْ
ِهْم ُسل �یْ

َ
ُه َعل

َ
َط �لّل

َّ
ِى َسل

��ن
َّ ْمَو�ِلِهْم َو �ل�ث

أَ
�ةَ ِم�نْ �

َ
َ�ك �جَ

ْ
�ل

كه از علماء فرار می كنند  ؛ به زودى زمانی براى مردم فرا رسد  ٍ َم��ن �ی ا �إِ
َ
ل � �جِ �یَ

�نْ
ُ

�لّ�

گرگ می گریزد. در آن صورت خداوند آنان را به سه چیز  گوسفند از  چنانچه 
مبتال می كند: اول: بركت را از اموالشان بر می دارد. دوم: سلطانی ستمگر بر 

آنان مسلط می گرداند. سوم: بدون ایمان از دنیا می روند «.1 

پرسش های درس

كنید.. 1 وضعیت یمانی را در روایات معصومین؟مهع؟ تشریح 
آیا یمانی هدایتگر است؟ به چه دلیل؟.  
معیار شناخت یمانی در روایات چیست؟.  
آیا می توانیم عصمت یمانی را بپذیریم؟ به چه دلیل؟.  

1 .  مستدرک الوسایل، ج 11، ح 133۰1.



 درس دوازدهم
 عدد اوصیاء 

پیامبراکرم؟ص؟





را خود و رسانده تن 2۴ به را پیامبر؟ص؟ اوصیاء و ائمه تعداد بصری احمد
آمد! خواهد او  از پس نیز امام یازده که است باور این بر و میداند سیزدهم امام
درباره الضالل، من العاصم الکتاب المقدسة الوصیة کتاب در مثال عنوان به
گفتهاست:»مقامه؛خلیفةمنخلفاءاهللوإماممنأئمةاهل جایگاهمهدیاول
اماماناهل کهخلیفهایازخلفایخداوامامیاز البیت؟مهع؟؛مقامهاوایناست
گفتهاست:»وهوإماممفترضالطاعةمن بیت؟مهع؟است«1ودربارهمقامیمانی

اهلل؛اوامامواجباالطاعةازسویخداست«2
درمواردمتعددیازکتابهایاتباعاحمدبصرینیزبهامامتاوبهعنوانامام
بعد ما کتاب در الدیراوی عبدالرزاق نمونه: عنوان به کردهاند. تصریح سیزدهم
گفتهاست:»وردت االثنیعشرامامًا،ذیلعبارت)اإلمامالثالثعشرهوالقائم(
یادی کثیرةتدلعلیأّناإلمامالثالثعشرهوقائمآلمحمد؟ص؟؛روایاتز روایات

کهامامسیزدهمهمانقائمآلمحمد؟ص؟است«.3 داللتبرایندارند
ذیل الموعود، احمد الثانی الطوفان قبل کتاب در السالم عالء همچنین
است: گفته العشرین( و األربعة األئمة من الثالثعشر احمد... )القائم عبارت
کههمانااحمد،همان »نعرفأناحمدهوالشیخواإلمامالثالثعشر؛دانستیم

شیخوامامسیزدهماست«.۴

2 .  املتشاهبات، ج۴، ص 1.۴6 .  الوصیة املقدسة، صفحه 63

، ص 71.
ً
۴ .  قبل الطوفان الثاین امحد املوعود، ص 3.39 .  ما بعد االثین عشر اماما
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ناظمالعقیلینیزدربارهانحصارعددامامانپسازپیامبراکرم؟ص؟گفتهاست:
»الیوجددلیلشرعییحصراالمامةفیاثنیعشرامامًا،بلاالدلةالشرعیةمتواترة
عشر؛ االثنی المهدیین یته ذر فی المهدی؟ع؟ االمام بعد االمامة استمرار علی
کند،بلکهادله کهامامترادردوازدهتنمنحصر هیچدلیلشرعیپیدانمیشود
اماممهدی؟ع؟درنسلدوازدهگانه امامتبعداز شرعیمتواتر،داللتبراستمرار

مهدییندارد«.1
معتبرهاست؛ و روایاتصحیحه  از برگرفته که امامیه، باورشیعه مقابل، در
کردهوحضرتحجتبنالحسن؟ع؟راآخرین تعداداوصیاءرادر12تنمنحصر

وصیوجانشینپیامبر؟ص؟میداند.چنانچهپیامبراکرم؟ص؟فرمود:
م�ن  �ن  �ی م�ن �لموأ �ج ولى 

أ
� على   � �ی �ن�ة 

أ
� م  �ث سهم  �ن �ن

أ
� م�ن  �ن  �ی م�ن �لموأ �ج ولى 

أ
�  � �ن

أ
� على   � »�ی

 � ع�ن م �ج �ن على، �ث م م�مد �ج �ن �ث �ن �لحس�ی م على �ج �ن �ث م �لحس�ی م �لحس�ن �ث سهم �ث �ن �ن
أ
�

م على  �ن على، �ث م م�مد �ج �ن مو�ى، �ث م على �ج �، �ث ع�ن �ن �ج م مو�ى �ج �ن م�مد، �ث �ج

�ة و  لا�ن � �لحن ل�ی هی  �إ �ة �ن ی �ة �ن �لحس�ن �ل�ن �ة �ج م �لح�ج �ن على، �ث م �لحس�ن �ج �ن م�مد، �ث �ج

�ة  س�� كم� مل�أ ر�ن ع�لا و �ة ملاأ �لاأ ه� و �ی �ن م �ی ، �ث لهة �ج مدهة �و�ی �ی عن �ة و �ی �لو���ی

لم�؛ ای علی! من به مؤمنین نسبت به خودشان سزاوارترم، سپس  ور� و �ن �ج

تو سزاوارتری، سپس حسن، سپس حسین، سپس علی بن حسین، سپس 
محمد بن علی، سپس جعفر بن محمد، سپس موسی بن جعفر، سپس علی 
بن موسی، سپس محمد بن علی، سپس علی بن محمد، سپس حسن بن 
كه خالفت و وصایت با او به  كسی  علی، سپس حجت بن الحسن، همان 
پایان میرسد )یعنی پس از او خلیفه  و وصی دیگری نیست(. مدت طوالنی 
كرده و زمین را پر از عدل و داد می كند، همانطور  غایب می شود، سپس ظهور 

كه از ظلم و جور پر شده است«.  

یه القامئ ؟ع؟، ص7. 2 .  إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 2، ص23۴، ح1.812 .  االربعون حدیثا یف املهدینی ذر
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گفتهاست: کتابالفوائدالطوسیة،دربارهاعتقادامامیه شیخحرعاملیدر
األئمة فیحصر المتواترةصریحة الصحیحة الروایات و المعتبرة األحادیث »إن
فیإثنیعشر؟مهع؟وأنالثانیعشرمنهمخاتماألوصیاءواألئمةوالخلفاء؛همانا
در ائمه تعداد که دارند این بر تصریح متواتر، صحیح روایات و معتبر احادیث
و امامان و اوصیاء پایاندهنده آنان وهمانادوازدهمین دوازدهتنمنحصرشده

خلفاءاست«1.
حفظاینعددواعتقادبرآنتاجاییاهمیتداردکهمنکریاتحریفکنندهآن
وازوالیتاهلبیت؟مهع؟خارجشدهمیدانند.چنانچهامامصادق؟ع؟ از کافرو را

فرمود:
ِهْم  �ی �َد �نِ ْو رنَ

أَ
� 

ً
ُهْم  َو�ِ��� َ�  ِم�نْ �ةَ ُمو�نَ َم�نْ  �نَ

َ
ّه �ُء ُم�نَ �جَ َ حج

َ� �نُ َ � َعسث �نَ
ْ �؟ص؟ ��ث �نَ ِ

�یّ �جِ
ْعَد �نَ َ  �ج

�ةُ ّمَ �أِ
اأَ

ْ
»�ل

ْى ٍء؛ امامان بعد از پیامبر ما 
َ ى �ث

َ
� َعل �نَ �ةِ َ ا�ی

َ
�نْ ِم�نْ َول

ُ
ك ْم �یَ

َ
ِه َو ل

َ
�نِ �لّل َ ِم�نْ ِد�ی َ��ج  �نَ

ً
َو�ِ���

كس،  دوازده تن هستند، كه همه آنان نجیب و آموخته شده می باشند. هر 
كند، از دین خدا خارج شده و از والیت ما  یاد  كم یا ز یکی از تعداد آنان را 

بهره ای نمی برد«.  
�جِى 

أَ
�نُ � ُهْم َعِلّىُ �جْ

ُ
ل ّوَ

أَ
� �َ َ � َعسث �نَ

ْ ْعِدی ��ث  �جَ
�ةُ ّمَ �أِ

اأَ
ْ
روایتدیگریآمدهاست:»�ل همچنیندر

 ُ�ّ ُم�ةِ
ْ
ْعِدی �ل �جَ ى  �ةِ

ّمَ
أُ
� ى 

َ
ِه َعل

َ
�لّل  ُ حج َ ِى َو ُ��ج

��أ ْوِل�یَ
أَ
� َو  ِى  

��أ ْوِ��یَ
أَ
� َو  ِى 

��أ �نَ
َ
ل ُم ُهْم �نُ ��أِ �ةَ

ْ
ُ�ُهُم �ل �نِ

آ
َو � َ��ِل�جٍ 

کهاولشانعلی ٌ�؛امامانبعدازمندوازدهتنهستند، ُهْم َك��نِ
َ
ِكُ� ل ُم�نْ

ْ
ِم�نٌ َو �ل ِهْم ُموأْ �جِ

اولیاءمنوحجت و واوصیاء آنانخلفاء قائم، وآخرشان ابیطالباست بن
کهاینها هایخدابرامتمبعدازمنهستند.هرکسبهآناناعترافکندمومنوهر

کافراست«.3 نماید راانکار
ى 

َ
�ةْ َعل �ةَ �نَ

َص�َرى ��ةَّ
ُهوَد َو �ل�نَّ �یَ

ْ
�نَّ �ل �إِ

َسى؟ع؟ �نَ �ةُ ِع�ی �جَ �یْ
� عنَ ّمَ

أَ
روایتیدیگرآمدهاست:»� ودر

2 .  الختصاص، شیخ مفید، ص1.233 .  الفوائد الطوسیة، ص117.

3 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص259.
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�ةُ  �جَ �یْ
ِلَك عنَ

ُهْم َكدنَ
َ
َ� ل ِ

�جّ
ُ وُه َو لِك�نْ سث �جُ

َ
وُه َو م� َ�ل

ُ
ل �ةَ ْوِلِه َو م� �ةَ �ةَ ُ�ُه �جِ

ْ
ك ّلَ دنِ ُه �جَ

َ
َُهُم �لّل �ج

دنَّ
َ
ك َل �نَ �ةِ

ُ� �ةُ
�نَّ
أَ
�

ٍل  ��أِ ُ� م��ة و �ةَ
�نَّ ول �إِ �ة ل �ی ��أ ْ� و �ة

َ
ول ُ ْم �ی

َ
ُ� ل

�نَّ
أَ
� ی �جِ ْهدنِ َ ٍل �ی ��أِ ِم�نْ �ةَ ِكُ�َه� ِلُ�وِلَه� �نَ �نْ �ةَ َس�ةُ ّمَ

أُ
ا

ْ
�نَّ �ل �إِ

ِم �نَ ��أِ �ةَ
ْ
�ل

  
ً
َ� َو َ��ِع�� َ �ةَ َعسث

َ ا�ث
َ
ل

َ ى �ث
َ
ل ى �إِ

َ
َعّد �ةَ َ ُ� �ی

�نَّ وُل �إِ �ةُ َ ٍل �ی ��أِ  َو �ةَ
ً
م� �ی � ك��نَ ع�ة َ��ن َ �نَّ �ادی َعسث ولِه �إ �ة ُ� �جِ

ك�نُ �یَ

ِ�ه؛امامصادق؟ع؟ �یْ
كَِل عنَ ى َه�یْ ِ

�ن ِ��ةُ  �نْ َ �ی ِم  ��أِ �ةَ
ْ
�ل �نَّ ُروَ�  �إِ ْوِلِه  �ةَ �جِ ّلَ  َه َع�نَّ َو �جَ

َ
�لّل ْعِ�ى  َ �ی ٍل  ��أِ �ةَ َو 

کشته فرمود:...امادرغیبتعیسی؟ع؟،یهودونصاریمتفقشدندبراینکهاو
بهصلیب و را او »ونکشتند بقولش کرد راتکذیب آنها شدهاستپسخداوند
نکردنداورا«ولکنغیبتقائمنیزاینچنیناست.زیراعدهایبهخاطرطوالنی
کهاومتولد گوید کسیهزیان کرد.پس گروهیانکارخواهند که شدنغیبتقائم
کهیازدهمینماائمهعقیماست گوید کفرآمیزرا کالم گویندهایدیگراین نشده،
کهتعدادائمهبهسیزدهویابیشتر کالمازدینخارجشود گویندهایدیگربااین و
گویدروحقائمدرجسد گویندهایدیگربهنافرمانیخداپرداختهو رسیدهاستو

دیگریسخنمیگوید«.1

روایات اثنی عشر ��
گرامیاسالم؟ص؟،عدد کهگذشت،تمامیاخبارصادرشدهازرسول همانطور

آنهااشارهمیگردد: کهبهبرخیاز ائمهرادوازدهتندانستهاند

روایت اول
جابربنعبداهللانصاریمیگوید:ُجندببنُجنادهیهودیدرخیبربهمحضر
کرد:ای ازپرسشچندسئوالاسالمآورد(وعرض رسولاکرم؟ص؟واردشد)پس
شوم. متمسک آنها به تا بده خبر جانشینانت و اوصیاء از من به محمد؟ص؟،

1.   كمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص 3۴.
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پیامبر؟ص؟فرمود؛ایجندب!همانااوصیاءبعدازمنبهتعدادنقبایبنیاسرائیل
تعداد آمدهاست تورات  در که ایرسولخدا!همانطور گفت: هستند.جندب
هستند. نفر دوازده نیز من از بعد ائمه فرمود: پیامبر؟ص؟ بودند. نفر دوازده نقباء
گفتآیاتمامیآنهادریکزمانخواهندآمد؟ایشانفرمودند:نه!ولکن جندب
آنهاپشتدرپشتخواهندآمد...جندبپرسید:اسامیآنهاچیست؟فرمودند:
مدت که زمانی است1. آنها  از نیز مهدی هستند. حسین؟ع؟ فرزندان  از نفر نه
کندو...حسن اوقیاممی امامتحسینتمامشد،پسرشعلیبهامامتبعداز
کهفرزنداوامینخواندهمیشود.سپسغائبمیشود کند برایامامتقیاممی
گفتایرسولخدا!حسنغائبمیشود؟فرمودند:نه! آنهاامامشان.جندب از
اسمشچیست؟ خدا رسول ای پرسید: میشود. غائب فرزندشحجت ولکن

کند«.2 گفتهنمیشودتااینکهظهور فرمود:اسمش

روایت دوم
ْعَ��ُهُم 

أَ
�نِ � ْ ُحَس�ی

ْ
�جِ �ل

ْ
ْسَع�ةٌ ِم�نْ ُ�ل  �ةِ

ً
َم�م� َ� �إِ

َ � َعسث �نَ
ْ ْعِدی ��ث َ ُ� �ج

ُ
ْمِلك َ ْمَ� �ی

اأَ
ْ
� �ل

�نَّ َهدنَ »�إِ
ى؛ امام حسن؟ع؟  �َع�ةِ �نَ َ ُه سث

َ
ُهُم �لّل

َ
�ل �نَ

أَ
ا �

َ
ِهْم ل �ی ى �نِ �نِ

و�نَ دنُ وأْ ُ ْوٍم �ی ْهِمی َم� ِل�ةَ ِمی َو�نَ
ْ
ُه ِعل

َ
�لّل

1 .  یعین مهدی نیز یكی از آن نه نفر است.
ُد  ّمَ  َیا حُمَ

َ
 َرُسوِل اهلِل ص َفَقال

َ
وِدّیُ ِمْن َخْیَبَر َعىل هَیُ

ْ
 ُجْنَدُب ْبُن ُجَناَدَة ال

َ
: َدَخل

َ
ْنَصاِرّیِ َقال

َ ْ
2 .  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل األ

 اهلِل 
َ

 َیا َرُسول
َ

 َفَقال
َ

ْوِصَیایِئ  ِمْن َبْعِدی ِبَعَدِد ُنْقَباِء َبیِن ِإْسَراِئیل
َ
 َیا ُجْنَدُب أ

َ
ْم َفَقال َك هِبِ ّسَ َتَ

َ
ْوِصَیاِء َبْعَدَك أِل

َ ْ
یِن... ِباأل ْخِبْر

َ
أ

 َو 
َ

 ال
َ

ُهْم یِف َزَمٍن َواِحٍد َقال
ُّ
 اهلِل ُكل

َ
 َیا َرُسول

َ
ُة َبْعِدی اْثَنا َعَشَر َفَقال ِئَّ

َ ْ
 َنَعْم األ

َ
ْوَراِة َقال ْم َكاُنوا اْثیَنْ َعَشَر َهَكَذا َوَجْدَنا یِف الّتَ ُ ِإهّنَ

ْمِر 
َ ْ
َسنْیِ َقاَم ِباأل ُ ُة احلْ ْم َفِإَذا اْنَقَضْت ُمّدَ ْهِدّیُ ِمهْنُ َ َسنْیِ َو الْ ُ ِب احلْ

ْ
 ِتْسَعٌة ِمْن ُصل

َ
َساِمهِیْم َفَقال

َ
ٍف ... َو َماأ

َ
ٌف َبْعَد َخل

َ
ْم َخل ُ ِكهّنَ

َ
ل

ٍد  ّمَ ُة حُمَ َباِقِر َفِإَذا اْنَقَضْت ُمّدَ
ْ
ٌد اْبُنُه ُیْدَعی ِبال ّمَ ْمِر َبْعَدُه حُمَ

َ ْ
ُة َعىِلٍّ َقاَم ِباأل َعاِبِدیَن َفِإَذا اْنَقَضْت ُمّدَ

ْ
ْیِن ال ُب ِبَز

َ
ّق
َ
َبْعَدُه اْبُنُه َعىِلٌّ َو ُیل

ْت  َّ ِإَذا اْنهَتَ َكاِظِم ثُ
ْ
ْمِر َبْعَدُه اْبُنُه ُمویَس ُیْدَعی ِبال

َ ْ
ُة َجْعَفٍر َقاَم ِباأل اِدِق َفِإَذا اْنَقَضْت ُمّدَ ْمِر َبْعَدُه اْبُنُه َجْعَفٌر ُیْدَعی ِبالّصَ

َ ْ
َقاَم ِباأل

ِكّیِ َفِإَذا اْنَقَضْت  ٌد اْبُنُه ُیْدَعی ِبالّزَ ّمَ ْمِر َبْعَدُه حُمَ
َ ْ
ُة َعىِلٍّ َقاَم ِباأل َضا َفِإَذا اْنَقَضْت ُمّدَ ْمِر َبْعَدُه اْبُنُه َعىِلٌّ ُیْدَعی ِبالّرِ

َ ْ
ُة ُمویَس َقاَم ِباأل ُمّدَ

َّ َیِغیُب  ِمنِی ثُ
َ ْ
َسُن اْبُنُه ُیْدَعی ِباأل َ ْمِر َبْعَدُه احلْ

َ ْ
ُة َعىِلٍّ َقاَم ِباأل ِقِّ َفِإَذا اْنَقَضْت ُمّدَ

ْمِر َبْعَدُه َعىِلٌّ اْبُنُه ُیْدَعی ِبالّنَ
َ ْ
ٍد َقاَم ِباأل ّمَ ُة حُمَ ُمّدَ

ی َحیّتَ   ُیَسّمَ
َ

 ال
َ

ُه َقال ا امْسُ َ  اهلِل فَ
َ

 َیا َرُسول
َ

ُة َقال ّجَ ُ ِكِن اْبُنُه احلْ
َ
 َو ل

َ
 ال

َ
ْم َقال َسُن َیِغیُب َعهْنُ َ  اهلِل ُهَو احلْ

َ
 َیا َرُسول

َ
ْم ِإَماُمُهْم َقال َعهْنُ

ُیْظِهَرُه اهلُل«. خزاز رازى، عىل بن حممد، كفایة األثر یف النّص عىل األمئة الثین عشر، ص6۰.
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كه فرمود: این امر )امامت( را پس از من دوازده  از رسول خدا؟ص؟ نقل می كند 
از صلب حسینند، و خداوند علم و فهم  آنان  امام مالك شوند، كه نه تن 
اذیت  ایشان  مرا درباره  كه  گروهی  فرموده، هر  و مرحمت  آنها عنایت  به  مرا 

می  كنند، خداوند شفاعت مرا به ایشان نرساند«.1

روایت سوم
ُُّهْم؛ عبد اهلل  َمْهِد�ی �ِسُع 

َو�ل�ةَّ �نِ  ْ ُحَس�ی
ْ
�ل �جِ 

ْ
ْسَع�ةٌ ِم�نْ ُ�ل �ةِ  �َ

َ � َعسث �نَ
ْ ��ث ْعِدی  َ �ج �ةُ  ّمَ �أِ

اأَ
ْ
»�ل

كه می فرمود: پیشوایان بعد از من  بن مسعود از رسول خدا؟ص؟ نقل می كند 
دوازده  نفرند،  نه نفر آنان از نسل حسین؟ع؟ می باشند و نهمین آنها مهدى 

شان است«. 

روایت چهارم
َى ِلَم�نْ 

ُ�و�ج ُمُهْم �نَ ��أِ �ِسُع �ةَ
ْسَع�ةٌ َو�ل�ةَّ �نِ �ةِ ْ ُحَس�ی

ْ
�جِ �ل

ْ
َ� ِم�نْ ُ�ل َ � َعسث �نَ

ْ ْعِدی ��ث َ �ةُ �ج ّمَ �أِ
اأَ

ْ
»�ل

كه  می كند  نقل  ؟ص؟  خدا  رسول  از  سعید  ابی  ُهْم؛  �نَ عنَ ْ �ج
أَ
� ِلَم�نْ  ُل  ْ َو�ی

ْ
َو�ل ُهْم  َ��جَّ

أَ
�

می فرمود: امامان پس از من دوازده نفرند،  نه نفر آنان از نسل حسین و نهمین 
بر  واى  بدارد  را دوست  آنان  كه  كسی  به حال  قائم شان است، خوشا  آنان 

كه آنان را دشمن دارد«.  كسی 

روایت پنجم
ْل  َ �ج �َل  �ةَ �ةً  اّ�َ َعِلّىٍ �نَ ى  ِ

�ن ��ةُ  �یَ
آ
ا

ْ
�ل ِه  ِ َهدن �ةْ 

َ
ل �نَ �نَ  

أَ
� ِه 

َ
�لّل َرُسوَل   � �یَ َم��نُ 

ْ
َسل ُه 

َ
ل �َل  �ةَ �نَ  ...«

َو  ی  حنِ
أَ
� َعِلّىٌ  �َل  �ةَ ِلى   ُهْم  �نْ ِ

�یّ َ �ج ِه 
َ
�لّل َرُسوَل   � �یَ �َل  �ةَ �نَ �َم�ةِ  �یَ �ةِ

ْ
�ل ْوِم  َ �ی ى 

َ
ل �إِ ِى 

��أ ْوِ��یَ
أَ
� ى  ِ

�ن َو   �ِ �ی �نِ

2 .  مهان، ص1.23 .  كفایة األثر یف النص عىل األمئة االثین عشر، ص166.

3 .  مهان، ص3۰.
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ِ�ِه 
ْ
 ِم�نْ ُول

ً
َم�م� َ� �إِ

َ َ�َ� َعسث
أَ
ْعِدی  َو � َ ِم�نٍ  �ج ِل  ُموأْ

ُ
ى َو َوِلُى  ك �ةِ

ّمَ
أُ
ى � ِ

ى �ن �ةِ
�نَ ِل�ی ِى  َو �نَ

ى َو َو�ِر�ث ِ
ّ
َوِ��ی

َو�ِ�ٍ�  ْعَد  َ �ج  
ً
َو�ِ��� �نِ  ْ ُحَس�ی

ْ
�ل  �ِ

ْ
ُول ِم�نْ  ْسَع�ةٌ  �ةِ ّمَ 

ُ �ث �نٌ  ْ ُ�َس�ی ى  �نِ
ْ ��ج ّمَ 

ُ �ث ى َ�َس�نٌ  �نِ
ْ ��ج ُهْم 

ُ
ل ّوَ

أَ
�

َحْو�نَ 
ْ
ّىَ �ل

َ
ِ�ُدو� َعل َ ُهْم َ��ةَّى �ی �ِر�ةُ �نَ ُ ا �ی

َ
ُ� َو ل و�نَ �ِر�ةُ �نَ ُ ا �ی

َ
�نُ َمَعُهْم ل

آ
��ْ �ةُ

ْ
�نِ َو �ل

آ
��ْ �ةُ

ْ
ُهْم َمَع �ل

ِه 
َ
�لّل َرُسوِل  ِم�نْ  ِلَك  دنَ  � َسِمْع�نَ  �

�نَّ
أَ
� َهُد  ْ سث

�نَ و� 
ُ
�ل �ةَ �نَ �نَ  �ی ِ

ّ ْدِر�ی �جَ
ْ
�ل ِم�نَ  لًا  َر�جُ  �َ َ َعسث  � �نَ

ْ ��ث �َم  �ةَ �نَ

�؛ امیرالمومنین؟ع؟ در  �ةَ �نْ ْم �ةُ
َ
ْد َو ل �نَ ْم �ةُ

َ
�نَ َسَو�ًء ل �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
َ� �ل ِم�ی

أَ
� � �ةَ �یَ

ْ
ل َم� �ةُ

َ
؟ص؟ ك

ْم َو 
ُ
ك �نَ ْم ِد�ی

ُ
ك

َ
�ةُ ل

ْ
ْكَمل

أَ
ْوَم � �یَ

ْ
پاسخ نامه معاویه فرمود: ... پس از نزول آیه >�ل

كرد: ای  سلمان عرض   >
ً
� �ن ِد�ی ْسلاَم  اإِ

ْ
�ل ُم 

ُ
ك

َ
ل �ةُ  �ی َو َر�نِ ى  ْعَم�ةِ �نِ ْم 

ُ
ك �یْ

َ
َعل َمْم�ةُ  �ةْ

أَ
�

رسول خدا! آیا این آیات تنها درباره علی؟ع؟ نازل شده است؟ پیامبر؟ص؟ 
كرد: ای  فرمود: بلی! درباره علی؟ع؟ و اوصیائم تا روز قیامت! سلمان عرض 
برادر و وصی و وارث  برایم. فرمود: علی؟ع؟ كه  كن  برایم روشن  رسول خدا 
و خلیفه ام در امتم و ولی هر مومنی پس از من است و یازده امام از فرزندان 
او. اولین آنان فرزندم حسن، سپس فرزندم حسین، سپس نه تن از فرزندان 
كه  حسین یکی پی از دیگری است. آنان همراه قرآن و قرآن همراه آنان است 
كنار حوض بر من وارد شوند. سپس  از یکدیگر جدا نمی شوند تا اینکه در 
كه این  گفتند: ما شهادت می دهیم   1 تن از رزمندگان بدر به پا خواسته و 
بوده،  همینطور  شنیدیم،  خدا؟ص؟  رسول  از  گفتی  كه  همانگونه  را  سخن 

یاد نشده است« .1  كم یا ز چیزی 

روایت ششم
و�ن  ، كلهم ه�دو�ن مهد�ی �م�ة �ی وم �ل�ة لى �ی ��أى �إ و��ی

أ
م�م� م�ن � � �إ �� عسث ی و �لاأ حن

أ
� ...«

...؛  �ن �لحس�ی ول�  م�ن  �ةسع�ة  م  �ث  ، �ن �لحس�ی م  �ث  ، �لحس�ن ی  حن
أ
� عد  �ج �ء  و��ی �لاأ ول 

أ
�

روز قیامت اوصیاء من هستند،  تا  امام  یازده  و  برادرم  پیامبراكرم؟ص؟ فرمود: 

1 .  نعماین، الغیبة، ص7۰.
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كننده و هدایت شده هستند. اولین وصی بعد از برادرم؛  همه آنان هدایت 
حسن؟ع؟، سپس حسین؟ع؟، سپس نه نفر از فرزندان حسین؟ع؟ است«.1

روایت هفتم
 � �نَ

ْ ��ث ْعِدی  َ �ج ِى 
��أ ْوِ��یَ

أَ
� �نَّ  �إِ َو  �نَ  �ی ِ

َوِ��یّ
ْ
�ل ُد  ِ

�جِى َ��ِل�جٍ َس�یّ
أَ
� �نُ  �جْ َعِلّىُ  َو  �نَ  �ی ِ

�یّ �جِ
ُد �ل�نَّ ِ

� َس�یّ �نَ
أَ
�«

ُم؛ پیامبراكرم؟ص؟ فرمود: من  ��أِ �ةَ
ْ
ُ�ُهُم �ل �نِ

آ
�جِى َ��ِل�جٍ ؟ع؟ َو �

أَ
�نُ � ُهْم َعِلّىُ �جْ

ُ
ل ّوَ

أَ
� �َ َ َعسث

سید انبیاء و علی بن ابی طالب سید اوصیاء هستیم و همانا عدد اوصیاء 
آنان  آخرین  و  طالب؟ع؟  ابی  بن  علی  آنان  اولین  است.  دوازده  من  از  بعد 

قائم؟ع؟ است«.  

روایت هشتم
َو  ی  حنِ

أَ
� ُهْم 

ُ
ل ّوَ

أَ
�  �َ َ َعسث  � �نَ

ْ ��ث ْعِدی  َ �ج  ِ �ة
ْ
ل حنَ

ْ
�ل ى 

َ
َعل ِه 

َ
�لّل  َ حج َ ُ��ج َو  ِى  

��أ ْوِ��یَ
أَ
� َو  ِى  

��أ �نَ
َ
ل �نُ �نَ   »�إِ

ُ�َك 
َ
َم�نْ َول َل �نَ �ی �جِى َ��ِل�جٍ �ةِ

أَ
�نُ � �َل َعِلّىُ �جْ وَك �ةَ �نُ

أَ
ِه َو َم�نْ �

َ
� َرُسوَل �لّل َل �یَ �ی ِ�ی �ةِ

َ
ُ�ُهْم َول �نِ

آ
�

ى  �نِ
َ َع�ث َ ی �ج ِ �ن

َّ
 َو �ل

ً
م�

ْ
ل  َو �نُ

ً
ْور� َ �ةْ �ج  َو َعْ�لًا َكَم� ُمِل�أَ

ً
ْس�� َه� �ةِ وأُ

َ
ْمل َ ی �ی ِ �ن

َّ
َمْهِدّیُ �ل

ْ
�َل �ل �ةَ

 �ِ �ی َ �نِ ُ��ج حنْ َ ْوَم  َ��ةَّى �ی �یَ
ْ
ِلَك �ل ُه دنَ

َ
َل �لّل َ�ّوَ

َ
ْوٌم َو�ِ�ٌ� ل َ ا �ی

َّ
ل � �إِ

�یَ
�نْ

ُ
�ةَ ِم�نَ �لّ� �جْ َ ْم �ی

َ
ْو ل

َ
 ل

ً
� �یّ �جِ

ِ �نَ
َح�ةّ

ْ
�ل �جِ

ْر�نُ 
اأَ

ْ
�ل ِ��ةَ  ْ سث

�ةُ َو   �ُ �نَ
ْ
ل َى �نَ ِ

ّ
َصل �یُ

�نَ َم  َ َمْ��ی �نُ  ��جْ َسى  ِع�ی ِه 
َ
�لّل ُروُ�  َل  ِ �ن

�نْ �یَ
�نَ َمْهِدّیُ 

ْ
�ل ِ�َی 

َ
َول

؛ همانا خلفاء و اوصیای من و حّجت  َ ِ��ج َمعنْ
ْ
ِ��ةَ َو �ل ْ َمسث

ْ
ُ� �ل َ���نُ

ْ
عنَ ُسل

ُ
ل �جْ َ وِرِه  َو �ی �نُ �جِ

های خدا بر مردم، بعد از من، دوازده نفر هستند. اّول آنها، علی و آخرشان 
كیست؟ فرمود:  فرزندم مهدی ؟ع؟ است. گفته شد ای رسول خدا! برادرت 
كیست؟ فرمود: او مهدی  علی بن ابی طالب؟ع؟. باز پرسیده شد: فرزندت 
كما اینکه با ظلم و جور پر شده است.  كند  كه زمین را از عدل پر می  است 
گر از دنیا باقی نماند مگر به اندازه  كه مرا به نبوت برگزید، ا قسم به خدایی 

2 .  عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص1.6۴ .  إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 2، ص2۴7.
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مهدی  فرزندم  تا  كند  می  طوالنی  بقدری  را  روز  یک  آن  خداوند  روز،  یک 
خروج كند. سپس حضرت عیسی بن مریم؟ع؟ پشت سر او نماز می خواند 
كرده و حکومت خود را بر جهان می  و شرق و غرب عالم را به نور خدا روشن 

گستراند«.1 

روایت نهم
 � �نَ

ْ ��ث ْعِدی  َ �ج ِى  
��أ ْوِ��یَ

أَ
� �نَّ  �إِ َو  �نَ  �ی ِ

َوِ��یّ
ْ
�ل ُد  ِ

�جِى َ��ِل�جٍ َس�یّ
أَ
� �نُ  �جْ َعِلّىُ  َو  �نَ  �ی ِ

�یّ �جِ
ُد �ل�نَّ ِ

� َس�یّ �نَ
أَ
�«

علی  و  انبیاء  سید  من  ُم؛  ��أِ �ةَ
ْ
�ل ُ�ُهُم  �نِ

آ
� َو  ؟ع؟  َ��ِل�جٍ �جِى 

أَ
� �نُ  �جْ َعِلّىُ  ُهْم 

ُ
ل ّوَ

أَ
�  �َ َ َعسث

بن ابی طالب؟ع؟ سید اوصیاء است، همانا اوصیاء من پس از من، دوازده 
قائم؟ع؟  آنان  آخرین  و  طالب؟ع؟  ابی  بن  علی  آنان  اولین  كه  هستند  تن 

است«.   

تعارض روایات  ��
بامراجعهبهمنابعشیعی،باسهدستهروایتمتعارضدربحثعدداوصیاء

مواجهمیشویم:
1. عدد اوصیاء پیامبر اکرم؟ص؟ دوازده تن است : 

اینروایاتباعبارت:اْثَناَعَشَرَوِصّیًا)3۵مرتبه(،اْثَناَعَشَرَخِلیَفة)۴13مرتبه(،
اْثَنْیَعَشَرَخِلیَفة)138مرتبه(،اْثَنْیَعَشَرِإَمامًا)1۵7مرتبه(،اْثَنْیَعَشَرَوِصّیًا)۴1

کتبحدیثیشیعهنقلشدهاست. مرتبه(،اْثَناَعَشَرِإَمامًا)216مرتبه(در

1 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص28۰. مقتضب األثر یف النص عىل األمئة الثین عشر، املقدمة، ص8. إعالم الورى 
بأعالم اهلدى، ص391. كشف الغمة یف معرفة األمئة، ج 2، ص5۰7. إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 2، ص8۴. 
النصاف یف النص عىل األمئة الثین عشرعلهیم السالم، ترمجه رسویل حمالیت، عریب، ص235. حبار األنوار، ج 51، ص71.

2 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص28۰.
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2. عدد اوصیاء سیزده تن است:
تن 13 را اوصیاء عدد که است آمده شیعی منابع در روایت 16 مجموع در
گرفتارتصحیفشدهویاموضوعههستند. کهاغلباینروایات دانستهاست.

گرفت. ادامه،موردبررسیقرارخواهند آنهادر کهبرخیاز

3. عدد اوصیاء 42 تن است:
کهسندوداللتآنمورد تنهایکروایت،عدداوصیاءرا2۴تندانستهاست.

گرفتوضعفآناثباتشد. بررسیقرار
اعتبار)مرجحات میزان تعیین  کار اولین روایت، اینسهدسته با درمواجهه
دلیلی هر به روایت متعارض سه از یکی اعتبار چنانچه است. طرفین خبریه(
گذاشتهمیشودوبه کنار بیشتر)راجح(ازدیگریبود،روایتضعیف)مرجوح(

کهذیالمزیةاستعملمیشود. آنروایتی
کهآیانمیتوانبراساسقاعده»الجمعمهماأمکن اینجاسئوالیمطرحمیشود
نهایتبیشترین روایاتمتعارضرابپذیریمودر أولیمنالّطرح«1هرسهدستهاز

تعدادرابرایاوصیاءدرنظربگیریم؟
گفتهمیشود:قاعدهمذکوردرباب»تعادل«دودلیلیاخبرمتعارض درپاسخ
روایت  اعتبار ازحیث روایتمتعارض، کهدو زمانی قرارمیگیرد. مورداستفاده
کهامکان هیچترجیحیبهیکدیگرنداشتهباشند،درآنصورتمیتوانتاجایی

گذاشتهنشود. کنار کردهوهیچکدام دارد،هردوروایتمتعارضراجمع
کاریرانداشتهوبایدراجحبرمرجوحمقدم امادرباب»تراجیح«اجازهچنین
گذاشتهشود.اینترجیحدرسهصورتقابلتصوراست: کنار شدهوآندیگری

1 .  منهتی املطلب یف حتقیق املذهب، ص ۴5
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1.یاترجیحومزیةدرسندروایتاست؛مانندصفاتوشهرتراوی،
2.یاترجیحدرجهتصدوراست؛مانندتقیهیامخالفتباعامه،

کتاب. ناحیهداللتحدیثاست؛مانندموافقتبا گاهیاینترجیحاز .3
روایاتمتعددیاستخراجشدهاست.بهعنواننمونه: اینسهشاخصهاز

گرآندودرحکم کردم...»ا گویدبهامامصادق؟ع؟عرض عمربنحنظلهمی
فرمود: کنیم؟ بودچه اختالفحدیثشما اختالفشان، منشأ و کردند اختالف
آنها پرهیزکارتر و راستگوتر و فقیهتر و راعادلتر کهحدیث آناست حکمدرست
پسندیده و عادل دو هر گر ا گفتم: نشود. اعتنا دیگری آن بهحکم و باشد گفته
کنند؟فرمود: نزداصحابباشندوهیچیكبردیگرىترجیحنداشتهباشد،چه
کهمورداتفاقنزداصحابباشدبهآنحدیثعملشود توجهشودبهآنروایت
کهتنهاوغیرمعروفنزداصحاباسترهاشودزیراآنچهمورد وحدیثدیگرى

اتفاقاستتردیدندارد«.1
المزیةبودن برایندبررسیاینسهدستهروایاتمیباشد،ترجیحوذی آنچه
کهتصریحبه12وصیبرایپیامبراکرم؟ص؟ روایاتمعتبرشیعهاست دستهاولاز
قاعده از نادرست استفاده با دارند آن بر سعی بصری احمد اتباع البته است.
»اثباتشیءنفیماعداهنمیکند«2اینحصرراشکستهواحتمالوجوداوصیاء

گفتهمیشود: کنند.درپاسخبهآنان تاعدد2۴راتقویت
اینقاعدهباشد؛شماهمنمیتوانیدتعداداوصیاءرادر گربنابراستفادهاز اواًلا

کنید،زیرااثباتشینفیماعداهنمیکند. 2۴منحصر
که کرد کسیاثبات گر کاربردندارد.لذاا اثباتحصرعدد ثانیًااینقاعدهدر
گفتبراساساینقاعدهعقلیممکن اینخانهیکنفروجوددارد،نمیشود در

2 .  بودن چیزی، دلیل نبودن چیز دیگر نیست.1 .  الكایف، ج 1، ص67.
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کهخدایکیاست،نمیشود کنیم گرباادلهقطعیاثبات استدونفرباشند.یاا
درپاسخبهقائلینبهوحدانیتخدابهاینقاعدهمتمسکشویموبگوییمخدا
گفت اثباتاینکهفالنیازیکپدرمتولدشده،نمیشود دوتااست.همچنیندر
لذا نمیکند! عدا ما نفی اثباتشیء زیرا باشد، داشته پدر دو است کهممکن
کهبراساساین گفت کهپیامبر؟ص؟دوازدهوصیدارد،نمیشود وقتیاثباتشد

قاعده13یا2۴وصیدارد!
یا صفات اثبات مانند مواردی در قاعده این کاربرد که داشت توجه باید
کهحسنحسودنیست، گراثباتشد اثباتشیئیتو...است.بهعنوانمثال:ا
زندگی درجنگل پلنگ شود؛ اثبات گر ا یا نیست؟ هم دزد که گفت میشود آیا
که گراثباتشود کهشیردرجنگلزندگینمیکند؟یاا گفت میکند،آیامیشود
کهیک گراثباتشود گفت؛پسزردرنگنیست؟یاا قرمزرنگاست،آیامیشود
گفتدوعددنیست؟درهمهاینمواردمیگوییم؛اثبات عدداست،آیامیشود

شیءنفیماعدانمیکند.

ابهام زدایی از چند حدیث ��
کهمستمسکجریاناحمدبصریشدهوازآنوجود13وصیرا برخیروایات

استنباطمیکنند،موردبررسیقرارمیگیرد:

بررسی روایت اصبغ بن نباته �
ى  ِ

�ةُ �ن
ُ
ك �نْ َ  �ی

ً
�� ِ

ّ
ك �نَ ُ� ُم�ةَ ْ��ةُ َو�جَ ؟ع؟ �نَ �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
َ� �ل ِم�ی

أَ
�ةُ � �یْ

�ةَ
أَ
�َل: � �ةَ �ةَ ��ةَ �جَ

�نِ �نُ عنِ �جْ ْ��جَ
اأَ

ْ
َع�نِ �ل

َك  �ةً ِم�نْ �جَ
 َرعنْ

أَ
ْر�نِ �

اأَ
ْ
ى �ل ِ

�ةُ �ن
ُ
ك �نْ  �ةَ

ً
�� ِ

ّ
ك �نَ َر�َك ُم�ةَ

أَ
�نَ َم� ِلى � �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
َ� �ل ِم�ی

أَ
� � �ةُ �یَ

ْ
ل �ةُ ْر�نِ �نَ

اأَ
ْ
�ل

وٍد 
ُ
ى َمْول ِ

ْ��ةُ �ن
َّ
ك ى �نَ ِ

ِك�نّ
َ
ّطُ َو ل  �ةَ

ً
ْوم� َ � �ی �یَ

�نْ
ُ

ى  �لّ� ِ
ا �ن

َ
َه� َو ل �ی �ةُ  �نِ �جْ ِه  َم� َرعنِ

َ
ا َو �لّل

َ
�َل »ل �ةَ َه� �نَ �ی �نِ

ْر�نَ َعْ�لًا َو 
اأَ

ْ
 �ل

اأُ
َ
ْمل َ �ی ی  ِ �ن

َّ
�ل َمْهِدّیُ 

ْ
ِ�ی ُهَو �ل

ْ
َ� ِم�نْ ُول َ َح�ِدَی َعسث

ْ
ْهِ�ی �ل و�نُ ِم�نْ �نَ

ُ
ك �یَ
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ِدی  ْه�ةَ َ َو�ٌم َو �ی �ةْ
أَ
َه� � �ی ّلُ �نِ صنِ َ�هةٌ �یَ �ةٌ َو َ��یْ �جَ �یْ

ُه عنَ
َ
و�نُ ل

ُ
ك  �ةَ

ً
م�

ْ
ل  َو �نُ

ً
ْور� َ �ةْ �ج َم� ُمِل�أَ

َ
 ك

ً
ْس�� �ةِ

ْو 
أَ
�ٍم � �یَّ

أَ
�ةَ �

�َل ِس�ةَّ �ةُ �ةَ �جَ �یْ
عنَ

ْ
َ�هةُ َو �ل َح�یْ

ْ
و�نُ �ل

ُ
ك ْم �ةَ

َ
�نَ َو ك �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
َ� �ل ِم�ی

أَ
� � �ةُ �یَ

ْ
ل �ةُ ُ�و�نَ �نَ �نَ

آ
َه� � �ی �نِ

گوید: خدمت امیر المؤمنین؟ع؟  ... ؛ اصبغ  بن نباته  �نَ �ی  ِس�نِ
ْو ِس�ةَّ

أَ
ُهٍ� � ْ سث

أَ
�ةَ �

ِس�ةَّ

كردم:  آمدم و دیدم آن حضرت متفکر است و زمین را خط میکشد، عرض 
بآن  بزمین خط میکشی، مگر  و  میبینم  را متفکر  امیر مؤمنان! چرا شما  اى 
ى نبوده  كرده اى؟ فرمود: نه، بخدا، هرگز روز ى زمین( رغبت  )خالفت در رو
كه فرزند  كنم، ولی فکر می كردم در باره مولودى  كه بخالفت یا بدنیا رغبت 
كند،  پر  داد  و  از عدل  را  زمین  كه  او همان مهدى است  یازدهم من است، 
كه از جور و ستم پر شده باشد. براى او غیبت و سرگردانی است )هر  چنان 
دیگران  و  گردند  گمراه  زمان  آن  در  مردمی  كه  می برد(  بسر  شهرى  در  زمانی 
المؤمنین، آن سرگردانی و غیبت تا چه  امیر  یا  كردم:  هدایت شوند، عرض 

اندازه است؟ فرمود: شش روز یا شش ماه یا شش سال است«.1
از کهبخشی احمدبصریبااستنادبهیکیازنسخههایچاپیاینروایت،
گفتهاست:»الحادی آورده، یاء وبدون َعَشر« َحاِدَی

ْ
ال »َظْهِر رابهصورت روایت

عشرمنولدامیرالمؤمنین؟ع؟هواالمامالمهدی؟ع؟والذیمنظهرههوالمهدی
االولمنالمهدییناإلثنیعشروهووصیورسولاالمامالمهدی؟ع؟؛یازدهمین
کهازپشتایشان کسی فرزندانامیرالمومنین؟ع؟،اماممهدی؟ع؟استوآن از
است،همانمهدیاولازمهدییندوازدگانهوهمانوصیورسولاماممهدی؟ع؟

است«.2
اثبات13وصیبرایپیامبراکرم؟ص؟دارد! لذابرایناساسسعیدر

گفتهمیشود:احمدبصریبااستناد پیشازورودبهبررسیوپاسخاینسخن
بهحدیثموسومبهوصیتدرصدداثبات2۴وصیبرایپیامبراکرم؟ص؟بوددر

2 .  اجلواب املنیر، ج1، ص1.56 .  الكایف، ج 1، ص338.
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گونهروایات،بهفرضاینکهمثِبت13وصیباشند،باادعایاصلی کهاین حالی
احمدبصری)2۴وصی(سازگارینداشتهوتعداداوصیاءرا13تنمیدانند!

اینروایتباسهمتنمتفاوتنقلشدهوموردبررسیقرارمیگیرد:

متن اول
 
اأُ

َ
ْمل َ ی �ی ِ �ن

َّ
َمْهِدّیُ �ل

ْ
ِ�ی، ُهَو �ل

ْ
َ� ِم�نْ ُول َ َح�ِدَی َعسث

ْ
ْهِ�ی، �ل و�نُ ِم�نْ �نَ

ُ
ك وٍد �یَ

ُ
ى  َمْول ِ

ْ��ةُ  �ن
َّ
ك �نَ

َه�  �ی ّلُ �نِ صنِ َ�هةٌ �یَ �ةٌ َو َ��یْ �جَ �یْ
ُه عنَ

َ
و�نُ ل

ُ
ك  �ةَ

ً
م�

ْ
ل  َو �نُ

ً
ْور� َ �ةْ �ج َم� ُمِل�أَ

َ
 ك

ً
ْس�� ْر�نَ َعْ�لًا َو �ةِ

اأَ
ْ
�ل

؛ به مولودی فکر می كنم كه از نسل من و یازدهمین  ُ�و�ن �نَ
آ
َه� � �ی ِدی �نِ ْه�ةَ َ َو�ٌم َو �ی �ةْ

أَ
�

می كند،  داد  و  عدل  از  ُپر  را  زمین  كه  است  مهدی  همان  او  است.  فرزند 
همانطور كه ُپر از ظلم و جور شده است. برای او غیبت و سرگردانی است كه 

گمراه شده و دیگران هدایت می شوند «.1  گروه هایی در آن زمان 

متن دوم
َه� 

اأُ
َ
ْمل َ ی �ی ِ �ن

َّ
َمْهِدّیُ �ل

ْ
ِ�ی  ُهَو �ل

ْ
َ� ِم�نْ ُول َ َح�ِدی َعسث

ْ
ْهِ� �ل و�نُ ِم�نْ �نَ

ُ
ك وٍد �یَ

ُ
ى  َمْول ِ

ْ��ةُ  �ن
َّ
ك »�نَ

َو�ٌم  �ةْ
أَ
َه� � �ی ّلُ �نِ صنِ �ةٌ �یَ �جَ �یْ

َ�هةٌ َو عنَ ُه َ��یْ
َ
و�نُ ل

ُ
ك  �ةَ

ً
ْور� َ  َو �ج

ً
م�

ْ
ل �ةْ �نُ  َو َعْ�لًا َكَم� ُمِل�أَ

ً
ْس�� �ةِ

كه از نسل یازدهمین فرزند من  ؛ به مولودی فکر می كنم  ُ�و�نَ �نَ
آ
َه� � �ی ِدی �نِ ْه�ةَ َ َو �ی

است. او همان مهدی است كه زمین را ُپر از عدل و داد می كند، همانطور كه 
گروه هایی  كه  ُپر از ظلم و جور شده است. برای او غیبت و سرگردانی است 

گمراه شده و دیگران هدایت می شوند«.   در آن زمان 

1 .  االمامة والتبصرة، باب الغیبة ص١٢٠ و الكایف، اجلزء االول یف باب الغیبة ص٢٣٨ و اجلزء االول یف باب الغیبة ص٢٣٨ 
و كتاب كمال الدین، ص٢٨٩ باب ما اخبر به أمیر املؤمننی؟ع؟ من وقوع الغیبة، حدیث اول و كتاب )الغیبة(، باب ۴، 
 و مرآة العقول یف شرح أخبار آل الرسول، ج ۴، ص۴3 و 5 نسخه خطی 

ً
حدیث ۴، باب ما روی یف أن األمئة اثنا عشر إماما

از كتاب الغیبة شیخ طویس؟هر؟.
2 .  شیخ مفید، نسخه چایپ االختصاص، ص٢٠٩ باب اثبات امامة االثین عشر.
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متن سوم
َه� َعْ�لًا 

أُ
ا

َ
ْمل َ ، �ی َمْهِدّیُ

ْ
َ�، ُهَو �ل َ َح�ِدی َعسث

ْ
ْهِ� �ل و�نُ ِم�نْ �نَ

ُ
ك وٍد �یَ

ُ
ى  َمْول ِ

ْ��ةُ  �ن
َّ
ك ى �نَ ِ

ِك�نّ
َ
»َو ل

َه�  �جِ ِدی  ْه�ةَ َ �ی َو  ْوٌم،  �ةَ َه�  �ی �نِ ّلُ  صنِ �یَ  ، �ةٌ �جَ �یْ
عنَ َو  َ�هةٌ  َ��یْ ُه 

َ
ل و�نُ 

ُ
ك �ةَ  ،

ً
م�

ْ
ل �نُ َو   

ً
ْور� َ �ةْ �ج ُمِل�أَ َم� 

َ
ك

كه از نسل یازدهمین است. او همان مهدی  ؛ به مولودی فکر می كنم  ُ�و�نَ �نَ
آ
�

كه ُپر از ظلم و جور شده  كه زمین را ُپر از عدل و داد می كند، همانطور  است 
گمراه شده  گروه هایی در آن زمان  كه  است. برای او غیبت و سرگردانی است 

و دیگران هدایت می شوند«.1 
اول؛)منظهری،الحادیعشرمنولدی(ودرعبارتدوم؛)من درعبارت
ظهرالحادیعشرمنولدی(آمدهودرعبارتسوم؛)منظهرالحادیعشر(بدون

»ُولدی«ذکرشدهاست.
گردد: جهتتبییناختالفنسخبهمواردذیلتوجه

کردهاندوجود کهاینروایترانقل اواًل؛قرائتاولدرتمامنسخههایخطی
غیبت ،)1206 شماره به اسالمی تراث احیاء )مرکز طوسی غیبت مانند: دارد.
طوسی)کتابخانهآستانقدسرضویبهشماره2090(،غیبتطوسی)مرکزاحیاء
به اسالمی تراث احیاء )مرکز طوسی غیبت ،)37۵8 شماره به اسالمی تراث
شماره376۴(،غیبتطوسی)کتابخانهآستانقدسرضویبهشماره1۴382(،
کمالالدینو اختصاصشیخمفید)کتابخانهآیتاهللحکیمدرنجفاشرف(،
تمامالنعمة)مرکزاحیاءتراثاسالمیبهشماره2936(،غیبتنعمانی)کتابخانه
آستانقدسرضویبهشماره17۵۴(،اثباتالوصیة)مرکزاحیاءتراثاسالمیبه

شماره2۵۵0(.2
کهموصوف قرائتدوملفظ)ظهرالحادیعشر(داللتبراینندارد ثانیًا؛در

1 .  دالئل االمامة ص٥٣٠ باب معرفة ما ورد من االخبار یف وجوب الغیبة و إعالم الورى بأعالم اهلدى، النص، ص۴25.
2 .  رسول ابلیس، ص62 - 7۴.
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فرزندامامباشدبلکهمنعوتخوداماماست.چنانچهنیزدرذیلهمینروایتدر
کردهوافزودهاند:قوله»منولدى«لیسبیانًا کتاباالختصاصبهآننکتهاشاره
للحادىعشرفانالمهدى؟ع؟هوابنالتاسعمنولده؟ع؟بل»من«تبعیضیهأى

اناالمامالحادىعشرهومنولدى«.1
ثالثًا؛متنسومبدونعبارت»ولدی«ذکرشدهاست،لذاهیچاشارهایبهاین
از یازدهمین یا ازاوصیاءپیامبر؟ص؟است یازدهمین یازدهمین،  از کهمراد ندارد

فرزندانعلی؟ع؟.
اینروایت،مدتزمانغیبتقائم؟ع؟ گذشتهازهمهاینموارد؛دربخشیاز
یاشش ِسِنیَن؛ششروز ِسّتَ ْو

َ
ْشُهٍرأ

َ
َةأ ِسّتَ ْو

َ
اٍمأ ّیَ

َ
َةأ رامعینشدهوآمدهاست:»ِسّتَ

ومخفی فرار زمان با زمان، اینمدت اینکه توجه قابل نکته یاششسال«. ماه
کنون آنباعنوانغیبتیادمیکنندسازگارینداردوتا کهاز شدناحمدبصری،
بیشاز12سالازدرگیریپادگانالزرگهومخفیشدناحمدبصریمیگذرد!لذا

کنند. اتباعاحمدبههیچوجهنمیتوانندبهاینحدیثاستناد

� 
ً
بررسی روایت من ولدی اثنی عشر نقیبا

درمتنروایتآمدهاست:
َه� 

اأُ
َ
ْمل َ ِ �ی

َح�ةّ
ْ
�ل ُم �جِ ��أِ �ةَ

ْ
ُ�ُهُم �ل �نِ

آ
ُمو�نَ �

َ
ّه و�نَ ُم�نَ

ُ �ث
َ

�ُء ُمَحّ� �جَ َ حج
 �نُ

ً
� �ج �ی �ةِ

َ� �نَ َ � َعسث �نَ
ْ ِ�َی ��ث

ْ
»ِم�نْ ُول

كه فرمود: از  ؛ امام باقر؟ع؟ از پیامبر؟ص؟ نقل می كند 
ً
ْور� َ �ةْ �ج َعْ�لًا َكَم� ُمِل�أَ

كه آخر آنان  فرزندانم دوازده نقیب و نجیب و محدث و تفهیم شده است 
قائم بر حق است كه زمین را از عدل و داد پر می كند، كما اینکه با ظلم و جور 

پر شده است«.  
امام؟ع؟ تمامیدوازده که روایتچنیناستفادهمیشود این  از اول؛ نگاه در

2 .  الكایف، ج 1، ص1.53۴ .  الختصاص، ص2۰9.
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فرزندانپیامبر؟ص؟میباشندوچونامیرالمومنین؟ع؟جزوائمهمعصومین؟مهع؟ از
فرزندانپیامبر؟ص؟نیست،بااینحساب،عددامامانسیزدهتنخواهد بودهواز
بود.درپاسخبهاینبرداشتکهمستمسکاتباعاحمدبصریشده،گفتهمیشود:
کهبهدومورد اواًل؛اینروایتدرسایرمنابع،بهشکلدیگرینقلشدهاست.

اشارهمیگردد:
الف.روایتیکهبهجای»اثنیعشر«ازعبارت»احدعشر«استفادهشدهاست.
�ُء  �جَ َ حج

�نُ  
ً
� �ج �ی �ةِ

�نَ  �َ َ َعسث  �َ�َ
أَ
� ِ�ی 

ْ
ُول »ِم�نْ  ِه؟ص؟: 

َ
�لّل َرُسوُل  �َل  �ةَ �َل:  �ةَ ٍ�؟ع؟  ْع�نَ َ �ج �جِى 

أَ
� َع�ن 

ْور�«.1 َ �ةْ �ج َه� َعْ�لًا َكَم� ُمِل�أَ
اأُ

َ
ْمل َ ، �ی ِ

َح�ةّ
ْ
�ل ُم �جِ ��أِ �ةَ

ْ
ُ�ُهُم �ل �نِ

آ
ُمو�نَ �

َ
ّه و�نَ ُم�نَ

ُ �ث
َ

ُمَحّ�

استفادهشده بیتی« اهل »من ازعبارت ولدی« بهجای»من که روایتی ب.
است.

�ُء  �جَ َ حج
 �نُ

ً
� �ج �ی �ةِ

َ� �نَ َ � َعسث �نَ
ْ ى ��ث �ةِ

�یْ َ ْهِل �ج
أَ
ِه؟ص؟ : »ِم�نْ �

َ
�َل َرُسوُل �لّل �َل: �ةَ �؟ع؟ �ةَ ْع�نَ َ �جِى �ج

أَ
َع�نْ �

 .»
ً
ْور� َ �ةْ �ج َه� َعْ�لًا َكَم� ُمِل�أَ وأُ

َ
ْمل َ ِ �ی

َح�ةّ
ْ
�ل ُم �جِ ��أِ �ةَ

ْ
ُ�ُهُم �ل �نِ

آ
ُمو�نَ َو �

َ
ّه و�نَ ُم�نَ

ُ �ث
َ

ُمَحّ�

گرامیاسالم؟ص؟ اوالدرسول ائمهمعصومین؟مهع؟از ثانیًا؛هرچند،یازدهتناز
یهپیامبر؟ص؟به اوالدوذر هستند،اماازبابتغلیب،تمامیائمهاثنیعشررااز
گرامیاسالم؟ص؟بهآنتصریحشدهو روایتیازرسول آوردهاند.چنانچهدر شمار

یهآنحضرتدانستهاست. علی؟ع؟راازذر
ى  �صنِ �ةَ

ْ
�ل ُموَسِوّیِ 

ْ
�ل ِه 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �نِ  �جْ َعِلّىِ  �نِ  �جْ �نِ  ْ ُحَس�ی

ْ
�ل َع�نِ  ٍد  ُمَ�ّمَ �نِ  �جْ َحَس�نِ 

ْ
�ل �نُ  �جْ َعِلّىُ 

ِد  َحِم�ی
ْ
ِد �ل �نِ َع�جْ ِ� �جْ ِ��ی َ �نَّى َع�نْ �ج َ ُم�ث

ْ
�نِ �ل ٍ� َع�نْ َعِلّىِ �جْ �نِ َ��نْ �نِ �جْ ْ ُحَس�ی

ْ
�نِ �ل ِد �جْ َع�نْ ُمَ�ّمَ

�نِ  �جْ �نِ  ْ ُحَس�ی
ْ
�ل َع�نِ   �ِ �ی �جِ

أَ
� َع�نْ  ��نِ  ّمَ �لّسَ َد  �ی ِ �ن

َ �ی �نِ  �جْ َم  َ��ِه�ی ْ �ج �إِ َع�نْ  ْعَمسثِ 
اأَ

ْ
�ل َع�نِ  ّىِ  ِ

ّ �ج
�لصنَّ

َهْل  ِه 
َ
�لّل َرُسوَل   � �یَ ِى 

ْ��ن �جِ
�نْ

أَ
� �نَ ؟ص؟…  ِه 

َ
�لّل َرُسوِل  ى 

َ
َعل ْعَ���جِّىٌ 

أَ
� َل  َد�نَ �َل:  �ةَ ؟ع؟  َعِلّىٍ 

ى   �ةِ
َّ �ی ّرِ

�ةٌ ِم�نْ دنُ ّمَ �أِ
أَ
� ْعِدی  َ و�نُ  �ج

ُ
ك ِك�نْ �یَ

َ
�نَ َو ل �ی ِ

�یّ �جِ
ُم �ل�نَّ ا�ةَ � �نَ �نَ

أَ
� ا 

َ
�َل ل ّىٌ »�ةَ �جِ

ْعَدَك �نَ َ و�نُ �ج
ُ
ك �یَ

َم�ُم  اإِ
ْ
�ل ُهَو  �جِى َ��ِل�جٍ 

أَ
� �نُ  �جْ َعِلّىُ  ُهْم 

ُ
ل ّوَ

أَ
� َل  �ی ْسَ���أِ �إِ ى  �نِ

َ �ج �ِء  �جَ
�ةَ �نُ َعَدِد 

َ
ك ْسِط  �ةِ

ْ
�ل �جِ �ُمو�نَ   ّوَ �ةَ

یب املعارف، ص1.۴19 .  األصول الستة عشر، ص139. 2 .  تقر
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َ�ْدِری  ى 
َ
َعل َدُه  �یَ َع  َو�نَ َو   �

َهدنَ �جِ 
ْ
ُ�ل ِم�نْ  �ةِ 

ّمَ �أِ
أَ
ا

ْ
�ل ِم�نَ  ْسَع�ةٌ  �ةِ َو  ْعِدی  َ �ج �ةُ  �نَ ِل�ی حنَ

ْ
�ل َو 

امام حسین؟ع؟ می فرماید:   1.» َم��نِ �ل�نَّ  �ِ �نِ
آ
� ى  ِ

�ن �نِ  �ی �لّ�ِ �جِ وُم  �ةُ َ �ی �ِسُعُهْم  �ةَ ُم  ��أِ �ةَ
ْ
�ل َو 

كرد: ای رسول خدا؟ص؟  مرد اعرابی به محضر رسول خدا؟ص؟ آمده و عرض 
خاتم  من  نه!  »فرمود:  آمد؟  خواهد  دیگری  نبی  تو  از  بعد  آیا  كن  مطلع  مرا 
كه عدالت را برپا  یه من هستند  پیامبران هستم. لکن بعد از من امامانی از ذر
خواهند كرد. شمارش آنان به عدد نقبای بنی اسرائیل است. اولین آنها علی 
كه امام و جانشین پس از من است. سپس پیامبر  بن ابی طالب؟ع؟ است 
دست خود را بر سینه من گذاشت و فرمود: ُنه نفر از امامان، از نسل این است 

كرد«.  و قائم؟ع؟ نهمین نفر آنان است و در آخر الزمان دین را برپای خواهد 
قائم؟ع؟ راهمان پیامبر فرزند ازهفتمین فرزند پنجمین که روایتی همچنین
معرفیکرده،ازبابتغلیبمیباشدکهدرغیراینصورتعددامامانمعصوم؟ع؟
سیزدهنفرخواهدشد!ایندرحالیاستکهاواًل؛درمتنروایت؛علی؟ع؟رانیزدر
ایشان  پدر نام و غائب امام نام ثانیًا؛ کردهاند. شمارش حضرت فرزندان جمع
ائمه بیان  از روایت همین مشابه ثالثًا؛ است. شده مشخص روایت متن در
و قائم امام را هفتمین فرزندان  از پنجمین که است شده صادر معصومین؟مهع؟
کهسیزدهمین غائبدانستهاند.2لذابراساساینروایت،نمیتوانبهامامغائبی
باشدمعتقدشد.بنابراین،پنجمینفرزندازهفتمینفرزندانرسولخدا؟ص؟امام

دوازدهم؟ع؟خواهدبود.3

1 .  كفایة األثر یف النص عىل األمئة الثین عشر، ص173.
: »ِإَذا 

َ
ُم( َقال

َ
ال ُم الّسَ هْیِ

َ
َسِن ُمویَس ْبِن َجْعَفٍر )َعل َ یِب احلْ

َ
، َعْن َجْعَفٍر، َعْن أ ِد ْبِن َعىِلٍّ ّمَ َسِن ْبِن ِعییَس َعْن حُمَ َ 2 .  َو َعْنُه َعِن احلْ

ْمِر ِمْن َغْیَبٍة 
َ ْ
َماِن ِمْن َهَذا األ  ُبّدَ ِلَصاِحِب الّزَ

َ
ِلُكوا ال ا َفهَتْ َحٌد َعهْنَ

َ
ُكْم أ

ُ
یل  ُیِز

َ
ْدَیاِنُكْم ال

َ
اِبِع َفاهلَل اهلَل یِف أ ِد الّسَ

ْ
اِمُس  ِمْن  ُول َ ُفِقَد اخلْ

َحیّتَ َیْرِجَع َعْنه«. مسائل عىل بن جعفر و مستدركاهتا، ص325
ُد ْبُن َعْبِد اهلِل  ّمَ َثیِن حُمَ  َحّدَ

َ
َعایِبُّ َقال ِ

ْ
َقاىِض اجل

ْ
ُد ْبُن ُعَمَر ال ّمَ َثَنا حُمَ  َحّدَ

َ
ْوَهِرّیُ َقال َ ِد ْبِن َعْبِد اهلِل اجلْ ّمَ ُد ْبُن حُمَ مْحَ

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
3 .  َو أ

؟ع؟    َعىِلٌّ
َ

 َقال
َ

 َقال
َ

ْیىل
َ
یِب ل

َ
ِن ْبِن أ مْحَ َیاٍد َعْن َعْبِد الّرَ یِب ِز

َ
یَد ْبِن أ ْنُد َنْیَساُبوِری َعْن َیِز ُ ُد ْبُن َحِبیٍب اجلْ ّمَ َثیِن حُمَ  َحّدَ

َ
ُبو َجْعَفٍر َقال

َ
أ
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بررسی حدیث لوح جابر ابن عبداهلل �
از نقل به انصاری عبداهلل ابن جابر حدیث موجود، نسخههای از یکی در
اوالدحضرت از لوححضرتزهرا؟اهس؟،عدداوصیاءرسولاکرم؟ص؟رادوازدهنفر
ایننسخه،خودشرانفردوازدهم زهرا؟اهس؟نقلمیکند،احمدالحسنبااستفادهاز
فرزندانآنحضرت؟اهس؟دانستهواینروایترادلیلحقانیتخودمیشمارد.در از

گفتهمیشود: پاسخبهایناشکال
کهاحمدبصریجهتسوء بهچهارصورتنقلشدهاست روایات این اواًل
اینطریقبتواندبه آنهامتمسکشدهاستتااز استفادهازآن،تنهابهیکنوعاز

روایتعبارتنداز: اغراضخوددستیابد.اینچهار
فرزندانحضرتزهرا؟اهس؟را11نفردانسته کهدرآنعدداوصیاءاز الف.روایتی

کردهاست. وتعدادنامهایعلیرادرآنچهارعلیشمارش
ى 

َ
َعل �ةُ 

ْ
ل »َد�نَ �َل:  �ةَ َص�ِرّیِ  �نْ

اأَ
ْ
�ل ِه 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �نِ  �جْ  �ِ ا�جِ �جَ َع�نْ  ِ�؟ع؟  ��ةِ �جَ

ْ
�ل  �ٍ ْع�نَ َ �ج �جِى 

أَ
� َع�نْ 

 � �نَ
ْ ��ث  �ِ �ی �نِ َص�َر  ْ �ج

اأَ
ْ
�ل ى  سثِ عنْ ُ �ی ُه  ْووأُ �نَ كَاُد  �یَ ْوٌ� 

َ
ل �َمَه� 

َ
ّد �ةُ َو  ِه؟ص؟ 

َ
�لّل َرُسوِل   ِ �ة �نْ �جِ �ِ�َم�ةَ  �نَ

ْسَم�َء 
أَ
� �ةُ 

َ ا�ث
َ
ل

َ �ث َو  ِ�ِه  �نِ
آ
� ى  ِ

�ن �ةٌ 
َ ا�ث

َ
ل

َ �ث َو   �ِ �ِ��نِ �جَ ى  ِ
�ن �ةٌ 

َ ا�ث
َ
ل

َ �ث َو  �ِهِ�ِه  �نَ ى  ِ
�ن �ةٌ 

َ ا�ث
َ
ل

َ �ث  
ً
�ْسم�  �َ َ َعسث

ْسَم�ُء 
أَ
� ِه  ِ �ةْ َهدن

َ
�ل �ةَ اِء 

َ
ل َهوأُ ْسَم�ُء َم�نْ 

أَ
� �ةُ 

ْ
ل �ةُ �نَ  �َ َ � َعسث �نَ

ْ ��ث ِهَی   � دنَ �إِ
�نَ َه�  َعَدْد�ةُ �نَ   �ِ َ�َ��نِ ى  ِ

�ن

ْ�ةُ  �ی
أَ
��َ ٌ� �نَ ا�جِ �َل �جَ ُم �ةَ ��أِ �ةَ

ْ
ُ�ُهُم �ل �نِ

آ
ِ�ی �

ْ
َ� ِم�نْ ُول َ َ�َ� َعسث

أَ
ی َو � �نُ َعّمِ ُهُم ��جْ

ُ
ل ّوَ

أَ
�ِء � ْوِ��یَ

اأَ
ْ
�ل

َع�ةِ  َ ْر�ج
أَ
� ى  ِ

�ن  
ً
� َعِل�یّ  

ً
� َعِل�یّ  

ً
� َعِل�یّ  

ً
� َعِل�یّ َو  َع  َمَو��نِ �ةِ 

َ ا�ث
َ
ل

َ �ث ى  ِ
�ن  

ً
د� ُمَ�ّمَ  

ً
د� ُمَ�ّمَ  

ً
د� ُمَ�ّمَ َه�  �ی �نِ

ِن ْبُن  مْحَ ْقَداُد َو َعْبُد الّرَ ِ
ْ
ُبو َذّرٍ َو امل

َ
َماُن َو أ

ْ
ْم َسل ْصَحاِبِه ِمهْنُ

َ
اَعٌة ِمْن أ ْیَنا مَجَ

َ
 َعل

َ
َمَة ِإْذ َدَخل

َ
ّمِ َسل

ُ
؟ص؟ یِف َبْیِت أ ِبّ ُكْنُت ِعْنَد الّنَ

ْیَك 
َ
ْدَفُعَها ِإل

َ
َنا أ

َ
 ع َو أ

َ
َّ َقال  َعىِلٍّ ثُ

َ
ْدَفُعَها ِإیل

َ
َنا أ

َ
َك ... أ ْن َوِصّیُ َ  َو ِسْبَطنْیِ فَ

ً
ِ َنِبٍّ َوِصّیا

ّ
 اهلِل ِإْن ِلُكل

َ
َماُن َیا َرُسول

ْ
 َسل

َ
َعْوٍف َفَقال

 
َ

 اْبِنِه َعىِلٍّ َو َعىِلٌّ َیْدَفُعَها ِإیل
َ

َسنْیُ  َیْدَفُعَها ِإیل ُ َسنْیِ َو احلْ ُ ِخیِه احلْ
َ
 أ

َ
َسُن َیْدَفُعَها ِإیل َ َسِن َو احلْ َ  اْبِنَك احلْ

َ
ْنَت َتْدَفُعَها ِإیل

َ
َیا َعىِلُّ َو أ

 اْبِنِه 
َ

 اْبِنِه َعىِلٍّ َو َعىِلٌّ َیْدَفُعَها ِإیل
َ

 اْبِنِه ُمویَس َو ُمویَس َیْدَفُعَها ِإیل
َ

 اْبِنِه َجْعَفٍر َو َجْعَفٌر َیْدَفُعَها ِإیل
َ

ٌد َیْدَفُعَها ِإیل ّمَ ٍد َو حُمَ ّمَ اْبِنِه حُمَ
ْم ِإَماُمُهْم َما َشاَء  َّ َیِغیُب َعهْنُ َقامِئِ ثُ

ْ
 اْبِنِه ال

َ
َسُن َیْدَفُع ِإیل َ َسِن َو احلْ َ  اْبِنِه احلْ

َ
 اْبِنِه َعىِلٍّ َو َعىِلٌّ َیْدَفُعَها ِإیل

َ
ٌد َیْدَفُعَها ِإیل ّمَ ٍد َو حُمَ ّمَ حُمَ

َذَر ِإَذا ُفِقَد  َ  َصْوَتُه احلْ
ً
 َراِفعا

َ
 اهلِل ص َفَقال

ُ
ْیَنا َرُسول

َ
َتَفَت ِإل

ْ
َّ ال ْخَرى ثُ

ُ ْ
 ِمَن األ

ُ
ْطَول

َ
ا[ أ ا ]ِإْحَدامُهَ َحُدمُهَ

َ
ُه َغْیَبَتاِن أ

َ
اهلُل َو َیُكوُن ل

ِدی. كفایة األثر یف النص عىل األمئة الثین عشر، ص1۴7.
ْ
اِبِع ِمْن ُول ِد الّسَ

ْ
اِمُس  ِمْن  ُول َ اخلْ
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نزد  به  می فرماید:  انصاری  عبداهلل  بن  جابر  از  نقل  به  باقر؟ع؟  امام  َع؛  َمَو��نِ

نورانی  لوح  حالیکه  در  شدم  وارد  خدا؟ص؟  رسول  دختر  زهرا؟اهس؟  حضرت 
كه سه اسم در رو و سه اسم در پشت و  مقابلش بود. در آن لوح  1 اسم بود 
سه اسم در آخر و سه اسم در حاشیه اش بود. شمارش كردم دیدم درحالیکه 
فرمود:  است؟  كسانی  چه  اسامی  اینها  كردم:  عرض  پس  بودند.  اسم   1 
اسامی اوصیاء است. اولین آنها پسر عمویم و یازده تن دیگر فرزندانم هستند 
و  محمد  سه  آنها  بین  در  پس  گفت:  جابر  است.  قائم؟ع؟  آنها  آخرین  كه 

چهار علی دیدم«.1 
کهعدداوصیاءرا12نفردانستهوتعدادنامهایعلیرادرآنچهار ب.روایتی

اینروایتعبارت»منولده«ذکرنشدهاست. کردهاست.در علیشمارش
؟اهس؟  �ِ�َم�ةَ ى �نَ

َ
�ةُ َعل

ْ
ل �َل: »َد�نَ َص�ِرّیِ �ةَ �نْ

اأَ
ْ
ِه �ل

َ
ِد �لّل �نِ َع�جْ ِ� �جْ ا�جِ ٍ�؟ع؟ َع�نْ �جَ ْع�نَ َ �جِى �ج

أَ
َع�نْ �

�ةٌ 
َ ا�ث

َ
ل

َ �ث ُم  ��أِ �ةَ
ْ
�ل ُ�ُهُم  �نِ

آ
�  �َ َ �نَْى َعسث

ْ ��ث َعَدْد�ةُ  �نَ �ِء  ْوِ��یَ
اأَ

ْ
�ل ْسَم�ُء 

أَ
�  �ِ �ی �نِ ْوٌ� 

َ
ل َه�  ْ َد�ی �یَ �نَ  ْ �ی َ �ج َو 

؛ امام باقر؟ع؟ به نقل  �نَ َمِع�ی ْ حج
أَ
ِهْم � �یْ

َ
ِه َعل

َ
َو��ةُ �لّل

َ
ُهْم َعِلّىٌ َ�ل َع�ةٌ ِم�نْ َ ْر�ج

أَ
ٌد َو � ُهْم ُمَ�ّمَ ِم�نْ

از جابر بن عبداهلل انصاری می فرماید: به نزد حضرت زهرا؟اهس؟ وارد شدم در 
كردم و  1 تن  حالیکه لوحی از اسماء اوصیاء در مقابلش بود. پس شمارش 
كه آخر آنان قائم؟ع؟ بود. سه تن از آنان محمد و چهار تن علی بود.  بودند 

درود خدا بر آنان«.  
فرزندانرا12دانستهامادرشمارشتعدادنام ج.روایتیکهدرآنعدداوصیاءاز
علیبهچهارعلیاشارهکردهاست.اینبدینمعناستکهعلیبنابیطالب؟ع؟

1 .  إعالم الورى بأعالم اهلدى، ص39۴ و عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص۴6 و وسائل الشیعة، ج 16، ص2۴5 و كمال 
الدین و متام النعمة، ج 1، ص311 و حبار األنوار، ج 36، ص2۰1.

2 .  عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص۴7، خصال، ج2، ص۴78 و من ال حیضره الفقیه، ج ۴، ص18۰ و كمال الدین و متام 
النعمة، ج 1، ص269.
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بینفرزندانامیرالمومنین3علی این12اوصیاءدانستهاست.زیرادر راداخلدر
وجوددارد.نه۴علی.

؟اهس؟  �ِ�َم�ةَ ى �نَ
َ
�ةُ َعل

ْ
ل �َل: »َد�نَ َص�ِرّیِ �ةَ �نْ

اأَ
ْ
ِه �ل

َ
ِد �لّل �نِ َع�جْ ِ� �جْ ا�جِ ٍ�؟ع؟ َع�نْ �جَ ْع�نَ َ �جِى �ج

أَ
َع�نْ �

ُ�ُهُم  �نِ
آ
�  �َ َ َعسث �نَْى 

ْ ��ث َعَدْد�ةُ  �نَ ِ�َه�. 
ْ
ُول ِم�نْ  �ِء  ْوِ��یَ

اأَ
ْ
�ل ْسَم�ُء 

أَ
�  �ِ �ی �نِ ْوٌ� 

َ
ل َه�  ْ َد�ی �یَ �نَ  ْ �ی َ �ج َو 

؛ امام  �نَ َمِع�ی ْ حج
أَ
ِهْم � �یْ

َ
ِه َعل

َ
َو��ةُ �لّل

َ
ُهْم َعِلّىٌ َ�ل َع�ةٌ ِم�نْ َ ْر�ج

أَ
� ٌد َو  ُهْم ُمَ�ّمَ �ةٌ ِم�نْ

َ ا�ث
َ
ل

َ ُم �ث ��أِ �ةَ
ْ
�ل

باقر؟ع؟ به نقل از جابر بن عبداهلل انصاری می فرماید: به نزد حضرت زهرا؟اهس؟ 
وارد شدم در حالیکه لوحی از اسامی اوصیاء از فرزندانش در  مقابلش بود. 
كه آخر آنان قائم؟ع؟ بود. سه تن از آنان  كردم و  1 تن بودند  پس شمارش 

محمد و چهار تن علی بود. درود خدا بر آنان«.1 
و دانسته 12 را زهرا؟اهس؟ فرزندانحضرت  از اوصیاء عدد آن در که روایتی د.

بینآنان3علیدانستهاست. تعدادنامعلیرادر
؟ع؟  �ِ�َم�ةَ ى �نَ

َ
�ةُ َعل

ْ
ل �َل: »َد�نَ َص�ِرّیِ �ةَ �نْ

اأَ
ْ
ِه �ل

َ
ِد �لّل �نِ َع�جْ ِ� �جْ ا�جِ ٍ�؟ع؟ َع�نْ �جَ ْع�نَ َ �جِى �ج

أَ
َع�نْ �

ُ�ُهُم  �نِ
آ
�  �َ َ َعسث �نَْى 

ْ ��ث َعَدْد�ةُ  �نَ ِ�َه� 
ْ
ُول ِم�نْ  �ِء  ْوِ��یَ

اأَ
ْ
�ل ْسَم�ُء 

أَ
�  �ِ �ی �نِ ْوٌ� 

َ
ل َه�  ْ َد�ی �یَ �نَ  ْ �ی َ �ج َو 

ُهْم  َعِلٌى؛ امام باقر؟ع؟ به نقل از جابر  �ةٌ ِم�نْ
َ ا�ث

َ
ل

َ ٌد َو �ث ُهْم ُمَ�ّمَ �ةٌ ِم�نْ
َ ا�ث

َ
ل

َ ُم؟ع؟ �ث ��أِ �ةَ
ْ
�ل

بن عبداهلل انصاری می فرماید: به نزد حضرت زهرا؟اهس؟ وارد شدم در حالیکه 
لوحی از اسامی اوصیاء از فرزندانش در مقابلش بود. پس شمارش كردم و  1 
تن بودند كه آخر آنان قائم؟ع؟ بود. سه تن از آنان محمد و سه تن علی بود«.  
ترجیحبال اینروایت،احمدالحسندچار اواًلباتوجهبهوجودنسخهبدلدر
کردهاست.3 روایتچهارماستفاده مرِجحشدهوبادرنظرنگرفتنسایرروایات،از
روایتموسومبهوصیت،عدداوصیاءرا2۴ ثانیًااحمدالحسنبااستفادهاز

1 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص269 و الرشاد یف معرفة حجج اهلل عىل العباد، ج 2، ص3۴6 و إعالم الورى بأعالم 
اهلدى، ص386 و كشف الغمة یف معرفة األمئة، ج 2، ص۴۴8 و وسائل الشیعة، ج 16، ص2۴۴.

یق ایل دعوة الیمانیة، ص2.1۴5 .  الكایف، ج 1، ص532.  3 .  الطر
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تنمیداندوحالآنکهبراساسروایتموردتمسکخوددرلوحجابر،عدداوصیاء
کموبیشاعتقادیندارد.بااینوجوددچارتعارضعددی را13تندانستهوبه

شدهوبایستیبرایحلاینمسالهپاسخگوباشد.

پرسش های درس

كنید.. 1 یک روایت در خصوص حصر عدد اوصیاء در دوازده تن بیان 
كنید..   یادت از عدد اثنی عشر بیان  یک روایت درباره نفی ز
توجیه احمد بصری درباره روایت اصبغ بن نباته چیست؟.  
توجیه احمد بصری برای روایت لوح جابر چیست؟ .  
نحوه استفاده اتباع احمد از قاعده اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند، چگونه .  

است؟



درس سیزدهم
مهدویّت و قائمیّت





مهدی؟ع؟ امام  از را قائمیت و مهدویت خود، باطل زعم در بصری احمد
»القائم ومیگوید: دانسته آلمحمد؟ص؟ قائم و اول رامهدی وخود کرده سلب
هوالمهدیاالولولیساالمامالمهدی؟ع؟؛قائمهمانمهدیاولاست،نهامام

مهدی؟ع؟«.1
قائمیت و بودنمهدویت باطل،مسألهشخصیه ادعای دو این به پاسخ در

اماممهدی؟ع؟موردبررسیقرارمیگیرد:

مهدوّیـت  ��
َمهدی،اسممفعولثالثیمجّردازریشهَهَدیبهمعنایهدایتشدهاست.
راستی به کهخدا، کس آن یعنی »مهدی آوردهاست: نهایة  در اثیر ابن چنانچه
کتابمجمعالبحرینومطلعالنّیرین ویرابهراهحقبردهاست«.2همچنیندر
کهخدایشبهسوی کسیاست گفتهاست:»مهدی کردهو بههمینمعنااشاره
حقرهنمودهاست«.3ایناسم،دراصطالحروایی،معنایخاصخودراداشتهو
آنانباعنوان»مهدی« کهاز کیازوجودشخصیتهایهدایتشدهایاست حا

یادمیشود.

یب احلدیث و األثر، ج ۴، ص 1.2۴۴ .  املتشاهبات، ج۴، ص۴۴، سئوال 1۴۴. 2 .  الهنایه یف غر

ین، ج1، ص ۴75. ین و مطلع النّیر 3 .  جممع البحر
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باتوجهبهروایاتمعصومین؟مهع؟همهاماماندرعصرخود،مهدیبودهوبه
عنوانحّجتوفرستادهخداوند،مردمراهدایتمیکردند.چنانچهامیرالمؤمنین

علی؟ع؟خطاببهسلیمبنقیسهاللیفرمود:
؛ ای سلیم!  و�نَ ُّ �ةٌ ُهَد�هةٌ َمْهِد�ی ّمَ �أِ

أَ
ِ�ی �

ْ
لًا ِم�نْ ُول َ� َر�جُ َ َ�َ� َعسث

أَ
ِى �

��أ ْوِ��یَ
أَ
�نَّ � ُم �إِ

�یْ
َ
� ُسل »�یَ

كه تمامی آنان امامان هدایتگر  همانا اوصیاء من یازده نفر از فرزندانم هستند 
و مهدی هستند «. 1 

اینمجالموردبحثمیباشد،اشارهاجمالیبهمسألهشخصّیه اماآنچهدر
برآن کهروایاتمتعددی بودنمهدویتامامدوازدهم؟ع؟درعصرحاضراست
تصریحکردهاند.لذادرعصرحاضر،لقب»َمهدی«مختصامامدوازدهم؟ع؟بوده
د2، َمْهِدیِمْنآِلُمَحّمَ

ْ
کهپیرامونظهورحضرتوباعناوین»ال وتمامیروایاتی

َمْهِدُی ة۵، ّمَ
ُ ْ
األ َمْهِدُی َحَسِن

ْ
ال ْبُن ُد ُمَحّمَ ة۴، ّمَ

ُ ْ
األ َهِذِه َمْهِدُی َمْهِدی3،

ْ
ال َقاِئُم

ْ
ال

که َمْهِدَی7،َمْهِدَی8«صادرشدهاند،تصریحبهامامدوازدهم؟ع؟دارند
ْ
ِتی6،ال ّمَ

ُ
أ

اینروایاتاشارهمیگردد: بهبرخیاز

روایت اول
ٍد؟ع؟  �جِى ُمَ�ّمَ

أَ
ّىِ َع�نْ � َحَس�نِ

ْ
َل �ل ْسَم�ِع�ی �نِ �إِ ِد �جْ �نِ ُمَ�ّمَ ِ� �جْ ْع�نَ َ ٍد �ج �جِى ُمَ�ّمَ

أَ
ُ� َع�نْ � َو َع�نْ

َعْ�سثِ 
ْ
ِ �ل ى ُسَ��ِد�ة

َ
ل اُه �إِ

َ
َحَمل

نَ
�نِ � ْ �ی

َ
ك

َ
ْرَسَل َمل

أَ
�ةِ � ّمَ

أُ
ا

ْ
ِه �ل ِ ِى َمْهِدَی  َهدن

ّ
� َوَه�جَ ِلى َر�ج ّمَ

َ
�َل: »ل �ةَ

َه�ِر  �نْ �إِ َو  ى  �نِ ْصَ�هةِ ِد�ی ِل�نُ �ِر  �ةَ ُم�نْ
ْ
�ل ِدَی  َع�جْ �جِ  

ً
� ُه َمْ�َ��ج

َ
ل �َل  �ةَ �نَ ِه 

َ
�لّل َدِی  �یَ �نَ  ْ �ی َ �ج �نَ  َو�ةَ َ��ةَّى 

ی...؛ امام حسن عسکری؟ع؟ فرمود: هنگامی كه خداوند  �ةِ
ْ
ل ْمِ�ی َو َمْهِدِی  �نَ

أَ
�

2 .  نعماین، الغیبة، ص1.26۴ .  كتاب سلمی بن قیس اهلالیل، ج 2 ؛ ص82۴.

۴ .  مهان، ص3.81 .  مهان، ص1۴6.

6 .  مهان، 5.91۰ .  كتاب سلمی بن قیس اهلالیل، ج2، ص763.

8 .  الكایف، ج1، ص7.2۴۴ .  كمال الدین و متام النعمه، ج1، ص26۰.
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مهدی این امت را بر من بخشید، دو فرشته از جانب آسمان فرستاد تا وی را 
كه اختیاردار نصرت  عرش بردند. خداوند فرمود: مرحبا به بنده من. كسی 
كننده خلق من  و هدایت  كند  آشکار می  مرا  امر  و  بوده  از دین من  یاری  و 

است«.1 

روایت دوم
َحَس�نِ ُموَ�ى 

ْ
�جِى �ل

أَ
ٍ�، َع�نْ � ْع�نَ َ ، َع�نْ �ج �نِ َعِلّىٍ ِد �جْ

َسى َع�نْ ُمَ�ّمَ �نِ ِع�ی َحَس�نِ �جْ
ْ
ُ� َع�نِ �ل َو َع�نْ

ْم... 
ُ
ك ��نِ ْد�یَ

أَ
� ى  ِ

�ن َه 
َ
�لّل َه 

َ
�لّل �نَ ِع  ��جِ �لّسَ  �ِ

ْ
ُول ِم�نْ  �ِمُس  حنَ

ْ
�ل َد  �ةِ

�نُ  � دنَ »�إِ �َل:  �ةَ ٍ�؟ع؟  ْع�نَ َ �ج �نِ  �جْ

 � �نَ ى َعِلّىٌ �لّ�ِ �نِ
ْ ُع، َو ��ج ��جِ � �لّسَ �نَ

أَ
�َل � ِع... �ةَ ��جِ ِ� �لّسَ

ْ
�ِمُس ِم�نْ ُول حنَ

ْ
ِدی َم�نِ �ل ِ

� َس�یّ : �یَ �ةُ
ْ
ل �ةُ

َو   ،�َ َ َعسث َ�اِدَی  َحَس�نُ 
ْ
�ل  �ُ �نُ ْ ��ج َو   ،�ُ َع�سثِ

ْ
�ل َعِلّىٌ   �ُ �نُ ْ ��ج َو  �ِسُع، 

�ل�ةَّ ٌد  ُمَ�ّمَ  �ُ �نُ ْ ��ج َو   ، �ِم�نُ
َّ �ل�ث

امام  ِع؛  ��جِ �لّسَ ْعَد  َ �ج �ِمُس  حنَ
ْ
�ل َمْهِدُی  

ْ
�ل  �ُ �ةُ �یَ �نْ

ُ
ك َو  ِه 

َ
�لّل َرُسوِل  ِه  ِ�ّ �جَ َسِمّیُ  ٌد  ُمَ�ّمَ  �ُ �نُ ْ ��ج

كه پنجمین از فرزندان هفتمین نباشد، خدا را خدا  كاظم؟ع؟ فرمود: زمانی 
را كه مراقب دین خود باشید. راوی پرسید؛ ای آقای من. پنجمین از هفتمین 
كیست؟ فرمود: من هفتمین هستم و فرزندم رضا هشتمین و فرزندش محمد 
نهمین و فرزندش علی دهمین و فرزندش حسن یازدهمین است و فرزندش 
كنیه اش مهدی است. كه  كه جدش رسول خدا به این نام نامیده و  محمد 

می شود پنجمین از هفتمین«.  

روایت سوم
ْعِدی  َ  �ج

�ةُ ّمَ �أِ
اأَ

ْ
وُل:  »�ل �ةُ َ ِه ؟ص؟ �ی

َ
�َل َسِمْع�ةُ َرُسوَل �لّل �نِ َمْسُعوٍد �ةَ ِه �جْ

َ
ِد �لّل ده َع�نْ َع�جْ س�ن �جِ

ُُّهْم؛ پیامبر اكرم؟ص؟ فرمود:  َمْهِد�ی �ِسُع 
�ل�ةَّ َو  �نِ  ْ ُحَس�ی

ْ
�ل �جِ 

ْ
ِم�نْ ُ�ل ْسَع�ةٌ  �ةِ  �َ

َ � َعسث �نَ
ْ ��ث

1 .  حلیة األبرار یف أحوال حممد و آله األطهار؟مهع؟، ج 6، ص165.
2 .  مهان، ص361.
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و  بوده  حسین؟ع؟  فرزندان  از  امام  نه  كه  هستند  دوازده  من  از  بعد  امامان 
نهمین آنان مهدی آنها است«.1 

روایت چهارم
�َل:  �ةَ َص�ِرّیِ  �نْ

اأَ
ْ
�ل ِه 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �نِ  �جْ  �ِ ا�جِ �جَ َع�نْ  ده  س�ن �ج َدهةَ  َم�نْ �نِ  �جْ َ�َس�نِ  �نُ  �جْ َعِلّىُ   � �نَ

َ �ث
َ

�ّ�َ

ْسَع�ةٌ  �ةِ َك  �جِ
ْ
ُ ِم�نْ ُ�ل ُ��ج حنْ َ �ی �نُ  ْ � ُ�َس�ی »�یَ َعِلّىٍ ؟ع؟  �نِ  �جْ �نِ  ْ ُ�َس�ی

ْ
ِلل ِه  ؟ص؟ 

َ
�لّل َرُسوُل  �َل  �ةَ

� ُسّمَ  دنَ �إِ
�نَ ْعَدُه  َ �ج َحَس�نُ 

ْ
�ل �نَ وَك  ُ �ج

أَ
� ِهَد  ْ سث � �ْس�ةُ دنَ �إِ

�نَ �ةِ  ّمَ
اأُ

ْ
�ل ِه  ِ ُهْم َمْهِدُی  َهدن ِم�نْ �ةِ  ّمَ �أِ

اأَ
ْ
�ل ِم�نَ 

ى  � َم�نَ دنَ �إِ
ُ� �نَ �نُ ْ ٌد ��ج ُمَ�ّمَ ى َعِلّىٌ �نَ � َم�نَ دنَ �إِ

َك �نَ �نُ ْ َعِلّىٌ ��ج ِهْد�ةَ �نَ ْ سث � �ْس�ةُ دنَ �إِ
�نْ�ةَ �نَ

أَ
� َحَس�نُ �نَ

ْ
�ل

 � دنَ �إِ
ُ� �نَ �نُ ْ َعِلّىٌ ��ج ى ُموَ�ى �نَ � َم�نَ دنَ �إِ

ُ� �نَ �نُ ْ ُموَ�ى ��ج ٌ� �نَ ْع�نَ َ ى �ج � َم�نَ دنَ �إِ
ُ� �نَ �نُ ْ ٌ� ��ج ْع�نَ َ حج

نَ
ٌد � ُمَ�ّمَ

 �ُ �نُ ْ َحَس�نُ ��ج
ْ
�ل ى َعِلّىٌ �نَ � َم�نَ دنَ �إِ

ُ� �نَ �نُ ْ َعِلّىٌ ��ج ٌد �نَ ى ُمَ�ّمَ � َم�نَ دنَ �إِ
ُ� �نَ �نُ ْ ٌد ��ج ُمَ�ّمَ ى َعِلّىٌ �نَ َم�نَ

�ةْ  ُمِل�أَ َعْ�لًا َكَم�  َو   
ً
ْس�� �ةِ ْر�نَ 

اأَ
ْ
�ل  

اأُ
َ
ْمل َ �ی َحَس�نِ 

ْ
�ل ْعَد  َ �ج �ةُ  َّ ُح�ج

ْ
�ل �نَ َحَس�نُ 

ْ
�ل ى  � َم�نَ دنَ �إِ

�نَ

كـرم؟ص؟ بـه امـام حسـین؟ع؟ فرمـود: ای حسـین! نـه امـام  ؛ پیامبـر ا
ً
م�

ْ
ل  َو �نُ

ً
ْور� َ �ج

از فرزنـدان تـو بـه وجـود می آینـد. یکـی از آنـان مهـدی ایـن امـت اسـت. پـس 
كـه حسـن  كـه پـدرت شـهید شـد، حسـن؟ع؟ بعـد از ایشـان و زمانـی  زمانـی 
كـه علـی  كـه تـو شـهید شـدی پسـرت علـی و زمانـی  مسـموم شـد تـو و زمانـی 
رفـت پـس محمـد و زمانـی كـه محمـد رفـت پـس فرزنـدش جعفـر و زمانـی كـه 
جعفـر رفـت فرزنـدش موسـی و زمانـی كـه موسـی رفـت فرزنـدش علـی و زمانی 
كـه علـی رفـت فرزنـدش محمـد و زمانی كـه محمد رفت فرزنـدش علی زمانی 
كـه علـی رفـت فرزنـدش حسـن و زمانی كه حسـن رفت پـس فرزندش حجت 
بعـد از حسـن اسـت كـه زمیـن را از عـدل و داد پـر مـی كند همانطـور كه از ظلم 

و جـور پـر شـده اسـت«.  

2 .  مهان، ص1.61 .  كفایة األثر یف النص عىل األمئة الثین عشر، ص23.
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بررسی روایت تولد مهدی از مدینه  ��
در بنحنبل،سعی کتابمسندأحمد از روایتی  از استفاده با احمدبصری
و دانستهاند مدینه را حضرت آن زادگاه روایت، این  در دارد. مهدی دو اثبات
که آنروایت؛مدینهرابایدُمدینهخواند کهدر جریاناحمدالحسنبراینباورند
کهاز روایت ازروستایُمدینهدارد.در آنهمداللتبرمحلوالدتاحمدالحسن

منابعاهلسنتمیباشدآمدهاست:
ّى...؛ محل  �ج ّى؟ص؟، و �سم� �سم �ن �ج �ة �ل�ن �ی هل �ج

أ
�ة م�ن � �ن �لمد�ی »�لمهدی مول�ه �ج

تولد مهدی مدینه و از اهل بیت نبی؟ص؟ بوده و اسمش اسم نبی است«.1 
بـراسـاستمامـیروایـاتمعتبـر تعـارضبـاروایـاتشـیعیبـودهو ایـنروایـتدر
ثانی،چنانچهاحمدبخواهد شیعه،محلتولداماممهدی؟ع؟درسامرااست.در
ایـنروایـترابـهخـودشنسـبتدهـد،گفتـهمیشـود:ازحـدودهـزارسـالپیـش،به
از کـه گفتـهمیشـد »الجزائـر« ازچنـدروسـتا2درشـمالبصـرهعـراق مجموعـهای
جملـهآنهـاروسـتای»الهویـر«و»الُمدینـه«اسـت.محـلتولـدوزندگیاحمدالحسـن
گرفتـهوحـد کیلومتـریروسـتایالُمدینـهقـرار کـهدرچهـار روسـتایالهویـراسـت
فاصـلبیـنروسـتایالهویـروروسـتایالُمدینـهرادجلـةالبصـرةقـراردارد.بنابرایـن
رابه کـهاورامتولـدُمدینـهدانسـتوروایتمذکـور دلیلـیبـرایـنسـخنوجـودنـدارد

اوتطبیـقداد.3

1 .  أحادیث املهدی؟ع؟ من مسند أمحد بن حنبل،  البیان،  ج 1، ص138.
یر، اُلدینه، الســـوق، اجلزره، البـوشاوی، الكصوان، احلسنی، اخللیفة، الفرج، السـواد، الســعید،  2 .  روستاهای: اهلو
یل، املیرعثمان، النصیری، الشـروق، العلوان، العبارة، احلیادر، هنرصالح، املعبر، العلـی، الشاهنی،  الیعقـوب، البدران، املو
احلاج محدی، البوحلوة، البوغزالن، اجلیبوت، الســودان، اجلالل، اجلنانیة، الوحید، اجلدیع، احلدادیة، العبـاس، السلمی، 

بـاهله، بین منصور.
  http://borouj.ir 3 .  توضیح بیشتر بر اساس نقشه منطقه در سایت
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قائمیـّت ��
حتی و بوده دوازدهم؟ع؟ امام درشخص یافته تعّین امری قائمیت، مسأله
ادعای با و برافراشته قائمیت پرچم دوازدهم؟ع؟ امام قیام  از پیش که را کسانی
در چنانچه کردهاند. معرفی گمراه و محکوم را میگیرند بیعت مردم از قائمیت

امامصادق؟ع؟آمدهاست: روایاتیاز
؛  ّلَ ِه َع�نَّ َو �جَ

َ
ِ �لّل ُد ِم�نْ ُدو�ن ْع�جَ ُ و�ةٌ �ی َه� َ��عنُ َص�ِ��جُ ِم  �نَ ��أِ �ةَ

ْ
�ِم  �ل �یَ َل  �ةِ �جْ

ُع �ةَ ْ��نَ �ةٍ �ةُ ّلُ َر��یَ »كُ
كه قبل از قیام قائم؟ع؟ برافراشته شود، پس صاحب آن پرچم  هر پرچمی 

طاغوت بوده و غیر از خدا را پرستش می كند«.1 
همچنینفرمودهاست:

ُه 
َ
َع�نَ �لّل

َ
، ل َع�ةٍ ِ��ی ٍ َو �نَ ��ة �نَ ٍ� َو �نِ �نْ

ُ
َع�ةُ ك �یْ �جَ

ِم؟ع؟ �نَ ��أِ �ةَ
ْ
ُهوِر �ل َل �نُ �جْ

َع�ةٍ �ةَ �یْ َ ُل  �ج ُل كُ
صنَّ � ُم�نَ »�یَ

ُه؛ ای مفضل! هر بیعتی قبل از ظهور قائم؟ع؟ بیعت با 
َ
َع ل َ ��ی ُم�جَ

ْ
َه� َو �ل

َ
َع ل ��یِ ُم�جَ

ْ
�ل

كفر و نفاق و نیرنگ است. خدا بیعت كننده و بیعت گیرنده را لعنت كند«.  
وقیام ایندوروایت،تصریحبهشخصیبودنقائمیتداشتهوقبلازظهور
کردهوخودراقائمبنامد. قائمآلمحمد؟ع؟،هیچفردینمیتواندادعایقائمیت
از آلمحمد؟ع؟ قائم  از نیابت به یا عنوان به یا نام، به بخواهند که کسانی لذا
و بوده انحراف  در یقینًا برافرازند، را امام حکومت پرچم و گرفته بیعت دیگران
را کهخود احمدبصری افرادیهمچون بنابراین بود. آنانحرامخواهد با بیعت
ُممّهدظهورمعرفیکردهوادعایسفارتازجانبایشانرادارد،حقبیعتگرفتن

نداشتهوتشکیل»سرایاالقائم«وبرافراشتنپرچم»البیعههلل«جایزنمیباشد.
کهبااینمبنا،آیاتشکیلجمهوریاسالمی گربرایبرخیسئوالایجادشود ا
این گفتهمیشود:آنچهدر ایراننیزشاملهمینحکمخواهدشدیانه؟درپاسخ

2 .  خمتصر البصائر، ص1.۴۴2 .  الكایف، ج 8 ، ص295.
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از بیعت اخذ و آلمحمد؟ع؟ قائم نام به قیام ادعای نمیباشد، خصوصجائز
مردمبرایایشاناستتابااینبهانهشعارحکومتامامسردادهشود،اماجهت

کهعبارتنداز: تبیینبحثدربارهجمهوریاسالمیبایدبهنکاتیتوجهداشت
کهلزومًاقائمبایستیاز کموقائمدومقولهجداازهماست،بدینمعنا اواًل؛حا

کمچنینالزامیوجودندارد. جانبخداباشدامادربارهحا
کمدرزمانغیبتامامدوازدهم؟ع؟برعهدهمردمبوده ثانیًا؛حقانتخابحا
وجمهوریاسالمیایراننیزبرپایهحرکتمردمیبرعلیهظلموجورشاهنشاهی

برپاشدهاست.
ثالثًا؛هیچگاهجمهوریاسالمی،بهنامقائم؟ع؟ازکسیبیعتنگرفتهوپرچم
خودراپرچماماممعرفینکردهاست.لذاجمهوریاسالمی،حکومتفقیهعادلو
کهبااستمدادازاحکاماولیهوثانویه،سعیبراجرایاحکام جامعالشرایطیاست

الهیدرزمینداشتهودرعینحال،خالفتراحقاماممعصوم؟ع؟میداند.
شده صادر مردم برای کم حا وجود ضرورت بر مبنی متعددی روایات رابعًا؛
کمجائررانیزدارایبرکات کمعادل،وجودحا کهحتیدرصورتنبودحا است
و امنیتی ودستگاههای بدونوجودمحکمهها مردم زندگی که دانستهاند.چرا

نظارتیو...ممکننخواهدبود.چنانچهامیرالمؤمنینعلی؟ع؟فرمود:
َم�ِعِهْم  �ةِ ْ ��ج و  ْم، 

ُ
ك ِ

َ��ةّ َع�نِ  ْم 
ُ
ك �ةِ ُ�ّ �نَ �ةَ �جِ ْم 

ُ
ك �یْ

َ
َعل �نَ  �ِهِ��ی ا �نَ

َّ
ل �إِ ْوَم  �ةَ

ْ
�ل اِء 

َ
ل َهوأُ َرى 

أَ
� ا 

َ
»ل

 ، �ةِ ِو�یَّ �لّسَ �جِ ِسُم  �ةْ َ �ی َو   ، �ةِ ِع�یَّ �لّ�َ ى  ِ
�ن ْعِدُل  َ �ی َم�ٌم  �إِ ْم 

ُ
ك �یْ

َ
َعل َك��نَ   � دنَ �إِ

�نَ �ِ�ِلِهْم،  �جَ ى 
َ
َعل

 
ً
��ّ َ �ج ا�نَ  كَ �نْ  �إِ

�نَ  .�ٌ ��جِ �نَ ْو 
أَ
�  ُ�ّ َ �ج َم�ٌم  �إِ ا 

َّ
ل �إِ ْصِلُ�ُهْم  ُ ا�ی

َ
ل �َس 

�ل�نَّ �نَّ  �إِ
�نَ ُعو�  ِ��ی

أَ
� َو  ُه 

َ
ل �ْسَمُعو�  �نَ

ى 
َ
ل �إِ  �ُ ��جِ �نَ

ْ
�ل َه�  �ی �نِ َو َعِمَل  َه�،  �ی �نِ  �ُ َر�جَّ ِم�نُ  ُموأْ

ْ
�ل َد   َع�جَ

ً
�� ��جِ �نْ َكا�نَ �نَ �إِ َو   ، �ةِ ِع�یَّ َو �لّ�َ �ِعی  ِللّ�َ �نَ

كه به خاطر ناهماهنگی و سستی شما در حق، بر شما  ِلِه؛ چنین می یابم  �جَ
أَ
�

كرد. این پیروزی به خاطر همبستگی و همدلی آنها بر باطل  غلبه خواهند 
برخورد  مردم  با  عدالت  به  كه  است  امامی  شما  میان  در  چون  پس  است. 
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گوش دهید  می كند و در تقسیم منابع تساوی را رعایت می كند، به حرفش 
یرا امور مردم اصالح نمی شود، مگر به واسطه یک  و از او اطاعت نمایید؛ ز
گر نیکوكار بود، هم به نفع رهبر  امام و رهبر، چه عادل باشد و یا فاجر. پس ا
كردار بود، مؤمن در )سایه امنیت به وجود  گر بد  است و هم به نفع مردم و ا
كه حکومتش زائل شود،  آمده(، بندگی خدا را می كند و فاجر نیز تا هنگامی 
كار خود ادامه خواهد داد. با این وجود، هر عقل سلیم و متشرعی، بین  به 
كرده و  كم جاهل و جائر، حکومت فقیه را انتخاب  كم فقیه و عادل و حا حا

از حکومت ظلم و جور دوری می كند«.1
گذشتهازهمهاینموارد،روایاتصادرهازمعصومین؟مهع؟،قائمآلمحمد؟ع؟
سلب دروغین مدعیان تمامی از را قائمیت وسیله بدین و کرده مشخص را

ابوحمزهثمالیآمدهاست: روایتیاز کردهاند.چنانچهدر
 �ِ ��ةِ �جَ

ْ
�نَ َعِلّىٍ �ل َد �جْ ٍ� ُمَ�ّمَ ْع�نَ َ � �ج �جَ

أَ
�ةُ �

ْ
ل
أَ
�َل: َس� َم�ِلّىِ �ةَ

ُّ �ٍر �ل�ث �نَ �نِ ِد�ی ِ �جْ ��جِ�ة
َ هةَ �ث �جِى َحْم�نَ

أَ
َع�نْ �

َی   ِلَم ُسّمِ �ةُ �نَ
ْ
ل ى �ةُ

َ
ل َ �َل �ج ِ �ةَ

َح�ةّ
ْ
�ل �نَ �جِ ِم�ی ��أِ ْم �ةَ

ُ
ك

ُّ
ل ْم كُ ْس�ةُ

َ
ل ِه �نَ

َ
�نَ َرُسوِل �لّل � ��جْ ؟ع؟ ... �یَ

ِه 
َ
�لّل ى 

َ
ل �إِ �ةُ 

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
�ل  �ِ �یْ

َ
َعل �ةْ  َّ �ج �نَ ؟ع؟  �نُ ْ ُحَس�ی

ْ
�ل َی  ِ�ّ �جَ َل  �ةِ

�ةُ  � ّمَ
َ
ل �َل  �ةَ  

ً
م� ��أِ �ةَ ُم   ��أِ �ةَ

ْ
�ل

َو  َك  َو�ةَ َ��نْ َل  �ةَ �ةَ �نْ  َعّمَ ُل  �نَ عنْ �ةَ  
أَ
�  � َد�نَ ِ

َس�یّ َو   � َه�نَ
َ
ل �إِ و� 

ُ
�ل �ةَ َو  �جِ  ِ��ی

�ل�نَّ َو  كَاِء  �جُ
ْ
�ل �جِ ى 

َ
َع�ل �ةَ

َو  �نَ ى  �ةِ
َ
ك ا�أِ

َ
و� َمل ُ�ّ �ةَ ِهْم  �یْ

َ
ل �إِ  

ّلَ ُه َع�نَّ َو �جَ
َ
�لّل ْوَحی 

أَ
� �نَ َك  �ةِ

ْ
ل َك ِم�نْ �نَ َ��ةِ �یَ َك َو �نِ َو�ةِ �نَ َ��نْ ��جْ

�ةِ  ّمَ �أِ
اأَ

ْ
ّلَ َع�نِ �ل ُه َع�نَّ َو �جَ

َ
�نَ �لّل سثَ

َ
ّمَ ك

ُ �نٍ �ث ْعَد ِ��ی َ ْو �ج
َ
ُهْم َو ل َم�نَّ ِم�نْ �ةِ �ةَ �نْ

اأَ
َ
اِلى ل

َ
ل ِى َو �جَ

�ة ِع�نَّ

ى  ِ
ّ
َصل ُ �ی ٌم  ��أِ �ةَ َ�ُ�ُهْم 

أَ
�  � دنَ �إِ

�نَ ِلَك 
دنَ �جِ �ةُ 

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
�ل �ةِ  ُسّ�َ �نَ �ةِ 

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
ِلل �نِ ع  ْ ُحَس�ی

ْ
�ل  �ِ

ْ
ُول ِم�نْ 

ُهْم؛ از حضرت امام محمد باقر؟ع؟  ُم ِم�نْ �ةِ �ةَ �نْ
أَ
ُم � ��أِ �ةَ

ْ
ِلَك �ل

دنَ ّلَ �جِ ُه َع�نَّ َو �جَ
َ
�َل �لّل �ةَ �نَ

ائمه، همه قائم به حق نیستید؟  پرسیدم: اى فرزند رسول خدا! مگر شما 
كردم: پس چرا فقط قائم؟ع؟ قائم نامیده شده است؟  فرمود: بلی. عرض 
كه جدم حسین بن علی؟ع؟ به شهادت رسید،  فرمود: هنگامی  حضرت 

1 .  الغارات، ج 2، ص۴38.
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كردند:  گریستند و عرض  فرشتگان آسمان به درگاه خداوند متعال نالیدند و 
به  است  رسانده  قتل  به  را  تو  خلق  ترین  برگزیده  كه  را  كسی  آیا  پروردگارا! 
گیرید! به  ى؟ خداوند متعال به آنها وحی فرستاد: آرام  حال خود وا می گذار
گذشت  كشید، هر چند بعد از  عزت و جاللم سوگند از آنها انتقام خواهد 
كه وارثان  كنار زده و فرزندان حسین؟ع؟ را  زمانی باشد! آنگاه پرده حجاب را 
از دیدن این صحنه بسیار مسرور  آنها نشان داد. مالئکه  امامت بودند، به 
شدند. یکی از آنها در حال قیام نماز می خواند. حق تعالی فرمود: به وسیله 

گرفت«.1  این قائم از آنها انتقام خواهم 
بی

َ
کهامامانپسازخودرابرایَصْقربنأ امامجواد؟ع؟ روایتیاز همچنیندر

فشمارشمیکردآمدهاست:
َ
ُدل

ْعَدُه  َ �ج َم�ُم  اإِ
ْ
�ل َو  ى  َ��َع�ةِ  �ُ َ��َع�ةُ َو  ْوِلى  �ةَ ُه 

ُ
ْول �ةَ َو  ْمِ�ی 

أَ
� ْمُ�ُه 

أَ
� َعِلّىٌ  ى  �نِ

ْ ��ج ْعِدی  َ �ج َم�ُم  اإِ
ْ
�ل

�ةُ 
ْ
ل �ةُ �ةَ �نَ

َ
ّمَ َسك

ُ ِ� �ث �ی �جِ
أَ
ُ� َ��َع�ةُ � ِ� َو َ��َع�ةُ �ی �جِ

أَ
ْوُل � ُه �ةَ

ُ
ْول ِ� َو �ةَ �ی �جِ

أَ
ْمُ� �

أَ
ْمُ�ُه �

أَ
َحَس�نُ �

ْ
ُ� �ل �نُ ْ ��ج

�نَّ  �َل �إِ ّمَ �ةَ
ُ  �ث

ً
د� ِد�ی َ كَاًء سث ُ ى ؟ع؟ �ج

َ
ك �جَ

َحَس�نِ �نَ
ْ
ْعَد �ل َ َم�ُم �ج اإِ

ْ
َم�نِ �ل ِه �نَ

َ
�نَ َرُسوِل �لّل � ��جْ ُه �یَ

َ
ل

كه  پسرم علی است  از من  بعد  امام  ُ�؛  �نَ �ةَ ُم�نْ
ْ
�ل  ِ

َح�ةّ
ْ
�ل �جِ ُم  ��أِ �ةَ

ْ
�ل  �ُ �نُ ْ ��ج َحَس�نِ 

ْ
�ل ْعَد  َ �ج

امرش امر من و سخنش سخن من و طاعتش طاعت من است و امام بعد از 
او فرزندش حسن است كه امرش امر او و سخنش سخن او و طاعتش طاعت 
از  بعد  امام  پس  خدا  رسول  فرزند  ای  پرسیدم  شد.  كت  سا سپس  اوست. 
از حسن  بعد  فرمود: همانا  و  كرده  گریه شدیدی  امام  كیست؟ پس  حسن 

فرزندش قائم به حق بوده و مورد انتظار قرار می گیرد«.  
ضمناینکهبراساسروایاتمعصومین؟مهع؟،لزومًاقائم؟ع؟فرزندبالفصلامام
کنندهادعایقائمیتاحمدبصریمیباشد.زیرااحمد استواینسخننقض

1 .  علل الشرایع، ص16۰، باب 129، ح 1.
2 .  كفایة األثر یف النّص عىل األمئة الثین عشر، ص283.
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)اسماعیل، خود پدران کنون تا و بوده حضرت واسطه با فرزندی مدعی بصری
صالح،حسین،سلمان(راامامندانستهاست.بهعنواننمونه؛

و�نُ  
ُ
ك �ةَ ُه 

َ
ل �ةُ 

ْ
ل �ةُ �َل:  �ةَ اُم، 

َ
ل �لّسَ  �ِ �یْ

َ
َعل ِه 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

أَ
� اِء، َع�نْ 

َ
َعل

ْ
�ل �جِى 

أَ
� �نِ  �جْ �نِ  ْ ُحَس�ی

ْ
�ل َع�نِ 

َم�ٍم...؛  حسین  �نُ �إِ َم�ُم �جْ َعْم �إِ �َل �نَ َم�ٌم �ةَ ُم �إِ ��أِ �ةَ
ْ
�ةُ �ل

ْ
ل �َل �ةُ َم�ٍم ... �ةَ ِ� �إِ

�یْ
عنَ ْر�نُ  �جِ

اأَ
ْ
�ل

امام  بدون  زمین  است  ممکن  آیا  پرسید:  صادق؟ع؟  امام  از  عالء  ابی  ابن 
باشد؟ فرمود: نه! تا اینکه پرسید: آیا قائم هم امام است؟ فرمود: بله. او امام 
و فرزند امام است«.1 همچنین در جایی دیگر به حرث بن مغیرة می فرماید: 

َقاِئُم  ِإَماٌم اْبُن ِإَماٍم؛ قائم امام و فرزند امام است«.  
ْ
»ال

ابهام زدائی از چند حدیث ��
روایات،سعیبراثباتدوقائم جریاناحمدبصریبااستنادناقصبهبرخیاز

کهبهبرخیازموارداشارهمیشود: دارند

بررسی روایت ال الذی تمدون الیه اعناقکم �
روایت تا دارد آن بر وسعی دانسته روایت این رامصداق خود بصری احمد
کهمردمدر کسینیست کند.لذامیگوید؛قائمآن رامصادرهبهمطلوب  مذکور

اینروایتآمدهاست: کسیجزمننیست3در انتظارشهستند،واو
ِم ؟ع؟  ��أِ �ةَ

ْ
ِى  َع�نِ  �ل

ْ��ن �جِ
�نْ

أَ
ِ�؟ع؟ � ��ةِ �جَ

ْ
ٍ� �ل ْع�نَ َ �جِى �ج

�ةُ ِلاأَ
ْ
ل �َل: »�ةُ �نِ َعَ��ٍء �ةَ ِه �جْ

َ
ِد �لّل َع�نْ َع�جْ

�ةُ 
ْ
ل �ةُ   �ُ اَد�ةُ

َ
ِول ْعَ��نُ  ُ �ی ا 

َ
ل َو  ْم 

ُ
ك ��ةَ ْع�نَ

أَ
�  �ِ �یْ

َ
ل �إِ و�نَ 

ُ
ُمّد �ةَ ی  ِ �ن

َّ
�ل ا 

َ
ل َو   � �نَ

أَ
� ُهَو  َم�  ِه 

َ
�لّل َو  �َل  �ةَ �نَ

بن  اهلل  عبد  َل؛  �جَ
�ةْ �ْس�ةَ َو  ُه 

َ
ل �جْ

�ةَ َم�  َهَدَر  ِه؟ص؟ 
َ
�لّل َرُسوُل   �ِ �جِ َس�َر  َم�  �جِ �َل  �ةَ  �ُ َِس�ی �ی َم�  �جِ

گاه  آ قائم؟ع؟   از حضرت  مرا  كردم:  باقر؟ع؟ عرض  امام  به  عطاء می گوید: 

2 .  اثبات الوصیة، ص1.267 .  المامة و التبصرة من احلیرة، النص، ص1۰1.

3 .  جامع االدلة، ص211.
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كه  كسی  گردان. آن حضرت فرمود: سوگند به خدا او نه من هستم و نه آن 
كسی است  گردنهاى خود را به سوى او می كشید و منظور نظر شماست، او 
ى خواهد داشت؟ فرمود:  كه والدتش معلوم نمی شود، عرض كردم: چه رفتار
ى را كه رسول خدا؟ص؟ داشت، آنچه از دین كه به سبب پیرایه ها  همان رفتار
به مرور نسخ شده براندازد و بدعتها را برطرف و دین جّدش را دوباره از سر 

می گیرد«.1 
گفتهمیشود: درپاسخ

افتاد، اتفاق امامصادق؟ع؟ زمان در علی؟ع؟ بن ید ز قیام که هرچند اواًل؛
یداززمانامامباقر؟ع؟مطرحبودهوهموارهآن امازمزمهقائمبودنومهدیبودنز
آن مردم که قائمی آن لذا برحذرمیداشت. اشتباه باور این  از را مردم حضرت
یدبنعلی؟ع؟.لذاامامباقر؟ع؟در کسینبودجزز زمانبهسویاوتوجهداشتند
کهمردمویراقائممیپنداشتند؛ اینروایتقائمیتشخصیراازخودشوفردی
کهدر کسیبشارتمیدهد کردهومردمرابهقائمیت یدبنعلی؟ع؟نفی یعنیز
والدتشاختالفدارند.وآنکسینیستجزامامحجتبنالحسنالعسکری؟ع؟
بهوالدتایشاناز کهوالدتایشاندربینشیعهوسنیاختالفیاست.شیعهباور
بهوالدتایشاندرهنگامهظهوردارد. نسلامامیازدهم؟ع؟داردواهلتسننباور

لذاامامرضا؟ع؟درتوصیفامامدوازدهم؟ع؟وقیامایشانفرمود:
ِ�؛  َس�جِ

�نَ ى  ِ
�ن ّیٍ  �نِ

�نَ  �َ �یْ
عنَ  ،� َ سث َم�نْ

ْ
�ل و  اَدهةِ 

َ
ِول

ْ
�ل َی   �نِ

�نَ  ،�
ِم�نَّ  

ً
ام�

َ
ل عنُ ْمِ� 

اأَ
ْ
�ل  �

ِلهدنَ ُه 
َ
�لّل  َ َع�ث �جْ َ »�ی

كه والدت و خواستگاه او  خداوند برای این امر جوانی از ما را مبعوث می كند 
مخفی است. البته نسب او مخفی نیست«.  

ُیْعَرُف 
َ

»ال که پذیرفت قائمی عنوان به را احمدالحسن نمیتوان بنابراین،
َدُتُه«،زیرابراساسروایتامامرضا؟ع؟،قائموصاحباالمر؟ع؟عالوهبرمخفی

َ
ِوال

2 .  الكایف، ج 2، ص1.16۴ .  نعماین، الغیبة، ص169.
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واختالفیبودنوالدتش،داراینسبمشخصوغیرمخفیاست،وحالآنکه
احمدالحسنبرخالفبیانروایت،والدتشروشنبودهونسبشمخفیاست.

ثانیًا؛درروایتیدیگرازامامباقر؟ع؟،بهشرایطآمدنقائم؟ع؟اشارهشدهاست
کههیچکدامازشرایطمذکورباشرایطزمانیوتحوالتکنونیمردممطابقتندارد.
َو  ؟ع؟    �ِ ��ةِ �جَ

ْ
�ل  �ٍ ْع�نَ َ �ج �جِى 

أَ
� ى 

َ
َعل �ةُ 

ْ
ل َد�نَ �َل:  �ةَ  �ِ �ی �جِ

أَ
� َع�نْ  ُل  �ةَ �یْ

�لّصَ ُصوٍر  َم�نْ �نُ  �جْ ُد  ُمَ�ّمَ

� َو  �نَ �یْ
َ
ل  �إِ

�ةَ �نَ �ةَ
ْ
دنِ �ل ٌل �إِ �جِ

ِ� ُم�ةْ ْ�َحا�جِ
أَ
ْع�نِ � ى �جَ

َ
ُ َو ُهَو َعل �ث

َ
َحّ� �ةَ ْح�نُ �نَ

� �نَ �نَ �یْ �جَ
َم�َع�ةٌ �نَ َ َدُه حج ِع�نْ

ْم َ��ةَّى 
ُ
ك ��ةَ ْع�نَ

أَ
� �ِ �یْ

َ
ل  �إِ

و�نَ
ُ

ُمّد ی �ةَ ِ �ن
َّ
و�نُ �ل

ُ
ك ا �یَ

َ
َه��ةَ ل َه��ةَ َه�یْ ْم  َه�یْ �ةُ �نْ

أَ
ْى ٍء �

َ ّیِ �ث
أَ
ى � ِ

�َل �ن �ةَ

و�نُ 
ُ
ك ا �یَ

َ
و� َو ل �نُ َم�یَّ ْم َ��ةَّى �ةُ

ُ
ك ��ةَ ْع�نَ

أَ
�  �ِ �یْ

َ
ل �إِ  

و�نَ
ُ

ُمّد ی �ةَ ِ �ن
َّ
و�نُ �ل

ُ
ك ا �یَ

َ
َه��ةَ َو ل ُصو� َه�یْ َمّ�َ �ةُ

ْم 
ُ
ك ��ةَ ْع�نَ

أَ
� �ِ �یْ

َ
ل  �إِ

و�نَ
ُ

ُمّد ی �ةَ ِ �ن
َّ
و�نُ �ل

ُ
ك ا �یَ

َ
و� َو ل

ُ
ل ْ��جَ عنَ ْم َ��ةَّى �ةُ

ُ
ك ��ةَ ْع�نَ

أَ
� �ِ �یْ

َ
ل  �إِ

و�نَ
ُ

ُمّد ی �ةَ ِ �ن
َّ
�ل

َْسَعَد  َی  َو �ی �ةِ
َ ی  َم�نْ  سث �ةَ ْ َسث ْم َ��ةَّى �ی

ُ
ك ��ةَ ْع�نَ

أَ
� �ِ �یْ

َ
ل  �إِ

و�نَ
ُ

ُمّد ی �ةَ ِ �ن
َّ
و�نُ �ل

ُ
ك ا �یَ

َ
�ٍس َو ل �یَ ْعَد �إِ َ ا �ج

َّ
ل �إِ

گوید: بر امام  كه  كرده  َم�نْ َسِعَد؛ محّمد بن منصور صیقل از پدر خود روایت 

كه ما با یك دیگر  باقر؟ع؟ وارد شدم و جماعتی نزد او بودند پس در آن میان 
رو  گاه  نا یاران خود داشت،  از  به یکی  ى  رو آن حضرت  و  سخن می گفتیم 
كرده فرمود: شما در مورد چه چیز سخن می گوئید؟ هیهات! هیهات!  به ما 
گردنهاى خود را به سویش می كشید )منتظر آن هستید( واقع نخواهد  آنچه 
گردن هاى خویش را به سوى  ى شوید، ]هیهات [ و آنچه  كساز شد تا اینکه پا
دیگر جدا شوید  از یك  و  باز شناخته  اینکه  تا  نمی گردد  واقع  آن می كشید 
كه  این  تا  شد  نخواهد  واقع  می كشید  سویش  به  را  خود  گردن هاى  آنچه  و 
غربال شوید، و آنچه گردن هاى خویش را به جانب آن می كشید واقع نخواهد 
گردنهاى خود را می كشید واقع  شد مگر پس از نومیدى، و آنچه به جانبش 
ى، و آنکه اهل  كه اهل نگون بختی است به سیه روز كسی  نخواهد شد تا 

سعادت است به نیکبختی رسد«.1  

1 .  نعماین، الغیبة، ص2۰9.
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بررسی روایت اول قائم یقوم منا اهل البیت؟مهع؟ ��
کردهواحمدبصریبا روایتیازعبارتاولینقائمازاهلبیت؟مهع؟اشاره در
کند.درمتن تقطیعبخشاولآنسعیداردتاخودرامصداقاولینقائممعرفی

روایتآمدهاست:
�جِى 

أَ
� �نِ  ��جْ َع�نِ  ِه 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �نُ  �جْ َحَس�نِ 

ْ
�ل و  ُ �ج

أَ
� و�در  �ل�ن و  د  سع�ی �ن  �ج �ن  �س�ی ��ج  ك�ة ع�ن 

�نَ  ��جْ  � �یَ �َل  �ةَ �نَ  �ِ ْ�َحا�جِ
أَ
� ِم�نْ   �ٌ �نَ �نَ َدُه  ِع�نْ َو  ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

أَ
� ى 

َ
َعل �ةُ 

ْ
ل َد�نَ �َل:  �ةَ وٍر  ْع�نُ َ �ی

َس  �یْ
َ
ل َك  �ةُ

ْ
ل
أَ
َه� َس� �َل َع�نْ �ةَ َ��َءهةَ  �ةِ

ْ
�ل ِه  ِ َعْم َهدن �نَ �ةُ 

ْ
ل �َل �ةُ �ةَ �نَ 

آ
��ْ �ةُ

ْ
�ل �ةَ 

أْ
��َ �ةَ وٍر َهْل  ْع�نُ َ �ی �جِى 

أَ
�

ْوَمُ�  َ �ةَ �ث
َ

�نَّ ُموَ�ى؟ع؟ َ�ّ�
�َل ِلاأَ َد�َك َو ِلَم �ةَ �ةُ �نِ

ْ
ِعل ُ َعْم �ج �ةُ �نَ

ْ
ل �ةُ �َل �نَ ِ�َه� �ةَ �یْ

َع�نْ عنَ

�نَّ 
ِلاأَ َو  ُهْم 

َ
ل �ةَ �ةَ �نَ ُهْم 

َ
ل ��ةَ �ةَ �نَ وُه 

ُ
ل ��ةَ �ةَ �نَ ِمْصَ�  �جِ  �ِ �یْ

َ
َعل و�  ُ َ��ج حنَ

نَ
�  �ُ َع�نْ وُه 

ُ
ِمل ْح�ةَ َ �ی ْم 

َ
ل  ٍ َحِد�ی�ث �جِ

وُه 
ُ
ل ��ةَ �ةَ ِ��ی�ةَ �نَ

ْ
ك �ةَ ِ� �جِ �یْ

َ
و� َعل ُ َ��ج حنَ

نَ
� �ُ وُه َع�نْ

ُ
ِمل ْح�ةَ َ ْم �ی

َ
ل ٍ �نَ َحِد�ی�ث ْوَمُ� �جِ َ �ةَ �ث

َ
َسى؟ع؟ َ�ّ� ِع�ی

َ��ةْ  �نَ
َ
َل َو ك �ی ْس���أِ ى �إِ �نِ

َ �ةٌ ِم�نْ �ج �نَ �ةْ ���أِ َم�نَ
آ
� َل  �نَ ِه َع�نَّ َو �جَ

َ
ْوُل �لّل ُهْم َو ُهَو �ةَ

َ
ل �ةَ �ةَ ُهْم �نَ

َ
ل ��ةَ �ةَ �نَ

وُم  �ةُ َ �ی ٍم  ��أِ �ةَ ُل  ّوَ
أَ
�  �ُ

�نَّ �إِ َو  �نَ   �ِهِ��ی ُ�و� �ن ْ��جَ
أَ
� �نَ ِهْم  و� َعلى  َعُ�ّوِ َم�نُ

آ
� �نَ  �ی ِ �ن

َّ
�ل  � ْد�نَ �یَّ

أَ
� �نَ �ةٌ  �نَ ���أِ

َ�هةِ 
َ
ْسك

َ
�لّ� هةِ 

َ
ل ُ�َم�یْ �جِ  �ِ �یْ

َ
َعل و�نَ  ُ ُ��ج �نْ �ةَ �نَ و�نَ 

ُ
ِمل ْح�ةَ

ا�ةَ
َ
ل  ٍ َحِد�ی�ث �جِ ْم 

ُ
ك

ُ �ث َحّدِ ُ �ی  ِ �ة �یْ �جَ
ْ
�ل ْهَل 

أَ
�  �

ِم�نَّ

�جِى 
أَ
�نَ � � ��جْ ُه �یَ

َ
َمُع �لّل ْ حج َ ّمَ �ی

ُ و�نُ �ث
ُ
ك �ةٍ �یَ َ اِر�ج ُ� �نَ �نِ

آ
ْم َو ِهَی �

ُ
ك

ُ
ل �ةُ �ةْ �یَ

ْم �نَ
ُ
ك

ُ
ل ��ةِ �ةَ �یُ

ُ� �نَ و�نَ
ُ
ل ��ةِ �ةَ �ةُ �نَ

نقل  به  عبداهلل  بن  ابوالحسن  ٍد؟ص؟؛  ُمَ�ّمَ �جِ �ُء  َ حج ُ �ی ّمَ 
ُ �ث �نَ  ِ��ی �نِ اآ

ْ
�ل َو  �نَ  ِل�ی ّوَ

اأَ
ْ
�ل وٍر  ْع�نُ َ �ی

كه  امام صادق؟ع؟ رسیدم در حالی  گوید: به محضر  ابن ابی یعفور می  از 
چند نفر از اصحاب در نزد ایشان بود. پس فرمود: ای پسر ابی یعفور! آیا قرآن 
گفتم بله این قرائت را خوانده ام. گفت من هم از همین  خوانده ای؟ گفت 
چرا  شوم.  فدایت  بله  گفتم  گفت  دیگر.  قرائت  از  نه  میپرسم  سوال  قرائت 
كه تحملش نکردند  گفت  قرآن فرمود برای اینکه موسی حدیثی به قومش 
كشت. و  كشته شدند و آنان را  كشتند و  كردند. پس  و بر او در شهر خروج 
كه تحملش نکرده و بر او در  گفت  برای اینکه عیسی حدیثی برای قومش 
این  و  كشت.  را  آنان  و  شدند  كشته  و  كشتند  پس  كردند.  خروج  تکریت 
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آوردند  ایمان  از بنی اسراییل  كه فرمود: پس طایفه ای  سخن خداوند است 
كافر شدند. پس مومنان را بر دشمنانشان یاری دادیم و آنان پس  و طایفه ای 
كه از میان ما اهل بیت  از پیروزی آشکار شدند و همانا او اولین قائم است 
قیام می كند. برای شما حدیثی میخواند كه تحملش نمی كنید. پس بر او در 
منطقه دسکره)منطقه ای در عراق( خروج می كنید. پس با او جنگ می كنید 
كه  و او با شما جنگ می كند و شما را می كشد و این آخرین خروجی است 
اتفاق می افتد و سپس ای فرزند یعفور! خداوند جمع می كند اولین و آخرین 

را و سپس حضرت محمد؟ص؟ می آید)اشاره به رجعت(«.1
که: پاسخاینروایتایناست

مردمدرعصر وخروج بیانحدیث بیانسنت مقام در امامصادق؟ع؟ اواًل
حضرتموسیوعیسی؟ع؟بودهودرپیذکرایندوسنت؛بهقائمیاشارهمیکند
اوهیچقائمیازاهلبیت؟مهع؟برسنتقیامموسیوعیسی؟ع؟نبودهو کهپیشاز
کهبراساسسنتموسیوعیسی؟ع؟ اواولیننفرازمیاندوازدهقائمبرحقاست

حدیث)سخنتازه(میگویدوبرعلیهاشخروجمیکنند.
که است دوازدهم؟ع؟ امام روایت، این  در مذکور قائم  از  منظور بنابراین؛
کسیبر کههمگیقائمبرحقبودهاند، بینامامانمعصوم؟ع؟ ایشاندر پیشاز
اساسسنتموسیوعیسی؟ع؟مبتالبهچنینمسالهاینشدهاند.چنانچهامام

صادق؟ع؟فرمود:
َه�؛ پس زمانی  َع�نَ

َ
ا ل

َّ
ل ِ��جِ �إِ َمعنْ

ْ
ِ َو �ل ِ��ة ْ َمسث

ْ
ى �ل ِ

َ�ٌ� �ن
أَ
�ةَ � �جْ َ ْم �ی

َ
ل َ�َه� �نَ َ سث

�َم �نَ � ُهَو �ةَ دنَ �إِ
»... �نَ

كه آن حضرت قیام كرده و پرچم رسول خدا؟ص؟ را باز نمود، احدی در مشرق 
كند...«.   و مغرب باقی نمی ماند، مگر آنکه ایشان را لعن و دشمنی 

2 .  نعماین، الغیبة، ص1.3۰8 .  حبار األنوار، ج 7، ص28۴.
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ثانیًابراساسشهادتتاریخ،حضرتموسیوعیسی؟ع؟هیچگاهجنگو
نبردیبادشمنانخودنداشتهوایننقلبرخالفسیرهآنانمیباشد.

کردهوبالفاصله ثالثًادربخشپایانیروایت،بهعدمتکرارخروجوقیاماشاره
از و... سوم و دوم قائم اینحساب، با میفرماید. تصریح پیامبر؟ص؟ رجعت به
اهلبیت؟مهع؟معنایینخواهدداشتزیراروایتمذکور،خروجاولینقائمازاهل

بیت؟مهع؟راهمانآخرینخروجاهلبیت؟مهع؟دانستهاند.
بنابرایندرعبارتاولینقائم،عددمفهومنداشتهواوهمانامامدوازدهم؟ع؟

کنندهازاهلبیت؟مهع؟یادشدهاست. اوبهعنوانآخرینخروج کهاز میباشد

بررسی روایت یقبض أموال القائم؟ع؟ �
تا دارند آن بر سعی اکرم؟ص؟، رسول از روایتی تقطیع با احمدالحسن اتباع
گیرندهاموالحضرتمعرفی احمدالحسنرابهعنوانیمانی،همانوزیروتحویل
این که کسی که میگردد مشخص روایت متن به مراجعه با آنکه حال و کنند

وظایفرابرعهدهدارد،حضرتعیسیبنمریم؟ع؟خواهدبودنهدیگری.
روایتآمدهاست: در

ل   �ن �ن �ی �ل:  �ة �لّله؟ص؟  رسول  ع�ن   � ��ج ك�ة �نى  و�ى    �لاأ م  ��ه�ی �ج �إ �ن  �ج عم�  ل  ��ن »�ل�ن
���ن  ��ن

أ
��ن � و�ج �ن  و هم� �ث �ن  مه�ود�ی �ی ح م� �ج ار �لص�ج حج �ن د ��ن م ؟ع؟ ع�ن �ن  م��ی سى  �ج ع�ی

 �� �ة �ی س� 
أ
ر� �ن 

أ
كا ع�،  �لسث ��ة  �ن

أ
� س، 

أ
�ل�� �ه�ج  

أ
� سم،  �لحج �ن  �ی ��ج  ، ���ن ع�ن �ل�نّ م�ن 

�ن  �ج �ة �ی و  ال  �ل��جّ هلك   �ی و   ،� �ی �ن �ن �لحن ل  �ة �ة �ی و   ، �ج �لصل�ی كس�  �ی �ة  ���ج ده  �ی �ج  ،� ده�ن

م؟ع؟ و  ��أ لل�ة م�ن  �لا�ی  � �ی �لورن � �هل �لكه�ن و هو  ل�ن ى �ن مسث �ی و  م؟ع؟  ��أ �ل�ة مو�ل 
أ
�

�ن  �ج �ة  ّ �لح�ج ك��م�ة  م�ن  م�ن  �لاأ ��ة  �لمسث و  ��ج  �لمعن �نى  سط  �ج �ی و   ،� �ج ��أ �ن و   ،� �ج �ا�ج

كه صبح طلوع  هم�...؛ عیسی بن مریم؟ع؟ در وقتی  �لحس�ن �لو��ة �لّله عل�ی

زرد  لباس  و  پارچه  دو  مهرودین،  و  می آید.  زمین  به  »مهرودین«  بین  كند، 
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است،  پشت  كم  و  سفید  و  سرخ  سر  موی  دارای  و  سفید  است.  زعفران  از 
او  با  كه  او حربه ای است  در دست  و  روغن می چکد.  از سرش  اینکه  مثل 
را نابود و اموال امام؟ع؟ را  صلیب را می شکند و خوک را می كشد و دجال 
یر دست راست  او وز او راه می روند و  كهف پشت سر  قبض می كند و اهل 
كرامت حّجة بن  قائم آل محمد؟ع؟ و خدمتگذار و نایب او می باشد و به 

گسترش می دهد«.1 الحسن؟ع؟ در شرق و غرب، امنیت را 
ایندرحالیاستکهاتباعاحمدبصریروایتراتقطیعکردهوآنراازعبارت
از کهپیش رابهوزیریبشارتمیدهند القائم«آغازنمودهومردم »یقبضأموال

اینرهگذراذهانرابهسویاحمدبصریسوقمیدهند. قائمخواهدآمدواز

بررسی روایت قال العذاب خروج القائم؟ع؟ ��
براساسآیه1۵سورهاسراءخداوندهیچطائفهایرادچارعذابنمیکندمگر
روایتامامصادق؟ع؟مراداز آنکهرسولیازپیشفرستادهباشد،2ازسوییهمدر
قیامقائمبرایاتمام کهقبلاز عذابقیامقائم؟ع؟است.3بااینحسابرسولی
اتباعاحمدالحسن،اوراهمانرسولقبل حجتمیآیدچهکسیاست؟برخیاز

گفتهمیشود: ازقائم؟ع؟میدانند.لذادرپاسخ
نزولعذاب)قیامقائم(آمده کهقبلاز گراحمدبصریهمانرسولیاست اواًلا
آلمحمد؟ص؟ قائم همان را خود وخطبههایش کتابها در پسچگونه است،
دانسته۴ومردمرابهیاریخودفرامیخواند؟!والبتهچنانچهادعایقائمیتدارد،

1 .  حلیة األبرار یف أحوال حممد و آله األطهار؟مهع؟، ج 6، ص3۰6.
؛ و ما هیچ قومی را عذاب منی كنمی مگر اینكه رسویل را فرستاده باشمی«.  

ً
ِبنَی َحیّتَ َنْبَعَث َرُسوال ا ُمَعِذّ 2 .  »وَما ُكّنَ

ْهِل َبْدٍر َو 
َ
ُة أ ْعُدوَدُة ِعّدَ َ ُة الْ ّمَ

ُ ْ
؟ع؟ َو األ َقامِئِ

ْ
َعَذاُب ُخُروُج ال

ْ
 ال

َ
ٍة َمْعُدوَدٍة، َقال ّمَ

ُ
َعذاَب ِإیل  أ

ْ
ُم ال ْرنا َعهْنُ

َ
ّخ

َ
ِئْ أ

َ
 َو ل

َ
3 .  َقْوِلِه َتَعایل

ْصَحاُبه «. نعماین، الغیبة، 2۴1.
َ
أ

۴ .  املتشاهبات، ج1، ص۴۴.
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براساساستداللپرسشگر،بایدرسولیپیشازاحمدبصریبیاییدومردمرابه
عذاب)قیامقائم(هشداردهد!

قائم. ثانیًاروایتامامصادق؟ع؟بهخروجوقیامقائم؟ع؟اشارهداردنهبهظهور
وقیامحضرت؟ع؟3ماهو17روزفاصلهاست.1لذا وبراساسروایات،بینظهور
اینمدتمردمرابهواسطهارسالسفیربهمناطقمختلفبهخود آنحضرتدر
کنند.بهعنواننمونهمیتوانبهماجرایسفارتو کردتایاریاش دعوتخواهد

کرد: شهادتنفسالزکیهاشاره
امامباقر؟ع؟فرمود:»حضرتقائم؟ع؟بهیارانخودمیفرماید:ایقوم!اهلمکه
مرانمیخواهندولیمنبرایاینکهباایشاناتمامحجتکنم،کسیرابهسویآنها
که میفرستمتاآنچهشایستهاستکهشخصیمانندمنباآناناتمامحجتکند
یارانخودرامیطلبدوبهاومیفرماید:برونزداهل بهایشانبگویدآنگاهمردیاز
مکهوبهآنهابگو:ایاهلمکهمنفرستادهفالنیهستمواوبهشمامیگوید:ما
یهمحمد؟ص؟وسالله اهلبیترحمتومعدنرسالتوخالفتهستیموازذر
پیغمبرانیم.مامظلومواقعشدیمومردمبهماستمنمودندوماراآوارهساختندو
از ما کنون ا است. ماغصبشده امروزحق تا رسولخدا؟ص؟ رحلت هنگام از
کهآن کنید.وقتی یموازشمایاریمیطلبیم،پسمارایاری شماچشمیاریدار
جوانمردبهاینسخنتکلمنمود،براوهجوممیآورندواورامابینرکنومقامبه

شکلیخاصسرمیبرندواوستنفسزکیه«.2

یَن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َو یُقوُم یْوَم َعاُشوَراَء؛ مهانا در شب  ٍث َو ِعْشِر
َ

َة َثال
َ
یل

َ
ِه ل َقامِئَ یَناَدی ِبامْسِ

ْ
1 .  امام رضا؟ع؟ فرمود: »ِإّنَ ال

بیست و سوم رمضان به نام قامئ؟جع؟ ندای آمساین داده می شود )اعالم ظهور( و در روز عاشورا قیام می كند«. اخلرائج و 
اجلرائح، ج3، ص1165؛ مننتخب االثر، ص572؛ الغیبة، ص۴52؛ فصول املهمه، ص 298؛ حباراالنوار، ج52، ص29۰؛ 

ارشاد، ص3۴1؛ كشف الغمة، ج3، ص32۴.
2 .  حبار االنوار، ج 52، ص 3۰7، ح 81.
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را حضرت آن سفرای دعوت و بوده معاند و مخالف که کسانی بنابراین،
کریممیفرماید: نپذیرند،براساسآیهقرآنباآنانجنگخواهدشد.قرآن

م�  �جِ َه 
َ
�لّل �نَّ  �إِ

�نَ َهْو�  �ةَ ��نْ �نِ  �إِ
�نَ ِه 

َ
ِلّل ُه 

ُّ
ل كُ �نُ  �ی �لّ�ِ و�نَ 

ُ
ك �یَ َو  �ةٌ  �نَ �ةْ �نِ و�نَ 

ُ
ك �ةَ لا  َ��ةَّى  وُهْم 

ُ
ل ��ةِ �ة >َو 

كافران بجنگید تا فتنه اى برجاى نماند و دین یکسره  ٌ�<؛ و با  ص�ی و�نَ �جَ
ُ
ْعَمل َ �ی

گر از جنگ باز ایستادند و تن به سازش دادند، خدا  از آِن خدا است. پس ا
كه او به آنچه می كنند بینا  كرد، چرا  حکم خود را درباره آنان اعالم خواهد 

است.1 
برایناساس،اماممهدی؟ع؟پیشازظهورفرستادهاینخواهدداشت،چراکه
اینفاصلهزمانی، بودهودر تمامیجنگهایایشان3ماهو17روزپسازظهور

اتمامحجتهاصورتخواهدپذیرفت.

بررسی روایت علی فترة من االئمة ��
امام  از روایتی اساس بر است: گفته االسالم2 عقاید کتاب در بصری احمد
ائمهقبلی صادق؟ع؟،مهدی؟ع؟همانندرسولخدا؟ص؟بافترتوفاصلهایاز
کهبینامامیازدهم؟ع؟واماممهدی؟ع؟هیچفاصلهای خواهدآمدومامیدانیم
اماممهدی؟ع؟بوده کسیغیراز نیست،پسآنکهموردنظرامامصادق؟ع؟است

کهبافاصلهایاز12امام؟ع؟آمدهاست. ومرادایشانمهدیاولاست
اینروایتآمدهاست: در

�نْ�ةَ َ��ِ��جُ 
أَ
ُه: �

َ
�ةُ ل

ْ
ل �ةُ اُم، �نَ

َ
ل ِ� �لّسَ �یْ

َ
ِه َعل

َ
ِد �لّل �جِى َع�جْ

أَ
�ةُ َعلى  �

ْ
ل �َل: َد�نَ ، �ةَ هةَ �جِى َحْم�نَ

أَ
َع�نْ �

�َل :  ِ�َك ُهَو؟ �ةَ
َ
ُ� و ل

َ
َول : �نَ �ةُ

ْ
ل �ةُ ا«. �نَ

َ
�َل : »ل �ةَ ُ�َك ؟ �نَ

َ
َول : �نَ �ةُ

ْ
ل �ةُ ا«. �نَ

َ
�َل: »ل �ةَ ْمِ�؟ �نَ

اأَ
ْ
� �ل

هدنَ

َه� َعْ�لًا  وأُ
َ
ْمل َ ی �ی ِ �ن

َّ
�َل : »�ل �ةُ : َم�نْ  ُهَو؟ �ةَ

ْ
ل ا«. �ةُ

َ
�َل: »ل �ةَ ِ�َك؟ �نَ

َ
ِ� و ل

َ
ُ� و ل

َ
َول �ةُ : �نَ

ْ
ل �ةُ ا«. �نَ

َ
»ل

2 .  عقاید االسالم، ص1.57 .  انفال، 39.
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 �ِ �یْ
َ
ُه َعل

َ
�لّل ى 

َّ
ِه َ�ل

َ
�لّل �نَّ َرُسوَل 

أَ
� َم� 

َ
، ك �ةِ

ّمَ �أِ
أَ
ا

ْ
�ل َ�هةٍ ِم�نَ  �ةْ �نَ  َعلى  

ً
ْور� َ  و �ج

ً
م�

ْ
ل �ةْ �نُ َم� ُمِل�أَ

َ
ك

ُسِل؛ ابی حمزه از امام صادق؟ع؟ پرسید: آیا شما  َ�هةٍ ِم�نَ �لّ�ُ �ةْ َ َعلى  �نَ ِع�ث ِلِه �جُ
آ
َو �

صاحب این امر هستید؟ فرمود نه! آیا فرزندتان صاحب این امر است؟ فرمود 
گفتم  نه!  فرمود  فرزندت؟  فرزند  فرزند  آیا  نه!  فرمود  فرزندت؟  فرزند  آیا  نه! 
كه دنیا را پر از عدل و  كسی است  كیست؟ امام؟ع؟ فرمود: او همان  پس او 
داد می كند پس از آنکه پر از ظلم شده، با فاصله ای از ائمه؟مهع؟. كما اینکه 

رسول خدا؟ص؟ با فاصله ای از رسوالن قبلی مبعوث شد«1. 
ومجرور قجار

َّ
گفتهمیشود:متعل درپاسخبهشبههفوقبراساساینروایت

میشود؛ ترجمه اینگونه روایت این، بنابر است. ُؤَها«
َ
»َیْمل فعل َفْتَرٍة« »َعلی در

ائمهقبلیپرازعدلودادمیکند.لذامرادامام؟ع؟ مهدی؟ع؟دنیارابافاصلهایاز
ائمهمیآیدتاحرفاحمدبصریدرست کهاماممهدی؟ع؟بافترتیاز ایننیست
روایتفوقهیچسخنیازآمدنمهدی؟ع؟بهمیاننیامده باشد،ضمناینکهدر
عبارت در تشبیهی قرینه  از را آمدنمهدی؟ع؟ که اشکالشود گر ا البته است.
پیامبر؟ص؟ شدن مبعوث از مراد میشود: گفته میشویم، متوجه »ُبِعَث« بعدی
برانگیختهشدنبرایاعالمدینخداوندبودهووجهتشبیهبعثتایشانبهامام

کردندینخداوندواجرایعدالتالهیاست. مهدی؟ع؟،همانعلنی
روی بر او نبودن مهدی؟ع؟، فترت از امامصادق؟ع؟ مراد گر ا اینکه ضمن
امامیازدهم؟ع؟باشد،مسالهخلوحجت زمین،یاآمدناوبافاصلهایطوالنیاز
آن برای فترت امکان مهدی؟ع؟، امام  از روایتی  در لذا میشود. مطرح زمین از

حضرتنفیشدهوفرمودهاست:
ْر�نَ 

اأَ
ْ
�نَّ �ل  �إِ

ً
ْور� َ �ةْ �ج َه� َعْ�لًا َكَم� ُمِل�أَ وأُ

َ
ْمل

أَ
ی � ِ �ن

َّ
� �ل �نَ

أَ
� ِ َم��ن ُم �ل�نَّ ��أِ � �ةَ �نَ

أَ
َمْهِدّیُ َو �

ْ
� �ل �نَ

أَ
�«

؛ من مهدی هستم و من قائم زمان  َ�هةٍ �ةْ ى �نَ ِ
�ُس �ن

ی �ل�نَّ �ةَ �جْ َ ا �ی
َ
�ةٍ َو ل

َّ و ِم�نْ ُ��ج
ُ
ل حنْ

ا �ةَ
َ
ل

1 .  الكایف، ج 2، ص161.
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از  پر  كه  همانطور  می كند  داد  و  عدل  از  پر  را  دنیا  كه  كسی  همان  هستم. 
ظلم شده است. همانا زمین از حجت خالی نمی شود و مردم در فترت باقی 

نمی مانند«1. 
گفتهاست: اینباره شیخطوسی؟هر؟نیزدر

إمام  من  الّزمان  خلّو  و  علّی؟ع؟  بن  الحسن  بعد  الفترة  إلی  ذهب  من  أّما  »و 
من  حال  فی  إمام  عن   یخلو  ال  الزمان  أن  من  علیه  دللنا  بما  باطل  فقولهم  
األحوال بأدلة عقلیة و شرعیة و تعلقهم بالفترات بین الرسل باطل ألن الفترة 
كل حال و لیس فی  عبارة عن خلو الزمان من نبی و نحن ال نوجب النبوة فی 
كه قائلند بعد از امام حسن  كسانی  ذلك داللة علی خلو الزمان من إمام؛ اّما 
امام است به عبارتی معتقد به فترت  از  بن علی عسکرى؟ع؟ زمان خالی 
كردیم مبنی  كه اقامه  شده اند، كالم این ها هم به واسطه ادله عقلی و شرعی 
از امام خالی نیست، باطل می شود. و این كه  بر این كه زمان هرگز و هیچ گاه 
كرده اند صحیح نیست،  این ها به فترت بین انبیا متمسك شده و استدالل 
چرا كه فترت عبارت از خالی بودن زمان از پیامبر است و ما هم نبوت را در هر 
حالی و در همه زمان ها واجب نمی دانیم ]كه زمان نباید خالی از نبی باشد[ 
رسل  بین  فترت  لذا  باشد،  خالی  امام  از  زمان  كه  نیست  معنا  بدان  این  و 

شامل فترت بین امام و امام دیگر نمی شود« . 
با ایشان آمدن و نبودن مهدی؟ع؟، فترت از صادق؟ع؟ امام مراد این، بنابر
فاصلهایازائمه؟مهع؟نیستتااحمدبصریبتواندازاینرهگذررداییبرایخود
درستکند،بلکهمرادازفترتدرکالمامامصادق؟ع؟،اجرایعدالتجهانگستر

کهتوسطاماممهدی؟ع؟وبافاصلهایازائمهقبلیانجاممیشود. الهیاست

1 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص۴۴۴- طویس، الغیبة، ص25۴.
2 .  طویس، الغیبة، ص221.
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آن کهدر کردهاید کتفا کافیا کتاباصول گفتهشود:شمابهنقلروایتیاز گر ا
اینعبارت  نعمانی1 الغیبة کتاب کهدرنسخه »یأتی«نیستدرحالی عبارت
اولیه  گفتهمیشود:مصدر وجودداردواستداللشماصحیحنیست،درپاسخ
غیبت کتاب که میباشد کلینی)329ق( شیخ کافی اصول کتاب روایت این
ابتدایسندروایتنیزبهآناشارهشده کردهودر ایشاننقل نعمانی)360ق(نیزاز
است دارالحدیث چاپ »کافی« کتاب از شده نقل روایت اینکه ضمن است.
کتاب،با7تا12نسخهودرمواردىخاصبا18نسخه،به کهتمامبخشهاى
کدام پاورقی،بهایننسخههااشارهشدهودرهیچ کهدر کاملمقابلهشده طور
کافیعبارت»یأتی«وجودندارد.لذا کتاباصول ازنسخههایخطیواصلی
الغیبةنعمانیزائداستزیرادرمصدراصلیآنیعنی کتاب عبارت»یأتی«در
که کافیچنینچیزیوجودنداردواستناداحمدالحسنبهچیزی کتاباصول

کاریبسعجیباست. درمصدراصلیوجودندارد،

بررسی روایت االوصیاء من عترته ��
آمدن عسگری؟ع؟، حسن امام  از روایتی  از استفاده سوء با احمدالحسن
اوصیاءبعدقائم؟ع؟رابهمعنایآمدنمهدییندانستهاست2درحالیکهمراداز
این اینروایت،ائمهرجعت؟ع؟هستند.چنانچهدر اوصیاءبعدازقائم؟ع؟در

روایتآمدهاست:
ُصْمُ� َو �ْدُع  ��نَ �نَ ْع�جَ َ ْو�نَ ِم�نْ سث

َ
ل ا�ثٍ �نَ

َ
ل َ ِس ِل�ث ِم�ی حنَ

ْ
ْوَم �ل َ ؟ع؟ ُوِلَ� �ی �نَ ْ ُحَس�ی

ْ
� �ل ا�نَ

َ
�نَّ َمْول

أَ
�«

ت: 
ْ
 َفُقل

َ
ُدَك ؟ َفَقال:َ ال

َ
ت:ُ َفَول

ْ
 َفُقل

َ
: »ال

َ
ْمر؟ِ َفَقال

َ ْ
ْنَت َصاِحُب َهَذا األ

َ
ه: أ

َ
ُت ل

ْ
یِب َعْبِد اهلِل ع َفُقل

َ
 أ

َ
ُت َعىل

ْ
: َدَخل

َ
َزَة َقال یِب مَحْ

َ
1 .  َعْن أ

 َفْتَرٍة 
َ

َعىل
َ
 ل
ً
 َو َجْورا

ً
ما

ْ
 َكَما ُمِلَئْت ُظل

ً
َها َعْدال

ُ َ
أل ِذی َیْ

َّ
ْن ُهو؟َ َقال: ال َ ت: فَ

ْ
 ُقل

َ
ِدَك َقال: ال

َ
ِد َول

َ
ُد َول

َ
ت:ُ َفَول

ْ
 ُقل

َ
: ال

َ
ِدَك؟ َفَقال

َ
ُد َول

َ
َفَول

ُسل«. نعماین، الغیبة، ص186. ِبَّ ص ُبِعَث  َعىل  َفْتَرٍة ِمَن الّرُ ّنَ الّنَ
َ
یِت َكَما أ

ْ
ِة َیأ ِئَّ

َ ْ
ِمَن األ

2 .  الوصیة املقدسة، ص۴9.



درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری   310

َو  َ�هةِ  َع�جَ
ْ
�ل ِل  �ی �ةِ

�ةَ  ... ْوِم  �یَ
ْ
�ل  �

َهدنَ ى  ِ
�ن وِد 

ُ
َمْول

ْ
�ل  ِ

َح�ةّ �جِ َك 
ُ
ل
أَ
ْس�

أَ
� ِى 

�نّ �إِ ُهّمَ 
َّ
�لل َعاِء؛ 

ُ
�لّ�  �

َهدنَ �جِ  �ِ �ی �نِ

ْسِلِه 
�ةَ ِم�نْ �نَ ّمَ �أِ

أَ
ا

ْ
�نَّ �ل

أَ
ِلِه � �ةْ �نِ ِم�نْ �ةَ ُمَعّوَ

ْ
هةِ �ل َ�ّ

َ
ك

ْ
ْوَم �ل َ ْصَ�هةِ �ی

�ل�نُّ َمْمُدوِد �جِ
ْ
ْسَ�هةِ �ل

أُ
ا

ْ
ِد �ل ِ

َس�یّ

َو  ِمِهْم   ��أِ �ةَ ْعَد  َ �ج  �ِ َ��ةِ ِع�ةْ ِم�نْ  �ُء  ْوِ��یَ
اأَ

ْ
�ل َو   �ِ ِ �ة َ ْو�ج

أَ
� ى  ِ

�ن َمَعُ�  ْورنَ  �نَ
ْ
�ل َو   �ِ ِ �ة َ ْ��ج �ةُ ى  ِ

�ن �َء  �نَ ِ
ّ �لسث َو 

ُ�...؛ همانا  �ةَ َ ْو�ج
أَ
� �ُ ِ �ن �ةَ �نْ �ر... َو �نَ �جَّ َ حج

ْ
و� �ل ْ��نُ ُ �َر َو �ی

َّ ُرو� �ل�ث
أَ
� ْ �ث َ �َر َو �ی ْو�ةَ

اأَ
ْ
و� �ل

ُ
ْدِرك ِ�  َ��ةَّى �یُ ِ �ة �جَ �یْ

عنَ

موالی اما امام حسین؟ع؟ در روز پنجم شعبان متولد شد. در این روز روزه 
بگیر و این دعا را بخوان: خدایا من از تو می خواهم به حق مولود این روز...  
روز  در  خداوند  نصرت  كه  است  محمد؟ص؟  آل  سرور  و  اشک  كشته  او  و 
رجعت، در عوض شهادتش به او میرسد. همانا امامان از نسل او هستند و 
ى و رجعت  تربتش موجب شفا است و سعادت در همراهی با او در رجعت و
از  از قائم آنها و غیبت او می باشد، تا اینکه  جانشینانش از عترت او، بعد 
كنند و خداوند جبار  قاتالن آنها انتقام بگیرند و از دشمنانشان خونخواهی 

را خشنود نمایند...  و منتظر بازگشتش هستیم«1 
بر داللت وضوح به ْوَبِتِه«

َ
»أ و ِة« َکّرَ

ْ
ال َیْوَم « عبارت از استفاده با روایت این

رجعتاوصیاءازعترتامامحسین؟ع؟داردوآمدنامامحسین؟ع؟واوصیاء
قیامقائم؟ع؟وپایانرسیدنغیبتایشاندانستهاست. ازعترتایشانرا،پساز

بررسی روایت أسباطنا خلفاء الّدین ��
آنروایت، امامحسنعسکری؟ع؟استنادکردهکهدر احمدبصریبهروایتیاز
امام؟ع؟نوادگانخودراخلفاءدیندانستهواحمدبصریآنرامؤیدادعایخود
روایت این توضیح در وی داند. می مهدی؟ع؟ امام فرزندان خالفت بحث در
غیر العسگری؟ع؟ الحسن لالمام ابن یوجد ال و االبن، ابن »السبط است: گفته
یةاالمامالمهدی؛سبط االمامالمهدی؟ع؟فتعینأنیکونهؤالءاالسباطمنذر

1 .  مصباح املهتجد و سالح املتعبد، ج 2، ص826.
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اماممهدی؟ع؟ یعنیفرزنِدفرزند،ومابرایامامحسنعسگری؟ع؟فرزندیغیراز
یهاماممهدی؟ع؟هستند«.1 کهایناسباطازذر نیافتیم.پسمشخصمیشود

اینروایتآمدهاست: در
د  � �لّسلام: »�ة �ل عل�ی ��ج : و �ة � �لك�ة � �لّسلام هدن ط �لعسك�ی عل�ی حن � �ج مم� و�ج

 ، ّوهة �ة علام �ل�ن
أ
� �ة  �ج ع ����أ � س�ج ّور�ن ، و �ن �ة ّوهة و �لولا�ی �ج د�م �ل�نّ �ة

أ
� �ة �ج ��أ رى �لح�ة � دن �عد�ن

لو�ء  و  ل،  �لع��ج �نى  لم  �ل�ة و  �ن  �لّس�ی  � �ن �ی �ن و  دى،  �ل�نّ و�ث  �ی عن و  ی،  �لوعن و�ث  ل�ی ��ن  �ن �ن

ح  �ی مص��ج و   ، �ن �ی �ة �ل�ی �ء  �ل�ن و  �ن  �لّ��ی �ء  ل�ن �ن  � ���ن س�ج
أ
� و  ل،  �ج

�لاآ �نى  �لعلم  و  �لحمد 

كه بخط امام حسن عسکری؟ع؟  ح �لك�م؛ از جمله مواردی  �ی ��ة �لامم، و م�ن

و  نبوت  عالمت  با  ما  فرموده:  آن  در  امام؟ع؟  است.  كتاب  این  شده  پیدا 
نشانه  با  را  آسمان  راه  هفت  و  رسیدیم  حقایق  مرتبه  باالترین  به  والیت 
جوانمردی روشن ساختیم و ما سخنگوی بلیغ و خروشان و باران های صدا 
آینده  و علم  و پرچم ستایش خدا  و قلم شتاب دهنده  كننده ایم. شمشیر 
نزد ماست. نوادگان ما خلفاء دین و هم پیمانان یقین و چراغ های امت ها و 

كرم هستند«   گشاینده 
اینروایتبرایاولینبار،بدونذکرسندوبدوناشارهبهنامکتابموردنظر،در
اینروایت کتاب»الدرةالباهرةمناألصدافالطاهرة«،نقلشدهاست.آنچهدر
گرفته؛عبارت»اسباطناخلفاءالدین« موردسوءاستفادهاتباعاحمدبصریقرار
کهمرادازاسباط،نوادگانپسرِیامامحسنعسگری؟ع؟ است.آنهابراینباورند

بودهوآنراحملبرفرزنداناماممهدی؟ع؟وخالفتآنانمیکنند.
قرار بررسی مورد نظر مورد عبارت روایت، این سندی بحث از نظر صرف با

میگیرد:

1 .  اجلواب املنیر، ج5، ص151. 
2 .  الدرة الباهرة من األصداف الطاهرة، ص۴8.
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واژه آن، مقابل در میشود، اطالق دختری نوه به و »سبط« جمع اسباط
ُحَسْیُنِسْبَطاَرُسوِلاهلِل

ْ
ال َحَسُنَو

ْ
گفتهمیشود.1مانند:»ال »الَحِفید«بهنوهپسری

آِلِه«.بنابراین،اینروایتنمیتوانددربارهمهدیینموردنظراحمد ْیِهَو
َ
یاهلُلَعل

َّ
َصل

برای بازهم که کنیم قرآنیآنلحاظ بهمعنای را اینکهاسباط بصریباشد،مگر
قرآن  در که یهود2 اسباط تعریف  در زیرا نخواهدداشت. ای فایده احمدبصری
کهازپدری بنیاسرائیلبودند آنانیادشدهآمدهاست:آناناقوامجداشدهاز از
کنیم، لحاظ معنا این با را »اسباطنا« بخواهیم منشعبشدند.3چنانچه واحد
امامحسن از ازیکپدر؛یعنی آنان کهتمامی اقوامی که بهاینمعناخواهدشد
عسگری؟ع؟منشقشدهاندخلفاءدینخواهندشد،یعنیبهعبارتیبایدمعتقد
کهایننیزبر اماممهدی؟ع؟برایامامحسنعسگری؟ع؟باشیم بهفرزندانیغیراز

خالفنصوصواخباراست.

بررسی روایت ثم جاءکم من وجه فال تنکرونه ��
گراحمدالحسنهمانیمانی کها توجیهایناشکال پیرواناحمدبصری۴در
است،پسچراازبصرهمیآیدنهیمن،میگویندبداءحاصلشدهوبرایاثبات

اینروایتآمدهاست: امامباقر؟ع؟استنادمیکنند.در اینحرفبهروایتیاز
َم�ةَى   ْمِ�، 

اأَ
ْ
�ل  �

َهدنَ َع�نْ  اُم 
َ
ل �لّسَ  �ِ �یْ

َ
َعل  �ٍ ْع�نَ َ �ج  � �جَ

أَ
� �ةُ 

ْ
ل
أَ
َس� �َل:  �ةَ �ِء، 

َحدنَّ
ْ
�ل َدهةَ  �یْ ُع�جَ �جِى 

أَ
� َع�نْ 

ا 
َ
ل �نَ  �ٍ ْ َو�ج ِم�نْ  ْم 

ُ
اَءك �جَ ّمَ 

ُ �ث  ،�ٍ ْ َو�ج ِم�نْ  ُم 
ُ
ك �أَ �ی حجِ

َ �ی �نْ 
أَ
� و�نَ 

ُ
ل ّمِ وأَ �ةُ ْم  �ةُ �نْ

ُ
ك �نْ  »�إِ �َل:  �ةَ و�نُ ؟ 

ُ
ك �یَ

1 .  فرهنگ اجبدى، ص۴7۴.  
ْسباِط«. بقره: 136.

َ ْ
 َو ِإْسحاَق َو َیْعُقوَب َو األ

َ
 ِإیل  ِإْبراِهمَی َو ِإمْساِعیل

َ
ْنِزل

ُ
2 . مانند: »َو ما أ

ِد ِإسحاق 
َ
 و َول

َ
اِعیل ِد ِإمْسَ

َ
 ِلُیْفَرَق بنَی َول

ً
َی  ِسْبطا ٍب َواِحٍد، مُسِّ

َ
ِذیَن َیْرِجُعوَن ِإیل أ

َّ
وِد و ُهُم ال ُة من الهَیُ

َ
ْبط: الَقِبیل 3 . »و الّسِ

الُم«. تاج العروس من جواهر القاموس، ج 1۰، ص273. علهِیما الّسَ
۴ .  جامع االدله، ص175.
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ُ�؛ عبیده حذاء می گوید: از امام باقر؟ع؟ درباره این امر پرسیدم كه چه  ِكُ�و�نَ �نْ �ةُ

كه به حالتی بیاید اما  گر شما میل و آرزو داشتید  زمانی خواهد بود؟ فرمود: ا
به حالتی دیگر آمد انکارش نکنید«1. 

منتظر گر ا میشود: ترجمه اینگونه احمدبصری اتباع نظر  در روایت این البته
آمدناوازسوییبودیداماازسوییدیگرآمدانکارشنکنید!

گفتهمیشود: درتوضیحاینحدیثوپاسخبهاحمدبصری
اواًلاینروایتدربارهقائم؟ع؟استوهیچسخنیدربارهیمانیبهمیاننیامده

است.
بصری احمد پس قیام. مکان نه میپرسد قیام زمان)متی( درباره راوی ثانیًا

کند. نمیتواندازپاسخامام؟ع؟برداشتمکانی
داشتید، وَن(

ُ
ل )ُتَؤّمِ میل و آرزو شما گر ا میفرماید روایت این  در امام؟ع؟ ثالثًا

قائم؟ع؟اینگونه)ِمْنَوْجٍه(بیایداماآنگونهنیامدانکارشنکنید.پسمسالهمورد
گرقائم؟ع؟برخالف کها نظرامام؟ع؟،بحثمیلوخواستههایشخصیاست
گرمااهل اینروایتنمیفرماید؛ا میلشماآمداوراانکارنکنید.لذاامام؟ع؟در

آنجاآمدانکارشنکنید. اینجامیآیدامااز گفتیماز بیت
ْنَیِجیَئُکُمِمْن

َ
ْنَیِجیَئُکُمِمْنَوْجٍه(ونمیفرماید)أ

َ
رابعًاامام؟ع؟میفرماید)أ

برای اینروایت  کهدر بهمعنایصورتشیءاست کهوجه َمکاٍن(.دقتشود
گر رفتهاستونمیتوانآنرابهمعنایمکاندانست.پسا کار حالتآمدنبه
مثال نکنید. انکارش بود شما میل برخالف که آمد روشی یا حالت با امام؟ع؟
کنداما کسیدوستداشتهباشدوقتیامامآمداورافرماندهلشگر ممکناست

گراینگونهشدانکارشنکنید. اتفاقااورابهسربازیهمقبولنکرد.ا

1 .  االمامة والتبصرة من احلیرة، ج 1، ص 9۴.
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پرسش های درس

چگونه مهدویت شخصیه اثبات می گردد؟. 1
توجیه اتباع احمد بصری درباره روایت تولد مهدی از مدینه چیست؟.  
قائمیت شخصیه چیست؟.  
پاسخ روایت نهی از بر افراشتن پرچم قبل از قائم و مساله جمهوری اسالمی .  

چیست؟

كنید..   روایت اولین قائم از اهل بیت را تشریح 



درس چهاردهم
ادعای عصمت توسط 
احمد بصری





یکیادعاهایاحمدبصری،ادعایعصمتبودهوویدرکتابالمتشابهات
گفتهاست:»أنالیمانیحجةمنحججاهللفیأرضهومعصوٌممنصوصالعصمة؛
همانایمانیحجتیازحجتهایالهیدرزمینبودهومعصوماستوبرعصمت

اونصوجوددارد«.1
تعریفعصمتمیگویند:»أنهمعصومبمعنیأنهالُیخرجالناسمنهدى در
کهمردمراازهدایتخارج والُیدخلهمفیضاللة؛اومعصوماستبهاینمعنا

نکردهودرضاللتداخلنمیکند«.2

ادعای عصمت ��
عصمت میشود: گفته بصری احمد سوی از عصمت ادعای به پاسخ در
کهباقیاسویانشانههایظاهریقابلفهمنیستوبرایاثباتآن مقولهایاست

اینبارهمیفرماید: بهنصصریحنیازمیباشد.چنانچهامامسجاد؟ع؟در
ْعَ��نَ  �یُ

�نَ �ةِ  �ةَ
ْ
ل حنِ

ْ
�ل �ِهِ�  �نَ ى  ِ

�ن ِعْصَم�ةُ 
ْ
�ل   ِ َس�ة �یْ

َ
ل َو   

ً
َمْعُصوم� ا 

َّ
ل �إِ و�نُ 

ُ
ك �یَ ا 

َ
ل  �

ِم�نَّ َم�ُم  اإِ
ْ
»�ل

و  باشد  اینکه معصوم  امامی نیست مگر  ؛ 
ً
ُصو�� َم�نْ ا 

َّ
ل �إِ و�نُ 

ُ
ك �یَ ا 

َ
ل ِلَك  ِل�نَ َو  َه�  �جِ

آن معصوم  به وسیله  كه همگان  نیست  در ظاهر خلقت  نشانی  عصمت 

2 .  الرد احلسن یف الدفاع عن االمحداحلسن، ص1.11 .  املتشاهبات، ج۴، ص۴3.
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شناخته  صریح  نص  با  فقط  معصوم  امام  دلیل،  همین  به  بشناسند،  را 
می شود«1 

کتاباالقتصادآوردهاست: شیخطوسی؟هر؟در
 و ال تجربة و ال یعلمها إال 

ً
 و ال مشاهدة و ال استدالال

ً
»العصمة ال تدرك حسا

اهلل تعالی وجب ان ینص علیه و یبینه من غیره؛ عصمت با حس و مشاهده 
خداوند  جز  كسی  و  نمی شود  ثابت  شخصی  حق  در  تجربه  و  استدالل  و 
كه بر وصایت و عصمت آن شخص  از آن باخبر نیست، لذا واجب است 

گردیده و از غیر معصوم مشخص شود«.   تنصیص 
براساسروایتفوقوسخنشیخطوسی،بایستیجهتتشخیصمعصوم
اسامی و کرده مراجعه پیامبراکرم؟ص؟ از شده صادر نصوص به معصوم، غیر از
نص آنان خصوص در کسانی بنابراین داد. قرار بررسی مورد را معصومین؟مهع؟
را دیگری فرد هیچ و معصومشناختهشده عنوان به باشد، داشته وجود صریح
نمیتوانباقیاسعقلیوسایربراهیندارایعصمتدانست.بهعنواننمونهبه

چندروایتاشارهمیگردد:

روایت اول
�نى!  ِ ح�ن �ة ولا  كى  �ج

�ةَ »لا   :� ��ة و�ن د  ؟اهس؟ ع�ن ��م�ة ل�ن �لّله؟ص؟  �ل رسول  �ة �ل:  �ة ع�ن عّم�ر 

�ء  و��ی �لاأ ُد  س�یّ عّمك  �ن  ��ج و  �ء  �ی �ج �ن �لاأ ُد  س�یّ �ِك  �ج
أ
و�  ، �ة �نّ �لحج هل 

أ
� �نس�ء  دهةُ  س�یّ ِك  �نّ �إ �ن

سع�ةَ  ّم�ةَ �ل�ة �أ ُ �لّله  �لاأ ��ج حن ُ �ن �ی �ة و م�ن ُ�ل�ج �لحس�ی �نّ هل �لحج
أ
��ج � �ج د� سث ِك س�یّ �ی �ن �ج

ْ
� و 

وفاتش  هنگام  پیامبراكرم؟ص؟  ؛  ّم�ة �لاأ ه  هدن مهدّیُ   � وم�نّ معصومو�نَ  �و�نَ 
َ

م�ّه

تو  همانا  پس  نباش!  ناراحت  و  نکن  گریه  فرمود:  فاطمه؟اهس؟  حضرت  به 
سیده زنان اهل بهشت هستی و پدرت سید انبیاء و پسر عمویت علی؟ع؟ 

2 .  االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد، ص1.313 .  معاین األخبار، ص132.
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صلب  از  خداوند  هستند.  بهشت  جوانان  سید  پسرت  دو  و  اوصیاء  سید 
از  امت  این  مهدی  و  می كند  خارج  معصوم  و  ک  پا امام  نه  حسین؟ع؟ 

ماست«.1 
توجهشودکهاینروایتدرهنگاموفاتپیامبراکرم؟ص؟بودهوتعدادمعصومین
کردهوبرآننیافزودهاست.درحالیکهچنانچهمهدیینو راچهاردهتنشمارش
بینایناسامیبودهباشد. هرمدعیدیگریدارایعصمتبودبایستینامویدر

روایت دوم
�جِى 

أَ
� �نُ  �جْ َعِلّىُ  ُهْم 

ُ
ل ّوَ

أَ
�  �َ َ � َعسث �نَ

ْ ��ث ْعِدی  َ �ج �ةُ  ّمَ �أِ
اأَ

ْ
»�ل �ل رسول �هلل؟ص؟:  �ة �س  �ن ع�ج ��ج ع�ن 

 � دنَ �إِ
�نَ َعِلّىٌ   �ُ �نُ ْ ��ج �نَ �نُ   ْ ُحَس�ی

ْ
�ل ى  �نَ �ةَ ��نْ  � دنَ �إِ

�نَ �نُ  ْ ُحَس�ی
ْ
�ل َو  َحَس�نُ 

ْ
�ل َ��َی  ِس�جْ ْعَدُه  َ �ج َو  َ��ِل�جٍ 

 �ٌ ْع�نَ َ �ج ى  �نَ �ةَ ��نْ  � دنَ �إِ
�نَ  �ٌ ْع�نَ َ �ج  �ُ �نُ ْ ��ج �نَ ٌد  ُمَ�ّمَ ى  �نَ �ةَ ��نْ  � دنَ �إِ

�نَ ٌد  ُمَ�ّمَ  �ُ �نُ ْ ��ج �نَ َعِلّىٌ  ى  �نَ �ةَ ��نْ

 � دنَ �إِ
�نَ ٌد  ُمَ�ّمَ  �ُ �نُ ْ ��ج �نَ َعِلّىٌ  ى  �نَ �ةَ ��نْ  � دنَ �إِ

�نَ َعِلّىٌ   �ُ �نُ ْ ��ج �نَ ُموَ�ى  ى  �نَ �ةَ ��نْ  � دنَ �إِ
�نَ ُموَ�ى   �ُ �نُ ْ ��ج �نَ

َحَس�نُ 
ْ
�ل ى  �نَ �ةَ ��نْ  � دنَ �إِ

�نَ َحَس�نُ 
ْ
�ل  �ُ �نُ ْ ��ج �نَ َعِلّىٌ  ى  �نَ �ةَ ��نْ  � دنَ �إِ

�نَ َعِلّىٌ   �ُ �نُ ْ ��ج �نَ ٌد  ُمَ�ّمَ ى  �نَ �ةَ ��نْ

�َل  �ةَ ّطُ  �ةَ ِه�نَّ  �جِ ْسَمْع 
أَ
� ْم 

َ
ل َس�ِمَی 

أَ
� ِه 

َ
�لّل َرُسوَل   � �یَ �ةُ 

ْ
ل �ةُ �ٍس  َع�جَّ �نُ  ��جْ �َل  �ةَ �ةُ  َّ ُح�ج

ْ
�ل  �ُ �نُ ْ ��ج �نَ

�ر؛  �یَ
�نْ

أَ
� �ُء  �جَ َ حج

�نُ َمْعُصوُمو�نَ   �ُء  َم�نَ
أُ
� ِهُ�و�  �نُ �نْ  �إِ َو  ْعِدی  َ �ج �ةُ  ّمَ �أِ

اأَ
ْ
�ل ُهُم  �ٍس  َع�جَّ �نَ  ��جْ  � �یَ ِلى 

او  از  كه اولین آنها علی بن ابی طالب و پس  امامان بعد از من دوازده نفرند 
كه مدت حسین به پایان  دو فرزندش حسن و حسین هستند. پس زمانی 
كه مدت علی به پایان رسید، فرزندش محمد  رسید، فرزندش علی و زمانی 
كه مدت  كه مدت محمد به پایان رسید، فرزندش جعفر و زمانی  و زمانی 
پایان  به  موسی  مدت  كه  زمانی  و  موسی  فرزندش  رسید،  پایان  به  جعفر 
كه مدت علی به پایان رسید، فرزندش محمد  رسید، فرزندش علی و زمانی 
كه مدت  زمانی  و  فرزندش علی  رسید،  پایان  به  كه مدت محمد  زمانی  و 

1 .  غایة  املرام، ج2، ص239.
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علی به پایان رسید، فرزندش حسن و زمانی كه مدت حسن به پایان رسید، 
فرزندش حجت خواهد بود... ای ابن عباس! آنها امامان بعد از من هستند 

و آنان امناء معصوم و برگزیدگان نجیبند«.1 

روایت سوم
َع  ّمَ َو�نَ

ُ ِه؟ص؟... �ث
َ
ى َرُسوِل �لّل

َ
�ةُ َعل

ْ
ل �َل: َد�نَ ِ� �ةَ �یْ

َ
ِه َعل

َ
�ِرِ�ّىِ َرْحَم�ةُ �لّل �نَ

ْ
َم��نَ �ل

ْ
َع�نْ َسل

�ةٌ  ّمَ �أِ
أَ
� �ُ �جِ

ْ
ْسَع�ةٌ ِم�نْ ُ�ل َم�ِم �ةِ اإِ

ْ
�نُ �ل َم�ُم ��جْ اإِ

ْ
ُ� �ل

�نَّ �َل �إِ �ةَ ؟ع؟ �نَ �نِ ْ ُحَس�ی
ْ
ِ �ل �ن ى َك�ةِ

َ
َدُه َعل �یَ

محضر  به  می گوید:  فارسی  سلمان  ُمُهْم؛  ��أِ �ةَ �ِسُع 
�ل�ةَّ َو  َمْعُصوُمو�نَ   �ُء  َم�نَ

أُ
� َ��ٌر  ْ �ج

أَ
�

و  گذاشته  حسین؟ع؟  شانه  بر  را  دستش  سپس  شدم...  وارد  خدا  رسول 
یه او امامان نیکو و امناء  كه نه نفر از ذر فرمود: همانا او امام فرزند امام است 

كه نهمین آنها قائم آنان است«.   معصوم خواهد بود 
بااینوجود؛چنانچهبخواهیمبراییمانیباهرشخصدیگر،مدعیعصمت

باشد. باشیم،بایدبهصورتفوقازنصصریحبرخوردار

تعریف و محدوده عصمت  ��
عصمت،درلغتبهمعناىمنع3ودراصطالحبهمعناىمصونیتعدهاى
گناه،اشتباه،سهوونسیاناست.امامصادق؟ع؟در بندگانخداونداز خاصاز

توضیحوتعریفمحدودهعصمتمیفرمایند:
 
أً
��َ ُم�جْ ی،  َ �ج ُمْ��ةَ

ْ
�ل ُم  ��أِ �ةَ

ْ
�ل َو  ی  َ �ج �ةَ ُم�نْ

ْ
�ل َه�ِدی 

ْ
�ل َو  ى  �نَ ُمْ��ةَ

ْ
�ل �جُ  �جَ �ةَ ُم�نْ

ْ
�ل ُهَو  َم�ُم  اإِ

ْ
�ل »�نَ

َو�ِ�سثِ  �نَ
ْ
�ل َع�نِ   

ً
� َمُصو�ن ا�ةِ 

َّ
ل �ل�نَّ ِم�نَ   

ً
َمْعُصوم� ��ةِ  �نَ اآ

ْ
�ل َع�نِ   

ً
� و�ج ُ َمْ��ج َع�َه��ةِ 

ْ
�ل ِم�نَ 

1 .  كفایة األثر یف النّص عىل األمئة الثین عشر، ص17.
2 .  مهان، ص۴5.

3 .  االعتماد یف شرح واجب االعتقاد، ص۴2 و الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج5 ص1986.
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قائم  و  كننده نجات بخش  و هدایت  و پسندیده  برگزیده  امام همان  َه�؛  ِ
ّ
ل

ُ
ك

امیدبخش است، از پلیدی ها دور و از آفت ها پنهان و از لغزش ها نگهداری 
شده و از تمام زشتی ها معصوم است«.1 

همچنینامامرضا؟ع؟فرمودند:
 �ُ

َ
ُمَ�ّه

ْ
�ل ِدِه...  لاَ �جِ ى  ِ

�ن  �ُ �ةُ �نَ ِل�ی �نَ َو  �ِدِه  ِع�جَ ى 
َ
َعل  �ُ �ةُ َّ ُ��ج َو   �ِ �ةِ

ْ
ل �نَ ى  ِ

�ن ِه 
َ
�لّل �نُ  ِم�ی

أَ
� َم�ُم  اإِ

ْ
»�ل

ِم�نَ ِم�نَ 
أَ
� ْد  �ةَ ٌد 

َ
ُمَسّد �ةٌ 

ُمَو�نَّ ٌد  �یَّ ُموأَ ُهَو َمْعُصوٌم  �نَ  ... و�جِ ُع�یُ
ْ
�ل  َع�نِ 

أُ
� َ�ّ ُم�جَ

ْ
�ل َو  و�جِ  �نُ

�ل�نُّ ِم�نَ 

�ِر؛ همانا امام امین خدا در میان خلق اوست و حّجت او  َ ِع�ث
ْ
ِل َو �ل

َ
ل � َو �ل�نَّ َ���یَ حنَ

ْ
�ل

ک و از عیب ها بر  گناهان پا بر بندگانش و خلیفه او در بالدش است، امام از 
گشته و  كنار است، پس او معصوم است و تقویت شده و با توفیق و استوار 

گونه خطا، لغزش و افتادنی در امان است«.   از هر 
بیانعلماءنیزآمدهاست: همچنیندر

»العصمة هی التنزه عن الذنوب و المعاصی صغائرها و كبائرها، و عن الخطأ 
و النسیان، و إن لم یمتنع عقاًل َعلی النبی أن یصدر منه ذلك بل یجب أن 
یکون منزها حتی عّما ینافی المرّوة، كالتبذل بین الناس ِمن أكل فی الطریق 
به  عصمت  العام؛  العرف  عند  فعله  یستهجن  عمل  وكل  عال،  ضحك  أو 
كبیره آن است،   گناهان و معصیت ها؛ چه صغیره و چه  معناى پاك بودن از 
گر چه از نظر عقلی براى پیامبر محال نیست  همچنین از خطا و فراموشی؛ ا
كه با مرّوت  كه از چیزهایی  از او سر بزند. بلکه واجب است  كارها  كه این 
منافات دارد نیز پاك باشد؛ همانند خوردن غذا در حال راه رفتن، خندیدن 
بلند و تمام چیزهایی كه از دیدگاه عرف عمومی زشت محسوب می شود«.  
کردهوعصمت المدادبهمحدودهعصمتاشاره أبهی کتاب ابنعطیهدر

2 .  مهان، ج 1، ص1.198 .  الكایف، ج 1، ص2۰3.

3 .  عقائد المامیة، ص5۴.
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کبیر،تمامیخطاهاوحتیسهوونسیانرابراساسآیهتطهیر گناهانصغیرهو از
گفتهاست: موردبررسیقراردادهو

ْم 
ُ
َ�ك َ�ّهِ ُ �ی َو   ِ �ة �یْ �جَ

ْ
�ل ْهَل 

أَ
� َس  ْ �ج �لّ�ِ ُم 

ُ
ك َع�نْ ِه�جَ  

دنْ ِل�یُ ُه  
َ
�لّل ُد  ِ��ی ُ �ی م� 

�نَّ >�إِ آیه  »منظور 
<1 اراده تکوینی خداوند بر تطهیر اهل بیت؟مهع؟ است. و معنای اراده 

ً
�� ْ�ِه�ی �ةَ

گناهان و  از  را  كه؛ همانا خداوند آنان  تکوینی خدا بر رفع رجس این است 
كه مردم را از قبول دعوت باز  خطاها و غفلت و سهو و نسیان و هر آنچیزی 

می دارد معصوم داشته است«. 
گسترهمفهومعصمتمیگوید: عالمهمجلسینیزدرخصوصحیطهو

كبیره، عمدی و  گناهان صغیره و  »امامّیه بر عصمت پیامبران و ائّمه؟ع؟ از 
اشتباهی و از روی فراموشی، قبل از نبّوت و امامت و بعد از آن، بلکه از زمان 
كسی با آن مخالفت  والدت تا زمان مالقات خدای سبحان، ِاجماع دارند و 
كه  ولید)قّدس سّرهما(  ابن  استادش  و  صدوق  شیخ  جز  است؛  یده  نورز
كه از ناحیه  شیطان  ِاسهاء از جانب خداوند را ممکن دانسته اند، نه سهوی 
یانی به ِاجماع نمی رساند )و باطل بودن  است؛ لیکن مخالفت این دو نفر، ز
سهو النبی به حال خویش باقی است(. اّما سهو در غیر واجبات و محرمات 
ِاجماع  نیز  امامّیه،  ما  اصحاب  بیشتر   

ً
ظاهرا ـ  مکروهات  و  مباحات  مانند  ـ 

كه آیات و روایاتی چند نیز بر آن ها داللت  بر عدم صدور آن ها دارند؛ چنان 
دارند«. 

کهاحمدبصری؛اجماععلماءشیعهرانپذیرفتهومطابق ایندرصورتیاست
ابن شیخ و شیخصدوق رأی به ناقص استناد با و معتزله۴ و اشاعره دیدگاه با

2 .  أهبی املداد یف شرح مؤمتر علماء بغداد، ج 1، ص1.617 .  األحزاب، 33.

3 .  حیوة القلوب ، ج1، ص65.
۴ .  أبكار األفكار یف أصول الدین، ج ۴، ص1۴7. ابواحلسن عىل بن ایب عىل بن حممد بن سامل، معروف به سیف الدین 

آمدى) 551- 631 ق(، شافعی مذهب بوده و متكلم بزرگ اشعرى است . 
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امرتبلیغرسالت،حتیدر ولید؟هر؟،پیامبرخداوائمهمعصومین؟مهع؟رادرغیراز
عباداتنیزجائزالسهووالنسیاندانستهاست.1

البتهایناستناددرحالیاستکهاحمدبصریادامهسخنشیخصدوق؟هر؟
کردهاست.ادامهسخنایشانچنیناست راذکرنکردهونظریهایشانراتقطیع
ناحیهخداوندعّزوجّل که:»سهونبی،مانندسهودیگرمردماننیست؛زیراسهواواز
بشری نیز پیامبر معلومشود تا افکندناست بهسهو نوعی درحقیقت، و است
بر این، و برتابند روی ازخداوند و پندارند راخدا او مردم مبادا تا است مخلوق
که آن حال و اوست نفوذ و شیطان ناحیه  از که است مردم سایر سهو خالف
شیطانبرپیامبروپیشوایاندین،سلطهوچیرگیندارد:»إّنماسلطانهعلیالذین

یتولونهوالذینهمبهمشرکونوعلیمناتبعهمنالغاوین«.2

واژه  شناسی سهو و نسیان ��
این  از ومنتقلشدنقلب ازیکمطلب وغفلت فراموشی بهمعنای سهو؛
که کردننسبتبهچیزی نماز؛یعنیغفلت مطلببهمطلبدیگراست.سهودر

ازاجزاینمازاست.3
یا قلب واسطهضعف به را خود ذهن محفوظ انسان، که است آن نسیان؛

یادشبرود.۴ یادببردتاازقلباوحذفشودواز غفلتویاازروىقصداز
بین گفتهشدهاست:»سهوبهمعنایزوالواز تفاوتمیانسهوونسیان در

یق پرده مركز پژوهش های عایل دیین و لغوی در جنف اشرف با موضوع  سهو ونسیان  1 .  سخنراین امحد احلسن بصری از طر
یسنده موجود است. یخ 13 رمضان 1۴37. فایل صویت در نزد نو معصوم در تار

 ُدوَنُه 
ً
 َمْعُبودا

ً
ّبا َخَذ َر  ُیّتَ

َ
وٌق َفال

ُ
ل ُه َبَشٌر خَمْ ّنَ

َ
ْسَهاُه ِلُیْعِلَم أ

َ
ا أ َ  َو ِإّنَ

َّ
ّنَ َسْهَوُه ِمَن اهلِل َعّزَ َو َجل

َ
ِبِ  ؟ص؟ َكَسْهِوَنا أِل ْیَس َسْهُو الّنَ

َ
2 .  ل

َواُت اهلِل 
َ
ِة َصل ِئَّ

َ ْ
ِبِّ (ص) َو األ  الّنَ

َ
ْیَطاِن َعىل

َ
ْیَس ِللّش

َ
ْیَطاِن َو ل

َ
ْهِو َمیَت َسَهْوا َو َسْهُوَنا ِمَن الّش اُس ِبَسْهِوِه ُحْكَم الّسَ َم الّنَ

َ
َو ِلَیْعل

ِذیَن ُهْم ِبِه ُمْشِرُكون . من ال حیضره الفقیه، ج 1، ص 36۰.
َّ
ْوَنُه َو ال

َّ
ِذیَن َیَتَول

َّ
 ال

َ
طاُنُه َعىل

ْ
ا ُسل

َ
َطاٌن  ِإمّن

ْ
ْم ُسل هْیِ

َ
َعل

یب القرآن، ص 3.8۰3 .  لسان العرب، ج 1۴، ص ۴۰6. ۴ .  املفردات یف غر
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قّوهحافظهاست؛همانند کرهوبقایصورتآندر قّوهذا رفتنمعناییکچیزاز
بینرفتنیک کهپوشیدهشدهاست،امانسیانوفراموشی،زوالواز یکچیزی

کرهوحافظهاست«.1 قّوهذا چیزاز

اجماع علمای شیعه بر رد سهو النبی؟ص؟ ��
به مربوط روایات رد و النبی؟ص؟ سهو نفی در علماء اجماع اثبات جهت
بزرگانپرداختهمیشود.شیخ و ونظراتسایرعلماء اقوال  از بیانبرخی به آن،

طوسی؟هر؟درتهذیبآودهاست:
»روایات سهو النبی، مطابق مذهب ما نیست و عقول از پذیرش آنها سرباز 
می زند.  وی در كتاب استبصار نیز درباره   حدیث ذی الشمالین  درباره  سهو 
السهو  أّنه الیجوز علیه  القاطعة فی  ة 

ّ
األدل منه  تمنع  مّما  گفته است:  النبی 

والغلط«. 
کتابتجریداإلعتقادآوردهاست: خواجهنصیرالدینطوسی؟هر؟در

»و یجب فی النبی العصمة لیحصل الوثوق... و عدم السهو؛ و واجب است 
نداشته  سهو  و  شود  حاصل  اطمینان  درباره اش  تا  باشد  معصوم  نبی  كه 

باشد«.  
کشفالمرادآوردهاست: ی؟هر؟در

ّ
عاّلمهحل

ین، ج 1، ص 239. 2 .  هتذیب، ج 2، ص 1.181 .  جممع البحر

3 .  حّدثنا عبد الرّزاق، حّدثنا معمر، عن الزهری، عن أیب سلمة بن عبد الرمحن و أیب بكر بن سلیمان بن أیب خیثمة، عن 
م یف ركعتنی، فقال له ذو الشمالنی ابن عبد 

ّ
م الظهر أو العصر فسل

ّ
 اهلل علیه و اله و سل

ّ
 رسول اهلل صىل

ّ
یرة، قال: صىل أیب هر

م: ما یقول ذو الیدین؟! 
ّ
 اهلل علیه و اله و سل

ّ
عمرو- و كان حلیفا لبین زهرة-: أخّففت الصالة أم نسیت؟! فقال النّب صىل

قالوا: صدق یا نّب اهلل؛ فأمّت هبم الركعتنی اللتنی نقص«. مظفر جنف، حممد حسن، دالئل الصدق لهنج احلق، ج ۴، ص6۰.
ید، ص ۴.195 .  استبصار، ج 1، ص 371. 5 .  شرح التجر
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»ویجب فی النبی...أن ال َیصَح علیه السهو لئال یسهو ما أمر بتبلیغه؛ سهو بر 
نبی روا نیست تا برخی از آنچه مأمور به تبلیغ آن است، فراموشش نشود«.1

کتابنافعآوردهاست: محّققاّول؟هر؟در
كه  است  آن  حق،  العبادة؛  فی  الّسهو  عن  اإلمامة  منصب  رفع  الحّق  »و 
كه در عبادت ها  منصب امامت )اعّم از نبّوت و امامت( باالتر از آن است 

سهو داشته باشد«. 
گفتهاست: کتابذکریبعدازذکرخبرذیالیدین شهیداول؟هر؟در

 »و هو متروك بین اإلمامّیة لقیام الدلیل العقلی علی عصمة النبی عن السهو؛ 
این روایت در بین امامیه متروک است، به خاطر اقامه ادله عقلی بر عصمت 

نبی؟ص؟ از سهو«.  
فاضلمقداد؟هر؟مینویسد:

، أى فی الشرع و غیره؛ سهو بر نبی؟ص؟ 
ً
 »الیجوز علی الّنبی؟ص؟ الّسهو مطلقا

مطلقا جایز نیست. چه بر اساس شرع و غیر شرع«.  
شیخحّرعاملیآوردهاست:

گاهان شیعه در خصوص سهو پیامبر؟ص؟  كه نواصب و برخی ناآ »حدیثی 
كه نه یقینی به همراه  كرده اند، از اخبار احادی است  در حالت نماز را نقل 

دارد و نه عملی را واجب می كند«.  
شیخمفید؟هر؟سخنرابهنهایترساندهوحدیثهایمربوطبهسهوالنبیرا

ازجانبنواصبدانستهومینویسد:

2 .  النافع، ص 1.۴5 .  كشف املراد، ص 3۴9 و 35۰.

3 .  الذكری، ص 215.
۴ .  ضد القواعد الفقهیة، ص 68- 69 و إرشاد الطالبنی، ص 3۰5.

5 .  التنبیه باملعلوم من البرهان، الشیخ احلّر العامىل، ص 7.



درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری   326

كه امام جماعت  كند )در حالی  كه پیامبر در نمازش سهو  گر ممکن باشد  »ا
كنند،  گوشزد  است( و پیش از اتمام نماز روی برگرداند و مردم ببینند و به او 
كند و در روز ماه مبارك رمضان، در میان  باید ممکن باشد در روزه نیز سهو 
مردم به خوردن و آشامیدن بپردازد و مردم نیز به او خیره شوند و به او بگویند: 
از این  كه انجام می دهی؟ دست  ماه رمضان است، این چه خالفی است 
خالف بردار... و در هنگام مناسك حج و در احرام، مجامعت كند و سعی را 
قبل از طواف انجام دهد و نداند چگونه رمی جمرات كند؛ بلکه باید ممکن 
كند و آن ها را از حّد خود به جای دیگر  باشد در همه    اعمال شریعت، سهو 
كرد یا   شرب خمر 

ً
گر ناسیا ببرد و در غیر اوقاتشان قرار دهد، و عیب نباشد ا

كه شرابی حالل است و سپس امر بر او روشن شود، و عیبی  به نظرش آمد 
نداشته باشد كه او از خود خبر می دهد یا از كس دیگر كه پروردگارش نیست 
و... این ها، همه چیزهایی است كه هیچ مسلمانی و نه هیچ غالی و نه هیچ 
موّحدی، آن را اجازه نمی دهد. بنابراین، كسی كه سهو النبی را تجویز می كند، 
از حّد اعتدال خارج شده، رسوایی به بار آورده است... )افزون بر همه    این ها( 
در  نه  و  نه در اصول  ما،  و  الیدین شناخته شده نیست  ذو  نام  به  شخصی 
راویان، نه حدیثی از این مرد پیدا كرده ایم و نه ذكری از او به میان آمده است«.1

سهو و نسیان معصومین در روایات ��
ارتکاب که؛ است این میآید دست به شیعی معتبر روایات بررسی با آنچه
اشاره مورد دو به نمونه عنوان به که میباشد مردود نسیان و سهو به معصومین

میگردد:

1 .  رسالة عدم سهو النب، ص29.
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روایت اول
َع�نِ   �ٍ ا�جِ �جَ �نِ  �جْ َل  ْسَم�ِع�ی �إِ َع�نْ  �ِدِه  ْس�نَ �إِ �جِ  ِ �ن

آ
��ْ �ةُ

ْ
�ل ��جِ  ِك�ةَ ى  ِ

�ن ِّىِ 
ْعَم��ن

�ل�نُّ  �ِ ِس�ی �نْ �ةَ ى  ِ
�ن

�نْ 
أَ
� َه�  ِم�نْ »�نَ �َل:  �ةَ َم�ِم  اإِ

ْ
�ل ��ةِ  ِ��نَ ��نِ  �یَ َ �ج ى  ِ

�ن ؟ع؟  �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ
ْ
�ل  �ِ ِم�ی

أَ
� َع�نْ  ؟ع؟  ِ �ِد�ة �لّصَ

ا 
َ
ل ِ�َه�  �ی �جِ

َ
ك َو  ِ�َه�  �ی َه� َ�عنِ ِ

ّ
ل كُ و�جِ  �نُ

�ل�نُّ ِم�نَ  َمْعُصوٌم   �ُ
�نَّ
أَ
�  �ِ �یْ

َ
َعل ِى 

ّ
َول ُم�ةَ

ْ
�ل َم�ُم  اإِ

ْ
�ل َم 

َ
ْعل ُ �ی

ْمِ� 
أَ
� ْى ٍء ِم�نْ  َ سث ُهو �جِ

ْ
ل ا �یَ

َ
َسى َو ل �نْ َ ا �ی

َ
َْسُهو َو ل �ی ا 

َ
َو��جِ َو ل َ حج

ْ
ى �ل ِ

ِطیأُ �ن حنْ ُ ا �ی
َ
� َو ل �یَ �ةْ �نُ

ْ
ى �ل ِ

ّلُ �ن ِ �ن
َ �ی

ْهِلَه� 
أَ
� ِم�نْ  ْ�كَاِم 

اأَ
ْ
�ل  ِ �ن �نْ

أَ
� َع�نْ  و� 

ُ
َعَ�ل َو  �َل  �ةَ �نْ 

أَ
� ى 

َ
ل �إِ َل  ِو�ی �لّ�َ  َ َحِد�ی�ث

ْ
�ل َس��ةَ  َو   � �یَ

�نْ
ُ

�لّ�

َسى؛ از صفات امام این  �نْ َ ا �ی
َ
ِطیأُ َو ل حنْ ُ ا �ی

َ
ّلُ َو ل ِ �ن

َ ا �ی
َ
�نْ ل ُهْم  ِمّمَ ُه َ��َع�ةَ

َ
َ��نَ �لّل �نْ �نَ ِمّمَ

كه مأمومین خود را در حال نماز می بیند. همانا او معصوم از تمامی  است 
گناهان كوچک و بزرگ است. خواب در او اثر ندارد و در پاسخ خطا نمی كند 
و سهو و فراموشی ندارد و چیزی از امر دنیا او را سرگرم نمی كند. در حالیکه 
گرفتن احکام خود از اهلش كه خداوند اطاعت از آنان را واجب  این مردم در 
كه تأثیر نمی پذیرد و خطا نمی كند  گردانی می كنند. كسانی  كرده است روی 

و سهو و نسیان ندارد«.1 

روایت دوم
 �

�نَّ
ُ
�َل: ك �نِ ُمْسِلٍم �ةَ ِ �جْ �ن �ی ِ َع�ن

ْ
ِد �ل َعُ� َع�نْ َع�جْ ُه َر�نَ

َ
اِء َرِحَمُ� �لّل

َ
َعل

ْ
�نُ �ل �ِسُم �جْ �ةَ

ْ
ٍد �ل و ُمَ�ّمَ ُ �ج

أَ
�

ْد  ٌد �ةَ
َ

�ةٌ  ُمَسّد
ٌد ُمَو�نَّ �یَّ ُهَو َمْعُصوٌم ُموأَ َم�ِم: »�نَ اإِ

ْ
��ةِ �ل ��نِ ِ��نَ �یَ َ ى �ج ِ

�ل �ن �؟ع؟  �ة �نَ َمَع �لّ�ِ

َو  �ِدِه  ِع�جَ ى 
َ
َعل  �ُ �ةَ َّ ُ��ج و�نَ 

ُ
ك ِل�یَ ِلَك 

دنَ �جِ ُه 
َ
�لّل  �ُ ّصُ حنُ َ �ی �ِر  َ ِع�ث

ْ
�ل َو  ِل 

َ
ل �ل�نَّ َو   � َ���یَ حنَ

ْ
�ل ِم�نَ  ِم�نَ 

أَ
�

از  تا  و یاری شده است  تأیید  و مورد  امام معصوم است  �؛  �ةِ
ْ
ل ى �نَ

َ
َعل �ِهَدُه  َ سث

خطاها و تأثیر پذیری ها و غفلت ها در امان باشد. خداوند این امر را به امام 
اختصاص داده است تا حجت بر بندگان و شاهد بر آفریدگانش باشند«.   

2 .  الكایف، ج1، ص1.2۰3 .  حباراألنوار، ج 17، ص1۰8.
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کهدرمنابعاهلسنتذکرشدهویااینکهازطرق درمقابلروایاتیوجوددارند
کتبشیعهنیزراهیافتهاست.اینروایاتسعیبرآندارندتاسهوونسیان آنانبه

کهبهچندمورداشارهمیگردد: رابراینبی؟ص؟بهاثباتبرسانند

روایت اول
ع�ن  ��ج ل�ج ّم �ن �، �ث ��ة ل ��ج �ن و د�ن �ی �س �لاهة �لعص� ركع�ة �ل�ن �ج ى 

ّ
�؟ص؟ �ل �نّ

أ
�«

ّمه�؛ پیامبر اكرم؟ص؟ نماز عصر را همراه مردم  �ة
أ
� � �ن �حا�ج

أ
ع�ن � �ه �ج

ّ
ك دن � �ن حج �و��أ

حضرت،  آن  خروج  از  پس  رفت.  اتاقش  داخل  به  و  آورد  جا  به  ركعت  دو 
كامل خواندند.«.1  اصحاب ایشان متذكر این اشتباه شدند و نماز را 

روایت دوم
� رسول  �ة �ی م �نس�ی

أ
� ، ص��ة �لصلاهة �ة

أ
� :� �حا�ج

أ
�ل � �ة ، �ن �ن �ی ه� ركع�ة ى �ل�ن

ّ
�؟ص؟ �ل �نّ

أ
�

لك  دن على  هد  سث �س�ة �ن ؛  �ن �ی ركع�ة �ة  �ی
ّ
�ل ك  �نّ �إ �لو�:  �ة �ن لك؟!  دن �ن  ك�ی �ل:  �ة �ن �لّله؟! 

دو  را  ظهر  نماز  پیامبراكرم؟ص؟  ؛  �لصلاهة ّم  �ة
أ
� �ن �م  �ة لك  دن �ج هد�  سث لّم�  �ن  ، �ن ل�ی ر�ج

كردند: آیا نماز را شکسته خواندید؟  ركعت خواند. اصحاب ایشان عرض 
كردند: نماز  كردی ای رسول خدا؟! فرمودند: مگر چطور؟ عرض  یا فراموش 
را دو ركعت خواندید. پس دو نفر بر این امر شهادت دادند و پس از شهادت 

كامل خواند«.   كرده و  آنان اقامه نماز 

1 .  صحیح البخاری، 1، 288 ح 1۰3، صحیح مسلم، 2، 87، سنن النسایئ، 3، 2۴، سنن الدارمی، 1،  251 ، ح 15۰۰، املوّطأ: 
8۰ ح 6۴، مسند أمحد، 2، ۴59و۴6۰، زوائد عبد اهلل یف املسند: 181 ح 3۰ و ص 18۴ ح 31.

2 .  صحیح البخاری، 1، 2۰6 ، ح 139 و ص 288 ح 1۰۴ و ج 2،  15۰- 151 ح 25۰- 253 و ج 8، 29 ح 79، صحیح مسلم، 
2، 86 و 87، ســـنن أیب داود، 1، 263 ح 1۰۰8 و ص 265 ح 1۰1۴ و 1۰15، ســـنن الترمـــذی، 2، 2۴7 ح 399، ســـنن النســـایئ، 
3، 23- 2۴، ســـنن ابـــن ماجـــة، 1، 383 ح 1213 و 121۴، املوّطـــأ: 8۰- 81 ح 65 و 66، مســـند أمحـــد، 2، 23۴- 235 و ۴23.
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درمنابعشیعی12روایتودرمنابعسنیبیشاز30روایتمبنیبراثباتسهو
کلیاینروایاتپرداختهمیشود: کهبهبررسی النبی؟ص؟وجوددارد

بر دال ادلهعقلی و قرآن آیات روایات،مخالفظاهر این مدلول و متن  :
ً
اّوال

کهمخالفآیاتقرآنودلیل عصمتنبی؟ص؟ازسهوونسیاناستوهرچیزی
کنار باید و ندارد نقلیحجیت و دلیلعقلی به و اجماع به باشد قطعیعقلی

گذاشتهشود.1
: غیرازمخالفتباقرآنوادلهعقلی،اینروایتباروایاتدالبرعصمت

ً
ثانیا

گفتهپیامبرهیچگاهسجدهسهوانجام نبی؟ص؟ازسهوبهویژهصحیحهزراره)که
ثابت نقلی و ادلهعقلی به تعارضهم باب در و تعارضاست در ندادهاست(
گذاشته کنار باید کهموافقعامهاست روایتی یا و قرآن روایتمخالف که شده
زراره، گیرد.وصحیحه قرار یامخالفعامهموردعمل قرآن روایتموافق و شود
کهانبیارامعصومازسهوونسیانمیداندهممخالفعامه همموافققرآناست
کردهاند(پسصحیحهزرارهبرروایت است،)زیراآنانسهوونسیانرابرنبیتجویز
کهموافقعامهومخالفقرآناستترجیحداردوروایتسهونبیباید سهونبی

گذاشتهشودوقابلاستنادنخواهدبود.2 کنار
: قریببهاتفاقعلمایامامیه،روایاتمنسوببهامامانمعصوم؟ع؟در

ً
ثالثا

کردهاند؛زیرادرآنزماناینحکایتدر برتقیه نقلداستاناسهاءنبیراحمل
اینروامامان رواجداشتوهمگیمبالغهدروقوعآنداشتهانداز بینعامهبسیار

تقیهوجواببرطبقمذهبآنانمیدیدند.3 معصوممصلحترادر
که پسباعنایتبهاشکاالتواردهبرروایاتسهونبی؟ص؟،نتیجهمیگیریم

1 .  حاشیة الوایف، ص 389.
2 .  الهلیات عىل هدى الكتاب و السنة و العقل، ج  3، ص 2۰5.

3 .  حبار األنوار، ج   85، ص 219.
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این اینروایاتبهخودیخودقابلیتتصدیقواثباتسهونبی؟ص؟راندارند،از
رویابایدآنهاراتأویلبردهیابهدیواربکوبیمیاحملبرتقیهنماییم.1

بررسی آیات مربوط به سهوالنبی؟ص؟ ��
احمدالحسنبصریجهتاثباتادعایخودمبنیبرسهوالنبی؟ص؟متمسک
معصومین؟مهع؟ برای نسیان و سهو اثبات صدد در و شده قرآن آیات برخی به
تاریخ طول در و بوده دیرینه دارای شبهاتی چنین اینکه به توجه با میباشد.2
اینروبسیاریازعلمایشیعهبهآنهاپاسخ موردپرسشمغرضینبودهاست،از

اینمجالارائهمیگردد: کهمضمونبرخیازپاسخهادر دادهاند،

آیه اول
�ةَ  ِس�ی

� �نَ دنَ َک �إِ
َّ ُكْ� َر�ج ُه َو �دنْ

َ
�َء �لّل َ َسث �نْ �ی

أَ
� 

لاَّ  �إِ
ً
�� ِلَک عنَ �ِعٌل دن ِى �نَ

�نّ ْى ٍء �إِ َ �نَّ ِلسث
َ
ول �ةُ »>َو لاَ �ةَ

كه من  <؛ ای رسول ما، هرگز نگو 
ً
د� � َرسثَ

َ��جَ ِم�نْ هدنَ �ةْ
ِى ِلاأَ

ّ
�نِ َر�ج َ ْهِد�ی َ �نْ �ی

أَ
ْل َعَسى � َو �ةُ

گر خدا بخواهد، و  كه بگویی )ان شاءاهلل( ا كرد مگر آن  كار را فردا خواهم  این 
خدا را لحظه ای فراموش نکن و بگو كه امید است خدای من، مرا به حقایقی 

بهتر و علومی برتر از این هدایت فرماید«.  
مفهومی چه قرآنی توصیه این نبود، نسیان و سهو اهل پیامبر؟ص؟ گر ا شبهه: 
فراموشیمیشد کهپیامبراکرم؟ص؟برخیاوقاتدچار داشت؟پسمعلوممیشود
به فراموشمیشد آنچه تا بود، یادخدا و بهعنایت نیازمند فراموشی رفع برای و

یادشآورد!

1 .  موسوعة المام اخلویئ، ج 18، ص 3۴۰ - 3۴1.
یق پرده مركز پژوهش های عایل دیین و لغوی در جنف اشرف با موضوع  سهو ونسیان  2 .  سخنراین امحد احلسن بصری از طر

یسنده موجود است. یخ 13 رمضان 1۴37. فایل صویت در نزد نو معصوم در تار
3 .  كهف، آیه 2۴-23.
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کریمآمدهاست،قسماعظم قرآن کهدر یادی پاسخ: باتوّجهبهخطابهایز
وفرمانجدید،خطاببهپیامبرنازلشدهوتعدادی ابالغیکدستور آنهابهمنظور
تعدادی و مردممیباشد برای کرم؟ص؟ ا تبیینرسول بهقصد آیاتهم ازهمین
آیاتنیزخطاب نیزشاملحاالتخاّصآنحضرتاستوهمچنینجمعیاز
به را رسول؟ص؟ حضرت آیه، چون که گرفت نتیجه نمیتوان لذا دارد. عمومی
خطابخودقراردادهاست،پسنبیخداهماشتباهمیکند.بلکهازباب»ایاک
جنبه بلکه نیست، پیامبر شخص مقصود یعنی است جاره« یا اسمع و اعنی

قرآنفراواناست. گونهآیاتدر این عمومیداردواز
که بهعنواننمونه؛آیهاحسانبهوالدینزمانیبرپیامبر؟ص؟نازلشدهاست
ایشانوالدینخودراازدستدادهامابااینوجودآیهقرآنایشانراموردخطاب
توحکم <1وپروردگار

ً
� ْ�س��ن ْ�نِ  �إِ و�ِلَ��ی

ْ
�ل �ُه َو �جِ �یَّ ا �إِ

َّ
ل ُدو� �إِ ْع�جُ ا �ةَ

َّ
ل
أَ
َك � ى  َر�جُّ �ن قراردادهاست:>َو �ةَ

نیکوئینمائید. ومادر کهجزاورانپرستیدوبهپدر کرد

آیه دوم
 � ّمَ

َ
ل �نَ  

ً
� �ج

َى ُ��ةُ ْم�نِ
أَ
� ْو 

أَ
� �نِ  ْ�َ��یْ �جَ

ْ
�ل َمَع  ْ عنَ َم�ج

ُ
ل �جْ

أَ
� َ��ةَّى   �ُ�َ ْ �ج

أَ
� لاَ  �ُه  �ةَ ِل�نَ ُموَ�ى  �َل  �ةَ دنْ  �إِ »>َو 

�َل  �ةَ  � اَورنَ �جَ  � ّمَ
َ
ل �نَ  

ً
� َسَ��ج  �ِ�ْ �جَ

ْ
�ل ى  ِ

�ن ُه 
َ
ل �ی َس�جِ  

دنَ حنَ
��ةَّ �نَ ُهَم�  ُ�و�ةَ  � ِس�یَ

�نَ ِهَم�  ِ �ن �یْ َ �ج َمَع  ْ َم�ج  � عنَ
َ
ل �جَ

َ�هةِ  �نْ ى �لّصَ
َ
ل � �إِ

�نَ ْ َو�ی
أَ
دنْ �  �إِ

ْ�ةَ �ی
أَ
َر�

أَ
�َل �  �ةَ

ً
� َص�ج � �نَ

� هدنَ ِ��نَ � ِم�نْ َس�نَ �نَ �ی �ةِ
َ
ْد ل �ةَ

َ
� ل َ��َء�نَ � عنَ �نَ �ةِ

آ
�ُه � �ةَ ِل�نَ

 �ِ�ْ �جَ
ْ
ى �ل ِ

ُه �ن
َ
ل �ی  َس�جِ

دنَ حنَ
ُكَ�ُه َو ��ةَّ دنْ

أَ
�نْ �

أَ
َ���نُ � �یْ

َّ  �لسث
َّ
لا ُ� �إِ �ی َس��نِ

�نْ
أَ
ُحو�ةَ َو َم� �

ْ
�ةُ �ل ِس�ی

ِى �نَ
�نّ �إِ

�نَ

گفت: دست از جستجو برنمی  كه موسی به دوست خود  <؛ هنگامی 
ً
� �ج َ َع�ج

یا برسم؛ هر چند مّدت طوالنی به راه خود ادامه  دارم تا به محّل تالقی دو در
یا رسیدند؛ ماهی خود را  كه به محّل تالقی آن دو در بدهم. )ولی( هنگامی 
یا  در در  را  خود  راه  ماهی  و  كردند؛  فراموش  داشتند(  همراه  تغذیه  برای  )كه 

1 .  اسراء، 23.
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كه از آن مکان بگذشتند موسی به آن جوان  گرفت )و روان شد(. آنگاه  پیش 
كه ما در این سفر رنج بسیار دیدیم )یوشع(  گفت: غذای چاشت ما را بیاور 
گرفتیم من آن جا ماهی را  كه بر سر سنگی منزل  گفت: در نظر داری آن جا 
گرفت و  یا  كه ماهی راه در كردم و شیطان را از یاد بردم و شگفت آن  فراموش 

رفت«.1 
آیا افتاد؟ اتفاق وغفلت فراموشی یوشعحالت برایحضرت چگونه شبهه: 
مراداز»نسیا«حضرتیوشعوحضرتموسی؟ع؟است،یافقطحضرتیوشع

منظوراست؟
دوستحضرتموسی؟ع؟نهپیامبربودونهوصّیپیامبر،بلکهفقط پاسخ: 
اینجا  در باشد »یوشع« موسی بودهمراهحضرت  قرار گر ا بود. او درسفرهمراه

کسیدیگربایدباشد. نمیگفت»فتی«البد

آیه سوم
َو  �نَ   �ی ُمْ�ِس�نِ

ْ
�ل ی  ِ �ن

ْ حج
�نَ ِلَک  دن

َ
ك َو   

ً
م�

ْ
ِعل َو   

ً
م�

ْ
ُ�ك �ُه  �نَ �یْ

�ةَ
آ
� َوى  �ْس�ةَ َو  ُه 

َ
ّد ُ سث

أَ
� عنَ 

َ
ل �جَ  � ّمَ

َ
ل »>َو 

ِم�نْ   �
هدنَ لَا�نِ  ِ �ة �ةَ �ةْ َ �ی �نِ  ْ �ی

َ
ل َر�جُ َه�  �ی �نِ  �َ َو�جَ �نَ ْهِلَه� 

أَ
� ِم�نْ  هةٍ 

َ
ل �نْ عنَ �نِ  ِ��ی ى 

َ
َعل �ةَ  �نَ َمِد�ی

ْ
�ل َل  َد�نَ

ُه  �نَ
َ
َوك �نَ ِه  َعُ�ّوِ ِم�نْ  ی  ِ �ن

َّ
�ل ى 

َ
َعل  �ِ َع�ةِ �ی ِم�نْ سثِ ی  ِ �ن

َّ
�ل  �ُ

َ ��ث عنَ �ْس�ةَ �نَ ِه  َعُ�ّوِ ِم�نْ   �
َو هدنَ  �ِ َع�ةِ �ی سثِ

آنگاه  <؛  �نٌ �ی ُم�جِ ّلٌ  ُمصنِ َعُ�ّوٌ   �ُ
�نَّ �إِ  ِ َ���ن �یْ

َّ �لسث َعَمِل  ِم�نْ   �
هدنَ �َل  �ةَ  �ِ �یْ

َ
َعل ى  �نَ �ةَ �نَ ُموَ�ى 

كمال یافت ما به او مقام علم و  كه موسی به سن عقل و رشد رسید و حّد و 
كردیم و چنین است پاداش ما به مردم نیکوكار. و موسی )روزی(  نبّوت عطا 
مخفیانه وارد مصر شد و آن جا دید كه دو مرد با هم به جنگ و نزاع مشغولند 
این یک از شیعیان و پیروان وی )از بنی اسرائیل( بود و دیگری از دشمنان )از 
فرعونیان( بود. در آن حال آن شخص شیعه از موسی دادخواهی و یاری بر 

1 .  كهف، آیات 6۰ تا 66.
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ک به یاری مؤمن شتافت( و مشت  علیه آن دشمن خواست )موسی خشمنا
كار از فریب و  گفت: این  محکمی بر سینه او زد و بر زمین افتاد و ُمرد. موسی 

كننده آشکاری است«.1  گمراه  كه او دشمن و  وسوسه شیطان بود 
کردواورا ْیَطاِن«شیطاندرموسیوسوسه

َ
شبهه: براساس»َهذاِمْنَعَمِلالّش

گاهیشیطانبرانبیا که کهمردفرعونیرابکشدواین،دلیلبرایناست واداشت
چیرهمیشود.

گفتاینعملازشیطاناستاین که پاسخ: اواًلمنظورحضرتموسی؟ع؟
گشت،بلکهشیطانمقّدماتی کردهوبرمنچیره کهشیطاندرمنوسوسه نبود
گاهیبرای کهمنجرشدمنبهاینزحمتدچارشومچونشیطان کرد رافراهم
�َدى  �نَ دنْ  �إِ و�جَ  ُّ �ی

أَ
�  � َد�نَ ُكْ� َع�جْ >َو �دنْ کند.اینآیههمانند اولیاءخداایجادمزاحمتمی

��جٍ <است.پسشیطاننمیتواندشخصًابرانبیا
ْص�جٍ َو َع�نَ �نُ  �جِ

َ���نُ �یْ
َّ َى �لسث �نِ

ِى َمّسَ
�نّ
أَ
� �ُ َر�جَّ

چیرهشودوآنهاراوسوسهکند،وتحتفرمانخویشدرآوردبلکهمقّدماتیرافراهم
برساند. میآوردتابرانبیاآسیبوآزار

ثانیًاممکناستمشارالیه»هذا«دعوایآندونفربودهباشدنهضربهموسی؟ع؟
کهمنجربهقتلشد.همچنانکهمیتواندمشارالیه»هذا«خودانمردظالمباشد،

گردید. چنانچهدرخصوصفرزندنوح؟ع؟،عبارتعمٌلغیرصالحاطالق

آیه چهارم
ِ�ِه  �یْ

ٍ عنَ ى َ�ِ��ی�ث ِ
و� �ن و�نُ حنُ َ ُهْم َ��ةَّى �ی ْعِ��نْ َع�نْ

أَ
� � �نَ �نَ ��ةِ �یَ

آ
ى � ِ

و�نَ �ن و�نُ حنُ َ �نَ �ی �ی ِ �ن
َّ
ْ�ةَ �ل �ی

أَ
� َر� دنَ »>َو �إِ

�نَ <؛ چون  �ِلِم�ی
ْوِم �ل�نَّ �ةَ

ْ
ْكَ�ى َمَع �ل ِ

ْعَد �ل�نّ َ �ج ُعْد  �ةْ �ةَ لاَ  َ���نُ �نَ �یْ
َّ َک �لسث

�نَّ ِس�یَ �نْ ُ �ی  � ّمَ �إِ َو 

در  تا  بجوی  دوری  آنان  از  می كنند  استهزاء  را  ما  آیات  كه  دیدی  را  گروهی 

1 .  قصص، آیه 1۴-15.
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سخنی دیگر وارد شوند و چنانچه شیطان البّته فراموشت ساخت بعد از آن 
گروه ستمگران مجالست مکن«.1  كالم خدا شدی دیگر با  كه متذّكر 

توسط فراموشی نسبت گرامیش رسول به حکیم، خدای آیه، این  در شبهه: 
کهبرایشیطانامکانچیرهشدنبرشعور شیطانرامیدهد.پسمعلوممیشود

وفهموارادهپیامبرخداوجوددارد!
َ��جَ  �ةْ

ِى ِلاأَ
ّ
َ�نِ َر�ج ْهِد�ی َ �نْ �ی

أَ
ْل َعَسى � �ةَ َو �ةُ ِس�ی

� �نَ دنَ َک �إِ
َّ ُكْ� َر�ج پاسخ: اینآیه،نظیرآیه>َو �دنْ

<است.اینآیاتدرحکمتعلیموخطاببهپیامبر؟ص؟استگرچه
ً
د� � َرسثَ

ِم�نْ هدنَ

و است، عام خطاب آن لحن اّما باشد، پیامبر شخص است ممکن مخاطب
کاماًل برایتماممسلمانان.چوناصاًلپیامبربااینهانمینشست،واینهارا دستور
باب از وهشدارخدا، اینسفارش گفتهشد، قبال که وهمانطور میشناخت،
گرفتیم واقعمامسلمانهاموردنهیقرار کهدر اْسَمعییاجاِره«است، َکَاْعَنیَو ا »ِاّیَ

نهپیامبراکرم؟ص؟.2

پرسش های درس

عصمت با چه روشی به اثبات می رسد؟. 1
كنید..   عصمت را تعریف 
كنید..   اشکال سهو و نسیان در عصمت را بیان 
نظر اجماع علمای شیعه درباره سهو النبی؟ص؟ چیست؟.  
كنید..   یکی از ادله قرآن احمد بصری مبنی بر سهو النبی را تقریر 

یه االنبیاء.1 .  انعام، آیه 68. 2 .  ر.ک: آیت اهلل معرفت، تنز



 درس پانزدهم
رجعت و خالفت ائمه 

معصومین؟مهع؟





دوران پس از امام مهدی؟ع؟ ��
امام  از پس دوران چگونگی بحث مردم، بین  در موجود ابهامات  از یکی
تقسیم بخش سه به دوران این موجود، منابع به مراجعه با است. مهدی؟ع؟

میگردند:

الف. مهدیین �
روایاتمرتبطبابحثمهدیینپسازقائم؟ع؟،دربخشبررسیتواترمعنوی
باور  در که شد گفته لذا گرفت. قرار نقد و بررسی مورد وصیت موسوم حدیث
کهدارایمقاموصایتپیامبراکرم؟ص؟باشد شیعیان،حقیقتیباعنوانمهدیین،

وجودندارد.

ب. برپایی قیامت �
امام وفات از پس قیامت، برپایی خصوص در عبارتی مفید؟هر؟ شیخ

مهدی؟ع؟آوردهوآنرابهروایاتمعصومین؟مهع؟استناددادهاست:
�نَ  ِع�ی َ ْر�ج

أَ
� �َم�ةِ �جِ �یَ �ةِ

ْ
َل �ل �جْ

ا �ةَ
َّ
ل ؟ع؟ �إِ �ةِ ّمَ

اأُ
ْ
ِه �ل ِ َى  َمْهِدُی  َهدن ْم�نِ َ �نْ  �ی

َ
ُ� ل

�نَّ
أَ
��ةِ  � َو��یَ ُ� �لّ�ِ َ ْك�ث

أَ
»َو �

ِ�َس��جِ 
ْ
ِلل �َع�ةِ  �لّسَ �ُم  �یَ �ةِ َو  ْمَو��ةِ 

اأَ
ْ
�ل ُ�و�جِ  �نُ اَم��ةُ  

َ
َعل َو   ُ َهْ��ج

ْ
�ل َه�  �ی �نِ و�نُ 

ُ
ك �یَ  

ً
ْوم� َ �ی

امام  پس  روز  چهل  كه  می شود  برداشت  چنین  روایات  كثر  ا از  �ِء؛  �نَ َ حج
ْ
�ل َو 
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مهدی؟ع؟ قیامت بر پا می شود و در این زمان هرج و مرج شده و مردگان زنده 
شده و برای حساب و جزای محشر آماده می شوند«.1 

کردهاست،اماروایاتبه اینباره گرچهشیخمفیدادعای»روایاتفراوان«در ا
دستآمده،تنهادوروایتضعیفمیباشد:

روایت اول
�نِ  �جْ َعِلّىِ  �نُ  �جْ َحَس�نُ 

ْ
�ل  � �نَ

َ �ث
َ

�ّ�َ ٍل:  ِل�ی �نَ �نِ  �جْ ��نَ  �دنَ َ سث �نُ  �جْ ُل  صنْ �نَ
ْ
�ل ٍد  ُمَ�ّمَ و  ُ �ج

أَ
� حنُ  �یْ

َّ �لسث �َل  �ةَ

�نِ  ��نِ �جْ �جَ
أَ
�نِ ُمْسكَا�نَ َع�نْ � ِه �جْ

َ
ِد �لّل َسى َع�نْ َع�جْ �نِ ِع�ی �ِد �جْ َ���نَ َع�نْ َحّمَ ْ حج

�جِى �نَ
أَ
�نُ � �ٍل َو ��جْ

صنَّ �نَ

ى 
َّ
ِه َ�ل

َ
�َل َرُسوُل �لّل �َل  �ةَ ، �ةَ �ِرِ�ّىِ �نَ

ْ
َم��نَ �ل

ْ
اِلّىِ َع�نْ َسل

َ
ِهل

ْ
ٍس �ل �یْ

�نِ �ةَ ِم �جْ �یْ
َ
ِل�جَ َع�نْ ُسل عنْ �ةَ

ى.  �ةِ
�یَ �نْ

ُ
ُ� ك �ةُ �یَ �نْ

ُ
، �ْسُمُ� �ْسِمی َو ك �نِ ْ ُحَس�ی

ْ
ِ�َی �ل

َ
ِ� َول

ْ
�ِسُع ِم�نْ ُول

ِلِه: ... َو ُهَو �ل�ةَّ
آ
ِ� َو � �یْ

َ
ُه َعل

َ
�لّل

؛ 
ً
ْوم� َ �نَ �ی ِع�ی َ ْر�ج

أَ
� �َم�ةِ �جِ �یَ �ةِ

ْ
َل �ل �جْ

ا �ةَ
َّ
ل ِ�  �إِ �ةِ

َ
َه�ُء َدْول ِ �ة

و�نُ ��نْ
ُ
ك ا �یَ

َ
ْعَدُه، َو ل َ �هةِ �ج َح�یَ

ْ
ى �ل ِ

َ� �ن �یْ
ا �نَ

َ
ا َو ل

َ
ل
أَ
�

او  فرزندم حسین؟ع؟ است، اسم  از  فرزند  او نهمین  فرمود:  اكرم؟ص؟  پیامبر 
گاه باشید خیری بعد از زندگی او نیست  كنیه من است. آ كنیه او  اسم من و 

و پایان دولت او تا چهل روز قبل از قیامت است«.  

روایت دوم
 
ً
ْوم� َ �ی �نَ   ِع�ی َ ْر�ج

أَ
� �جِ �َم�ةِ  �یَ �ةِ

ْ
�ل َل   �جْ

�ةَ ا 
َّ
ل �إِ �ةِ  ّمَ

أُ
ا

ْ
�ل َمْهِدّیُ  ْم�نِ  �یَ ْم 

َ
ل  �ُ

�نَّ
أَ
�« ؟ع؟ :  �ِد�ةُ �لّصَ �َل  �ةَ َو 

َو  �ِء  �نَ َ حج
ْ
�ل َو  ِ�َس��جِ 

ْ
ِلل �َع�ةِ  �لّسَ �ِم  �یَ �ةِ َو  ْمَو��ةِ 

اأَ
ْ
�ل ُ�و�جِ  اَم��ةُ �نُ

َ
َعل َو   ُ َهْ��ج

ْ
�ل  �ِ �ی �نِ و�نُ 

ُ
ك �یَ

ِه؛ امام صادق؟ع؟ فرمود: مهدی این امت نمیرود مگر چهل روز 
َ
َد �لّل ُم ِع�نْ

ْ
ِعل

ْ
�ل

قبل از قیامت كه در آن زمان هرج و مرج شده و عالمات خروج اموات از قبر و 
برپایی قیامت برای حساب و جزاء دیده می شود و علم آن نزد خداست«.  

2.  كتاب سلمی بن قیس اهلالیل، ج 2، ص1.958 .  الرشاد یف معرفة حجج اهلل عىل العباد، ج 2، ص387.

3 .  روضة الواعظنی و بصیرة املتعظنی، ج 2، ص266.
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ج. رجعـت �
امام کهپسازظهور بهرجعتاست.بدینمعنا یکیازمسلماتشیعه،باور
از پس یکی معصومین؟مهع؟ ائمه همراه به الهی برگزیدگان  از برخی دوازدهم؟ع؟
کردهوخالفتوحکومتعدلاماممهدی؟ع؟راتاروزقیامت دیگریرجعت1

ادامهخواهندداد.

دالیل اثبات رجعت ��
اینامت دلیل اول: پیامبراکرم؟ص؟دربارهتکرارسنتوحوادثپیشینیاندر

فرمود:
ْعِل 

�ل�نَّ ْعِل �جِ
َو �ل�نَّ

ُه َ��نْ
ُ
ل ْ �ةِ ِم�ث ّمَ

اأُ
ْ
ِه  �ل ِ ى  َهدن ِ

�ن و�نُ  
ُ
ك �ةِ �یَ �ِل�نَ َمِم �لّسَ

اأُ
ْ
ى �ل ِ

�ن ّلُ َم� َك��نَ  »كُ
كامل و  كه در امت های پیشین رخ داد، با تطابق  ؛ هر اّتفاقی  هةِ

دنَّ �ةُ
ْ
�ل �جِ هةِ 

دنَّ �ةُ
ْ
�ل َو 

یاد، در این اّمت هم رخ می دهد.«   كم و ز بدون ذره ای 
کهیکیازسنتهایالهیدرباره آیاتوروایاتمتعددیداللتبرآندارند
امتهایپیشین،تحققرجعتبودهاست.لذاازرهگذرتکرارسنتهایالهی،
امام  از چنانچه کرد. پیدا یقین نیز پیامبر؟ص؟ امت در رجعت تکرار به میتوان

رضا؟ع؟پرسیدهشد:
�ةِ  �ِل�نَ َمِم �لّسَ

ى �لاأٌ ِ
د َك��نَ�ة �ن َه� �لَح�ةُّ َو �ةَ

�نَّ �؟ع؟ »�إِ �نَ �َل �لّ�َ �ةَ ؟ �نَ ع�ة �ج ى �لّ�َ ِ
وُل �ن �ةُ َم� �ةَ »�نَ

ى  ِ
ّلُ َم� َك��نَ �ن �ةِ كُ ّمَ

أٌ
ِه �لا ِ ى َهدن ِ

و�نُ �ن
ُ
ك ِه؟ص؟ �یَ

َ
�َل َرُسوُل �لّل د �ةَ �نُ َو �ةَ

آ
�� َه� �ل�ةِ َ��ةَ �جِ َو �نَ

ِه؛ نظر شما درباره رجعت چیست؟ 
دنَّ �ل�ةُ ِه �جِ

دنَّ عِل َو �ل�ةُ
َو �ل�نَّ �ةِ َ��ن �ِل�نَ َمِم �لّسَ

�لاأُ

امام رضا؟ع؟ فرمودند: رجعت، حق است. در اّمت های سابق بوده و قرآن 
یرا پیامبر اكرم؟ص؟  در این باره شهادت می دهد. در این اّمت نیز خواهد بود؛ ز

1 .  فالن یؤمن بالرجعة أی بالرجوع ایل الدنیا بعد موهتا. الصحاح، ج3، ص1216.
2 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص53۰. االعتقادات، ص62. إعالم الورى بأعالم اهلدى )ط - القدمیة(، ص۴76.
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فرمود: هر چه در اّمت های پیشین اتفاق افتاده است، با تطبیق كامل و بدون 
یاد، در این اّمت هم اتفاق می افتد«.1  كم و ز ذره ای 

ارتباطبااینامرفرمود: همچنینامامصادق؟ع؟در
 � م��ة

أ
� و ��ن �لّله � �ی ص�ة ع�ن ك� �ة م دن �ن هلكو�، �ث �ی هله و م�له �ل�ن

أ
و�ج  � �ی

أ
»��نّ  �لّله  رّد على  �

ّمَ 
ُ و� �ث ُه ُمو�ةُ

َ
ُهُم �لّل

َ
�َل ل �ة ، »�نَ لو�ن

أ
�رهم و هم � و� م�ن د�ی ��ج �ن �ن �ی ص�ة �ل�ن �ه، و �ة ��ی

أ
و �

�نى  ع�ة  �ل��ج ك�  �ن �ی �ن  ك�ی لك  دن ع  م�ی حج �ج  �ّ �ة
أ
� م�ن  �ن �ل:  �ة م  �ث لك  دن  � �ی عن و  �ُهْم«  ْ��ی

أَ
�

�نى  �ى  حج �ی �لا و  ى ء  لى �ث �ج �ة �ء  �ی �ج ��ن �نى �لامم  �ى  ى؟ص؟: م� �ج �ج �ل�ن �ل  �ة د  �ة �؟ و  �ی �ل��ن

كه تلف  یا مالش  بودند،  مرده  ایوب؟ع؟ كه  اهل بیت  له؛ خداوند  م�ث �م�ةى 

شده بود، را به وی برگرداند. سپس قّصه عزیر را - كه مرد و سپس زنده شد- و 
كه از ترس مرگ، از وطن آواره شدند و خداوند ایشان را میراند  قّصه كسانی را 
كه به اینها اقرار دارند، چگونه  كرد و دیگران را نقل می كند: آنان  و دوباره زنده 
رجعت دنیا را منکر می شوند، در صورتی كه پیامبر اكرم؟ص؟ فرمود: هیچ چیز 
كه در اّمت من هم واقع  گذشته واقع نشده است مگر این  در اّمت پیامبران 

می شود«.  
کریمبروقوعرجعتشهادتدادهاند.بهعنواننمونهدر دلیل دوم: آیاتقرآن

کریمآمدهاست: قرآن
ى  روز و  <؛  عو�ن ورن �ی هم  �ن  � �ن ��ةِ �ی

آ
� �جِ �جُ  ِ

دنّ
َ
ك �یُ �نْ  ِمّمَ  

ً
ا ْو�ج �نَ �ةٍ  ّمَ

أُ
� ّلِ  كُ ِم�نْ   �ُ ُ ْحسث

�نَ ْوَم  َ �ی »>َو 
كه آیات ما را تکذیب می كردند محشور  كسانی  كه ما از هر اّمتی، گروهی از 

یم تا به یکدیگر ملحق شوند«.   می كنیم؛ و آنها را نگه می دار
روزقیامتاست،زیراحشر کهحشردرآن،غیرازحشردر ازظاهرآیهبرمیآید

1 .  عیون اخبار الّرضا، ج2، ص2۰۰. الیقاظ، ص 1۰7، ح18. حباراالنوار، ج25، ص 135.
2 .  الیقاظ، ص 1۰8، ح19. خرائج و جرائح، ج2، ص 93۴-933.

3 .  منل، آیه 83.
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آن روزقیامتاختصاصبهیكفوجازهرامتندارد،بلکهتمامیامتهادر در
نفر <1،یک

ً
���َ

أَ
� ُهْم  ِم�نْ �ِدْر  عن �نُ ْم 

َ
ل �نَ �ُهْم  ْ��ن َ َ�سث >َو  آیه بهحکم وحتی محشورمیشوند

اینآیهمیفرماید:ازهرامتیفوجیرامحشورمیکنیم.2 همازقلمنمیافتد،امادر
علمای و مفسرین اتفاق به قریب کثریت ا همچنین و معصومین؟مهع؟3 روایات

شیعه،اینآیهرامرتبطبارجعتدانستهاند.۴
کهبرتحققوحتمیبودنرجعتشهادتدادهو دلیل سوم: روایاتمتعددی

امامباقر؟ع؟نقلشدهاست: ایامالهیدانستهاند.بهعنواننمونهاز آنرااز
ْوَم  َ �ةٌ �ی

َ ا�ث
َ
ل

َ ّلَ �ث ِه  َع�نَّ َو �جَ
َ
�ُم  �لّل �یَّ

أَ
وُل  »� �ةُ َ ٍ�؟ع؟ �ی ْع�نَ َ � �ج �جَ

أَ
�َل َسِمْع�ةُ � �ِط �ةَ

َح�نَّ
ْ
�نًّى �ل َ َع�نْ ُم�ث

؛ ایام خداوند سه روز است. روز قیام  �َم�ةِ �یَ �ةِ
ْ
ْوَم �ل َ هةِ َو �ی َ�ّ

َ
ك

ْ
ْوَم �ل َ ُم َو �ی ��أِ �ةَ

ْ
وُم �ل �ةُ َ �ی

قائم؟ع؟، روز بازگشت و رجعت و روز قیامت.«.  

رجعت معصومین؟مهع؟ ��
کهتمامیمعصومین؟مهع؟بههمراهبهترینوبدترین روایاتاشارهبهآندارند
امامصادق؟ع؟آمده روایتیاز افرادزمانخودرجعتمیکند.بهعنواننمونهدر

است:
وُل  »َم� ِم�نْ   �ةُ َ ِه؟ع؟ �ی

َ
ِد �لّل � َع�جْ �جَ

أَ
� �َل: َسِمْع�ةُ  ، �ةَ َعِمّیِ ْ �ث حنَ

ْ
�نِ َعْمٍ�و �ل ِم �جْ ِ��ی

َ
ك

ْ
ِد �ل َع�نْ َع�جْ

ِم�نَ  ُموأْ
ْ
ّلَ �ل ُه َع�نَّ َو �جَ

َ
َل  �لّل ِد�ی ى �یُ

ى َدْهِ�ِه َ��ةَّ ِ
ُ� �ن ��جِ �نَ

ْ
ّ�ُ َو �ل �جَ

ْ
ّ�ُ َمَعُ� �ل

ُ
ك َ ا َو �ی

َّ
ل ٍ �إِ ْ��ن ى �ةَ ِ

َم�ٍم  �ن �إِ

صادق؟ع؟  امام  از  می گوید:  الخثعمی  عمرو  بن  عبدالکریم  ِ�؛  َكا�نِ
ْ
�ل ِم�نَ 

2 .  املیزان یف تفسیر القرآن، ج 15، ص1.397 .  كهف، آیه ۴7.

 
َ

ِقَیاَمِة- َفَقال
ْ
ا یِف ال َ وَن ِإهّنَ

ُ
ُت َیُقول

ْ
اُس ِفهَیا ُقل  الّنَ

ُ
 َما َیُقول

َ
 َفَقال

ً
ٍة َفْوجا ّمَ

ُ
ِ أ

ّ
ُشُر ِمْن ُكل ْ  َعْن أُبو َعبِداهلل؟ع؟ َقْوِلِه  َو َیْوَم حنَ

َ
3 .  ُسِئل

ِقَیاَمِة- َفَهِذِه  »َو 
ْ
ا آَیُة ال ّمَ

َ
ْجَعِة َفأ ا َذِلَك یِف الّرَ َ َباِقنَی ِإّنَ

ْ
 َو َیَذُر ال

ً
ٍة َفْوجا ّمَ

ُ
ِ أ

ّ
ِقَیاَمِة ِمْن ُكل

ْ
ُشُر اهلُل یِف َیْوِم ال ُبو َعْبِد اهلِل؟ع؟ حَیْ

َ
أ

«. خمتصر البصائر، ص91.
ً
 َقْوِلِه  َمْوِعدا

َ
ا ِإیل

ً
َك َصّف ّبِ - َو ُعِرُضوا َعىل  َر

ً
َحدا

َ
ْم أ ْم ُنغاِدْر ِمهْنُ

َ
َحَشْرناُهْم َفل

5 .  اخلصال، ج 1، ص۴.1۰8 .  االعتقادات، ص 62.
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شنیدم كه فرمود: هیچ امامی در قرنی نیست مگر این كه با او نیکوكار و فاجر 
كافر چیره می گرداند«.1  كه خداوند مؤمن را بر  در زمانش بر می گردند تا این 

امامسجاد؟ع؟آمدهاست: روایتیاز همچنیندر
َك  �یْ

َ
َعل َ��نَ  �نَ ی  ِ �ن

َّ
�ل �نَّ  »�إِ ْوِلِه:  �ةَ ى  ِ

�ن ؟ع؟   �نِ ْ ُحَس�ی
ْ
�ل �نِ  �جْ َعِلّىِ  َع�نْ  ِلّىِ  ُ كَا�ج

ْ
�ل اِلٍ�  �جِى �نَ

أَ
� َع�نْ 

َو  ؟ع؟  �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ
ْ
�ل  �ُ ِم�ی

أَ
� َو  ْم ؟ص؟ 

ُ
ك �یُّ �جِ

�نَ ْم  
ُ
ك �یْ

َ
ل �إِ ُع   ْ��جِ َ »�ی �َل  �ةَ َمع�ٍد«  لى   �إِ َك 

ُ
��ّد

َ
ل �نَ 

آ
��ْ �ةُ

ْ
�ل

؟مهع؟؛ امام سجاد؟ع؟ فرمود: مراد این آیه قرآن »در حقیقت همان كسی  �ةُ ّمَ �أِ
اأَ

ْ
�ل

كه این قرآن را بر تو فرض كرد، یقینا تو را به سوی وعده گاه باز می گرداند«، این 
كه؛ پیامبرتان؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ و سایر ائمه؟مهع؟ را به سوی شما  است 

باز می گرداند«.  

اولین رجعت کننده �
گروهتقسیممیگردد: کنندگانبهدو اولینرجعت

الف.پسازظهورحضرتمهدی؟ع؟،بیستوهفتتنازمؤمنینبهعنوان
روایات  در کرد. ازمعصومین؟مهع؟رجعتخواهند پیش مؤمنین، از اولیندسته

آمدهاست:
�ة  �ی �ل�ج  � هدن ه�  �ن م�ن   م   ��أ �ل�ة ه�  �ن  � دن »�إ �هلل؟ع؟:  د  ع�ج و  �ج

أ
� �ل  �ة �ل:  �ة ل  صنّ �لم�ن ع�ن 

وم مو�ى، و  لا م�ن �ة � ر�ج ع�ة عسث ر�ج
أ
� هم  لا، م�ن �ن ر�ج ��ی ع�ة و عسث ع�ث �هلل مع� س�ج �ج

�حا�ج 
أ
«  و � و�نَ

ُ
ْعِدل َ ِ� �ی ِ َو �جِ

َح�ةّ
ْ
�ل ْهُدو�نَ �جِ َ �ةٌ �ی ّمَ

أُ
ْوِم ُمو�ى  � �ل �هلل: »َو ِم�نْ �ةَ �ن �ة �ی �ن

ّ
هم �ل

و�ن  �ن �ن ع �ج وسث ، و �ی �عو�ن ل �ن
آ
م�ن � ص�ری، و موأ �ن � �لاأ ا�ج د�د و �ج ، و �لم�ة �ة �ی م��ن �لكه�ن �ث

كعبه  از پشت  كه قائم؟ع؟  و هو وصّى مو�ى؛ امام صادق؟ع؟ فرمود: زمانی 

ظهور نماید، خداوند با او بیست و هفت تن را مبعوث می گردان، كه چهارده 

1 .  خمتصر البصائر، ص115. مدینة املعاجز، ج3، ص1۰1. االیقاظ من اهلجعة بالبرهان عىل الرجعة، ص333.
2 .  تفسیر القمی، ج 2، ص1۴7. خمتصر البصائر، ص156. الیقاظ من اهلجعة بالبرهان عىل الرجعة، ص3۴۴.
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كه خداوند در شأن آنها فرمود:  تن ایشان از امت موسی؟ع؟ است. همانانی 
كه به حق راهنمایی می كنند و به  »و از میان امت موسی جماعتی هستند 
كهف و مقداد و جابر انصاری و مؤمن آل  حق داوری می كنند« و اصحاب 

فرعون و یوشع بن نون وصی موسی؟ع؟«.1 
در صادق؟ع؟ امام معصومین؟مهع؟: میان از حسین؟ع؟ امام رجعت ب.

کنندهازمیانمعصومین؟مهع؟فرمود: خصوصاولینرجعت
�نَ  ِع�ی َ ْر�ج

أَ
� ْر�نِ 

اأَ
ْ
�ل ى  ِ

�ن  ُ �ث
ُ
ْمك َ �ی َو  ؟ع؟،  َعِلّىٍ �نُ  �جْ �نُ  ْ ُحَس�ی

ْ
�ل َع�ةِ  ْ �ج �لّ�َ ى  ِ

�ن  ُ�ّ
ُ
ك َ �ی َم�نْ   َل   ّوَ

أَ
� �نَّ  »�إِ

رجعت  دنیا  به  كه  شخصی  اولین  ِ�؛  �یْ
�نَ َع�یْ ى 

َ
َعل �ُه  �جَ َ�ا�جِ َط  َْس�ةُ �ی َ��ةَّى   ، �ةً َس�نَ

خواهد  زندگی  زمین  در  آنقدر  ایشان  است.  ؟ع؟  حسین  امام  كرد،  خواهد 
نمود تا آنکه از فرط پیری دو ابروی او بر چشمانش بیافتد«.  

ادعای احمد بصری درباره رجعت ��
کهمتوجهمسألهمهدیینوتعارضآنبا گریزازاشکاالتی احمدبصریجهت

کهموردبررسیقرارمیگیرد: رجعتدارد،بهدوادعایمهمدستزدهاست

الف. رجعت بعد از مهدی دوازدهم �
اماممهدی؟ع؟نیست،بلکهپس از کهعالمرجعت،پس باورند براین آنان
گفته اتمامحکومتمهدیدوازدهممحققخواهدشد.چنانچهاحمدبصری از

است:
مالرجعةیبدأمعنهایةملکالمهدیالثانیعشروهوالقائمالذییخرج

َ
»عال

1 .  حلیة األبرار یف أحوال حممد و آله األطهار؟مهع؟، ج 6، ص3۰3 و دالئل االمامه، ص2۴7. املحجة یف مانزل یف القامئ 
احلجه؟ع؟. تفسیر عیایش، ج2، ص32. االرشاد یف معرفة حجج اهلل عىل العباد، ج2، ص386. اعالم الوری، ص۴36. 
كشف الغمة یف معرفة االمئه، ج2، ص۴66. االیقاظ من اهلجعه بالبرهان عهىل الرجعة، ص237. حبار االنوار، ج53، ص91.

2 .  حبار االنوار، ج 53 ، ص 63-6۴، ح 5۴.
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او علیهالحسین؟ع؟؛عالمرجعهبااتمامحکومتمهدیدوازدهمآغازمیشودو
اوخواهدآمد!«.1 کهحسینبنعلی؟ع؟پساز همانقائمیاست

کههیچروایتیوجود کردهوادعامیکند ناظمالعقیلینیزبراینمسألهتحدی
الحسن؟ع؟ حجتبن امام  از بعد حسین؟ع؟ امام رجعت کند بیان که ندارد
یارجعتبعد ازمهدی بهرجعتبعد روایاتاشاره بلکههمه صورتمیگیرد.
این  ازمهدییندوازدگانهمیباشد.ویدر کهآنهمآخرینمهدی قائمدارند  از

گفتهاست: تحدی
»لمتردروایةقطتنصعلیإناالمامالمهدی؟ع؟یسلمهالالمامالحسین؟ع؟
کهبهتسلیمامراز وأتحدیبأنیأتیبروایةصریحة؛هیچروایتیواردنشدهاست
ومنتحدیمیکنمیک باشد کرده امامحسین؟ع؟تصریح به اماممهدی؟ع؟

اینخصوصبیاورد«.2 روایتصریحدر
درپاسخبهادعایاحمدبصریوهمچنینتحدیناظمالعقیلی،بهروایاتی
امامدوازدهم؟ع؟داللتداشته کهبهرجعتامامحسین؟ع؟پساز اشارهمیشود

کردهاند: وبهنامآنحضرتتصریح

روایت اول
اینروایت،امامحسین؟ع؟بهرجعتخوددرزمانظهورحضرت»الحجة در

بنالحسن؟ع؟«تصریحمیفرماید:
امامصادق؟ع؟فرمودند:»امامحسینبنعلی؟ع؟یکشبقبلازشهادتش
کهای گفت که:روزیرسولخدا؟ص؟بامن کردهفرمود بهاصحابخودخطاب
کهآنرا کهترابسویعراقبرسانندوفرودآورندتورابهزمینی فرزندمنزودباشد
گویندوتودرآنزمینشهیدشویوجماعتیباتوشهیدشوند.به کربال عموراو

2 .  سامری عصر ظهور، ص۴5. 1 .  الرجعة ثالث ایام اهلل الكبری، ص2۴.
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کردهومنفردا کهرسولخدا؟ص؟بامن کهنزدیکشدهاستآنعهدی تحقیق
رادوست برگشتن که ازشما کس کرد،پسهر نزدآنحضرترحلتخواهم به
کهمناورااذنبرگشتندادمواوازمن کهدرهمینشببرگردد میدارد،میباید
ایشان نمود، تمام مبالغه و کید تا آنجناب باب این  در است. اجازه و درحل
توهرگز از یمو کهتوراوانمیگذار که:بهخداقسم گفتند راضیبهبرگشتننشدندو
جدانمیشویمتابهجائیکهواردمیگردیمانیزواردگردیم.آنحضرتچونحال
کهبعد که:بشارتبادشمارابهبهشت،بهخداقسم آنانرامشاهدهنمودفرمود
کردتاخداوندتعالیماراوشمارادر آنچهبرماجاریشودآنقدرمکثخواهیم از
کشیدازظالمانوما کهقائمماظاهرشودبیرونآورد،پسانتقامخواهد آنهنگام
بهانواععذابو گرفتار کردایشانرادرسالسلواغاللو وشمامشاهدهخواهیم
نکال.گفتندباآنحضرتکه:کیستقائمشماایفرزندرسولخدا؟آنحضرت
کهملقباستبه اوالدفرزندمنمحمدبنعلی که:فرزندهفتمیناستاز فرمود
باقرواوحجتبنحسنبنعلیبنمحمدبنعلیبنموسیبنجعفربنمحمد
آن وبعداز کهغایبخواهدشدمدتیدراز کسی بنعلیفرزندمنواوستآن
از باشد آنچنانکهپرشده وداد ازعدل را کردزمین پرخواهد و ظاهرخواهدشد

جوروظلم«.1

1 .  فضل بن الشاذان النیشابوری حدثنا احلسن بن حمبوب عن مالک بن عطیه عن ایب صفیه ثابت بن دینار عن ایب 
جعفر؟ع؟ قال: »قال احلسنی بن عىل بن ابیطالب قبل ان یقتل بلیله واحده: ان رسول اهلل قال یل: یا بین، انک ستساق 
ایل العراق، و تنزل یف ارض یقال هلا)عموراء( و كربال، و انک تستشهد هبا و یستشهد معک مجاعه. وقد قرب ما عهد ایل 
ین راحل الیه غدا مفن احب منكم االنصراف فلینصرف یف هذه الیله، فایّن قد اذنت له، و هو مین یف حل 

ّ
رسول اهلل؟ص؟ وا

كیدا بلیغا و قالوا: واهلل مانفارقک ابدا حیت نرد موردک. فلما رای ذلک قال: فابشروا باجلنه فواهلل امّنا  ّكد فیما قاله تا و ا
منكث ماشاء اهلل تعایل بعد مایری علینا ث خیرجنا اهلل و اّیاكم حنی یظهر قامئنا فینتقم من الظاملنی و انا و انت نشاهدهم 
یف السالسل و االغالل و انواع العذاب و النكال. فقیل له: من قامئكم یا بن رسول اهلل؟ قال: السابع من ولد ابین حممدبن 
عىل الباقر و هو احلجة بن احلسن بن عىل بن حممد بن عىل بن مویس بن جعفر بن حممد بن عىل ابین و هو الذی یغیب مده 
یله، ث یظهر و میال االرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما«. اثبات الرجعه، فضل بن الشاذان النیشابوری، ص  طو

36 و خمتصر كفایة املهتدی، میرلوحی، ص 1۰5 و 1۰6،  ح 19.
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روایت دوم
حتی و ائمه؟مهع؟ همه و سلمان رجعت به اکرم؟ص؟ پیامبر روایت، این  در
ِه«تصریح

َ
ِ �لّل

َح�ةّ ُم �جِ ��أِ �ةَ
ْ
�ِ��ةُ �ل

، َو �ل�نَّ َمْهِدّىُ
ْ
َحَس�نِ �ل

ْ
�نُ �ل رجعتخودشاندرزمانظهور»��جْ

میفرماید:
كه به محضر پیامبر اكرم؟ص؟ رسیدم.  »از سلمان فارسی روایت شده است 
مبعوث  را  پیامبری  پروردگار هیچ  ای سلمان!  فرمود:  و  نمود  به من  نگاهی 
كردم  عرض  داد.  قرار  جانشین  و  وصی  نفر  دوازده  او  برای  كه  آن  جز  نکرده 
را تا حسین؟ع؟ می دانی. سپس  آنان  برایم بگویید. فرمود: اسامی  آنان  نام 
سیدالعابدین علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسی بن 
علی  بن  حسن  محمد،  بن  علی  علی،  بن  محمد  موسی،  بن  علی  جعفر، 
سلمان  اهلل.  بامر  القائم  الناطق  المهدی  الحسن  بن  حجة  ایشان  از  پس  و 
كت شدم و پس از آن عرض كردم، آیا من آنان را خواهم دید؟  می گوید: من سا
كه معرفت در حق  كسانی  حضرت فرمود: ای سلمان شما و امثال شما از 
گفت: من شکر و سپاس پروردگار  ائمه دارند؛ آنان را درک می كنید. سلمان 
آیا  كردم ای رسول خدا!  این فیض عظمی. عرض  برای خاطر  آوردم  را بجا 
كه وعده  گاه  من تا آن زمان حیات دارم؟ آن حضرت تالوت فرمود »پس آن 
كه سخت نیرومندند  ]تحقق [ نخستین آن دو فرا رسد، بندگانی از خود را 
یم، تا میان خانه هایتان برای قتل و غارت شما و این تهدید  بر شما می گمار
تحقق یافتنی است. پس از چندی دوباره شما را بر آنان چیره می كنیم و شما 
را با اموال و پسران یاری می دهیم و ]تعداد[ نفرات شما را بیشتر می گردانیم«. 
كردم: ای رسول خدا! شما هم به دنیا برمی گردید؟ فرمود: ای سلمان،  عرض 
كه  كه مرا به رسالت فرستاده من و علی و فرزندانش و هر آن  به آن خدایی 
كنند و هر مؤمن خالص  با ماست بر می گردیم. شیطان و تابعین او را حاضر 
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كافرین و  كافر خالص به دنیا برگردد و خداوند به دست مؤمنین انتقام از  و 
كرد. و ما هستیم تأویل  كس ظلم نخواهد  ستمکاران بکشد. خدا به هیچ 
كه در آن سرزمین فرو دست شده بودند منت  كسانی  این آیه »و خواستیم بر 
كنیم« سلمان  نهیم و آنان را پیشوایان ]مردم[ گردانیم و ایشان را وارث زمین 

كنم«.1 كی ندارم و مرگ را مالقات  كردم: ای رسول خدا من با گفت عرض 

روایت سوم
اینروایت،امامصادق؟ع؟بهرجعتامامحسین؟ع؟ویارانشاندرزمان در

اماممهدی؟ع؟تصریحمیفرماید:
آمدن  برای  آیا  پرسیدم:  صادق؟ع؟  امام  از  می گوید:  عمر  بن  »مفضل 
مردم  كه  است  مشخصی  وقت  كشیم  می  را  انتظارش  كه  مهدی؟ع؟ 

ْ َیْبَعْث   ملَ
َّ

َماُن  ِإّنَ اهلَل َعّزَ َو َجل
ْ
 : َیا َسل

َ
َ  َقال ا َنَظَر ِإیلَ ّمَ

َ
 َفل

ً
ْیِه َو آِلِه َیْوما

َ
 اهلُل َعل

َّ
 َرُسوِل اهلِل َصىل

َ
ُت َعىل

ْ
: َدَخل

َ
َماَن َقال

ْ
1 .  َعْن َسل

ُد  َّ َسّیِ : ثُ
َ

، َقال َسنْیِ ُ  احلْ
َ

: َقْد َعَرْفَت ِإیل
َ

ْم؟ َقال  ِلی هِبِ
َ

یّن
َ
 اهلِل َفأ

َ
ُت: َیا َرُسول

ْ
،... َفُقل

ً
ُه اْثیَنْ َعَشَر َنِقیبا

َ
 ل

َ
 َجَعل

َّ
 ِإال

ً
 َرُسوال

َ
 َو ال

ً
َنِبّیا

ٍد ِلَساُن  ّمَ َّ َجْعَفُر ْبُن حُمَ ْرَسِلنَی ثُ ُ نَی َو الْ ِبّیِ
یَن ِمَن الّنَ ِخِر

ْ
ِلنَی َو ال ّوَ

َ ْ
ِم األ

ْ
ُد ْبُن َعىِلٍّ َباِقُر ِعل ّمَ ُدُه: حُمَ

َ
َّ َول ؛ ثُ َسنْیِ ُ َعاِبِدیَن: َعىِلُّ ْبُن احلْ

ْ
ال

ْخَتاُر  ُ َواُد الْ َ ُد ْبُن َعىِلٍّ اجلْ ّمَ َّ حُمَ ْمِر اهلِل، ثُ
َ
َضا أِل َّ َعىِلُّ ْبُن ُمویَس الّرِ  یِف اهلِل، ثُ

ً
َكاِظُم َغْیَظُه َصْبرا

ْ
َّ ُمویَس ْبُن َجْعَفٍر ال اِدُق، ثُ اهلِل الّصَ

ُة  َّ اْبُنُه ُحّجَ ، ثُ َعْسَكِرّیُ
ْ
 ِدیِن اهلِل ال

َ
ِمنُی َعىل

َ ْ
اِمُت األ َسُن ْبُن َعىِلٍّ الّصَ َ َّ احلْ  اهلِل، ثُ

َ
اِدی ِإیل َ ٍد الْ ّمَ َّ َعىِلُّ ْبُن حُمَ ِق اهلِل، ثُ

ْ
ِمْن َخل

َماَن 
ْ
 ِلَسل

َ
یّن

َ
 اهلِل َفأ

َ
ُت: َیا َرُسول

ْ
َّ ُقل َماُن: َفَبَكْیُت، ثُ

ْ
 َسل

َ
ّقِ اهلِل. َقال َقامِئُ حِبَ

ْ
اِطُق ال ، َو الّنَ ْهِدّىُ َ َسِن الْ َ ِه اْبُن احلْ اُه ِبامْسِ

ٌن مَسَّ
َ

اهلِل ُفال
ُت: َیا 

ْ
َّ ُقل ، ثُ

ً
َماُن: َفَشَكْرُت اهلَل َكِثیرا

ْ
 َسل

َ
ْعِرَفِة، َقال َ ِقیَقِة الْ ُهْم حِبَ

َّ
َك َو َمْن َتَوال

ُ
ْمَثال

َ
َك ُمْدِرُكُهْم َو أ َماُن ِإّنَ

ْ
: َیا َسل

َ
ِكِهْم؟ َقال ِبِإْدَرا

ٍس َشِدیٍد َفجاُسوا 
ْ
ویِل َبأ

ُ
نا أ

َ
 ل
ً
ْیُكْم ِعبادا

َ
والمُها َبَعْثنا َعل

ُ
 َفِإذا جاَء َوْعُد أ

ْ
َماُن اْقَرأ

ْ
: َیا َسل

َ
 َعْهِدِهْم َقال

َ
 ِإیل

ٌ
ل  اهلِل! ِإیّنِ ُمَؤّجَ

َ
َرُسول

َماُن: َفاْشَتّدَ 
ْ
 َسل

َ
 َقال

ً
ْكَثَر َنِفیرا

َ
ُكْم أ نا

ْ
ْمواٍل َو َبِننَی َو َجَعل

َ
ُكْم ِبأ ْمَدْدنا

َ
ْم َو أ هْیِ

َ
َة َعل َكّرَ

ْ
ُكُم ال

َ
َّ َرَدْدنا ل  ثُ

ً
 َمْفُعوال

ً
یاِر َو كاَن َوْعدا  الّدِ

َ
ِخالل

َسِن َو  َ ِبَعْهٍد ِمیّنِ َو ِبَعىِلٍّ َو َفاِطَمَة َو احلْ
َ
ُه ل  ِإّنَ

ً
دا ّمَ  حُمَ

َ
ْرَسل

َ
ِذی أ

َّ
: ِإی َو ال

َ
 اهلِل! ِبَعْهٍد ِمْنَك؟ َفَقال

َ
ُت: َیا َرُسول

ْ
ُبَكایِئ َو َشْویِق َو ُقل

َیاَن  ِ
ْ

َض ال  َمْن حَمَ
ُّ

َیْحُضَرّنَ ِإْبِلیُس َو ُجُنوُدُه َو ُكل
َ
َّ ل َماُن، ثُ

ْ
وٍم ِفیَنا، ِإی َو اهلِل َیا َسل

ُ
ا َو َمْظل ِ َمْن ُهَو ِمّنَ

ّ
ٍة، َو ُكل ِئَّ

َ
َسنْیِ َو ِتْسَعِة أ ُ احلْ

  َهِذِه 
ُ

یل ِو
ْ
ِری َتأ ، َو َیْ

ً
َحدا

َ
َك أ ّبُ اَراِت [ َو ال َیْظِلُم َر

َ
ْوَتاِر َو التراث ]الّث

َ ْ
ِقَصاِص َو األ

ْ
، َحیّتَ ُیْؤَخَذ ِبال

ً
ضا ُكْفَر حَمْ

ْ
َض ال ، َو حَمَ

ً
ضا حَمْ

َن َو  ْرِض َو ُنِرَی ِفْرَعْو
َ ْ
ْم یِف األ ُ َن لَ ّكِ واِرِثنَی َو ُنَ

ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ ًة َو جنَ ِئَّ

َ
ُهْم أ

َ
َعل ْ ْرِض َو جنَ

َ ْ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا یِف األ

َّ
 ال

َ
ّنَ َعىل ْن َنُ

َ
یُد أ َیِة َو ُنِر

ْ
ال

ْیِه َو آِلِه َو َما 
َ
 اهلُل َعل

َّ
َماُن ِرىَض اهلُل َعْنُه: َفُقْمُت ِمْن َبنْیِ َیَدْی َرُسوِل اهلِل َصىل

ْ
 َسل

َ
َذُروَن  َقال ْم ما كاُنوا حَیْ هاماَن َو ُجُنوَدمُها ِمهْنُ

ِقَیُه«. مقتضب األثر یف النص عىل األمئة الثین عشر، ص6.
َ
ْو ل

َ
ْوَت أ َ ِقَ الْ

َ
َماُن َمیَت ل

ْ
ُیَباِلی َسل
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كه وقتی برای ظهورش مشخص  بدانند؟ امام؟ع؟ فرمود: قسم به خداوند 
كرد: ای سرور من! در وقت والدتش  نشده تا شیعیان بدانند. مفضل عرض 
نیز دیده می شود؟ فرمود: آری به خدا قسم از ساعت والدتش تا وقت وفات 
در شعبان سال 7   هجری  او  دیده می شود... والدت  بزرگوارش؟ع؟  پدر 
در  را  او  امام؟ع؟  مؤمنین  است.  سال    هـ.ق(  در  مشهور  نقل  قمری)به 
پس  و  می بینند...  عسگری؟ع؟(  حسن  امام  وفات  )زمان  هـ.ق     0 سال 
كه همه چشم ها  تا زمانی  را نمی بیند  او  آنکه غایب شد، هیچ چشمی  از 
كرد: یا سیدی هفتاد و دو نفر اصحاب ابی عبداهلل  او را ببیند. مفضل عرض 
الحسین؟ع؟ هم با ایشان ظاهر می شوند؟ امام؟ع؟ فرمود: امام حسین؟ع؟ 
پوشیده  سیاهی  عمامه  حالیکه  در  خود،  شیعیان  از  صدیق  دوازده هزار  در 

است ظاهر میشود«.1

روایت چهارم
اینروایت،امامصادق؟ع؟بهرجعتامامحسین؟ع؟ویارانشاندرزمان در

ُم«تصریحمیکند: ��أِ �ةَ
ْ
�ةُ �ل َّ ُح�ج

ْ
»�ل

شریفه:  آیه  از  مقصود  و  ؟ع؟،  قائم  امام  ظهور  یعنی  ُعولًا<  َم�نْ  
ً
َوْع�� كا�نَ  >َو 

ِد ْبِن  ّمَ ُفَراِت، َعْن حُمَ
ْ
ِد ْبِن َنْصٍر، َعْن ُعَمَر ْبِن ال ّمَ یِب ُشَعْیٍب حُمَ

َ
، َعْن أ نْیِ َسِنّیَ َ  َو َعىِلِّ ْبِن َعْبِد اهلِل احلْ

َ
اِعیل ِد ْبِن ِإمْسَ ّمَ 1 .  َعْن حُمَ

ُمُه 
َ
ٍت َیْعل

َ
؟ع؟ ِمْن َوْقٍت ُمَوّق ْهِدّیِ َ ْنَتَظِر الْ ُ ُموِل الْ

ْ
َمأ

ْ
 ِلل

ْ
اِدَق؟ع؟ َهل ِدَی الّصَ ُت َسّیِ

ْ
ل
َ
:  َسأ

َ
ِل ْبِن ُعَمَر، َقال

َ
َفّض ُ ِل، َعِن الْ

َ
َفّض ُ الْ

؟ع؟: 
َ

َدِتِه؟ َقال
َ

 ُیَرى َوْقَت ِوال
َ

ِدی َو ال : َیا َسّیِ
ُ

ل
َ

َفّض ُ  الْ
َ

ُمُه ِشیَعُتَنا. َقال
َ
َت ُظُهوَرُه ِبَوْقٍت َیْعل ْن ُیَوّقِ

َ
: َحاَش هلِلَِّ أ

َ
اُس؟ َفَقال الّنَ

ِسنَی َو ِماَئَتنْیِ ... َیَرى  َدِتِه ... ِمْن َشْعَباَن َسَنَة َسْبٍع َو َخْ
َ

 ِوال
ُ

ل ّوَ
َ
ِبیِه ... أ

َ
 َساَعِة َوَفاِة أ

َ
َدِتِه ِإیل

َ
ُیَرى ِمْن َساَعِة ِوال

َ
، َو اهلِل ل

َ
َبىل

َی َو 
َ

: َیا َمْوال
ُ

ل
َ

َفّض ُ  الْ
َ

. َقال  َعنْیٍ
ُّ

َحٍد َو ُكل
َ
 أ

ُّ
َحٍد، َحیّتَ َیَراُه ُكل

َ
 َتَراُه َعنْیُ أ

َ
،... َفال نَی َو ِماَئَتنْیِ ِحّقُ َسَنَة ِسّتِ ُ ْؤِمُن الْ ُ َشْخَصُه الْ

ُبو َعْبِد اهلِل 
َ
؟ع؟: َنَعْم َیْظَهُروَن َمَعُه، َو ِفهِیْم أ

َ
َسنْیِ ؟ع؟ َیْظَهُروَن َمَعُه؟ َقال ُ وا َمَع احلْ

ُ
ِذیَن ُقِتل

َّ
 ال

ً
ِدی َفاالْثَناِن َو َسْبُعوَن َرُجال َسّیِ

ْیِه ِعَماَمٌة َسْوَداُء. خمتصر البصائر ؛ ص۴58-۴33 
َ
، ُمْؤِمِننَی ِمْن ِشیَعِة َعىِلٍّ ع، َو َعل

ً
فا

ْ
ل
َ
؟ع؟   یِف اْثیَنْ َعَشَر أ َسنْیُ ْبُن َعىِلٍّ ُ احلْ

یاض األبرار یف مناقب األمئة األطهار، ج 3، ص216 و إلزام الناصب یف إثبات احلجة الغائب  و حبار األنوار ، ج 53،  ص7 و ر
یف، ج 2، ص211. عجل اهلل تعایل فرجه الشر
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كه با هفتاد  ِهْم ...< رجعت امام حسین؟ع؟ است  �یْ
َ
هةَ َعل َ�ّ

َ
ك

ْ
ُم �ل

ُ
ك

َ
� ل ّمَ َرَدْد�ن

ُ >�ث

ین بر سر دارند از دو سو به مردم  كاله خودهاى زّر كه  تن از یاران وفادار خود 
تا  آمده  بیرون  و  كرده  رجعت  كه  است  حسین؟ع؟  این  كه  می دهند  خبر 
هیچ مؤمنی درباره آن حضرت شك و تردید نکند و بدون تردید، او دّجال 
و هنوز حجت قائم؟ع؟ میان مردم است، و چون در دل  و شیطان نیست 
حجت  كه  دوازدهم  امام  اجل  است  حسین؟ع؟  او  كه  شود  استوار  مؤمنان 
كه او را غسل می دهد و  است فرا رسد، و همان امام حسین؟ع؟ خواهد بود 
كش می سپارد، و عهده دار تجهیز جنازه وصی  كفن و حنوط می كند و به خا

نشود مگر وصی و امام«.1
کردهواولین روایاتمتعددیبهناماماممهدی؟ع؟تصریح نتیجهاینکه؛در
کنندهرادرزمانایشاندانستهاند.بنابراین،ادعایاحمدبصریمبنیبر رجعت
وقوعرجعتپسازمهدیدوازدهمباطلمیشود.ضمناینکهقبالبطالنمهدیین

اساسًابهاثباترسیدهاست.

ب. رجعت در آسمان �
گفتهاست: احمدبصریرجعترازمینیندانستهو

السماء فی تکون و الجسمانی العالم هذا عن مختلف آخر، م
َ
عال »الرجعة

اول آسمان در و بوده دنیوی و جسمانی عالم از غیر عالمی در رجعت االولی؛
محققخواهدشد.«2

ُم  هْیِ
َ
ْصَحاِبه؛ َعل

َ
؟ع؟ یِف َسْبِعنَی ِمْن أ َسنْیِ ُ ْم  ُخُروُج احلْ هْیِ

َ
َة َعل َكّرَ

ْ
ُكُم ال

َ
َّ َرَدْدنا ل ؟ع؟- ثُ َقامِئِ

ْ
، ُخُروُج ال

ً
 َمْفُعوال

ً
1 .  »َو كاَن َوْعدا

ْیَس 
َ
ُه ل ّنَ

َ
ْؤِمُنوَن ِفیِه َو أ ُ  َیُشّکَ الْ

َ
َسنْیَ َقْد َخَرَج َحیّتَ ال ُ ّنَ َهَذا احلْ

َ
اِس أ  الّنَ

َ
وَن ِإیل َؤّدُ ُ ِ َبْیَضٍة َوْجَهاِن  الْ

ّ
ُب ِلُكل َذّهَ ُ َبْیُض الْ

ْ
ال

َة  ّجَ ُ ؟ع؟ َجاَء احلْ َسنْیُ ُ ُه احلْ ّنَ
َ
ْؤِمِننَی أ ُ وِب الْ

ُ
ْعِرَفُة یِف ُقل َ ِت الْ ْظُهِرِهْم- َفِإَذا اْسَتَقّرَ

َ
َقامِئُ َبنْیَ أ

ْ
ُة ال ّجَ ُ  َشْیَطاٍن َو احلْ

َ
اٍل َو ال ِبَدّجَ

. الكایف،  َویِصُّ
ْ
 ال

َّ
َویِصَّ ِإال

ْ
 َیىِل ال

َ
؟ع؟  - َو ال َسنْیَ  ْبَن َعىِلٍّ ُ َحُدُه یِف  ُحْفَرِتِه - احلْ

ْ
ُطُه َو َیل ّنِ ُنُه َو حُیَ ُه َو ُیَكّفِ

ُ
ل ِذی ُیَغّسِ

َّ
ْوُت َفَیُكوُن ال َ الْ
ج 8، ص، 2۰6.

2 .  الرجعة ثالث ایام اهلل الكبری، ص2۴-5.
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گفتهمیشود: درپاسخبهاحمدبصری
کهپیرامونآن، اوالوقوعرجعتدرآسمان،چهخصوصیتیبرایشیعیاندارد
روایات،خداوند اساس بر ازحضراتمعصومین؟مهع؟صادرشود. روایت صدها
بنابراین کرد، وعلنیخواهد برایهمگانآشکار روزرجعت را متعالدینخود
آنروزدینخودرابرمردمزمین بایدرجعتامریزمینیبودهباشدتاخداونددر

امامباقر؟ع؟نقلشدهاست: کند.چنانچهاز علنی
�َل:  و�نَ < �ةَ

ُ
ِ�ك ْ ُمسث

ْ
ِ�َه �ل

َ
ْو ك

َ
ِه َو ل ِ

ّ
ل �نِ كُ �ی ى �لّ�ِ

َ
ِهَ�ُه َعل �نْ ِه  >ِل�یُ

َ
ْوِل �لّل ى �ةَ ِ

ٍ�؟ع؟  �ن ْع�نَ َ �جِى �ج
أَ
َع�نْ �

كه؛ تا دین خود را بر همگان  «.1 امام؟ع؟ در باره این آیه  َع�ةِ ْ �ج ى  �لّ�َ ِ
ُه  �ن

َ
ِهَ�ُه  �لّل �نْ ِل�یُ

كند و لو اینکه مشركون ناراحت شوند، فرمود: خداوند در روز رجعت  ظاهر 
دین خود را ظاهر می كند. 

کهرجعترازمینیودنیویدانستهو ثانیاروایاتمتعددیصادرشدهاست
کهبهچندروایتاشارهمیشود: کردهاست بهآنتصریح

روایت اول
َع�ةَ  ْ �ج �نَّ �لّ�َ ؟ع؟، َو �إِ �نُ َعِلّىٍ �نُ �جْ ْ ُحَس�ی

ْ
� �ل �یَ

�نْ
ُ

ى  �لّ�
َ
ل ُع  �إِ ْ��جِ َ ُ� َو �ی ْر�نُ َع�نْ

أَ
ا

ْ
�ةُّ �ل َ سث �نْ ُل َم�نْ �ةَ ّوَ

أَ
�«

ْو َمَ��نَ 
أَ
� 

ً
� َم��نَ َمْ�صن �ی اإِ

ْ
ا َم�نْ َمَ��نَ �ل

َّ
ل ُع �إِ ْ��جِ َ ا �ی

َ
، ل �ةٌ

َ
اّ� ْل ِهَی �نَ َ �ةٍ �ج َع�ّمَ َس�ةْ �جِ �یْ

َ
ل

كه از قبر بیرون آید و بدنیا  كسی  ؛ امام صادق؟ع؟ فرمود: اّول 
ً
� ْ�َك َمْ�صن ِ

ّ �لسث

برگردد حسین  بن  علی ؟ع؟ است، و رجعت عمومی نیست، مختص مؤمن 
خالص و مشرك خالص است«.  

روایت دوم
�نَ َم�  �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
َ� �ل ِم�ی

أَ
� � �َل �یَ �ةَ ٌل �نَ �َم َر�جُ �ةَ �جٍ �نَ َم�َدى َو َر�جَ ُ �نَ حج ْ �ی َ �جِ �ج َع�جَ

ْ
�جُ ُكّلُ �ل َع�جَ

ْ
»�ل

2 .  الیقاظ من اهلجعة بالبرهان عىل الرجعة، ص1.36۰ .  تفسیر العیایش، ج 2، ص87.
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�جُ  ْع�جَ
أَ
�جٍ � ّیُ َع�جَ

أَ
َك َو � ّمُ

أُ
َك � �ةْ

َ
ِكل

َ �َل �ث �ةَ ُ� �نَ �جُ ِم�نْ ْع�جَ �ُل �ةَ �نَ ا �ةَ
َ
ی ل ِ �ن

َّ
�جُ �ل َع�جَ

ْ
� �ل

َهدنَ

ِ�؛ امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود:  ِ �ة �یْ َ ْهِل �ج
أَ
ِه َو ِلَ�ُسوِلِه َو ِلا

َ
ّلَ َعُ�ّوٍ ِلّل

ُ
و�نَ ك ُ ِ��ج صنْ ْمَو��ةٍ �یَ

أَ
ِم�نْ �

عرض  و  شد  بلند  مردی  است.  رجب  و  جمادی  بین  در  تعجب ها  تمامی 
كرد: یا امیرالمؤمنین این چه شگفتی است؟ امام فرمود: كدام شگفتی از این 
كه اصحاب قبور در مابین جمادی و رجب زنده می شوند و  عجیب تر است 

با دشمنان خدا و رسول خدا و ائمه اهل بیت؟مهع؟ جنگ می كنند«.1

روایت سوم
ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

أَ
� ى 

َ
َعل �جِى 

أَ
� َمَع  �ةُ 

ْ
ل َد�نَ �َل   �ةَ �نِ  ْ ُحَس�ی

ْ
�ل �نِ  �جْ ِه 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �نِ  �جْ ِد  ُمَ�ّمَ »َع�نْ 

وُل  �ةُ
أَ
� �َل  �ةَ هةِ  َ�ّ

َ
ك

ْ
�ل ى  ِ

�ن وُل  �ةُ �ةَ َم�  ع  ِه 
َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

ِلاأَ �جِى 
أَ
� �َل  �ةَ �نَ  ٌ َ�ِ��ی�ث ُهَم�  �نَ �یْ َ �ج َ�ى  َ حج

نَ
�

َِى 
�ة
أْ
� �یَ �نْ 

أَ
� َل  �جْ

�ةَ ِه 
َ
�لّل ى َرُسوِل 

َ
ل �إِ َ�َه�  َ��َر  ِس�ی �نْ �ةَ �نَّ 

أَ
� ِلَك  َو دنَ ّلَ  َو �جَ َع�نَّ  ُه 

َ
�لّل �َل  �ةَ َه� َم�  �ی �نِ

 � دنَ �إِ  » اِسَ�هةٌ �ن هةٌ  َ�ّ
َ
ك  

ً
� دن �إِ َك 

ْ
ل »�ةِ َل   �جَ َو  َع�نَّ  ِه  

َ
�لّل ْوُل  �ةَ هةً 

َ
ل �یْ

َ
ل �نَ  ِ��ی ْ ِعسث َو  ْمٍس   حنَ �جِ َحْ��نُ  

ْ
�ل  �

َهدنَ

م� 
�نَّ �إِ

>�نَ لَ   �جَ َو  َع�نَّ  ُه 
َ
�لّل وُل  �ةُ َ �ی �جِى 

أَ
� ُه 

َ
ل �َل  �ةَ �نَ ُهْم 

َ
ُ�ول دنُ و�  صنُ �ةْ َ �ی ْم 

َ
ل َو   � �یَ

�نْ
ُ

�لّ� ى 
َ
ل �إِ ُعو�  َ َر�ج

ُهْم َو  َم ِم�نْ �ةَ �ةَ � ��نْ دنَ �َل �إِ �ةَ � �نَ
َهدنَ َر�َد �جِ

أَ
ْى ٍء �

َ ّیَ �ث
أَ
� > �ِهَ�هةِ �لّسَ � ُهْم �جِ دن �إِ

َ�هةٌ و�ِ�َ�هةٌ �نَ ْ �ج ِهَی رنَ

؛ از محمد بن عبداهلل نقل شده  ُمو�ةُ ا �ةَ
َ
�ُم َو ل �نَ ا �ةَ

َ
ْرَو�ِ� َس�ِهَ�هةً ل

اأَ
ْ
�ةُ �ل �یَّ �ةِ َ ��ةَ�ةْ   �ج �جَ

و  حضرت  آن  میان  شدیم،  وارد  صادق؟ع؟  حضرت  بر  پدرم  همراه  است: 
رجعت  درباره  كرد:  عرض  حضرت  به  پدرم  سپس  گذشت،  سخنی  پدرم 
كه خداوند فرمود:  چه می فرمایید؟ امام فرمود: در این باره همان را می گویم 
یان بخشی است،« تفسیر این آیه بیست و پنج شب قبل از  »این بازگشت ز
نزول آیه به پیامبر؟ص؟ رسید. و این هنگامی است كه مردم به دنیا برمی گردند 
قرآن  در  خداوند  كه  این  كرد:  عرض  پدرم  می شود،  تمام  آنها  خونخواهی  و 
چیست؟  مقصود   > �ِهَ�هةِ �لّسَ �جِ ُهْم   � دن �إِ

�نَ و�ِ�َ�هةٌ  َ�هةٌ  ْ �ج رنَ ِهَی  م� 
�نَّ �إِ

>�نَ می فرماید: 

1 .  خمتصر البصائر، ص۴68.
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بیدار  آنها  ارواح  ُمردند،  گرفته شد و سپس  انتقام  از ستمگران  وقتی  فرمود: 
است نه می خوابد و نه می میرد«.1 

و شد خواهد محقق دنیوی و کی خا زمین همین در رجعت اینکه؛ نتیجه
اینباشداثریبرآنمترتبنشدهوثمرهاینخواهدداشت. چنانچهغیراز

حکومت ائمه رجعت؟مهع؟ ��
امام کهرجعتائمهمعصومین؟مهع؟بالفاصلهپساز اثباتاینمسأله پساز
امامحسینبنعلی؟ع؟ ایشان،  از کنندهپس اولینرجعت و بوده دوازدهم؟ع؟
خواهدبود،نوبتبهآنمیرسدتاحکومتآنمعصومین؟مهع؟درزمانرجعتبه

اثباتبرسد.
ائمه؟مهع؟بهحکومتجهانیآناندرعصررجعتاشاره روایاتمتعددیاز در
شدهوایشانرادرآنزمانصاحباالمروصاحبحکمدانستهاند.همینمسأله،
کردهوآنرادروجودائمهرجعت؟ع؟ ایشانرانفی امروحکمهرشخصیغیراز
همین در نیز ائمه؟مهع؟ رجعت فلسفه که است ذکر به الزم مینماید. منحصر
آنبرایمسأله تشکیلحکومتعدلالهیجمعشدهوهیچدلیلدیگریغیراز
کهائمهرجعترافاقدحکومتوخالفت رجعتمتصورنیست.لذادرصورتی
پرده واقعیت این  از متعددی روایات نقضغرضخواهدشد.چنانچه بدانیم،

کهبهچندمورداشارهمیشود: برداشته

روایت اول
ى  ِ

�ن  �ُ َ ْحسث ُ �ی ْم... 
ُ
ك �ةِ

َ
ِلَ�ْول �جٌ  �ةِ

ُمْ��ةَ ْم، 
ُ
ْمِ�ك

ِلاأَ  �ٌ ِ �ن �ةَ ُم�نْ ْم ، 
ُ
ك َع�ةِ ْ َ��ج �جِ �ةٌ  �...ُمَصّدِ �نَ

أَ
� »�نَ

َو  ْم، 
ُ
ك ِ �ة �یَ َعا�نِ ى  ِ

�ن �نُ  َ�ّ َ ُسث �ی َو  ْم، 
ُ
ك �ةِ

َ
َدْول ى  ِ

�ن ُك 
َّ
َمل ُ �ی َو  ْم، 

ُ
ك َع�ةِ ْ َر�ج ى  ِ

�ن  ُ�ّ
ُ
ك َ �ی َو  ْم، 

ُ
ك ْمَ��ةِ رنُ

1 .  1 .  خمتصر البصائر،  ص118.
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ى  ِ
�ن ِى 

��ن ْ��یَ
أَ
� َو  ْم، 

ُ
ك �ةِ

َ
َدْول ى  ِ

�ن ى  �نِ
�نَ
َّ
َو َمك ْم 

ُ
ك ِ �ة َ �ی ُ�وأْ �جِ  

ً
�� ُ� عنَ �نُ ّ�ُ َع�یْ �ةَ �ةَ َو  ْم، 

ُ
�ِمك �یَّ

أَ
� ى  ِ

�ن �نُ 
َّ
َمك ُ �ی

هادی؟ع؟  امام  از  نخعی  عبداهلل  بن  موسی  ْم؛ 
ُ
�ِمك �یَّ

أَ
� ى  ِ

�ن ى  �نِ
َ
ك

َّ
َمل َو  ْم، 

ُ
ك َع�ةِ ْ َر�ج

چه  شما  از  كدام  هر  یارت  ز هنگام  در  كردم  عرض  ایشان  به  می كند.  نقل 
كرد و از  یارت نامه را تماما فرمود و در اثناء آن به رجعت اشاره  بگویم؟ لذا ز
آن جمله فرمود: پس من رجعت تان را تصدیق می كنم و چشم به راه امر شما 
كه در  كسانی قرار بده  هستم، در انتظار حکومت شما به سر می برم... مرا از 
گروه شما محشور می شوند، و در زمان رجعت تان دوباره به دنیا باز می گردد، 
و در دولت شما به فرمانروایی می رسند و در دوران سالمت كامل شما مفتخر 

می گردند، و در روزگار شما اقتدار می یابند«1. 

روایت دوم
�َل   �ةَ

ً
ْسع� َد�ُد �ةِ �نْ َ �ةٍ َو �ی �ةِ َس�نَ

َ ِم��أَ ا�ث
َ
ل

َ ِ� �ث ْعَد َمْو�ةِ َ ِ �ج �ة �یْ �جَ
ْ
ْهَل �ل

أَ
� �

ٌل ِم�نَّ �نَّ َر�جُ
َ
ْمِلك �یَ

َ
ِه ل

َ
»َو �لّل

ِ� َو  �یْ
َ
اُء َعل

َ
ل �جَ

ْ
 �ل

َ
ّد �ةَ ْ � �سث دنَ �إِ

ِم ... �نَ ��أِ �ةَ
ْ
ْعَد َمْو�ةِ  �ل َ �َل �ج �ةَ �َل �نَ ِلَك �ةَ و�نُ دنَ

ُ
ك َم�ةَى �یَ �ةُ �نَ

ْ
ل �ةُ �نَ

َو َهْل   � �نَ
َ
ل َعُ�ّوٍ  ّلَ  كُ ُل  �ةُ �ةْ �یَ

�نَ ِصِ�  �ةَ ُم�نْ
ْ
ِلل  

ً
� �ج

صنَ � عنَ �یَ
�نْ

ُ
�لّ� ى 

َ
ل �إِ  �ُ�

�نَّ �لّسَ  َ َ��ج ِصُ� �نَ �ةَ ُم�نْ
ْ
�ل َل  �ةِ

�ةُ

�ُ� َعِلّىُ 
�نَّ �نُ َعِلّىٍ َو �لّسَ �نُ �جْ ْ ُحَس�ی

ْ
ِصُ� �ل �ةَ ُم�نْ

ْ
ُ� �ل ا�جِ � �جَ �ُ� �یَ

�نَّ ِصُ� َو َم�نِ �لّسَ �ةَ ُم�نْ
ْ
ْدِری َم�نِ �ل �ةَ

؟ع؟؛ از جابر بن یزید جعفی روایت شده است: از امام باقر؟ع؟  �جِى َ��ِل�جٍ
أَ
�نُ � �جْ

مرگش،  از  بعد  بیت؟مهع؟  اهل  ما  از  مردی  قسم  خدا  به  فرمود:  كه  شنیدم 
خواهد  زمانی  چه  این  كردم  عرض  می كند.  حکومت  سال  نه  و  سیصد 
گرفت و امام  گرفتاری بر وی شدت  بود؟ فرمود بعد از وفات قائم؟ع؟. وقتی 
منتصر كشته شد، امام سفاح در حالی به دنیا باز می گردد كه از شهادت امام 
ک است. پس تمام دشمنان ستمگر را می كشد و تمام زمین  منتصر غضبنا
نه سال  و  او سیصد  و  را اصالح می كند  او  كار  و خداوند  را مالک می شود 

1 .  من ال حیضره الفقیه، ج2، ص37۰، ح1625 و خمتصر البصائر، ص136.
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حکومت می كند. آنگاه امام؟ع؟ فرمود: ای جابر! آیا می دانی امام منتصر و 
كیست؟ منتصر حسین؟ع؟ و سفاح امیرالمؤمنین؟ع؟ است «.1  سفاح 

روایت سوم
ْم 

ُ
ك

َ
َعل َ �َء َو �ج �ی �جِ

�نْ
أَ
ْم �

ُ
ك �ی َعَل �نِ َ دنْ �ج َل  »�إِ ِه َع�نَّ َو �جَ

َ
ْوِل �لّل ِه ؟ع؟ َع�نْ �ةَ

َ
ِد �لّل � َع�جْ �جَ

أَ
�ةُ �

ْ
ل
أَ
َس�

وُك: 
ُ
ُمل

ْ
�ل َو   ،�ُ �ةُ َّ �ی ّرِ

دنُ َو  ُل  ْسَم�ِع�ی �إِ َو  ُم  َ��ِه�ی ْ �ج �إِ َو   � ِه 
َ
�لّل َرُسوُل  �ُء:  �یَ �جِ

�نْ
اأَ

ْ
�ل �َل:  �ةَ �نَ  »

ً
وكا

ُ
ُمل

؛  هةِ َ�ّ
َ
ك

ْ
�ل َك 

ْ
ُمل َو  �ةِ 

�نَّ َ حج
ْ
�ل َك 

ْ
»ُمل �َل:  �ةَ ْم ؟  �ةُ ْعِ��ی

أُ
� ٍك  

ْ
ُمل َی  

أَ
� َو   : �ةُ

ْ
ل �ةُ �نَ �َل:  �ةَ ؟ع؟«  �ةُ ّمَ �أِ

اأَ
ْ
�ل

كه از امام صادق؟ع؟  محمد بن سلیمان دیلمی از زبان پدرش نقل می كند 
تفسیر این آیه را پرسیدم: »شما را پیغمبران و پادشاهان قرار دادیم«، حضرت 
یه  ذر و  اسماعیل؟ع؟  و  ابراهیم  و  اكرم؟ص؟  پیامبر  انبیاء  از  مقصود  فرمود: 
كردم: خداوند  از پادشاهان ائمه؟مهع؟ هستند. عرض  ایشان است و منظور 
چه سلطنتی به شما عطا فرموده؟ فرمود: سلطنتی در بهشت و سلطنتی در 

هنگام رجعت«.  
کـیازحکومتائمهرجعتهسـتند،تشـکیلحکومت کـهحا بـاوجـودروایاتـی
کـهدلیـلرجعتشـان افـرادیبـاعنـوانمهدییـن،آنهـمبـاوجـودائمـهمعصومیـن؟مهع؟
تضـادی ایـن و بـوده معنـی بـی اسـت، الهـی عـدل وخالفـت تشـکیلحکومـت
کـهمهدییـن)بـرفـرض بـهآنباشـیم اینکـهقائـل بـود.مگـر غیـرقابـلحـلخواهـد
ُحـکامووالیانـیهسـتندکهتوسـطائمهرجعت؟ع؟به صحـتوقبـولمهدییـن(از
کـهآنهـممسـالهایغیـرازخالفـت ونزدیـکمنصـوبخواهنـدشـد والیتهـایدور

مهدییـناسـت.

1 .  الختصاص، ص257.
2 .  خمتصر البصائر، ص 119.
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پرسش های درس

كنید.. 1 احتماالت دوران پس از امام مهدی؟ع؟ را تشریح 
كریم برای اثبات رجعت بنویسید..   یک دلیل از قرآن 
كیست؟.   كنندگان  اولین امام از رجعت 
باور احمد بصری درباره رجعت را توضیح دهید..  
كنید..   حکومت ائمه رجعت؟مهع؟ را اثبات 





درس شانزدهم
تمسک به رؤیا و 
استخاره





خواب و رؤیا ��
احمدبصریخوابرابهعنوانیکیازشهادتهایپروردگاردانستهوآنرا
کردهاست.1ویعالوهبرآن،اولینآشنایی حجتقطعیبرایاثباتخودمعرفی

کردهومیگوید: خودباحضرتمهدی؟ع؟رادرقالبخوابتعریف
یافیالمنام، ةهذااللقاءهیأّنیکنتفیلیلةمناللیالینائمًا،فرأیترؤ »وقّصَ
العسکری، اإلمام أخو محّمد سّید منضریح بالقرب واقف المهدی اإلمام 

َ
کأّن

لیاًل؛الزم الثانیة الساعة وکانت استیقظت، بعدذلك و للقائه،  بالحضور وأمرنی
دیدار ماجرای کنم... تعریف  اختصار به ولو را دیدارخودم ماجرای که بینم می
گویی کهرؤیاییدرآنخوابدیدم؛ کهمنشبیازشبهادرخواببودم ایناست
امامحسنعسکری کناردربنزدیکبهضریحسیدمحمدبرادر کهاماممهدی
آنازخواببیدارشدم کهبهدیدارشبروم.بعداز کرد ایستادهبودوبهمنامرمی

وساعتهمدونصفشببود!«.2
و نداشته تازگی انحرافی جریانهای و فرقهها میان در ادعاها نوع این البته 
اینروشبهرهبردهومدعیمالقاتبا بسیاریازمدعیاندروغینمهدویتنیزاز

حضراتمعصومین؟مهع؟درعالمخوابشدهاند.ازجمله:
سید محمد نوربخش)بنیانگذار نوربخشیه(، مدعی مهدویت؛ویجهتاثبات

2 .  بیان قصة اللقاء، ص1.15 .  اجلواب املنیر، ج1، ص7.
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کرده افراددرخصوصمهدیبودنخوداستناد مهدویتخودبهخواببرخیاز
که گفت:رسولخدا؟ص؟رادیدم ومیگوید:»خلیلالدینبنرکنالدینبغالنی
کنیدوبادستبهتواشاره کهبیاییدوبافرزندمنبیعت بهمردمخطابمیکرد

کهتوهمانمهدیموعودهستی«.1 میکردوآنانیقینداشتند
وی زهرا؟اهس؟؛ حضرت  با  ارتباط  مدعی  یعقوبی(،  فرقه  یعقوبی)بنیانگذار  علی 
آن رفتاردید،من یعنییک آورد، ایمان و گرسلمانیکصحنهدید »ا میگوید:
راهمندیدم،یکصحنهنسبتًاثابتدیدم،عکسنبود،صحنهسهبعدی رفتار
بود)درخواب(ولیشخصایستادهبودنگاهمیکرد،معلمایستادهبودنگاهمیکرد.
گفتیمهمه که کجا؟تاآنجا گذاشتم،تا تمامزندگیمراازآنلحظهبهبعدبرایش

چیزمانبایدازفاطمهباشه،بافاطمه،همیشهبایدبافاطمهباشیم«.2
فضل اهلل حروفی )بنیانگذار حروفیه(، مدعی مهدویت؛ویبرایاثباتمهدویت
کهجامهمن االولی768هـدیدمدرذیحجه اوایلجمادی  »در خودمیگوید:
کهجامهمناستو سپیدوپاکبهغایتشستهبودندوبیانداختهومندانستم

کهجامهمهدیاست«.3 میدانستم
کاظم رشتی)از ارکان شیخیه(، مدعی رکن رابع؛ویمیگوید:»پسفاطمه سید 
زهراء؟اهس؟رادرخوابدیدوآنحضرتاورابرشیخبزرگوارشیخاحمداحسائی
داللتفرمودسپسباردیگرآنحضرت؟اهس؟رادرشبچهارمازشبخواباول

گاهنمود«.۴ کهایشاناورابهجاومکانشیخآ دید
وی نبوت؛ و  مهدویت  مدعی  قادیانیه(،  فرقه  قادیانی)بنیانگذار  احمد  میرزا 
کهبهرویمبازشدخوابورؤیایصالحه میگوید:»پساولینبابمالقاتایشان

1 .  رسالة اهلدی، ج1، ص25.
یسنده موجود است. یری در نزد نو یخ1۰ / 1 / 138۰ فایل تصو 2 .  سخنراین عىل یعقویب در تار

۴ .  فهرست كتب املشایخ العظام، ص3.93 .  مهدیان دروغنی، ص1۰7.
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آنروزهاقریب نهایتوضوحباشدومندر بودومنخوابینمیدیدمجزاینکهدر
آنهادرذهنمهستو کهبرخیاز یابیشترخوابصادقهوصالحهدیدم بهدوهزار

کردهام«.1 بسیاریرافراموش

حقیقت رؤیا ��
و آیات اساس بر که است2، خواب در دیدن معنای به »َرأی« ماده از یا« »رؤ

کلیمیباشد: روایاتدارایدوقسم
این میشود. نامیده کاذبه رؤیاهای یا احالم اضغاث که تعبیر، فاقد خواب

گونیهمچون؛ گونا کهنتیجهعوامل یاها رؤ
یا الف:ممکناستبراثرُپرخوری،ُپرخوابیوبیماریهایروحیوجسمیرؤ

دیدهشود.
گذشتهرویدادهبههنگامخوابدر ب:شایدآنچهبرایانساندرروزهای
کهفکرشرامشغول گردد.لذاممکناستنامفردیخاص مقابلفکرشمجسم

کهاخیرامشغولخواندنآنشدهاستراببیند. کردهیاداستانی
یاشود.همانطورکهشخصی ج:ممکناستآرزوهایبرآوردهنشدهباعثرؤ
انتظارسفرکردهایاست،آمدناورااز کهدر کسی تشنه،آبدرخوابمیبیندو

سفردرخوابمیبیند.
کهانسانخوابآنراببیند. د:ممکناستترسازچیزیباعثشود

گونهاست: خوابدارایتعبیر،بردو
کهتعبیریغیرازصورتخوابندارد. الف(:خوابی

گونه این کهدارایتعبیراستورؤیایصادقهنامیدهمیشود.در ب(:خوابی
را مطلبی میتوان رموز،  از استفاده با و تعبیر و تأویل  از پس یا مستقیمًا، رؤیاها

2 .  قاموس قرآن، ج 3، ص 37 و 1.38 .  التبلیغ، 1۰5.
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یاهابهعنواننتیجهمالقاتروحبامالئکمعرفی روایات،اینرؤ کشفنمود.در
شدهاند.1

کهدرخصوصرؤیایاحمدبصریبهدستآمدهاست، گزارشاتی باتوجهبه
باناموجریاناوآشنابودهو که کسانیاتفاقافتادهاست اینرؤیاها،تنهابرای
کهشخصی گزارشنشده اینمیانیکنمونه مدتیباآندرگیرهستندوحتیدر
اینخصوص، ناموجریانودلمشغولیهایایجادشدهدر بدوناطالعقبلیاز
یاها رؤ یا،ایننوعاز خواباحمدبصریرادیدهباشد.لذابراساستقسیمبندیرؤ
گزارشات گذشتهازآن، گرفتهوقابلتعبیرنمیباشند. کاذبهقرار گروهرؤیای در
کهناحقبودناحمدبصریرادرخوابدیدهوازپیوستن متعددیهمبودهاست

گردیدهاند. بهوینهی
را بصری احمد که باورند این بر برخی که صادقه رؤیاهای درخصوص اما
رؤیای کهفردیویرادر گفت؛حتیدرصورتی رؤیایصادقهدیدهاند،باید در
کهاز کسانیاست کهالبتهتشخیصرؤیایصادقهبهعهده صادقهدیدهباشد-
گاهیدارند-بازهمبرایآنفردتکلیفسازنخواهد جانبخداوندبهعلمتعبیرآ
مبشرات شد، قائل صادقه رؤیای برای میتوان که چیزی نهایت بنابراین، بود،
شأنیت هیچکدام البته که میشود، خوابحاصل در که است عتابهایی و

معرفیوصیحضرترسولاکرم؟ص؟وتعیینتکلیفشرعیراندارند.

ابهام زدایی از چند شبهه ��
یا رؤ  در را معصومین؟مهع؟ ائمه که میکنند ادعا بصری احمد اتباع  از برخی
اثباتحجیت برای لذا دادهاند. بهحقانیتاحمدبصریشهادت که دیدهاند

کهفرمود: کنند سخنخودبهروایتیازپیامبر؟ص؟استناد

یا از نظر دین و روانشنایس، ص 66 و 67. 1 .  رو
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�ن �جِى   ُل  
َّ َم�ث �ةَ َ ا �ی

َ
َ���نَ ل �یْ
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به درستی  در خواب دید،  مرا  كه  ؛ كسی  �َم�ة �یَ �ةِ
ْ
�ل ْوِم  َ �ی ى 

َ
ل �إِ ِى 

��أ ْوِ��یَ
أَ
� ِم�نْ   �ٍ�َ

أَ
� �جِ

یرا شیاطین به صورت من در خواب و بیداری مجّسم  كه مرا دیده است. ز
نمی شوند. حتی به صورت اوصیاء من نیز تا روز قیامت در نمی آیند«.1 

گفت: درپاسخباید
دیده بیداری عالم در را او که است این درخواب، دیدارمعصوم؟ع؟ الزمه
درخواب که را کسی آن گفت: گرنهچگونهمیتوان و بشناسیم را تصویرشان و
سئوال بصری احمد اتباع  از هرگاه اینکه ضمن است.2 معصوم همان دیدهایم
را آقایی یک ما میدهند: پاسخ دیدید؟ چیزی چه خواب در شما که میشود
کهبهیاریفرزندم گفت گرفتهبودوبهما فرا کهصورتواطرافسرشرانور دیدیم
برسرش کهخمیدهبودوچادر احمدبشتابید!یااینکهمیگویند:خانومیرادیدیم
را میگویندصدایی یا گفت! چنان و چنین و بود پنهان وصورتش بود کشیده

کهبهاحمدبشارتمیدادو... شنیدیدم
اینجاپیبردهمیشودکهآنان؛اواًلپیامبر؟ص؟یاحضرتزهرا؟اهس؟رادرخواب از
تلوزیونیادر ندیده،بلکهآنچهدیدهاند،انعکاستصاویرکارتونیدورانکودکی،در
کتابهااستثانیًاحدیثمذکورمیفرماید:هرکسیمنواوصیائمرادیدمرادیده
کهاحتمال کسیرا کرد،یاهر کسیخودشرابهناممنمعرفی است،نهاینکههر
کارتونیداشتو...ثالثًااینروایتتصریحبه کهچهره کسیرا دادیدمنم،یاهر
دیدارپیامبر؟ص؟واوصیاء؟ع؟میکند،لذانمیتوانبهاستناداینروایت،صداها

وسایرنشانههاراداخلدردایرهروایتمذکوردانست.

1 .  حبار االنوار، ج 61، ص 235.
2 .  مناهج االحكام، پایان حبث خبر واحد، ص232.



درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن البصری   364

کهشیطانخودشرادرعالم کرده روایتیبهاینموضوعاشاره ضمناینکهدر
کردهاست. خواببهعنواناماممعرفی
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گمان می  او  آیا  از حمزة  با خبر ساز  امام صادق؟ع؟ فرمود: مرا  گفته است: 
گوید.  او آمده است؟ گفتم بله! امام؟ع؟ فرمود: دروغ می  كه پدرم نزد  كند 
كه نامش  كسی نزد او نیامده جز متکون. ابلیس شیطانی دارد  به خدا قسم 
متکون است و به هر صورتی كه می خواهد به سوی مردم می رود، به صورت 
و شمایل خردسال یا بزرگسال. و به خدا قسم نمی تواند خودش را شبه پدرم 

كند«.1
شنیده و دیده نشانههای و صداها یا کارتونی تصاویر که نیست بعید لذا
نه اینکه ضمن باشد. شیطان جانب از فریبی و وسوسه خواب، عالم در شده
واقع تأیید مورد روایات توسط وجن، توسطشیطان تنهاحقیقتخوابسازی
شدهاند،بلکهاینحقیقتازجانباحمدبصرینیزتأییدشدهاست.2چنانچه

امامصادق؟ع؟فرمود:
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مومن،  برای  خداوند  جانب  از  بشارتی  است:  قسم  سه  بر  رویا  اٍم؛ 
َ
ْ�ل

أَ
�

ترساندنی از طرف شیطان و خواب های آشفته«.  

2 .  اجلواب املنیر عبر االثیر، ج1-3، ص1.321 .  رجال الكىش - إختیار معرفة الرجال، ص299.

3 .  الكایف، ج 8، ص9۰، 
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کهشخصیدرقالبمعصومبهرؤیایافرادظاهرشدهو سئوال اول:درصورتی
دستوراتوالقائاتیداشتهباشدتکلیفچیست؟

اینصورتمسألهازدو گفتهاست:در ی؟هر؟درجواباینپرسش
ّ
عالمهحل

حالتخارجنیست:
کتابوسّنتاست. کهخالفظواهر الف:دستوراتی

کتابوسنتاست. کهموافق ب:دستوراتی
واجب نه است العمل جائز دوم گروه و بوده مردود اّول گروه وجود، این با
احمد خصوص در شده دیده رؤیاهای تمامی که است حالی در این العمل.1
کهدردرسهایقبلیبدان کتابوسنتمخالفمیباشند بصریبادستورات
گرحقانیتاحمد گذشتهازآن،درفرضمحال،ا اشارهشدهوبهاثباترسید.
کتابوسنتموافقبودنیزواجبالعملنبودهوتکلیفسازنمیشد. بصریبا

یابهعنوان کهخودشرادرعالمرو بهایناست گرشیطانقادر سئوال دوم:ا
گرفالنآیهرابخوانیخواب معصوممعرفیکند،پساینهمهروایاتیکهمیگویندا

پیامبر؟ص؟رامیبینیدپسچههستند؟آیااینهاهمخوابشیطانرامیبینند؟
کهباانجاماعماِلموردتوصیهاهل گفتهمیشود:اواًلرؤیایافرادی درپاسخ
کهبهصورت بیت؟مهع؟،شخصیرابانامپیامبراکرم؟ص؟دیدهاند،بارؤیایکسانی
بسیار باشند، دیده را مأثورخوابی غیر اوراد و  اذکار ازطریقخواندن یا و اتفاقی
آنانبوده ازطریق که کردهاند راتأیید تفاوتدارد،زیرااهلبیت؟مهع؟آنرؤیایی

باشد.
خواب که کسی هر نمیشود؛ گفته بصری احمد اتباع پاسخ در هرگز ثانیًا
کههیچ گفتهمیشود بلکه رادیدهاست، ابلیس ببیندحتمًا را معصومین؟مهع؟
بودهباشد، کهدرخوابدیدهایدپیامبر؟ص؟ را کسی که ایننیست بر اطمینانی

1 .  مصابیح االنوار، ج 2، ص 1۴.
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کرده کردهوبهعنوانپیامبر؟ص؟معرفی کهممکناستابلیسخودشراتزیین چرا
به نمیشود االستدالل( بطل االحتمال جاء )اذا تشکیک درصورت لذا باشد.

کرد. یااعتماد رؤ سخنفرددر
را او بطالن شنیدهاند،خواب را احمدالحسن نام که شیعیان از برخی ثالثًا
یا کمنیست،برایناساس،چنانچهخوابورؤ کهازقضاتعدادشانهم دیدهاند
کنند.ضمناینکهاینها حجتبودهباشد،بایستیبهرؤیایمخالفینهماعتنا
کهبربطالناحمدالحسنشهادتدادهاست. همپیامبر؟ص؟رادرخوابدیدهاند
یادیازطالبوهابیخوابپیامبر؟ص؟را رابعًا؛درسال)13۵9هـ.ش(تعدادز
کهبهحقانیتومهدویتمحمدبنعبداهللقحطانیشهادتمیداد.1در دیدند
کههمطلبههاوهابیبودندوهممحمدبنعبداهللقحطانی!براساساین حالی
کیازحتمیترؤیایصادقهنبودهوای یا،حا رؤ گفتار،دیدنپیامبراکرم؟ص؟در
کهیکطلبهوهابینیزآنحضرترادرخوابببیندوبراساس بساممکناست

گردد. آنبهیکمدعیدروغینملحق

استخاره با قرآن کریم �
کریمراشاهدبرحقانیتخوددانستهوبراینادعاپافشاری احمدبصریقرآن
قرآن کند، استخاره من حقانیت نیت با کسی هر که میکند ادعا لذا میکند.
کارنامهسایرمدعیاندروغین بامطالعه البته کرد.2 تاییدخواهد کریمسخنمرا
مهدویت،مشاهدهمیشودکهافرادمتعددیاینادعاراداشتهومردمرابااستخاره
کردهاند.بهعنواننمونه؛میرزا فریبدادهوباهمینروشحقانیتخودرااعالم
ابتداادعایمهدویتکردهوسپس غالماحمدقادیانی)متولد1228هـ..ش(کهدر
خودرانبیخدانامید،استخارهرابهعنواناولینشهادتخدابرحقانیتخود

2 .  ادله جامع میاین، ص1.52 .  جملة االنتظار، العدد السابع، ص1۰.
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کرد.1ویمیگوید:»منشبانهروزقومخودراانذاردادهوآنهارابحقدعوت معرفی
کردم؛آنهاراآشکاراونهانبهایمانفراخواندمودرخلوتهاشانواجتماعاتشان
گفتم:استغفروارّبکمواستخیرواواستخبروا.ازخدا کردهو آنهارابسویحقدعوت
کهدر کنیدتاخبردارشوید!وازخداوندبخواهید کردهواستخاره طلبمغفرت

کند!«.2 امرمنشماراباالهاماتیاری

حقیقت استخاره با قرآن �
کهبدانها پیرامونحقیقتاستخاره،توجهبهنکاتذیلحائزاهمیتاست

اشارهمیگردد:
کهاستخارهبرایانسانبهارمغانمیآورد،رفعتحّیر نکته اول:نهایتچیزی
به پیامبراکرم؟ص؟ چنانچه نمیباشد. آور تکلیف هیچگاه که است امر دو بین

امیرالمومنین؟ع؟میفرماید:
�ر؛ ای علی! متحیر نمی ماند  َ سث ِدَم َم�نِ �ْس�ةَ ا �نَ

َ
اَر، َو ل حنَ ، َم� َ�اَر َم�نِ �ْس�ةَ � َعِلّىُ »�یَ

كرده باشد«.   كه مشورت  كسی  كند و پشیمان نمی گردد  كه استخاره  كسی 
قرآن به تحیر رفع بهقصد نه تکلیفمصداقی، تعیین بهقصد که کسی لذا
کهموردنهیمعصومین؟مهع؟است. کند،مصداقتفألبهقرآنمیباشد مراجعه
زیراتفألبهمعنایتعیینحکممصداقبودهوموردنهیامامصادق؟ع؟قرارگرفته

؛بهقرآنتفألنزنید«.۴ ِ �ن
آ
��ْ �ةُ

ْ
�ل ْل  �جِ

أَّ
� �نَ �ةَ ا �ةَ

َ
است.چنانچهفرمودند:»ل

کهمیگوید: کالمسیدبنطاووساست مؤیداینسخن،
او  از  سرایی  در  تا  نوشت  نامه  من  به  بارها  دنیا،  بزرگ  پادشاهان  از  »یکی 
كه بسیاری از مردم غافل، آرزوی به آنجا رفتن را داشتند. من نیز  كنم  دیدار 

یه، ص5۴. 2 .  التبلیغ، ص1.119 .  أدعیاء املهدو

۴ .  الكایف ، ج 2، ص 3.629 .  حتف العقول، ص2۰7.
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كه در آغاز زندگی دیدار پادشاهان را بر من تحمیل  بارها به او نوشتم، چیزی 
كه خداوند به  می كرد، اعتماد به استخاره بود. اما اكنون به موهبت انواری 
كردن در این موارد، دور از  كه استخاره  من عنایت فرموده است متوجه شدم 

صواب و مبارزه با رب االرباب است«.1 
کردن کهمنسوب نکته دوم:باتوجهبهروایاتاستخارهباقرآن،روشنمیگردد
کهمستند کارى نتیجهاستخارهباقرآنبهخداوند،هیچتوجیهشرعینداشتهو
بهایننوعاستخارهباشد،حجیتوقابلیتدفاعدرمحضرخداوندراندارد.البته
در توصیههایی یکعمل، ترک یا انجام به نسبت تردید، و ازشك رهایی براى
روایاتمعتبرواردشدهاست،مانندنمازاستخارهوذکرودعا،مخصوصًادرمکان

مقدسیمثلمسجد.
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َّ
�لل

 �ٌ �یْ
ى َم� ُهَو �نَ

َ
ل ى �إِ ِ

ُ� َع�نّ �ْ�ِ��نْ ِى �نَ
َ��ة �نِ

آ
�َی َو � �یَ

ى َو ُد�نْ �نِ ى ِد�ی ِ
ّ�ٌ ِلى �ن َ ُ� سث

�نَّ
أَ
ُم �

َ
ْعل �ةَ �ةَ �نْ ُك�نْ ْ�ُه َو �إِ ّسِ َ ِلى َو �ی

َك 
�نَّ ى �إِ �نِ �ةْ

أَ
ا �

َ
ى َو ل �نِ �ةْ ِدُر َو �ةَ �ةْ

أَ
ا �

َ
ِدُر َو ل �ةْ ُم َو �ةَ

َ
ْعل

أَ
ا �

َ
ُم َو ل

َ
ْعل َك �ةَ

�نَّ �إِ
َك �نَ ��أِ صنَ �ةَ ِلَك �جِ ى دنَ ِ

ى �ن �نِ ِ
ِلى َو َر�نّ

کارمهمراداشتم،صدبار ؛هرگاهارادهاستخاره)طلبخیر(دریک و�جِ �یُ
عنُ

ْ
�ل اُم 

َّ
َعل

گوسفندیا گرامریمانندفروش ازخدایمتعالدرسجدهطلبخیرمیکردموا
مانندآنبود،سهباردرسجدهطلبخیرازخدامیکردم.استخارهوطلبخیر
کهعالمغیبوشهادتهستیدرخواست تو کهمیگفتم:خدایا!از منچنینبود
کهمیخواهمانجامدهمبرایمنخیردارد،آنرابرایمن کاری گراین میکنم،ا
انجامش انجامآناست،مرااز کهشّرمندر گرعلمداری کنوا یم انجامبدهویار

کنومرابهامرخیرهدایتفرما«.2 منصرف

2 .  املحاسن، ج 2، ص1.6۰۰ .  كشف املحجة لثمرة املهجة، ص162.
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کهتشخیصوصیحضرت نکته سوم:هیچدلیلعقلیونقلیوجودندارد
رسولگرامی؟ص؟رابهاستخارهباقرآنتوصیهکردهباشد.چنانچهشیخطوسی؟هر؟
درپاسخبهادلهواقفیهنسبتبهسستجلوهدادندلیلپذیرشامامتعلیبن

موسیالرضا؟ع؟توسطصفوانبنیحییآوردهاست:
علّى؟  على  �ع�ة  �ة ىء  �ث ّی 

أ
� �ج ى:  ح�ی �ی �ن  �ج و��ن  لص�ن ل�ة  �ة �ل:  �ة مع�دن  �ن  �ج علّى  »روی 

 � �ی �ن س  ل�ی  � هدن �ن  .� عل�ی �ع�ة  �ة و   )� )عل�ی ��ة  �ن و�س�ة ه 
َ
�لّل ودعو�ة  �ة  �ی

ّ
�ل �ل:  �ة

�ة على  ّ � ��ج �ی �ن س  ل�ی �ن لک  �ن �ّح دن د، و�إ ل�ی �ة �ل�ة �ج ل  ع على ر�ج �ی �ن سث �ل�ة � م�ن  ك�ث
أ
�

له  صن و�ن ع�  لمو�ن له  �ن �لم�ن ه  هدن و�ة  �ن  � ع�ن لک  دن ك�  دن ی  �ن
ّ
�ل ل  �ل��ج �نّ 

أ
� على  �ه،  �ی عن

ه�  �ی �ل �ن � �ة �نّ
أ
� : �ة لهة علم�یّ

أ
صم� �نى مس� ول لحن �ة �ن �ی

أ
�س�ن � س�ة �ن �ی ك�ی �، �ن �ن هده ود�ی ورن

 ، �ن كل�ی � ع�ن �ل�ة ��ج حن له م� �ی �ن له و�لعن � م�ن �ل�جُ �ی د �ن �ة ع�ة �ن �ی
أ
ا �

ّ
ل هّم �إ

ّ
اره؛ �لل حن س�ة �لاإ �ج

یحیی  بن  صفوان  به  است:  گفته  معاذ  بن  علی  وله؛  ل�ة �ة  �لمع�ر�ن ط  س�ة �ی �ن

كردی؟  الرضا[ پیدا  ]بن موسی  ]امامت[ علی  به  یقین  به چه دلیلی  گفتم: 
كردم و ]نتیجه این  گفت: نماز خواندم و بعد از خداوند خواسته و استخاره 
خبر  این  توضیح  در  طوسی  شیخ  كردم.  یقین  و  قطع  او[  امامت  به  كه  شد 
كه در امور اعتقادی تقلید   سرزنش شخصی است 

ً
می فرماید: این خبر صرفا

برای  حجتی  هیچ  باشد،  صحیح  صفوان  استخاره  گر  ا حتی  و  است  كرده 
كه این عمل به او منتسب شده)صفوان  دیگران نیست؛ از طرفی شخصی 
كه دارد اجّل و باالتر از آن است  بن یحیی( بحسب مقامات و زهد و دیانتی 
كه در  كه امامش را با استخاره بشناسد. بنابراین چطور برای او درست است 
كه به خاطر استخاره  مسأله علمی ]آن هم اهّم مسائل[ به مخالف بگوید 
كه ]بگوییم[ صفوان شخص سؤال  به امامت ایشان معتقد شدم. مگر این 
كننده را در درجه ای از بالهت و نادانی دیده كه ابلهی  او صفوان را از تکلیف 
ساقط  بحث  و  معارضه  باشد،  چنین  گر  ا است.  كرده  خارج  پاسخگویی 
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كننده، از بیان ادله و براهین قطعی  است. یعنی به خاطر بالهت فرد سئوال 
كرده و این پاسخ را به وی داده است«.1  اعراض 

وحجت امامت مهم امر  در استخاره به تمسک بنابراینشیخطوسی؟هر؟؛
ازشأنصفوانبنیحییمیداندوبراینباور کردهودور الهیراتقبیحوتمسخر
گرهمکسیبخواهددیگرانرابهانتخابحجتالهیبهوسیلهاستخاره استکها

کند،مخاطبینرانادانشمردهاست. دعوت

ابهام زدایی از یک حدیث �
اثباتحجیتاستخاره احمدبصریباسوءبرداشتازیکروایت،سعیدر
کهبهآناشارهمیگردد: برایاثباتوصیوجانشینرسولخدا؟ص؟داشتهاست

�نِ  ْ ُحَس�ی
ْ
ِه َع�نِ �ل ِ�ّ ِ� َع�نْ �جَ �ی �جِ

أَ
ٍد ؟ع؟ َع�نْ � �نُ ُمَ�ّمَ ُ� �جْ

ْع�نَ َ � �ج �نَ
َ �ث

َ
�َل َ�ّ� اٍل  �ةَ

َ
ل  �جِ

�نُ َم��نُ �جْ �یْ
َ
ُسل

 � �نَ �أْ ِ
�جّ
�نَ �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
َ� �ل ِم�ی

أَ
� � ُه �یَ

َ
�َل ل �ةَ �نَ ؟ع؟ �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
ِ� �ل ِم�ی

أَ
ى �

َ
ل ٌل �إِ

اَء َر�جُ �َل: �جَ �نِ َعِلّىٍ ؟ع؟ �ةَ �جْ

�نْ  �إِ
�نَ �ةِ  ّمَ

اأُ
ْ
�ل ْمَل  َ سث  �ِ �جِ َمْع  ْ �حج َو  �ةِ  ّمَ عنُ

ْ
�ل ِم�نَ   

ً
ا ُ�و�ج �نُ  �ُ َ ْع�ث َ �ج َعْل  ْ ��ج �نَ ُهّمَ 

َّ
�لل ْم... 

ُ
ك ِ

ّ َمْهِد�ی �جِ

 �ِ �یْ
َ
ل �إِ  

�نْ ُهِد�ی�ةَ ُ�  �إِ
�نَّ َع�نْ ورنَ ُ حج

ا �ةَ
َ
ُه   َو ل

َ
�ةَ ل �ةْ ِ

�نْ ُو�نّ ُ� �إِ
�نِ َع�نْ

َ �ث �نْ ا �ةَ
َ
ْم َو ل ِ �ْع�ن َك �نَ

َ
ُه ل

َ
اَر �لّل �نَ

و  آمد  امیرالمؤمنین؟ع؟  نزد  مردی  ِ�؛  ِ �ة َ �ی ُروأْ ى 
َ
ل �إِ  

ً
� ْو�ة َ سث َ�ْدِرِه  ى 

َ
ل �إِ ِدِه  �یَ �جِ  

أَ
ْوَم�

أَ
� َو  َه�ْه 

حضرت  كنید.  گاه  آ خود  مهدی  از  از  مرا  امیرالمؤمنین!  ای  كرد:  عرض 
فرمود... خدایا! برانگیخته شدن او را مایه به در آمدن و سر رسیدن دلتنگی 
گر خدا برای تو  و اندوه قرار بده و به واسطه او پراكندگی امت را جمع ساز. ا
گر در راه رسیدن به خدمت او توفیق  كن و ا خیر خواست، عزم خود را استوار 
گاه به سویش راه یافتی از او در مگذر.  یافتی، از او به دیگری باز مگرد و هر 
كرد و فرمود: چه  كشید و با دست خود به سینه اش اشاره  پس این آن، آهی 

بسیار به دیدن او مشتاقم«.  

2 .  نعماین، الغیبة، ص1.212 .  طویس، الغیبة، ص 1۴5.
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اثبات  در سعی َفاْعِزْم« َك
َ
ل اهلُل  َخاَر عبارت»َفِإْن از استفاده با بصری احمد

گفت: کهدرپاسخباید امرامامتدارد حجیتاستخارهدر
َك،هیچارتباطیبااستخارهباقرآننداشتهوبهمعنای

َ
اهلُلل اواًل؛عبارتَخاَر

خیرخواستنخداوندبرایانساناست،نهطلبخیرازخدا.چنانچهدرتمامی
گفتهاند: کتبلغویبداناشارهشدهو

کند. ک.1یعنی؛خداوندبهتوخیرعطا
َ
َکاهلُلَماُهَوَخیٌرل َك؛أیأعطا

َ
اهلُلل َخاَر

توخیرقرار کار  َكِفیاألمر؛أیَجَعَلاهلُلِفیِهالَخیر.2یعنی؛خداونددر
َ
اهلُلل َخاَر

دهد.
و کردن استخاره معنای به َك«

َ
ل اهلُل  »َخاَر عبارت نیز، عرب لسان در ثانیًا؛

کهبهدونمونهاشارهمیگردد: طلبخیرنبودهوبهمعنایعطایخیرمیباشد
َك

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َكأ

َ
اهلُلل همسرزهیربنقینهنگامخداحافظیباهمسرشگفت:»َخاَر

درخواست دهد، خیر تو به خدا ؟ع؟؛ ُحَسْیِن
ْ
ال  َجّدِ ِعْنَد ِقَیاَمِة

ْ
ِفیال ُکَرِنی

ْ
َتذ ْن

َ
أ

کنی«.3 کهمرادرقیامتنزدجدحسین؟ع؟شفاعت میکنم
بهامامحسین؟ع؟ که نقلمیکنند ومنذربنمشمِعل عبداهللبنسلیمان
 � َعِلْم�نَ اِء �نَ

َ
ل ْعَد َهوأُ َ سثِ �ج َع�یْ

ْ
ى �ل ِ

َ� �ن �یْ
ا �نَ

َ
شهادتمسلمبنعقیلرادادیموایشانفرمود:»ل

ك؛خیریدردنیابعدازمرگاینجوان
َ
ُه  ل

َ
اَر �لّل ُه �نَ

َ
� ل �نَ

ْ
ل �ةُ ِ� �نَ َمِس�ی

ْ
ى �ل

َ
ُ� َعل �یَ

أْ
َم َر� ْد َع�نَ ُ� �ةَ

�نَّ
أَ
�

کردیم: عرض پس دارد. مسیر ادامه قصد امام؟ع؟ که فهمیدیم ما پس نیست.
کند«.۴ خداوندبهشماخیرعطا

ین، ج3، ص297 و لسان العرب، ج۴، ص267 و الصحاح، ج 2، ص 652 و الهنایة، ج 2، ص 92. 1 .  جممع البحر
2 .  القاموس املحیط، ج 2، ص 55۰.

3 .  مثیر األحزان، ص۴6.
۴ .  الرشاد یف معرفة حجج اهلل عىل العباد، ج 2، ص75.
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پرسش های درس

كردند را نام ببرید.. 1 كه بر اساس رؤیا ادعای خود را علنی  دو نمونه از افرادی 
كنید..   كلی رؤیا از نگاه علما را بیان  تقسیم 
پاسخ عالمه حلی به پرسش كسی كه خواب معصوم را دیده را تشریح كنید..  
كنید..   كه با استخاره با قرآن ثابت می گردد را بیان  نهایت چیزی 
پاسخ به ابهام در روایت فإن خار اهلل لک را توضیح دهید..  



درس هفدهم
نیابت فقهاء از 

امام غائب؟ع؟





خبرغیبتاماممهدی؟ع؟مسألهایاستکهمعصومین؟مهع؟آنرابهمسلمانان
کیفیتوچگونگیامرغیبتمطلعساختهاند.1با کردهوهموارهآنانرااز گوشزد
برایهدایتمردمدر ونظامی بایددرزمانغیبتامام؟ع؟،سیستم اینوجود،
کنند. یافت گمراهنشدهوسخندینرادر گرفتهشدهباشدتاباتمسکبهآن، نظر
ائمهمعصومین؟مهع؟،مخصوصًااززمانامامباقر؟ع؟ گفتار آنچهازعملکردو
در فقاهتی« »نظام کردن نهادینه و پیادهسازی و طراحی است، گردیده مشهود
کهبتوانددرصورتعدمدسترسیمردمبهمعصوم؟ع؟، بینمردماست.نظامی
نیابتیازجانبامام؟ع؟، کارآییخاصخودراداشتهوضمنعهدهدارشدنامور
به معصومین؟مهع؟ ائمه کید ا سفارش رو، این  از سازد. جاری نیز را الهی احکام
آنان،ایننظریه ثمربخشیوخیراز اصحابشاندرخصوصتفقهدردینوانتظار
ا 

َ
َم�نْ  ل �ی َ� �نِ �یْ

ا �نَ
َ
راتثبیتمیکند.چنانچهامامصادق؟ع؟بابشیردّهانمیفرماید:»ل

2.»� �نَ ْ�َحا�جِ
أَ
ُ� ِم�نْ �

�ةَّ �نَ �ةَ َ �ی

از پیروی و اطاعت به سفارش دین3، در تفقه به معصومین؟مهع؟ توصیه لذا

ٌة«.  مهانا برای صاحب این امر دو غیبت است. یكی 
َ
یل ْخَرى َطِو

ُ ْ
ْمِر ِفیِه َغْیَبَتنْیِ  َواِحَدٌة َقِصیَرٌة َو األ

َ ْ
1 .  »ِإّنَ ِلَصاِحِب َهَذا األ

از آهنا مدتش كوتاه و دیگری طوالین است. إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 5، ص118.
2 .  الكایف، ج 1، ص33.

ْعَرایِبٌ   ِإّنَ اهلَل 
َ
یِن َفُهَو أ ْه ِمْنُكْم یِف الّدِ

َ
ْ َیَتَفّق ُه َمْن ملَ یِن  َفِإّنَ ُهوا یِف  الّدِ

َ
  َتَفّق

ُ
َبا َعْبِد اهلِل؟ع؟ »َیُقول

َ
ْعُت أ  مَسِ

َ
َزَة َقال یِب مَحْ

َ
3 .  َعىِلِّ ْبِن أ

َذُروَن« . الكایف، ج 1، ص31. ُهْم حَیْ
َّ
َعل

َ
ْم ل هْیِ

َ
یِن َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإل ُهوا یِف الّدِ

َ
 یِف ِكَتاِبِه- ِلَیَتَفّق

ُ
َیُقول
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به مراجعه برای مردم ترغیب دین2، فقهاء وجایگاه بیانعظمت دین1، فقهای
کید یافتفتوا3،تعیینبرخیازفقهاءبرایمناظرهبامخالفین۴،تأ فقهاءجهتدر
»نظام ادامه  در فقاهتی نظام اجرای از کی حا و... دینی۵ علوم تربیتطالب به
کهمیتوانایندورانرادوره»آمادهسازیتئوریکجامعهدینی امامتی«میباشد

برایپذیرشنظامفقاهتی«دانست.
پسازپذیرشاینباور،نوبتبهآمادهسازیعملیمردممیرسدتادرحضور
امام؟ع؟امکانوقوعیایننظامجدیدرابهنظارهبنشینند.بنابراین،باآغازغیبت
فقاهت)نواب نظام از پذیری واردمسیروالیت بهطورعملی را صغری،شیعیان
ایندوره اربعة(6نمودهوروشهدایتپذیریازفقهاءرابهآنانآموزشدادند.در
کوتاه،مردمبهواسطهچهارفقیهمنتخب،بهعنواننوابخاصه،باامام؟ع؟ارتباط
داشتهوپسازوفاتنائبچهارموآغازغیبتکبری،ارتباطشیعیانبهطورکامل
گردید.اماباتوجهبهنهادینهشدننظامفقاهتیوپذیرشامکان باامام؟ع؟قطع
اطاعتنیابتیازفقهاء،شیعیانبدوندرنگبهفقهاءجامعالشرایطمراجعهکرده

کردند. کسبتکلیف اموردینیواجتماعیخود ودر

َة 
َ
َصنْیِ َعْن ُعَمَر ْبِن َحْنَظل ُ َی َعْن َداُوَد ْبِن احلْ ِد ْبِن ِعییَس َعْن َصْفَواَن ْبِن حَیْ ّمَ َسنْیِ َعْن حُمَ ُ ِد ْبِن احلْ ّمَ َی َعْن حُمَ ُد ْبُن حَیْ ّمَ 1 .  حُمَ

ِلَنا َو َحَراِمَنا َو 
َ

ْن َقْد َرَوى َحِدیَثَنا َو َنَظَر یِف َحال ْصَحاِبَنا... »َمْن َكاَن ِمْنُكْم مِمَّ
َ
نْیِ ِمْن أ

َ
َبا َعْبِد اهلِل ع- َعْن َرُجل

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
: َسأ

َ
َقال

ْكِم اهلِل َو   حِبُ
َ

ا اْسَتَخّف َ ُه ِمْنُه َفِإّنَ
ْ
ْم َیْقَبل

َ
َنا َفل ِ

ْ
مک  َفِإَذا َحَكَم حِبُ

ً
ِكما ْیُكْم َحا

َ
ُتُه َعل

ْ
 َفِإیّنِ َقْد َجَعل

ً
ا

َ
َیْرَضْوا ِبِه  َحمک

ْ
ْحَكاَمَنا َفل

َ
َعَرَف أ

ْرِك ِباهلل«.  الكایف، ج1، ص67.  َحّدِ الّشِ
َ

 اهلِل َو ُهَو َعىل
َ

اّدُ َعىل ْیَنا الّرَ
َ
اّدُ َعل ْیَنا َرّدَ َو الّرَ

َ
َعل

ْعَوُر 
َ ْ
اِرُث األ َ یِنُ   َو احلْ ُعَر

ْ
ُة ال ِمِق َو ُحْجُر ْبُن َعِدّیٍ َو َحّبَ َ  َعْمُرو ْبُن احلْ

َ
: َدَخل

َ
ِبیِه ُجْنَدٍب َقال

َ
ِن ْبِن ُجْنَدٍب   َعْن أ مْحَ 2 .  َعْن َعْبِد الّرَ

ُفَقَهاء«. الغارات، ج 1،ص21۰.
ْ
َماُء َو ال

َ
ُعل

ْ
 ِفیُكُم ال

ً
ْهَدى  َسِبیال

َ
ْؤِمِننَی؟ع؟ قال:   »أ ُ ِمیِر الْ

َ
 أ

َ
َو َعْبُد اهلِل ْبُن َسَبٍإ  َعىل

یز بن املهتدی و كان خیر مقی رأیته و كان وكیل الرضا؟ع؟ و خاصته فقال  3 .  حدثین الفضل بن شاذان قال حدثین عبد العز
إین سألته فقلت إین ال أقدر عىل لقائك یف كل وقت فعمن آخذ معامل دیین فقال »خذ عن یونس بن عبد الرمحن«. رجال 

كىش، ج 2، ص 778 و 786.
۴ .  مناظره مؤمن الّطاق با مرد شامی، مناظره ِهشام بن حكم با َعْمرو بن ُعَبْید.   

َجر«. حبار االنوار، ج 1، ص 222. َ َوْشِم یِف احلْ
ْ
ِة ال

َ
ْنِزل َم  یِف  َشَباِبِه  َكاَن ِبَ

َّ
 اهلِل؟ص؟  َمْن  َتَعل

ُ
 َرُسول

َ
5 .  » َقال

6 .  عثمان بن سعید عمری، حممد بن عثمان، حسنی بن روح نوخبیت و عىل بن حممد مسری.
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نیابت خاصه فقیه ��
نیابتخاصةفقیهمختصبهنواباربعة)عثمانبنسعیدعمری،محمدبن
عثمان،حسینبنروحنوبختیوعلیبنمحمدسمری(بودهوهیچفردیپساز
آنبزرگواراناجازهتصدیاینمنصبراندارد.وجهتمایزمنصبنیابتخاصةبا

نیابتعامهعبارتنداز:
الف. نایب خاص نیاز به نص تعیین کننده دارد:براساسسیرهمعصومین؟مهع؟،
کهمعصوم؟ع؟ بهنصصریحدارد.لذازمانی نیاز گذارینیابتخاصةفقیه، وا
امور تمامی در یا امرخاص یک در خود نائبخاص عنوان به را فردی بخواهد
کند،بایدبهاسمنائبوهمچنیننوعنیابتاوتصریحفرماید.بهعنوان منصوب
نمونهدرنصبواعالنوثاقتونیابتتامجنابعثمانبنسعیدومحمدبن

عثمانتوسطامامحسنعسکری؟ع؟آمدهاست:
ى   ِ

َع�نّ �نَ َك  
َ
ل �لا  �ةَ َم�  َو  ��نِ  �یَ ّدِ وأَ ُ �ی ى  ِ

َع�نّ �نَ ى  ِ
َع�نّ َك  �یْ

َ
ل �إِ  � �یَ

َ
ّد

أَ
� َم�  �نَ ��نِ  �ةَ �ةَ �ثِ  �ُ �نُ ْ ��ج َو  َعْمِ�ّیُ 

ْ
»�ل

؛ َعمــرى و پســرش هــر  ِ ��ن ُمو�نَ
أْ
َم�

ْ
��نِ �ل �ةَ �ةَ ِ

ّ ُهَم� �ل�ث
�نَّ �إِ

ِ�ْعُهَم� �نَ
أَ
ُهَم� َو �

َ
�ْسَمْع ل ا�نِ �نَ

َ
ول �ةُ َ �ی

دو ثقه انــد، هــر چــه از مــن بــه تــو رســانند از مــن رســانده اند و هــر چــه بــه تــو 
كــه هــر دو ثقــه  كــن  گفته انــد از آنهــا بشــنو و از آنهــا اطاعــت  گوینــد از قــول مــن 

و امیــن هســتند«1 
مشاهده و ارتباط به  قادر اربعة نواب خاص: نواب  برای  مشاهده  امکان  ب. 
حضرتحجت؟ع؟بودهواموراتمهممردمرابهطورمستقیمباحضرتدرمیان
آخرین وفات با میکردند. فتوا  بهصدور اقدام موارد،شخصًا سایر در و گذاشته
مدعیان و شده ممکن غیر آنحضرت با مستقیم ارتباط امکان امام؟ع؟ نائب

توقیعمبارکسمری؟هر؟آمدهاست: مشاهدهتکذیبشدند.چنانچهدر

1 .  الكایف، ج 1، ص329.
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�ةِ  �نَ ى �لّسَ ِ
اِم �ن

َ
ل �ةِ �لّسَ �نَ َمِد�ی �ةُ �جِ �نْ

ُ
�َل: ك �جُ �ةَ �ةِّ

َ
ُمك

ْ
ْحَمَد �ل

أَ
�نُ � َحَس�نُ �جْ

ْ
ٍد �ل و ُمَ�ّمَ ُ �ج

أَ
� � �نَ

َ �ث
َ

�ّ�َ

َل  �جْ
�ةَ  �ُ ْ��ةُ َحصنَ

نَ
� ُروَ�ُ�  ُه 

َ
�لّل َس 

َ
ّد �ةَ ُمِ�ّیُ  �لّسَ ٍد  ُمَ�ّمَ �نُ  �جْ َعِلّىُ  حنُ  �یْ

َّ �لسث َه�  �ی �نِ َى  ِ
ُو�نّ �ةُ ى  �ةِ

َّ
�ل

 � �یَ م -  �ل���ی �ل�حم�ن  �هلل  »�جسم   :�ُ �ةُ ْس�نَ
�نُ  

ً
ع� �ی ْو�ةِ �ةَ �ِس 

�ل�نَّ ى 
َ
ل �إِ  َ َ��ج �نْ

أَ
� �نَ �ٍم  �یَّ

أَ
� �جِ  �ِ ��ةِ َو�نَ

�نَ  ْ �ی َ َك َو �ج �نَ �یْ َ �ةٌ َم� �ج ِ
َك َم�یّ

�نَّ �إِ
َك �نَ �ی َك �نِ َو��نِ �نْ َ� �إِ

ْ �ج
أَ
ُه �

َ
َم �لّل ْع�نَ

أَ
ُمِ�ّیَ � ٍد �لّسَ �نَ ُمَ�ّمَ َعِلّىَ �جْ

 ِ َع�ة ْد َو�ةَ �ةَ َك �نَ ��ةِ ْعَد َو�نَ َ �َمَك �ج وُم َم�ةَ �ةُ َ َ�ٍ� �ی
أَ
ى �

َ
ل وِ� �إِ ا �ةُ

َ
ْمَ�َك َو ل

أَ
َمْع � ْ �حج �ٍم �نَ �یَّ

أَ
�ةِ �

ِس�ةَّ

ْسَوهةِ  َمِد َو �ةَ
اأَ

ْ
ْعَد ُ�وِل �ل َ ِلَك �ج ّلَ َو دنَ ِه َع�نَّ َو �جَ

َ
ِ �لّل �ن دنْ ْعَد �إِ َ ا �ج

َّ
ل ُهوَر �إِ ا �نُ

َ
ل �ةُ �نَ �یَ ��نِ

َّ �ةُ �ل�ث �جَ �یْ
عنَ

ْ
�ل

َعی 
َ

ّد َم�نِ �إ ا �نَ
َ
ل
أَ
�َهَدهةَ � َ ُمسث

ْ
ِعی  �ل

َ
ّد ى َم�نْ  �یَ َع�ةِ �ی ِى سثِ

�ة
أْ
�  َو َس�یَ

ً
ْور� َ ْر�نِ �ج

اأَ
ْ
اِء �ل

َ
ل و�جِ َو �ْم�ةِ

ُ
ل �ةُ

ْ
�ل

ا 
َّ
ل  �إِ

هةَ ّوَ ا �ةُ
َ
ا َ�ْوَل َو ل

َ
ٍ� َو ل �ةَ �جٌ ُم�نْ ادنِ ُهَو كَ َ��ةِ �نَ �یْ

ِّىِ َو �لّصَ
��ن �یَ

�نْ ُ�و�جِ �لّسُ َل �نُ �جْ
�َهَدهةَ �ةَ َ ُمسث

ْ
�ل

� َك��نَ  ّمَ
َ
ل �نَ ِدِه  � ِم�نْ ِع�نْ �نَ ْ َ��ج َو �نَ َع  �ی ْو�ةِ

�ل�ةَّ  �
� َهدنَ �نَ َس�نْ �نَ �نَ �َل  �ةَ ِم-  �ی ِ َع�ن

ْ
�ل َعِلّىِ 

ْ
�ل ِه 

َ
�لّل �جِ

�َل  �ةَ ْعِدَك �نَ َ َك ِم�نْ �ج ُه َم�نْ َوِ��یُّ
َ
َل ل �ی �ةِ

ِسِ� �نَ �نْ �نَ وُد �جِ ُ حج َ ِ� َو ُهَو �ی �یْ
َ
ل � �إِ

�ِدُس ُعْ��نَ ْوُم �لّسَ �یَ
ْ
�ل

ُ�؛ اى علـــّی بـــن  اٍم ُسِمَع ِم�نْ
َ
ل ُ� كَ �نِ

آ
� �

َهدنَ ُ� �نَ ُه َع�نْ
َ
َى �لّل ى َرصنِ ُ� َو َم�نَ �ِلعنُ ْمٌ� ُهَو �جَ

أَ
ِه �

َ
ِلّل

كـــه تـــو  گردانـــد  محّمـــد ســـمرّى! خداونـــد اجـــر برادرانـــت را در عـــزاى تـــو عظیـــم 
ـــه  كـــن و ب ـــا  ـــراى مـــرگ مهّی ظـــرف شـــش روز آینـــده خواهـــی مـــرد، پـــس خـــود را ب
یـــرا غیبـــت  كـــه پـــس از وفاتـــت قائـــم مقـــام تـــو شـــود ز احـــدى وصّیـــت مکـــن 
ى نیســـت مگـــر پـــس از اذن خـــداى تعالـــی و آن پـــس  ـــه واقـــع شـــده و ظهـــور تاّم
از ّمدتـــی طوالنـــی و قســـاوت دلهـــا و پـــر شـــدن زمیـــن از ســـتم واقـــع خواهـــد شـــد 
كننـــد، بدانیـــد  كســـانی نـــزد شـــیعیان مـــن آینـــد و ادعـــاى مشـــاهده  و بـــه زودى 
كنـــد  كـــه پیـــش از خـــروج ســـفیانی و صیحـــه آســـمانی ادعـــاى مشـــاهده  هـــر 
دروغگـــوى افتـــرا بنـــد اســـت و ال حـــول و ال قـــوة اال بـــاهلل العلـــی العظیـــم. پـــس؛ 
كردنـــد و از نـــزد او خـــارج شـــدند و چـــون  حاضریـــن از آن توقیـــع استنســـاخ 
روز ششـــم فـــرا رســـید نـــزد او بازگشـــته و او را در حـــال احتضـــار بـــود، یکـــی 
كیســـت؟ گفـــت: خداونـــد را امـــرى  ــّی پـــس از شـــما  از مردمـــان پرســـید: وصـ
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كالمـــی بـــود  كـــرد و ایـــن آخریـــن  كـــه خـــود او رســـاننده آن اســـت و فـــوت  اســـت 
كـــه از او شـــنیده شـــد«.1 

اینتوقیعبداناشارهشده،نکاتیاستکهحائزاهمیتبودهوبایستی آنچهدر
کرد: بداناشاره

1. تعیین نایب خاص �
براساسمتنتوقیع،تعییننایبخاصوسفارت،بایستیتوسطنائبقبلی
َك«، ��ةِ ْعَد َو�نَ َ �َمَك �ج وُم َم�ةَ �ةُ َ َ�ٍ� �ی

أَ
ى �

َ
ل وِ� �إِ ا �ةُ

َ
باشد.چنانچهامام؟ع؟فرمودهاست:»َو ل

لذاعلیبنمحمدسمریحقانتخابشخصدیگریبهعنوانقائممقامخودبه
عنواننائبخاصحضرتنداشتهوبرایناساس،بابنیابتتاموعدیخاص
وتازمانیکهامرحضرتبرمردممشخصشودبستهشدهومردمتکلیفیدرمقابل
بیعتبامدعیانبابیتندارند.چنانچهامامصادق؟ع؟دربابوظیفهشیعیان

کبریفرمودند: درزمانغیبت
ِلَك  ى دنَ ِ

�ُس �ن
ُع �ل�نَّ ْص�نَ َ ُه َم� �ی

َ
�ةُ ل

ْ
ل �ةُ َم�ُمُهْم �نَ ُهْم �إِ �جُ َع�نْ �ی عنِ َ َم��نٌ �ی �ِس رنَ

ى �ل�نَّ
َ
ِى َعل

�ة
أْ
� »�یَ

زمانی  بر مردم  ُهْم؛ 
َ
ل �نَ  َّ �ی �جَ

�ةَ َ �ی َ��ةَّى   �ِ �یْ
َ
َعل ُهْم  ی  ِ �ن

َّ
�ل ْمِ� 

اأَ
ْ
�ل �جِ و�نَ  

ُ
ك َمّسَ �ةَ َ �ی �َل  �ةَ َم��نِ  �ل�نَّ

كردم در  كه امام زمانشان از آنان غائب خواهد شد. عرض  فراخواهد رسید 
بر آن بودند  كه سابقا  امری  آن زمان تکلیف مردم چیست؟ فرمود: مردم به 

گردد«.   كنند تا اینکه امر امام بر آنان روشن  تمسک 

1 .  كمال الدین و متام النعمة، ص516 و غیبة طویس، ص 395 و الثاقب یف املناقب، ص6۰1 و االحتجاج طبریس، ج2، 
ص296 و الطرائف، ص18۴ و كشف الغمة، ج3، ص338 و الصراط املستقمی، ج2، ص236 و اسرار االمامة، ص89 
و حدیقة الشیعة، ج2، ص99۰ و اثباة اهلداة، ج5، ص321 و منهتی االمال، ج2، ص8۴2 و حباراالنوار، ج51، ص361 و 

اعیان الشیعه، ج2، ص۴8 و...
2 .  كمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص35۰.
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بازگشتدارد. بهامام؟ع؟ یتبّینلهم« اینروایت؛ضمیرمستتردر»حّتی  در
وآمدنحضرتاستنه یعنیاینکهتکلیفمردمدرزمانغیبت،انتظارظهور

اطاعتازمدعیاننیابتووکالت.1

2. علت انسداد باب نیابت خاص �
است. کبری غیبت آغاز دیگر، بهشخص وصیتسمری ممنوعیت علت

چنانچهامام؟ع؟درمتنتوقیعبداناشارهفرمودهوآمدهاست:
ْعَد ُ�وِل  َ ِلَك �ج ّلَ َو دنَ ِه َع�نَّ َو �جَ

َ
ِ �لّل �ن دنْ ْعَد �إِ َ ا �ج

َّ
ل ُهوَر �إِ ا �نُ

َ
ل �ةُ �نَ �یَ ��نِ

َّ �ةُ �ل�ث �جَ �یْ
عنَ

ْ
ِ �ل َع�ة ْد َو�ةَ �ةَ »�نَ

«، بنابراین با توجه به اینکه »فاء« 
ً
ْور� َ ْر�نِ �ج

اأَ
ْ
اِء �ل

َ
ل و�جِ َو �ْم�ةِ

ُ
ل �ةُ

ْ
ْسَوهةِ �ل َمِد َو �ةَ

اأَ
ْ
�ل

كبری علت اصلی انسداد  َقْد َوَقَعت« تعلیلیه است، لذا آغاز غیبت 
َ
در »ف

باب نیابت بوده و دلیلی بر نقض این مسأله از جانب حضرت وجود ندارد.

3. پیشگویی ظهور مدعیان دروغین �
خاصه نیابت دروغین مدعیان هنگام زود ظهور به توقیع ادامه  در حضرت
ِى 

�ة
أْ
� »َس�یَ فرمودند: لذا میدارند. برحذر بزرگ خطر آن از را شیعیان و فرموده اشاره

.» �َهَدهةَ َ ُمسث
ْ
ِعی  �ل

َ
ّد ى َم�نْ  �یَ َع�ةِ �ی سثِ

4. ادعای مشاهده تا موعد خاص �
قبول مورد آسمانی ندای و ازخروجسفیانی قبل تا نیابت و ادعایمشاهده
َو  ِّىِ 

��ن �یَ
�نْ �لّسُ ُ�و�جِ  �نُ َل  �جْ

�ةَ �َهَدهةَ  َ ُمسث
ْ
�ل َعی 

َ
ّد �إ َم�نِ  �نَ ا 

َ
ل
أَ
�« فرمودند: چنانچهحضرت نیست.

.»�ٍ �ةَ �جٌ ُم�نْ ُهَو َك�دنِ َ��ةِ �نَ �یْ
�لّصَ

1 .  مكیال املكارم یف فوائد دعاء للقامئ؟ع؟، ج 2، ص۴13.
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لذاچنانچهفردیهمچوناحمدبصریدرصددادعاینیابتخاصهاست،
آنبرادعایخودپافشاری کردهوپساز بایدتاخروجسفیانیوندایآسمانیصبر

نماید.
اینتوقیع،مدعیانمشاهدهتکذیبشدهاندوربطیبه کهدر گراشکالشود ا

مدعیاننیابتوسفارتندارد،اینگونهپاسخدادهمیشود:
توقیع،پیرامونمسألهنیابتخاصبودهوحضرت،علیبن اواًل؛شأنصدور
انتخابوصیوقائممقامبعدیبرحذرداشتهاندواینبهاین محمدسمریرااز
اینتوقیعمبارک،درصددانکارمدعیاننیابتو کهحضرتباصدور معناست

نایبچهارممیباشد. سفارت،بعداز
�جٌ  ُهَو َك�دنِ �َهَدهةَ ... �نَ َ ُمسث

ْ
َعی �ل

َ
َم�نِ �ّد ادامهاینتوقیعمیفرماید:»�نَ ثانیًا؛حضرتدر

بین که داشت توجه باید است. گو افترا و کذاب مشاهده مدعی یعنی .»�ٍ �ةَ ُم�نْ

داشته مشاهده ادعای صرف کسی گر ا لذا است. واضحی فرق ُمفَتر و اب
ّ

کذ
آن و کند توکیل یا نیابت ادعای شخص همان گر ا اما میباشد کذاب باشد،
گوبودهوچیزیرابهدروغ استنابهرابهحضرتمنتسبنماید،اینشخصافترا
کنارهمآمدهاست بهایشاننسبتمیدهد.لذادرمتنتوقیعهردوعبارتدر
گرحضرت کهادعایمشاهدهوتوکیلمیکنندراردنماید.بنابراینا کسانیرا تا
اینحکمشامل آنصورت در » ٌ �ج ُهَو َك�دنِ �نَ �َهَدهةَ  َ ُمسث

ْ
�ل َعی 

َ
ّد �إ َم�نِ  »�نَ فقطمیفرمود:

از راداشتندمیشد،درحالیکهبیش باحضرت  کهادعایدیدار افرادی تمامی
که کتبشیعهذکرشدهاست هزارداستانمعتبرازاحواالتتشرفیافتگاندر

کذابنبودهودرادعایخودصادقهستند. کدام هیچ
عدم درخصوص خود مبنای برخالف بصری احمد اینکه توجه قابل نکته
بهتمسک پذیرشعلمرجالونادرستبودنبررسیسندیروایات،اینبارمجبور
بهعلمرجالشدهواینتوقیعمبارکراضعیفالسنددانستهومیگوید:»فهی
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گرفتهوسند َمطعوٌنفیسندهوَغیرتامةالسند؛اینروایتموردطعنهعلماءقرار
آنبهمعصومنمیرسد«.1

دیدگاه علمای شیعه �
براساسدیـــدگاهونظــــراتتمــــامیعلمایشیعــــه،ادعاینیابــــتخاصهو
آن کسمدعی وهر بوده کفر با کبریمساوی همچنینسفارتدرزمانغیبت
باشدگمراهوگمراهگرمیباشد.بهعنواننمونهشیخطوسیازقولابنقولویه؟هر؟2

دربابذکرمذمتمدعیانبابیتونیابتمیفرماید:
ُه 

َ
ُمِ�ّیِ َرِحَمُ� �لّل ْعَد �لّسَ َ ْمَ� �ج

اأَ
ْ
َعی  �ل

َ
ّلَ َم�نِ  �ّد �نَّ كُ

أَ
� ) �ة َم�ِم�یَّ �ة �لاإ �نَ ی �ل���أِ

أ
�(� َد�ن �نَّ ِع�ن »�إ

؛ همانا در نزد ما طائفه امامیه نظر  �ةُ �ی ْو�نِ
ِه �ل�ةَّ

َ
�لّل ّلٌ َو �جِ �ّلٌ ُمصنِ ٌس �نَ ّمِ ٌ� ُم�نَ ا�نِ ُهَو كَ �نَ

كه بعد از سمری؟هر؟ ادعای امر)سفارت و نیابت  كه؛ هر كسی  بر این است 
گمراه گر است« .   گمراه و  خاصه( كند، كافر 

نیابت عامه فقیه ��
فقیه)نواب نیابتخاصه ادامه  در فقیه عامه نیابت اشارهشد، که همانطور
نیابت،مشاهدهامام؟ع؟براینائبممکن ایننوعاز گرفتهاست.در اربعة(شکل
نبوده کنندهبرخوردار نیستوعالوهبرآن،هیچفقیهیازنصشخصیوتعیین
وتمامیآنانبراساستنصیصنوعیعهدهداروظیفهنیابتشدهاند.بهعنوان

روایاتآمدهاست: نمونهدر

1 .  مع عبدالصالح، ص28.
یه، استاد شیخ مفید در فقه بوده است.  2 .  شیخ ابوالقاسم بن حممد بن قولو

3 .  طویس، الغیبة، ص۴12.
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روایت اول
�نِ  �جْ َو��نَ  َ��نْ َع�نْ  َسى  ِع�ی �نِ  �جْ ِد  ُمَ�ّمَ َع�نْ  �نِ  ْ ُحَس�ی

ْ
�ل �نِ  �جْ ِد  ُمَ�ّمَ َع�نْ  َى 

ْح�ی َ �ی �نُ  �جْ ُد  ُمَ�ّمَ

ِه ع- َع�نْ 
َ
�لّل ِد  � َع�جْ �جَ

أَ
� �ةُ 

ْ
ل
أَ
�َل: َس� �ةَ هةَ 

َ
ل �نَ �نِ َ��نْ �جْ �نِ َع�نْ ُعَمَ�  ْ ُحَص�ی

ْ
�ل �نِ  �جْ َى َع�نْ َد�ُوَد  ْح�ی َ �ی

� َو  اِل�نَ
َ
ى َ�ل ِ

َ� �ن �نَ � َو �نَ �نَ
َ �ث ْد َرَوى َ�ِ��ی �نْ �ةَ ْم ِمّمَ

ُ
ك ا�نَ ِم�نْ �... »َم�نْ كَ �نَ ْ�َحا�جِ

أَ
�نِ ِم�نْ � ْ �ی

َ
ل َر�جُ

 � دنَ �إِ
 �نَ

ً
ْم َ�اِكم�

ُ
ك �یْ

َ
ُ� َعل �ةُ

ْ
َعل َ ْد �ج ِى �ةَ

�نّ �إِ
 �نَ

ً
م�

َ
ِ�  َ�ك ْو� �جِ

ْ��نَ �یَ
ْ
ل � �نَ ْ�كَاَم�نَ

أَ
� َو َعَ��نَ � َ�َ��ِم�نَ

 � �نَ �یْ
َ
 َعل

ُ
�ّد  َو �لّ�َ

َ
� َرّد �نَ �یْ

َ
ِه َو َعل

َ
ِم �لّل

ْ
ُحك  �جِ

�نَّ �نَ َم� �ْس�ةَ
�نَّ �إِ

ُ� �نَ ُه ِم�نْ
ْ
ل �جَ

�ةْ َ ْم �ی
َ
ل � �نَ ِم�نَ

ْ
ُحك َم �جِ

َ
َ�ك

ه؛ هر كدام از شما كه حدیث ما را روایت 
َ
�لّل ْ�ِك �جِ ِ

ّ ى َ�ّ�ِ �لسث
َ
ِه َو ُهَو َعل

َ
ى �لّل

َ
 َعل

ُ
�ّد �لّ�َ

او  به حکمیت  را می داند،  ما  احکام  و  دارد  نظر  ما  و حرام  در حالل  و  كند 
گر طبق حکم ما قضاوت  كم شماها مقرر ساختم و ا كه او را حا راضی شوند 
كه حکم بر ضرر او است( همانا حکم ما را  كسی  كند و از او نپذیرد )یعنی 
كرده و این خود در مرز شرك  كرده و راد بر ما بر خدا رد  سبك شمرده و ما را رد 

به خدا است«.1  

روایت دوم
�نُ  ُد �جْ

� ُمَ�ّمَ �نَ
َ �ث

َ
�َل َ�ّ� ُ� �ةَ ُه َع�نْ

َ
َى �لّل ّىُ َرصنِ �نِ

�یْ
َ
ُكل

ْ
�نِ ِعَص�ٍم �ل ِد �جْ

�نُ ُمَ�ّمَ ُد �جْ
� ُمَ�ّمَ �نَ

َ �ث
َ

�ّ�َ

َعْمِ�ّیَ 
ْ
�ل َم��نَ  ْ �نَ ُع�ث �جْ َد  �ةُ ُمَ�ّمَ

ْ
ل
أَ
�َل: َس� �ةَ و�جَ  ْع�ةُ َ �ی �نِ  �جْ ْسَحا�ةَ  �إِ ّىُ َع�نْ  �نِ

�یْ
َ
ُكل

ْ
�ل و�جَ   ْع�ةُ َ �ی

ّىَ 
َ
َعل �ةْ 

َ
َكل ْ سث

أَ
� َل  َمَس��أِ َع�نْ   �ِ �ی �نِ �ةُ 

ْ
ل
أَ
َس� ْد  �ةَ  

ً
� ��ج ِك�ةَ ِلى  وِ�َل  ُ �ی �نْ 

أَ
�  �ُ َع�نْ ُه 

َ
�لّل َى  َرصنِ

ُعو�  �ْر�جِ َع�ةُ �نَ َو��ةِ
ْ
ُ �ل َحَو�ِد�ث

ْ
� �ل ّمَ

أَ
؟ع؟:  »� َم��نِ � َ��ِ��جِ �ل�نَّ ا�نَ

َ
ّطِ َمْول حنَ ِع �جِ �ی ْو�ةِ

ى �ل�ةَّ ِ
َوَرَد�ةْ �ن �نَ

اسحاق  ِهْم؛  �یْ
َ
َعل ِه 

َ
�لّل �ةُ  َّ ُ��ج  � �نَ

أَ
� َو  ْم  

ُ
ك �یْ

َ
َعل ى   �ةِ

َّ ُ��ج �نَُّهْم   �إِ
�نَ   � �نَ �ثِ َ�ِ��ی ُرَو�هةِ  ى 

َ
ل �إِ َه�  �ی �نِ

امام  پیشگاه  به  را  نامه ام  خواستم  امام؟ع؟  نایب  از  می گوید:  یعقوب  بن 
و  بودم  پرسیده  داشتم  كه  را  مشکلی  مسائل  نامه  آن  در  برساند.  عصر؟ع؟ 
حوادث  خصوص  در  اما   ... بود:  فرموده  و  نوشته  جواب  خود  خط  با  امام 

1 .  الكایف، ج 1، ص67.
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پیش روی، به راویان حدیث ما مراجعه كنید كه آنان حجت های من بر شما 
هستند و من حجت خدا بر آنانم«.1

ادعای احمد بصری �
امام جانب از خاصه سفارت و نیابت بصری، احمد ادعاهای جمله از
کتاببیانالحقوالسدادمن کبریاست.ویدر دوازدهم؟ع؟دردورانغیبت

األعدادمیگوید:
»الأقولولمأقلإّنیاالمامالمهدی؟ع؟،بلأناالمهدیاالولمنولده؟ع؟و
اماممهدی؟ع؟هستم، کهمن ونمیگویم الیمانی؛هرگزنگفته و ووصیه رسوله

اوالداماموفرستادهوجانشینویمانیهستم«.2 بلکهمنمهدیاولاز
اینادعایاحمدبصرینهبانیابتخاصهسازگاریداردونهبانیابتعامه،
کهدرسخنانپیشینموردبررسیقرار ایندودارایشرایطیهستند زیراهرکداماز

گرفت.البتهبرایروشنشدنبهتراشکال،باریدیگرمورداشارهقرارمیگیرند.
شرایط باید باشد داشته را فقیه نیابتخاصه ادعای بصریچنانچه احمد

کهازهیچکدامبرخوردارنیست: ذیلرابرایاثباتادعایشفراهمنماید
کهفقیهجامعالشرایطاست، کند اثبات

کنندهازجانباماممهدی؟ع؟دارد، کهنصصریحوتعیین کند اثبات
کهبااماممهدی؟ع؟ارتباطنیابتیومشاهدهایدارد. کند اثبات

اثبات برای راهدیگری و انتفاءموضوعاست به وسومسالبه مورددوم البته
است، فقیه عامه نیابت نیابت،  از  او  منظور چنانچه همچنین ندارد. وجود آن

1 .  طویس، الغیبة، ص 177. اعالم الوری، ص ۴52. وسائل الشیعه، ج 18، ص 1۰1، كتاب القضأ، ابواب صفات 
القاىض، باب 11، ج 9. احتجاج، ج 2، ص 163.
2 .  بیان احلق و السداد من األعداد، ج1، ص۴۰.
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گونهادعایدروغین کهفقیهجامعالشرایطاستوخودراازهر بایستیاثباتکند
کند. وفریبکاریتبرئه

پرسش های درس

كنید.. 1 نظام فقاهتی را تشریح 
وجه تمایز نیابت خاصه فقیه با نیابت عامه فقیه در چیست؟.  
علت انسداد باب نیابت خاصه فقیه چیست؟.  
كنید..   نیابت عامه فقیه را تشریح 
احمد بصری چنانچه ادعای نیابت خاصه فقیه داشته باشد، باید چه از چه .  

شرایطی برخوردار باشد؟ 





درس هجدهم
علم رجال در نگاه 
احمد بصری





ازنظریاتاخباریها1، بهرهگیری با که کسانیاست ازجمله احمدبصری،
دیدگاهآنانرادستاویزیبراینیلبهاغراضفرقهایخودقراردادهاست.اخباریون،
آنراقبولندارند، کردهوبیشاز احادیثرابهدوقسم»صحیحوضعیف«تقسیم
درجه از روایات  از برخی اربعه(2، اقسام)اصول سایر پذیرش صورت در که چرا

یر خالصه می گردد: 1 .  باور اخباری ها در حمورهای ز
یان، ادله احكام را تهنا كتاب و سنت می دانند. بعض از آهنا نیز دلیل را تهنا سنت ذكر می كنند. - اخبار

- احادیث را دو قسم می دانند: صحیح و ضعیف.
یان، حرام است. - اجهتاد نزد اخبار

- در نگرش اخباری، تقلید از غیر معصوم؟ع؟ جایز نیست.
- دستیایب به احكام شرعی را از راه گمان)ظّن(، حرام و تهنا راه حتصیل احكام را علم و اطمینان می دانند.

ین كرده و  بعه«  و دیگر كتاب های حدییث كه عاملان بزرگ شیعه آن ها را تدو - در مكتب اخباری، متامی احادیث»كتب ار
به صّحت احادیث نقل شده گواهی داده اند، صحیح می باشد و باید بر طبق آن عمل كرد. به عنوان مثال؛ بر اساس رواییت 
از كتاب من ال حیضره الفقیه، بسنت حتت احلنک عمامه را حرام دانسته و آن را نشانه شرک می دانند. چناچنه آمده است: 
یر  «   فرق بنی مسلمانان و مشركان، در تلّحی عمامه )گوشه عمامه را از ز َعَمامِئِ

ْ
ی ِبال ّحِ

َ
ل ْشِرِكنَی الّتَ ُ ْسِلِمنَی َو الْ ُ َفْرُق َبنَی الْ

ْ
»ال

چانه رد كردن( است.  
- در مكتب اخباری، اشیاء یا حالل هستند یا حرام و یا مشتبه و چناچنه حلیت و حرمت چیزی معلوم نباشد و نص از 

باره آن نرسیده باشد، باید در فتوا، توّقف و در عمل، احتیاط كرد. معصومنی؟مهع؟ در
2 . بر اساس نقل شیخ هبایئ؟هر؟ در كتاب مشرق الشمسنی، از زمان سید بن طاووس؟هر؟ تقسمی حدیث به »اصول 
بعه« معمول گردید. لذا حمدثنی شیعه حدیث را به چهار قسم »صحیح، حسن، موثق، ضعیف« تقسمی كرده اند كه هم  ار

كنون این اصطالح متداول و معمول بوده و سایر اصطالحات در این چهار قسم مندرج می باشد.  ا
یست كه سلسله سند، توسط رجایل موثق و امامی مذهب از معصوم منتقل گردد. صحیح: خبر

 و در هر طبقه امامی مذهب و ممدوح باشند ویل تنصیص بر عدالت هر یک نشده 
ً
یست كه رجال سند متاما حسن: خبر

می. یان آن حسن ظن دار باشد. وجه تسمیه حسن بدین نام از آن جهت است كه نسبت به راو
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اعتبارساقطمیگرددوحالآنکهاخباریونرّدروایاتمنسوببهاهلبیت؟مهع؟را
نوعیتوهینبهایشانتلقیمینمایند.1ایندیدگاهدرجریاناحمدبصرینیزبه
روایاتی وضوحمشهوداست،چنانچهتمامیروایاتراصحیحدانستهوبرخیاز
کهبرخالفباورشاناستراضعیفمعرفیمیکنند.2البتهجایبسیتعجبو
و�نَ <3قائلبه �نُ ح��نِ

َ
ُه  ل

َ
� ل

�نَّ ْكَ� َو �إِ ِ
� �ل�نّ �نَ

ْ
ل �نَّ ْح�نُ �نَ

� �نَ
�نَّ تأملاستکهاحمدبصریباوجودآیه>�إِ

ادوارمختلفتاریخیموردهجوم کهدر کریماستامادربارهروایاتی تحریفقرآن
گرفتهچنیناعتمادبیاساسیداشتهوهمهآنانرابدونبررسیمیپذیرد! قرار

به حدیث سند سلسله رجال اساس بر که حدیث چهارگانه بندی تقسیم
کهتمامیروایاتمنصوببهمعصومین؟مهع؟مورد کیازآناست وجودآمده،حا
یمتا بهعلمیدار اعتمادنمیباشند.لذابرایتشخیصاقساموانواعروایات،نیاز
امانباشیم.براساسایننیاز، آنازخطرسودجویانومعاندیندر بااستفادهاز
علمایشیعه،باتوجهبهروایاتودستوراتمعصومین؟مهع؟علمرجالرامدون

کردهودراختیارپژوهشگرانقراردادند.

یست كه نسبت به كلیه افراد ناقلنی، تنصیص بتوثیق شده باشد. گرچه بعض از رجال سلسله سند غیر امامی  موثق: خبر
باشند.

یست كه شروط یكی از اقسام نامبرده در آن مجع نباشد. مضاف بر آن، ضعیف بر روایت جمروح نیز اطالق  ضعیف: خبر
می گردد كه انواع آن عبارتند از: موقوف، مقطوع و منقطع، معضل، شاذ، منكر، متروک، معلل، مضطرب، مقلوب، مدلس، 

مرسل.   
كی از آن است كه متامی روایات منصوب  این تقسمی بندی كه بر اساس رجال سلسله سند حدیث به وجود آمده، حا
می تا با استفاده  به معصومنی؟مهع؟ مورد اعتماد منی باشند. لذا برای تشخیص اقسام و انواع روایات، نیاز به علمی دار
یان و معاندین در امان باشمی. بر اساس این نیاز، علمای شیعه، با توجه به روایات و دستورات  از آن از خطر سود جو

معصومنی؟مهع؟ علم رجال را مدون كرده و در اختیار پژوهشگران قرار دادند.
یمی رواییت ضعیف است، این توهیین است به امام صادق؟ع؟. مگر می شود  گر بگو 1 .  مال امنی استرآبادی گفته است: »ا

رواییت از امام صادق باشد و ضعیف باشد!«. اسالم و نیازهای زمان، ج1، ص93-88.
2 .  نصیحة ایل طلبة احلوزات العلمیة، ص12.

3 .  احلجر، 9.
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معاصر علمای پرداخته و ساخته را رجال علم بصری، احمد که هرچند
دانستهوآنرایکیازبدعتهایدینیبرشمردهاست1،امابایستیجهتاطالع
کنونجریانداشتهو تا اززمانمعصومین؟مهع؟ کهاینعلم ویخاطرنشاننمود
رواجاصول و کتبحدیث اثرشیوع بر آن، از آناستفادهمیشدهاست.پس از
این یادیدر کتابهاینسبتًاز گرفتو ومصنفاتاینعلم،فنرجالنیزرونق
کتابهای کنونموجوداست.ازجمله آنهاتا کهبرخیاز فنتدوینوتالیفشد

تدوینشدهدرزماناهلبیت؟مهع؟عبارتنداز؛
که )م219هـ( الکنانی، ابجر بن بنحیان بنجبلة اهلل عبد محمد ابو کتاب
ونجاشی کاظم؟ع؟شمرده امام ازاصحاب را او کتابرجال، شیخطوسیدر

کتابیدررجالرابهاونسبتدادهاست. کتبمتعددیازجمله
از که برقی)م27۴هـ( اهلل عبد ابی بن احمد تالیف الرجال؛ طبقات کتاب

کتابالمحاسناست. اصحابامامجوادوامامهادی؟ع؟بودهوصاحب
کهازاصحابخاصامامرضا؟ع؟ رجالحسنبنعلیبنفضال،)م22۴هـ(

بودهاست.
کهازاصحاب کتابمعرفةرواةاالخبار؛تألیفحسنبنمحبوب،)م22۴هـ(
ارکانچهارگانهشیعهدرفقهوحدیث امامکاظم،امامرضاوامامجواد)عویکیاز

است.
بزرگ فقهای از که ثقفی)م283هـ( بنسعید بنمحمد ابراهیم رجال کتاب

امامیهبهحسابمیآید.
المروزی خراش بن یوسف بن عبدالرحمن محمد ابو حافظ رجال کتاب

البغدادی)م283هـ(.

1 .  الوصیة املقدسة، ص7.
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نیاز به علم رجال ��
فردی ازجانب که درخصوصخبری بایستی کریم، قرآن توصیه اساس بر 
گفتهویبدونتحقیقوتبییناعتنانگردد: فاسقرسیدهاست،تحقیقشودوبه

و�<.1 �نُ �یَّ �جَ �ةَ �إٍ �نَ
�جَ
�نَ �ِس�ةٌ �جِ ْم �ن

ُ
اَءك �نْ �ج >�إِ

اشاره آن به کلی بندی تقسیم یک در که است نکاتی برگیرنده  در آیه این
میشود:

آیه؛داللتبربررسیسندیدارد.چنانچهبرخیتبین الف(.عبارتفاسٌقدر
که آیهراناظربهحاالتفاسقدانستهوبرخیآنراناظربرمتنخبردانستهاند در
اولین که معنا بدین دارد. راوی بررسیحاالت بر دوصورتداللت هر در البته
آنباعنوان کهاز وظیفههرشخصیدرمواجههباخبر،بررسیحاالتراویاست.

»رجالالحدیث«یادمیشود.
ُنوا«،یعنیبررسی بررسیحاالتراوی،نوبتبهمرحلهبعدی»َفَتَبّیَ ب(.پساز
آنبا کهاز بهاعتمادنخواهیمبود. متنخبررسیدهوبدونتبیینحقیقتمجاز

عنوان»درایةالحدیث«یادمیشود.
قرآنکریماست،وظیفهمادرمواجههبا براساسایندستهبندیکهبرگرفتهاز
ائمهمعصومین؟مهع؟مشخصشدهوبدونبررسیحاالتراویو روایاتواخبار

گفتهراویان،محتوایخبرموردپذیرشنخواهدبود. بدونتحقیقدرباره
کهمثِبتنیاز آیهفوق،بهنکاتیاشارهمیشود جهتتأییدبرداشتابتداییاز

کهعبارتنداز: بهعلمرجال)بررسیحاالتراوی(میباشند
نکته اول: وجود دروغگویان و دشمنان اهل بیت؟مهع؟ در میان راویان حدیث

روایات ماندن مصون بر مبنی سندی هیچ که است حالی در باور این
در راویان  از برخی فراموشیهای و دستبردها تحریفات،  شّر از معصومین؟مهع؟

1 .  حجرات، 6.
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نمیباشد. قبول مورد عقاًل روایات، تمامی به کورکورانه اعتماد و نبوده دست
کیازجعلجاعالنحدیثمیباشد کهحا مضافبرآن،روایاتیدردستاست

کهبهدونمونهاشارهمیگردد:

روایت اول
 �ِ �جِ ِ دن

َ
ك � �جِ

�نَ ُط ِ�ْد�ةَ ُْس�ةِ � َو �ی �نَ �یْ
َ
�جُ  َعل دنِ

ْ
ك ��جٍ  �یَ

دنَّ
َ
و ِم�نْ  ك

ُ
ل حنْ

ا �نَ
َ
و�نَ ل ٍ َ��ِد�ةُ �ة �یْ َ ْهُل �ج

أَ
� �

�نَّ »�إِ
ولی  راستگو هستیم  ما خاندانی  فرمود:  امام صادق؟ع؟  �س؛ 

�ل�نَّ َد  ِع�نْ  � �نَ �یْ
َ
َعل

به  ما  تا سخن راست  افتراء می بندند  ما  بر  كه  همواره دورغگویانی هستند 
وسیله  دروغ آنان نزد مردم بی اعتبار شود«.1 

روایت دوم
 �ِ �جِ �ی َعا�جِ

أَ
� َو   �ِ ِ �ث َ�اِد�ی

أَ
� َو  َد  �ی ِ �ن

َ �ی �نِ  �جْ  �ِ ا�جِ ى �جَ ِ
�ن �ُس 

�ل�نَّ �نَ 
َ
ل �ةَ �َل: ��نْ �ةَ اِل 

َّ
َحل

ْ
�ل �جِى 

أَ
� �نُ  �جْ �ُد  �یَ ِ رن

 �ِ �یْ
عنَ ِم�نْ  ِى 

�ن
أَ
َد� �ةَ ْ ��ج �نَ  �ُ َع�نْ ُه 

َ
ل
أَ
ْس�

أَ
� �نْ 

أَ
� ُد  ِر�ی

أُ
�  � �نَ

أَ
� َو  ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َع�جْ �جِى 

أَ
� ى 

َ
َعل �ةُ 

ْ
ل َد�نَ �نَ �َل  �ةَ

َ�هةَ  �ی ُمعنِ
ْ
�ل ُه 

َ
�لّل َع�نَ 

َ
ل َو   � �نَ �یْ

َ
َعل �ةُ  َصّدِ ُ �ی ا�نَ  كَ ّیَ  ْع�نِ ُ حج

ْ
�ل َد  �ی ِ �ن

َ �ی �نَ  �جْ  �َ ا�جِ ُه �جَ
َ
�لّل ُه »َرِ�َم 

َ
ل
أَ
ْس�

أَ
� �نْ 

أَ
�

گفت: مردم درباره روایت ها  یاد بن ابی حالل  �؛ ز �نَ �یْ
َ
�جُ  َعل دنِ

ْ
ك ا�نَ �یَ �ةَ كَ ْع�جَ ُ �نَ سث �جْ

حضرت  خدمت  من  كردند.  اختالف  یزید  بن  جابر  عجیب  كارهاى  و 
صادق؟ع؟ رسیدم می خواستم در این مورد از او سؤالی بکنم. قبل از اینکه 
من چیزى بپرسم فرمود خدا رحمت كند جابر بن یزید جعفی را كه احادیث 
كه بر ما دروغ  كند مغیرة بن سعید را  ما را درست نقل می كرد ولی خدا لعنت 

می بندد«.  

1 .  عوامل العلوم و املعارف واألحوال من الیات و األخبار و األقوال، ج 2۰، ص11۴9.
2 .  بصائر الدرجات یف فضائل آل حممد صىل اهلل علهیم، ج 1، ص 238.
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نکته دوم: وجود راویان اهل سنت در سند روایات اهل بیت؟مهع؟
از بسیاری اواًل که راویان سلسله در مذهب سنی راویان  از دستهای وجود
در است شده صادر تقیه بر تکیه با آنها سئوال به معصومین؟مهع؟ پاسخهای
کهراویان حالیکهحکمواقعیالهینبودهاست.ثانیًاهیچتضمینیوجودندارد
اهلسنت،روایاتمعصومین؟مهع؟رابهنفعمذهبخودتغییرندادهوبرخالف

واقعثبتنکردهباشند.

نکته سوم: توصیه به مراجعه در خصوص صفات راوی در اخبار عالجیه
اخبارعالجیه باعنوان احادیثی دوخبر(، تراجیح)تعارض و تعادل باب در
انتخابروایاتتوصیهمیکند.1 کهمارابهرجوعبهصفاتراویدر صادرشده
ى  ِ

ُهَم� �ن ْ�َد�ةُ
أَ
ُهُهَم� َو � �ةَ �نْ

أَ
ُهَم� َو �

ُ
ْعَ�ل

أَ
� �ِ ُحْكُم َم� َ�َكَم �جِ

ْ
کهفرمود:»�ل همانندمقبولهحنظله

2.»� �نَ اآ
ْ
ِ� �ل ُم �جِ

ُ
ْحك َ ى َم� �ی

َ
ل  �إِ

�ةْ �نِ �ةَ
ْ
ل ا �یَ

َ
ْوَرُعُهَم� َو ل

أَ
ِ َو � َحِد�ی�ث

ْ
�ل

پاسخ به ادله مخالفین علم رجال ��
به که شدهاند متمسک ادلهای به رجال علم رد بصریجهت احمد انصار

برخیازمواردمهمآناشارهشدهوپاسخدادهمیشود:

عدم امکان اثبات عدالت راوی �
کاغذ حدیث، راویان خصوص در موجود مدارک تنها اینکه به توجه با
کهامکانتحریفآنهابیشازپیشقوتدارد،لذاهیچ نوشتههایرجالیاست
راهیبرایاثباتعدالتراویوجودندارد.بهعبارتدیگر؛شهادتصامتالزم

1 .  املدخل ایل علم الرجال و الدرایة، ص3۰. 
2 .  الكایف، ج 1، ص68.
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القبولنبودهوبایستیشهادتبهعدالتیافسقراویبراساسحس)عنحٍس(
باشدوبراساسحدس)عنحدٍس(پذیرفتهنیست.

بهحجیت تبع به رجالی، کتاب مؤلفیک وثاقت ثبوت  از اواًلپس پاسخ: 
ونوشتارمؤلِفثقه گفتار اینخصوص،بین کتابنیزیقینپیدامیشودودر آن
از وموقوفات،پس اموات اینکهتمامیوصیتهایمکتوب کما تفاوتینیست.
یقینبهانتسابآنبهوصیتکنندهوواقف،موردپذیرشبودهونیازیبهشهادت
کتبرجالیبهخاطراطمینانعقالیینسبتبه حضوریندارند.لذااعتمادمابر

ثبوتوصحتآنهایاتواتروشهرتانتساببهمؤلفاست.
ثانیًا؛بنابهگفتهعالمهمامقانی؟هر؟1:تزکیهوبیانعدالتووثاقتیاتضعیف
وبیانفسقآن،ازبابشهادتنیستتاشرایطشهادت)شفاهیبودن،حسی
تحصیل قرائنی و شواهد رجال، علم به مراجعه با بلکه باشد، داشته را بودن(

کهمارابهاطمینانمیرساند. میشود

اختالف در معنای عدالت و فسق �
بینبزرگانوعلمایشیعه،درمعنایعدالتوفسقاختالفنظراست. در
کفایت ظاهری اسالم به عدالت معنای در طوسی؟هر؟ شیخ همچون برخی
برخیهمعدالت و نفسانی ملکه را دیگر؛عدالت برخی درحالیکه کردهاست
کردهاند.لذااینتشتتتعابیردرخصوصمعنایعدالت رابهحسنظاهرتعبیر
گفتهمیشودفالنراویعادلاست،ما که برایمادردسرسازشدهوهنگامی
نیز رجال بهعلم مراجعه لذا معنایعدالتاست. کدام آن از  منظور نمیدانیم

برایمانمفیدنخواهدبود.

1 .  تنقیح املقال، ج1، ص175.
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پاسخ: اواًلمبنایعلماءمبتنیبراصالةالعدالةنبودهودربسیاریازموارد،در
یاثقٌةنیاوردهاند.

ٌ
کهنقلشدهاست،عبارتعادل پیروایتی

کتبرجال،باهدف گذشت،رجوعبه که ثانیًا؛براساسنظرعالمهمامقانی
گردآوریقرائنوشواهدیبرعدالتووثاقتراویاناستتاازاینطریقبهاطمینان

عدالتبرسیم،ولواینکهدرمعنایعدالتوفسقاختالفنظرداشتهباشیم.

حرام بودن محتوای علم رجال �
راویانراتفسیقیاتکفیر کهدستهایاز آنان،علمرجالعلمیاست باور در
که کردهواینعملمصداقتفضیحالناسبودهوحراماست.بنابراینعلمرجال

بهاینعملپرداختهاستحراممیباشد.
و نبوده گمان و حدس اساس بر روات از برخی تفسیق و تکفیر اواًل پاسخ: 
مصداقعملبهظننمیباشد.بلکهاینعملبراساسیافتههایروایییااخبار

متواترازثقاتشیعیمیباشد.
ثانیًا؛چنانچهبگوینداینعملمصداقغیبتبرشمردهمیشود،خاطرنشان
کهفاسقانعلنیوبابمشورتو کهغیبتدارایاستثناهاییاست خواهدشد

اینمسالهخارجمیکند. بابشهادترااز
ثالثًا؛حفظاحکاموشریعتاسالمیازحفظاسرارشخصیبرخیراویان)غیر

عادل(مهمتراست.1

وجود بی شمار  راویان مجهول �
کهتعدادراویانمجهولوناشناخته اتباعاحمدبصریبراینباورند برخیاز
بیانگر امر این لذا است، شده شناخته راویان  از بیش روایات، سند سلسله در

1 .  كلیات یف علم الرجال، ص۴3.
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کهبنا کشپنجسانتیاست ناقصبودنعلمرجالبودهواینامرهمانندخط
کند.بنابراینعلمرجالنمیتواندمعیارخوبیبرای داردزمینیهزارمتریرامتر

تفکیکروایاتبهصحیحوغیرهباشد.
در رجال علم حساسیت و ظرافت و دقت نشانگر مسأله این اواًل پاسخ: 
خصوصروایاتبودهواینامرنهتنهاازدرجهعلمرجالنکاسته،بلکهبردرجه

اعتمادواعتبارآنعلمخواهدافزود.
ثانیًا؛راویانناشناخته،أغلبکسانیهستندکهدارایدویاسهروایتانگشت
گذاشتنآنان،بر کنار کثرتروایتبرخوردارنمیباشندتاازرهگذر بودهواز شمار

ُمعظمروایاتخللیواردشود.
ومسلماتتشیع، بااصول روایت ومحتوای ثالثًا؛درصورتمطابقتمتن

روایترامخدوشنمیکند. وجودیکراویناشناختهُمخلسندنبودهواعتبار
بهمضمونآن تاریخاسالم ودرطول بوده  روایتمشهور که رابعًا؛درصورتی
گرفتهاست،وجودیکیاچندراویناشناختهو اعتمادشدهویاموردعملقرار
کنندهضعف اینشهرت،جبران و واردنکرده اعتبارحدیثخدشه بر مجهول

روایتخواهدبود.

پرسش های درس

یون در چیست؟. 1 وجه اشتراک احمد بصری با اخبار
اصول اربعه را توضیح دهید..  
كنید..   نیاز به علم رجال را تشریح 
نام .   را  شده  تالیف  معصومین؟مهع؟  عصر  در  كه  رجالی  كتب  از  نمونه  چند 

ببرید.
یک شبهه از علم رجال را به اختیار توضیح و پاسخ دهید..  
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