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 پیشگفتار

 ی گرامی! خواننده

نماید که  فالن موضوع طوری گنگ و مبهم میشاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که گاهی 

ای برای  خبر از راه دور تا زمانی که مستند ثابت نشود به اندازهک تشخیص آن مقدور نیست، یا ی

کند بویژه اگر موضوع خیلی مهم باشد،  شما گیچ کننده و خسته کننده است که شما را کالفه می

دامه دارد و در این اواخر با پیشرفت علم و کشمکش مذاهب و مکاتب اعتقادی و فکری قرنهاست ا

تکنولوژی و رشد چشمگیر اقتصاد و اسباب و امکانات نشر و پخش و دعوت پر و پا قرص بسیاری 

و فکری راه تبلیغات و پروپاگنده را در سطح خیلی قوی و گسترده  اعتقادیاز این مذاهب و مکاتب 

ها حتی کسانی که اهل فکر و مطالعه هستند صدها  ای که شاید برای خیلی اند بگونه ای پیش گرفته

ترین و قدرت مندترین این مذاهب اعتقادی مذهب  اند، یکی از قوی شبهه و اشکال ایجاد کرده

دهند اما  %) مسلمانان جهان را بیشتر تشکیل نمی۵شیعه اثناعشری است که گر چه پنج درصد (

ن طوفانی از تبلیغات و شایعات و شبهات بپا بدلیل داشتن امکانات سیاسی و اقتصادی گسترده چنا

کرده اند که خودشان هم در شگفت اند، بخشی از این تبلیغات متعلق به موضع به اصطالح 

[منظور از استبصار یعنی راهیاب شدن و هدایت یافتن از مذهب اهل سنت به » استبصار«خودشان 

ف مدعی هستند که تعدادی از مذهب شیعه اثناعشری] است. مبلغان مذهب اثناعشری به گزا

های عمده اهل سنت از عقیده خودشان برگشته و مذهب اثناعشری را پذیرفته اند اما دریغ  شخصیت

از یک سند و مدرک قاطع، گاهی مصری و گاهی اردنی و گاهی آسیایی و گاهی اروپایی و آفریقایی 

اینکه این فتوحات مبین! زیر عبای  شوند، نه افراد عادی بلکه علماء و دانشمندان، جالب مستبصر می

 گیرد!. وحدت و تقریب انجام می

در این اسالم ناب! تناقض زیاد است این هم یکی!، اگر وحدت و تقریب است این ادعاها 

اهل سنت است پس شعار وحدت و تقریب چه معنایی » استبصار«چیست؟! اگر هدف و برنامه 
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داشت اما کجاست  این تناقض هم کمی وزن می بود حداقل دارد؟! اگر این ادعاها درست می

های اهل سنت؟! چند نفر گمنام و بی هویت به خود اجازه  استبصار و هدایت علماء و شخصیت

داده و برایشان سوژه ساخته اند که گویا اینها هدایت شده اند یا عده ای عوام از فالن کشور آفریقایی 

سخت زندگی فقیرانه تن به شیعه شدن و حتی نصرانی  یا آسیایی به خاطر سد رمق و فرار از شرایط

 های اهل سنت؟!. علماء و شخصیت» استبصار«دهند! اما کجاست  شدن می

های بزرگ و حقیقی که با علم و دانش و عقل و منطق از خرافات روی  اما در عوض شخصیت

تاریکی مطلق نگه دارند و  کنند که آنها را در گردانیده و راه حق را انتخاب کرده اند آقایان سعی می

 گونه اثری از آنان بدست مردم نرسد. هیچ

های بزرگواری که از تشیع به مذهب اهل سنت روی  اما این واقعیت است که این شخصیت

آورده اند نه تنها عالمند بلکه مانند سایر اهل سنت همواره داعی وحدت حقیقی بوده و هستند، غیر 

قعی قمی مؤلف این کتاب که ایشان را با قلم خودشان خواهید شناخت از آیت الله سید ابوالفضل بر

 کنیم: چند شخصیت را به طور نمونه معرفی می

 .آیت الله سید علی اصغر بنابی تبریزی -۱

 .عالمه سید اسماعیل آل اسحاق خوئینی زنجانی -۲

 .استاد حیدر علی قلمداران قمی -۳

 .آیت الله شریعت سنگلجی تهرانی -۴

 .زییردکتر یوسف شعار تب -۵

 .مهندس محمد حسین برازنده مشهدی -۶

 .إلسالم دکتر مرتضی رادمهر تهرانیحجت ا -۷

 .علی رضا محمدی تهرانی -۸

 .استاد علی محمد قضیبی بحرینی -۹

 .آیت الله العظمی محمد بن محمد مهدی خالصی عراقی -۱۰

 .آیت الله اسدالله خرقانی -۱۱

 .دکتر صادق تقوی، استاد صادق دانشگاه تهران -۱۲

 .شیرازی دکتر علی مظفریان -۱۳

اند، امیدواریم پس  ها از خود آثار علمی و تحقیقی به جای گذاشته که تقریبا تمامی شخصیت

ی این کتاب خوانندگان عزیز خود قضاوت کنند که حق چیست و حق جو کیست و چه  از مطالعه
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 کسانی باید راه استبصار را بپیمایند!.

و مجدانه خواهشمندیم که برای تحقق ی اثناعشری مخلصانه  اما از پیروان و داعیان شیعه

أجمعین، دست  ، و ص ی رسول الله وحدت واقعی بین مسلمانان از لعنت و نفرین صحابه

ی امت اسالمی بتواند در  بردارند و از تبلیغ منفی و منحرف کردن اهل سنت صرف نظر کنند تا همه

 دفاع کند. مقابل دشمنان اسالم محکم و استوار بایستد و از مقدسات اسالمی

گاه و خوش نیت اهل سنت را از  اگر قرار باشد به بهانه ی وحدت و تقریب، بعضی مسلمانان ناآ

ی  عقاید و باورهایشان منحرف کرده و از مذهب اصیل اهل سنت دور کنند و به مذهب شیعه

اثناعشری سوق دهند، مطمئن باشند که مسلمانان باالخره از این برخورد غیر اخالقی سر در 

ی تالشها و زحمتهایشان بر باد خواهد رفت، به امید آنکه عقالی این  خواهند آورد و آنگاه همه

مذهب با مسلمانان رک و راست پیش بیایند و در فکر وحدت عملی و حقیقی مسلمانان باشند و 

جلو فعاالن عاطفی خودشان را بگیرند زیرا که مصلحت علیای امت اسالمی مهمتر از مصلحت 

و طائفه است و وحدت و اتحاد هرگز با دشنام و اهانت و لعن و نفرین و تبلیغ برای  یک مذهب

 گری ممکن نیست. شیعه

 

 ناشر





 

 

 

 

 

 

 

 )1(زندگی نامه مؤلف از زبان خودش

 ییخود راهنما یحق و باطل داد و ما را به سوک ز دریز تمین ناچیرا که به ا ییحمد و سپاس خدا

 کرد.

عليك ولوال  احلمدهللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، إهلي أنت دللتني

وأصحابه وأتباعه   رسول حممود حممد مصطفى بردرود نامعدود  أنت مل أدر ما أنت و

 الذين اتبعوه بإحسان إىل يوم لقائه.
د ابوالفضل ابن الرضا یر سیر فقیحق نیاز دوستان و همفکران اصرار کردند که ا یا و بعد. عده

ز ضمن ذکر ید خود را نیر در آورم و عقایتحر ی خود را به رشته یخ زندگی، شرح احوال و تاریبرقع

 ید خرافیکه با عقا یرا کسیند. زیجعل نما یان نتوانند پس از موتم تهمتیاحوال خود بنگارم تا مفتر

د خود بدانند، یرا مخالف عقا یکه چون کس یدشمنانار دارد، یان مبارزه کرده دشمن بسیمقدس نما

دانند!! و البته  ین کارها را ثواب و مشروع میغ ندارند و بلکه ایق و تهمت دریر و تفسیاز هر گونه تکف

کم اطالع آن  یجعل و ضبط شده است که اگر فرد یثین کار احادیا یز برایث نیدر کتب حد

 اند!. حیها صحپندارد که آن یده باشد میات را دیروا

 یبرا یداشته باشم، ول یخ زندگانیدانم که تار یمقدار خود را قابل نم یب ی ن ذرهیبه هر حال ا

ام را به اختصار  یاز زندگان یاجابت اصرار دوستان الزم دانستم که درخواستشان را رد نکنم، و بخش

                                           
خوانندگان گرامی! الزم به ذکر است که شایسته دانستیم مؤلف این کتاب آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن  -١

الرضا برقعی قمی را از زبان خود ایشان معرفی کنیم لذا مطالبی را به طور پراکنده از کتاب سوانح ایام یا 

یم. ان شاءالله که بتوانید شخصیت این بزرگوار خاطرات که به قلم توانای خود ایشان نگاشته شده را انتخاب کرد

کید م های دیگر  ایران زمین تمام کتاب هم برای آشنایی بیشتر با این چهره ناشناختیکن یرا بدرستی بشناسید و تأ

 .ایشان بویژه سوانح ایام (یا خاطرات) مراجعه کنید
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ام و به لحاظ  اشاره ذکر نمودهفاتم به یاز تأل یاز آن را در بعض ییها شان بنگارم، گرچه گوشهیبرا

 کنم. یاز آن مطالب را تکرار م یز بعضینجا نیر در ایت آنها ناگزیاهم

 [نسب مؤلف]
م که در قم وارد شده و یاند و جد اعال نسل در قم بوده یسنده از اهل قم و پدرانم تا سیبدانکه نو

باشد  می  الرضا یوسبن م یفرزند حضرت عل یمبرقع فرزند امام محمد تق یتوقف کرده موس

رسد ما را  مبرقع می یکه اکنون قبر او در قم معروف و مشهور است، و سلسه نسبم چون به موس

ن یخوانند و از هم یا ابن الرضا میو  یرسد رضو یند، و چون به حضرت رضا میگو یم یبرقع

 ام. گرفته» ابن الرضا«خود را  ی جهت است که شناسنامه

نامه) ذکر شده و در  ام، چنانکه در کتب انساب و مشجرات (شجره نسب و شجره نامه ی سلسله

ابوالفضل بن «ن است: یام، چن ز در باب الف نوشتهین» تراجم الرجال«فاتم موسوم به یاز تأل یکی

حسن بن امحد بن ريض الدين بن مري حييي بن مري مريان بن امريان األول ابن مري صفي 

الرئيس بمشهدالرضا من  والقاسم بن مري حييي بن السيد حمسن الرضوالدين بن مري اب

بن ايب القاسم  پادشاهأعالم زمانه بن ريض الدين بن فخر الدين عيل بن ريض الدين حسني 

مربقع، ابن االمام حممد ـال ىعيل بن أيب عيل حممد بن امحد بن حممد األعرج ابن امحد بن موس

 .»عني وغفراهللا يل وهلم اجلواد. ريض اهللا عن آبائي و
ن ین مردم بود و در سنیدست و از زاهدتر یر و تهیا نداشت و فقیبه دن یید حسن، اعتنایوالدم س

 یکرد. ول خ بندان، کار میی یدر فصل زمستان و در هوا یحت یو در حال ضعف و ناتوان یریپ

ار افتاده حال و سخاوتمند و متواضع بود. و یخوش حالت و شاد و شب زنده دار و اهل عبادت و بس

 یرازیش یرزایا و از شاگردان میر یبود مبارز و ب ید احمد مجتهدیوالد والدم، س یعنیأما جد اول 

 یام و ز آوردهین» تراجم الرجال«بود و چنانکه در  یم تنباکو، و مورد توجه ویتحر یصاحب فتوا

ن و حل و فسخ و یء به قم مراجعت کرد و مرجع امور داجتهاد از سامرا ی پس از ارتقاء به درجه

او ساده مانند ابوذر بود و درهم و  یت او مانند سلمان و زندگیمحل بود و اثاث الب یقضاوت شرع

 از مردم توقع نداشت. ینارید
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 [تحصیالت ابتدایی]
بلکه به برکت نداشت،  یت ما استطاعتیم و تربیا بود، در تعلیبه هر حال چون پدرم فاقد مال دن

ه یال به عنوان شهریریک  یفرستاد و هر طور بود ماه کوشش و جوشش مادرم که مرا به مکتب می

 فرستاد، درس خواندم. معلم می یبرا

 یخ غالمرضا قمیعابده، زاهده و قانعه بود که پدرش حاج ش یزن» نه سلطانیسک«مادرم 

محرر  یخ علین واعظ و حاج شیخ غالمحسیاست و مرحوم حاج ش ینیاض الحسیصاحب کتاب ر

ن نوشته است. به هر حال مادرم یخ غالمحسیرا ش »ةمامـال ةفائد«باشند و کتاب  یبرادران مادرم م

در  یعنی ینجات داد. و در سال قحط یاز قحط یق إلهیار مدبره که فرزندانش را به توفیبود بس یزن

 بنده پنج ساله بودم.ن یران شد، ایه وارد این الملل اول که ارتش روسیجنگ ب

گوش دادن به درس  ی و رفتن به مکتب مورد توجه معلم نبودم، بلکه به واسطه یهنگام کودک

 یمعلم برایک ن نبود که یمه چنیگر، کم کم، خواندن و نوشتن را فرا گرفتم. و در مکاتب قدیاطفال د

سنده چون یداشتند. نو ید بلکه هر کدام از اطفال درس اختصاصیاتاق درس بگویک تمام شاگردان 

ش بروم و یگر توانستم پینداشتم، فقط در پرتو درس اطفال د یدادم درس خصوص یه مرتب نمیشهر

د بود یطرف آن سفیک که  یو عطار یدکان بقال ینداشتم بلکه از کاغذها یدفتر و کاغذ مرتب یحت

و پرخرج ک خش یها رنامهد با بیجد ید شکر کنم که کالسهاین حال بایدر ع یکردم، ول یاستفاده م

ن کتاب داشته ین دفتر و چندید چندیبا ید هر طفلیجد یها ن برنامهیرا با ایامده بود. زیبه وجود ن

توانستم  یدفتر در سال نمیک قلم و یک  یکه حت یباشد تا او را به کالس راه بدهند، اما همچو من

 اموزم.یتوانستم دانش ب ه کنم چگونه مییته

 ][تحصیالت حوزوي
 یم حائریخ عبدالکریبه نام حاج ش یام بود که عالمیو قرآن در همان ا یل درس فارسیپس از تکم

ن شهر یاقامت داشت، بنا به دعوت اهل قم در اک ان بود و در ارایعیمورد توجه ش یکه از علما یزدی

داشتم  سال ١٢ا یسنده که ده سال یل داد. نویتشک یا حوزه ینیطالب علوم د یاقامت کرد و برا

قم واقع است،  ی ه که در بازار کهنهیرضو ی م گرفتم در دروس طالب شرکت کنم، و به مدرسهیتصم

د محمد صحاف یبنام س یدیبپردازم. س ینیل علوم دیه کنم و در آنجا به تحصیته یا رفتم تا حجره

کرد، اما  یداشت و در امور مدرسه نظارت م یت و تصدیمادرم بود در آن مدرسه تول ی که پسر خاله

 ی متر و در گوشهیک متر در یک که  یوان مانندیبه من ندادند لذا ا یا چون کوچک بودم حجره
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گذاشت به من واگذار  یداالن مدرسه واقع بود و خادم مدرسه جاروب و سطل خود را در آنجا م

آوردم و فرش  یمیمادر گل ی ز خانهشکسته بر آن نصب کرد من هم ا یشد، خادم لطف کرده در

محقر و کوچک بودم که مرا از سرما و  ی ل شدم و شب و روز در همان حجرهیکردم و مشغول تحص

ب به دو سال در یقر یار داشت. به هر حال مدتیرا آن در شکاف و خلل بسیکرد، ز یگرما حفظ نم

 ی رفته و بودجهیرا پذ یرتاج یشاگرد یعالف و گاه یشاگرد یمحقر بودم و گاه ی آن حجره

ا اهل قم یشاوندان و یا خویکردم. و از طرف پدر و  یل فراهم میتحص ی ادامه یبرا یمختصر

 یدو کتاب مغن یعنیف و نحو ینکه تصریم نبود، تا ایبه کسب علم برا یقیا تشویو ک چگونه کمیه

گر ید ینید یاز علما یو بعض یم حائریخ عبدالکریامتحان به نزد حاج ش یرا خواندم و برا یو جام

ب یامتحان شرکت م یشان برایکه طالب در محضر ا امتحان  ی از عهده یکردند، رفتم و به خو

 یال برایپنج ر یماه یال باشد به من بدهند، ولیپنج ر یکه ماه یمختصر ی هیبرآمدم. بنا شد شهر

م صحبت یخ عبدالکریج شنبود، لذا چند نفر را واسطه کردم تا با حا یمن کاف یمخارج ضرور

ال قناعت کنم و به یم گرفتم به آن هشت ریم مقرر شود. تصمیال برایهشت ر یکردند و قرار شد ماه

 ییال به نانوایچهار ر یرا بگذرانم ماه یه زندگین شهرینکه بتوانم با همیا یل ادامه دهم و برایتحص

مت یال قیدهم ریک  ینان جو قرصم نان جو به من بدهد، چون یقرص و نیک  یدادم که روز یم

ال و یشد چهار ر یمصرف نان مقرر داشتم که در ماه م یبرا یسه شاه ین هر روزیداشت. بنابر ا

کردم و در  یداریخرک خش یمن برگه زرد آلویک دادم و  یخورش م یگر را برایال دیم. و دو رین

زم و با آب زردآلو و نان جو یآب برر آن را در یسیک  یام گذاشتم که روز حجره ی در گوشه یا سهیک

مخارج  یماند برا یم یال را که باقیگر از آن هشت ریم دیال و نیریک ر گردانم و یشکم خود را س

یک الزم بود و مجموعا  یچهار مرتبه حمام بروم که هر مرتبه هفت شاه یگذاشتم که ماه یحمام م

 شد. یم میال و نیر

دم و فقه و اصول را فرا گرفتم و در یدادم تا به درس خارج رسل ادامه یبه تحص ین منوال مدتیبد

ن یف مدرسیکردم و کم کم در رد یس میخواندند تدر یکه مقدمات م یطالب یل، برایضمن تحص

الزم و از حفظ، فقه و اصول و صرف و نحو و  یها ه قرار گرفتم و بدون داشتن کتابیعلم ی حوزه

 گفتم. یمنطق را درس م

 گاه دیگران][برقعی از ن 
 یعتمدارید کاظم شریت الله سیل با آیو در دوران تحص ین چون در جوانیعالوه بر ا •

انصاف را  یکردم و یشان مراوده داشتم، گمان نمیام اقامت در قم با ایهمدرس بودم و در ا
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کرد و  یت میاز من حما یتا حدود» تیاز وال یدرس«تا هنگام کتاب  یر پا بگذارد. ویز

د نموده و تصرفات مرا در امور یف و تمجیم نوشته و از من تعریبرا یا هیدیینکه تأیمهمتر ا

سکوت  یز تا مدتین» تیاز وال یدرس«پس از انتشار  یه مجاز دانسته بود و حتیشرع

ن موضوع از یکه در ا یی، جواب او را به استفتایز با توجه به سوابقم با ویار کرد. من نیاخت

ا یکه به مسجد  یاز کسانیک ر کردم و به هر یچاپ و تکثک کوچ یاو شده بود، در کارت

 دادم. ین کارتها میاز ا یکیآمدند،  یمنزل ما م

از  یدرس«در پاسخ سؤال مردم درباره کتاب  یح الله محالتیخ ذبیت الله حاج شین آیهمچن

 سد:ینو می» تیوال

ح یده او صحیام، عق را خوانده یبرقع یت حجت االسالم عالم عادل آقایاز وال یکتاب درس •

شان است. اتقوا الله حق تقاته، یکند. سخنان مردم تهمت به ا ینم یج وهابیاست و ترو

 ست:یل شعر درست نین قبید ایفرما یشان میا

 کنـد    یفنـاش م یجهان اگـر فنـا شـود علـ
 

 کنـد یبپـاش م یامت اگـر بپـا شـود علـیق 
 

 ست.ین شعر درست نیکنم ا بنده هم عرض می

 یامضاء: محالت

 سد:ینو یز مین ینجف ینیمشک یعل یآقا •

ه آن ین عالیت را مطالعه نمودم و از مضامیاز وال یکتاب مستطاب درس ینیمشک ینجانب علیا

 ن است خرسند شدم.یم و منطق دیکه مطابق با عقل سل

 ینیمشک یامضاء: عل

 سد:ینو یم ینجف ین مرعشیدالدید وحیحجت االسالم س یآقا •

 تعاىل بسمه
 یاست مجتهد و عادل و امام یه، شخصیدامت افاضاته العال یعالمه برقع یحضرت آقا

باشد) و  یاش م دهینه عقیل عقلش و آیف شخص دلیالمذهب و بنا به گفتار مشهور (کتاب و تأل

 ‡ یر ائمه هدیو سا  نیرالمؤمنیه راجع به مقام و شأن حضرت امیار عالیشان مطالب بسیا
گرشان ید یر کتابهایده و در سایکه تازه به طبع رس» تراجم الرجال«و کتاب » نیعقل و د«در کتاب 

که کتاب  یا عجول و عصبیعده اشخاص مغرض و یک ل و قال یاند، و جار و جنجال و ق نوشته

 مان خود را از دست داده و قضاوت ظالمانه در حقیت را کامال نخوانده و ایاز وال یمستطاب درس

ه طاهر ین ذر یکه ا یبه حال کسان یوانزد علما و عقال ندارد  یرین تأثیتر ککنند کوچ یمعظم له م
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ن حال بهتان یده و در عیق اجتهاد دارد رنجانیرا که از چند نفر مراجع، تصد ‡ یائمه هد

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ فرموده: یزنند. حق تعالیه مینفر مسلمان عالم فقیک د بر یشد یم و افترایعظ َّ� 
ن ُ�ِبُّونَ 

َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
�ۡ ٱ ِ�  أ ِ� �ٱوَ  َيا�ُّ ُ ٱوَ  ِخَرة  لَمُ َ�عۡ  �َّ

نُتمۡ 
َ
 ].٢٩[النور:  ﴾١٩ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

 ینجف ین مرعشیدالدید وحین: سیخادم الشرع المب

 ١٣٨٩القعده الحرام  یخ شهر ذیبه تار

٢٢/١٠/١٣٤٨ 

کردم و  یم یکه در نجف سخنران یاد دارم زمانیشناخت و به  یمرا خوب م ییت الله خویآ •

 ید و برایپسند یار میشان سخنان مرا بسیمبتال بودم، ا یالبته در آن زمان به خرافات حوزو

 د.یبوس یرا من آمدنم از منبر، دهانم ییر، پس از پایت از حقیق و اظهار رضایتشو

در نجف شعب  یزمان یکرد. و حت ید میق و تمجیار مرا تشویز بسین یشاهرود یآقا •

ص یکتب و افکار فالسفه حر یریاز طالب به فراگ یا از فلسفه بوجود آمده و عده یا باطله

از  یاطالع یطالب آنجا که اکثرا در اثر ب یشده بودند و مراجع نجف از من خواستند برا

ت ین منظور آیکنم، و بد یدانند، سخنران یقرآن و سنت، تضاد آنها را با افکار فالسفه نم

خواست که  ینمود و از من م یمن فرش م یسخنران یاط منزلش را برایح یالله شاهرود

شان را اجابت یز درخواست ایان کنم، من نیطالب ب یرا برا یل اعتقادیمنبر بروم و مسا

ل و یت و تجلیز از من اظهار رضایشان نیکردم. و ا یان میطالب ب یبراق را یکرده و حقا

که  یام کردم همه کسانین اواخر که به مبارزه با خرافات قیدر ا ینمود، ول یار مید بسیتمج

 یار کردند و بعضیدانستند مرا تنها گذاشتند و سکوت اخت یشناختند و سوابق مرا م یمرا م

 استند.ز به مخالفت برخیشان نیاز ا

شان ید، خواستم با ایاست رسیبه ر ینیخم ینکه حکومت شاه سرنگون شد و آقایپس از ا •

م و یحوزه بودیک گر همدرس و در یکدیسال با  یحدود س یرا در جوانیرم، زیتماس بگ

ران مراجعت کرده و با اوضاع و احوال یش از آنکه به ایپ یشناخت و حت یشان مرا کامال میا

خود پس از فوت فرزند  یران آشنا شود، در سخنرانین در ایت معممیوضعران و ید ایجد

هان یروزنامه ک ٩(که متن آن در صفحه  ینیخم ید مصطفیت الله حاج سیبزرگش آ

به اشاره  یاورد ولیچاپ شده) هر چند جرأت نکرد اسمم را ب ١٣٥٩پنجشنبه اول آبان ماه 
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از امور غفلت دارند، از  یارینها هم از بسیااعالم گله دارم!  یان علمایاز آقا«گفته بود: 

اندازد واقع یکه دستگاه راه م یغات سوئیر تبلیدارند، تحت تأث یا نکه اذهان سادهیباب ا

درکار است که  ییم غفلت کنند، دستهایکه همه گرفتار آن هست یشوند، تا از امر بزرگ یم

درست کنند و دنبالش سر و  یزیهست که چ ییها دست یعنیدارد، ینها را بغفلت و امیا

شود و تمام وعاظ  یران درست میدر ا یا کبار مسألهیاندازند، هرچند وقت یراه ب ییصدا

صرف شود در  یو اجتماع یاسیل سید در مسایمحترم و علما و اعالم وقتشان را که با

 یوهابیک د مثال کافر است و عمرو مرتد و آن ینکه زیکنند. در ا یصرف م یل جزئیمسا

که  یینهایده و فقهش از اکثر ایرا که پنجاه سال زحمت کش یکنند. عالم یاست صرف م

ن اشتباه است، اشخاص را یاست!، ا یند وهابیگو یباشد م یتر م هیهستند بهتر است و فق

است و آن که  ینکه وهابید ایید، نگویرا کنار نگذار یکی یکید، یاز خودتان جدا نکن

 .»ماند؟! یشما چه م ید) براین کار را کردیچه هست؟! (اگر ا دانم ین است و آن نمید یب

ار کرد و نامه را گرفت و با خود برد و دخترم یبه دخترم احترام بس ینیخم یدن نامم آقایبا شن •

شان به دخترم گفت ما جواب یبرگشت. زوجه ا یبه اندرون نزد خانواده و یخداحافظ یبرا

به تهران آمد و  یخانم ثقف یم. پس از مدتیآور یبه تهران متان یم و برایریگ ینامه را از آقا م

همراهش نبود، فقط گفت: آقا در جواب نامه پدرتان گفتند  یپاسخ یهمان دخترم شد ولیم

 ستند.یشان مردم دار نیا یخودشان مجتهد و صاحب نظرند، ول یبرقع یآقا

آزاد شد و من به مالقاتشان رفتم، ل انقالب از زندان یدر اوا یکه وقت یت الله طالقانیگر آید •

 یش آورد و در گوشم گفت: مطالب شما حق است ولیشان سرش را پیصحبت ا یدر اثنا

 صالح ن
ً
کنند:  یشان سؤال میا از ایم! من مطمئنم در آن دنییق را بگوین حقایست که ایفعال

 .د؟!ییق را بگویصالح است که حقا یپس ک

که دوره  یامیا نه، به هر حال در ایده بود یبازرگان رس یام به دست آقا هیدانم اعالم ینم •

 یبازرگان و دکتر صدر و مهندس توسل یمهندس مهد یگذراندم آقا ینقاهت را در منزل م

جه یا نتی، صورتم را نشان دادم و گفتم آیادتم به منزل ما آمدند. پس از احوال پرسیع یبرا

د یگران تقلیمقلد است که کور کورانه از دیک ن کرده یکه با من چن ید، کسیدید را دیتقل

 از آنها نم یم
ً
ست؟ پس شما یچ ین دستوریصدور چن یل شما برایپرسد، دل یکند و اصال

 د.ید آخوندها دست برداریو دوستانتان از تقل
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که  یزمان یشناسد و در دوران جوان یمرا خوب م یلیاردب یموسو یدانست آقا یپسرم که م •

 رفت. یپس از من به منبر م یرفتم و یمنبر م یمن در انزل

نکه به مبارزه با یکه قبل از ا یکاشان یمحمد امام ین نامه را خطاب به آقایرونوشت ا •

 ز فرستادند.یکرد، ن یار اظهار ارادت مینجانب بسیخرافات بپردازم، به ا

ه بود و در مدرسه یهمسا یمدت یشهر یر یبا محمد محمد یپسرم در دوران طلبگ •

 شناخت. یاو را م یشهر یشان به هم متصل بود و ریجره هاه حیحجت

قم و از  یض، که از اهالیت الله فیت به منزل آیعرض تسل یبرا یا از قضا روز جمعه 

شان مجلس روضه و دعا یز بود، رفتم. آن روز ایت نیمرجع یشاوندان ما و مدعیخو

شه اظهار یآنکه همدم با یشان رسیخدمت ا ییت گویو تسل یدلدار یداشت، چون برا

عبوس با من روبرو شد، مثل آنکه به  یا ن مرتبه با چهرهیکرد، ا یت میلطف و خصوص

افتاده که اوقات شما تلخ است؟ در جواب  یا اتفاقیسنده اعتراض داشت، عرض کردم آینو

 یا ست؟ گفت شما نامهیفرمودند من از شما توقع نداشتم. عرض کردم موضوع چ

 یکنم آبرو یت معرفیمرجع یرا برا یر از بروجردید که اگر غیا د کردهیدد و مرا تهیا نوشته

ندارم، ممکن است نامه را  ین نامه خبرید. عرض کردم من از ایزیر یما را در بازار قم م

شان سخنم را یشان قسم خوردم تا اید اگر امضا و خط من باشد مجعول است و برایاوریب

 باور کردند.

 یشه بودم که دست مرموزین اندیرت زده در ایرون آمدم، حیب پس از خاتمه مجلس که 

دم یست. فهمیپندارم ساده ن یه آنچنان که من مید درکار است و قضین مرجع تقلییتع یبرا

 یمرموز آقا یمعلوم شد دست یبعد یایگرها، و با قضایباز یشده برا یت هم بازیمرجع

 ها برد. را مرجع کرد و از وجود او بهره یبروجرد

قصد دخالت  یت الله کاشانیاحمد قوام، آ ییس الوزرایدر زمان رئ یشمس ١٣٢٨در سال  •

سنده از دوستان یدربار در مجلس بکاهد. نو یانتصاب یدر انتخابات کرد تا از تعداد وکال

شدم،  یشان وارد میآمدم تهران به منزل ا یبودم و تابستانها که م یت الله کاشانیآ یمیصم

سفر  ید برایه کنین دربست کرایماشیک د یکه به من فرمودند شما برو ن سال بودیدر هم

خ محمد باقر یش یم. آقایمسافرت شد یاین کردم و مهیز چنین بنده نیبه خراسان، ا

از  یکیو  یکاشان یسنده و آقایز حاضر شدند با نویگر نیدو نفر د یکیو  یا کمره

م، دولت از مسافرت یحرکت کرد م به طرف مشهدیشد یفرزندانشان که جمعا شش نفر م
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ن و ییمجلس تع یرا برا ییشان وکالین راه، ایب یما وحشت داشت که مبادا در شهرها

رخواه ملت یکه خ یندگانین نماییب کند به انتخابات و تعیشنهاد کند و مردم را ترغیپ

ل شدند ن راه مطلع و آماده استقبایب یم، شهرهایباشند، و لذا چون ما از تهران حرکت کرد

توانند اخالل  ین راه ابالغ کرده بود که تا میب ین شهرستانهایو از آن طرف دولت به مأمور

 را به تهران برگردانند. یت الله کاشانیبدست دولت بدهند که آ یا کنند و بهانه

آن  ید، نامه را بردند و فردایا دند گفتند خوب نوشتهیمرا د ی ان چون نوشتهیسرهنگ و اطراف •

 و همراهانش آزادند. یقم یروز آمدند که شاه دستور داده مال

غام دادند که یها محبوس بودند، پ ستیها و کمون یا از توده یا در اتاق متصل به اتاق ما عده •

که  یر روحانیغ یا اورند. عدهیف بیندارد تشر یم. گفتم اشکالینیرا بب یم فالنیخواه یما م

ست بودن متهم کنند. من گفتم چه یممکن است ما را به کمون با من بازداشت بودند، گفتند

نفر یک کردند که  یند. به هر حال آمدند و اظهار خوشوقتیاید بید بگذاری، نترسیاتهام

م، یشان گرم گرفتیمخالف باشد. ما با ا یکتاتوریشود که با د یدا میشجاع هم پ یروحان

 داشتند که به آنها جواب گفتم.ن اسالم یبه قوان یآنها سؤاالت و اشکاالت

، یکاشان یکردم و رفتم منزل آقا یاده کردند، با همراهان خداحافظیچون ما را در توپخانه پ •

اش  خانواده ید بود، ولیدار. اگر چه خودش در لبنان تبعیبود شجاع و ب یمجتهد یکاشان

 ار خوشحال شدند.یدر تهران بودند. چون من وارد شدم بس

جستند و اگر  یم یبرکنار بودند و دور یاست و امور مملکتیام اهل علم از سدر آن زمان تم

م، یم چندان مورد عالقه مردم نبودیشد یم یکتاتورین بنده وارد مبارزه با دیا ایو  یمانند کاشان یکس

ها باشد که هر  بود که سرنوشتش به دست گورکن یران مانند قبرستانیران و خود ایو اصال مردم ا

اد یشان زجر و حبس زیمنحصر به فرد بود و ا یمانند کاشان یکنند! فرد یخواهند با مرده مب یکار

اصال وجود  یر ملیغ ی و جبهه یمل ی ران بوجود آورد تا آن زمان جبههیدر ا یو موج ید تا حرکتید

مجلس یک داشت  یسع یچون کاشان یشناختند. ول ینم ینداشت، و مرحوم مصدق را جز معدود

داد که بر جوانان واجب است در  یند، لذا فتوا میایرخواه ملت سرکار بیخ یو وکال یمل یشورا

مانند  یبرقع ینوشت که آقا یا نجانب نامهیانتخابات دخالت کنند، و لذا در همان زندان لبنان به ا

آخوند  ندیگو یمردم و به سخن مردم که م یداریگر مسجد را دکان قرار نده و بپرداز به بید یآخوندها

د که یکن یر باشد، گوش مده و کاریگ به اوضاع ملت نداشته باشد وکناره یاست که کار یخوب کس

ست، و چه کاره است، یدانستند مصدق ک یمردم مصدق را انتخاب کنند، تا آن وقت ملت نم
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ح العمل از آنجمله مصدق را انتخاب یصح ییکرد که وکال یه میبه تمام دوستانش توص یکاشان

شان یروانش[که در رأسشان خود ایو پ یکاشان یها یسفارشات و سخنران ی ، پس به واسطهدیکن

شناختند. و در مواقع  یا دند و تا اندازهیبود] مردم نام مصدق را شن یقم یت الله ابوالفضل برقعیآ یعنی

صندوق عوض دند که مبادا یخواب یها م صندوق یاز اول شب تا صبح در پا یدان کاشانیانتخابات مر

و مصدق  یکاشان یدادن به آقا یم به رأیکرد یمیک ل نشوند، مردم را تحریو مصدق وک یشود و کاشان

 ین دو نفر رأیا یدان کاشانیت مرینکه به واسطه فعالین دو نفر همراه بودند، تا ایکه با ا یو چند نفر

 ران آورد.یز لبنان به ارا آزاد کند و ا یل تهران شدند، دولت ناچار شد کاشانیآوردند و وک

شان از یشود، لذا همان روز ورود ا یما وارد تهران میبا هواپ یچون ملت خبر شد که کاشان

م، تا یکرد یت میت بود. ما آن روز در تهران فعالیشان مملو از جمعیفرودگاه مهرآباد تا درب منزل ا

 د.یشان به عمل آیاز ا یاستقبال خوب

 جنازه رضاشاه در قم][جلوگیري از تجلیل و دفن 
ره قدم یس فوت شد، معروف است که در آن جزیره مورید که رضاشاه در جزیچند سال طول نکش

اد زمان ی، که یزک ی، آیزک یآ یشوکت، زک یحضرت، قدر قدرت، قویزده و به خود گفته اعل یم

مردمان هوا پرست مشت یک ان او یران اطرافین بوده که در ایکرده و مقصود او ا یسلطنت خود م

ران یحضرت قدر قدرت، و چون وفات کرد جنازه او را به ا یگفتند اعل یمتملق بودند که به او م

جنازه  یادیفات زیل کنند و با تشریکردند که مردم از جنازه او تجل یق میآوردند، و دولت و شاه تشو

ت الله ید، آیرا در قم دفن کنند، و علما و بزرگان قم را دعوت کردند که از جنازه استقبال به عمل آ

 یکیکه  یبروجرد ید بود با صفوف طالب بر جنازه او نماز بخوانند، و آقایکه مرجع تقل یبروجرد

د و به عالوه به کر ینم یاست خود خودداریحفظ ر یبرا یاست مآب بود و از هر کاریر یاز علما

 د تا بر جنازه شاه اقامه نماز کند.یمجلس عالقه داشت، حاضر گرد یان و وکالیشاه و دربار

فاسد او امضاء خواهد شد،  یل شود تمام کارهایسنده فکر کردم که اگر از جنازه رضاشاه تجلینو

ان اسالم تازه یینام فدا ل جنازه گردد. چند نفر طلبه جوان بهیکنم که مانع از تجل یدرصدد برآمدم کار

ن یه قم بودم، این حوزه علمیو پنج سال داشتم و از مدرس یبا سیق شده بودند، در آن زمان تقریبا من رف

شان یشتر نبود با من مأنوس بودند و پناهگاه ایست و پنج سال بیب یان جوان که سنشان از پانزده الییفدا

خواندند. با آنان مشورت کردم که در منع  یسنده درس میز نزد نویشان نیاز ا یمنزل ما بود، و برخ

 م.یده ید ما آن را نشر میسیه بنوید، گفتند شما اعالمیبکن یفکر یل جنازه پهلویتجل
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ع جنازه ییا در تشید کردم که هر کس بر جنازه شاه نماز بخواند و ینوشتم و در آن تهد یا هیاعالم

 م نمود.یرده و ما او را ترور خواهن رفتار کین دیاو حاضر شود، برخالف مواز

نماز بر جنازه دعوت  یکه برا یداشت و کسان یار خوبیه چون منتشر شد، اثر بسین اعالمیا

ا مورد حمله ین شود و یشان توهیبه هراس افتادند که مبادا به ا یبروجرد یشده بودند مخصوصا آقا

 ینیان که در قم منزل معییدا کنند، فدایپ ه راین اعالمیواقع شوند. و لذا در صدد بر آمدند که ناشر

کمتر  یرفت، و از طرف یشان نمیبه ا ین کاریم تهران بودند و احتمال چنینداشتند پراکنده و اکثرا مق

ن یباشد و عالوه بر ا یقم ید ابوالفضل برقعی، سیبه آن تند یا هیسنده اعالمیدادند که نو یاحتمال م

نکه جنازه را وارد کردند، یشان بود، تا ایافکار مسئوالن حکومت پرو یک ار نزدیوقت ورود جنازه بس

 یدیگرفتند و س یا ل نشد، و چون در مسجد امام قم مجلس فاتحهیخواستند تجل یآن چنانکه م یول

زدند به ک ما او را گرفتند و کت یقصد داشت در آن مجلس شرکت کند، رفقا یخوئ یبه نام موس

د از دفن جنازه در قم منصرف شد و جنازه ین دید، چون دولت چنش یکه خون از سرش جار یطور

 گر در تهران چه شده، بنده حاضر نبودم. یرا به تهران بردند، د

 [اشعار مؤلف راجع به مظلومیت خود]
ه من متحد و کمر به بدنام کردنم بسته بودند و به یعل یان و دکانداران مذهبینما یکه روحان یامیدر ا

کردند یک غصب مسجد [گذر دفتر وزیر] تحر یاعمال زور متوسل شدند و عوام را برادولت شاه و 

 ل را سرودم:یات ذیم سلب شده بود، ابیت از زندگیو منزلم در محاصره آنان قرار داشت و امن

 گمرهان را بهر خود دشمن نمود
 

 چون راه حق روشن نمود یبرقع 
 

 راه پرخار است و پرآزار بود
 

 راه حق دشوار بود یآر یآر 
 

 کشد در راه حق یدش سختیبا
 

 هر که عزت خواهد از درگاه حق 
 

 ایح یروضه خوانان عوام ب
 

 ان دغاین سبب عالم نمایز 
 

 با خران خود به کوشش آمدند
 

 به جنبش آمدند یپس به همدست 
 

 تا که بنمودند ما را متهم
 

 رشوه ها دادند بر اهل ستم 
 

 اهل شور و شربسته شد مسجد ز 
 

 م و زریپس به زور پاسبان و س 
 

 باز شد دکان نقاالن خواب
 

 شد خراب یگاه حق پرستیپا 
 

 آن شد نقل کذب هر کتاب یجا
 

 ن و قرآن شد خرابیگاه دیپا 
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 ن کار و باریان زیز ین یدیسود د
 

 اریهوش یگفتا به دل ا یبرقع 
 

 یغم مخور در راه حق پرداخت
 

 ینجا باختیآنچه اگفت بادل،  
 

 ش، حق پدر چاره سازید پیآنچه آ
 

 کار حق، خود را مباز یست بازین 
 

 صاحب مسجد تو را اندر دل است
 

 گرکه مسجد رفت گو رو کان گل است 
 

 ستینک آنکه چون تو پا یتو بمان ا
 

 ستینک گرکه مسجد رفت گو رو، با 
 

 آن بنما که مسجد شد دکانک تر
 

 انیخانقاه صوفگشت مسجد  
 

 جمع حق پرستان مسجد است یجا
 

 درس و بحث قرآن، مسجد است یجا 
 

 هر شمر و سنان یست مسجد جاین
 

 مدح و روضه خوان یست مسجد جاین 
 

 روضه خوان خوانست خوانست روضه روضه
 

 آنکه همکار است با شمر و سنان 
 

 کن از بدعت جداین حق را مید
 

 یاقتدا کن بر إمام الفت 
 

 ن را دکانیکه کند د یامام ین
 

 آن امام کارگر در بوستان 
 

 با شر و شور یمسجد یگرفت ین
 

 اهل زور یکه نبود یآن امام 
 

 ن حرامیآن امام از ا ینخورد یم
 

 ا سهم امامیخمس  یگرفت ین 
 

 خبر یامام فاسقان ب ین
 

 آن امام دانش و فضل و هنر 
 

 در دعا یان را نخواندیناخدا
 

 جز خدا یکه نخواند یآن امام 
 

 استیک امکان  یکشت یناخدا
 

 استک الحاجات در عالم ت یقاض 
 

 و باد و آب سرگردان اوستک خا
 

 از فرمان اوست ی، نقشیآن که هست 
 

 خبر یب یاز حسودان دن
 

 با حق بساز و کن حذر یبرقع 
 

 سرودم: یما را شعرغام یز با عنوان به دشمنها رسان پیخطاب به دشمنان خود ن   
 ار بادیدشمن ما را سعادت 

 

 روز و شب با عز و شأنش کارباد 
 

 هر که کافر خواند ما را گو بخوان
 

 ندار بادیان مردمان دیاو م 
 

 نهد در راه ما یم یهر که خار
 

 بار إلها راه او گلزار باد 
 

 کند در راه ما یم یهر که چاه
 

 هموار باد یراه او خواهم هم 
 

 هر که علم و فضل ما را منکراست
 

 ار بادیو مالش در جهان بسک مل 
 

 وانه استید ید برقعیهر که گو
 

 ار باد!یوانه، او هوشیگوکه ما د 
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 ظلم ونه زور یما نه اهل جنگ و ن
 

 قادر جبار باد یدادخواه ما به عقب 
 

 

 ل را سرودم:یام، مستزاد ذ مورد إلهام حضرت حق واقع شده ین در همان احوال پنداریهمچن
 ار توامیغم مخور 

 

 کس من، من کس و غمخوار توام یبنده ب 
 

 ار توامیغم مخور 
 

 ار توامی، غصه مخور یگر تو تنها شده ا 
 

 د مشویباز نام
 

 أس مرویگر جهان رفت زدستت، طرف  
 

 ار توامیغم مخور 
 

 حق دار توامباز گردان جهان من  
 

 ده بدوزیاز همه د
 

 به جهان در شب و روز یسیست انیگر تو را ن 
 

 ار توامیغم مخور 
 

 مونس تو، همه جا و مددگار توام 
 

 یست حق را بدلین
 

 یگر چه حق را نبود رونق بازار ول 
 

 ار توامیغم مخور 
 

 أظهر الحق، که من رونق بازار توام 
 

 یدادرسیک ست ین
 

 یچ کسینبود ه ییرا کارگشاگر تو  
 

 ار توامیغم مخور 
 

 غم مخور کار گشا هستم و در کارتوام 
 

 سته کندیتا که شا
 

 گر تو را غصه و غم، رنج و ستم خسته کند 
 

 ار توامیغم مخور 
 

 رو به من آر که من دافع آزار توام 
 

 ستیغمت از ذلت ن
 

 ستیحکمت نیعلت و ب یتو ب یرنج و غمها 
 

 ار توامیغم مخور 
 

 ن و گنه بخش و نگهدار توامیمصلحت ب 
 

 مسجد و محفل تو
 

 گر که اوباش بکندند در منزل تو 
 

 ار توامیغم مخور 
 

 با خبر باش که من حافظ آثار توام 
 

 کان هذا لوال
 

 دوست دارم شنوم صوت تو در رنج وبال 
 

 ار توامیغم مخور 
 

 توامطالب ناله و افغان به شب تار  
 

 بنده ُحریک باش 
 

 دند ز تو مردم دون، غصه مخوریگر رم 
 

 ار توامیغم مخور 
 

 کار توامیق تو و هم ناظر پیمن رف 
 

 ان استیا دلت بری
 

 ان استیده تو گریجهان د یگر ز غمها 
 

 ار توامیغم مخور 
 

 ده خونبار توامیکن آن د یمن تالف 
 

 ن استیا دلت غمگی
 

 ن استیغصه اگر سنگ بر دلت بار غم و 
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 ار توامیغم مخور 
 

 نده زدل بار توامیدافع هر غم و شو 
 

 زدان باشیباز با 
 

 نخرد خندان باش ناز تو را می یگر کس 
 

 ار توامیغم مخور 
 

 دار توامیراز با خالق خود گو که خر 
 

 غم خود با من گو
 

 از ستم و جور عدو یگر که مظلوم شد 
 

 ار توامیغم مخور 
 

 دادگر حقم و از عدل، طرفدار توام 
 

 در ره ذوالمنن است
 

 تو گر بهر من است یسع یبرقع 
 

 ار توامیغم مخور 
 

 تو و ناشر افکار توام یقابل سع 
 

 [شعري در باره اوضاع کنونی ایران]
 ام: ر را سرودهین زمانه، شعر زیران در ایی اوضاع ا نجانب در بارهیا

گاه و ن یاری  یپنداریک آ
 

 یارین یبود و نازن یمحفل 
 

 یدار یبازگو آنچه گفتن
 

 نه اســالمیگفتمش در زم 
 

 یش و احباریفارغ از هر کش
 

 یبدون روحان ینیگفت: د 
 

 یکاریهم نه مرد ب یمرتض
 

 بود یمجتهد نبود و أم یمصطف 
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 ین نگهــداریبر همه فرض، د
 

 گفت: هان! رهنما بود قرآن 
 

 است بر طالــب ینیواجب ع
 

 ن بود واجــبیبر همه علم د 
 

 و ن ین
ّ

ل
َ
 یکه سر بـار یبود ک

 

 ـنین کجا فروشد دید یهاد 
 

 ین نباشد ز جنـس بــازارید
 

 ن فروشان نه رهنما باشنـدید 
 

 یمن از دغلکــــارینشان اید
 

 ن نکننـدیز راه د یکسب روز 
 

 یمن از دکانــــدارینشان اید
 

 استش نکننــــــــدینردبان س 
 

 یارزش کفش پاره خــــوار
 

 یش علـــینداشت پ یحکمران 
 

 ینه حجاز و هلند و بلغــار
 

 شان قلمرو دلهاســـتیاک مل 
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 یگفت: بر دوش خلق سر بار
 

 ـــــاینقش آخوند را شدم جو 
 

 یر و حبس و کشتاریگفت: تکف
 

 کار او را چه؟ جستجو کـــردم 
 

 یبه عهدش بود وفـــادار یک
 

 او ُبَود مست از شراب غــرور 
 

 یرســم تاتـــار یایگفت: اح
 

 ست حزب الله؟یگفتمش: گو که چ 
 

 یپرستــــار یمـــار بیگفت: ب
 

 گفتمش: حال مملکت چونست؟ 
 

 ؟یداشت از بهر ما چــه آثـــار
 

 گفتمش: انقالب بـهمـن مــــاه 
 

 یــــداریب یشد بـــرا یموجب
 

 ضرر فراوان داشت یگفت: آر 
 

 یکرد از جان و دل فداکــــار
 

 یآزاد یملـــت اندر هـــــوا 
 

 یصـد برابر شــدش گرفتـــار
 

 گر چه از چاله اوفتاد به چــاه 
 

 یـاریاست و هش یـداریچاره ب
 

 چون ز غفلت به دام افتـادنــد 
 

 یگفت وقــت تضــــرع و زار
 

 باشد؟ ینجات ک گفتمش: گو 
 

 یو گرفتــار ین سختـــیرفع ا
 

 جمله از خــدا خواهنـد یدیبا 
 

 [مطالعه کتاب الغدیر امینی و نظریه مؤلف در باره آن]
ش یرا که سالها پ یزیتبر ینین امیف عالمه عبدالحسیر تألیدر آنجا [زندان] که بودم کتاب الغد

 مطالعه کردم، صادقانه 
ً
در  ینیام یکار آقا«اند  م، آنان که گفتهیتعصب بگو یو بخوانده بودم، مجددا

ن کتاب بتواند یاند. اگر ا درست گفته» ستیر نیث غدین کتاب جز افزودن چند سند بر اسناد حدیا

نخواهد  ین منصف وزن چندانیدر نزد مطلع یبد ولیر متخصص را بفریا افراد کم اطالع و غیعوام 

ن کتاب ید ایف و تمجیفتن عوام به تعریا به قصد فریتعصب  یوز از ریداشت، مگر آنکه اهل فن ن

ب بود که چون از ین مورد مصیدر ا ین اصفهانید ابوالحسیالله س تیبپردازند. به نظر من استاد ما آ

ه اجازه خواستند، موافقت نکرد و جواب ین کتاب از وجوه شرعیی چاپ ا نهیاو در مورد پرداخت هز

 ».ت آن بزرگوار نباشدید مورد رضایچاپ کتاب شعر!!، شا یبرا  پرداخت سهم امام«داد: 

ق ندارند أخذ شده ین کتاب از منابع نامعتبر که به صدر اسالم اتصال وثیاز مستندات ا یاریبس

 پاسخ داده شده، ول یق اعتبار ندارد. برخین کار در نظر اهل تحقیکه ا
ً
 یاز احتجاجات او هم قبال

 آنها را ذکر کرده است. گمان دارم که اهل فن در باطن مینک مبار یشان به رویا
ً
دانند  یاورده و مجددا

ن سبب است که طرفداران و یبه نفع مذهب صورت داد و به هم یتوان کار مهم یر نمیکه با الغد
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ل یاز قب یدهند کتب یچ وجه اجازه نمین کتاب که امروز زمام امور در چنگشان است به هیمداحان ا

ات یا کتاب باقی» ا نصوص امامتیشاهراه اتحاد «قلمداران به نام  یدرعلیح یانه آقاف محققیتأل

ا یو  یقاره هند، موسوم به محمد عبدالشکور لکهنو  عه شبهیش یاز علما یکیصالحات که توسط 

ی  ا جزوهیو  یالله احمد دهلو یفرزند شاه ول یز دهلویف عبدالعزیتأل» هیعشر یتحفه اثن«کتاب 

در راه حق و اصول «ی  آن را خطاب به موسسه یعبدالرحمان سرباز یکه آقا» رانیراز دل«مختصر 

ر آنها که یر و نظاین حقیی ا ترجمه» رهنمود سنت در رد اهل بدعت«در قم نوشته و کتاب » نید

ن کتب به گوش مردم یدهند اسم ا یزبانان قابل استفاده است چاپ شود، بلکه اجازه نم یفارس یبرا

ر یدادند که مردم هم ترجمه الغد یبودند اجازه م یکه اگر مغرض نبوده و حق طلب م ی. در حالبرسد

ی مطالب آنها سؤال  سه و از علما دربارهیگر مقایکدیرا بخوانند و هم کتب فوق را، تا بتوانند آنها را با 

ن یاب کنند. فقط در ان قول را انتخیز داده و بهترییسه اقوال، حق را از باطل تمیکنند و پس از مقا

ۡ ﴿ :ی هیصورت است که به آ ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�َيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
[الزمر:  ﴾ۥٓ َسَنهُ أ

اند.  عمل کرده »کنند یروینش را پیکوتریرا که سخن را بشنوند و ن یبشارت ده بندگان«: یعنی]. ١٨-١٧

نگونه عمل کنند بلکه جواب امثال مرا با یگران ایدهند که د یاجازه م کنند و نه ین میأما نه خود چن

 .دهند!! یکردن م یا به زندانیگلوله و 

 [استادان]
، ییکربال یقم یخ محمدعلیحاج ش -٢، یر قمیخ ابوالقاسم کبینزد ش یخوانسار یآقا -١عالوه بر 

م یخ عبدالکریش یحاج -٥، ید محمدحجت کوه کمریس یآقا -٤، ییرزا محمد سامرایم یآقا -٣

ام که  ل کردهیز تحصیگر نیو چند تن د یشاه آباد یآقا -٧و  یدابوالحسن اصفهانیحاج س -٦، یریحا

 یتهران یمحمد بن رجب عل«اند:  اند که از آن جمله ق اجتهاد نوشتهیم تصدیاز آنان برا یتعداد

» مستدرك البحار«و » الرسائلاإلشارات والدالئل يف ما تقدم ويأيت من «مؤلف کتاب » ییسامرا

 ن است.یر چنین حقیشان به اینوشت و متن اجازه ا یا م اجازهیی استادش برا شان در خاتمه اجازهیکه ا

 ��م اهللا ا����ن ا����م

مني والصلوة عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله الطاهرين وبعد ـاحلمد هللا رب العال

طهراين عفى عنهام وأوتيا كتاهبام بيمينهام قد استجازين فيقول العبد اجلاين حممد بن رجبعيل ال

 السيد اجلليل العامل النبيل فخر األقران واألمائل االبوالفضل الربقعي القمي أدام اهللا تعاىل
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ام رأيته أهالً لذلك وفوق ما هنالك ـتأييده رواية ما صحت يل روايته وساغت يل إجازته ول

مذكورة والطرق ـمذكورة يف االجازة الـي عني بالطرق الاستخرت اهللا تعاىل وأجزته أن يرو

مجلد السادس والعرشين كتابنا الكبري مستدرك البحار وهو عىل عدد ـمذكورة يف الـال

مجليس قدس رسه وأخذت عليه ما أخذ علينا من االحتياط ـجملدات البحار حلربنا العالمه ال

وفايت يف خلواته ومظان استجابة دعواته كام ال يف القول والعمل إن ال ينساين يف حيويت وبعد 

ستني من رجب االصب من شهور سنه مخس و أنساه يف عرص يوم االثنني الرابع والعرشين

 بعد الثالثامئه وألف حامداً مصلياً مستغفراً.

 یر را برایاجازه ز» ةتصانيف الشيع ىلإ ةالذريع«مؤلف کتاب  یخ آقا بزرگ تهرانیحاج ش -٩

 نوشته است:ر ین حقیا

 بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه ثقتي

مصطفي وعىل ـاحلمد هللا وكفى والصالة والسالم عىل سيدنا وموالنا ونبينا حممد ال

 أوصيائه املعصومني االئمه األثني عرش صلوات اهللا عليهم أمجعني إىل يوم الدين.

ع الفضائل مكارم جامـمعتمد صاحب مفاخر والـو بعد:فإن السيد السند العالمة ال

امهر موالنا األجل السيد ابوالفضل الرضوي نجل ـمؤلف الـمصنف البارع والـمفاخم الـوال

مؤمتن السيد حسن الربقعي القمي دام أفضاله وكثر يف محاة الدين أمثاله قد برز من ـموىل الـال

رشحات قلمه الرشيف ما يغنينا عن التقريظ والتوصيف قد طلب مني حلسن ظنه إجازة 

مقبل السعيد السديد السيد حممد حسني حرسه ـمحروسه العزيز الشاب الـوايه لنفسه ولالر

اهللا من رشكل عني فأجزهتام أن يرويا عني مجيع ما صحت يل روايته عن كافّة مشاخيي األعالم 

محدثني ثالث ـمجتهدين والـخامتة ال من اخلاص والعام وأخص بالذكر اول مشاخيي وهو

متويف بالنجف األرشف يف سنه ـمريزا حسني النوري الـلعالمه احلاج المجلسيني شيخنا اـال

مسطورة يف خامتة كتاب ـفلريويا أطال اهللا بقائهام عني عنه بجميع طرقه اخلمسه ال 1320

من شاء وأحبّ مع رعاية االحتياط والرجاء ـمشجرة يف مواقع النجوم لـمستدك الوسائل وال
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مرتعشه يف طهران ـمامت، حررته بيدي الـبالغفران يف احلياة وبعد المن مكارمهام أن يذكراين 

مسمي بمحسن والفاين ـميسء الـمغفور له احلاج السيد امحد الطالقاين وأنا الـيف دار آية اهللا ال

 (مهر) ۱۳۸۲مولود ـالشهري بآقا بزرگ الطهراين يف سالخ ربيع ال
و کتب » یدر فروع علم اجمال یاللئال یغوال«مؤلف کتاب  یرفس یعراق ینجف یعبدالنب -١٠

 ل را نوشته است:یم متن ذیبوده است. برا» ینیین نایرزا حسیم«گر که از شاگردان یره دیکث

 ��م اهللا ا����ن ا����م

دماء الشهداء والصالة والسالم عىل  مني الذي فضل مداد العلامء عىلـاحلمد هللا رب العال

 حممد وآله األمناء وعىل أصحابه التابعني الصلحاء إىل يوم اللقاء.

ل والفواضل قدوه يعامل فاضل جامع الفضاکه جناب مستطاب  نماند یبعد مخف اما

 معتمد الفقهاء نيمـ عامد العلامء العالنيمقربـ معتمد الصلحاء والنيمدرسـالالفضالء و

معروف و ملقب  ید ابوالفضل قمی طهرانیآقای آقاس نيمسلمـالاالسالم و ةن ثقيهدمجتـوال

ز در قم یر حاضر شدند و نیه در نجف اشرف در حوزه دروس خارج حقین متمادیبعالمه رضوی سن

ه و یه و علوم شرعیل معارف الهیتحص ین بنده حاضر شدند برایده بحوزه دروس ایعد یها سال

ه پس آنچه توانست کوشش نمود فکد وجد واجتهد تا آنکه بحمد الله یس محمدیه و نوامینیل دیمسا

ه را بنهج معهود یشان که اگر استنباط نمود احکام شرعیز است از برای اید بحد قوه اجتهاد و جایرس

د یه نمایشان را که نقل روایند بآن، و اجازه دادم اینما ن عملیهم اجمعین أصحاب رضوان الله علیب

کما  یز اجازه دادم وی را در نقل فتاویو ن ‡ نیر باشد بمعصومیحق یگانه که برا طرق نهاز من ب

ن و یمگر باجازه مجتهد یست تصدیز نیه که جاید در امور شرعینکه مجاز است که تصرف نمایا

نها مشروط است بمراعات یو تمام ا  ما سهم امامیه و ال سیمجاز است در قبض حقوق مال

 (مهر) یعراق ینجف یالجان یمن الفان ١٣٧٠ ةسن يالحرام ف ةالحج یخ ذیبتار یاط و تقویاحت

 نقل مییق اجتهاد نوشت که متن آن را ذیم تصدیز براین ید ابوالقاسم کاشانیت الله سیآ -١١
ً
 کنم: ال

 ��م اهللا ا����ن ا����م

وبعد فان جناب معصومني ـمني والصالة عىل رسوله وعىل آله الطاهرين الـاحلمد هللا رب العال

مسلمني السيد ابوالفضل العالمه الربقعي الرضوي قد رصف أكثر ـالعامل العادل حجة االسالم وال
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مسائل األصوليه والفقهيه حتى صار ذا القوة القدسيه من رد الفروع ـعمره الرشيف يف حتصيل ال

يام استخرجه وأوصيه الفقهيه إىل أصوهلا فله العمل بام استنبطه وإجتهده وحيرم عليه التقليد ف

 بمالزمة التقو ومراعاة االحتياط والسالم عليه وعلينا وعىل عباد اهللا الصاحلني
 (مهر) یالکاشان ینیاألحقر ابوالقاسم الحس

ر را یق زیکه قصد مراجعت از نجف را داشتم، تصد یز زمانین ید ابوالحسن اصفهانیس -١٢

 م مرقوم نمود:یبرا

 ��م اهللا ا����ن ا����م

مني والصالة و السالم عيل خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين ـاحلمد هللا رب العال

واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني من اآلن إيل يوم الدين وبعد فان جناب الفاضل الكامل 

ة عيني االعز السيد ابوالفضل الربقعي دامت تأييداته ممن  رّ والعامل العادل مروج األحكام قُ

هده يف حتصيل األحكام الرشعيه واملعارف االهليه برهة من عمره وشطرا من دهره بذل ج

جمدا يف االستفادة من االساطني حتي بلغ بحمد اهللا مرتبة عالية من الفضل واالجتهاد 

مام عليه السالم ومقرونا بالصالح والسداد وله التصدي فيها وأجزته أن يأخذ من سهم اال

والسادات وغريهم  رصف مقدار منها للفقراءزائد منه إىل النجف وبقدر االحتياج وإرسال ال

اوصيه بمالزمه حت يل روايته واتضح عندي طريقه وأجزته أن يروي عني مجيع ما صو

التقوي ومراعاة االحتياط و أن الينساين من الدعاء يف مظان االستجابات واهللا خري حافظاً 

 موسوي االصفهاين   (مهر)ـابواحلسن ال ۶۲ذحيجه  ۲۲وهو ارحم الرامحني 
فات در مشجرات و انساب یصاحب تأل یمعروف به آقا نجف ین مرعشید شهاب الدیس -١٣

 ر را نوشت:یم اجازه زیبرا

 ��م اهللا ا����ن ا����م

ما أساغ من نعمة وأجاز والصالة والسالم عيل حممد وآله جماز احلقيقة  احلمد هللا عىل

معتمد شم سامء النبالة وضحيها وزين ـد: فإن السيد السند والعامل المجاز وبعـوحقيقه ال
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مؤثل وواسطة ـمجد الـاالرسة من آل طه علم الفخار الشامخ و منار الرشف الباذخ قاعدة ال

مفصل جناب السيد ابوالفضل ابن الرشيف العابد السيد حسن الرضوي القمي ـالعقد ال

محدثني ـاه أحب ورغب يف أن ينتظم يف سلك الالسيداين دام عالؤه وزيد يف ورعه وتق

ام وجدته أهال ـوالسمط الغايل ول والرواة عن اجداده امليامني ويندرج يف هذا الدرج العاىل

وأحرزت منه علام وفضال أجزت له الرواية عني بجميع ما صحت روايته وساغت إجازته 

ه احلديث وهم عدة تبلغ تم سنده وقويت عنعنته عن مشاخيي الكرام أساطني الفقه ومحل

مايل من طرق سائر فرق اإلسالم الزيدية  مأتني من أصحابنا اإلماميه مضافا اىلـال

املكية واحلنفية وغريها وال يمكنني البسط بذكر متام ـواالسامعيلية واحلنابلة والشافعية وال

مناولة ـزة والالطرق فأكتفي بتعداد مخس منها تربكا هبذا العدد وأقول ممن أروي عنه باالجا

والقرائة والسامع والعرض وغريها من أنحاء حتمل احلديث إمام ائمة الرواية واجلهبذ 

مقدام يف الرجال والدراية مركز االجازة مسند اآلفاق عالمة العراق استاذي ومن إليه يف ـال

وسيدي هذه العلوم إستنادي وعليه اعتامدي حجة االسالم آيت اهللا تعايل بني األنام موالي 

......هذا ما رمت ذكره من  ۱۳۵۴متويف سنه ـموسوي الـأبوحممد السيد حسن صدرالدين ال

الطرق وهي ستة فلجناب السيد أيب الفضل ناله اخلري والفضل أن يروي عن مشاخيي 

معنعنة إىل ائمتنا إىل الرسول وسادات الربية مراعيا للرشائط ـمتصله الـمذكورين بطرقهم الـال

 حملها من التثبت يف النقل ورعايه احلزم واإلحتياط وغريها ويف اخلتام أوصيه دام مقررة يفـال

جمده وفاق سعده وجد جده أن ال يدع سلوك طريق التقوي والسداد يف أفعاله وأقواله و أن 

مرسلينص وأن ال يغرت ـيرصف اكثر عمره يف خدمة العلم و الدين وترويج رشع سيد ال

مؤمنني ـموت فقد ورد أن أكيس الـية وزبرجها وأن يكثرمن ذكر البزخارف هذه الدنيا الدن

مقابر واإلعتبار بتلك األجداث الدواثر فانه ـأكثرهم ذكراً للموت وأن يكثر من زيارة ال

الرتياق الفاروق والدواء النافع للسلوعن الشهوات وأن يتامل يف أهنم من كانوا وأين كانوا 

صاروا واستبدلوا القصور بالقبور وأن ال يرتك صالة  وكيف كانوا وإىل أين صاروا وكيف
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الليل مااستطاع وأن يوقت لنفسه وقتاً حياسب فيه نفسه فقد ورد من التأكيد منه ما ال مزيد 

عليه فمنها قوله حاسبوا قبل أن حتاسبوا وقوله حاسب نفسك حسبة الرشيك رشيكه فانه 

 تتضيع أوقاته فقد قال توزيع األوقات توفريها أدام اهللا أيامه وأسعد أعوامه أن عني هلا وقتامل

محاسبه أنه أن وقف عىل زلة يف أعامله لدي احلساب تداركها بالتوبة وإبراء ـومن فوائد ال

الذمة وإن اطلع عىل خري صدر منه محد اهللا وشكر له عىل التوفيق هبذه النعمة اجلليلة وأوصيه 

متسمني ـمعارشة ألبناء العرص سيام الـالطة والمخـحقق اهللا آماله وأصلح أعامله أن يقلل ال

بسمة العلم فإن نوادهيم وحمافلهم مشتمله عىل ما يورث سخط الرمحن غالبا إذ أكثر 

مغتاب ميتا وإذا كان ـمذاكرهتم االغتياب وأكل حلوم اإلخوان فقد قيل إن الغيبة أكل حلم ال

سموماً فإن حلوم العلامء مسمومة. مغتاب من أهل العلم كان اغتيابه كأكل حلمه ميتاً مـال

عصمنا اهللا وإياك من الزلل واخلطل ومن اهلفوة يف القول والعمل إنه القدير عىل ذلك 

واجلدير بام هنالك وأسأله تعاىل أن جيعلك من أعالم الدين ويشد بك وأمثالك أزر 

ب الدين معايل شهاـمسكني أبوالـمسلمني آمني آمني وأنا الراجي فضل ربه العبد الـال

مدعو بالنجفي نسابة آل رسول ـموسوي الرضوي الصفوي الـاحلسيني احلسني املرعيش ال

عفى اهللا عنه وكان له وقد فرغ من حتريرها يف جمالس أخرها لثالث مضن من صفر   اهللا

 حرم األئمة   (مهر)   ةمرشفـببلدة قم ال ۱۳۵۸
ق یم تصدیز براین یجت کوه کمرد محمد حیت الله سیآ -١٥و  یم حائریخ عبدالکریش -١٤

به وزارت  یف در مسأله سربازین تکلییتع ین دو تن را براینامه ا اجتهاد نوشتند که اصل اجازه

 بایفرهنگ آن زمان تحو
ً
آن وزارتخانه موجود  یگانینامه در اسناد با ن دو اجازهید ایل دادم که طبعا

نجا رونوشت یر را صادر نمود که در ایز یگواهق ین دو تصدیت ایز پس از رؤیباشد، اداره مذکور ن

 آورم: یآن را م

 وزارت فرهنگ -۱۶

از فصول و مواد قانون نظام، مصوب  یا قانون اصالح پاره ٦٢ی اول ماده  ه بند اول و تبصرهینظر

 یشورا ١٣٢٣آذرماه  ٢٥اجتهاد مصوب ک به مدار یدگین نامه رسییو نظر به آ ١٣٢١اسفند ماه 
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) دارنده شناسنامه ید ابوالفضل ابن الرضا (برقعیس یی اجتهاد متعلق به آقا اجازهفرهنگ،  یعال

 ین جلسه شورایدر هفتصد و پنجاه و چهارم یشمس ١٢٨٧صادره از قم متولد  ٢١٢٨٥شماره 

مطرح، و صدور اجازه مزبور از مراجع مسلم اجتهاد محرز  ٧/٨/١٣٢٩فرهنگ، مورخ  یعال

 ص داده شد.یتشخ

 ین جزائریدکتر شمس الد ر فرهنگیوز

ک ن شود، مع ذلین مشروطه دولت حق نداشت متعرض مجتهدینکه در قوانیناگفته نماند با ا

 م فراهم آورد.یار برایبس یحکومت به اصطالح مشروطه گرفتار

ن اسالم در دو امر خالصه یبرم که د یان مین نکته به خواننده محترم به پایا یادآوریسخن را با 

ق یهمگان توف یم خالق و خدمت به مخلوق، آن چنانکه خالق خود فرموده است. برایتعظشود:  یم

 زد رؤوف خواستارم.ین دو امر را از درگاه ایام به ایق

ف یش تألیکه سالها پ» ه اویی تائ دهیو قص یدعبل خزاع«ت از آخر کتاب ینجا، چند بیدر ا

گر که خطاب ید ین کتاب را با شعریز این نآورم و پس از آ نجانب است، مییام و وصف حال ا کرده

دهم و از خوانندگان التماس دعا  ام، خاتمه می به جوانان است و آن را هنگام سفر به زاهدان سروده

 .یمن اتبع الهد یدارم. والسالم عل

 من و دعبل خزاعی]
 ید از صاحب مقامیتشکر د

 

 یاگر زر داد دعبل را امام 
 

 دیان گشته عقایکه در آنها ب
 

 مرا صدها کتاب است و قصائد 
 

 ییراد و طعن ناروایبه جز ا
 

 ییعطا یتشکر، نیک دم یند 
 

 مرا خوف است از اهل خرافات
 

 بود خائف از مقامات یاگر و 
 

 ن استیاصل د یه برایمرا گر
 

 ن استیه اش بر اهل دیگر یاگر و 
 

 ینباشد از مقام یمرا امن
 

 یگفت رازش با امام یاگر و 
 

 ن را جمله پول استین مادحیهدف، ا
 

 طبق اصول است یاگر اشعار و 
 

 سال است ما را دل پر از خوف یدو س
 

 داشت در جوف یسال ترس یاگر س 
 

 یر الطافت پناهــــیندارم غ
 

 یالها بر غم و رنجم گواه 
 

 چرا مرآت گشتم بهر کـــوران
 

 مانیهستم پش یالها من بس 
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 ابتال شــــدتنم رنجور از صد 
 

 نجا خسته جانم از بال شدیدر ا 
 

 انیندارد دهر ما جز رنج و عص
 

 ـــانیزمان ما زمان کفر و طغ 
 

 یســـینه جل ینیمع ین یارینه 
 

 یسیندارم من ان یرین پیدر ا 
 

 مرگ ما با روح و راحــت یرسان
 

 مشمـول رحمـت یمگر ما را کن 
 

 د فضل خود بر او عطا کــنیمز
 

 را بها کـــن یإلها برقعــ 
 

 [خطاب به جوانان]
 دیمؤمن و سالم و خوش رفتار

 

 دیای جوانان که شکر گفتار 
 

 دیاد آریاز خموشان جهان 
 

 دیچون شما ناطق و گل رخسار 
 

 دیزمحبان خدا بشمار
 

 را پس موتش گه گاه یبرقع 
 

 دیاز بهر دعا بردار یدست
 

 دیاد کنیاگرش  یگاه گاه 
 

 دیخدمتش را به نظر بسپار
 

 خادمتان بود و برفت یبرقع 
 

 ن چرخ کبودیخسته از محنت ا
 

 ن خسته که بودید از ایاد آری 
 

 دل او گشت پر از غصه و خون
 

 د آزار بس از مردِم دونید 
 

 خسته از تهمت و بهتان و ستم
 

 خسته از زخم زبان، زخم قلم 
 

 رفت در محکمه عدل إله
 

 ا کوتاهیگشت ز دندستش ار  
 

 .ه٢/٢/١٣٧٠ مني.ـوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العال



 

 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار مؤلّف

نماز جمعه و یا برپایی جلسات هفتگی تفسیر  هدر این أّیام که آزادی عمل ندارم و امکان ِاقام

اند و بسیار از افراد نیز جرئت نزدیک شدن به اینجانب را ندارند و در  قرآن را از نگارنده سلب کرده

های ناشی از زندان، حّتی أمنّیت جانی  رغم ضعف پیری و بیماریاین روزهای واپسین عمر علی

 تألیف نداشته و از مزاحمت مأمورین حکومتی در 
ً
أمان نیستم، ُجز تصحیح و تهذیب کتبی که قبال

شخصی و منابع مورد نیاز، این  هام کاری از من ساخته نیست و البّته با عدم دسترسی به کتابخان کرده

ام که به منظور  توانم به انجام رسانم ولی حّتی اإلمکان سعی کرده کار را چنانکه باید و شاید نمی

ُمنتهی خدای را که با این چشمان ضعیف  تب خود را اصالح کنم و حمد بیأدای وظیفه تا حدودی ک

 و دست لرزان و تن ناتوان توفیق اصالح چند کتاب از تألیفاتم را به این حقیر عطا فرمود.

عرض أخبار أصول بر قرآن «نیز به قدر کفایت در تحریر دّوم کتاب » مهدی«با اینکه در مورد 

بررسی علمی در «منظور اطمینان خاطر بیشتر خوانندگان به اصالح کتاب  ام أّما به نوشته »و عقول

نیز اقدام کردم. و چون یکی از برادران فاضل ما که أهل تدّبر در قرآن است  »أحادیث مهدی

که –نوشته بود به منظور قدردانی از آن برادر ایمانی » مهدی« های مفید و مختصر دربار مقاله

مهدی موعود و «ایشان را با اندکی تلخیص و تصّرف تحت عنوان  هقالم -خدایش جزای خیر دهاد

ر بوده و موجب  »غیبت او
ّ
در آغاز کتاب حاضر آوردم که امیدوارم در بیداری خوانندگان محترم مؤث

ر و تأّمل در این مسأله گردد.
ّ
 تفک

ُتب اینجانب را به برادرا
ُ
ن و خواهران ایمانی در خاتمه از خوانندگان تقاضا دارم که تحریر دّوم ک

 معّرفی کنند و از تألیف أّول کتب اصالح شده چشم پوشی کنند.

 وما توفيقي إالّ بِاهللاِ و آخرُ دعوانا أنِ احلَمد هللاِِّ ربِّ العالـمني.

 (برقعی) ضارّ لا  والفضل ابنب: سيّد ا رةمطهّ ـيعة الخادم الرشّ 





 

 

 

 

 

 

 

 غیبت اومهدي موعود و 

کرم متأّسفانه چنانکه می های مختلفی درمیان  فرقه ص دانیم بعداز رحلت جانسوز رسول أ

آنها را  هوجه گنجایش ذکر هممسلمین پدید آمدند که تعدادشان بسیار زیاد است و این مقاله به هیچ

الع از أحوال و عقاید آنها باید به کتب مفّصلی مراجعه شود که درب
ّ

های  فرقه هارندارد و برای اط

هایی  اند. أّما در اینجا فقط به عنوان نمونه به ذکر چند فرقه از فرقه گوناگون جهان اسالم، تألیف شده

کنیم  کردند اکتفا می معّرفی می  طالب که تعدادی از آنها خود را دوستدار حضرت علّی بن أبی

و غیبت او،   م حسن عسکریپسر حضرت اما های مشابه مسأل محترم بداند که مسأله هتا خوانند

 نیز درمیان مسلمین سابقه داشته، سپس در مقال
ً
و » مهدی موعود و غیبت او«حاضر موضوع  هقبال

 دهیم. روایات مربوط به این موضوع را مورد تحقیق و بررسی قرار می

ه  پس از وفات حضرت امام حسن بن علی
ّ

ای برادر بزرگوارش حضرت امام حسین بن  عد

ه  علی
ّ

ای در شّک و  را دعوت کردند تا با وی بیعت کنند أّما پس از شهادت آن بزرگوار عد

موافق نیست زیرا   حیرت افتاده و گفتند عمل آنحضرت با عمل برادرش حضرت حسن بن علی

داشت  امام حسن با آنکه سپاهش بیشتر از برادر بود با معاویه صلح کرد و از او مستمّری دریافت می

محّمد بن «با کمی یار و یاور جنگید و شهید شد! از این عدّه گروهی به امامت   ام حسینأّما ام

  (برادر پدری امام حسین) قائل شده و گفتند مقام او حّتی از حضرت حسن مجتبی» خنفّیه

 .باالتر است و آنحضرت به فرمان وی به جنگ معاویه رفت و به دستور او دست از کارزار کشید!!

هبعد از 
ّ

ای گفتند او نمرده است و در کوه َرضَوی پنهان است و  در گذشت محّمد بن حنفّیه عد

آشامد و یک شیر در سمت راست او پلنگی در  آیند و او از شیر آنان می صبحگاهان آهوان نزد او می

 سمت چپ اوست!!.

عبدالله بن « گفتند که وی بمرد و امامت به پسرش» محّمد بن حنفّیه«أّما گروهی از طرفداران 
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عبدالله بود،  هکه کنی» هاشم أبو«که مهتر فرزندان وی بود، رسید! که این دسته را به نام » محّمد

 نامیدند.» هاشمّیه«

ه
ّ

را جانشین » علّی بن محّمد«ای گفتند که وی در گذشت و برادرش  بعد از مرگ أبوهاشم عد

محّمد بن علّی بن عبدالله بن «ز او خود ساخت. أّما گروهی گفتند که وی وصّیت کرده که پس ا

لب
ّ

 را به وجود آوردند!.» راوندّیه« هفرق جانشین وی شود و» عّباس بن عبدالمط

اند که چون او توّسط أبومسلم خراسانی کشته شد، » عبدالله بن معاویه«دیگر طرفداران  هنمون

زنده است و در کوههای  یاران وی سه دسته شدند : گروهی گفتند که عبدالله معاویه نمرده بلکه

اصفهان جای دارد! گروهی گفتند که او مرد و پس از خود کسی را جانشین خود نکرد و گروه دیگر 

 به تناسخ روح در مورد وی معتقد شدند!!.

انّیت خود به مردم و پیشبرد سیاستشان روایاتی 
ّ

متأّسفانه تمامی ِفَرق اسالمی برای باوراندن حق

ه روایاتی است که به نفع ابومسلم خراسانی جعل شده است! مانند روایتی جعل کردند. از آن جمل

م«گوید:  که می یُّ فِيهِ املَهدِ ن جانِبِ اخلُراسانِ فَ ودَ مِ اياتِ السُّ أيتُمُ الرّ های  هرگاه پرچم« »إذا رَ

که پرواضح است این حدیث را پیروان  !!.»سیاه را از جانب خراسان دیدید، مهدی درمیان آنهاست

 .)١(اند تا مسلمانان را با خود همراه کنند! اند جعل کرده أبومسلِم خراسانی که پرچمهای سیاه داشته

قائل   ای از مسلمانان به امامت حضرت أبوجعفر الباقر محّمد بن علّی بن الحسین عدهّ 

وابی داد و سال بعد به همان سؤال جوابی ج» َعمرو بن ریاح«شدند ولی چون امام باقر به سؤال 

به همراه گروهی، ازا و کناره گرفتند و گفتند چرا به یک سؤال دو جواب » عمرو بن ریاح«دیگر داد 

 .)٢(مختلف داده است؟!

گروهی از مسلمین گفتند که امام کسی است که با شمشیر قیام و اقدام کند بنابراین حضرت 

اند و بنابراین قاعده پس از آنها زید بن علّی بن الحسین امام  امام بوده  علی و حسن و حسین

نفس «معروف به » محّمد بن عبدالله«است و پس از او پسرش یحیی و پس از او عیسی و پس از او 

ه». زکّیه
ّ

کند! در  ای گفتند که او نمرده ولی پنهان است و به زودی قیام می أّما پس از شهادت وی عد

ه زمان او
ّ

قائل بودند. آنحضرت پسرش اسماعیل را به   ای نیز به امامت حضرت صادق عد

                                           
م -١

ّ
آمده  ۶۲۶و  ۶۲۵و  ۶۲۰و  ۶۱۹ص ۱محّمد پروین گنابادی) ج هابن خلدون (ترجم هو یا حدیثی که در مقد

 است. (برقعی)

تا  ۱۷۴و  ۱۶۶در این مورد مفید است که رجوع شود به تحریر دّوم کتاب عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، ص -٢

 . (برقعی)۲۰۵تا  ۱۹۹و  ۱۷۶
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ه
ّ

ای گفتند اسماعیل نمرده  عنوان جانشین خود معّرفی فرمود أّما اسماعیل قبل از وی از دنیا رفت. عد

ر اسماعیلّیه را تشکیل دادند که ناصر خس هزیرا امام صادق او را جانشین خود ساخته است. اینها فرق

پندارند که محّمد بن اسماعیل امام است و  ای نیز می و شاعر معروف ایرانی براین مذهب بود. عده

 کند!. او نمرده بلکه در شهرهای روم زندگی می

ه  پس از وفات امام صادق
ّ

ای گفتند وی نمرده بلکه پنهان گشته و به زودی قیام  نیز عد

ه می
ّ

ه» محمد بن اسماعیل بن جعفر«او  های دیگر گفتند که نؤ کند. عد
ّ

ای به  جانشین وی است. عد

پس به » ترین فرزند امام است امامت با بزرگ«فرموده:   حدیثی استناد کردند که امام صادق

ب به » عبدالله بن جعفر«امامت 
ّ

ح«ملق
َ

فط
َ
 هترین فرزند امام صادق بود قائل شدند و فرق که بزرگ» أ

 را به وجود آورد» فطحّیه«
ّ

ای گفتند که موسی جانشین پدر خویش است و پس از شهادت  هند. عد

در زندان، گروهی گفتند که آنحضرت نمرده بلکه زنده است و از   حضرت امام موسی کاظم

ه
ّ

ای نیز گفتند وی مرده است ولی دوباره  زندان فرار کرده و به زودی میان شما باز خواهد گشت! عد

 شود!. زنده می

» واقفّیه«امامی نباشد و امامت تمام شده و اینها را   د که پس از موسی بن جعفرای گفتن فرقه

گویند. گروهی نیز گفتند ما ندانیم مرده است یا زنده، زیرا أخبار زیادی هست که او به زودی درمیان 

علّی موسوم به   ای نیز گفتند: فرزند امام کاظم ما خواهد بود و بر ظالمین قیام خواهد کرد! دسته

 جانشین اوست.  بن موسی الّرضا

ه
ّ

ب به  پس از آن حضرت نیز عد
ّ

ای گفتند جانشین وی برادرش أحمد بن موسی بن جعفر ملق

ه هاست! گروهی دیگر به فرق» شاهچراغ«
ّ

ای گفتند پسرش محّمد جانشین  زیدّیه گراییدند و عد

ه
ّ

 ل نکردند.ای او را قبو اوست و چون محّمد بن علی کودک خردسالی بود عد

در جهان اسالم   هایی بود که قبل از حضرت امام حسن عسکری اینها چند نمونه از فرقه

 تأّمل برانگیز است أّما چنانکه گفته شد در این مقاله ما در چهار فصل 
ً
پدید آمدند و ظهور آنها واقعا

مربوط به وی  شود و روایات یاد می» مهدی موعود«پسر آن حضرت که از وی به عنوان  هبه مسأل

پردازیم. امید است که کوشش ما مورد قبول خدای متعال قرار گیرد و ما و شما را در راه یاری  می

يدُ إالّ اإلصالح ما دینش کمک کند و خوانندگان، این حقیر را از دعای خیر فراموش نکنند.  إن أرِ

 .الّ باهللاإوماتوفيقی  استطعتُ 





 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول: 
 نگاهی به روایاتی که دربارة مادر امام دوازدهم آمده :

ین از استادش ابِن ولیِد قّمی » بحار األنوار«مجلسی در کتاب  -١
ّ

آورده : صدوق در اکمال الد

ار از حسین بن رزق الله از موسی بن محّمد بن القاسم 
ّ

بن حمزه بن اإلمام و او از محّمد بن عط

روایت نموده که گفت: امام   موسی بن جعفر و او از حکیمه خاتون دختر امام محّمد تقی

شعبان است نزد ما افطار کن که  همرا خواست و فرمود: عمه، امشب نیم  حسن عسکری

آورد که حّجت خود در روی زمین است، عرض  خداوند در این شب فرخنده کسی به وجود می

، گفتم: فدایت گردم، اثری از حاملگی در نرجس نرجسمادِر این نوزاد کیست؟ فرمود: کردم: 

نیست ... پس نماز شام را گزاردم و افطار کردم و خوابیدم سحرگاه برای ادای نماز برخاستم، بعد از 

 !.وضع حمل او خبری نیستنماز دیدم نرجس خوابیده و از 

 این روایت است : مج -٢
ّ

شیخ » غیبت«از » بحار األنوار«لسی در کتاب روایتی دیگر ضد

  هجری امام حسن عسکری ٢٥٥شعبان سال  هکند که در نیم طوسی از حکیمه خاتون نقل می

برای من پیغام فرستاد که افطار را امشب نزد ما صرف کن تا خداوند تو را به میالد مسعود ولّی و 

من بسی شادمان گشتم، همان وقت  حّجت خود و جانشین خود و جانشین من مسرور گرداند،

اند،  لباس پوشیده، به خدمتش رسیدم، دیدم آقا در صحن خانه نشسته و کنیزان اطرافش را گرفته

در ، من کنیزان را نگریستم و سوسنگفتم قربانت گردم فرزند شما از چه زنی خواهد بود؟ فرمود: از 

 .هیچ کدام به غیر از سوسن اثر آبستنی ندیدم

مان طورکه دیدیم، در حدیث أول، گفته بود، نام کنیز نرجس است، و اثری از ه توضیح:

حاملگی در او نبود. ولی در این حدیث گفته شده که نام کنیز سوسن است، و اثر حاملگی در او 

 مشهود بود!.
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 دو روایت قبلی مجلسی  -٣
ّ

از بشر بن سلیمان آورده که » بحار األنوار«روایتی دیگر بر ضد

نزد من آمد و مرا طلب کرد، چون به خدمت رسیدم، فرمود:   فور غالم امام علی الّنقیروزی کا

ای بشر، تو از اوالد أنصار هستی، دوستی شما نسبت به ما أهل بیت پیوسته میان شما برقرار است، 

خواهم تو را  باشید، می برند(؟!) و شما مورد وثوق ما می که فرزندان شما آن را ارث می به طوری

گذارم بر سایر شیعیان  تی با ماست و به این رازی که با تو درمیان میفضیلتی دهم که در مقام دوس

م مبارک ُمهر  پاکیزه هپیشی گیری، سپس نام
َ
ای به خط و زبان رومی مرقوم فرمود و سر آنرا با خات

زردی که دویست و بیست أشرفی در آن بود بیرون آورد، فرمود: این را گرفته به بغداد  هنمود و کیس

شوی، چون کشتی حامل اسیران نزدیک شدند  ح فالن روز در سر پل فرات حاضر میروی و صب می

عّباس و قلیلی از جوانان عرب  شان مشتریان فرستادگان أشراف بنی بینی بیشتر و اسیران را دیدی، می

باشند، در این موقع مواظب شخصی به نام عمر بن زید برده فروش باش که کنیزی را با أوصافی  می

دو لباس حریر پوشیده و خود را از معرض فروش و دسترسی مشتریان دور  هه از جملبخصوص ک

شنوی که بر  رقیقی می هاو را به زبان رومی از پس پرد هدارد، با خود دارد، در این وقت صدای نال می

ت این کنیز مرا  اسارت و هتک احترام خود می
ّ

نالد، یکی از مشریان به عمر بن زید خواهد گفت، عف

گوید: اگر تو مثل  ه وی جلب نمود، او را به سیصد دینار به من بفروش، کنیز به زبان عربی میب

حضرت سلیمان و داود دارای حشمت باشی من به تو رغبت ندارم بیهوده مال خود را تلف نکن، 

کنی؟  گوید چرا شتاب می گوید، پس چاره چیست؟ من ناگزیرم تو را بفروشم، کنیز می فروشنده می

ذار خریداری پیدا شود که قلب من به وفا و امانت او آرام گیرد. در این هنگام نزد فروشنده برو و بگ

 و زبان رومی نوشته و کرم و وفا و شرافت و  هبگو حامل نام
ّ

لطیفی هستم که یکی از اشراف با خط

یندیشد، اگر به وی آن ب هنویسند هأمانت خود را در آن شرح داده، نامه را به کنیزک نشان بده تا دربار

خرم. بشر بن سلیمان گوید: آنچه امام  مایل بود و تو نیز راضی شدی، من به وکالت او کنیز را می

حضرت افتاد سخت بگریست، سپس رو به  هعلی النقی فرمود امتثال نمودم، چون نگاه کنیز به نام

اگر از فروش او به صاحب  عمر بن زید کرد و گفت مرا به صاحب این نامه بفروش و سوگند یاد نمود

کند، خود را هالک خواهد کرد. و در قیمت او با فروشنده گفتگوی بسیار کردم تا به همان  وی امتناع 

مبلغ که امام به من داده بود راضی شد. من هم پول را به وی تسلیم نمودم و با کنیز که خندان وشادان 

ی که بغداد اجاره کرده بودیم، آمدیم،
ّ
امام را از جیب  هقراری زیاد نام درهمان حال، با بی بود به محل

ای را  مالید، من گفتم عجبا، نامه نهاد و بربدن خود می بیرون آورده بوسید و روی دیدگان می
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گوش فرادار و دل  )١(کم معرفت(؟!) هشناسی؟ گفت: ای درماند آن را نمی هبوسی که نویسند می

 قیصر روم هستم.... .سوی من بدار من ملیکه دختر یشوعا پسر 

آوردم،   گوید: چون او را به سامره خدمت امام علّی الّنقی داستان چنین است: بشر می هبقی

ت نصاری و شرف خاندان پیغمبر را چگونه دیدی؟ گفت: 
ّ
حضرت از وی پرسید: عّزت اسالم و ذل

مسّرت  هر دینار یا مژدخواهم ده هزا باشید چه عرض کنم؟ فرمود: می چیزی که شما داناتر می هدربار

فرزندی دهید! فرمود: تو را مژده  هکنی؟ عرض کرد: به من مژد انگیزی به تو دهم کدام را انتخاب می

دهم که شرق و غرب عالم را مالک شود، و جهان را از عدل و داد پرکند، از آن پس که  به فرزندی می

هری خواهد بود؟ فرمود: از آن کس که از ظلم و جور پر شده باشد. عرض کرد: این فرزند از چه شو

شب  پیغمبر اسالم در فالن شب و فالن ماه و فالن سال رومی تو را برای او خواستگاری نمود، در آن

عیسی بن مریم و وصی او تو را به که تزویج کردند؟ گفت: به فرزند دلبند شما، فرمود: او را 

اسالم آوردم، شبی نیست که   زهرا هشناسی، عرض کرد : از شبی که به دست حضرت فاطم می

خادم فرمود: خواهرم حکیمه را » کافور«. در این هنگام امام دهم به )٢(او به دیدن من نیامده باشد

بگو نزد من بیاید چون آن بانوی محترم آمد، فرمود: خواهر، این زن همان است که گفته بودم، 

دیدارش شادمان گردید. آنگاه امام علّی حکمیه خاتون، آن بانو را مدتی در آغوش گرفت و از 

فرمود: او را به خانه ببر فرائض دینی و أعمال مستحّبه را به او، بیاموز که او همسر فرزندم  الّنقی

 .محمد است! حسن و مادر قائم آل

 نام کنیز  توضیح:
ً
، در دو  ملیکهدر این روایت، اوال

ً
گفته شده که با دو روایت قبل فرق دارد. ثانیا

گوید:  پرسد که مادر قائم کیست؟ و آنحضرت می روایت قبل، حکمیه از امام حسن عسکری می

نرجس. ولی در این روایت معلوم است که پیش از اینکه حضرت عسکری با کنیزک از دواج کند، 

ام دهم او را به حکیمه معّرفی کرده و گفته او مادر دانسته که مادر قائم کیست، چون ام حکیمه می

 است. این هم تناقضی دیگر!. ص محمد قائم آل

حدیث دیگر و اختالف آن با احادیث قبل: مجلسی در کتاب بحاراألنوار به نقل از اکمال  -٤

ین از محّمد بن عبدالله مطّهری آورده که گفت: بعد از رحلت امام حسن عسکری
ّ

به   الد

                                           
ند و تیز سخن گفت؟ او که حرف بدی نز هچرا با فرستاد -١

ُ
 ده بود!.امام چنین ت

اسالم آورده   ل گوید؟ کسی که به دست مبارک حضرت زهرا این قّصه خود فهمیده که چه می هآیا سازند -٢

فرماید به او  خویش می هبینیم امام به عم داند که در سطور آینده می چگونه فرائض و مستحّبات اسالم را نمی

 فرائض دینی و اعمال مستحبه را بیاموزد؟!.



 بررسی علمی در احادیث مهدي       42

 

امام زمان که مردم اختالف نظر داشتند، سؤال کنم، چون به  هحکیمه خاتون رسیدم تا دربار خدمت

خدمتش رسیدم، فرمود: ای محّمد، خداوند زمین را از وجود حّجت ناطق یا صامت خالی 

گذارد، و این منصب بزرگ را بعد از امام حسن و امام حسین به دو برادر نداد و این به خاطر  نمی

امتیاز آنان است که در روی زمین نظیر ندارند. با این وصف خداوند این منصب بزرگ را فضیلت و 

فقط اختصاص به فرزندان امام حسین داده است، چنانکه فرزندان هارون را به جای اوالد حضرت 

به مقام نبّوت برگزید، هرچند موسی بر هارون حّجت بود، َمَع هذا این فضیلت تا روز   موسی

ای فرزندان هارون بماند. در این أّمت هم ناچار باید امتحانی پیش آید تا بدینوسیله پیروان قیامت بر

باطل و طالبان حق تمییز داده شوند و در سرای دیگر مردم را از خدا بازخواستی نباشد و الزم بود که 

کری این امتحان بعد از رحلت امام حسن عسکری واقع گردد. گفتم ای بانوی من امام حسن عس

فرزندی دارد؟ تبّسمی کرد و گفت اگر امام حسن عسکری فرزندی ندارد، پس بعداز او حّجت خدا 

تواند باشد؟ گفتم: ای  کیست؟ مگر نگفتم بعداز امام حسن و امام حسین امامت برای دو برادر نمی

که حضرت را برای من شرح دهید. فرمود: من کنیزی داشتم  بانوی من چگونگی والدت و غیبت آن

بود، روزی پسر برادرم امام حسن عسکری به دیدن من آمد و سخت به وی نظر  نرجسنامش 

کنم، فرمود: نه عّمه جان، ولی من از وی  دوخت گفتم: اگر میل به او دارید، او را نزد شما روانه می

ود کنید؟ فرمود: َعن قریب فرزند بزرگواری از وی به وج در شگفتم، گفتم: از چه چیز تعّجب می

کند، پس از آن که پر از ظلم شده باشد، گفتم من  او پر از عدل و داد می هآید که زمین را به وسیل می

فرستم. فرمود: در این خصوص از پدرم اجازه بگیر، من هم لباسی پوشیدم و به  او را نزد شما می

: حمکیه! نرجس رفتم و سالم کردم، حضرت ابتداء به سخن کرد و فرمود  منزل امام علّی الّنفی

خواهد  ام. فرمود: خدا می را نزد فرزندم بفرست، عرض کردم آقا من برای همین مطلب نزد شما آمده

درنگ به خانه برگشتم و نرجس را  ور گرداند. بی تو را در ثواب آن شریک گرداند و از این خبر بهره

فاق نرجس نزد زفاف آنها را فراهم نمودم سپس چن هخودم وسیل هزینت کرده و در خان
ّ
د روز بعد به ات

پدر بزرگوارش رفتم، بعد از رحلت امام علّی الّنقی، آن حضرت به جای پدر نشست من هم که 

رفتم، نرجس آمد کفش  گشتم، به مالقات او نیز می مانند سابق که به دیدن امام علّی الّنقی نائل می

م، گفتم بانو و سرور من تو هستی به خدا ای بانوی من بگذار کفش شما را بردار از پایم درآورد گفت

گذارم،  دهم، من خود خدمت تو را روی چشم می گذارم و خدمت تو را رضایت نمی قسم که نمی

چون امام گفتگوی ما را شنید، فرمود: عّمه! خدا پاداش نیک به تو مرحمت نماید. من تا غروب آفتاب 

 برخاستم که لباس بپوشم و بروم ..... ِالخ.داشتم، آنگاه  خدمت امام بودم و با نرجس صحبت می
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با آن   شود که حکمیه قبل از اینکه امام حسن عسکری : از این روایت معلوم میتوضیح

 خودش وسیل کنیز ازدواج کند جریان را می
ً
زفاف آنها را فراهم کرده، ولی از روایات  هدانسته و اصال

دانسته جریان چیست.  شود که حتی درهنگام حاملگی کنیز نیز حکمیه نمی معلوم می ٢و  ١ هشمار

 این یک تناقض آشکار!.

آنحضرت به جای پدر   بعد از رحلت امام علّی الّنقی« دّوم اینکه در این روایت آمده که: 

، »ات او نیز رفتمگشتم، به مالق نشست، من هم مانند سابق که به دیدن امام علّی النقی نائل می

فاقی به منزل امام حسن عسکری
ّ
گوید:  رفته، ولی در روایت اّول و دّوم می  یعنی حکیمه ات

معلوم ». شعبان است نزد ما افطار کن هامام حسن عسکری نزد من فرستاد و گفت عمه امشب نیم«

 گر!.شود که امام حسن عسکری دنبال او فرستاده است، این هم یک تناقض آشکار دی می

شود که نرجس کنیز حکیمه بوده و قبل از ازدواج با حضرت  سّوم آنکه، از این روایت معلوم می

مادر قائم بودنش خبر ندارد، ولی در روایت سّوم دیدیم که امام دهم کنیز  هعسکری، حکیمه از مسأل

 یگر!.را به حکیمه معّرفی کرده و گفته بود که: این مادر قائم است. این نیز یک تناقض د

امام  هاز کتاب اکمال الدین از ابوعلی خیزرانی و او از خادم» بحار األنوار«مجلسی در  -٥

روایت نموده که گفت: من موقع والدت امام زمان حاضر بودم، مادر آقا نامش   حسن عسکری

مه را برایم نقل فرمود که از حضرت خواسته  صقیل
ّ

بود و حضرت عسکری ماجرای آن بانوی معظ

 بود دعا فرماید مرگ او پیش از وفات امام فرا رسد، و همین طور هم شد.

 حضرت چگونگی والدت آن
 روایاتی است که در مورد مادر امام آورده شد که هشود بقی که در سطور آینده آورده میاین روایاتی

ها در مورد نام مادر امام و  آنها را نیمه کاره رها کردیم، چون در آن مبحث، مقصود دیدن تناقض

 اوصاف دیگر بود :

 ذکر شد: ١ هحدیث شمار  هبقیّ 
ً
ای با  پس از تعقیب نماز دوباره خوابیدم و پس از لحظه که قبال

ر وی مشهود نیست، از اضطراب بیدار شدم دیدم، نرجس نیز بیداراست ولی هیچ گونه عالمتی د

که تشریف داشتند با  کردم که ناگهان حضرت از جایی امام تردید می هوعد هاین رو داشتم دربار

صدای بلند مرا صدا زدند فرمودند: عّمه! تعجب مکن که وقت نزدیک است چون صدای امام را 

ا حال مضطرب نمودم، در این وقت نرجس ب» یس«و » الم سجده« هشنیدم، شروع به خواندن سور

از خواب برخاست، من به وی نزدیک و نام خدا را بر زبان جاری کردم و پرسیدم آیا در خود چیزی 
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کنی؟ گفت: آری، گفتم ناراحت مباش و دل قوی دار، این همان مژده است که به تو  احساس می

د شده روی ز
ّ
مین با أعضای دادم، سپس هر دو به خواب رفتیم، اندکی بعد برخاستم دیدم بّچه متول

کند(!!) آن ماه پاره را در آغوش گرفتم، دیدم به عکس نوزادان دیگر، از  هفتگانه خدا را سجده می

صدا زد عّمه جان!   آالیش والدت پاک و پاکیزه است. در این هنگام امام حسن عسکری

و پشت بچه گرفت،  فرزندم را نزد من بیاور، چون او را نزد پدر بزرگوارش بردم، امام دست به زیر ران

مبارک چسبانید و زبان در دهانش گذارد و دست بر چشم و گوش و بندهای او  هپاهای او را به سین

دُ أن الإلهَ إال اهللا وحدهُ «کشید و فرمود: فرزندم با من حرف بزن، آن مولود مسعود گفت:  أشهَ

ول اهللا سُ داً رَ َمَّ دُ أنَّ حمُ هُ و أشهَ يكَ لَ طاهرین درود فرستاد و چون  هیرمؤمنان و أئّم آنگاه بر أم »الرشَ

به نام پدرش رسید دیدگان گشود و سالم کرد، امام فرمود: عّمه جان، او را نزد مادرش ببر تا به او نیز 

سالم کند و باز نزد من بیاور، چون او را نزد مادرش بردم سالم کرد، مادر نیز جواب سالمش را داد 

برگردانیدم، حضرت فرمود: عّمه! روز هفتم والدتش نیز   یسپس او را پیش امام حسن عسکر

شعبان که به خدمت امام رسیدم سالم کرده، ر وپوش از روی او  هبّچه را نزد من بیاور، صبح روز نیم

برداشتم ولی بّچه را ندیدم، عرض کردم فدایت گردم بّچه چه شد؟ فرمود: عّمه جان، او را به کسی 

ند خود را به او سپرد، چون روز هفتم به حضور امام شرفیاب شدم، فرمود: سپردم که مادر موسی فرز

عّمه فرزندم را بیاور، او را در قنداقه پیچیده، نزد حضرت بردم، حضرت بار أّول فرزند دلبندش را 

نهاد، سپس فرمود: ای فرزندم با من سخن گو، گفت:  نوازش فرمود و زبان مبارک در همان او می

م و أمیرالمؤمنین و یک یک أئم »إلهَ إال اهللاأشهدُ أن ال «
َ
تا پدر بزرگوارش  هآنگاه بر پیغمبر خات

 درود فرستاد تا ..... الخ.

است که ما در دو  ١ هروایت شمار هچنانکه عرض شد این قسمت از روایت، بقی توضیح:

. از این روایت قسمت آن را ذکر کردیم که در واقع یک روایت است که مجلسی در بحاراألنوار آورده

شود که حکیمه ندیده طفل چه شده، دیگر اینکه در روز هفتم والدت، بّچه را نزد امام  معلوم می

د امام زمان است  بقیه روایت چهارمبرده، حاال ما   حسن عسکری
ّ
را که در مورد چگونگی تول

 آ وریم: مجلسی می» بحار األنوار«و آن را نیز نیمه کاره رها کردیم تا نقد کنیم از کتاب 

د می
ّ
شود که زمین  ..... امام فرمود: امشب را نزد ما به سر ببر که در این شب، مولود مبارکی متول

 نرجسگرداند، گفتم این مولود مبارک از چه زنی خواهد بود؟ من که چیزی در  مرده را زنده می

دیک نرجس رفتم و او را بینم؟ فرمود: با این اوصاف فقط از نرجس خواهد بود، سپس من نز نمی
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الع دادم، حضرت تبّسمی فرمود 
ّ

نگریستم، اثری از حمل در وی ندیدم، لذا موضوع را هم به امام اط

شود چه او مانند مادر موسی است که اثر  و گفت: عّمه موقع طلوع فجر أثر حملش آشکار می

الع )١(آبستنی در وی مشهود نبود
ّ

ِد موسی هیچ کس اط
ّ
نداشت، زیرا فرعون برای ، و تا موقع تول

گوید:  شکافت، این هم مانند موسی است، حکیمه می دست یافتن به موسی شکم زنان باردار را می

گشت،  تا هنگام طلوع فجر پیوسته مراقب نرجس بودم، او جنب من خوابیده و گاه پهلو به پهلو می

ینه چسباندم و نام خدا را بر او نزدیک طلوع فجر ناگهان برخاستم و به سوی او شتافتم و او را به س

بر او قرائت کن، از وی پرسیدم: حالت  »إنّا أنزلناه« هخواندم، امام با صدای بلند فرمود: عّمه! سور

پرداختم، آن  »إنّا أنزلناه« هچطور است؟ گفت: آنچه آقا فرمود، ظاهر گردید، چون به قرائت سور

 به من سالم کرد(!!) من چون صدای او را شنیدم خواند(!!) بعد جنین نیز در شکم مادر با من می
ً
ا

صدا زد عّمه! از کار خداوند تعّجب مکن! که ذات حق ما   وحشت کردم، امام حسن عسکری

گرداند، هنوز سخن امام تمام نشده بود  را از کودکی با حکمت گویا و در روی زمین حّجت خود می

ای آویختند، از اینرو فریادکنان به  ن من و او پردهکه نرجس از نظرم ناپدید گشت(!!) مثل اینکه میا

سوی امام شتافتم، حضرت فرمود: عّمه برگرد که او را درجای خود خواهی دید، چون مراجعت 

درخشد که دیدگانم را خیره  کردم، چیزی نگذشت که پرده برداشته شد و دیدم نوری از وی می

و نشست و درحالیکه انگشتان به سوی آسمان کند بعد روی زان کند، سپس دیدم طفل سجده می می

ولُ اهللاِ و أنّ أيب أمريال« داشت گفت: ي رسُ آنگاه تمام  »مؤمننيـأشهدُ أن ال إلهَ إال اهللاُ و أنَّ جدِّ

ای مرحمت کن و  امامان را نام برد تا به خودش رسید، سپس گفت آنچه خداوندا به من وعده فرموده

من زمین را پر از عدل و داد کن، در این  هسرنوشتم را به انجام رسان، قدمهایم را ثابت بدار و به وسیل

نزد من بیاور، چون او را بغل با صدای بلند فرمود: عّمه، او را بگیر و   وقت امام حسن عسکری

گرفتم نزد پدربزگوارش بردم، به پدر سالم کرده، حضرت هم او را در برگرفت، ناگهان دیدم مرغانی 

چند به دور سر او در پروازند، امام حسن عسکری یکی از مرغان را صدازد و فرمود: این طفل را ببر 

را برداشت و پرواز نمود و سایر مرغان نیز به نگهداری کن و در سر چهل روز به ما برگردان: مرغ او 

                                           
 ۱۶ هگوید در مادر موسی اثر آبستنی نبود صحیح نیست و اگر ما به کتاب تورات، سفر خروج آی ت میاینکه روای -١

و پادشاه «ها از خداوند آورده و نوشته است:  به بعد نگاه کنیم سبب زنده ماندن حضرت موسی را ترس قابله

وَعه نام بود ام مصر به قابله
ُ
گری برای زنان  ر کرده گفت: چون قابلههای عبرانی که یکی  را ِشفَره و دیگری را ف

ها از خدا  عبرانی کنید و بر شکمها نگاه کنید اگر پسر باشد او را بکشید و اگر دختر بود زنده بماند، لکن قلبله

 ».ترسیدند و آنچه پادشاه مصر به ایشان فرمود نکردند، بلکه پسران را زنده گذاردند
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سپارم که فرمود: تو را به خدایی می شنیدم که امام حسن عسکری می دنبال او به پرواز درآمدند، می

مادر موسی فرزند خود را به او سپرد. نرجس خاتون بگریست، امام فرمود آرام باش که ُجز از پستان 

. )٢(ا نزد تو بیاورند همان طور که موسی را به مادرش برگردانیدندقریب او ر. َعن)١(مکد تو شیر نمی

ّمِهِ  إَِ�ٰٓ  هُ َ�ٰ فََرَددۡ ﴿فرماید:  خداوند در قرآن می
ُ
]. ١٣[القصص:  ﴾َزنَ َ�ۡ  َوَ�  ُنَهاَ�يۡ  َ�َقرَّ  َ�ۡ  ۦأ

گوید از امام  حکیمه می .»اش روشن گردد و محزون نشود موسی را به سوی مادرش برگردانیدیم تا دیده«

دس بود(!!) که مراقب أئّمه است و به أمر خداوند آنها را 
ُ

پرسیدم آن مرغ چه بود؟ فرمود: او روح الق

ق و محفوظ می
ّ
دهد، بعد از چهل روز آقا زاده را به  دارد و با علم و معرفت پرورش می در کارها موف

رود، عرض  رسیدم دیدم جلوی پدر راه میامام برگردانیدند، حضرت مرا خواست، چون به خدمتش 

کردم آقا این طفل دو ساله است، امام، تبّسمی فرمود و گفت: فرزندان أنبیاء و أولیاء که دارای 

 هما مانند بچ همنصب امامت و خالفت هستند نشو و نمّو آنان با دیگران فرق دارد، کودکان یک ماه

 باشند.... . یک ساله می

اند و چهل روز او را برده است و  شود که بچه را به مرغی سپرده معلوم می از این روایت توضیح:

دش بوده، در صورتیکه در روایت قبل گفته شد، حکمیه 
ّ
این سپردن بّچه به مرغ از همان ابتدای تول

د رفتم و بّچه را دیدم، و این مطلب تناقضی آشکار است بین این دو روایت!.
ّ
 گفت روز هفتم تول

به نقل از غیبت شیخ طوسی از حکیمه خاتون نقل » بحار األنوار«مجلسی در  :٢روایت  هبقیّ 

برای من پیغام فرستاد که افطار   هجری امام حسن عسکری ٢٥٥شعبان سال  هکند که در نیم می

افطار کردیم و در یک اطاق با  سوسنمشب را نزد ما صرف کن... بعد از إتمام نماز مغرب و عشاء با 

تی دربار ابیدیم، لحظههم خو
ّ

آنچه امام فرموده بود اندیشیدم، سپس پیش از  های بعد برخاستم و مد

وقت هر شب، برخاستم و نماز شب خواندم، سوسن هم ناگهان از خواب پرید و بیرون رفت و وضو 

گرفت و مشغول نماز شب شد، تا به نماز وتر رسید، در این موقع به دلم خطور کرد صبح نزدیک 

امام به شّک افتادم.  هپس برخاستم و نگاه کردم دیدم فجر أّول طلوع نموده، ِفی الحال از وعد است،

فرمود: عّمه شّک مکن، همین حاال آنچه گفتم  ناگاه صدای حضرت را شنیدم که از اطاق خودش می

د حیا شود، إن شاَءالله آن را خواهی دید. از آنچه در دلم نسبت به حضرت خطور کرده بو آشکار می

                                           
 ورده است؟. (برقعی)خ پس در چهل روز مذکور چگونه شیر می -١

باید توجه داشت مطابق آیات قرآن و آیات تورات، حضرت موسی را مادرش در صندوقی گذاشت و به رودخانه  -٢

فرعون آوردند، و خداوند ترتیبی داد که مادر موسی به  هانداخت و فرعونیان او را دیدند و از رود گرفتند و به خان

 مرغی در کار نبوده است!.او شیر دهد، و صحبت از این نیست که م
ً
 ادر موسی او را به مرغی سپرده باشد، اصال
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داشتم ناچار به اطاق برگشتم درحالیکه پیش خود خجل بودم، دیدم سوسن نماز وتر را تمام کرده و 

آید، دم در او را دیدم، گفتم، پدر و مادرم فدایت آیا چیزی در خود احساس  سراسیمه بیرون می

ش را کنم، گفتم به خواست خدا چیزی نیست، بعد بال کنی؟ گفت: آری أمر سختی احساس می می

نشینند نشستم،  ها برای وضع حمل زن می میان اطاق نهادم و روی آن نشاندم و خود در جایی که قابله

کرد، در  کرد و شهادت به زبان جاری می آورد و ناله می او دست مرا گرفت و برخود سخت فشار می

اردم، دیدم پاک و پاکیزه کند، او را برداشتم و در دامن گذ این موقع نگاه کردم دیدم امام زمان سجده می

اش را گرفت و زبان  است، امام صدا زد: عّمه! فرزندم را بیاور، او را نزد پدرش بردم حضرت نوردیده

های طفل نهاد و او را در  های او مالید تا دیده گشود، سپس زبان در دهان و گوش مبارک بر روی چشم

حضرت دست بر سر او کشید و فرمود دست چپ گذارد و بدین گونه مهدی در دست پدر نشست، و 

وذُ باهللاِ مِ فرزند به قدرت إلهی با من سخن گو، آن نوازاد عزیز گفت:  يطان الرّ أعُ سم اهللاِ جيم، بِ نَ الشّ

محن الرحيم ن َونُرِ�دُ ﴿ :الرّ
َ
ِينَ ٱ َ�َ  �َُّمنَّ  أ ْ ُتۡض سۡ ٱ �َّ  ٱ ِ�  عُِفوا

َ
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  ِض �ۡ� �ِمَّ

َ
 َعلَُهمُ َوَ�ۡ  أ

ٰ لۡ ٱ نَ  ٥ رِ�ِ�َ َ�  ٱ ِ�  لَُهمۡ  َوُ�َمّ�ِ
َ
ا ُهممِنۡ  وَُجنُوَدُهَما نَ َ�ٰ َوَ�ٰ  نَ َعوۡ فِرۡ  َونُرِيَ  ِض �ۡ� ْ  مَّ  َذُرونَ َ�ۡ  َ�نُوا

ما اراده کردیم بر کسانی (از قوم موسی) که در آن زمین (سر زمین مصر) مورد «]. ٦-٥[القصص:  ﴾٦

آنها را پیشوایان و وارثان (قدرت فرعون و فرعونیان) قرار دهیم، و در آن استضعاف قرار گرفته بودند مّنت نهیم و 

ترسیدند نشان  سر زمین برای ایشان ُمکَنت قرار دهیم، و به فرعون و هامان و لشکریانشان همان را که از آن می

سکری او را أئّمه تا پدرش درود فرستاد. امام حسن ع هآنگاه بر پیغمبر أکرم و أمیر مؤمنان و هم. »دهیم

 هبه من داد و فرمود: عّمه! او را به نزد مادرش ببر تا دیدگانش آرام گیرد و محزون نگردد و بدان که وعد

خداوند حّق است هر چند أغلب مردم باور ندارند. چون بچه را نزد مادرش برگرداندم صبح صادق 

ختم آنگاه خدا حافظی کردم و به دمیده بود، من هم نماز صبح گزاردم و تا طلوع آفتاب به تعقیب پردا

خانه بازگشتم، تا روز سّوم که به شوق دیدار ولّی خدا باز سری به آنها زدم، نخست وارد اطاقی که 

رسیدم، اّما   سوسن جای داشت رفتم ولی بّچه را ندیدم پس به خدمت امام حسن عسکری

 یت خداست.نخواستم ابتدا به سخن کنم، امام فرمود: عّمه! بچه در کنف حما

است و اثر » سوسن«چنانکه در روایت دّوم گفته شد، در این روایت نام مادر  توضیح:

آمده بود اثری از » نرجس«که در روایت دیگر که نام مادر  باشد، در صورتی حاملگی در وی می

 شد، این یک تناقض!. حاملگی یافت نمی

رساند بچه از روز سّوم غیب  تناقض دیگری که با روایت قبل دارد این است که این روایت می

دش بّچه را به مرغ سپرده شده، در صورتی
ّ
اند و تا چهل روز  که در روایت قبل آمده بود، از ابتدای تول
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اند و این روایت با  از آن هم آمده بود که بّچه را روزهفتم دیدهمرغ او را نیاورده است. در روایت قبل

 باشد!. دو روایت قبل در این مورد متناقض می

کند که محّمد  به نقل از غیبت شیخ طوسی روایت می بحار األنوارروایتی دیگر: مجلسی در  -٦

 هدر نیم  کند که حکیمه خاتون گفت: امام حسن عسکری بن ابراهیم از حکیمه خاتون روایت می

گوید: به حضرت گفتم َیابَن َرُسوِل الله مادر  ج مرا خواست، و میشعبان سال دویست و پنجاه وپن

این مولود کیست؟ فرمود: نرجس، چون روز سّوم شد شوق دیدار امام زمان در دلم افزون گشت، 

که وضع حمل آنها شتافتم و یک راست به اطاق نرجس رفتم دیدم به عادات زمانی هپس به خان

خانه نظر افکندم،  هشیده سرش بسته است. سالم کردم و به گوشاند نشسته و لباس زردی پو کرده

ای سبز روی آن است، پیش رفتم و پارچه را برداشتم، دیدم امام  اند، و پارچه ای نهاده دیدم گهواره

کرد،  قنداق به پشت خوابیده تا مرا دید، دیده گوشد و خندید و با حرکت دستها مرا طلب می زمان بی

یک دهان بردم که ببوسم چنان بوی خوشی از وی به مشامم رسید که هیچگاه او را گرفتم و نزد

استشمام نکرده بودم، در این موقع امام حسن عسکری صدا زد عّمه! پسرم را بیاور، نزد آقا بردم، 

 فرمود، فرزندم با من حرف بزن .... الخ.

رفتم و به اطاق نرجس رفتم و چنانکه دیدیم در این روایت آمده که روز سّوم به دیدار بچه  توضیح:

بچه در گهواره بود، ولی در روایت قبل آمده بود که روز سّوم که برای دیدار بچه به اطاق مادرش رفتم بچه 

َنف حمایت خداست، این هم یک تناقض!.
َ
 را ندیدم و امام حسن عسکری گفته بود بچه در ک

دش بود از کتاب تا اینجا ما روایاتی را که مربوط به مادر امام زمان و 
ّ
 بحار األنوارچگونگی تول

ت می
ّ
 هکنیم و دربار مجلسی آوردیم. حال در پایان این قسمت به مطالبی دیگر از متن این روایات دق

 گوییم: آن سخن می

داند، و به کافور، خادمش گفته  آینده را می  آید که امام علّی الّنقی برمی ٣ هاز روایت شمار

که این  شود. در صورتی بینی، چنین و چنان می که چنین و چنان بکن و آن کنیز را که در کشتی می

اَذا ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما﴿فرماید:  مطلب درست نیست، زیرا خداوند در قرآن می  �ۖ َغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ
يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما

َ
� بِأ

َ
کند و  داند که فردا چه کسب می هیچ کس نمی«. ]34[لقمان:  ﴾َ�ُموُت  ٖض أ

 .»میرد داند به کدام زمین می هیچ کس نمی
 در قرآن می

ً
سال دیگر در جنگ میان ایران و روم،  ٩تا  ٣بینیم که خداوند فرموده  اگر هم مثال

شوند، دلیلش این است که خداوند که خالق آینده است و از آن خبر دارد،  رومیان پیروز می
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 خداوند می
ً
گاه کرده است و یا مثال دۡ  إِنۡ  قُۡل ﴿فرماید:  پیغمبرش را آ

َ
قَرِ�ٞب  رِيٓ أ

َ
مۡ  تُوَعُدونَ  امَّ  أ

َ
 أ

ٓ  ۥَ�ُ  َعُل َ�ۡ  َمًدا َرّ�ِ
َ
دانم که آنچه به شما وعده داده شده  [ای محمد] بگو: من نمی« ].٢٥[الجّن:  ﴾٢٥ أ

تی دور قرار می
ّ

ٰ ﴿فرماید:  سپس می .»دهد نزدیک است یا پروردگارم برای آن مد  فََ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمُ َ�
ٰ  ِهرُ ُ�ظۡ  َحًدا ۦٓ بِهِ َ�يۡ  َ�َ

َ
 َومِنۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  لُُك �َسۡ  ۥفَإِنَّهُ  رَُّسولٖ  مِن تََ�ٰ رۡ ٱ َمنِ  إِ�َّ  ٢٦ أ

َعۡ  ٢٧ ارََصدٗ  ۦفِهِ َخلۡ  ن لَمَ ّ�ِ
َ
بۡ  قَدۡ  أ

َ
� ْ َحاَط  َرّ�ِِهمۡ  تِ َ�ٰ رَِ�ٰ  لَُغوا

َ
يۡ  بَِما َوأ حۡ  ِهمۡ َ�َ

َ
 ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  َ�ٰ َوأ

 ۢ گاه نمیدانای غیب فقط « ].٢٨-٢٦[الجن:  ﴾٢٨ �َعَدَد کند، مگر کسی از  خداست و برغیبش أحدی را آ

دهد تا آنکه علم خدا  رسولی را که مورد رضایش باشد، پس او در مقابل رسول و پشت سرش مراقبی قرار می

های خدا را آن رسول رسانده و خدا به آنچه نزد ایشان بوده احاطه دارد و هر چیزی را خدا  قرار گیرد که پیام

 .»داده است به شمارش قرار
شود به إذن خدا از وحی که در آن  شود که رسوالن که به آنها وحی می از این آیات معلوم می

لع می
ّ

نه نبی بوده و نه  دانیم امام علّی الّنفی شوند، در صورتی که می اخبار غیبی است مط

اذَ  ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما﴿: هشود بلکه مشمول آی رسول، پس مشمول این آیه نمی  ﴾اَغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  امَّ
خواهد بود. پس این نیز عالوه بر  .»داند در آینده چه کسب خواهد کرد هیچ کس نمی«. ]34[لقمان: 

 دالئل گذشته دلیلی است بر دروغ بودن آن روایت کذائی.

دیگر آنکه در روایات قبل آمده فرزند امام حسن عسکری ُحّجت خدا بر خلق است در حالیکه 

انبیاء إتمام حّجت کرده و حّجت را به پایان رسانیده و چیزی و کسی را بعد از  هخداوند به وسیل

ِ�نَ  رُُّسٗ� ﴿فرماید:  برای مردم به عنوان حّجت قرار نداده است. چنانکه می  انبیاء بَّ�ِ  مُّ
ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  َّ� � ُ ٱ َوَ�نَ  لرُُّسِل� ٱ دَ َ�عۡ  ُحجَّ و  ﴾١٦٥ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا �َّ

ٓ ﴿بینیم که فرموده:  اگر به آیات قبل ازاین آیه نگاه کنیم می ا وۡ  إِ�َّ
َ
ٓ َحيۡ أ ٓ  َك إَِ�ۡ  َنا وۡ  َكَما

َ
ٓ َحيۡ أ  نُوحٖ  إَِ�ٰ  َنا

ِ َ�عۡ  ِمنۢ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  وۡ  ۦۚ ِده
َ
ٓ َحيۡ َوأ  ٱوَ  ُقوَب َو�َعۡ  قَ َ�ٰ �سۡ  عِيَل َ�ٰ �سۡ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  إَِ�ٰٓ  َنا

َ
 وَِعيَ�ٰ  َباِط سۡ ۡ�

يُّوَب 
َ
 مِن َك َعلَيۡ  ُهمۡ َ�ٰ قََصۡص  قَدۡ  َورُُسٗ�  ١٦٣ �َزُ�ورٗ  دَ ۥَداوُ  َناَوَءاتَيۡ  َنۚ َ�ٰ وَُسلَيۡ  ُرونَ َوَ�ٰ  َوُ�و�َُس  َو�
ُ ٱ َوَ�َّمَ  َكۚ َعلَيۡ  ُهمۡ ُصۡص َ�قۡ  لَّمۡ  َورُُسٗ�  ُل َ�بۡ  ِ�نَ  رُُّسٗ�  ١٦٤ الِيمٗ تَ�ۡ  ُموَ�ٰ  �َّ بَّ�ِ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ

ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َّ� � ُ ٱ َوَ�نَ  لرُُّسِل� ٱ دَ َ�عۡ  ُحجَّ -١٦٣[النساء:  ﴾١٦٥ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا �َّ

ما وحی کردیم به سوی تو همچنانکه وحی نمودیم به سوی نوح و أنبیاء پس از او و وحی کردیم به « ].١٦٥

سوی ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و اسباط و عیسی و أّیوب و یونس و هارون و سلیمان و به داود زبور 
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ایم و خدا با موسی  تهدادیم، رسوالنی که قّصۀ آنها را برتو گفتیم و رسوالنی که سرگذشتشان را برایت نگف

صحبت کرد، رسوالنی بودند بشارت دهنده و بیم دهنده تا اینکه پس از آنان مردم را بر خدا و در مقابل او 

تی نداشته باشند) و خداوند با قدرت و حکمت می  .»باشد حّجتی نباشد (وُحجَّ
ها و گفتارشان إتمام  کتاب هرسوالنش و به وسیل هشود که خداوند به وسیل از این آیات معلوم می

 نهج البالغه معروف به خطبه األشباح آمده که: ٩١ُحّجت کرده است. دیگر اینکه در خطبۀ 

م بَعدَ أن ....« لِهِ بادِهِ، وَ ملَ خيُ لی عِ ةَ بِهِ عَ يمَ احلُجَّ ، و لِيُقِ هُ بِنَسلِهِ رَ أرضَ ةِ لِيَعمُ فَأهبَطَهُ بَعدَ التَّوبَ

دُ عَ  كِّ ؤَ ّا يُ ، ممِ هَ بَضَ لَی قَ جِ عَ م بِاحلُجَ هُ دَ ، بَل تَعاهَ تِهِ فَ عرِ بَنيَ مَ م وَ ينَهُ لُ بَ ، وَ يَصِ وبِيَّتِهِ بُ ةَ رُ جَّ م حُ لَيهِ

ص  دٍ َمَّ َّت بِنَبِيِّنا حمُ تّی متَ رناً، حَ قَ رناً فَ ، قَ ساالتِهِ دائِعِ رِ لی وَ مِّ تَحَ ، وَ مُ ن أنبِيائِهِ ةِ مِ َ ريَ نِ اخلِ ألسُ

لَغَ ال ، وَ بَ تُهُ جَّ قطَ ـحُ هُ مَ رُ هُ وَ نُذُ ذرُ را به زمین فرود   بعد از توبه و بازگشت آدم، خداوند آدم« »عَ عُ

آورد تا با نسل او زمین خود را آباد گرداند و برای بندگانش او را حّجت و راهنما قرار داد. بعد از آنکه قبض 

ماند، رها  روحش کرد، مردم را در باب ربوبّیت و معرفت و شناسایی خود که حّجت و دلیل بر آن استوار می

هایی که بر زبان برگزیدگان از پیغمبرانش  ها و دلیل ب حّجتنکرده و به حال خود و انگذاشت، بلکه به سب

تا اینکه به های او بودند، از ایشان پیمان گرفت،  پیغام هآنان یکی بعد از دیگری آورند هفرستاد هدایت کرد. هم

تش را تمام کرده ص پیغمبر ما محّمد هوسیل  .»و جای عذری باقی نگذاشت و بیم دادن او به پایان رسید ُحجَّ
همچنین اگر بگوییم حّجت خدا درمیان مسلمانان کتاب خدا (قرآن) است، صحیح است، و 

رۡ  لََقدۡ ﴿: هطبق آی
َ
ِ  رُُسلََنا َناَسلۡ أ نَزۡ�َ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب

َ
ۡ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َمَعُهمُ  اَوأ  �َّاُس ٱ ِ�َُقومَ  ِمَ�انَ ل

 ِ روشن فرستادیم و همراه ایشان کتاب و میزاِن ما فرستادگانمان را با دالئل « ].٢٥[الحدید:  ﴾ِط� قِسۡ لۡ ٱب

 .»(حق و باطل) قرار دادیم تا مردم به قسط قیام نمایند....
گوییم، آیات و روایات خالف این را  حال، اگر کسی بگوید امام زمان حّجت است، می

قرآن گویند. أّما از جهت عقلی خدا چرا حّجتش را از نظرها پنهان کرده، مگر روشش طبق آیات  می

این نیست که با روشنی و آشکاری إتمام حّجت کند؟ و ِاتمام حّجت را با انبیاء مختلف آغاز و با 

به إتمام رسانیده است. دیگر اینکه چگونه انسانها را از اینکه به حّجتش ایمان  ص حضرت محّمد

ا از کجا توانند بگویند خدایا حّجتت غیب بود م آورند عذاب کند، در صورتی که مردم می نمی

 بدانیم که آیا او وجود داشت یا نه؟.

 و نقیض بود وخالف 
ّ

 با یکدیگر ضد
ً
شما دیدید که تمام روایات که در این مورد نقل شد تماما

که قرآن، حال چگونه خدا کسی را برای اینکه به حّجت او ایمان نیاورده مؤاخذه کند، در صورتی
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يعة«دانیم چنانکه در کتاب  می قُ الشّ .ق رفات یافته نقل ه٣٠١نوبختی که شیعه بوده و در سال  »فِرَ

بعد از او چند دسته شدند: ما نظر هر یک از آنها را با نظری   شده که: شیعیان امام حسن عسکری

يعة«به کتاب  قُ الشّ به فارسی ترجمه کردا است، » محّمدجواد مشکور«که دکتر  )١(نوبختی »فِرَ

ل و ِنَحل«به کتبی از قبیل آوریم و طالبین تفصیل باید  می
َ
مقاالت «شهرستانی و ابن حزم و یا » ِمل

قِ «و یا » اسالميّني واختالف الـمصلّني رَ قاالتُ والفِ  .)٢(أشعری و ..... مراجعه کنند »الـمَ

َمن َرأی در گذشت و ابوعیسی  ٢٨حسن بن علی (امام حسن عسکری) ..... در  سالگی به ُسرَّ

که پدرش مدفون بود به خاک  گزارد. او را در سرای خودش در همان اطاقیبن المتوِکل بر وی نماز 

سپردند. روزگار امامتش پنج سال و هشت ماه و پنج روز بود. بمرد و از وی نشانی باز نماند. [چون 

 در ظاهر] از او فرزندی نیافتند میراث او را درمیان برادرش جعفر و مادرش تقسیم کردند.... .

د تقسیم شدند:باری یاران (ام
ّ

 ام حسن عسکری) پس از او به ِفَرق متعد

گروهی گفتند که حسن بن علی نمرده است و زنده و مهدی قائم است و او را هیچ پسر نبود  -١

 و غائب شد و نشاید که بمیرد!.

ه چنانکه مالحظه می
ّ

وفات آنحضرت را انکار   ای از پیروان امام حسن عسکری شود عد

 آنحضرت فرزندی قائل نبودند و ناگزیر خودش را قائم شمردند!!.کردند زیرا برای 

بنابه گروهی گفتند که درگذشت و پس از مرگ، زندگی را از سر گرفت و او مهدی قائم است زیرا  -٢

 برخیزد و قیام کند و فرزندی از وی باقی نمانده باشد!. مرگکه رسیده قائم آن است که پس از  روایتی

کردند که  به روایتی استناد می  ای از پیروان امام حسن عسکری دسته کنید که مالحظه می

حضرت  قائم آن است که پس از مرگ، برخیزد و قیام کند و این گروه برخالف گروه پیشین مرگ آن گفت می

 کردند ولی چون فرزندی برایش قائل نبودند، لذا مانند گروه پیشین خودش را قائم شمردند!. نمیرا انکار 

از وی به امامت نشست. چه حسن گروهی ازشیعیانش گفتند درگذشت وبرادرش جعفر پس -٣

 وی را جانشین خویش ساخت و او نیز این أمر را پذیرفت و امامت به وی رسید!.

بنابه وصّیت پدرش امام بود و به اسم و رسم » )٣(أبو جعفر محّمد بن علی«گروهی گفتند که  -٤

                                           
 اند. علمایی از قبیل نجاشی و شیخ طوسی او را در شمار علمای شیعه آورده -١

م«جلد اّول  ههمچنین مطالع -٢
ّ

 نیز مفید است. (برقعی) ۲۷فصل » ابن خلدون همقد

قیمنظور همان پسری است که قبل از وفات حضرت  -٣ هادی ابتدا او را به عنوان   درگذشت و امام  علّی النَّ

 پیشوای پس از خود معّرفی فرموده بود.
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بودند و جایز نیست امامی که امامتش اعالن و ثابت شده و به درستی او را به امامت معّین کرده 

پیوسته (یعنی امام هادی)، بر کسی ُجز امام اشارت کند ولی چون هنگام وفات محّمد بن علی 

فرا رسید بر آن شد که برای جانشینی خود کسی را پیدا کند تا [رازها و وسائل مربوط به] امامت 

نست که امامت را دوباره به پدرش واگذارد و او را جانشین خود سازد دا را به وی سپارد و نمی

ش تثبیت شده بود، دیگر اینکه جایز نبود با وجود پدرش، أمر 
ّ

زیرا امامِت وی از طرف پدر و جد

و نهی کند و کسی را برگزیند که با او در أمر و نهی شریک باشد زیرا امامت بروی، پس از 

ناچار امامت را با غالمی خرد سال و استوار و زینهارداری که گشت  درگذشت پدرش ثابت می

نام داشت و خدمتگزار او بود، درمیان گذاشت و کتابها و دانشها و افزار جنگ و آنچه » نفیس«

راکه (از روا و ناروا) أمت بدان نیاز مند بود، به وی سپرد و به او وصّیت کرد هرگاه پدرش را مرگ 

گاه نشد. این کار آن چیزها ر هفرا رسد هم ا به برادرش جعفر سپارد و کسی بر این راز ُجز پدرش آ

را از آن روی کرد تا به وی تهمتی نبندند و آن راز پوشیده ماند. چون أبوجعفر محمد درگذشت 

گاه شدند .... از  أهل خانه و کسانی که به أبومحمد حسن بن علی گرایشی داشتند، از آن داستان آ

برخویشتن » نفیس«دشنام دادند و در پی آزار او بر آمدند! » نفیس«الی به روی رشک و َبدِسگ

بترسید و از تباهی وصّیت و بطالن أمر امامت بهراسید، جعفر را بخواند و وصّیت محّمد را با 

وی درمیان گذاشت و چنانکه فرموده بود راز امامت را به وی باز گفت و آنچه را که ابوجعفر 

سپرده بود به وی باز داد.... این گروه امامت حضرت عسکری را باور نداشته محّمد بن علّی بدو 

محّمد تغییر نداده و نامزدِی  هگفتند پدرش او را جانشین خود نساخته و وصّیت خویش را دربار

 وی به امامت درست بوده و بدین جعفر را امام دانسته و در این موضوع به گفتگو برخاستند.

یر«سایان ایشان گروه دیگرکه پار -٥
َ
 وهمگنان او بودند، امامت حضرت » عبدالله بن ُبک

عسکری را پس از پدرش پذیرفتند و گفتند چون امام عسکری فرزندی نداشت و درگذشت لذا 

 جایز است امام بعد از او برادرش جعفر باشد.

 معتقد بودند حضرت عسکری خود برادرش جعفر را به جانشینی ٣ هدرحالیکه گروه شمار

 خویشتن منصوب فرموده است!.

که در روزگار پدرش درگذشت، بازگشته و گفتند » محّمد بن علی«گروهی گفتند امامت به  -٦

 کردند!!. که حسن و جعفر هر دو دعوی باطل می

گروهی گفتند که چون هشت ماه از مرگ حسن بگذشت و او را پسری پدید آمد؟! [بنابراین]  -٧

فروغ  کسانی که گویند وی را در روزگار خویش فرزندی بود سخنشان دروغ و گفتارشان پریشان و بی
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ند. است. اگر او را در حقیقت فرزندی بودی، پوشیده و پنهان نماندی چنانکه چیزهای دیگر پنهان نما

 چون درگذشت از وی فرزندی باز نمانده بود و در این سخن جای هیچ ستیز و گفتگو نیست.

 حسن را فرزندی نبود زیرا پس از آزمایش و جستجوی بسیار او را  -٨
ً
گروهی گفتند که أصال

پسری نیافتیم. اگر گوییم که او بمرد و وی را در نهان فرزندی بود الزم آید که چنین سخنی را 

فرزندی که مرده باشد بتوان گفت و نیز ممکن است اّدعا کنیم که پیغمبر را  هر مرِد بی هردربا

 پسری بوده که پس از وی به جای او نشسته است!.

اند و بنابه أخباری که رسیده  گروهی گفتند که حسن بن علی و پدر و نیاکان وی درگذشته -٩

دروغ نتوان داشت و همچنین صحیح است که مردن ایشان به راستی پیوسته است و این اخبار را 

قطع گشت روا بَود که  ص سان که پیغمبری پس از محّمد امامی پس از حسن نبود زیرا همان

 آن بگسلد. هامامت نیز قطع شده و رشت

گروه دیگر کسانی بودند که چون از ایشان پرسیده شد آیا جعفر امام است یا کسی دیگر؟  -١٠

 دانیم امامت از پشت حسن است یا از برادران او!. این باره چه بگوییم و نمی دانیم در گفتند ما نمی

پسری داشت که او را محّمد نامید و به وی اشارت   گروهی گفتند که حسن بن علی -١١

 اند ظهور کند. کرد و منتظر

 این اندازه  مهدی وجود می هاگر در شریعت إلهی، نّصی معتبر دربار توضیح:
ً
داشت طبعا

 شد. تالف و حیرت درمیان مسلمین ایجاد نمیاخ

در هر صورت اینها شیعیان و پیروان حضرت عسکری در زمان خودش بودند، و این است 

 حضرت وای به حال دیگران، آیا حّجت خدا چنین باید باشد؟!. فرزند آن هشان دربار عقیده

سّید مصطفی حسینی «دیگراینکه این حّجت خدا چه خاصّیتی دارد؟ به قول استادما جناب 

در پنهان بودِن امام و هادی أّمت چه هدایت و راهنمایی هست که با نبودن آن هدایت، »: طباطبائی

 خورد؟!. زمین و زمان بر هم می

زندگِی دیگر  هدار نیست که ما بگوییم خدای جهان حّجت خود را غیب فرموده و در صفح خنده

اید که با وجود حّجت من چرا به او ایمان نیاوردید؟! فرم و در روز باز پسین، مردم را مالمت می

م آخرت می
َ
توانند جواب دهند که خداوندا حّجت تو یعنی دلیل، البّته بنابه قول بعضی،  مردم در عال

درمیان ما آمد ولی غیب بود و ما به او دسترسی نداشتیم!! دلیل آوردی ولی دلیلت غیبت و نا پیدا 

 بحانَ فسُ توان مردم را هدایت نمود و إتمام حّجت کرد؟!  ه به کسی نرسیده میبود!! آیا با دلیل غیبی ک

 .اً كبريالوّ عُ  لونَ قول اجلاهِ  يَ امّ اهللا عَ 
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خرافات و اشتباهات،  هفهمیم که ریش هرکه چنین بگوید خدا را درست نشناخته و از اینجا می

 عدم معرفت به خدای تعالی و مقام کبریای أحدّیت است.

دلیل را پذیرفته و یک موجود غیبی هزار و چند ساله را  بخواهیم هر افسانه و یا اّدعای بیاگر ما 

گوید أثر امام، هدایت  ایم زیرا وحی می امام خود بدانیم راهی مخالف وحی و عقل و تجربه پیموده

لگوی ماست پس اگر امام خود ناپدید شد و کتاب و أثری هم ا
ُ
ز او و راهنمایی و اعمال اوست که ا

نماند تا مشکالت روز را جواب گوید، چنین امامی، اماِم قرآن نیست یعنی آن امامی نیست که قرآن 

 کریم او را وصف نموده و پیروان قرآن باید او را بپذیرند و از قول و فعلش پیروی کنند.

یشوایان پ هگوییم آنجا که دربار اگر گفته شود قرآن در کجا أثر امام راهدایت مردم دانسته؟ می

ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿فرماید:  إلهی می �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
آنان را امامانی قرار دادیم که به « ].٧٣[األنبیاء:  ﴾رِنَابِأ

ق به گذشته نیست بلکه برای أهل قرآن  و البّته آنچه قرآن می. »کردند أمر ما هدایت می
ّ
گوید تنها متعل

شته گذشتند و اگر مطالب قرآن اختصاص به آنها داشت یعنی مسلمانان نیز هست چرا که مردم گذ

 برای این أّمت بازگو کردن آن مطالب چه سودی داشت؟!.

عیان بزرگوار چون قاعده
ّ

دهند که امام  به آینده می های سراغ ندارند گاهی موضوع را احال این مد

 کند. گوییم پس امام، امام آینده است نه امام زمان ما!. در آینده جهان را پراز عدل و داد می

به عالوه خدایی که به تأیید خود اراده دارد که در آینده جهان را از نور عدالت پر کند چه حاجت 

عالی-ه نماید؟ مگر خدا داشته که از هزار سال پیش کسی را برای قرنهای بعد ذخیر
َ
 ِبالله ت

ُ
 -َنُعوذ

را در وقت مقتضی به وجود آورد، در وقت مناسب چنین  ص توانسته همچنانکه پیامبر أکرم نمی

وس قدیر کار بیهوده می
ّ

فرماید؟ مگر حساب خدا  هادی و پیشوایی را به وجود آَوَرد؟! مگر خدای قد

آید، آن را از زمستان برای تابستان  ن به دستش نمیزمستان در تابستا هحساب بنده است که چون میو

 کند؟!. ذخیره می

گویند امام باید از امام باشد یعنی پدر امام باید امام باشد و لذا خداوند فرزند آخرین امام را  می

اندیشند که نه  نمی  ذخیره فرموده!! گوییم ای شگفتا که در حال ابوطالب پدر أمیرالمؤمنین علی

ر نمی ص پدر رسول خدا» عبدالله«و نه پیغمبر! و در حال امام بود 
ّ
کنند که نه مقام نبّوت  تفک

از این شرط خارج باشد و رسول خدا با   داشت و نه مقا م امامت؟! وقتی که حضرت أُبواألئّمه

 تواند درست باشد؟. آن مقام عالی چنان نباشد اّدعای شما چگونه می

جهان با او مرتبط است، نام و نشانی در  هب که سرنوشت آیندبه عالوه چرا از این امام محجو

قرآن کریم نیست؟ مگر ایمان به وجود این امام از ایمان به وجود مردان گذشته که در جهان 
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رنین، ضرورت کمتری داشته که نام و  می
َ

والق
ُ
قمان و ذ

ُ
زیستند و صدها سال از مرگشان گذشته، مثل ل

در قرآن کریم به تفصیل آمده، ولی از نام و نشان اماِم با عظمت و غیبی نشان اینها برای عبرت و پند 

که مسلمانان شب و روز باید چشم به ظهور دولت او بدوزند در قرآن کریم خبری نیست؟! آیا روش 

ی مکتوم نماید و کتاب هدایت این باید باشد که هر چیز که مهمتر، آن
ّ
را کمتر بیان فرماید یا به کل

 ّمّیت را توضیح مفّصل بدهد؟!.امور کم أه

 تاریخ والدت
ین از 

ّ
  خادم روایت نموده که فرزند امام حسن عسکری» َعقیِد «شیخ صدوق در کتاب ِاکمال الد

د گردید، و نیز در همین کتاب از حکیمه خاتون نقل می ٢٥٤شب جمعۀ ماه رمضان  در
ّ
کند که  متول

د گردید و نی ٢٥٥شعبان سال  هوی در نیم
ّ
ز در همین کتاب روایت شده که امام زمان در هشتم متول

ین علی بن عیسی ِاربلی موصفلی در کتاب  ٢٥٦شعبان سال 
ّ

ّمه«به دنیا آمد. بهاء الد
ُ
شُف الغ

َ
» ک

 بوده است!. ٢٥٨حضرت در بیست و سّوم ماه مبارک رمضان  نویسد والدت آن می

 چگونگی رشد 

 و نقیض » بحار األنوار«مجلسی در » امام دوازدهم«در مورد رشد 
ّ

 باهم ضد
ً
روایاتی آورده که: أّوال

، خالف قرآن و کتب آسمانی و عقل می
ً
 آورده است که حکیمه می هستند. ثانیا

ً
گوید:  باشند، مثال

رود(!!) عرض  حضرت عسکری مرا خواست و چون به خدمتش رسیدم، دیدم بّچه جلوی پدر راه می

!) امام تبّسمی فرمود و گفت: انبیاء و اولیاء که دارای منصب کردم: آقا: این طفل دو ساله است(!

یک  هآنان مانند بّچ  هامامت و خالفت هستند، نشو و ُنُمِوّ آنان با دیگران فرق دارد، کودک یک ماه

 باشد!!. ساله می

گوید:  آورده که قسمتی از آن این است: حکیمه می» بحار األنوار«مجلسی روایت دیگری در 

رود،  رسیدم، دیدم امام زمان در خانه راه می  چهلم شد، به حضور امام حسن عسکریچون روز 

صورتی نیکوتر از رخسار او و زبانی بهتر از گفتار او ندیدم، امام حسن عسکری فرمود: عّمه این مولود 

می بینیم، امام تبّس  او می هپیش خدا بسیار عزیز است، عرض کردم آقا آنچه باید ببینم از چهل روز

 دیگران است. هما أئّمه برابر با رشد یک سال هدانی که رشد یک روز فرمود و گفت: عّمه جان! نمی

 هما مثل رشد یک سال هگوید رشد یک روز نماییم که می در این روایت مشاهده می توضیح:

 د!.دان دیگران می هامام را مانند رشد یک سال هدیگران است بر خالف روایت قبلی که رشد یک ماه

 کنیم. شده که از تکرار آنها در اینجا خودداری میروایات زیادی شبیه به اینها نیز در این خصوص وارد 
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آمده: و شخصی از  ١هبینیم که در ِسفر خروج، باب دّوم آی اگر به تورات نگاه کنیم، می توضیح:

بزاد و چون او را نیکو خاندان الوی رفته یکی از دختران الوی را به زنی گرفت و آن زن حامله پسری 

 .وی را سه ماه نهان داشتمنظر دید 

پیش از نهاده شدن در صندوق و   شود که حضرت موسی تورات، معلوم می هاز این جمل

انداخته شدن در رود نیل سه ماه نزد مادرش بوده، پس اگر دو روایت باال را قبول کنیم، باید، مطابق 

ساله باشد!!  ٤٠روایت اّول، رشدش مطابق کودک سه ساله شده باشد و مطابق روایت دّوم مانند مرد 

وقتی موسی به دربار فرعون رسیده، باید مطابق کودک  کنیم که بنابر آن ، ما رشد کمتر را حساب میحاال

دانیم خداوند  سه ساله و چند روزه باشد، در این صورت احتیاج به شیر مادر ندارد، در صورتی که می

کثر رشدش 
َ
ا

ّ
ترتیبی داد که مادرش به او شیر دهد، یعنی بعد از اینکه به دربار فرعون رسیده بود، پس حد

رشد معمولی   شود که رشد حضرت موسی ادی بوده باشد، بنابراین معلوم میهای ع باید مانند بچه

 بوده و روایت صحیح نیست.

سال سّوم هجری به دینا آمد، و حضرت امام   دانیم حضرت امام حسن می دلیلی دیگر:

گویند سال دهم هجری صورت  سال چهارم هجری و جریان مباهله آن طور که می  حسین

شش ساله باشند، حال   هفت ساله و امام حسین  آن هنگام باید امام حسنگرفته، یعنی در 

ببینیم رشدشان چطور است؟ آیا مطابق روایت مانند مردان سی، چهل ساله رشد کرده بودند، یا 

شیخ عباس قمی مراجعه کنیم، داستان مباهله را چنین » منتهی اآلمال«کودک بودند؟ اگر به کتاب 

علی در آمد و دست امام حسن گرفت، و امام حسین  هاد حضرت رسول به خانپس با مد«آورد:  می

از » را در برگرفت، و حضرت أمیر پیش روی آنحضرت روان شد، و حضرت فاطمه از عقب سر....

در باب وفات » منتهی اآلمال«جمله، شیخ عّباس قمی در کتاب   این شواهد بسیار است، از آن

دهد امام حسن و امام حسین در هنگام  ایتی آورده که نشان میاز ابن عّباس رو ص حضرت محمد

بودند،  ای که باید، می ساله ٧، ٦وفات پیغمبر، کودک بودند، یعنی از جهت ظاهر نیز همان کودک 

 گوید!. می» بحار األنوار«نه کودکی که آن روایت کذائی در 

گفت: ای علی   یو نیز شیخ عّباس قمی آورده است که: آنحضرت هنگام رحلت به عل

نزدیک بیا، تا آنکه دو دست او را گرفت و نزدیک بالین خود نشاند و باز مدهوش شد، پس در این حال 

حضرت حسن مجتبی و حضرت حسین از در برآمدند و چون نظر ایشان به جمال پیغمبر افتاد و 

اه ! وا محّمدا ! بر آوردند، 
ّ

 هو فغان کنان خود را به سینآنحضرت را بدان حال مشاهده کردند فریاد وا جد
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 ص خواست آنها را دور کند، در آن حالت حضرت محّمد  حضرت افکندند، حضرت أمیر آن
 به هوش آمد و گفت: یا علی بگذار من دو گل بوستان خود را ببوسم.

اند، و رشدشان مانند  شود که امام حسن و امام حسین، کودک بوده از این سه روایت معلوم می

 ساختگی است.سایرین ب
ً
 وده است. پس روایات در مورد رشد غیرطبیعی مهدی، تماما





 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:
 مسألۀ رجعت

باشد، و آن این است که قبل از  َرجَعت می هاند، مسأل یکی از مسائلی که شیعیان بدان معتقد

گردند!! ما از کتاب بحار األنوار مطالبی  قیامت در زمان ظهور مهدی تعدادی از أموات به دنیا باز می

 پردازیم:  آوریم و سپس به نقد آن می می

ل بن ُعَمر روایتی طوال» بحار األنوار«مجلسی در 
َّ

ض
َ

نی در باب سی و سّوم، جلد سیزدهم از ُمف

 مشابه کتاب 
ً
علی دوانی  هترجم» مهدی موعود«در این مورد آورده که ما روایت مذکور را تقریبا

عزیز دانست که دروغ است، معلوم گردد که دروغگویان  هآوریم، تا وقتی آن را نقد کردیم و خوانند می

 گویند!. راست می بافند تا خواننده خیال کند چگونه مطالب را طوالنی کرده و مطالبی را به هم می

ل بن ُعَمر روایت شده است که گفت: از آقایم  )١(در یکی از تألیفات شیعه با سلسله سند
َّ

ض
َ

از ُمف

ر وقت معّینی دارد که مردم بدانند کی خواهد   حضرت صادق
َ

پرسیدم: آیا مأمورّیِت مهدی ُمنَتظ

شیعیان آن را بدانند. عرض بود؟ فرمود: حاشا که خداوند وقت ظهور او را طوری معّین کند که 

فرماید:  کردم: آقا برای چه؟ فرمود: زیرا وقت ظهور او همان ساعتی است که خداوند می

اَعةِ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ يَّانَ  لسَّ
َ
ٰ ُمرۡ  � ۖ َسٮ َما قُۡل  َها �  ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  إِ�َّ ٓ لَِوقۡ  ُ�َّلِيَها َ�  َرّ�ِ  ﴾ُهوَ  إِ�َّ  تَِها

کنند آن ساعت کی خواهد بود؟ بگو: علم آن نزد خداست،  ای پیغمبر از تو سؤال می« ].١٨٧[األعراف: 

گاه نمیکند برای هیچ کس مگر خودش (خدا)  .»آ
داستان را بگوییم این قسمت را توضیح دهیم: در این  هالزم دیدیم پیش از آنکه بقیّ  توضیح:

 شود: بخش دروغ و تناقض گویی راوی آشکار می

                                           
الع از وضعّیت سند این روایت رجوع فرمایید به کتاب حاضر  در اینجا فقط به متن روایت پرداخته -١

ّ
ایم أّما برای اط

 به بعد. ۳۶۶ هصفح
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 آیه در سور
ً
ه کسی از وقت ظهور مهدی سؤال نمی هأوال

ّ
ی أعراف است که در مک

ّ
کرد بلکه  مک

کنند: چه موقع قیامتی را که  خداوند در مورد قیامت در قرآن صحبت فرمود که مردم سؤال می

 شود؟. گویی برپا می می

اعَ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿و نیز این همان ساعتی است که خداوند فرمود:  داستان: هبقی يَّانَ  ةِ لسَّ
َ
� 

ٰ ُمرۡ  شود  کنند از تو ای پیغمبر کی آن ساعت واقع می سؤال می«. ]42و النازعات:  187[األعراف:  ﴾َهاَسٮ

َ ٱ إِنَّ ﴿و فرموده که:  .»(قیامت) اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ همانا خداوند است که « ].٣٤[لقمان:  ﴾لسَّ

اَعةَ ٱ إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َ�َهۡل ﴿دیگر فرموده:  یهو در آ. »علم آن ساعت نزد اوست (قیامت) ن لسَّ
َ
  أ

ۡ
 �ِيَُهمتَأ

ۖ َ�غۡ  ٓ  َ�َقدۡ  َتٗة ۡ�َ  ءَ َجا
َ
پس آیا انتظاری به ُجز انتظار ساعت قیامت دارند که ناگهان « ].١٨[محّمد:  ﴾اُطَهاأ

َ�ِت �ۡ ٱ ﴿و نیز فرموده: . »بر آنان درآید که به تحقیق عالئم آن آمده است اَعةُ ٱ َ�َ  َقَمرُ لۡ ٱ �َشقَّ ٱوَ  لسَّ
 لََعلَّ  رِ�َك يُدۡ  َوَما﴿و هم فرموده:  .»ساعت قیامت نزدیک شد و ماه بشکافت« ].١[القمر:  ﴾١

اَعةَ ٱ ِينَ ٱ بَِها ِجُل َتعۡ �َسۡ  ١٧ قَرِ�بٞ  لسَّ ۖ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ِينَ ٱوَ  بَِها َّ�  ْ  َهامِنۡ  فُِقونَ ُمشۡ  َءاَمُنوا
َها لَُمونَ َوَ�عۡ  َّ�

َ
ۗ �َۡ ٱ � َ�ٓ  قُّ

َ
ِينَ ٱ إِنَّ  � اَعةِ ٱ ِ�  ُ�َماُرونَ  �َّ وری:  ﴾١٨ بَعِيدٍ  �َضَ�ٰ  لَِ�  لسَّ

ّ
-١٧[الش

آورند به  کنند بدان کسانی که ایمان نمی دانی شاید که ساعت قیامت نزدیک باشد شتاب می و چه می«]. ١٨

گاه باش آنان که دربار میاند و  اند، از آن ترسان آن و کسانی که ایمان آورده  هدانند که آن راست است، آ

 .»باشند کنند در گمراهی دوری می ساعت قیامت مراء و جدل می
در آیات فوق در مورد قیامت است و با رجوع به  »ساعت« هچنانکه عرض شد کلم توضیح:

 شود. یآیات قرآن و قرائن موجود در آنها و یا آیات قبل و بعدشان، مطلب به خوبی روشن م

چیست؟ فرمود: یعنی، مردم » ماُروَن ی«داستان را بخوانید: عرض کردم: معنی  هاینک بقیّ 

د شده و که او را دیده، و حاال کجاست و چه وقت آشکار می می
ّ
شود؟ اینها  گویند: قائم کی متول

در  همه عجله در أمر خدا و شّک در قضای إلهی و دخالت در قدرت اوست. اینان کسانی هستند که

 برند و پایان بد برای کافران است. دنیا زیان می

، می هسور ١٨ هکه در آی» ماُروَن ی«معنی  هدربار توضیح:
ً
دانیم که صحبت از قیامت  شوری آمده، أّوال

 کنند و ربطی به قائم ندارد. قیامت مجادله می هاین است که مردم دربار» ماُروَن ی«است و معنای 

ل، نه من وقتی برای  داستان: هادام
َّ

ض
َ

عرض کردم: آیا وقتی برای آن تعیین شده؟ فرمود: ای ُمف

کنم و نه وقتی برای آن تعیین شده است، هرکس برای ظهور مهدی ما وقت تعیین کند  آن معّین می

گاهی یابد ..... .  خود را در علم خداوند شریک دانسته و اّدعا کرده که توانسته است بر أسرار خدا آ
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ل، او در وضع و شکل شبهه ناکی مُ 
ّ

ض
َ

ل گفت: در وقت ظهورش چگونه است؟ فرمود: ای ُمف
ّ

ض
َ

ف

شود و نامش باال گیرد و کارش آشکار گردد، و نام و  شود، تا آنکه وضعش باألخره روشن می آشکار می

ه شود تا و در زبان پیروان حّق و باطل و موافقین و مخالفین زیاد برد هکنیه و نسبش برده شود و آواز

شناختن او حّجت بر مردم تمام شود. به عالوه ما داستان ظهور او را برای مردم نقل  هاینکه به واسط

ش پیغمبر خدا و  ایم و گفته او را برده هایم و نام و نسب و کنی ایم و نشان داده کرده
ّ

ایم که: او همنام جد

 هاختیم. به خدا سوگند که کار او به واسطاو را نشن هاوست تا مبادا مردم بگویند اسم و کنی ههم کنی

ق می هروشن شدن نام و نسب و کنی
ّ

شود به طوری که آن را برای  اش بر زبانهای مردم باال گرفته و محق

ش وعده  هکنند. هم یکدیگر بازگو می
ّ

اینها برای اتمام حّجت بر آنها است. آنگاه همان طور که جد

عالی: گرداند  داده، خداوند او را ظاهری می
َ
ُه ت

ُ
ول

َ
ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ق رۡ  �َّ

َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  او خدایی است که فرستاد رسول «]. ٣٣[الّتوبة:  ﴾٣٣ ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل

 .»گرداند و اگرچه مشرکین نخواهدخود را با هدایت و دین حّق تا اینکه آن را بر تمام أدیان غالب 

ل گفت : آقا تأویل 
َّ

ض
َ

ۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥهَِرهُ ِ�ُظۡ ﴿ُمف چیست؟ فرمود:  ﴾ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل

 دین برای خدا باشد. های در عالم نباشد و هم یعنی، چندان از مشرکان بکشید که دیگر فتنه

ل به خدا قسم، اختالف را 
َّ

ض
َ

ل و أدیان برمیای ُمف
َ
ها یکی شود  دین هدارد و هم از میان ِمل

ِ ٱ ِعندَ  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ ﴿چنانکه خدا فرموده:  همانا دین نزد خدا اسالم « ].١٩عمران:  [آل ﴾مُ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ

 مِنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َوُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُ�قۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َتغِ يَبۡ  َوَمن﴿و هم فرموده: . »است
شود و او در  هرکس دینی ُجز اسالم بپذیرد هرگز از وی پذیرفته نمی« ].٨٥عمران:  [آل ﴾٨٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ

 .»عالم آخرت از زیانکاران خواهد بود
کنند  توبه، در مبحث آیات قرآنی که به آن استشهاد می هسور ٣٣ هما در مورد آی توضیح:

» اسالم«گوییم: منظور از  آل عمران می هسور ٨٥ هأخیر یعنی آی هولی در مورد آی )١(کنیم صحبت می

شود بلکه  ها یکی می نیست و باز منظور این نیست که دین ص در این آیه فقط دین حضرت محّمد

که در زمان   تسلیم در مورد حکم خداست. بنابراین پیروان حضرت عیسی» ِاسالم«منظور از 

شوند، پیروان  ا بودند، مسلمان (تسلیم حکم خدا) نامیده میآن بزرگوار تسلیم خدا و قانون خد

ل  حضرت موسی هم همین طور، پیروان حضرت نوح هم همین
َّ

ض
َ

 روایت ُمف
ً
فاقا

ّ
طور و هکذا .... ات

 گوید: کند آنجا که می نیز این مطلب را تأیید می

                                           
 کتاب حاضر. ۵۹ر.ک. ص -١
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ل گفت: آقا، آیا دینی
َّ

ض
َ

و محّمد داشتند، همان که پدران او ابراهیم و نوح و موسی و عیسی  ُمف

دین اسالم بود؟ فرمود: آری، همین دین اسالم بود، نه غیر آن، عرض کردم: دلیلی از قرآن دارید؟ 

ِ ٱ ِعندَ  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ ﴿: هآی هفرمود: آری از اّول تا آخر قرآن پر از دلیل است، از جمل  ﴾مُ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ
باشد و دیگر این آیه دلیل است که فرموده:  می. »استهمانا دین نزد خدا اسالم « ].١٩عمران:  [آل

�ِيُ�مۡ  ّمِلَّةَ ﴿
َ
ٰ  ُهوَ  هِيمَۚ َ�ٰ إِبۡ  أ ٮ ۡ ٱ ُ�مُ َسمَّ دین پدر شما ابراهیم است، و خدا « ].٧٨[الحج:  ﴾لِِم�َ ُمسۡ ل

ای است که خداوند در داستان ابراهیم و  و دیگر آیه. »شما را مسلمان نامید (تسلیم حکم خدا)

ٓ  َوِمن لََك  لَِمۡ�ِ ُمسۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ ﴿کند که گفتند:   اسماعیل از زبان آنها می ةٗ  ذُّرِ�َّتِنَا مَّ
ُ
سۡ  أ  ﴾لََّك  لَِمةٗ مُّ

مردمی مسلمان خود قرار ده و از أوالد ما نیز  هخدایا ما دو نفر را دوتن مسلمان و تسلیم شد« ].١٢٨[البقرة: 

ٰٓ ﴿فرماید:  دیگر این آیه که در داستان فرعون است و می. »بیرون آر ٓ  َح�َّ دۡ  إَِذا
َ
 قَاَل  َغَرُق لۡ ٱ َرَ�هُ أ

نَّهُ  َءاَمنُت 
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ِيٓ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ� ْ َ�ُنوٓ  ۦبِهِ  َءاَمَنۡت  �َّ ٰٓ إِسۡ  ا ۠  ءِيَل َ� نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  َو�  ].٩٠[یونس:  ﴾لِِم�َ ُمسۡ ل

ای که بنی اسرائیل به او ایمان  خواست غرق شود گفت: ایمان آوردم که ُجز خداوند یگانه می وقتی فرعون«

تُوِ� ﴿فرماید:  و در داستان بلقیس و سلیمان می. »دارند خدایی نیست و اینکه من از مسلمانان هستم
ۡ
يَ�

بلقیس نزد سلیمان  و چون. »وار نزد من آیند(یعنی سلیمان گفت) تسلیم«]. ٣٨[النمل:  ﴾ُمۡسلِِم�َ 

ِ َرّبِ ٱلَۡ�ٰلَِمَ� ... َوُ�نَّا ُمۡسلِِمَ� ﴿آمد، گفت:  ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَ�َٰن ِ�َّ
َ
-٤٢النمل: [ ﴾٤٤َوأ

و از زبان عیسی بن  .»ایم .... و من با سلیمان تسلیم خدا، رّب جهانیان شدم ما تسلیم و مطیع بوده«]. ٤٤

نَصارِيٓ  َمنۡ ﴿فرماید:  می إ مریم
َ
ِ ٱ إَِ�  أ (عیسی گفت) کسانیکه «]. ٥٢عمران:  [آل ﴾�َّ

نَصارُ  نُ َ�ۡ  َوارِ�ُّونَ �َۡ ٱ قَاَل ﴿ .»خواهند با پذیرش دین خدا مرا یاری نمایند کیستند؟ می
َ
ِ ٱ أ  َءاَمنَّا �َّ

 ِ ِ ٱب نَّا َهدۡ شۡ ٱوَ  �َّ
َ
دینی تو هستیم، ما به خدا ون گفتند: ما یاران یحوار«. ]٥٢عمران:  [آل ﴾لُِمونَ ُمسۡ  بِ�

سۡ  ۥٓ َوَ�ُ ﴿فرماید:  دیگر می هو در آی. »ایمان آوردیم و شاهد باش که ما مسلمانیم
َ
َ�ٰ ٱ ِ�  َمن لَمَ أ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
میل تسلیم خدا  هر آنکه در آسمانها و زمین است با میل و بی«. ]٨٣عمران:  [آل ﴾اهٗ َوَ�رۡ  ٗ� َطوۡ  ِض �ۡ�

(در مورد جبرّیات زندگی مانند احتیاج به نفس کشیدن و نیز خورشید و ماه و ستارگان و  ».هستند

فرماید:  می  افالک وغیره، همه تسلیم قوانین تکوینی خدا هستند). و در داستان حضرت لوط

ۡ ٱ ّمِنَ  تٖ َ�يۡ  َ�ۡ�َ  �ِيَها نَاوََجدۡ  َ�َما﴿ اریات:  ﴾٣٦ لِِم�َ ُمسۡ ل
ّ

بیشتر از یک خانه ما در آنجا « ].٣٦[الذ

ْ قُولُوٓ ﴿فرماید:  دیگر می هو در آی ».از مسلمانان نیافتیم ِ  َءاَمنَّا ا ِ ٱب َّ�  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
 ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  ... َناإَِ�ۡ  أ
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بگویید: ایمان آوردیم به خدا و آنچه ازطرف خدا به سوی ما نازل شده .... و «]. ١٣٦[البقرة:  ﴾لُِمونَ ُمسۡ 

فرماید:  دیگر می هو در آی. »گذاریم و ما برای خدا تسلیم هستیم پیغمبران فرق نمیبین هیچ یک از 

ٓ  ُكنُتمۡ ﴿ ۡ ٱ ُقوَب َ�عۡ  َحَ�َ  إِذۡ  ءَ ُشَهَدا آیا شما «یعنی: ]. ١٣٣[البقرة:  ﴾لُِمونَ ُمسۡ  ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  ...ُت َموۡ ل

 .»همه برای خدا تسلیم هستیمو ما «تا آنجا که فرموده:  »حاضر بودید هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید
ل عرض کرد: آقا أدیان چند تاست؟ فر مود: چهار تا و هر کدام، دین جداگانه

َّ
ض

َ
ای است،  ُمف

گویند؟ فرمود: برای اینکه در ُسریانی خود را مجوسی نامیدند  عرض کرد، چرا مجوس را مجوس می

ها و  ن و خواهران و دختران و خالهث ِهَبُت الله ازدواج با مادرایو دعوی کردند که حضرت آدم و ش

اند  کنند که آدم و شیث به آنها دستور داده اند و اّدعا می ها و سایر محارم را برای آنها حالل کرده عّمه

که این  اند. (در صورتی که در وسط روز آفتاب را سجده کنند و وقتی برای ادای نماز آنها قرار نداده

 تن به آدم و شیث است).اّدعاء افتراء بر خدا و دروغ بس

ل گفت: چرا قوم موسی را یهود می
ّ

گویند؟ فرمود: برای اینکه خداوند از زبان آنها نقل کرده  مفض

ٓ ُهدۡ  إِنَّا﴿که گفتند:  عرض کردم چرا نصاری را  »ایم ما به سوی تو راه یافته« ].١٥٦[األعراف:  ﴾َك إَِ�ۡ  نَا

نَصارُ  نُ َ�ۡ ﴿گویند؟ فرمود: به خاطر این آیه است که به عیسی گفتند:  نصرانی می
َ
ِ ٱ أ َّ�﴾ 

 .»کنیم ما یاوران خداییم و دین خدا را نصرت می« ].٥٢عمران:  [آل
ل گفت: آقا چرا صاِبئین را بدین نام می

ّ
که وجود نامند؟ فرمود: برای اینکه آنها معتقد شدند  مفض

اند باطل است،  پیغمبران و فرستادگان إلهی و أدیان و شرایع آسمانی بیهوده است و هرچه انبیاء گفته

و از این راه یگانگی خداوند و نبّوت پیغمبران و رسالت فرستادگان إلهی و جانشینی جانشینان آنها را 

و به اعتقاد آنها جهان آفرینش هیچ  گویند: نه دینی و نه کتابی و نه پیغمبری است انکار نمودند، و می

گردد. عرض کرد: ُسبحاَن الله! چقدر این  گونه رابطی با مبدأ و مدّبر عالم ندارد و خودسری می

ل آنچه گفتم به شیعیان ما برسان تا در أمر دین 
ّ

العات مهّم است؟ حضرت فرمود: آری، ای مفض
ّ

اط

 خدا شک نکنند.

کند؟ فرمود: هنگام ظهورش هیچ کس او  ین ظهوری میمفضل گفت: آقا! مهدی در کدام سرزم

بیند، هرکس ُجز این به شما بگوید، او را دروغگو بدانید، عرض کردم: آقا! آیا مهدی هنگام  را نمی

والدت تا موقع وفات پدرش که دو سال و نه  هشود؟ فرمود: چرا بخدا قسم از لحظ والدتش دیده نمی

تا روز جمعه  ٢٥٧ش موقع فجرشب جمعه هشتم ماه شعبان سال شود. اّول والدت ماه است دیده می

 دجله که آن را 
ّ

هشتِم ربیع األول سال دویست و شصت روز وفات پدرش در شهری واقع در کنار شط
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ل
ّ
ب به متوک

َّ
َّ مَن «کند، آن شهر را  ملعون بنا می )١(شخص متکّبر جّبار گمراهی به نام جعفر ملق رسُ

أی َّ «نامند  می» رَ ولی هرکس آن را ببیند ، »شود هرکس آن را ببیند مسرور می«یعنی:  »ن رأیمَ رسُ

بیند ولی  شود، در سال دویست و شصت هر شخص با ایمان و با حقیقتی او را در سامّره می گرفته می

کند و در  بیند(؟!) أمر و نهی او در آن شهر نفوذ می به شّک و تردید است او را نمی هکسیکه دلش آلود

ش رسول خدا» صابر«شود. و در قصری به نام  نجا غایب میهما
ّ

 ص در جنب مدینه در حرم جد
بیند. آنگاه در آخر روز  شود(؟!) و هرکس سعادت دیدار او را داشته باشد در آنجا او را می ظاهر می

بیند تا موقعی که  گردد و دیگر هیچ کس او را نمی سال دویست و شصت و شش از نظرها غائب می

 گردد. ها به جمالش روشن می همۀ چشم

نس می
ُ
ل گفت: در طول غیبت با که ا

ّ
گوید؟  کند و که با او سخن می ا که گفتگو میگیرد و ب مفض

قین و  فرمود: فرشتگان خدا و افراد با ایمان وطائفه جّن با وی سخن می
ّ
گویند و دستورات او برای موث

شود ُمَحّمد بن ُنَصیر  شود و همان روز که وی در صابر غائب می نمایندگان و وکالیش صادر می

ه آشکار می می ، خود را باب او معّرفی)٢(ُنَمیِرّی 
ّ
 شود. کند، آنگاه (بعد از غیبت طوالنی) در مک

ل: گویا او را می
ّ

ه شده و لباس پیغمبر را پوشیده و عمام ای مفض
ّ
زردی را  هبینم که وارد شهر مک

حضرت را به دست گرفته،  پیغمبر را به پا کرده و عصای آن هبر سر گذاشته است و نعلین وصله شد

رود بدون اینکه کسی او را بشناسد. و  خدا می هانداخته و بدینگونه به طرف خانچند ُبِز الغر را جلو 

 شود. به سّن جوانی آشکار می

ل گفت: آیا به صورت جوان بر می
ّ

کند؟ فرمود: ُسبحاَن الله،  گردد یا با حالت پیری ظهور می مفض

شود؟!) وقتی خدا  کار میداند؟ (مگر امام خود نگفته بود که به سّن جوانی آش مگر از حاال کسی می

 شود. فرمان ظهورش را صادر کند هرطور او بخواهد و به هر صورتی که او صالح بداند ظاهر می

ل گفت: آقا از کجا ظاهر می
ّ

ل او به تنهایی  شود و چگونه آشکار می مفض
ّ

گردد؟ فرمود: ای مفض

شود و چون شب فرا رسد، همچنان  آید و تنها داخل کعبه می خدا می هگردد و تنها به طرف خان آشکار می

 تاریک شد، جبرئیل و میکائیل دسته دسته فرشتگان 
ً
تنهاست، وقتی چشمها به خواب رفت و شب کامال

گوید: ای آقای من هرچه بفرمایی، پذیرفته است و  آیند و در آن میان جبرئیل به وی می بروی فرود می

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿گوید:  کشد و می فرمانت رواست، او (قائم) هم دست بر رخسار خود می ِيٱ ِ�َّ  َصَدَ�نَا �َّ
                                           

ل.را » ساّمراء« -١
ّ
 معتصم عّباسی بنا نهاد نه ُمتوک

عی نیابت رجوع کنید به صفح -٢
ّ

الع از أحوال این مد
ّ

 کتاب حاضر. ۲۵۵ هبرای اط
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وۡ  ۥَدهُ وَعۡ 
َ
 ٱ َر�َنَاَوأ

َ
  َض �ۡ�

ُ
ٓ  ُث َحيۡ  نَّةِ �َۡ ٱ ِمنَ  نَتَبَوَّأ ۖ �ََشا جۡ  مَ فَنِعۡ  ُء

َ
َمر:  ﴾ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ خدا را «. )١(]٧٤[الزُّ

ما راست درآمد و زمین (بهشت را) به ما واگذار کرد و هرجای بهشت را  هاش دربار گزاریم که وعده سپاس می

آنگاه در بین ُرکن و َمقام  .»کنیم پس چه نیکوست پاداش عمل کنندگان به فرمان إلهی بخواهیم منزل می

باء و مردمی که به من نزدیک هستید، و ای کسانیکه خداوند  ایستد و با صدای رسا می می
َ

گوید: ای ُنق

را پیش از ظهور من در روی زمین برای یاری من ذخیره کرده است، برای اطاعت از من به سوی من شما 

اند، و  رسد و آنها در شرق و غرب عالم بعضی در محراب عبادت خوابیده بیایید، صدای او به این افراد می

او خواهند بود(؟!!). شنوند و با یک چشم به هم زدن درمیان رکن و مقام نزد  با این وصف با یک صدا می

دهد که به صورت عمودی از زمین تا آسمان جلوه کند و هر که ساکن  سپس خداوند به نور دستور می

اش، بدرخشد و از این نور دلهای مؤمنین مسرور  زمین است از آن نور استفاده کند و نور از میان خانه

ظهور کرده، ولی چون صبح شود همه در برابر دانند که قائم ما اهل بیت  که هنوز آنها نمی گردد، در حالی

 قائم خواهند بود آنها سیصد و سیزده مرد به تعداد لشکر پیغمبر در روز جنگ بدر هستند.

ل گفت: آقا، آیا آن هفتاد دو نفر که با امام حسین در کربال شهید شدند هم با آنها ظهور 
ّ

مفض

دوازده هزار نفر از شیعیان أمیر المؤمنین کنند؟ فرمود: فقط أبا َعبدالله حسین بن علی با  می

کند. عرض کردم: آقا، آیا مردم به غیر  سیاه پوشیده است، ظهور می هکه حضرتش عمامدرحالی

ت قائم قبل از ظهورش و قیامش با امام حسین بیعت می ل،  روش و ُسنَّ
ّ

کنند؟ فرمود: ای مفض

داوند بیعت کننده و بیعت گیرندگان آن را هربیعتی قبل از ظهور قائم کفر و نفاق و نیرنگ است، خ

کند و نوری از آن  دهد و دستش را دراز می خدا می هلعنت کند، بلکه ای مفِضل! تکیه به خان

خواند:  گوید این دست خدا و از جانب خدا و به امرخدا است، سپس این آیه را می جهد و می می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َما ُ�َبايُِعونََك  �َّ ِ  إِ�َّ َ ٱ ُعونَ ُ�َباي ِ ٱ يَدُ  �َّ يۡ  َق فَوۡ  �َّ
َ
َما نََّ�َث  َ�َمن ِديهِمۚۡ � ٰ  يَنُكُث  فَإِ�َّ َ�َ 

کنند،  کنند در حقیقت با خدا بیعت می [ای پیامبر] کسانی که باتو بیعت می« ].١٥[الفتح:  ﴾ۦۖ ِسهِ َ�فۡ 

. أّول، »کرده استدست خدا باالی دستهای آنهاست، پس هرکس آن بیعت را بشکند، کاری به زیان خود 

باء با  که دست او را می کسی
َ

بوسد، جبرئیل است و سپس سایر فرشتگان و ُنَجباِء ِجّن و بعد از آنها ُنق

ه فریاد می وی متابعت می
ّ
گویند: این مرد کیست و این جماعت که با او  زنند و می کنند: مردم در مک

ده نشده چیست؟ بعضی به بعضی دیگر هستند، کیانند و این عالمت که دیشب دیدیم و نظیرش دی

  می
ّ

گویند: نگاه کنید ببینید آیا کسی از  دیگر می هگویند: این مرد همان صاحب ُبزهاست. عد

                                           
 کتاب حاضر بخوانید. ۵۵شریفه را در صفحه  هشرح و توضیح این آی -١
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ه و چهار نفر که از أهل  شناسید؟ مردم می همراهان او را می
ّ
گویند: ما ُجز چهار نفر از مردم مک

شناسیم. این واقعه در آغاز طلوع  آنها را نمیباشند هیچ کدام از  مدینه هستند و فالنی و فالنی می

خورشید به زبان عربی  های از چشم آفتاب آن روز خواهد بود، موقعی که آفتاب طالع شود، گوینده

م! این مهدی  شنوند، وی می زند که أهل آسمانها و زمین آن را می فصیح صدا می
َ
گوید: ای مردم عال

ش پیغمبر میج هآل محّمد است و او را با نام و کنی
ّ

خواَند و به پدرش حسن امام یازدهم تا ُحَسین  د

شوید و مخالفت  گوید با وی بیعت کنید که رستگار می ای می دهد. آنگاه گوینده بن علی نسبت می

بوسند و  أمر او ننمایید که گمراه خواهید شد. پس به ترتیب فرشتگان و جّن و نقباء دست او را می

ماند ُجز اینکه  کنیم، هیچ صاحب روحی درمیان مخلوق خدا نمی عت میگویند: شنیدیم و اطا می

آیند و برای  باشند می که در جاهای دور و نزدیک و دریا و خشکی میشنود، و کسانی آن صدا را می

که آفتاب خواست غروب  کنند که با گوش خود چنین صدایی را شنیدم. هنگامی یکدیگر نقل می

زند، ای مردم دنیا! خداوند شما در بیابان خشکی از  ن فریاد میکند، کسی از سمت مغرب زمی

أموی از اوالد یزید بن معاویه ظهور کرده(!!) بروید و با او  هسرزمین فلسطین به نام عثمان بن عنبس

شوید، در آن وقت  بیعت کنید تا رستگار شوید و با وی سر به مخالفت بر ندارید که گمراه می

گویند  کنند و به آن گوینده می او را رّد کرده تکذیب می ه(پیروان مهدی) گفت فرشتگان و جن و نقباء

کنیم، هر کس شّک و تردیدی به دلش راه یافته باشد و هر منافقی و کافری، با  شنیدم و نافرمانی می

ی گوید: أال ا دهد و می خدا می هگردد، در آن وقت آقای ما قائم تکیه به خان این صدای دّوم گمراه می

م، هرکس می
َ
خواهد آدم و شیث را ببیند، بداند که من همان آدم و شیث هستم، هرکس  أهل عال

خواهد  باشم، هرکس می خواهد، نوح و پسرش سام را بنگرد، بداند که من همان نوح و سام می می

و خواهد موسی  ابراهیم و اسماعیل را ببیند، بداند، من همان ابراهیم و اسماعیل هستم، هرکس می

خواهد عیسی و شمعون را ببیند،  یوشع را ببیند، بداند که من همان موسی و یوشع هستم، هرکس می

خواهد محّمد و أمیرالمؤمنین را ببیند بداند که  بداند که من همان عیسی و شمعون هستم، هرکس می

سن و خواهد حسن و حسین را ببیند بداند که من همان ح من همان محّمد و علی هستم، هرکس می

أطهار  هخواهد امامان اوالد حسین را ببیند، بداند که من همان أئّم  باشم، هرکس می حسین می

الع دهم، هرکس 
ّ

هستم(؟!!) دعوت مرا بپذیرید و به نزد من جمع شوید که هرچه خواهید به شما اط

د به قرائت کن شنود، آنگاه شروع می کتابهای آسمانی و ُصُحف إلهی را خوانده است، اینک از من می

یت 
َ

الم–مصحفی که خداوند بر آدم و ش یِهَما السَّ
َ
: )١(گویند نازل فرمود، پیروان آدم و شیث می -َعل

                                           
 شوند؟!. (برقعی) کنند و از کجا سبز می پیروان آدم و شیث در آن زمان چه کار می -١
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به خدا قسم این ُصُحف حقیقی آدم و شیث است، این مرد آنچه را ما از ُصحف آدم و شیث 

دهد  شده بود، به ما یاد میدانستیم و برما پوشیده بود ویا از آن افتاده بود و یا تبدیل و تحریف  نمی

های مهدی فهمند؟! آنها که أصل صحف آدم و شیث را ندارند تا با گفته (چگونه این موضوع را می

خواَند، پیروان تورات و  مقایسه کنند!) سپس صحف نوح و ابراهیم و تورات و انجیل و زبور را می

وح و ابراهیم است که چیزی از آن گویند: به خدا قسم! این همان صحف حقیقی ن انجیل و زبور می

ساقط نشده وتبدیل و تحریف نگردیده، به خدا قسم، تورات جامع و زبور تمام و انجیل کامل همین 

خواَند، مسلمانان  ایم، سپس قرآن می ای است که آن را خوانده است و این بیش از کتب مزبوره

ند بر پیغمبر نازل کرده است، چیزی از گویند: به خدا قسم این همان قرآِن حقیقی است که خداو می

 .)١(آن کم نشده و تحریف و تبدیل نگردیده است

ةُ آنگاه   » مؤمن« هشود و درصورت مؤمنین کلم األرض در بین ُرکن و مقام ظاهر می دابّ

نویسد. مردی که صورتش به عقب و پشتش به سینه برگشته  را می» کافر« هو در صورت کافران کلم

گوید: آقا، من بشر هستم، یکی از فرشتگان به من  ایستد و می ائم آمده جلوی او میاست، به نزد ق

الع دهم، 
ّ

دستور داده که به خدمت شما برسم و نابودی لشکر ُسفیانی را در بیابان َبیداء به شما اط

 گوید: من با برادرم در لشکر گوید: داستان خود و برادرت را شرح بده، آن مرد می قائم به وی می

سفیانی بودیم، از دمشق تا َزوراء هرجا آبادی بود ویران ساختیم، و به حال خراب گذاشتیم، سپس 

کوفه و مدینه را نیز خراب کردیم و منبر پیغمبر را شکستیم و قاطران خود را در مسجد بستیم و آنها 

هزار لشکر بود، که نفرات ما سیصد هم در آنجا سرگین انداختند، آنگاه از آنجا خارج شدیم درحالی

ه بیاییم و خان و می
ّ
ه را به قتل رسانیم، ولی چون به  هخواستیم به مک

ّ
خدا را ویران سازیم و أهل مک

سرزمین َبیداء رسیدیم در آنجا منزل کردیم ناگاه صدایی شنیدیم که گفت: ای بیابان، این ظالمان را 

کر را بلعید، به خدا قسم از تمام آن در کام خود فروبر، با این صدا زمین شکاف برداشت و تمام لش

بندند هم باقی نماند. در آن هنگام  لشکر ُجز من و برادرم حّتی بندی که با آن زانوی شتر را می

بینی، سپس آن  ای را دیدیم که سیلی به صورت ما زد و رویهای ما به پشت برگشت چنانکه می فرشته

بترسان،  ص ملعون و او را از ظهور مهدی آل محّمد فرشته به برادرم گفت: برو به شام نزد ُسفیانِی 

الع بده که خداوند لشکر او را در سر زمین بیداء نابود گردانید. آنگاه به من گفت: توهم 
ّ

و به وی اط

                                           
آن کنونی تحریف و تبدیل شده است؟! پروردگارا به خرافّیین عقل عطا فرما تا حاضر نشوند برای اثبات مگر قر -١

 خرافات خود آخرین کتاب آسمانی را مخدوش معّرفی کنند!!. (برقعی)



 بررسی علمی در احادیث مهدي       68

 

ب ه و قائم را به نابودی ستمگران بشارت بده و بر دست وی توبه کن که او تو
ّ
تو را قبول  هبرو به مک

گرداند، و با وی بیعت  کشد و به صورت نخست بر می صورت او می کند. قائم هم دست روی می

 ماند. نموده و همراه او می

ل گفت: آقا آیا جن و فرشتگان برای بشر آشکار می
َّ

ض
َ

شوند؟ فرمود: آری َوالله آشکار  ُمف

گویند، مانند یک نفر آدمی که با بستگان خود سخن بگوید، عرض  شوند و با آنها سخن می می

روند؟ فرمود: آری، َوالله، آنها در زمین  جا می ِجّن همراه قائم همه هآقا! آیا فرشتگان و طایفکردم: 

آیند و عدد یاران او در آن موقع چهل و شش هزار نفر فرشته و  هجرت واقع در کوفه و نجف فرود می

 گرداند. شش هزار ِجّن است، خداوند هم قائم را پیروز می

ل عرض کرد: قائم با ا
ّ

ه چه میمفض
ّ
حسنه  هکند؟ فرمود: آنها را دعوت به جکمت و موعظ هل مک

کنند، قائم مردی از خاندان خود را در آنجا به نیانت خود منصوب  کند آنها هم از وی اطاعت می می

ه را به قصد مدینه ترک می
ّ
ل عرض کرد: آقا! با خان داشته و مک

ّ
کند؟ فرمود  خدا چه می هگوید. مفض

ای که روز نخست در عهد حضرت آدم برای مردم بنا شده و ابراهیم و  بر همان پایه شکند و آن را می

دارد(؟!) و آنچه که بعد از آن در مسجد الحرام تعمیر شده، نه  اسماعیل باال برده بودند بر پا می

سازد و  خواهد، آن را می طورکه خدا میپیغمبری و نه جانشین پیغمبری آن را ساخته است، او همان

ه و مدینه و عراق و سایر جاها از ستمگران باقی مانده باشد، همه را ویران میه
ّ
کند  م آثاری که در مک

کند، و همچنین قصر عتیق را نیز ویران  و مسجد کوفه را نیز خراب کرده و بر اساس اّولِی آن بنا می

 آن را، خدا لعنت کند او را. هکند. خدا لعنت کند سازند می

ل عرض کرد: 
ّ

ه اقامت میمفض
ّ
کند؟ فرمود: نه، بلکه نائب خود را در آنجا  آقا، آیا قائم در مک

ه دیدند قائم از میان آنها رفته است، هجوم آورده نائب او ر ا می می
ّ
کشند.  گذارد، پس چون اهل مک

آیند و التماس  کنان نزد وی می گردد و آنها به طور سرشکسته و ذلیل و گریه قائم به سوی آنها برمی

کند و از غضب خدا  گویند: ای مهدِی آل محّمد! توبه کردیم! قائم آنها را موعظه می کنند و می می

ه را به نیابت خود انتخاب می می
ّ
ه خارج می ترساند، و شخصی از أهل مک

ّ
شود. این بار  کند و از مک

ه هجوم آورده نائب او را می
ّ
ه جّن ر هکشند، قائم هم یاران خود از طایف هم أهل مک

ّ
ا به سوی مک

 هکند که ُجز افراد با ایمان یک نفر از آنها را باقی نگذارید. اگر به مالحظ فرستاده و سفارش می

باشم، خودم با شما به  أشیاء را فرا گرفته و مظهر رحمتش نیز من می هرحمت پروردگار نبود که هم

ی از خداوند و من فاصله گ سوی آنها باز می
ّ
رفته و هرگونه پیوندی را قطع گشتم، زیرا آنها به کل

ه باز می کرده
ّ
گردد، به خدا قسم از هر صد نفر آنها بلکه از هر  اند. لشکر مهدی هم به سوی أهل مک
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ل گفت: آقا حان هزار نفر آنان یک نفر را باقی نمی
ّ

مهدی در کجا خواهد بود و مؤمنین  هگذارد. مفض

ِرّ سلطنت وی ش در کجا جمع می
َ

 حکومتش مسجد جامع شوند؟ فرمود: َمق
ّ

هرکوفه است و محل

ه
ّ

 تقسیم غنائمش مسجد سهله و صف
ّ

ح و  ها و زمین کوفه و بیت المال و محل
ّ

های صاف و مسط

 روشن نجف و کوفه است.

أهل ایمان در کوفه خواهند بود؟ فرمود: آری والله، در آن روزگار تمام  هعرض کرد: آقا، هم

باشند و به مساحت یک جوال نگاه زمین آن به دو هزار  فه میمؤمنین یا در کوفه و یا در حوالی کو

را به یک » سبع«توانستند یک وجب از زمین  رسد، و اکثر مردم آرزو دارند که کاش می درهم می

از مضافات همدان است. در آن روز طول شهر کوفه، به پنجاه و » سبع«وجب شمش طال بخرند و 

باشد و خداوند در آن روز کربال را  ی آن مجاور کربال میرسد و به طوری که کاخها چهار میل می

 آمد و رفت فرشتگان و مؤمنین خواهد نمود و در آن روز ارزشی بسزا دارد و چنان برکت به آن 
ّ

محل

آورد که اگر مؤمنی از روی حقیقت در آنجا بایستد و یک دفعه از خداوند طلب روزی کند،  روی می

 فرماید. و عطاء میخداوند هزار برابر دنیا به ا

ل تمام اماکن روی زمین بر یکدیگر فخر 
ّ

آنگاه حضرت صادق آهی کشید و فرمود: ای مفض

کردند از جمله کعبه مسجد الحرام بر زمین کربال فخر نمود، خداوند وحی فرستاد که ای کعبه 

مبارکی است که در آنجا از درخت به ُموَسی بن  هساکت باش و بر کربال فخر مکن زیرا کربال بقع

ی  )١(ِعمران از جانب خداوند وحی شد(؟!)
ّ
ی است که مریم و عیسی منزل کردند و محل

ّ
و همان تل

است که َسر حسین را در آن شستشو دادند و مریم، عیسی را شست و خودش هم بعد از والدت وی 

نگام غیبتش، از آنجا به آسمان رفت و آنجا تا هاست. پیغمبر ه  غسل کرد کربال بهترین سرزمین

 موقع ظهور قائم خیر و برکت زیادی برای شیعیان ما دارد.

ل گفت: آقا، سپس مهدی به کجا می
ّ

م رسول خدا، پس  هرود به مدین رود؟ فرمود: می مفض
ّ

جد

ار
ّ

 وقتی به مدینه در آمد مقامی بس عجیب خواهد داشت که باعث مسّرت مؤمنین و نقمت کف

ل گفت: آقا، آن مقام عجیب چیست؟ فرمود: می می
ّ

زند:  آید کنار قبر پیغمبر و صدا می باشد. مفض

 من است؟ مردم می
ّ

 تو  ای مردم، آیا این قبر جِد
ّ

گویند: ای مهدی آل محّمد آری، این قبر پیغمبر جد

اصحاب و أنیس  گویند: دو نفر از پرسد: چه کسانی با وی در اینجا مدفون هستند؟ می باشد، می می

دهند،  شناسد، درحالیکه مردم همه گوش می باشند، با اینکه او از هرکس بهتر آن دو را می او می

                                           
ِس  هبنابه فرمود -١

ّ
وی«قرآن در وادِی مقد

ُ
 ].۱۶و الّنازعات/ ۱۲به حضرت موسی وحی شد. [طه/» ط
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 من پیغمبرخدا در  سؤال می
ّ

کند: آنها کیانند؟ چطور شد که درمیان تمام مردم فقط این دو نفر با َجِد

محّمد، کسی غیر  ی مهدی آلگویند: ا اینجا دفن شدند شاید کسانی دیگر مدفون باشند؟ مردم می

پیغمبر و پدر زن او  هاز این دو نفر در اینجا مدفون نیست از این جهت در اینجا دفن شدند که خلیف

دهد که آن دو نفر را از قبر بیرون  کند، سپس دستور می هستند، مهدی سه بار این سؤال را تکرار می

 نپوسیده، و تغییر  نآورند درحالیکه بد آورند، مردم هم آنها را بیرون می
ً
شان تر و تازه است، و أصال

گویند:  پرسد: آیا کسی درمیان شما هست که اینان را بشناسد؟ مردم می اند. سپس مهدی می نکرده

 شما هستند. می ما آنها را به اوصافشان می
ّ

پرسد: آیا درمیان شما کسی  شناسیم، اینان أنیس جد

ن شّک کند؟ مردم میگویند: نه! مهدی بیرون آوردن آنها را سه اینا ههست که ُجز این بگوید یا دربار

اندازد (مگر در سطور قبل نگفته بود که آنها را از قبر بیرون بیاورند و مردم آن دو را  روز تأخیر می

شود. سپس مهدی به آنجا آمده و روی قبرهای  بیرون آوردند؟!) و این خبر درمیان مردم منتشر می

گوید قبرهای ایشان را بشکافید و آنها را جستجو کنید. ُنقبا هم با  و به ُنقبای خود می دارد آنها را برمی

آورند، دستور  دستهای خود آنها را جستجو کرده تاآنکه آنها را تر و تازه مانند روز نخست بیرون می

خت مادر های آنها را بیرون آورده و آنها را بر درخت پوسیده و خشکی بر دار کشند (ل دهد کفن می

ّرم می
ُ

این وضع عجیب  هشود، با مشاهد زاد؟!!)، ِفی الحال، درخت سر سبز و پرشاخ و برگ و خ

ی به دل دارند، می
ّ
گویند، به خدا قسم این شرافت حقیقی است که اینها  دوستداران وی که شک

آیند  باشند میدارند، و ماهم به دوستی اینان فائز شدیم، کسانیکه جزئی محّبت از آنها در دل داشته 

هم  گردند. در این هنگام جارچِی (آیا در زمان آینده نگرند و با دیدن آن فریفته می و آن منظره را می

پیغمبر و أنیس او را دوست دارد در  هزند: هرکس دو صحاب بزرگان جارچی دارند؟!) مهدی صدا می

ک دسته دشمن آنها. شوند: یک دسته دوست آنها و ی یک سمت بایستد، پس مردم دو دسته می

گویند: ای مهدی آل پیغمبر،  کند که از آنها بیزاری جویند، آنها می مهدی به دوستان آنها تکلیف می

ما پیش از آنکه بدانیم اینان در نزد خدا و تو چنین مقامی دارند از آنها بیزاری نجستیم، اکنون که 

آنها و سبز شدن  هدیدن بدن تر و تاز فضل و مقام آنها با این وصف برای ما ظاهر شده، چگونه با

درخت پوسیده، از آنان بیزاری بجوییم؟ بلکه به خدا قسم ما از تو و کسانی که عقیده به تو دارند و 

جوییم، در این وقت  آنها که به اینان ندارند و آنها را بر دار زدند و از قبر بیرون آوردند، بیزاری می

ود« يُّ رحياً سَ رُ املَهدِ يَأمُ های  دهد باد سیاهی بوزد و آنان را مانند ریشه مهدی دستور می »اءَ فَ

دهد آنها را از باالی دار پایین بیاورند و به أمر  درخت نخل از میان ببرد. سپس دستور می هپوسید

دهد، تمام مردم جمع شوند، آنگاه أعمال آنها را در هر کوره و  گرداند، دستور می خداوند زنده می
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دهد تا آنکه داستان کشته شدن هابیل فرزند آدم و برافروختن آتش برای ابراهیم و  میای شرح  دوره

انداختن یوسف در چاه و زندانی شدن، یونس در شکم ماهی و قتل یحیی و صلیب کشیده شدن 

 هعیسی(؟!) و شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیغمبر و زدن سلمان فارسی و آتش زدن دِر خان

یق همأمیرالمؤمنین و فاط
ّ

زهرا و در به  هکبری فاطم هزهرا و حسن و حسین و تازیانه زدن به بازوی صد

او و َسّم دادن به امام حسن و کشتن امام حسین و أطفال و  هپهلو زدن او و سقط شدن محسن بچ

عموزادگان و یاوران آنحضرت و أسیر کردن فرزندان پیغمبر و ریختن خون آل محّمد و هر خونی که 

یخته شد، و هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته، و هر خیانت و أعمال زشت و گناه و ظلم و به ناحق ر

ستم که از زمان حضرت آدم تا موقع قیام قائم از بنی آدم سرزده، همه و همه را به گردِن اّولی 

 (ابوبکر) و دّومی (عمر) انداخته (؟!!).... .

 پردازیم: اریم، به نقد و بررسی همین مقدار میگذ طوالنی را نا تمام می هما در اینجا این قض

دروغ سرهم کرده اطالعاتش بسیار کم  هاین راوی که این همه قّص  نقد خبر مفَضّلِ بن عمر:

 در همین أواخِر داستان می
ً
و قتل یحیی و صلیب کشیده «گوید:  بوده، و مرتکب اشتاه شده، مثال

دانند که حضرت  ورتی که تمام مسلمانان میص ، در»شدن عیسی و شکنجه دادن جرجیس و....

 َناَ�َتلۡ  إِنَّا لِِهمۡ َوقَوۡ ﴿فرماید:  هم نشد، خداوند می قرآن به صلیب کشیده نشد و کشته هعیسی طبق آی
ۡ ٱ ِ ٱ رَُسوَل  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ ِعيَ�  َمِسيحَ ل ِينَ ٱ �نَّ  لَُهمۚۡ  ُشّبِهَ  ِ�نَوَ�ٰ  َصلَُبوهُ  َوَما َ�َتلُوهُ  َوَما �َّ َّ� 
ْ خۡ ٱ ۚ ٱ ّ�َِباعَ ٱ إِ�َّ  �ٍ ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  لَُهم َما هُۚ ّمِنۡ  َشّكٖ  لَِ�  �ِيهِ  َتلَُفوا ّنِ ۢ  َ�َتلُوهُ  َوَما لظَّ  بَل ١٥٧ �يَقِيَن

ُ ٱ رََّ�َعهُ  ُ ٱ َوَ�نَ  هِ� إَِ�ۡ  �َّ [یهودیان] گفتارشان چنین « ].١٥٨-١٥٧[النساء:  ﴾١٥٨ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا �َّ

ما عیسی بن مریم رسول خدا را کشتیم، در صورتیکه کشته نشد و به صلب هم کشیده نشد و لیکن است که 

أمر بر آنان مشتبه شده، و کسانیکه در این مسأله اختالف کردند در مورد آن در شک هستند و به ُجز گمان 

 عیسی را نکشتند، بلکه خدا او را به سوی بهشت پیروی نمی
ً
ش باال برد و خداوند با کنند، درصورتی که یقینا

 .»باشد قدرت و با حکمت می
ه

ّ
از دمشق «گویند:  آیند و می ای در هنگام ظهور قائم، می دیگر اینکه در این داستان دیدیم که عد

تا َزوراء هرجا آبادی بود، ویران کردیم، و به حال خراب گذاشتیم، سپس کوفه و مدینه را نیز خراب 

 ».اطران خود را در مسجد بستیم، آنها در آنجا سرگین انداختند....کردیم و منبر را شکستیم و ق

شود،  کند و ماشین و هواپیما اختراع می داند که علم پیشرفت می معلوم است که این راوی نمی

کنند و  کند مردم با االغ و قاطر مسافرت می کند در آینده که به نظر او قائم ظهور می بلکه خیال می

نا يف مَسجد....«ریزند!!  بندند و آنها سرگین هم می زدیک دِر منزل میاالغ و قاطر را ن  .»راثَت بِغالُ
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ل وجود دارد این است که گفته: 
ّ

هر بیعتی قبل از قیام قائم «اشکال دیگری که در روایت مفض

، باید پرسید آیا نباید »کند بیعت کفر و نفاق است وخداوند بیعت گیرنده و بیعت کننده را عذاب می

جّباران ماند و ظلم  هدهند، بیعت کرد؟ آیا باید تحت سلط با کسانی که حکومت اسالمی تشکیل می

 را پذیرفت؟!!.

آورد و آنها را به درخت دار  کفن ابوبکر و عمر را در می«گوید:  دیگر اینکه در این روایت می

قابل انتقاد است، و ما  ، آیا این صحیح است که در أنظار مردم چنین کند؟ تمام این داستان»زند می

برای اینکه بحث طوالنی نشود، به ذکر چند اشکال اکتفاء کردیم. ببینید چگونه راوی مطالب را بافته 

 گفته و بیش از ده بار آن به خدا قسم خورده!!.  و آن مطالب را از قول امام صادق

ل از امام صادق میداستان:  هبقی
ّ

زمان کیستند؟ فرمود:  پرسد آیا فرعون و هامان در آن ُمفض

ابوبکر و عمر، عرض کرد: آقا آیا پیغمبر و علی با قائم خواهند بود؟ فرمود: آری، آری، واللِه پیغمبر 

ل گویا می
ّ

بینم که ما أئّمه آن موقع جلوی  و علی ناگزیر باید قدم روی زمین بگذارند.... ای ُمفض

ّمت پیغمبر جمع شده و به آنحضرت شکایت می
ُ
بعد از وی چه به روز ما آوردند ... دیگر  کنیم که أ

 کند!!. شود عیسی مسیح نیز به دنیا رجعت می آنکه گفته می

در این مورد نیز همچون گذشته به اختصار انتقاد خود را بیان کرده و از قرآن و نهج البالغه که در 

از قیامت وجود ای از رجعت أموات قبل  آوریم. در قرآن کریم نشانه دسترس عموم است دلیل می

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿فرماید:  ندارد، بلکه خالف آن وجود دارد چنانکه خداوند می  ُ�مَّ  ٣٠ مَّ
َمر:  ﴾٣١ َتِصُمونَ َ�ۡ  َرّ�ُِ�مۡ  ِعندَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  میری و  [ای محّمد] تو می« ].٣١-٣٠[الزُّ

 .»پردازید روز قیامت نزد پروردگارتان به بحث و گفتگو میایشان نیز خواهند مرد، سپس شما 
ار بحث خواهد کرد. دیگر اینکه 

ّ
ف

ُ
پس معلوم شد که بعد از مرگ، در قیامت است که پیغمبر با ک

َ�ٰ ٱوَ  ﴿گوید:  می  خداوند از قول حضرت عیسی َّ  مُ لسَّ ُموُت  مَ َوَ�وۡ  ُوِ�تُّ  مَ يَوۡ  َ�َ
َ
 مَ َوَ�وۡ  أ

 ۡ�
ُ
د شدم و روزی که می«]. ٣٣[مریم:   ﴾٣٣ اَحيّٗ  َعُث �

ّ
میرم و  [عیسی گفت:] سالم بر من روزی که متول

د شده و یک   شود که حضرت عیسی پس معلوم می. »شوم روزی که زنده مبعوث می
ّ
یک بار متول

 شود. بار رحلت فرموده و روز قیامت مبعوث می

از حضرت » منتخب البصائر«از شیخ حسن بن سلیمان در کتاب » بحار األنوار«مجلسی در 

اند، به دنیا بازگشت خواهند کرد (در زمان  مردمیکه مرده«روایت آورده که گفت:   کاظم

کند و  گیرند، به هر کس آزاری رسیده باشد به مثل آن قصاص می رجعت)، و انتقام خود را می
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کند و  گیرد، و هرکس کشته شده قاتل خود را قصاص می هرکس خشمی دیده، به مانند آن انتقام می

خود را تالفی کنند و بعد از  هگردند تا خون ریخته شد برای این منظور دشمنان آنها نیز به دنیا بر می

میرند، درحالیکه انتقام خود را گرفته و  کشتن آنها سی ماه زنده مانده سپس همگی در یک شب می

 ..... .هایشان شفا یافته است!! دل

ٰٓ ﴿ماید:  درحالیکه خداوند می ٓ  إَِذا َح�َّ َحَدُهمُ  ءَ َجا
َ
ۡ ٱ أ ٓ  ٩٩ ِجُعونِ رۡ ٱ َرّبِ  قَاَل  ُت َموۡ ل  لََعّ�ِ

 ۡ�
َ
ۚ  ُتۚ تََر�ۡ  �ِيَما الِحٗ َ�ٰ  َمُل أ ٓ َها َ�َّ ٓ  ُهوَ  َ�َِمةٌ  إِ�َّ ۖ قَا ٓ  َوِمن �ِلَُها  ١٠٠ َعُثونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َزخٌ بَرۡ  �ِِهمَوَرا

ورِ ٱ ِ�  نُفِخَ  فَإَِذا �َساَب  فََ�ٓ  لصُّ
َ
ٓ  َوَ�  َم�ِذٖ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  أ ٰ  َ�ُقلَۡت  َ�َمن ١٠١ َءلُونَ يَتََسا  ۥزِ�نُهُ َمَ�

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ ار] مرگش فرا می« ].١٠٢-٩٩[المؤمنون:  ﴾١٠٢ لُِحونَ ُمفۡ ل

ّ
رسد،  تا آنکه یکی [از کف

گردان تا عمل صالح انجام دهم از آنچه باقی گذاشتم، نه چنین است گوید پروردگارم مرا به دنیا باز  می

شود برگشت، و جلوی آنها برزخ است تا روزی که مبعوث شوند، پس هنگامی که در صور دمیده  دیگر نی

کنند، پس هرکس موازینش سنگین  شود، خویشی بر ایشان فایده ندارد و از خویشی یکدیگر سؤال نمی

 کنند. . این آیات رجعت را رّد می»اند باشد آنها رستگاران

 َهاَعلَيۡ  َرُضونَ ُ�عۡ  �َّارُ ٱ﴿فرماید:  ای که می آیات دیگر نیز در قرآن در این مورد آمده مانند آیه
ۚ وََعِشيّٗ  �ُغُدوّٗ  اَعةُ ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ  ا دۡ  لسَّ

َ
ْ ِخلُوٓ أ َشدَّ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءاَل  ا

َ
بر ایشان « ].٤٦[غافر:  ﴾٤٦ َعَذابِ لۡ ٱ أ

که قیامت شود آل فرعون در شوند و روزی جهّنِم [برزخی]شان صیحگاهان و شامگاهان عرضه می

 کند. این آیه نیز رجعت را رّد می. »شدیدترین عذاب قرار خواهند گرفت

  به امام حسن  که در آن حضرت علی ٣١ هدر نام  أّما در َنهُج الَبالغه حضرت علی

ؤوداً، ال«نویسد:  وصّیت کرده، در قسمتی از آن می بَةً كَ قَ اعلَم أنّ أمامَكَ عَ نُ ـوَ فُّ فيها أحسَ خِ مُ

نَ ال ، وَ الـحاال مِ لِ ثقِ نَ الـمُ لَيها أقبَحُ حاالً مِ بطِیءُ عَ ا ـمُ ةَ إمّ الَ ا الحمَ هبِطَكَ هبِ ، وَ أنَّ مَ عِ رسِ مُ

، فَارتَد لِنَفسِ  لی نارٍ نَّةٍ أو عَ لی جَ طِّئِ العَ ولِك، وَ وَ بلَ نُزُ لَيسَ بَعدَ ـُكَ قَ ، فَ لُولِكَ بلَ حُ لَ قَ نزِ مَ

فٌ ـال َ نرصَ نيا مُ ، وَ ال إلَی الدُّ ستَعتَبٌ وتِ مُ بسیار دشواری است که در  هبدان که در جلوی تو گردن«. »مَ

ند رفتار از تندرو زشت ودرمانده آن سبکبار از گرانبار خرسند
ُ
تر است، و فرودگاه تو در آن ناچار  تر است، و ک

بهشت است یا بر آتش، پس پیش از رسیدن (به آن سرا) برای خود پیشروی بفرست، و پیش از رفتنت منزلی 

 .»گردد و کسی به دنیا باز نمیرداندن نیست خشنود گ هآمده ساز، که بعد از مرگ وسیل
 گردد. فرماید: کسی بعد از مرگ به دنیا بازنمی هم می  فرماید که حضرت علی مالحظه می

* * * 
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روایت  صکنند این است که از رسول خدا روایت دیگری که در مورد امام زمان به آن استناد می

مانِهِ «شده  ف إمامَ زَ ملَ يَعرِ ن ماتَ وَ لِيَّةً مَ يتَةً جاهِ هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، « »ماتَ مِ

 .»به مرگ جاهلّیت مرده است
 این روایت صحیح باشد، ولی در هرصورت معلوم 

ّ
باید توّجه داشت که معلوم نیست تا چه حد

دست است مقصود از امام زمان در این روایت، امام و پیشوایی است که در هر زمانی، قدرت را در 

دارد که خواه این امام مؤمن باشد یا فاجر، اگر مؤمن باشد الزم است انسان در أمور سیاسی نقش 

داشته باشد و او را تقویت کند، و اگر فاجر باشد، الزم است که مسلمان از او پیروی نکند. پس 

ی دیگر نیز مقصود از این روایت این است که مسلمان باید از أوضاع کشورش باخبر باشد. و روایات

ّیِد گفت از  ٢٤٥ هجلد سّوم، صفح» مُستدركُ الوسائل«ماست، از آن جمله در کتاب  هُمؤ

: «آورده:   اختصاص شیخ مفید از عمر بن زید از حضرت امام موسی کاظم ولُ عتُهُ يقُ مِ قالَ سَ

: مل أسمع  ، قُلتُ هُ يّ يَعرفُ ، إِمامٍ حَ ري إمامٍ ماتَ ميتةً جاهليّةً ن ماتَ بِغَ رُ هذا يعنی مَ أباك يذكُ

اهللاِ قالَ ذلك رسولُ اهللاِ  ن ماتَ و ليس لهُ  قال وقالَ رسولُ اهللاِ   اِماماً حيّاً فقالَ قد وَ : مَ

عُ لهُ و يُطيعُ ماتَ ميتةً جاهليّةً  گوید از حضرت موسی جعفر شنیدم که  عمر بن یزید می« »إمامٌ يَسمَ

ای که او را بشناسد، عرض کردم  جاهلّیت مرده است، امام زندهفرمود: کسی که بدون امام بمیرد به مردم  می

از پدر بزرگوارت این قید را که امام باید زنده باشد نشنیدم حضرت فرمود: به خدا سوگند پیغمبرخدا چنین 

فرموده است: هرکس بمیرد و پیشوایی نداشته باشد که از او  ص فرمود، آنگاه حضرت فرمود رسول خدا

عبارت امام زنده که از او بشنود و اطاعت کند قابل . »کند به مردن جاهلّیت مرده است بشنود و اطاعت

ت است و معلوم می
ّ
شود مقصود از امام در بسیاری از روایات اسالمی امامی است که باید مردم  دق

ما آقای او را ببینند و سخنان او را بشنوند، نه امامی که به هیچ وجه در دسترس نباشد!! به قول استاد 

آید و مراد یک پیشوای مؤمن است که در  گاهی سخن از امام به میان می»: «مصطفی طباطبایی«

سطح عالی علم و تقوی و آشنایی به مسائل روز بوده و دیگران از راهنماییهای او که از راه کوشش و 

ِت قطعی پیامبر ل صحیح در جهان آفرینش و کتاب إلهی و ُسنَّ
ّ

ست آورده، آنها را به د ص تعق

دهند که البّته به این معنی، مسلمانان همیشه باید  کنند و امور مسلمین را به او ِارجاع می استفاده می

چنین امام و پیشوایی داشته باشند، همان طورکه هرمذهب و یا مسلک سیاسی مطلق نیز رهبر و 

هی نیز مراد از رهبر و امام، ِد همین قول است). گایپیشوا و زعیمی دارد. (چنانکه حدیث باال نیز ُمؤ

توان برخوردار شد و  هایش می کتاب إلهی است که همیشه حاضر و در دسترس است و از راهنمایی
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هیچگاه غیبت ندارد و این امام همان قرآن کریم است به دلیل آنچه در خود قرآن آمده که فرموده: 

از . »پیش از این کتاب، کتاب موسی امام بود«]. ١٢[األحقاف:  ﴾اإَِمامٗ  ُموَ�ٰٓ  ُب كَِ�ٰ  ۦلِهِ َ�بۡ  َوِمن﴿

اند قرآن  مسلمین که حّتی خود پیغمبر و أئّمه تابع آن بوده هشود که اینک إمام هم این آیه استفاده می

 ».ها و امام بدون غیبت زمان ه، إمام حاضر، امام هم)١(است

 کند؟ آیا مهدي همه را مسلمان می

به نقل از احتجاج طبرسی از حضرت امام مجتبی و آنحضرت  »بحار األنوار«مجلسی در کتاب 

از پدرش روایت نموده که فرمود: خداوند در آخرالّزمان روزگاری سخت درمیان جهل و نادانی، 

-نماید و با آیات و نشانه کند و یاران او را حفظ می مردی را برانگیزد و او را با فرشتگان خود تأیید می
زمین غالب گرداند... سپس زمین را پر از عدل و داد و  هدهد و بر کر او را ُنصرت میهای خودش 

ماند،  هیچ کافری باقی نمیشوند و  کند، تمام مردم جهان در مقابل وی خاضع می نور و برهان می

 .... .گردد شود و هیچ بدکاری نباشد ُجز اینکه اصالح می ُجز اینکه مؤمن می

فرماید:  چگونه است و آیا با قرآن کریم موافق است یا نه؟ خداوند می حال ببینیم این اّدعا

ِينَ ٱ َوِمنَ ﴿ ْ قَالُوٓ  �َّ َخذۡ  َرىٰٓ نََ�ٰ  إِنَّا ا
َ
ْ  َقُهمۡ ِميَ�ٰ  نَاأ ا اَحّظٗ  فَنَُسوا ْ  ّمِمَّ غۡ  ۦبِهِ  ُذّكُِروا

َ
 نَُهمُ بَيۡ  َناَر�ۡ فَأ

ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َعَداَوةَ لۡ ٱ باشیم  و بعضی از آنان که گفتند ما نصاری می« ].١٤[المائدة:  ﴾َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا

ر داده شدند فراموش کردند پس بین ایشان تا 
ّ
روز پیمانشان را گرفتیم پس بهره و قسمتی از آنچه به آن تذک

ِ ٱ يَدُ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَتِ ﴿فرماید:  و نیز می. »دشمنی و کینه انداختیم قیامت ۚ َمغۡ  �َّ يۡ  ُغلَّۡت  لُولٌَة
َ
 ِديهِمۡ �

 ْ ْۘ  بَِما َولُعُِنوا ٓ  َف َكيۡ  يُنفِقُ  ُسوَطَتانِ َمبۡ  يََداهُ  بَۡل  قَالُوا ۚ �ََشا ٓ  ُهمّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  َولََ�ِ�َدنَّ  ُء ا نزَِل  مَّ
ُ
 َك إَِ�ۡ  أ

ّ�َِك  ِمن لۡ  �ۚ رٗ َوُ�فۡ  انٗ َ�ٰ ُطغۡ  رَّ
َ
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َوةَ َعَ�ٰ لۡ ٱ َنُهمُ بَيۡ  َناَقيۡ َو�  ].٦٤[المائدة:  ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا

 هیهودیان گفتند که دست خدا بسته است [کنایه از قدرت خدا] دستشان بسته باد، و لعنت کرده شدند به واسط«

طور که بخواهد، و البّته آنچه از جانب پروردگارت به سوی  کند آن آنچه گفتند بلکه دست خدا باز است انفاق می

 .»دشمنی و کینه انداختیم روز قیامتکند، و بینشان تا  تو نازل شده، کفر و طغیان آنها را زیاد می
ی وجود خواهد داشت، یعنی شود که تا روز قیامت بین یهود کینه و دشمن از این آیات معلوم می

شود و همچنین طبق قرآن نصاری نیز تا روز قیامت وجود خواهند  تا روز قیامت یهودی پیدا می

 داشت و چنین نیست که قبل از قیامت هیچ کافر و بدکاری باقی نماند و همه اصالح شوند.

                                           
 . (برقعی)۲۹۳و  ۲۹۲ هصف» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«د رجوع شود به تحریر به دّوم در این مور -١





 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: 
 شود: آیاتی که در بارة امام دوازدهم به آنها استشهاد می

خواهیم اگر قرآن را حفظ نیستی یا اگر به  عزیز می هپیش از اینکه آیات را ذکر کنیم از شما خوانند

ت مطالعه کن:  قرآن را باز کن و آیاتی را که ذکر می هعربی آشنا نیستی، ترجم
ّ
 شود با دق

فرماید:  ای است که خداوند می کنند آیه مهدی بدان استشهاد می هه درباریکی از آیاتیک -١

�ُورِ ٱ ِ�  َناَكَتبۡ  َولََقدۡ ﴿ نَّ  رِ ّ�ِكۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لزَّ
َ
 ٱ أ

َ
ٰ ٱ ِعَبادِيَ  يَرُِ�َها َض �ۡ�  ﴾١٠٥لُِحونَ ل�َّ

گویند  می .»برند میدر زبور بعد از ذکر نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به ارث « ].١٠٥[األنبیاء: 

 صالحان زمیِن دنیا را در زمان ظهور مهدی به ارث خواهند برد!!.

کنند و به أمری دروغ نسبت  به این روشنی را چگونه از موضعش تحریف می هعجیب است آی

دهند، خدا لعنت کند کسانی را که روایات دروغ را در اسالم وارد کردند و باعث کجوری در  می

 اسالم گشتند.

ال ببینیم مقصود از این آیه چیست؟ ابتدا باید به دنبال نشانی داده شده در این آیه برویم، یعنی ح

آمده که:  ٣٧مزامیر  ٢٩چه نوشته شده؟ در آیه (یا سیمان)   باید ببینیم در زبور حضرت داود

 ».صالحان وارث زمین خواهند شد و در آن تا أبد سکونت خواهند کرد«

شود همان  بور که صالحان، و وارث زمین شدنشان را ذکر کرده، معلوم میکتاب ز هاز این آی

یعنی زمین » األرض«ای است که خداوند نشانی آن را بیان فرموده و معلوم است که منظور از  آیه

بهشت زیرا اگر مقصود زمیِن دنیا بود، زمین دنیا که تا أبد پابرجا نیست و صالحان در دنیا که تا أبد 

ۡ  إِذَا﴿فرماید:  شود و خداوند می هند بود و باآلخره قیامت میزنده نخوا  ٱ زِلَِت ُزل
َ
ۡ  ُض �ۡ�  ١ َزالََهازِل

خۡ 
َ
 ٱ رََجتِ َوأ

َ
�ۡ  ُض �ۡ�

َ
آنگاه که تکان خورد زمین تکان خوردنی، و زمین «]. ٢-١[الّزلزال:  ﴾٢ َقالََها�

 ذُو َرّ�َِك  هُ وَجۡ  َ�ٰ َوَ�بۡ  ٢٦ فَانٖ  َهاَعلَيۡ  َمنۡ  ُ�ُّ ﴿فرماید:  و خداوند می .»هایش را خارج کند سنگینی
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شود، و فقط خدای  هرکس روی زمین است فانی می« ].٢٧-٢٦[الّرحمن:  ﴾٢٧ َرامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ

 .»ماند صاحب جالل و اکرام باقی می

 خدواند می» األرض«در آیات دیگِر از قرآن 
ً
فرماید:  به معنای أرض بهشت نیز آمده، مثال

﴿ ْ ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َوقَالُوا ِيٱ ِ�َّ وۡ  ۥَدهُ وَعۡ  َصَدَ�َنا �َّ
َ
 ٱ َرَ�َناَوأ

َ
  َض �ۡ�

ُ
أ ٓ  ُث َحيۡ  نَّةِ �َۡ ٱ ِمنَ  نَتََبوَّ ۖ �ََشا  مَ فَنِعۡ  ُء

جۡ 
َ
َمر:  ﴾٧٤ ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ اش وفا کرده و  گویند، ستایش خدایی را که به وعده [بهشتیان] می« ].٧٤[الزُّ

 . »إرث داد، هرجا بخواهیم در آن برویم پس چه خوب است مزد عمل کنندگانزمین بهشت را به ما 
ً
مضافا

ُون«براینکه  احلِ ی به الف و الم است و تمام صالحان را  همورد استناد در سور هدر آی» الصّ
ّ
انبیاء ُمَحل

عیان امام دوازدهم می شامل می
ّ

 گویند. شود نه فقط صالحان آخر زمان را که مد

ن َونُرِ�دُ ﴿فرماید:  ای است که خداوند می کنند، آیه یکی دیگر از آیاتیکه به آن استشهاد می -٢
َ
 أ

ِينَ ٱ َ�َ  �َُّمنَّ  ْ تُۡض سۡ ٱ �َّ  ٱ ِ�  عُِفوا
َ
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  ِض �ۡ� �ِمَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َعلَُهمُ َوَ�ۡ  أ [القصص:  ﴾٥ رِ�ِ�َ َ�

که مورد استضاف در زمین قرار گرفتند که آنها را پیشوایان  کسانیکنیم که مّنت نهیم بر  ما اراده می« ].٥

 .»و وارثان زمین قرار دهیم
کنند، چنانکه روشن است در تفسیر  ت گرفته و به آن استشهاد مییاین آیه را دلیل بر اثبات مهدو

کند در نظر  میهرآیه از قرآن، باید به قبل و بعد آن نیز توّجه داشت، آیات دیگری که آیه را تفسیر 

ذا.... .
َ
ی بودن یا مدنی بودن آیه توّجه داشت و هک

ّ
 داشت، به مک

فرماید:  عزیز توّجه کن که ما قبل و ما بعد آیه چیست؟ خداوند قبل از این آیه می هحال تو خوانند

 ٱ ِ�  َعَ�  نَ َعوۡ فِرۡ  إِنَّ ﴿
َ
هۡ  وََجَعَل  ِض �ۡ�

َ
ٓ  عُِف َتۡض �َسۡ  اِشَيعٗ  لََهاأ �ۡ  يَُذبِّحُ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َِفةٗ َطا

َ
� ٓ  َءُهمۡ َنا

ٓ  ۦَتۡ�ِ َو�َسۡ  ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  َءُهمۚۡ �َِسا فرعون در آن سرزمین برتری « ].٤[القصص:  ﴾٤ ِسِدينَ ُمفۡ ل

برید، و زنانشان را زنده  جست و اهالی آن را گروه، گروه کرد، تا آنها را ضعیف کند، پسران آنها را سر می

ما اراده کردیم برهان «فرماید:  پنجم می هسپس خداوند در آی. »دین بودگذاشت، و از مفس می

. مفّسرین سّنی و شیعه نیز این »مستضعفان آن سرزمین مّنت نهیم، و آنان را پیشوایان و وارثان نماییم

 اند. مطلب را گفته

نُّ نَ «حال اگر کسی اشکال کند که چرا  در فعل مضارع است، پاسخ آن است که خدواند » مُ

او به پیروزی موسی بعد از استضعاف فرعون بوده،  هاینجا لفظ مضارع به کار برده تا نشان دهد اراد

نَ ﴿فرماید:  بعد بال فاصله می هچنانکه در آی  ٱ ِ�  لَُهمۡ  َوُ�َمّ�ِ
َ
 نَ َ�ٰ َوَ�ٰ  نَ َعوۡ فِرۡ  َونُرِيَ  ِض �ۡ�
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ا ُهمِمنۡ  وَُجُنوَدُهَما ْ  مَّ ن و استقرار «]. ٦[القصص:  ﴾٦ َذُرونَ َ�ۡ  َ�نُوا
ّ
و برای ایشان در آن زمین تمک

 هکه کلم. »کردند بنمایانیم قرار دهیم و به فرعون و هامان و لشکریان آن دو آنچه را که از آن حذر می

نَ «نیز به لفظ مضارع آمده و به فعل » ُنِرَی « م«و » نُمكِّ لَهُ نَّ «و » نَجعَ معطوف است. با آنکه » نَمُ

بِّحُ «اند فعل  بوده ص مان قبل از حضرت محمدفرعون و ها ذَ نیز به صورت مضارع آمده زیرا » يُ

دانیم فرعوِن معاصر موسی، در که میبریده در صورتی فرعون پس از استضافشان آنها را سر می

کند نه حال و آینده  بریده، و آیه گذشته را حکایت می اسرائیل را سر می های گذشته پسران بنی زمان

یَ «پس خداوند لفظ  را. َر «را که فعل مضارع است آورده و » نُرِ
َ
که فعل زمان گذشته است، » نایأ

نیاورده تا برساند بعد از استضعاف آنها و بدکاریهای فرعون اراده کریم به آنها نشان دهیم آن عذابی 

 اند. و آیه ارتباطی به آخرالّزمان ندارد. را که الیق بوده

  استشهاد می دیگری که به آن هآی -٣
ّ

کنند و پوسترهایی از آن درست کرده و برروی پارچه با خط

زیادی را که باید صرف تبلیغات اسالم راستین شود صرف گمراه نمودن  هنویسند و هزین درشت می

ِ ٱ بَقِيَُّت ﴿فرماید:  ای است که می کنند، آیه مردم می ؤۡ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  �َّ [هود:  ﴾ِمنِ�َ مُّ

 بَقِيَُّت ﴿گویند منظور از  که می. »خدا برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید هباقی گذاشت« ].٨٦
ِ ٱ امام زمان است!!! این آیه نیز با توّجه به ما قبل و ما بعدش به روشنی معلوم است که مربوط  ﴾�َّ

َعیب است که پیغمبر آنان می
ُ

های حالل باقی  فرمود: کم فروشی نکنید و آنچه خدا از روزی به قوم ش

يَّةُ اهللا«گذاشته از آنها سود بجویید. و مقصود از  قِ ه کسب به دست ، سود حاللی است که از را»بَ

َعیب و  می
ُ

َعیب هستند. مفّسرین أهل سّنت، این آیه را در مورد قوم ش
ُ

آید، و طرف صحبت قوم ش

يَّةُ اهللا« قِ اند، و از طریق مفّسران  آید، دانسته را در این آیه سود حاللی که از راه کسب به دست می» بَ

عُ البَ «شیعه، ما قول یکی از بزرگترینشان، یعنی صاحب  مَ کنیم، که وی این آیه را  را نقل می» يانجمَ

َعیب می
ُ

يَّةُ اهللا«داند و مقصود از  در مورد قوم ش قِ را در این آیه سود حاللی که از کسب بدست » بَ

نَ احلَاللِ بَعدَ «گوید:  داند و می آید، می می م مِ ی اهللاُ تَعالی لَكُ عنَی الباقی أي ما أبقَ يَّةُ بِمَ اَلبَقِ

يلِ وَ  ُم إن  إمتامِ الكَ هنَّ ُم ألِ رياً هلَ ونِهِ خَ طَ اإليامنَ يف كَ َ رشَ ، وَ نَ البَخسِ وَ التَّطفيفِ ريٌ مِ زنِ خَ الوَ

ول ا القَ ةَ هذَ حَّ رفُوا صِ ننيَ بِاهللا عَ ؤمِ ه در این آیه به معنای باقی و منظور آن چیزی است یبق«» كانوا مُ

شما کیل و ترازو را کامل و تمام نمایید و بهتر که خدای تعالی از حالل برای شما باقی گذارد، پس از آنکه 
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است برای شما از کم دادن و کم فروشی و منظور از شرط ایمان که در آیه، آن را ذکر کرده یعنی تمام دادن 

 .»فهمند پیمانه و ترازو برای ایشان بهتر است که اگر به خدا ایمان داشته باشند صّحت این قول را می

ِ ٱ بَقِيَُّت ﴿مفّسرین دیگر شیعه نیز بر این مطلب هستند،  و مقصود از  را سود حالل از  ﴾�َّ

دانند. حال اگر مفّسری از شیعه از  دانند و این آیه را در مورد قوم شعیب می کسب در این آیه می

در این  قرآن و روایات زیاد هروایتی ضعیف استفاده کرده باشد و حرفی زده باشد، نظرش طبق آی

باشد. و به عالوه باید گفت خدا اجزاء ندارد که امام  مورد و نظر مفّسرین ُسّنی و شیعه، صحیح نمی

عالی به قوم شعیت بگوید مهدی که شما وی را زمان باقی آن اجزاء باشد و چگونه ممکن است َحّق 
َ
ت

 بینید، برای شما بهتر است؟!!. حتی پدرانش را نمی

ِينَ ٱ﴿فرماید:  ای است که خداوند می کنند آیه استشهاد می دیگر که به آن هآی -٤  ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ
 ِ لَوٰ ٱ َو�ُقِيُمونَ  بِ َغيۡ لۡ ٱب ا ةَ لصَّ ِينَ ٱوَ  ٣ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ  َومِمَّ ٓ  ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِ�ۡ  أ  َوَما

نزَِل 
ُ
ِ  لَِك َ�بۡ  ِمن أ پرهیزکاران کسانی اند که به غیب ایمان «]. ٤-٣[البقرة:  ﴾٤ يُوقُِنونَ  ُهمۡ  ِخَرةِ �ٱَو�

کنند و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و  ایم انفاق می دارند و از آنچه روزیشان کرده آورند و نماز را برپا می می

گویند  می. »کنند آورند و به آخرت [روز پاداش و جزا] یقین می به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان می

 باشد!. منظور از ایمان به غیب، ایمان به مهدی می

شود،  که اگر این آیه را با توّجه به آیات ما قبل و ما بعدش در نظر بگیریم، معلوم میدرحالی

عالی است. برخی گفتهیمقصود از غیب در این آیات ذات بار
َ
یب«اند: مقصود از  ت

َ
قیامت است » غ

که اکنون از نظرها پنهان است ولی آنها نیز دلیلی بر این قول ندارند. أّما دالئل اینکه این آیه در مورد 

 ذات خداوند است و در مورد مهدی نیست بدین قرار است: 

ِينَ ٱ﴿فرماید:  أ) چنانچه توّجه شود، می ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ لَوٰ ٱ َو�ُقِيُمونَ  بِ َغيۡ لۡ ٱب  ].٣[البقرة:  ﴾ةَ لصَّ

 .»دارند آورند و نماز را بپا می متقین کسانی هستند که به غیب ایمان می«
بنابراین، پیش از نماز خواندن باید ایمان به خدا وجود داشته باشد، تا اینکه برای او نماز خوانده 

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ ﴿شود منظور از  شود. پس معلوم می ایمان به خداوند است که بعد از آن  ﴾بِ َغيۡ لۡ ٱب

لَوٰ ٱ َوُ�قِيُمونَ ﴿فرماید:  می  .»خوانند و نماز می« ﴾ةَ لصَّ

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ ﴿ب) غیب در این آیه خداوند است و  مقصود ایمان به خداوند است، چون  ﴾بِ َغيۡ لۡ ٱب

اگر به آیات قبل و بعدش توّجه کنیم، خداوند چند چیز را از صفات مّتقین قرار داده: ایمان به غیب، 

توان گفت در  نماز خواندن، انفاق کردن، ایمان به قرآن و کتب آسمانی، ایمان به آخرت، حال آیا می
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دانیم که ایمان به خدا از همه چیز  ّته خیر. و ما میاین چند مورد ایمان به خدا مطرح نشده؟ الب

 تواند باشد. تر است. پس در این آیه غیب ُجز ذات خداوند متعال چیز دیگری نمی واجب

ج) خداوند در هر سوره از قرآن از خودش یاد کرده و بیش از هزاران دفعه در قرآن از خدا یاد 

ند ولی از مهدی در قرآن یادی نشده، چیزی که از او شده و مؤمنین هم باید به خداوند ایمان بیاور

خواهد مردم به او ایمان آورند! بنابراین آیا غیب در این آیه ذات خدا باید  یاد نشده، چگونه خدا می

باشد و ایمان به غیب، ایمان به خدا باید باشد که این همه خدا از خود یاد کرده، یا ایمان به مهدی 

از او در قرآن نیست؟! به عالوه خدا در این آیه، از بشر، ایمان به غیب را که یادی از او و نامی 

که اگر منظور از غیب، امام زمان باشد، هم در خواسته و دستور داده به غیب ایمان آورند، درحالی

شود، زیرا ظاهر  زمان کودکی و قبل از غیبت مصداق غیب نبوده و هم پس از ظهور او این آیه لغو می

 دیگر، غیب نیست تا مردم به غیب ایمان آورند.شده و 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿فرماید:  د) خداوند می ِ  َر�َُّهم نَ َشوۡ َ�ۡ  �َّ غۡ  لَُهم بِ َغيۡ لۡ ٱب ٞ مَّ جۡ  فَِرة
َ
 ﴾١٢ َكبِ�ٞ  رٞ َوأ

کسانی که از خداوند با آنکه در غیب است بیمناک اند برای آنها آ مرزش و أجر بزرگ « ].١٢[الملک: 

َما﴿و فرموده:  .»است ِ  نَ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ وََخِ�َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ �ََّبعَ ٱ َمنِ  تُنِذرُ  إِ�َّ همانا « ].١١[یس:  ﴾بِ َغيۡ لۡ ٱب

فرماید:  و می. »ترسانی کسی را که این قرآن را پیروی کند و از خدای رحمان که در غیب است بترسد می

زۡ ﴿
ُ
اٍب  لُِ�ِّ  تُوَعُدونَ  َما َذاَ�ٰ  ٣١ بَعِيدٍ  َ�ۡ�َ  ُمتَّقِ�َ لِلۡ  نَّةُ �َۡ ٱ لَِفِت َوأ وَّ

َ
 ﴾٣٢ َحفِيٖظ  أ  

           .          .           

    _  :نزدیک شود که دور نباشد این است آنچه بهشت برای پرهیزکاران و « ].٣٣-٣١[ق

شدید برای هرکس که به خدا روی آورد و خود را حفظ کند، کسیکه از خدای رحمان که در  وعده داده می

 .»غیب است بترسد و با قلب خاشع و ناالن آمده باشد
م آیا پرسی آمده: اگر مقصود از غیب امام غائب باشد می» تابشی از قرآن«هـ) چنانکه در تفسیر 

آن امام خود از مّتقین است یا خیر؟ اگر از مّتقین باشد بنابراین باید ایمان به غیب یعنی ایمان به 

 خودش بیاورد! او چگونه از خودش غائب است تا ایمان به خودش بیاورد؟!!.

فرماید:  بقره می ههمان سور ٤ هو) مقصود از غیب در آن آیه، قیامت هم نیست، چون در آخر آی

﴿ ِ اگر مقصود از غیب، قیامت . »متقین به آخرت یقین دارند« ].٤[البقرة:  ﴾يُوقُِنونَ  ُهمۡ  ِخَرةِ �ٱَو�

شود، و بعید است که خداوند ایمان به خودش را ُجزء صفات مّتقین نیاورد و  باشد، تکرار مکّرر می

 دوبار ایمان به آخرت را بیان کند!.
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نیز  هتوب هسور ٣٣ هصّف است که در آی هسور ٩ هکنند آی دیگری که به به آن استشهاد می هآی -٥

ِيٓ ٱ ُهوَ  ﴿فرماید:  شبیه به آن آمده و می رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ۦُ�ِّهِ  خداست که پیامبرش را با هدایت و آیین درست به « ].٣٣[التوبة:  ﴾٣٣ ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل

 .»آیند نباشدها پیروز گرداند، هر چند مشرکان را خوش سوی مردم فرستاد تا آیین وی را بر تمام آیین
محّمد است و او  قائم آل همجلسی این آیه را همچون آیات قبل در بحار آورده که این آیه دربار

کیشها غالب گرداند. أّما در مورد این آیه، الزم است بدانیم  هامامی است که خداوند او را بر هم

ق یافته در صدر اسالم می
ّ

و اصحابش  ص دانستند که پیغمبر برخی از علمای شیعه، این آیه را تحق

ط شدند و اسالم بر همه أدیان غل
ّ
به کرد، من جمله آیت الله ابوالقاسم بر تمام جهان آن روز مسل

ق یافته در صدر اسالم می» البَيان«خوئی، در کتاب 
ّ

داند. و  در بحث إعجاز قرآن این آیه را تحق

ار غلبه یافت. حال، ما  گویند اسالم درمیدان برخی می
ّ

های جنگ بر یهود و نصاری و زرتشتیان و کف

 سازیم که این آیه در چه موردی است؟. روشن می

هُ «أ) در این آیه قید  ولَ سُ لَ رَ های  آمده، یعنی، خداوند رسولش را فرستاد تا آیین خود را بر آیین» أرسَ

باید  ص رسول یعنی حضرت محّمد هآیین حّق به وسیل هشود غلب دیگر غالب گرداند، پس معلوم می

ار و اهل  های جنگ بر در میدان ص اند محّمد انجام شود، و بدین معنی است که برخی گفته
ّ

کف

براهین و دالئلی که در قرآن است بر  هتر این است که به وسیل کتاب غلبه نمود. ولی به نظر ما صحیح

َهاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  ها غلبه نمود، چنانکه می های غلط و آیین روش ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ُكونُوٓ  َءاَمُنوا نَصارَ  ا

َ
ِ ٱ أ َّ� 

نَصارِيٓ  َمنۡ  نَ  َۧحَوارِّ�ِ لِلۡ  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  قَاَل  َكَما
َ
ِۖ ٱ إَِ�  أ نَصارُ  نُ َ�ۡ  َوارِ�ُّونَ �َۡ ٱ قَاَل  �َّ

َ
ِۖ ٱ أ َّ� 

ٓ  اَمَنت َٔ َ�  ا ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ّمِنۢ  �َِفةٞ طَّ ٓ  َوَ�َفَرت ءِيَل َ� ا ۖ طَّ يَّدۡ  �َِفةٞ
َ
ِينَ ٱ نَافَ� َّ�  ْ ٰ  َءاَمُنوا ۡص  َعُدّوِهِمۡ  َ�َ

َ
ْ فَأ  َبُحوا

اید، یاران خدا باشید چنانکه عیَسی بن مریم به  ای کسانی که ایمان آورده« ].١٤[الّصف:  ﴾١٤ ِهرِ�نَ َ�ٰ 

ای از  کند؟ حوارّیون گفتند: ماییم یاران خدا، پس طائفه حوارّیین گفت چه کسی مرا در راه خدا یاری می

آوردند بر دشمنانشان غالب ای کفر ورزیدند، پس ما کسانی را که ایمان  اسرائیل ایمان آوردند و طائفه بنی

پیروان عیسی بر دشمنانشان با حّجت بود، زید بن  هاند این غلب از جمله کسانی که گفته .»گردانیدیم

اف نیز نظیر این قول را آورده است.
ّ

 علی است که چنین گفته و صاحب کش

ستند و هیچ ب) خود قرآن در چندین آیه تصریح نموده و خبر داده که یهود و نصاری تا قیامت ه

روند و همه مسلمان  گوید تمام أدیان از بین می وقت محو نخواهند شد، و اگر ما بگوییم این آیه می
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 بیان کردیم هشوند با آن آیات شریفه که در سور می
ً
شود، به عالوه  ، منطبق نمی)١(مائده آمده و ما قبال

رستادیم تا أدیان دیگر را محو نماید، صف، خدا نفرموده رسول را ف هنهم از سور هدر این آیه یعنی آی

بلکه فرموده بر آنها غالب باشد و غالب شدن غیر از محو و نابود کردن است. و دیگر آنکه خداوند 

ُ ٱ َكَتَب ﴿فرموده:  غۡ  �َّ
َ
۠  لَِ�َّ َ� نَا

َ
خدا مقّرر داشته که من و رسوالنم غالب « ].٢١[المجادلة:  ﴾َورُُسِ�ٓ  �

دانیم که برخی از رسوالن خدا را کشتند. پس منظور از غلبه در این  و ما می. »و پیروز خواهم گشت

 باشد. معنوی می هآیه، غلب

ُ ٱ وََعدَ ﴿فرماید:  ای است که خداوند می کنند آیه از آیات دیگری که به آن استشهاد می -٦ َّ� 
ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

َ
ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما ِض �ۡ�  مِن �َّ

ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َ�بۡ  َ�َُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ مۡ  فِِهمۡ َخوۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوَ�َُبّدِ
َ
ۚ نٗ أ  َ�  ُبُدونَِ� َ�عۡ  ا

ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َفرَ  َوَمن ا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
خدا به « ].٥٥[الّنور:  ﴾٥٥ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

اند وعده داده که آنها را در زمین خلیفه گرداند،  های صالح را پیشه کرده کسانی از شما که ایمان آورده و عمل

دینشان را دارد برای آنان  همان طورکه کسانی را که قبل از ایشان بودند در زمین خلیفه گردانید، و ثابت می

که بر ایشان برگزید، و ترس آنها را بعد از خوفشان تبدیل به أمنّیت گرداند تا اینکه مرا عبادت کنند و شریکی 

گویند، این آیه دربارة  می. »برایم قرار ندهند، و هرکس بعد از این کافر شود، جزء فاسقان خواهد بود

 مهدی نازل شده است!!.

 أّما باید توّجه داشت که: 

ْ ﴿در این آیه ذکر:  أ) کسانی  هشود دربار به طور خطاب است که معلوم می ﴾مِنُ�مۡ  َءاَمُنوا

 اند. بوده صاست که معاصر پیغمبر

ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما﴿، قید شده: هب) در این آی شما را جانشین نماید «یعنی:  ﴾لِِهمۡ َ�بۡ  مِن �َّ

بینیم که خداوند سابقین را در  ما در قرآن نگاه کنیم میاگر . »همان طورکه قبل از شما را جانشین گرداند

 می هتمام کر
ً
 ٱ ِ�  َخلِيَفةٗ  َك َ�ٰ َجَعلۡ  إِنَّا دُ ۥَداوُ َ�ٰ ﴿فرماید:  زمین خالفت و سلطنت نداد، مثال

َ
 ِض �ۡ�

ِ  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�محۡ ٱفَ  میان ای در زمین قرار دادیم، پس  ای داود ما تو را خلیفه«]. ٢٦[ص:  ﴾قِّ �َۡ ٱب

 شود خلیفه بر تمام زمین نیست چون حضرت داود از این آیه معلوم می .»مردم به حّق حکم کن

کرد. حال اگر کسی اشکال کند  ای از زمین حکومت نموده، و بر تمام أهل آن حکومت نمی بر گوشه

                                           
 کتاب حاضر.. ۵۲ر.ک. ص -١
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. شود گوییم از قرآن معلوم می از کجا حضرت داود بر تمام اهل زمین حکومت نکرده باشد، می

که پسر داود بود بعد از داود، از حال أهالی سبا که خورشید پرست بودند، با   حضرت سلیمان

خبر نبود و ُهدُهد برای او خبر آورد. یعنی تمام اهل زمین در زمان داود تسلیم خدا و دین داود نشده 

داود خبر نداشت بودند، و از آن حبری نداشتند، و در زمان داود خورشیدپرستانی در زمین بودند که 

 در زمان پسرش سلیمان که جانشین داود شد با خبر شدند، و 
ً
و آنها نیز از داود خبر نداشتند، بعدا

تا  ٢٢بودند که سلیمان هم از آنها خبر نداشت. و این موضوع از آیات  چه بسا کسانی در زمین می

ار و شود مقصود از خلیفه شدن گردد. پس معلوم می َنمل معلوم می هسور ٢٨
ّ

، جانشین شدن بر کف

ه و أطراف آن است که در صدر اسالم به وقوع پیوست و در دعای وحدت  هغلبه بر آنها در ناحی
ّ
مک

ه مسلمین می
ّ
، أنجَ حدَ ال إلهَ إال اهللاُ وَ «خواندند، آمده است:  که هنگام فتح مک زَ هُ وحدهُ وحدهُ

 َ ، ونَرصَ ، وهَ وعدهُ هُ «. مقصود از »مَ األحزاب وحدهُ زَ  عبدهُ حاکمّیت مسلمین بر  »أنجزَ وعدَ

ه است که طبق آی
ّ
ُ ٱ وََعدَ ﴿مورد استشهاد:  همک ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

 ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ تَخۡ لَيَسۡ 
َ
در این آیه با » األرض« هبه وقوع پیوست. به عالوه کلم ].٥٥[النور:  ﴾ِض �ۡ�

ار می
ّ

خواستند  الف و الم آمده، که الف و الم عهد است مانند این آیه که خدا به پیغمبرش فرموده کف

ْ  �ن﴿تو را از زمین بیرون کنند:  ونََك لَيَسۡ  َ�ُدوا  ٱ ِمنَ  َتفِزُّ
َ
 ].٧٦[اإلسراء:  ﴾َهاِمنۡ  رُِجوكَ ِ�ُخۡ  ِض �ۡ�

با الف و الم » األرض« هزمین بیرون اندازند بلکه کلم هکر که منظور این نیست که پیغمبر را از

 آمده، یعنی از آن زمین معهود (عربستان) اخراج نمایند.
و دِينُ « به این آیه اشاره و به ُعَمر فرمود:  ج) هنگام جنگ مسلمین با ایران حضرت علی هُ

هُ .... وَ نَحنُ  دَّ هُ الَّذي أعَ ندُ جُ ، وَ هُ رَ ي أظهَ هُ  اهللاِ الَّذِ عدَ زٌ وَ نجِ اهللاُ مُ نَ اهللاِ، وَ وعودٍ مِ لی مَ این «. »عَ

إلهی  هدین خداست که آن را غالب و پیروز ساخته و سپاه اوست که آن را یاری فرموده ... و ما مّتکی به وعد

بنابراین اصحاب رسول  ].١٤٦ هخطب :نهج البالغه[ .»پوشاند عمل می هاش را جام هستیم و خداوند وعده

ای از زمین  زمین خالفت کردند، همچنان که مردم پیش از ایشان نیز بر پاره هاز کر بر قسمتی

 خالفت و حکومت کردند.

�َذا َوَ�َع ﴿ فرماید: کنند آنجاست که خداوند تعالی می دیگری که به آن استشهاد می هآی -٧
ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّةٗ 

َ
�ِض  ٱۡلَقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

َ
نَّ ّمَِن ٱۡ�

َ
 ٨٢َ�ٰتَِنا َ� يُوقُِنوَن ٱ�َّاَس َ�نُواْ � تَُ�ّلُِمُهۡم أ

ةٖ  مَّ
ُ
ِ أ

ُب �فَوۡجٗ  َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ِمن ُ�ّ ن يَُ�ّذِ مل:   ﴾٨٣َ�ٰتَِنا َ�ُهۡم يُوزَُعوَن ا ّمِمَّ ]. ٨٣-٨٢[النَّ
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ق شود از زمین جنبنده هنگامی«
ّ

ار محق
ّ

نها خارج کنیم که با آنها سخن ای بر آ که آن گفته [عذاب] بر کف

ای از کسانی را که به آیات ما  داشتند، و روزی که از هر أّمتی دسته گوید که این مردم به آیات ما یقین نمی می

 .»شوند کنیم، پس آنها تقسیم کرده می کردندمحشور می تکذیب می

 هگویند منظور از آی است و می» مهدی«،  ٨٢ هیعنی جنبنده در آی» دابَّة«گویند: منظور از  می

 باشد. رجعت می هدربار ٨٣

 کلم٨٢ هاّول (یعنی آی هدر مورد آی
ً
در قرآن به معنی جنبندگان پست » دابّة« ه)، باید گفت: اوال

 در مورد این آیه ( )١(آمده
ً
 ٦٦ هَنمل) باید به ما قبل آن توّجه کرد. آی ٨٢که با امام تناسب ندارد. ثانیا

ار است که به آخرت شک داشتند. آی ههمین سوره دربار
ّ

ار است که منکرانه  ٦٧ هکف
ّ

نیز در مورد کف

 ٧١ هشویم؟! در آی گفتند آیا اگر استخوان شویم و خاک گردیم، روز قیامت برانگیخته می می

را تو مردگان «فرماید:  به پیامبر می ٨٠ هعذاب آخرت چه موقع است؟ در آی هگفتند: وعد می

مورد بحث است،  هکه آی ٨٢ هبعد در آی». کوران نیستی هتوانی بشنوانی و تو هدایت کنند نمی

ار)، از زمین جنبنده هوقتی که وعد«فرماید:  می
ّ

ق شود (یعنی بر کف
ّ

ای خارج  عذاب بر آنها محق

، »ین نداشتندبه آیات ما یق«از عبارت ». کنیم تا بگویدشان که این مردم به آیات ما یقین نداشتند می

ار در مورد آخرت در شّک بودند«خداوند فرموده:  ٦٦ همعلوم است در موردی است که در آی
ّ

، »کف

ار به آن شک داشتند،  پس با توّجه به آیات قبل، معلوم می
ّ

شود مقصود قیامت کبری است که کف

 در قرآن صحبت از مهدی نیست که در مورد او و ظهورش صحبتی ش
ً
ده باشد دیگر اینکه اصال

 که سور
ً
 بحث امامت و مهدی مطرح نبود تا بعضی در  هخصوصا

ً
ه اصال

ّ
ی است و در مک

ّ
َنمل مک

خواستند با رؤیت عجایب و معجزات به  شّک باشند و قبول نکنند. آری چون کافران در دنیا می

نها سخن ای از زمین بیرون آمده و با آ ایمان برسند عاقبتشان اینست که در آخرت با رؤیت جنبنده

جهان  هکند که این آیه دربار رسند. دیگر اینکه روایات زیادی نیز تأیید می گوید به ایمان می می

که است درحالی» أرِض قیامت«در این آیه همان » األرض«آخرت و قیامت است. و منظور از 

 مهدی مربوط به قبل از قیامت است. همسأل

قیامت  هکه گفته شد و در ارتباط با آنها، این آیه نیز دربار نمل، با توّجه به آیات هسور ٨٣ هو أّما آی

ای از کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند،  است و أّما اینکه چرا گفته شده که از هر أّمتی دسته

کنیم؟ باید توّجه داشت که خداوند فرموده:  کنیم و گفته نشده تمام انسانها را محشور می محشور می

                                           
 سبا. هسور ۱۴ همانند آی -١
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نۡ ﴿ عۡ  مَّ
َ
ٓ  �ِيهِ�  ِ�ِينَ َ�ٰ  ١٠٠ ًراوِزۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ِمُل َ�ۡ  ۥفَإِنَّهُ  هُ َ�نۡ  َرَض أ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  لَُهمۡ  ءَ وََسا

� ٱ ِ�  يُنَفخُ  مَ يَوۡ  ١٠١ ٗ� ِ�ۡ  ورِ ۡ ٱ ُ�ُ َوَ�ۡ  لصُّ هرکس از « ].١٠٢-١٠٠[طه:  ﴾١٠٢ اقٗ ُزرۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  رِمِ�َ ُمجۡ ل

کند، و جاوید در حمل وزر خواهد بود، و حمل  روز قیامت وزری را حمل میذکر [قرآن] روی برگرداند، 

شود و مجرمین در  کردن آن، در روز قیامت برایش بد خواهد بود، قیامت روزی است که در صور دمیده می

 .»شوند [کنایه از کوری آنان است] آن روز کبودچشم محشور می
شود با اینکه در قیامت تمام موجودات و انسانها  از این آیات که در مورد قیامت است، معلوم می

کنیم، چون طرف  فرماید در آن روز مجرمین را کور محشور می شوند، ولی خداوند می محشور می

صحبت مجرمین هستند، و معلوم است که غیرمجرمین بلکه مؤمنین نیز در قیامت محشور 

 هتوانیم بگوییم چون در آی بنابراین ما نمیشوند چنانکه در آیات دیگر قرآن به تفصیل آمده است.  می

شوند، و به قول معروف  مورد بحث از غیر مجرمین صحبت نشده، پس فقط مجرمین محشور می

 کند. ِاثبات شئ نفی ما َعدا نمی

فرماید:  بینیم می توّجه کنیم، می ٨٤ همورد استشهاد، یعنی آی هبعد از آی هدیگر اینکه اگر به آی

ٰٓ إَِذا﴿ ۡ�ُتم َح�َّ َ�ذَّ
َ
مل:  ﴾َ�ِٰ� � َجآُءو قَاَل أ تا اینکه بیایند به آنان خدا خواهد گفت: آیا « ].٨٤[النَّ

شود منظور از آمدن آنها، آمدن در صحرای محشر قیامت  پس معلوم می. »آیات مرا تکذیب کردید؟

صحبت  کبری است که خداوند با آنها صحبت خواهد کرد، چون زمان مهدی که خدا با کسی

 کند، و این قیامت است که خداوند با خالئق صحبت خواهد کرد. نمی

ار در قیامت طی کنند  ) َنمل معلوم می٨٣و ٨٢دیگر اینکه از این آیات (
ّ

شود، مسافتی را باید کف

شود (یعنی مؤمنین). در آیات دیگر به آنها  تا آنها را به آتش اندازند، و أّما تکلیف دیگران چه می

ای است  نمل در مقام وصف حال فوج و دسته هسور ٨٣و ٨٢ه است. به عبارت دیگر آیات اشاره شد

ورِ ٱ ِ�  يُنَفخُ  مَ يَوۡ ﴿اند. چنانکه خداوند فرموده:  که تکذیب کنندگان پیامبران بوده   لصُّ
ۡ
 تُونَ َ�َت�

فۡ 
َ
َبأ:  ﴾١٨ اَواجٗ أ  هبراین در آیات سوربنا. »آیید روزی که در صور دمیده شود پس فوج فوج می« ].١٨[النَّ

بین توّجه شده و حاِل دسته
ّ

 های دیگر در سایر آیات بیان گردیده است. نمل به فوج مکذ

کنند: علّی بن ابراهیم از عبدالله بن عّباس روایت کرده که  آیات دیگری که به آن استشهاد می -٨

ٰ  إَِذا �ََّهارِ ٱوَ ﴿ هدر تفسیر آی ص پیغمبر مس:  ﴾٣ َهاَجلَّٮ
َّ

که خدا آن را  قسم به روز هنگامی« ].٣[الش

، امامان ما اهل بیت هستند که درآخرالّزمان به هفرمودند که: مقصود از روز در این آی. »جلوه گر سازد

 کنند!!. رسند وزمین را پرازعدل و داد می سلطنت می
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و انجیر  -زیتون -خورشید -ماه -شب -روز–باید توّجه داشت که خداوند در قرآن به عصر 

ه و غیر
ّ
شود همان مخلوقات اوست. بنابراین روز که در این آیه  اینها قسم خورده که معلوم می مک

شود. و اگر ما مقصود از روز را  خدا به آن قسم خورده همین روز است که خورشید از أفق ظاهر می

ۡ ٱوَ ﴿(یعنی شب که خدا به آن قسم خورده و فرموده:  »لَيل«امام بگیریم، پس مقصود از  را چه  ﴾لِ �َّ

 «اند مقصود از بگیریم؟ بعضی گفته
َ
که خدا به آن قسم خورده ُعَمر است، و مقصود از » لیل

س و با فضیلت و مانند آن قسم » شمس«
ّ

علی است. باید به ایشان گفت خداوند به چیز مهّم و مقد

 «خوَرد، اگر مقصود از  می
َ
نموده با اینکه باید بر  ُعمر باشد، خدای تعالی چگونه به آن قسم یاد» لیل

که به قول شما به معنی ُعمر است » لیل«خورد، چرا به  چیزهای خوب و انسانهای شریف قسم می

 قسم یاد نموده که شما برای او فضیلتی قائل نیستید!!!.

ار می کنند آیه دیگری که به آن استشهاد می هآی -٩
ّ

ْ ﴿گویند:  ای است که کف ٓ  قَالُوا َمتَّنَ  َر�ََّنا
َ
 اأ

حۡ  نَتَۡ�ِ ثۡ ٱ
َ
ار «]. ١١[غافر:  ﴾١١ َسبِيلٖ  ّمِن ُخُروٖج  إَِ�ٰ  َ�َهۡل  بُِذنُو�َِنا َناَ�َ�ۡ �ۡ ٱفَ  نَتَۡ�ِ ثۡ ٱ َتَنايَيۡ َوأ

ّ
[کف

در جهّنم] خواهند گفت: پروردگارا دو بار ما را میراندی و دوبار ما را زنده نمودی، پس اعتراف نمودیم به 

 .»[از جهّنم] راهی وجود دارد؟گناهانمان پس آیا برای خروج 
باشد، و  گویند که مقصود از دوبار میراندن یکی هنگام مردن در این دنیا می این آیه می هدربار

 مرگ دّومی، مردن بعد از رجعت است.

رساند، زیرا  که این آیه داللتی بر رجعت ندارد و آیه به هیچ وجه چنین مقصودی را نمیدرحالی

صورت برای و ما به فرض بگوییم قبل از قیامت رجعتی باشد، در این اگر منظور رجعت باشد

باشد، در این صورت برای کسانیکه به دنیا رجعت  کنند، سه حیات می که به دنیا رجعت میکسانی

باشد و دو مرگ. زیرا یک حیات در این دنیا و بعد از آن مرگ است، حیات  کنند، سه حیات می می

 می دیگر، در رجعت و بعد از
ً
شود سه بار زنده شدن و  آن مرگ و حیات سّوم در قیامت که جمعا

ار می
ّ

گویند: دوبار ما را زنده کردی و میراندی، حال اگر  دوباره مردن! و با آیه مطابقت ندارد. زیرا کف

ار نمی
ّ

شوند، در این صورت دوبار  میرند و بالفاصله وارد قیامت می فرض کنیم که در رجعت کف

شود آیه در مورد رجعت  شود که بازهم با آیه منطبق نیست. پس معلوم می بار مرگ میحیات و یک 

 نیست. و حال ببینیم در چه موردی است:

گویند، خدایا ما را دوبار میراندی و دوبار  شود که دورخیان می با توّجه به خود آیه، معلوم می

زنده کردی آیا راهی برای خروج هست؟ بنابراین مقصود عذاب آنها در دوزخ است که دوباره به 

م گویند راهی هست ما را از جهنّ  حالت بیهوشی افتادند و دوباره به حالت اصلی باز گشتند، می
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مرگ و ز ندگی دردنیا بگیریم،  هاند، ولی اگر صحبت آنها را در بار نجات دهی؟ چون عذاب چشیده

شود، چون اقرار به زندگی و مرگ چه ارتباط با تقاضای آنها در مورد رهایی از  ربط می حرفشان بی

در جهّنم  ].٧٤[طه:  ﴾َيٰ َ�ۡ  َوَ�  �ِيَها َ�ُموُت  َ� ﴿: هآتش دارد؟! حال اگر کسی بگوید کفار طبق آی

ار به نظر خودشان صحبت می میرند، می نمی
ّ

آید که آن حالت  کنند و به نظرشان می گوییم کف

ٓ  ّمِن﴿فرماید:  بیهوشی ناشی از عذابها، مرگ است و این آیه نیز مؤّید قول ماست که می  ۦ�ِهِ َوَرا
ٓ  ِمن َ�ٰ َو�ُسۡ  َجَهنَّمُ  ا   ۥ�ُِسيُغهُ  يََ�ادُ  َ� وَ  ۥَ�َتَجرَُّعهُ  ١٦ َصِديدٖ  ءٖ مَّ

ۡ
ۡ ٱ �ِيهِ َوَ�أ  َمَ�نٖ  ُ�ِّ  ِمن ُت َموۡ ل

ٓ  َوِمن بَِمّيِٖت�  ُهوَ  َوَما از پس [هر زورگوی حّق « ].١٧-١٦[ابراهیم:  ﴾١٧ َغلِيٞظ  َعَذاٌب  ۦ�ِهِ َوَرا

شود و به آسانی  شود و جرعه جرعه داده می ناپذیری] چهّنم است و در آن زرداب جراحت چشانده می

 .»میرد و از پس آن عذابی دردناک است آید و او نمی فرونبرد و از هر طرف مرگ می
میرد، این  آید ولی نمی شود که مقصود از اینکه از هر طرف مرگ می أخیر، معلوم می هاز همین آی

 ].٧٤[طه:  ﴾َيٰ َ�ۡ  َوَ�  �ِيَها َ�ُموُت  َ� ﴿: همیرد که راحت شود. و از آی است که برای همیشه نمی

میرد و برای همیشه  شود که برای همیشه نمی نیز معلوم می .»ماند میرد و نه زنده می [در جهّنم] نه می«

ماند، بلکه حالتی بین تبدیل شدن مرگ به زندگی و بالعکس خواهد داشت که نوعی عذاب  زنده نمی

ار آن را در جهنم در می
ّ

 یابند. است، و کف

َ�َما﴿گویند:  آورد که ایشان می ل أهل بهشت چنین میبه عالوه خداوند در قرآن از قو
َ
 نُ َ�ۡ  أ

 ٱ تَتَنَاَموۡ  إِ�َّ  ٥٨ بَِمّيِتِ�َ 
ُ
ات:  ﴾وَ�ٰ ۡ�

ّ
میریم مگر  پس آیا ما [در این جا] دیگر نمی« ].٥٩-٥٨[الّصاف

آنهم اند،  شود، ایشان فقط یک بار مرگ را چشیده که معلوم می. »همان یک بار مرگی که در دنیا مردیم

مورد  هتواند توضیح آی بقره نیز برای انسان دوبار مرگ و دوبار حیات آمده که می هدر دنیا. و در سور

ِ  ُفُرونَ تَ�ۡ  َف َكيۡ ﴿فرماید:  غافر) باشد. آنجا که می هسور ١١ هبحث (آی ِ ٱب مۡ  َوُ�نُتمۡ  �َّ
َ
ٰ أ  اتٗ َ�

حۡ 
َ
چگونه به خدا کافر « ].٢٨[البقرة:  ﴾٢٨ َجُعونَ تُرۡ  هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  يِيُ�مۡ ُ�ۡ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  ُ�ۡمۖ َ�ٰ فَأ

میراند، سپس شما را زنده  شوید و حال آنکه شما مرده بودید، خدا شما را زنده نمود، سپس شما را می می

در این آیه برای انسان دو موت و دو حیات ذکر نموده، . »شوید کند سپس به سوی او باز گردانده می می

أّول را به صورت ماضی آورده یعنی، موت و حیاتی به شما داده که از حالت جمادی  موت و حیات

اید، و موت و حیات دیگر در مستقبل به شما عطا خواهد شد و  خارج و به حیات دنیوی، نائل شده

غافر در مورد هرچه باشد،  هیازدهم سور هآن مردن به أجل دنیوی و حیات أخروی است. پس آی

 تواند باشد. میرجعت ن هدربار



 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم
 اند: آنچه در روایات دربارة بعد از مرگ مهدي آورده

بعد از «گوید:  می» ارشاد«آمده است که شیخ مفید در » مهدی موعود«کتاب  ١٢٣٨در صفحه 

گوید: مهدی چهل روز پیش از  دولت قائم آل محّمد دولتی نخواهد بود.... غالب روایات می

میرد و در آن چهل روز هرج و مرج خواهد شد و عالمت بیرون آمدن از قبر و رستاخیز  قیامت می

 ».برای حساب و پاداش اعمال آشکار خواهد شد

آید که بعد از مهدی دولتی  شیخ مفید که مستند به روایات بوده به دست می هاز این گفت توضیح:

 نخواهد بود و چهل روز بعد از مرگ او قیامت برپا خواهد شد.

ین از ابوبصیر روایت » مهدی موعود«أّما در کتاب 
ّ

همچنین آمده است که صدوق در إکمال الد

فرمود:  سوِل الله از پدرت شنیدم میعرض کردم: َیا بَن َر   کند که گفت به حضرت صادق می

بعد از قائم دوازده مهدی خواهد بود، حضرت صادق فرمود: پدرم فرموده دوازده مهدی و نفرموده 

 کنند. دوازده امام، آنها مردمی از شیعیان ما هستند که مردم را دعوت به دوستی و شناسایی ما می

آید که بعد از مهدی دوازده  به دست میاز این روایت که برخالف روایت قبلی است  توضیح:

غین عادی شیعه هستند که ممکن است حتی سّید هاشمی نباشند.
ّ
 مهدی خواهد بود که از مبل

  کند که حضرت صادق ثمالی روایت می هأّما کتاب مذکور از غیبت شیخ طوسی از ابوحمز

ی خواهد بود که همه از ضمن حدیثی طوالنی فرمود: ای ابوبصیر ما را بعد از مهدی یازده مهد

 باشند!!. أوالد حسین می

دهد که بعد از مهدی یازده مهدی  این روایت که برخالف روایت قبلی است و نشان می توضیح:

همگی سّید هاشمی خواهند بود. و همچنین برخالف روایت أّول است که در آن گفته شده است بعد از 

 شود!. شود و چهل روزبعد از او قیامت برپا می مهدی، مهدِی دیگری وجود ندارد و هرج و مرج می
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عّیاشی در تفسیر خود از جابر بن یزید ُجعفی روایت نمود که «اند:  اب مهدی موعود آوردهدر کت

فرمود: به خدا قسم مردی از ما أهل بیت بعد از مرگ مهدی  می  گفت : شنیدم حضرت باقر

کند. عرض کردم این چه موقع خواهد بود؟ فرمود: بعد از مرگ قائم  سیصد و نه سال سلطنت می

ماند؟ فرمود: نوزده سال از موقع قیام تا هنگام مرگش.  دم قائم در عالم چقدر میاست. عرض کر

شود؟ فرمود: آری پنجاه سال! آنگاه اماِم منتصر به  عرض کردم: آیا بعد از مرگ قائم هرج و مرج می

برد  رساند و به اسارت می دینان را به قتل می گردد برای خونخواهی خود و یارانش. وی بی دنیا باز می

رساند!!  گویند اگر این شخص از دودمان پیغمبران بود اینهمه مردم را به قتل نمی تا جایی که می

طبقات مردم از سفید و سیاه چنان در اطراف او اجتماع کنند که از کثرت و فشار مردم ناگزیر شود، 

ت پیدا کرد و امام منتصر وفات یاف
ّ

اح به دنیا پناه به حرم خدا ببرد. وقتی گرفتاری وی شد
ّ

ت امام سف

کشد و تمام  گردد درحالیکه از امام منتصر غضبناک است. پس تمام دشمنان ستمگر ما را می باز می

کند  گرداند و سیصد و نه سال سلطنت می شود و خداوند کار او را اصالح می ز مین را مالک می

اح دانی اماِم منتصر و سفاح کی فرمود: ای جابر می  آنگاه امام باقر
ّ

ست؟ منتصر حسین و سف

 است!!. -صلوات اللِه علیه-أمیرالمؤمنین 

  این روایت نیز برخالف روایات قبلی است. در ابتدای این روایت از قول امام باقر توضیح:

به دروغ نقل کرده که او به خدا قسم خورده که مخاطب باور کند که این روایت صحیح است و در 

ل بن ُعَمر«خبر 
َّ

ض
َ

به   باشد به دروغ نقل کرده که امام صادق ه برخالف این روایت میک» ُمف

ل بن ُعمر) را صحیح بنمایاند، در حالی
ّ

که این روایات خدا قسم یاد نموده که آن روایت (خبر ُمفض

 باشند. همه برخالف یکدیگر و برخالف قرآن و عقل می

از جعفر بن محّمد » غیبت«در همین کتاب روایت دیگری آورده است که شیخ طوسی در کتاب 

از پدران   کند که حضرت صادق مصری و او از عمویش حسین بن علی از پدرش روایت می

ا أَبا الَحَسن، یبزرگوارش روایت کرده که أمیرالمؤمنین فرمود پیغمبر در شب رحلتش به من فرمود: 

ا رسید... ای علی بعد از من صحیفه و دواتی بیاور سپس پیغمبر وصّیت خود را امال فرمود تا به اینج

 –باشند!! ای علی تو نخستیِن آن دوازده امامی  دوازده امام خواهد بود و بعد از آنها دوازده مهدی می
سپس یک یک أئمه را نام برد تا اینکه فرمود: حسن (عسکری) هم این صحیفه را به فرزندش م ح م 

امام هستند. بعد از مهدی موعود دوازده مهدی محّمد است تسلیم کند! اینها دوازده  د که از ما آل

دیگر خواهد بود چون او وفات کرد آن را تسلیم کند به مهدی اّول که دارای سه نام است یک نام من 

 و یک نام مانند نام پدرم َعبدالله و أحمد اسِم سّوِم مهدی است و او نخستین مؤمن است؟!.
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شود، مغایر است! در  ند بعد از مهدی قیامت میگوی این روایت با باور کسانی که می توضیح:

قرآن نیز نه تنها نام أئّمه نیامده است بلکه حّتی ایمان به امامِت غیراز نبّوت نیز ذکر نشده است. در 

قرآن کریم ذکری از ایمان به افرادی به نام ائّمه و یا امامت، وجود ندارد و اگر خداوند دوازده نفر را از 

 نامشان را در قرآن ذکر جانب خود بعد از 
ً
پیامبر برای ارشاد و امامت مردم معّین کرده بود یقینا

أقل ایمان به امامت را در کنار ایمان به نبّوت ذکر می می
ّ

فرمود. حال زیبنده است که  فرمود و یا حد

ن ِ�َّ لۡ ٱ َس لَّيۡ ﴿ای از قرآن را ذکر نماییم:  آیه
َ
ْ  أ ۡ ٱ قَِبَل  وُُجوَهُ�مۡ  تَُولُّوا ۡ ٱوَ  قِ َمۡ�ِ ل  ِ�نَّ َوَ�ٰ  رِبِ َمغۡ ل

ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  ِ�َّ لۡ ٱ ِ ٱب ۡ ٱوَ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ ۡ ٱ َوَءاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل ٰ  َماَل ل  ۦُحّبِهِ  َ�َ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذوِي بِيلِ ٱ نَ �ۡ ٱوَ  ِك�َ َمَ�ٰ ل ٓ ٱوَ  لسَّ ا قَامَ  لّرِقَابِ ٱ َوِ�  �ِلِ�َ لسَّ

َ
لَوٰ ٱ َوأ  َوَءاَ�  ةَ لصَّ

َكوٰ ٱ ۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ  إَِذا ِدهِمۡ بَِعهۡ  ُموفُونَ ل �َ ْۖ ٰ ٱوَ  َهُدوا  ۡ�َ ٱ ِ�  ِ�ِ�نَ ل�َّ
ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءِ َسا ا َّ  ۡ�َ ٱ وَِح�َ  ءِ ل�َّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ  ِس� أ

ُ
 �َِك أ

ِينَ ٱ َّ�  ْۖ ْوَ�ٰٓ  َصَدقُوا
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ نیکی آن نیست که روی خود را به جانب « ].١٧٧[البقرة:   ﴾١٧٧ ُمتَُّقونَ ل

مشرق و مغرب متوّجه گردانید و لیکن نیکی و نیکوکار کسی است که به خدا و روز قیامت و مالئکه و این 

کتاب و پیامبران ایمان آوَرد و مال را به رغم دوست داشتنش به خویشان و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان 

ه آزادی بردگان بدهد و نماز را برپا دارد و زکات بهد و به عهد و پیمان خود گاِه بستِن و خواهندگان و در را

اند راستگویان و ایشان همان  پیمان وفا کند و در سختیها و فقر و مرض و هنگام جهاد صابر باشند ایشان

 .»اند پرهیزکاران
نماییم  شمارد مشاهده می چنانکه گفته شد هنگامی که خداوند صفات نیکان و مّتقیان را برمی

که أثری از ذکر ایمان مّتقین به أئّمه وجود ندارد بلکه طبق این آیه و آیات دیگر مّتقین باید به خدا و 

ُتِب آسمانی و پیامبران ایمان داشته باشند. و همچنین 
ُ
در قرآن مشاهده مالئکه و روز قیامت و ک

ٓ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿فرماید:  نماییم که می می نزَِل  بَِما
ُ
ّ�ِهِ  ِمن هِ إَِ�ۡ  أ ۡ ٱوَ  ۦرَّ ِ  َءاَمنَ  ُ�ٌّ  ِمُنونَۚ ُمؤۡ ل ِ ٱب َّ� 

َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق  َ�  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ 
َ
ْ  ۦۚ رُُّسلِهِ  ّمِن أ َطعۡ  َناَسِمعۡ  َوقَالُوا

َ
ۖ َوأ  َرانََك ُ�فۡ  َنا

ۡ ٱ َك �َ�ۡ  َر�ََّنا این پیامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ایمان دارد و «]. ٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٥ َمِص�ُ ل

گویند] ما فرقی میان هیچ  مؤمنین هریک به خدا و فرشتگاِن او و کتابهای او و رسوالن او ایمان دارد [و می

جوییم] و بازگشت  یند شنیدیم و اطاعت کردیم پروردگارا آمرزش تو را [مییک از رسوالن او نگذاریم و گو

 .»به سوی توست
آید که تمام مؤمنین به پنج چیز که عبارت است از ایمان به خدا و  از این آیه نیز به دست می

مالئکه و کتب آسمانی و پیامبران و روز قیامت، ایمان دارند. حال ممکن است سؤال شود که در این 
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آیه ایمان به چهار چیز گفته شده است (خدا و مالئکه و کتب آسمانی و پیامبران) و ایمان به روز 

ۡ ٱ َك �َ�ۡ  َر�ََّنا﴿گویند:  گوییم در آخر آیه که مؤمنان می قیامت گفته نشده است. می  ﴾َمِص�ُ ل
به سوی خدا رساند که مؤمنان به روز قیامت و بازگشت  می. »پروردگارا به سوی توست بازگشت«

 ایمان دارند.

باشد، خداوند  آیات دیگری در قرآن است که هرکس به این پنج چیز کافر باشد در گمراهی می

َهاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِ  َءاِمُنوا ِ ٱب ِيٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ َل  �َّ ٰ  نَزَّ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ

ِيٓ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  نَزَل  �َّ
َ
ۚ َ�بۡ  ِمن أ ِ  ُفرۡ يَ�ۡ  َوَمن ُل ِ ٱب  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  �َّ

اید به خدا و پیغمبر او و این  ای کسانی که ایمان آورده« ].١٣٦[الّنساء:  ﴾١٣٦ بَعِيًدا َ�ۢ َضَ�ٰ  َضلَّ  َ�َقدۡ 

 نازل نموده ایمان بیاورید و هرکه به خدا و فرشتگان او  کتاب که بر رسول خود نازل نموده و آن کتاب
ً
که قبال

پس به روشنی . »های او و رسوالنش و روز جزا کافر شود به تحقیق گمراه شده، گمراهی دوری و کتاب

معلوم است که ایمان به پنج چیز در قرآن واجب شده است و آن ایمان به خدا و روز قیامت و 

 ایمان به أئّمه و یا امامت گفته نشده است و مالئکه و کتب آسمانی و 
ً
پیامبران است و در قرآن اصال

منصوب شده  ص ای از جانب خداوند بعداز حضرت محمد همانگونه که عرض نمودیم اگر أئّمه

 در قرآن گفته می
ً
 شد. بودند حتما

 وجود نداش خود می هکه شیعیان آنها را أئّم گوییم آن کسانی ما نمی
ً
اند، وجود  تهدانند اصال

اند بلکه همانگونه که در این مقاله مشاهده  نفر نبوده ١٢اند و تنها  اند ولی از جانب خدا نبوده داشته

 ای امامی برای خود داشته است که دلیلی بر منصوِب ِمن ِعنِدالله بودِن آنها نداریم. نمودید هر فرقه

 پایان



 

 

 

 

 

 

 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بررسی علمی در أحادیث مهدي

ا بعد دانَا اهللاُ.   أمّ یَ لَوال أن هَ نّا لِنَهتَدِ ذا و ماكُ دانا هلِ ي هَ هللاِِّ الَّذِ عقاید و أعمال و  ،اَحلَمدُ

أصول و فروع دین إلهی باید مطابق مدارکی باشد از نقل (قرآن یا سّنت قطعی پیامبر) یا عقل سلیم. 

ورزی در آن هوید است، های جعل و غرض ای که نشانه یعنی به أخبار مشکوکه و أحادیث فرقه

 ستناد نمود.توان اعتماد کرد و یا أحادیثی که به نفع جاعالن آن باشد، نباید ا نمی

 یک طریق و یک مسلک بوده در زمان ما تبدیل به صدها مذهب شده و 
ً
دین إلهی که یقینا

عیاِن مذهبِی هریک برای إّدعا
ّ

های گوناگون و مدارکی که  های خود هزاران حدیث و فلسفه بافی مد

انکه اگر خبر اند چن ای صدها مدرک و خبر تراشیده پسندند، آورده و برای هر عقیده فقط خودشان می

انی پرمنفعت گردیده است. واحدی بوده اکنون متواتر به نظر می
ّ
عیان دک

ّ
 رسد!! و برای مد

ْ  َوَ� ﴿با اینکه کتاب إلهی به نّص صریح فرموده:  ۡ ٱ مِنَ  تَُ�ونُوا ِينَ ٱ مِنَ  ٣١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل َّ�  ْ  فَرَّقُوا
ْ  دِينَُهمۡ  ۖ ِشيَعٗ  َوَ�نُوا يۡ  بَِما بِۢ ِحزۡ  ُ�ُّ  ا از مشرکان مباشید همانان که « ].٣٢-٣١[الّروم:  ﴾٣٢ فَرُِحونَ  هِمۡ َ�َ

نیز   و حضرت علی .»اند دین خود را فرقه فرقه ساخته و شیعه شیعه شده که هر گروه بدانچه دارند دلخوش

نَ «در مذّمت اختالف علماء در فتوی و اظهار نظر، فرموده:  كمٍ مِ يَّةُ يف حُ ضِ مُ القَ هِ دِ لی أحَ دُ عَ رِ تَ

مُ فِيها بِخِالفِ  يَحكُ هِ فَ ريِ لی غَ ينها عَ ضيّةُ بِعَ دُ تِلكَ القَ رِ مَّ تَ ، ثُ أيهِ مُ فيها بِرَ يَحكُ األحكامِ فَ

مُ اهللاُ  هُ رَ ! أفأمَ م واحدٌ م واحدٌ و نبيّهم واحدٌ وكِتاهبُ !!.... و إهلُهُ ولِهِ بحانهُ -قَ الفِ بِاإلخت -سُ

لَ اهللاُ  وهُ؟! أم أنزَ صَ م عنهُ فَعَ اهُ بحانهُ -فَأطاعوهُ أم هنَ ديناً ناقِصاً فَاستعانَ هبم علی إمتامهِ أم  -سُ

لَ اهللا  يهِ أن يَرضی؟!! أم أنزَ لَ ولوا وعَ قُ م أن يَ لَهُ هُ فَ كاء لَ َ هُ -كانوا رشُ بحانَ َ  -سُ اً فَقَرصَّ ديناً تامّ
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ولُ  سُ ن تبليغهِ وأدائِهِ   الرَّ اهللاُ عَ :  -سبحانهُ -؟! وَ ا﴿يَقولُ  ﴾ءٖ َ�ۡ  ِمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  نَافَرَّطۡ  مَّ

ۡ�َ ﴿وفيه  ].٣٨[األنعام:  رَ أنّ الكِتاب  ].٨٩[الّنحل:  ﴾ءٖ َ�ۡ  ّلُِ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ كَ و ذَ

قُ بعضهُ بَعضاً وأنَّه الاختِالفَ فيهِ فقال  دِّ بحانه-يُصَ ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  َولَوۡ ﴿: -سُ َّ� 
 ْ ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لَوََجُدوا ای در یکی از أحکام بر یکی از ایشان [=  مسأله«. »....]٨٢[النساء:  ﴾�َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�

کند سپس همان مسأله بر دیگری  آن ُحکم می هشود و او به رأی خویش دربار علما و قضات] عرضه می

که معبودشان یکی و پیامبرشان یکی و کند!!... درحالی شود و او برخالف فرد نخستین ُحکم می عرضه می

کتاب آسمانی ایشان یکی است! پس آیا خداوند سبحان ایشان را به اختالف و گوناگونی فرمان داده و آنان 

اند؟! یا اینکه پروردگار  اینکه ایشان را منع و نهی فرموده و ایشان سرپیچی کردهاند یا  فرمانش را گردن نهاره

اند که  پاک دینی ناقض فرو فرستاده و بر تکمیل آن از ایشان یاوری خواسته یا اینکه ایشان شریک خدا بوده

و کامل  حق دارند [رأی خویش] بگویند و بر خداست که بپذیرد؟!! یا اینکه خداوند سبحانه دینی تامّ 

در «فرماید:  در تبلیغ و أدای آن قصور ورزیده است؟! با اینکه خداوند سبحان می ص فرستاده اّما پیامبر

و فرموده: این کتاب را برتو نازل کردیم که بیان  ].٣٨[األنعام:  »ایم این کتاب هیچ چیز را فروگذار نکرده

و یاد آور شده که بخشی از قرآن بخشی دیگر را تصدیق  ].٨٩[الّنحل:  »است برای هرچیز [از امور دینی]

کنند) و هیچ اختالف و ناسازگاری در آن نیست زیرا  کند (آیات قرآن کریم یکدیگررا تأیید و تبیین می می

نهج [ .»]82[النّساء »یافتند بود هرآینه در آن اختالف بسیار می اگر [قرآن] از نزد غیرخدا می«فرموده: 

نَ «و نیز فرموده:  ]١٨ هخطب :ةغالبال ن بعدی زمانٌ لَيس فيه شئٌ أخفی مِ يأيت عليكم مِ إنّهُ سَ

ن الباطل، وال ، وليس عند أهل ذلك  احلقِ والأظهر مِ ن الكذبِ علی اهللا ورسولهِ أكثَرَ مِ

قَّ تالوته، وال لِیَ حَ ن الكتاب إذا تُ رَ مِ ةٌ أبوَ لعَ مانِ سِ ن  الزّ فَ عَ رِّ نه إذا حُ قَ مِ .... أنفَ مواضعهِ

م  هُ ةُ الكِتابِ ولَيسَ الكتاب إمامَ م أئِمَّ أهنّ لَی اجلامعةِ كَ قُوا عَ َ رقَة وافرتَ ومُ علی الفُ عَ القَ فَاجتمَ

... يَ أقومُ ی لِلّتي هِ دِ هُ دليالً هُ َذَ قولَ نِ اختَّ ، ومَ فِّقَ حَ اهللاُ وُ نِ استَنصَ َا النّاسُ إنَّهُ مَ به «. ».... أهيُّ

تر از دروغ  تر و آشکارتر از باطل و فراوان نی فرا رسد که چیزی از حّق و حقیقت پنهانزودی پس از من زما

بر خدا و پیامبرش نخواهد بود! و نزد مردم آن زمانه چنانچه کتاب [خدا] به حق و درستی تالوت [و تفسیر] 

أصلی و حقیقی تر نخواهد بود و چنانچه [مطالب کتاب] از موضع و معنای  رونق شود، کاالیی از آن بی

تر از آن نخواهد بود!! [گویی] مردم بر تفرقه توافق نموده و از  تحریف و دیگرگونه شود، کاالیی پرخریدار

اند!! گویی ایشان پیشوایان و رهبران کتاب [خدا]یند و [قرآن] پیشوایشان  اجتماع و پیوند پراکندگی گزیده

واهد توفیق یابد و هرکه قول پروردگار را دلیل و نیست ..... ای مردم هر که از خدا نصیحت و توصیه خ
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 .]١٤٧ هخطب :نهج البالغة[. )١(»رهنمای خویش گیرد به استوارترین راه هدایت یابد...
دی باز مسلمین فرقه فرقه شده و هرکدام نام 

ّ
جای تعّجب است که باوجود چنین ُهشدارهای مؤک

در  -اند و هرکدام با هزاران دلیل خرسند و دلخوشمذهبی خاّص برخود گذاشته و به آن نام و نشان 

دانند و هیچ کدام حاضر نیستند دالئل مذاهب دیگر را بدون  خود را بر حّق می -واقع دلیل نما

ر در دالئل دیگران نیستند و 
ّ
 بدون پیشداوری حاضر به تفک

ً
تعّصب مطالعه و قبول نمایند و اصال

 حکم خود را صادر کردهبپردازند  موضوعی در مذهبی دیگر هاگرهم به مطالع
ً
اند و فقط به  قبال

 نویسند!!. کنند و یا مطلبی می با آن و محکوم کردنش، اظهار نظر می منظور مخالفت

ر و تأّمل شود مسأل
ّ
مهدی موعود (پسر امام حسن  هیکی از مسائلی که الزم است در آن تفک

مانی یا عقل دارد یا خیر؟ ما در کتاب عسکری) است که باید تحقیق کرد آیا دلیلی از کتاب آس

گیریم که غرضی از نوشتن این کتاب  ایم و خدا را شاهد می حاضر به تحقیق در همین مسأله پرداخته

درکار نیست ُجز رضای حضرت باریتعالی و هدایت و راهنمایی هموطنان و کسانی که طالب 

خورند و یا  از راه مذهب نان می دار مذهب بوده و هدایت باشند. و أّما کسانی که خود دکان

 ایشان نداریم!. هکه از آنان تقلید کرده و دارای تعّصب مذهبی بوده امید هدایت دربار کسانی

باید دانست هر بدعت و هر مذهبی و اگرچه باطل باشد، اگر منافعی برای صاحبان آن بدعت و 

ز أفراد زیادتری به آن رو کرده و به رود، بلکه روز به رو یا مذهب داشته باشد به زودی از بین نمی

 خراف مند شدن به آن توّجه می منظور بهره
ً
کند و طرفداران آن زیاد  مذکور نشر پیدا می هکنند و قهرا

گاه شوند که در این صورت آن باطل نیز به  می شود مگر آنکه منافع آن از بین برود و یا مردم بیدار و آ

 مسأ
ً
داشتن  هزیارت قبور که در اسالم از آن نهی شده به واسط هلمرور از بین خواهد رفت. مثال

قیمت  نذورات و موقوفات که دارای سرقفلی و اجاره است و ریختن پول در ضریح و وقف أشیاء ذی

و عتیقه مانند فرشها و تابلوها و لوسترها و إهداء جواهرات نفیسه وغیره روز به روز ترویج شده و 

 طرفدار پیدا کرده و در نظر  هزاران خبر دروغ به نام آن
ّ

ساخته شده و هزاران نفر فّراش و خادم و ُمال

مردم عبادتی شده و جمعّیت ُزّوار قبور از جمعّیت حافظان قرآن و حاضرشوندگان در مساجد زیادتر 

ها  اند که برای هیچ عبادتی چنان ثواب های عجیبی ذکر کرده شده و دکانداران مذهبی برای آن ثواب

ای در قرآن به آن اشاره ننموده است هرکس بخواهد راستی اّدعای  ترین آیه شده است، و کوچکوارد ن

یارتنامهما را بداند به کتاب  یارت و ز  مراجعه کند. ز

                                           
 إسراء. همبارک هسور ۹ هاشاره است به آی -١
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پس، ما این کتاب را برای دکانداران خرافی و متعّصبین مذهبی ننوشته و به هدایت ایشان امیدوار 

ر و تأّمل و طالب هدایت و جویای  انصاف و کسانینیستیم بلکه این کتاب را برای أهل 
ّ
که أهل تفک

دهیم. أّما پیش از تحقیق  باشند ترتیب می مهدی غائب (پسر حضرت عسکری) می هواقعّیت مسأل

ه هدربار
ّ

ای خاّص که منصوِب  امام دوازدهم الزم است بدانیم امامت انحصاری و از قبل معّیِن عد

 ِمن ِعنِدالله باشند، آیا از 
ً
الع از حقیقت این مسأله، طبعا

ّ
نظر شرع، مقبولّیت دارد یا خیر؟ پس از اط

تر خواهد شد. همچنین مفید است که بدانیم آیا امام  وضع فرد دوازدهم از این سلسله نیز روشن

 غائِب دور از دسترس برای مردم نفعی دارد یا خیر؟.

کنند و دارای  شان در یمن زندگی میکه أغلب-با توجه به ِفَرِق مختلف شیعه از جمله زیدّیه 

عی امامت انحصاری شده -باشند بزرگان و دانشمندان و کتب بسیاری می
ّ

اند آنهم در چهار نفر،  مد

گرچه زیدّیه سایر پیشوایان خود -را قبول دارند  † یعنی حضرت علی تا حضرت زین العابدین

امامّیه را اماِم منصوِص ِمن  همامان شیع، و سایر ا-کنند پس از آن چهار نفر را نیز امام خطاب می

اند. و همچنین اسماعیلّیه  دانند با هزاران دلیل و صدها حدیث که در کتب خود نوشته ِعندالله نمی

که شش نفر از امامان را به امامت قبول دارند و باقی را منکرند آنهم با دالئل خود، و هم چنین 

عی حّب حضرت علیباشد  مذاهب دیگر که منشعب از تشّیع می
ّ

اند!!  بوده  و همگی مد

دانند به همان امامانی که خود قبول دارند. ولی قرآن کریم  بسیاری از این مذاهب امام را منحصر می

داند و نه امام کفر و ضاللت را منحصر به  امامت و امام هدایت را منحصر به چند نفر محدود نمی

ه
ّ

که درمیان مردم ما  به معنایی» امامت« همسأل هرا. دربارای خاّص کرده است، نه امام هدایت  عد

شاهراه «شایع است یعنی امام منصوص و منصوِب ِمن ِعنِد الله ، به قدر کفایت در کتاب شریف 

حاد
ّ
امام در  هتوضیح داده شده و دربار »قلمداران«تألیف مرحوم » بررسی نصوص امامت«یا  »ات

 »عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«در تحریر دّوم کتاب  قرآن کریم نیز نگارنده به قدر الزم

 صفحات 
ً
تضاّد «) و تحریر دّوم ٣٦١تا ٣٥٣و  ٣٤٠و٣٣٩و  ٣١٥و٣١٤و  ٢٩٣و٢٩٢(خصوصا

کنیم. الزم است  ) سخن کفته و در اینجا تکرار نمی٣٦٤تا ٣٣١(ص  »مفاتیح الجنان با قرآن

 خوانندگان محترم به کتب مذکور مراجعه فرمایند.

 باید توّجه داشت که اگر امام به معنای زمامدار مسلمین باشد پرواضح است که مسلمین 
ً
اصوال

نفر برای زمامداری دویست و پنجاه  ١٢خواهند و  تا قیامت زمامدار می ص پس از رسول خدا

کثر سیصد و چند سال زنده بوده و می توانستند امامت کنند و اّما امامت مردگان برای  سال حد أ
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گان معنی ندارد، و آیا آن امام موهوم غائب تا به حال کسی را راهنمایی کرده و یا دشمنان اسالم را زند

های دروغ چیزهایی جعل  دفع کرده؟!! البّته خیر. آری مذهب تراشان با خواب و خیال و قّصه

 سازد و نه با نقل. أّما امام اگر به معنای راهنمای دین با اند که نه با عقل می کرده
ً
ما

ّ
شد که مسل

باشد و باید سعی  هر عاِلِم متدّین راهنمایی می همنحصر به شش نفر و یا دوازده نفر نیست بلکه وظیف

 سایرین باشد و در أعمال خیر بر سایرین سبقت بگیرد. هکند أسو

بنابراین، دینی که صد هزار سال باید مردم به آن متدّین شوند و تا قیامت احتیاج به زمامدار و 

 امامت در چنین أّمتی منحصر به مج
ً
 نفر نخواهد بود. (فتأّمل) ١٢یا  ٦یا  ٤ری احکام دارد و طبعا

مۡ ﴿دیگر آنکه قرآن فرموده: 
َ
وری:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

ّ
کارشان مشاورِت درمیان « ].٣٨[الش

زمامداری را استثناء ترین مسأله یعنی  و أمور مسلمین را به شوری حواله داده، و مهم ».خودشان است

هاجرين واألنصار فَإنِ «فرماید:  می  نفرموده، همچنانکه أمیرالمؤمنین وری لِلمُ إنّام الشّ

... ضیً وهُ إماماً كان ذلك هللاِِّ رِ لً و سمّ شوری فقط از آِن مهاجرین و أنصار « »اجتمعوا علی رجُ

فاق نموده و او را امام نامیدند
ّ
 .»این کارشان مورد رضایت خداوند است است پس اگر ایشان به مردی ات

توانیم بگوییم این مطالب دروغ است ولی اخبار  و دهها خبر دیگر. آیا می ]٦مکتوب  :هنهج البالغ[

الع همان دوازده یا شش نفر مورد اّدعا نیز خود 
ّ

جاعلین و مجاهیل راست است؟! البّته عدم اط

  دانیم حضرت صادق دلیلی بر بطالن امامت به معنای مشهور درمیان ماست. چنانکه می

پسرش سّید محّمد را پس از خود   ن امام پس از خود و امام هادیفرزندش اسماعیل را به عنوا

معّرفی کردند و هر دو قبل از وفات پدر، از دنیا رفتند!! و مذهب سازان مجبور شدند با انواع و أقسام 

توجیهات بارده، شماری از عوام را بفریبند و مقصود خود را به آنان بقبوالنند! همچنانکه وقتی فرزند 

لی کودکی غیربالغ بود نیز با تراشیدن معجزه یا بگو کرامت برای او و یا توجیهات الیتچسبک امام قب

کردند عوام را قانع و ساکت سازند! برای تفصیل این مسائل به کتب مربوطه از جمله کتبی  سعی می

 که در صفحات گذشته نام بردیم مراجعه شود.

م شد که امامان چهار یا ش
ّ
 مدرک متقنی ندارد و  ش یا دوازدهپس چون معلوم و مسل

ً
گانه اصال

 ص بلکه برخالف کتاب خدا و عقل و تاریخ است، حال باید بررسی کرد که با اینکه پس از رسول خدا
َّت «که فرموده:   ] کسی حّجت نیست و با تصریح امیرالمؤمنین١٦٥به نّص قرآن [الّنساء:  متَ

دٍ  َمَّ تُهُ   بِنَبِيِّنا حمُ جَّ و  ]٩١ هخطب :هنهج البالغ[. »تمام شد ص خدا با پیغبر ما محّمد حجت«. »حُ

حی«فرموده:  تَمَ بِهِ الوَ و پس از او نه به  ]١٣٣ هخطب :هنهج البالغ[. »وحی به آنحضرت ختم شد«. »خَ
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نفر حّجت إلهی  ١٢یا  ٦یا  ٤شود و نه قول کسی حّجت شرعی است. بنابراین  کسی وحی می

 براینکه برخالف این آیات و اخبا
ً
ر و عقل است پس چگونه دوازدهمی را باید قبول کرد؟!! مضافا

قرآن صفات مؤمنین و آنچه که باید بدان ایمان آورد و یا بدان مّتصف گردید، ذکر نموده و فرموده: 

ْ قُولُوٓ ﴿ ِ  َءاَمنَّا ا ِ ٱب َّ�  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
ٓ  َناإَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 ُقوَب َوَ�عۡ  قَ َ�ٰ �سۡ  عِيَل َ�ٰ �سۡ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إِبۡ  إَِ�ٰٓ  أ

 ٱوَ 
َ
ٓ  َباِط سۡ ۡ� وِ�َ  َوَما

ُ
ٓ  وَِعيَ�ٰ  ُموَ�ٰ  أ وِ�َ  َوَما

ُ
ّ�ِِهمۡ  ِمن �َّبِيُّونَ ٱ أ َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق  َ�  رَّ

َ
 ُهمۡ ّمِنۡ  أ

ْ  فَإِنۡ  ١٣٦ لُِمونَ ُمسۡ  ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  ٓ  لِ بِِمثۡ  َءاَمُنوا ْ هۡ ٱ َ�َقدِ  ۦبِهِ  َءاَمنُتم َما  ].١٣٧-١٣٦[البقرة:  ﴾َتَدوا

بگویید به خداوند یگانه و بدانچه بر ما نازل گردیده و بدانچه به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و «

یعقوب و اسباط (نوادگان حضرت یعقوب) فرود آمد و بدانچه به موسی و عیسی داده شده و بدانچه به 

گذاریم و ما تسلیم أمر  یک از ایشان فرق نمیآوردیم میان هیچپیامبران از پروردگارشان داده شده ایمان 

و نیز . »اند اید، ایمان آورند به تحقیق که هدایت یافته خداوندیم پس اگر به مانند آنچه شما بدان ایمان آورده

 ٧٠آغاز کتاب حاضر، ذکر گردیده (ص  هنساء که در مقال هسور ١٣٦ هو آی هبقر هسور ٢٨٥و  ١٧٧ هآی

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  د) و این آیه که میبه بع َّ�  ْ ِ  َءاَمُنوا ِ ٱب ْوَ�ٰٓ  ۦٓ َورُُسلِهِ  �َّ
ُ
يُقونَ ٱ ُهمُ  �َِك أ ّدِ  ﴾لّصِ

و نیز فرموده: . »اند اند که راستگوی اند آنان آنان که به خداوند و پیامبرانش ایمان آورده« ].١٩[الحدید: 

َما﴿ ۡ ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ُ ٱ ذُكِرَ  إَِذا �َّ  انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ َزاَد�ۡ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  تُلِيَۡت  �َذا قُلُو�ُُهمۡ  وَِجلَۡت  �َّ
 ٰ ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ ِينَ ٱ ٢ َ�َتَو�َّ لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ ا ةَ لصَّ ْوَ�ٰٓ  ٣ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ

ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ۡ ٱ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل هاشان  اند که چون خداوند یاد شود دل ُجز این نیست که مؤمنان آنان« ].٤-٢[األنفال:  ﴾ا

ل نمایند و 
ّ
بیمناک گردد و چون آیاتش بر ایشان تالوت شود بر ایمانشان افزوده گردد و بر پروردگارشان توک

، کنند ایم انفاق می دارند و از آنچه روزی ایشان ساخته کار خویش بد و سپارند همانان که نماز برپا می

َما﴿و فرموده: . »اند اند که براستی مؤمن ایشان ۡ ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل َّ�  ْ ِ  َءاَمُنوا ِ ٱب  لَمۡ  ُ�مَّ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
ْ يَرۡ  ْ َوَ�ٰ  تَابُوا مۡ  َهُدوا

َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ [الحجرات:  ﴾١٥ ِدقُونَ ل�َّ

اند سپس تردید نکرده و با  اش ایمان آورده اند که به خداوند و فرستاده این نیست که مؤمنان آنانُجز «]. ١٥

فرمایید در چنین  چنانکه مالحظه می. »اند راستگویان مال و جان خویش در راه خدا جهاد کردند، ایشان

ه نیست. پس ای به امام منصوب من عندالل وجه اشارههیچآیاتی که صفات مؤمن حقیقی ذکر به

لون؟اند؟  چگونه مذهب سازان اعتقاد به إمامت إلهی را از أصول مذهب خود قرار داده  .أفالتعقِ

عای مذهب سازان این است که از طرف خدا امامی قیام میبه
ّ

کند و به زور شمشیر مردم  اضافه مد

کند که گرگ و میش با هم زندگی  کند و تمام مردم روی زمین را مسلمان کرده، و چنان می را اصالح می
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بسیاری را  هت وعدکند پس از آنکه مملّو از ظلم وجور بوده اس کنند!!، و زمین را پر از عدل و داد می می

کند! و أوصاف دیگری که در کتب ایشان  گردد و به آن امام اقتدا می کشد!! و حضرت عیسی باز می می

گویند هرکس به او ایمان ندارد مؤمن نیست. ولی ما  مانند بحار األنوار و.... ذکر شده است و می

 :آوریم صر چند آیه از قرآن را میتبینیم این اّدعاها با آیات قرآن موافق نیست، لذا در این مخ می

 کند بعضی از آیاتی که مهدي با أوصاف مذکوره را نفی می
) به این ٥٢ هآغازکتاب ذکر شده (صفح همائده که در مقال همبارک هسور ٦٤و١٤عالوه برآیات  أوال:

 آیه توّجه فرمایید که فرموده:

ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َوةُ َعَ�ٰ لۡ ٱ َنُ�مُ َوَ�يۡ  َنَنابَيۡ  َوَ�َدا﴿ بًَدا ءُ َضا
َ
میان ما و شما تا أبد دشمنی و «]. ٤[الـممتحنة:  ﴾�

و أتباع او   فرماید که به تبعّیت از حضرت ابراهیم خداوند به مسلمانان می. »کین پدید آمده است

شریک ایمان نیاورید تا أبد با شما  بی هشما نیز به یهودیان منازع بگویید که اگر تنها به خدای یگان

گوید یا أخبار  ماند. آیا خدا راست می شود که تا أبد یهودی باقی می هیم بود. معلوم میمخالف خوا

 دهد؟!. کند و یا همه را با هم صلح و صفا می گویند مهدی همه را مسلمان می اعتباری که می بی

:
ً
ُ ٱ قَاَل  إِذۡ ﴿خدا فرموده:  ثانیا ِينَ ٱ ِمنَ  َوُمَطّهُِركَ  إَِ�َّ  َوَرافُِعَك  ُمَتَوّفِيَك  إِّ�ِ  عِيَ�ٰٓ َ�ٰ  �َّ َّ� 
 ْ ِينَ ٱ وََجاِعُل  َ�َفُروا ِينَ ٱ َق فَوۡ  �ََّبُعوكَ ٱ �َّ ْ َ�َفُروٓ  �َّ  ِجُعُ�مۡ َمرۡ  إَِ�َّ  ُ�مَّ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ا

حۡ 
َ
که خداوند به یاد کن آنگاه را « ].٥٥[آل عمران:  ﴾٥٥ َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  �ِيَما َنُ�مۡ بَيۡ  ُ�مُ فَأ

تو باشم و تو را به سوی خود باال آورم [و رفعت دهم] و تو را از  هعیسی فرمود: همانا من وفات دهند

اند بر  کفرورزان [و نسبتهای ناروایشان] پاک و بری سازم و تا روز رستاخیز کسانی را که تو را پیروی کرده

کردید  وی من است تا در آنچه اختالف می[منکرین تو و] کفروزان برتری دهم سپس بازگشت شما به س

أنبیاء  هسور ٣٤ هدر این آیه چند مطلب است: اّول آنکه طبق صریح این آیه و آی. »میان شما داوری کنم

حضرت، مهدی موعود  اند که خود آن و أخباری که جعل کرده )١(وفات کرده  حضرت عیسی

ابین  هآیات و ساختخواند مخالف این  سر مهدی نماز میاست و یا پشت
ّ

ُروات کم سواد و کذ

تا قیامت هستند و بر مخالفین یهوِد   است!. دّوم اینکه طبق صریح این آیه أتباع حضرت عیسی

خود برتری خواهند داشت چنانکه تاریخ نیز تاکنون نشان داده مسیحیان همواره نسبت به یهودیان 

های ممالک مسیحی، اسرائیل غاصب  امروزهم کمکاند همان طورکه  برتر و در موقعّیتی باالتر بوده

                                           
نوشته   وفات حضرت عیسی هدربار / ای که مرحوم آیت الله شریعت سنگلجی رساله هدر این مورد مطالع -١

م
ّ

 آقای حسینقلی مستعان چاپ شده، ضروری است. هو با مقد
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را برپا نگاهداشته است. بنابراین بنابه آیات فوق نصاری و یهود تا قیامت باقی خواهند بود و در آن 

گیرد. پس اینکه امامی از طرف خدا بیاید همه را  ایشان قضاوت و حکم نهایی انجام می هروز دربار

 و همه را مسلمان کند، باطل است. مغلوب نموده و مخالفی باقی نگذارد

:
ً
َ ٱ إِنَّ ﴿فرماید:  به این دو آیه توّجه نمایید که می ثالثا َّ�  �َ  ُ ٰ  �ٍ بَِقوۡ  َما ُ�َغّ�ِ ْ  َح�َّ وا ُ  َما ُ�َغّ�ِ

نُفِسِهمۡ 
َ
براستی که خداوند آنچه را که [از نعمت خود] در قومی است دگرگون [وزائل] «]. ١١[الّرعد:  ﴾بِأ

ٰ ﴿و فرموده: . »کرد تااینکه خود آنچه را که درخودشان است دگرگونه سازندنخواهد  نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ  لَمۡ  �َّ

ٗ  يَُك  �ۡ  َمةً ّ�ِعۡ  �ُمَغّ�ِ
َ
ٰ  َعَمَها� ٰ  �ٍ قَوۡ  َ�َ ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسِهمۡ  َما ُ�َغّ�ِ

َ
نَّ  بِأ

َ
َ ٱ َوأ   ﴾٥٣ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  �َّ

سبب است که خدا نه برآن بوده است که نعمتی را که بر قومی بخشیده، این [کیفر] بدان «]. ٥٣[األنفال: 

 .»دگرگونه سازد تا اینکه ایشان آنچه را که در خودشان است دگرگون سازند و همانا خداوند شنوای دانا است
ار و منافقین  هشود در آی چنانکه مالحظه می

ّ
أخیر فرموده هالکت فرعونیان و عدم هدایت کف

که ُسّنت إلهی بر این نبوده که خدا نعمت قومی را تغییر دهد قبل از آنکه خود  بدان سبب است

این أعمال، خدای شنوای  هلیاقت خویش را تغییر دهند و کفر بورزند و تباهکاری کنند که در نتیج

تعالی از اّول خلقت بشر تاکنون هیچ قومی را به زور و اجبار تغییر کند. حّق  دانا آنها را عقوبت می

فرستد که به زور مردم را تغییر  نداده نه نعمت ایشان را و نه نقمت ایشان را. بنابراین مأموری نمی

دهد بلکه خوِد مردم باید خویشتن را اصالح کنند نه اینکه امامی ازطرف خدا بیاید و به روز شمشیر 

 اصالحی که به زور شمشیر باشد ارزشی ندارد. به هم
ً
ین سبب است که مردم را اصالح کند. اصوال

َ  قَد ّ�ِيِن� ٱ ِ�  َراهَ إِكۡ  َ�ٓ ﴿فرماید:  خدا می هیچ اجبار و « ].٢٥٦[البقرة:  ﴾َ�ِّ لۡ ٱ ِمنَ  دُ لرُّشۡ ٱ تَّبَ�َّ

آیا با . »که راهیافتگی از گمراهی آشکار و روشن شده استاکراهی در دین و در قبول آن نیست به درستی

مردم را به راه راست بیاورد؟! و نیز خداوند  هزور شمشیر هم فرستد که به این حال خدا امامی را می

رۡ  لََقدۡ ﴿فرماید:  می
َ
ِ  رُُسَلَنا َناَسلۡ أ نَزۡ�َ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب

َ
ۡ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َمَعُهمُ  اَوأ  �َّاُس ٱ ِ�َُقومَ  ِمَ�انَ ل

 ِ ایشان کتاب و میزان نازل کردیم ما پیغمبران را با دالئل روشن فرستادیم و با « ].٢٥[الحدید:  ﴾ِط� قِسۡ لۡ ٱب

 يَقومفاعِل فعِل  ناس هشود کلم در این آیه چنانکه مالحظه می. »تا مردم قیام به عدالت نمایند

 باشد یعنی خود مردم باید قیام برای عدالت نمایید نه اینکه فقط یکنفر امام قیام کند. می

:
ً
ٓ  َولَوۡ ﴿فرماید:  خداوند می رابعا  ٱ ِ�  َمن َمنَ � َر�َُّك  ءَ َشا

َ
ۚ  ُ�ُُّهمۡ  ِض �ۡ� نَت  َ�ِيًعا

َ
فَأ

َ
 رِهُ تُ�ۡ  أ

ٰ  �َّاَس ٱ ْ  َح�َّ خواست هرآینه هرکه در زمین  اگر پروردگارت می«]. ٩٩[یونس:  ﴾٩٩ مِنِ�َ ُمؤۡ  يَُ�ونُوا

ا مردم را مجبور به ایمان آوردن کند أمّ  هتواند هم آوردند [اگر خدا بخواهد می است همگی باهم ایمان می
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کند] پس آیا تو [ای محّمد که خدا و صاحب اختیار مردم نیستی] مردم  سّنت خدا چنین نیست و چنین نمی

فرماید اگر خدا ایمان  در این آیه خدا با استفهام انکاری می. »سازی که مؤمن شوند؟! را وادار می

رسال ُرُسل نبود أّما توانست مردم را مجبور به ایمان کند و نیازی به ا خواست خود می اجباری می

 توانی و حّق نداری مردم را به ایمان آوردن مجبور کنی. خدا چنین نکرده پس تو نمی

ٓ  َولَوۡ ﴿و فرموده:  ةٗ  �َّاَس ٱ َ�ََعَل  َر�َُّك  ءَ َشا مَّ
ُ
ۖ َ�ٰ  أ  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ  ١١٨ َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ�  ِحَدٗة

ٰ  َر�َُّكۚ  ۡت  َخلََقُهۡمۗ  لَِك َولَِ� مۡ  َرّ�َِك  َ�َِمةُ  َوَ�مَّ
َ
ۡ�َ  �َّاِس ٱوَ  نَّةِ �ِۡ ٱ مِنَ  َجَهنَّمَ  َ�َنَّ َ�

َ
 ... ١١٩ عِ�َ أ

ِينَ  َوقُل ْ �ۡ ٱ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  لِّ�َّ ٰ  َملُوا ٰ  إِنَّا َمَ�نَتُِ�مۡ  َ�َ ْ نَتِظُروٓ ٱوَ  ١٢١ ِملُونَ َ�  ﴾١٢٢ ُمنَتِظُرونَ  إِنَّا ا
ّمتی واحد قرار میو اگر « ].١٢٢-١١٨[هود: 

ُ
داد [لیکن نخواسته] و  پروردگارت خواسته بود هرآینه مردم را ا

که خدا بر ایشان رحمت آورد و برای همین [آزادی و اختالف] ایشان را همواره اختالف دارند مگر کسانی

کنم  یاِن[کافر] پر میجّنیان و آدم هآفریده است و فرمان پروردگارت بر این انجام یافته که البِته دوزخ را از هم

ایم  آورند بگو برجای خود عمل کنند و ما نیز [بر طبق آیین إلهی] عمل کننده ..... و به کسانی که ایمان نمی

 .»و در انتظار باشید که همانا ما نیز منتظریم

ٰ  لََعلََّك ﴿وفرموده:  �َّ  َسَك �َّفۡ  ِخعٞ َ�
َ
�  ْ   إِن ٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ  يَُ�ونُوا

ۡ
ََّشأ ِۡل  � ٓ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  ُ�َ�ّ َما  ءِ لسَّ

عۡ  َ�َظلَّۡت  َءايَةٗ 
َ
[ای پیامبر]چه بسا خویشتن را از « ].٤-٣  [الشعراء: ﴾٤ ِضعِ�َ َ�ٰ  لََها ُقُهمۡ َ�ٰ أ

ای فرو فرستیم تا گردنهایشان  شوند هالک سازی اگر بخواهیم، از آسمان نشانه [اندوه] اینکه مؤمن نمی

وقتی سّنت خدا نیست که با زور و اکراه مردم را مؤمن سازد و رسول . »آید]فروتنانه برای آن [فرود 

فرماید و این کار را بر پیامبران خود  خود را از حرص و فشار برای ایمان آوردن مردم منع می

فرستد که با شمشیر همگان را مسلمان کند، مگر شاه اسماعیل صفوی  پسندد چگونه امامی می نمی

 کرد آنهم به قبول خرافات!!!. ه مردم را با شمشیر به قبول مجبور میباشد ک )١(أهل حق

:
ً
َعّمِرۡ  َوَمن﴿فرماید:  قرآن به نحو عاّم می خامسا فََ�  ِق� لۡ �َۡ ٱ ِ�  هُ ُ�نَّكِسۡ  هُ �ُّ

َ
 ﴾٦٨ قِلُونَ َ�عۡ  أ

ناتوانی و عجز خرد سازیم [او را از توانایی به  و هرکه را عمر بیفزاییم در خلقتش باژگونه می«]. ٦٨[یس: 

ِ ٱ لُِسنَّةِ  َ�ِدَ  َولَن﴿و فرموده: . »اندیشند گردانیم] آیا [در این حقیقت] نمی سالی باز می  ﴾ِديٗ� َ�بۡ  �َّ
پس اینکه کسی . »و هرگز در سّنت خداوند تبدیل [تغییر] نخواهی یافت«]. ٤٣و فاطر:  ٦٢[األحزاب: 

و همه را مسلمان کند تا  -و جوان و توانمند بماند بیش از هزار و دویست سال و بیشتر عمر کند 

اً گویند مقبول نیست. ( خبران از قرآن می چنانکه بی -اختالفی درمیان مردم نماند دّ ل جِ  )فتأمّ

                                           
 است.» أهل حّق «منظور مذهب انحرافی  -١
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تر نموده و مردم را از قرآن کریم و  تر و وسیع متأسفانه علمای ما روز به روز خرافات را عمیق

ت قطع ر بوده کنار  دورنگه داشته ص پیامبر یهُسنَّ
ّ
م و تحقیق و تفک

ّ
اند و اسالم را که دین تعلیم و تعل

عبدالله «اند. أّما یکی از علمای بیدار معاصر به نام شیخ  را رواج داده» تقلید«گذاشته و به جای آن 

ر«که رئیس محاکم قضائی » محمود بن زید آل
َ

ط
َ
یَّ يُ «باشد کتابی نوشته به نام  می» ق هدِ نتَظَر المَ

گوید  موهوم دانسته و می» مهدِی «ای به نام  و امام موعود را مبداء و منشأخرافه» بَعدَ سيِّدِ البَرشَ 

مهدی موعود و به نام او اشخاص  همکّرر به نام مهدی در هر زمان و مکان غوغا برپا کرده و به بهان

خود جمع کرده و هیجانها ایجاد ماجراجو قیام کرده و مردم ساده و یا غوغاطلب و جاهالنی را دور 

ی را تأیید کنند 
ّ

کرده و خونهای بسیاری را ریخته و آخراألمر بدون نتیجه و بدون اینکه دینی و یا حق

اند. و حاصل آنکه نام مهدی موجب فتنه  مردم را به جان یکدیگر انداخته و ابتالآتی را به وجود آورده

ۀ بسیاری را به گمراهی ک
ّ

شانیده، بر عاِلم خیرخواه الزم است برای دفع این فساد و فساد شده و عد

ها دورسازد و بیان کند که نام مهدی و  ای بیندیشد و مردم را اگر بتواند روشن سازد، و از این فتنه چاره

ُتب اّولیّ 
ُ
 در کتاب خدا و ک

ً
اسالم نیامده، به خصوص نام او در قرآن نیامده بلکه آیاتی  هقیام او اصال

 ن موضوع آمده است، (چنانکه در صفحات قبل مالحظه شد).برخالف ای

که در قرآن از او ذکری نشده چه فایده دارد و چرا مردم عوام را به آن دعوت کرده و هر دوره  امامی

را به امام کنند؟! ممکن است کسی بگوید برای دکانداران مذهبی که شب وروز مردم فسادها برپا می

ها دارد و آن گرفتن  تراشند، فائده های غیرمنطقی میدلیلان فلسفه و شبهکنند وهزار منتظر دعوت می

کیدی که در این مورد دارند، برای موارد دیگر ندارند، و لذا همه  میلیاردها سهم امام است، و لذا تأ

کنند و  شعبان مردم را دعوت به جشن و چراغانی و خرج میلیونها درهم و دینار می هساله نیم

د أنبیاء و حّتی برای والدت پیامبر آخرالّزمان ه برای آن میک هایی جشن
ّ
 ص گیرند برای تول

 گیرند! درحالی نمی
ً
د و یا َعزا برای بزرگان دین اصال

ّ
که در اسالم دستوری برای گرفتن جشن تول

د رسول  طالب نداریم حّتی علّی بن أبی
ّ
جشن نگرفته و  ص خداو سایر خلفاء برای روز تول

 را تعطیل نکردند. ص برای وفات او َعزا برپا نکردند، بلکه حّتی روز وفات رسول خدا همه ساله

ه
ّ

گیرند و  خوانند و مالها به نام سهم امام می اإلمام میای بدون مدرک خود را نایبآری عد

گاهی می  خورند. أّما مردم باید توّجه داشته باشند که خدای تعالی به مؤمنین ُهشدار داده و برای آ

َهاَ�ٰٓ ﴿ایشان فرموده:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  إِنَّ  ا

َ
  َبانِ لرُّهۡ ٱوَ  َبارِ حۡ ۡ�

ۡ
مۡ  ُ�لُونَ َ�َأ

َ
ٰ أ  �َّاِس ٱ َل َ�

 ِ ونَ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَ�ُصدُّ از  بسیاریاید همانا  که ایمان آوردهای کسانی« ].٣٤[الّتوبة:  ﴾�َّ
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 .)١(»دارند از راه خدا باز میخودند و [آنان را]  علمای دینی و زهدپیشگان هرآینه اموال مردم را به ناروا می

پس معلوم شد که موجود منتظر برای عوام نفعی ندارد و این همه فته و فساد از علمایی است که 

اله مردم را وادار به های عوامفریب ساخته و همه سیک منتظر به فوت و فن روایات و دلیل تراشی

کنند تا ایشان به این افکار بیهوده مشغول  های باطله می جشنها و چراغانی و شعر خوانی و خرج

 سازند و جیب آنان را خالی کنند.

 در آنها  گوید: أحادیثی که أهل سّنت روایت کرده مذکور می هنویسند 
ً
اند یا نام مهدی صریحا

آن  صحیح بخاری و مسلمن ضعیف است، و کتب مهّمی مانند ذکر نشده و یا اگر ذکر شده سند آ

یمگوید مهدی،  اند. بعضی از آن احادیث می احادیث را به سبب ضعفشان نیاورده  عیسی بن مر

که قرآن است و کس دیگر نیست (چنانکه بعضی از اخبار شیعه نیز همین را گفته است درحالی

اند).  یاء، ولی متأّسفانه مردم را از قرآن دور کردهو سایر أنب  داللت دارد بر وفات حضرت عیسی

است!! که زمان او گذشته » منصور دوانیقی«گوید، آن موعود همان مهدی فرزند  بعضی از اخبار می

و ذکر چنین اخباری امروز بیهوده بوده و انتظار مهدی فرزند منصور دوانیقی حماقت است (معلوم 

های ایشان جعل و  اند، و یکی از سیاسیت دی شرکت داشتهعباس در جعل أحادیث مه شود بنی می

  گوید مردی از أوالِد َحَسن بن علی نشر چنین اخباری بوده است). و بعضی از آن أحادیث می

 هدر قرنهای اّولیّ   است. و بیشتر آن احادیث چنین است. و البّته بسیاری از أوالد َحَسن بن علی

مردمی که با آنان همراهی کردند و جان و مال و اوالدشان از بین رفتند اسالم قیام کردند، و چه بسیار 

  گوید او فرزند امام حسن عسکری مفیدی نداشت. أّما أخبار امامّیه که می هأّما متأّسفانه نتیج

فاق گفته
ّ
 اند او را فرزندی نبوده است. است باید دانست که موّرخین به ات

فاق نبوده و أخبار مذکور اختالف در روایات مهدی بزرگترین 
ّ
 ات

ّ
دلیل است که مهدی محل

 .)٢(اند جعلی و ساختگی است و هر دسته برای پیشرفت کار خود اخباری ساخته و پرداخته

 ابواألعلی مودودی هاند از جمل اند بسیار بوده که أخبارمهدی را جعلی وساختگی دانستهعلمایی

و  )٣(ابن خلدوندر کتاب خدا باشد، ندانسته و از جمله ای که  است که این عقیده را از عقاید الزمه

بزرگوار ابن القّیم و از جمله امام شاطبی و از جمله فرید وجدی در دائرة المارف  هاز جمله عالم

طنی و از جمله عالم خبیر ذهبی و از جمله رشید رضا و ٤٨٠(حزء نهم، ص
ُ
) و ازجمله داِرق

                                           
 .۶۷تا  ۶۴شریفه رجوع شود به تحریر دّوم کتاب تضاد مفاتیح الجنان با قرآن، ص هاین آی هضرور است که دربار -١

 . ۸۰۸تا ۷۹۴و ۶۴۱تا۶۲۳ هصفح» أصول بر قرآن وعقولعرض أخبار«رجوع شود به تحریردّوم کتاب  -٢

 ایم. به بعد) آورده ۸۹ هما قول او را در همین کتاب (صفح -٣
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البالغی و بسیاری دیگر. ولی چه باید کرد که تعّصبات مردم، و جهل ایشان به کتاب  هازجمله عالم

 ایشان را از فهم حقایق باز داشته است!. ص خدا و سّنت رسول

آن فرمود:  هدین کاملی به نام اسالم آورد که خدا دربار ص گوید رسول خدا عالم مذکور می

﴿ ۡ�
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
دین شما را برایتان کامل ساخته و « ].٣[المائدة:  ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

» مهدی«و پیامبرش آن را اجرا کرده و در کتاب خود ذکری از . »نعمت خویش را بر شما تمام کردم

تر است و دین را از او بهتر اجرا  باالتر و مهم ص نکرد و عنوانی برای او نیاورد. آیا مهدی از محّمد

 ِبالله). ما با داشتن کتاب خدا و سّنت رسول او می
ُ
مستغنی از مهدی هستیم و  ص کند؟! (َنعوذ

فص پس از پیامبراکرم
ّ

 ایم که دین خدا را اجرا کنیم. ، خود مسؤول و مؤظ

ها  د و برای ترویج دین زحمتگوید هزاران نفر از علمای بزرگ آمدند و رفتنعالم مذکور می

العی داشته 
ّ

کشیدند و اصول و فروع آن را واضح کردند بدون اینکه مهدی را دیده باشند و یا از او اط

و تابعین همه مسلمان بودند بدون اینکه از مهدی خبری داشته  ص خداباشند و اصحاب رسول

عِی امامت منصوص هود أئّم باشند و یا نا م او را شنیده باشند. نویسنده گوید: حّتی خ
ّ

ه یإله هشیعه مد

نبودند و اگر اخباری درمیان شیعه منتشر شده در قرن سّوم ساخته و پرداخته شده چنانکه مرحوم 

حاد«استاد قلمداران در کتاب شریف 
ّ
عرض أخبار اصول بر قرآن «وما درتحریر دّوم » شاهراه ات

 ایم. را ذکر کردهدالئل آن» وعقول

 شأن رسول مذکور باز گردیم که می به سخن عالم
ً
نبوده که مردم را به یک  ص خداگوید اصال

امام غیرمعلوم غائب وعده دهد که هرکس به نام او بتواند مردم را به قیام دعوت کند و آنها را به کشتن 

 گوید: طبق اخبار شیعه اگر امام خیالی بیاید هفت دهد. این کار از پیغمبِر رحمت بعید است و می

شود!! حال آیا سزاوار است هزاران سال  داری کشته می زن ریش کند و به دست پیره سال ریاست می

کند و در اثر چنین انتظاری در  مردم را در انتظار گذارند برای کسی که فقط هفت سال ریاست می

ا آن هر دوره به نام او کسی مردم را به قیام دعوت کند و موجب جنگ و خونریزی شود (که چه بس

 جنگها بیش از هفت سال طول بکشد)؟!!.

 اند چند تن از کسانی که ادعاي مهدویت کرده
عیان مهدوّیت را ذکر کرده: از جمل

ّ
رئیس قرامطه  »أبوطاهر الَجّنابی« هعالم مذکورنام بعضی از مد

ه چه قدر قتل و غارت کرد و 
ّ
که در اواخر قرن سوم ظهور کرد، و وارد حجاز گردید و در مک

 حجراألسود و دِر کعبه را کند و چه قدر از اشیاء نفیس را غارت کرد و همراه خود برد!!.
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ابی بود و چه قدر قتل نفوس کرد و حرمهای مسلمی »محّمد بن تومرت« هاز جمل
ّ

ن که مرد کذ

تی انجام داد!!. را مباح نمود و چقدر بی
ّ

 عف

 او یهودی بود و گفت من مهدی  »مونیدالله بن میُعبَ «مهدی ُملحد(؟!) به نام  هاز جمل
ّ

که جد

ط شد و جانشینان او به نام سالطین 
ّ
موعودام و عوام را به دور خود جمع کرد و بر بالد مغرب مسل

تها بر ممالک غرب جهان اس
ّ

ط بودند و چه بدعتها به نام اسالم ایجاد کردند!!.ُعَبیدّیه مد
ّ
 الم مسل

حسائی«از جمله شیخ 
َ
که به نام نایب خاّص مهدی آمد و در ایران مذاهبی به وجود  »احمد ا

 داند!. خانّیه و باالسرّیه و چقدر قتل نفوس و غارت اموال شد که خدا میآورد به نام شیخّیه و کریم

  که مذهب بابّیه و بهائّیه را او پی »باب محّمدعلی«سید  هو از جمل
ً
ریزی کرده و خود را اوال

 خود مهدی دانست!! و چه قدر در ایران غوغا و جنگ و جدال برپا شد و خونها 
ً
باب مهدی و بعدا

 او پایان نیافته است!. هریخت و مالها به غارت رفت و هنوز فتن

قیام و اقدام کرد و مذهب قادیانی را ایجاد  در هند به نام مهدوّیت »احمد قادیانی« هو از جمل

 قدر قتل و غارت و فساد و فتنه برپا کرد که هنوز هم پیروانی دارد!. کرد و چه

 هکسان دیگری نیز به همین نامها و یا به نام نائب مهدی قیام کردند و به ُجز جنگ و جدال نتیج

 مفیدی برای مسلمین نداشت.





 

 

 

 

 

 

 

 مهدي در کتب أهل سنّت

به قول عالم مذکور و سایر علماء، جمیع أخبار مهدی که در کتب أهل سنت آمده تعداد 

باشند. عالوه براین هر  می ضعفامحدودی است که در کتب بسیاری مکّرر شده، ولی راویانش از 

یک از أحادیث مذکور أوصاف مهدی و نام او را غیراز دیگری ذکر کرده است!! خبری به طور مبهم 

گوید دوازده نفر از قریش، آنهم به طور مبهم!! خبر سّوم نیز به  گوید ده خلیفه، خبر دّوم می می

الً گوید مردی (=  صورت مبهم می جُ ةِ أقنَی األنفِ «د: گوی ) !! خبر چهارم میرَ  »أجلَی اجلَبهَ
؟!! (این هم شد راهنمایی أّمت؟!) أفال تعقلون؟! خبر پنجم »گشاده پیشانی و نوک بینی او بلند است«

گوید  گوید مردی أهل مدینه و خبرهفتم می گوید از خاندان من [= پیامبر] است، خبر ششم می می

لب می بنی ههای مهدی از قبیل اییگوید: د نام او حاِرث بن َحّران و خبر هشتم می
َ
باشند!! أّما خبر  ک

است.  محّمد بن الحسنگوید او  و خبر دیگر می عبداللهو نام پدر او  محّمدگوید: نام او  نهم می

 همگی حواله دادن به مجهول است. و با 
ً
 با هم مختلف است. ثانیا

ً
پرواضح است که این نامها أّوال

آن چیزی  هدربار ص توان چیزی را ثابت کرد که کتاب خدا و سّنت رسول این تناقضات نمی

 نفرموده است. مردم را نباید سرگردان و دنیا و آخرت ایشان را خراب نمود.

الع خوانندگان، رأی عاِلم شهیر جهان اسالم با توّجه به 
ّ

ابن «قول عالم مذکور برای مزید اط

م«از جلد اّول » مهدی« هرا دربار »خلدون
ّ

-» محّمدپروین گنابادی« ه(ترجم »ابن خلدون همقد

 هفصل پنجاه و دّوم که شامل صفح» ترجمه و نشر کتاب  بنگاه«چاپ  -که خدایش جزای خیر دهاد

ب مذکور است) با تلخیص و به صورتی که فهم مقصود مؤلف، برای خوانندگان کتا ٦٤٤تا  ٦٠٧

جحان « هآوریم لذا با توّجه به قاعدعادی و غیرمتخّصص، حیران نشود، می هآسان باشد و خوانند رُ

ل عدِّ ایم أّما طالبین تفصیل باید به خود کتاب  ، أقوال جارحه را ذکر نموده»قول جارح بر قول مُ

 د.مراجعه کنن
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 دربارة فاطمی و عقائدي که مردم در این خصوص دارند و کشف حقیقت آن
شهرت یافته این است که ناچار باید در آخرالّزمان  )١(به مرور زمانآنچه درمیان عموم مسلمانان 

ظهور کند و دین را تأیید بخشد و عدل و داد را آشکار سازد و مسلمانان  ص مردی از خاندان پیامبر

نامند. و  می مهدیاز او پیروی خواهد کرد و بر کشورهای اسالمی استیال خواهد یافت و او را 

های رستاخیز..... بر أثر آن است و آنگاه عیسی از آسمان  خروج دّجال و وقایع پس از آن از نشانه

آید و او را در کشتن دّجال یاری  کشد یا اینکه با ظهور مهدی فرود می ّدجال را میآید و  فرود می

ثان  هکنند که أئّم  کند و در این باره به احادیثی استدالل می دهد و در نماز به مهدی اقتداء می می
ّ

محد

 اند. آنها را تخریج کرده

با آنها به بعضی أخبار دیگر  آنها سخن رانده و چه بسا که هکه منکر این أمراند دربارکسانی

آوریم و هم  اند..... ما هم اکنون در اینجا أحادیثی را که در این باره نقل شده است می معارضه کرده

کنیم.... تا نظر صحیح در این باره  های) ُمنکران و مستندات آنها را یاد می مطاعن (= عیبجویی

 .شاءَ اهللا تعالیإنآشکار شود، 

اند از:  اند که عبارت ان علم حدیث أخبار مربوط به مهدی را تخریج کردهگروهی از پیشوای

َبرانی و ابوَیعلی موِصلی.
َ

 ِترِمذی و ابوداود و بّزار و ابِن ماجه و حاِکم [نیشابوری] و ط

و ابن عّباس و ابن   اند به جماعتی از صحابه مانند علی این گروه أحادیثی را که تخریج کرده

َنس و ابن حاِرث بِن جزء نسبت دادهُعَمر و طلحه و 
َ
اند  اند و أسانیدی آورده ابن مسعود و ابوهریره و ا

ثان  اند، چنانکه هم اکنون آنها را یاد می که چه بسا منکران بر آنها خرده گرفته
ّ

کنیم، چه در نزد محد

م بر تعدیل است از اینرو هرگاه در بعضی از رجاِل أسانید عی
ّ

بجویی و معروف است که جرح مقد

نکوهشی از قبیل غفلت یا بدی حفظ یا کمی ضبط یا ضعف یا سوء رأی بیابیم عیبهای مزبور به 

 صّحت حدیث هم راه خواهد یافت و آن را سست خواهد کرد.... .

َمه [از علمای قرن سّوم هجری] بنابر آنچچه ُسَهیلی از وی نقل کرده 
َ
یث

َ
 أبوبکر بن أبوخ

ترین آن أخبار از  مهدی تتّبع فراوان کرده است چنانکه گوید غریب در گردآوری أحادیث مربوط به

آورده و آن را به مالک بن أَنس » فوائد األخبار«لحاظ اسناد حدیثی است که أبوبکر ِاسکاف در کتاب 

فرمود: هرکه مهدی را تکذیب کند  ص گفت پیامبر«از محّمد بن ُمنکدر از جابر مستند کرده است: 

طلوع آفتاب از مغرب نیز چنانکه  هو دوبار» دّجال را تکذیب کند دروغ گفته است! کافر شده و هرکه

                                           
 اند این عقیده درمیان مسلمین رواج نداشته است. که صحابه زنده بودهبه نظر ما نیز در صدراسالم و تا زمانی -١
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ّو کافی است و خدا به صّحت طریق آن به  گمان می
ُ
ل

ُ
کنم نظیر این معانی را بیان کرده و همین اندازه غ

 .)١(حدیث مّتهم و سازنده است! همالک بن أنس داناتر است با اینکه أبوبکر اسکاف در نزد أئّم 

جود یکی از قّراء  )أما ِترِمذی و أبوداود سندشان را به ابن مسعود از طریق عاصم بن أِبی٢)(١ النَّ

اگر از «اند، بدین سان:  تخریج کرده ص از عبدالله بن مسعود از پیامبر» ِزّر بن ُجَبیش«سبعه از 

(مردی از دودمان من یا) از  کند تا ُجز یک روز باقی نماند (زائده گوید) خدا آن روز را دراز میدنیا به

. این لفظ أبوداود است )٣(»خاندان مرا برانگیزد که نام او و نام پدرش با نام من و نام پدرم یکی است

رود مگر آنکه مردی از خاندان من که نام او با نام  دنیا از میان نمی«.... و لفظ ترمذی چنین است: 

تا اینکه بعد، مردی از «لفظ دیگر چنین است: و در ». شود من یکی است بر عرب فرمانروا می

هر دو لفظ گوید حدیثی حسن و صحیح است و هم آن را از  هو دربار». خاندانم به والیت برسد

بر أبوهریره، روایت کرده است!..... ِعجلی گوید در خصوص روایات او [=  )٤(طریقی موقوف

است و این گفته اشاره به ضعف روایت او از  او اختالف روی داده هوائل دربار عاصم] از ِزّر و أبی

کرد و  آنهاست و محّمد بن سعد گوید : عاصم مردی ثقه بود ولی در أحادیث بسیار اشتباه می

 یعقوب بن سفیان گوید در حدیث او اضطراب است..... .

لیفه از قاس س أبوداود در همین موضوع حدیثی از علی )٢
َ

م تخریج کرده به روایت ِفطِر بِن خ

یل و او از علی
َ

ف
ُ

بّزه و او از أبوط ت دنیا بیش از «که گفت:  ص و علی از پیامبر س بن أبو
ّ

اگر از مد

یک روز هم باقی نمانده باشد در آن روز خدا مردی را از خاندان من برخواهد انگیخت که زمین را 

 » ......پس از آنکه پر از ستمگری و بیدادگری بوده است پر عدل و داد کند

و از او هیچ خبری  )٥(گذشتیم و او مطروح بود أحمد بن عبدالله یونس گفته است ما بر ِفطر می

طنی  گذشتم و او را مانند سگ فرومی نوشتیم و بار دیگر گفته است من بر او می نمی
ُ
گذاشتم. و داِرق

بدان سبب فرو  شود و أبوبکر بن عّیاش گفته است روایات او را تنها گفته است به قول وی استناد نمی

گذاشتم که وی به مذهبی ناشایست منتسب بود و جوزجانی گوید او منحرف از راه حّق است و 

ق نیست. (ِانتهی)
ّ
 موث

                                           
 کرد!. منظور این است که وی حدیث جعل می -١

 ها از ماست. شماره گذاری -٢

جاَهلاست. (» َحَسن«نیست بلکه » عبدالله«که نام پدر مهدِی ما درحالی -٣
َ
 )فال ت

 برسد. ص آنکه به پیامبر اسناد آن به یکی از صحابه برسد بی هموقوف حدیثی را گویند که سلسل -٤

 شد. یعنی به او اعتناء نمی -٥
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ازهارون «سان تخریج کرده است:  نسبت داده و حدیث را بدین س و هم أبوداود آن را به علی )٣

یره از َعمروبن أبی
َ

َعیب بن خالد ازأبواس بن ُمغ
ُ

یس ازش
َ
در  س حاق َسِبیعی روایت شده که علیق

اورا بدین  ص خداکه به فرزندش َحَسن نگریست فرمود این فرزندم سّید است چنانکه رسولحالی

عنوان نامیده درآینده ازنسل او مردی به جهان خواهدآمد که به نام پیامبر شما موسوم خواهد بود و در 

شبیه نخواهد بود آنگاه داستان او را شرح داد  خوی به وی شباهت خواهد داشت ولی درخلقت به او

 که زمین را پر از داد خواهد کرد.

ریف از أبوالحسن از ِهالل بن َعمرو به ما روایت 
َ

ف بن ط رَّ
َ

یس از ُمط
َ
و هارون گفت َعمرو بن أبوق

ظهور  ماوراءُ النّهر (جيحون)فرمود مردی از  ص به روایت از پیامبر  کرد که شنیدم علی

خواهد بود، برای » منصور«نامند و پیشرو لشکریان او مردی به نام  می» حارث«که او را  کند می

دخاندان محّمد (أمر) را  َهَّ سازد همچنان که قریش  کند یا سلطه و قدرتی فراهم می (= آماده) می ممُ

قدرت وتوانایی به دست آورد. برهر مؤمنی یاری کردن به وی واجب  ص به سبب رسول خدا

 یا فرمود: اجابت دعوت او بر هر مؤمنی واجب است.است. 

گفته » هارون« هأبوداود در این حدیث سخنی نگفته و سکوت کرده است ولی در جای دیگر دربار

َعمرو «او باید تأّمل کرد. أبوداود در خصوص  هشیعه است و سلیمانی گفته است دربار هاست که او از فرق

یس  بن أبی
َ
َهبی گفته است ....... روایت  و در حدیث او خطا دیده میگفته است قوی نیست » ق

َ
شود. ذ

یره نیز بر همین صفت است. س وی از علی
َ

طع است چنانکه روایت أبوداود از هارون بن ُمغ
َ

 ُمنق

اند وأبوالحسن شناخته  الَحَسن و ِهالل بن َعمرو مجهول (= سند) دّوم أبو زنجیرروایت هودربار

ریف از او روایت کرده است!.(ِانتهی)نشده است به ُجز اینکه 
َ

ف بن ط رَّ
َ

 ُمط

مه و نیز ابن ماجه و حاکم در مستدرک از طریق علّی بن نفیل بدین   و هم أبوداود از أمّ  )٤
َ
َسل

مه روایت کرده سان تخریج کرده
َ
 ص اند که گفت شنیدم پیامبر اند: از سعید بن ُمسّیب از أّم َسل

 ».نسل فاطمه است مهدی از خاندان من از«گفت:  می

ماجه مهدی را از نسل فاطمه  أبوداود این گفته را بیان کرده و بر آن خاموشی گزیده است و ابن

گفت و فرمود  مهدی سخن می هدربار ص آورده است و لفظ حاکم چنین است: شنیدم رسول

. آن گفتگو نکرده است هظهور او حق است و او از خاندان فاطمه است و در تصحیح و تخطئ

توان کرد  جعفر عقیلی آن را ضعیف دانسته و گفته است علی بن نفیل را بر این حدیث تبعّیت نمی أبو

 و ُجز به همین حدیث شناخته نشده است.
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مه حدیث دیگری تخریج کرده به روایت صالح أبو )٥
َ
الخلیل از یکی از  و هم أبوداود از أّم َسل

مه و او از پیامبر
َ
هنگام مرگ یکی از خلفا اختالفی روی «که فرموده است:  یارانش و او از أّم َسل

ه می می
ّ
ه نزد وی می دهد و مردی از أهل مدینه گریزان به سوی مک

ّ
آیند و  رود و گروهی از مردم مک

که او اکراه دارد، سپس میان ُرکن (= حجُراألسود) و مقام [ابراهیم] با او آورند درحالی اورا بیرون می

ه  اه لشکریانی ازشام برای نبرد با او گسیل میکنند. آنگ بیعت می
ّ
دارند ولی آنها در صحرای میان مک

کنند آن وقت أبدال  روند و هنگامی که مردم این وضع را مشاهده می و مدینه به زمین فرو می

] شام و گروههای مردم عراق )١([گروهی از اولیاء الله که حق تعالی عالم را به وجود ایشان قائم دارد

کلب هستند پدید  ههای او از قبیل کنند! سپس مردی از قریش که دایی روند و با او بیعت می د او مینز

یابند و کسانی حسرت  شود و آن لشکریان بر آنها غلبه می آید و لشکریانی به سوی آنان گسیل می می

پردازد و درمیان مردم بر  ثروت می آن هخواهند برد که غنائم کلبّیه را نبینند، آنگاه آن مرد به تقسیم هم

ت هفت  کند و اسالم در سراسر زمین مستقّر می رفتار می ص وفق ُسّنت پیامبر ایشان
ّ

شود و مد

 ».خوانند کند و مسلمانان بر او نماز می ماند و آنگاه فوت می سال درمیان می

اند که وی ُنه سال زندگی خواهد کرد و گروهی  أبوداود گفته است که برخی از هشام روایت کرده

اند که حدیث مزبور به روایت قتاده از أبوالخلیل  اند هفت سال بسر خواهد برد..... برخی گفته گفته

 مُ اند که این روایت قتاده از أبوالخلیل است و قتاده  است و گاه گفته
ّ
ِل

َ
و آن را ُمَعنَعن کرده  است )٢(سد

س پذیرفته نمی
َّ
ل

َ
نا م مهدی  ه. [و با اینکه در این حدیث تصریحی دربارشود است و حدیث ُمد

 نیست] أبوداود در فصول و ابواب مهدی به صراحت جدیث را آورده است!.

و هم أبوداود حدیثی تخریج کرده و حاکم [نیشابوری] هم از وی تبعّیت نموده است بدین ) ٦

دِرّی به روایت از پیامبرسا
ُ

تاده و او از أُبونصره و او از أبوَسعید خ
َ
ان و او را ق

ّ
ط

َ
 ص ن که از طریق ِعمران ق

مهدی از من است، گشاده پیشانی است و نوک بینی او بلند خواهد بود. وی زمین را «گفته است که 

ته باشد و هفت سال پر از عدل و داد خواهد کرد از آن پس که ستمگری و جور آن را فرا گرف

 ».کند فرمانروایی می

گوید و عبارت حاکِم [نیشابوری] چنین  این است عبارت أبوداود و سخنی در این باره نمی

مهدی از خاندان ماست بلند بینی است و نوک آن بلند و گشاده پیشانی خواهد بود زمین را «است: 

                                           
 اند!. جعل کردهشود این قصه را أهل تصّوف  معلوم می -١

فاق است که  -٢
ّ
س«و حدیث » تدلیس برادر کذب است«مورد ات

َّ
ل

َ
آن است که راوی در مورد ُروات قبل از خود » ُمد

س مردود است. و یا سایر مسائل مربوط به حدیث، واقعّیت را مخفی و یا تحریف می
َّ
ل

َ
 حدیث ُمد

ً
 کند و طبعا
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ِزَید و  را فرا گرفته باشد، بدین سان میکند از آن پس که ستمگری و جور آن  از داد و عدل پر می

»..... دست چپ و دوانگشت شست و ابهام دست راستش را گشود و سه انگشت دیگر را بست

ان«استدالل به أحادیث  هدربار
ّ

ط
َ
اختالف نظر است و بخاری از او به عنوان استشهاد و نه » عمران ق

ان از او ن
ّ

ط
َ
 هنمود و َیحیی بن ُمعین دربار قل روایت نمیبه طور اصالت روایت کرده است و َیحیی ق

او ..... گفته است: چیزی نیست. (= ارزشی ندارد) ...... یزید بن زریع گفته است او مردی از 

دانسته است! و  َحرورّیه [= گروهی از خوارج] بوده و شمشیر کشیدن برروی أهل قبله را روا می

ی گوید ...... از أبوداود شنیدم که او را نام برده و نسائی گفته است: ضعیف است ..... أبوعبید آجر

گفته : ضعیف است وی در زمان ابراهیم بن عبدالله بن حسن فتوای شدیدی داده که موجب 

 خونریزی شده است.

دِرّی از طریق زید عّمی و او از أبوصدیق ناجی و او ) ٧
ُ

ِترِمذی و ابن ماجه و حاکم از أبوسعید خ

دری خب
ُ

 ص اند که وی گفته است بیم داشتیم که پس از پیامبرما ری تخریج کردهاز أبوسعید خ
در «در این باره سؤال کردیم و او فرمود:  ص بعضی از وقایع روی دهد از این رو از پیغمبر خدا

اک (یعنی همان  کند و پنج سال می میان أّمت من مهدی ظهور می
ّ
ِزَید یا هفت یا ُنه به تردید زید شک

را بر آن بیفزای. گفت پرسیدیم: مقصود چیست؟ گفت: سالهایی. پس کسان نزد راوی) معدود 

ی که بتواند  هگویند: ای مهدی به ما بخشش کن. مهدی در دامان جام آیند و می مهدی می
ّ

او تا حد

 ».ریزد! حمل کند درهم و دینار می

دوران ظهور او  آید اگر مهدی درمیان أّمت من پدید می«تعبیر ابن ماجه و حاکم چنین است: 

ّمت من در آن روزگار چنان متنّعم می
ُ
شوند که  کوتاه باشد هفت و گرنه نه سال خواهد بود و آنگاه ا

دارد و چیزی از آنها اندوخته  های خود را ارزانی می هرگز نظیر آن شنیده نشده است. زمین طعمه

بدان سان که فالن مرد نزد شود و ثروت در آن روزگار خرمن وار در دسترس مردم خواهد بود  نمی

 گوید: برگیر! (ِانتهی) .... . گوید: ای مهدی چیزی به من ببخش و او می آید و می مهدی می

نویسند ولی بدانها  أبوحاتم حدیث او [= زید عّمی] را ضعیف دانسته و گفته است أخبار او را می

او] چیزی نیست و بار دیگر گفته کنند و یحیی بن معین در روایت دیگر گفته است [که  استدالل نمی

نویسند ولی ضعیف است..... أبوُزرعه گفته است: قوی نیست و حدیث او  است حدیث او را می

سست و ضعیف است..... و نسائی گفته است: ضعیف است و ابن َعدی گفته است: عموم روایات 

عبه از او و کسانی
ُ

روایت کرده است و شاید  که از آنها روایت کرده است ضعیف هستند با اینکه ش

 بتوان گفت که شعبه از کسی ضعیفتر از وی روایت نکرده است.
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تفسیری برای روایتی شده است که ُمسلم آن  هو ممکن است گفته شود که حدیث ِترِمذی به منزل

فرمود:  ص رسول«را در صحیح خود آورده است و آن عبارت از حدیث جابر است که گفته است 

بخشد چنانکه به  ای خواهد بود که مال را چون خاک به مردم می در پیایان روزگاِر أّمت من خلیفه

از خلفای شما خلیفه ای خواهد بود مال چون «و هم از حدیث أبوسعید که گفت: » شمار نیاید!

 ص پیامبر« سان روایت شده است: و نیز از طریق دیگری از آنان بدین» خاک به مردم ارزانی دارد
(ِانتهی) در ». شمرد کند و آنها را نمی ها را تقسیم می ای خواهد بود که ثروت گفت: در آخرالّزمان خلیفه

 أحادیث ُمسِلم نام مهدی یاد نشده و دلیلی هم در دست نیست که نشان دهد مراد از آنها، مهدی است.

ق ناجی و وی از أبوسعید حاکم نیز همان حدیث را از طریق َعوف أعرابی و او از صدی )٨

درّی بدین
ُ

دهد  فرمود: رستاخیز روی نمی ص پیامبر«که أبوسعید گفت: سان روایت کرده است خ

آید که  شود آنگاه از خاندان من مردی پدید می که زمین پر از جور و ستم و تجاوز می مگر هنگامی

این حدیث گفته  هحاکم دربار». دکند چنانکه پر از جور و ستم شده بو زمین را پر از عدل و داد می

است این روایت بر شرط شیخین (ُمسِلم و ُبخاری) صحیح است و آنها حدیث مزبور را تخریج 

به روایت از أبوالّصدیق ناجی » سلیمان بن عبید«اند. و هم حاکم حدیث یاد کرده را از طریق  نکرده

دری روایت کرده که رسول
ُ

در پایان روزگار أّمت من «است:  گفته ص و او به نقل از أبوسعید خ

دهد و مال را از روی  کند و زمین گیاه خود را بیرون می آید و خدا بر او باران نازل می مهدی پدید می

ت اسالم به مرحل دارد و چهار پایان فزونی می صّحت به مردم ارزانی می
ّ
رسد  عظمت می هیابند و مل

این حدیث گفته صحیح است بر شرط شیخین (  هارو حاکم درب» ِزَید و او هفت یا هشت سال می

اند. با اینکه سلیمان بن عبید کسی است که هیچ کس  ُمسلم و بخاری) ولی آنها آن را تخریج نکرده

 ُسّنتی از او تخریج نکرده است..... .

آنگاه حاکم همین حدیث را بار دیگر از طریق أسد بن موسی به روایت از َحّماد بن سلمه و او به 

ر َوّراق و أبون
َ

هارون عبدی و آنها از أبوالّصدیق ناجی و وی از أبوسعید روایت کرده است که  قل از َمط

آید و هفت  شود آنگاه مردی از خاندان من پدید می فرمود: زمین پر از ستم و جور می ص پیامبر«

ه پر از جور و ستم بوده سازد از آن پس ک کند و زمین را پر از عدل و داد می یا ُنه سال فرمانروایی می

آن گفته است: این حدیث بر شرط ُمسلم است و آن را برشرط از این رو  هحاکم دربار». است

ِر َوّراق تخریج کرده است ولی از 
َ

قرارداده است که او حدیث را از حّماد بن سلمه و شیخ وی َمط

هم به دروغگویی است شیخ دیگر وی أبوهارون عبدی تخریجی نکرده است و او بسیار ضعیف و متّ 
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که » أسد بن موسی«تضعیف او به تفصیل بیاوریم. أّما  هحدیث را دربار هو نیازی نیست که أقوال أئّم 

ّنه (شیر سّنت) می ب به أسد السُّ
ّ

باشد .....  از حّماد بن سلمه حدیث را روایت کرده است ملق

 هد بهتر بود و أبومحّمد بن َحزم دربارکر أبوداود..... گفته است او از ثقاتی است که اگر تصنیف نمی

ر است.
َ
 وی گفته است: حدیث وی منک

َبرانی همان حدیث را در ُمعَجِم أوسط خود به روایت أبو الواصل از عبدالحمید بن واصل ) ٩
َ

ط

ه و او از أبوسعید 
َ
ل

َ
دیق ناجی و وی از حسن بن زید سعدی یکی از أفراد خاندان َبهد و او از أبوالصَّ

درّی 
ُ

آید  فرمود: مردی از أّمت من بیرون می ص شنیدم پیامبر«سعید گفته است:  نقل کرده که أبوخ

کند و زمین برکت  به خاطر او از آسمان باران رحمت نازل می  که قائل به سّنت من است خدای

و شود از آن پس که پر از جور  کند و به سبب او زمین پر از داد و عدل می و خیر خود را آشکار می

ت هفت سال فرمانروایی می
ّ

س فرود می ستم بود. و براین أّمت مد
ّ

 ».آید کند و به بیت المقد

َبرانی دربار
َ

اند ولی ُجز  این حدیث گفته است: جماعتی آن را از أبوالّصدیق روایت کرده هط

ست چه أبوواصل هیچ یک از راویان این خبر، میان أبوالّصدیق و أبوسعید کسی را واسطه قرار نداده ا

حسن بن «حاتم این  او حدیث را از حسن بن یزید و وی از أبوسعید آورده است. (ِانتهی) ابن أبی

را نام برده ولی بیش از آنچه در این اسناد از أبوسعید روایت آورده است و أبوالّصدیق از وی » یزید

َهبی  هروایت کرده است سخنی دربار
َ
گفته است » میزان«در او نگفته و او را معّرفی نکرده است و ذ

که وی ناشناس (مجهول) است..... و أّما ابوالواصل که حدیث را از ابوالّصدیق روایت کرده کسی 

 است که هیچ کس سّنتی از وی تخریج نکرده است...... .

از «حدیثی بدین سان تخریج کرده است: » ُسنن«در کتاب خود موسوم به  )١(ابن ماجه )١٠

مه از عبدالله که گفت: هنگامی عبدالله بن مسعود از طریق یزید بن أبی
َ

که نزد  زیاد از ابراهیم از َعلق

آنان را دید اشک از  ص هاشم پدید آمدند و همین که پیامبر بودیم ناگاه جوانانی از بنی ص پیامبر

                                           
 که مورد » ُسَنِن ابن ماجه«کم اعتبارترین کتاب، الزم به ذکر است که درمیان صحاح ِسّته،  -١

ّ
است تا بدان حد

أ«اختالف علمای حدیث واقع شده و بعضی 
ّ

ف  مالک و برخی ُسنن داِرمی را بر آن ترجیح داده» ُمُوط
ّ
اند و مؤل

ول جامع األصول يف« سّ که احایث پیامبر را از کتب مختلف جمع آوری کرده و همچنین شیخ »  احاديث الرّ

ف کتاب شهیر » منصور علی ناصف«
ّ
سول«مؤل از نقل احادیث ُسَنن »  التّاجُ اجلامعُ لألصول فی أحاديث الرّ

ین سیوطی و سایرین آن را نسبت به سایر ِصحاح و  ابن ماجه صرف نظر کرده
ّ

اند و علمایی از قبیل جالل الد

 در نقل آنها متفّرد است، ضعیف و معیوب اند!.که ابن ماجه  اند احادیثی ُسَنن، کم اعتبارتر شمرده و برخی گفته
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تو گرفتگی  هنش فرو ریخت و رنگ از رخسارش پرید. عبدالله گوید: گفتم ما همچنان در چهردیدگا

سان باشی. گفت: ما خاندانی هستیم که خدا برای ما به جای این  بینیم که دوست نداریم بدین می

ها و  دنیا، آن جهانی را برگزیده است و خاندان من پس از مرگ من گرفتار بالیا و آوارگی

آیند که دارای بندها و درفشهای  ای از سوی خاور پدید می ها خواهند شد تا آنکه طائفه مانیخان بی

کنند از  کنند ولی خواستهای ایشان را اجابت نمی سیاه خواهند بود و آنها درخواست خیر و نیکی می

دارند ولی  زانی میهای ایشان را به آنان ار شوند و آنگاه خواسته خیزند و پیروز می این رو به نبرد بر می

کنده  پذیرند تا آنکه زمام أمور را به مردی از خاندان من می آن طائفه آنها را نمی سپارند و او زمین را آ

بودند، پس هرکس از شما آن دوران را درک   کند چنانکه آن را پر از جور و ستم کرده از داد و عدل می

 ن برروی برف باشد. (انتهی)کند باید به سوی آنان بشتابد هرچند خیزان و افتا

ثان، معروف به حدیث رایات است و راوی آن 
ّ

باشد  می» زیاد یزید بن أبی«این حدیث در نزد محد

عَبه دربار
ُ

 )١(زیاد گفته است او مردی رفاع بود یعنی أحادیثی را که ناشناخته بود مرفوع یزید بن أبی هو ش

داد! و محّمد بن فضل گفته است وی از پیشوایان بزرگ شیعه بوده است و احمد بن َحنبل گفته  قرار می

است وی حافظ نبوده و بار دیگر گفته است حدیث او این نیست و یحیی بن ُمعین گفته: ضعیف 

تم گفته است کنند و أبوحا نویسند و بدان استدالل نمی است.... و ابوُزرعه گفته است حدیث او را نمی

 شمردند.... . قوی نیست و ُجوزجانی گفته است: شنیدم که رجال حدیث أخبار او را ضعیف می

کثر رجال حدیث او ر به ضعف نسبت داده اند حدیثی که  ایشان تصریح کرده هاند و أئّم  خالصه أ

مه از عبدالله روایت کرده است و معروف به حدیث رایات است ضعی
َ

باشد و  ف میاز ابراهیم از َعلق

اند: چیزی نیست..... َعقیلی این حدیث را در ضمن  َوکیع بن جّراح و همچنین أحمد بن َحنبل گفته

َهبی گفته است صحیح نیست.
َ
 أحادیث ضعیفان آورده است و ذ

یاسین ِعجلی از «تخریج کرده زنجیر سند آن چنین است:  س  ابن ماجه حدیثی از علی )١١

فرمود: مهدی از ما  ص فه از پدرش از جدش روایت کرده که پیامبرابراهیم بن محّمد بن حنی

 ».کند! او در یک شب جهان را اصالح می هخاندان رسالت است که خدا به وسیل

...... بخاری گفته است در آن نظر است و این جمله در اصطالح بخاری از تضعیف بسیار 

َهبی در » ملکا«کند و ابن َعِدی در  شدید در خصوص اشخاص حکایت می
َ
این حدیث » میزان«و ذ

َهبی گفته است او به همین حدیث معروف است. را آورده
َ
 اند ولی بر سبیل انکار وی و ذ

                                           
وع« -١

ُ
 حدیثی است که سند آن کامل نباشد یعنی از وسط یا آخر سند آن نام یک یا چند تن مذکور نباشد.» مرف
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َبرانی در ُمعَجِم أوَسط حدیثی از علی )١٢
َ

ای «گفت:  ص تخریج کرده که وی به پیامبر س ط

رسول خدا، آیا مهدی از ماست یا از دیگران؟ پیامبر فرمود بلکه مهدی از ماست، خدا به ما جهان را 

ما پس از  هبخشد و به وسیل کند همچنان که به ما آغاز کرد و به ما مردم را از شرک رهایی می ختم می

دشمنی ناشی از شرک، ما پس از  هکند همچنان که به وسیل های آشکار تألیف قلوب می دشمنی

گفت: آیا مردم آن  س دلهای آنان را به هم نزدیک کرد و آنان را یکدل و مّتحد ساخت. آنگاه علی

 (انتهی)». زمان مؤمن خواهند بود یا کافر؟ پیامبر فرمود: گروهی مفتون و گروهی کافر خواهند بود

ِهیَعه«در زنجیر سند این روایت نام 
َ
ضعیف است و همه او را براین  آمده که» )١(عبدالله بن ل

شود که از عبدالله هم ضعیف تر است  شناسند و هم نام َعمرو بن جابر َحضَرمی دیده می صفت می

ام که او دروغگو  و احمد بن َحنبل گوید: از جابر أحادیث منکری روایت شده است و من خبر یافته

هیَعه شیخی أحمق و سست خرد بوده بوده و َنسائی گفته: مورد اعتماد نیست و هم گفته است: اب
َ
ن ل

که با ما نشسته بود همین که ابری در آسمان  درمیان أبرهاست و درحالی  گفت علی است که می

 گفت: آن علی است که درمیان ابر گذشت!. دید، می می

َبرانی از علی) ١٣
َ

فرمود: در آخرالّزمان  ص پیامبر«حدیثی تخریج کرده است که:  س ط

گردند که به دست آوردن آنان مانند به  شوند و چنان ناپدید می آید که مردم آواره می ید میای پد فتنه

شود پس مردم شام را ناسزا مگویید بلکه فتنه انگیزاِن  دست آوردن َزر در کان (= معدن) دشوار می

شت که برند، دیری نخواهد گذ هم به سر می )٢(آنان را نکوهش کنید زیرا درمیان مردم شام أبدال

مردم را  هابری پر از رعد و برق و بیمناک از آسمان به مردم شام نازل خواهد شد بدان سان که هم

پراکنده خواهد کرد و چنان مرعوب خواهند گردید که اگر روباهان هم با آنان به نبرد برخیزند بر 

یان او سه رایت کند که سپاه ایشان چیره خواهند شد و در این هنگام کسی از خاندان من قیام می

(بند) خواهند داشت، آنکه زیاده گوید پانزده هزار و آنکه کم گوید دوازده هزار بر شمارد و شعار 

ش) خواهد بود! و هفت رایت (بند) با ایشان روبرو می
ُ
ش بک

ُ
شوند و در  ایشان أِمت أِمت (یعنی بک

کشد و ألفت و نعمت  می آنان را هزیر هر بندی مردی است که خواستار پادشاهی است پس خدا هم

 (انتهی)». گرداند و سرزمین دور و نزدیک و رأی و تدبیر مسلمانان را به آنان باز می

ِهیَعه است که ضعیف می
َ
 باشد و حال او معروف است..... در زنجیر حدیث َعبدالله بن ل

                                           
 نیز از اوست. ۲۳و  ۱۸روایت  -١

 کتاب حاضر مراجعه شود. ۹۲ هصفح هبه حاشی -٢
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یل از محّمد بن حنفّیه حدیثی  س حاکم در مستدرک از علی) ١٤
َ

ف
ُّ

تخریج کرده به روایت أُبوالط

مهدی از وی سؤال  هبودیم مردی دربار س روزی در نزد علی«است که محّمد بن حنفّیه گفته است: 

هفت را نشان داد و آنگاه گفت: این أمر  هکرد علی گفت: هیهات! سپس با َبست و گشاِد دست شمار

مهدی قومی گرد  شود! و خدا برای که اگر مرد بگوید خدا، کشته می در آخرالّزمان خواهد هنگامی

ه می
ّ
سازد و همه یکدل و  اند ولی خدا دلهای آنان را به هم نزدیک می های ابر پراکنده آورد که مانند تک

که  یک از کسانیسبب داخل شدن هیچکس وحشت ندارند و بهباشند چنانکه از هیچ یکرأی می

جنگ آوراِن بدر است نه در  هآنان به انداز هگردند شمار شوند شاد و مغرور نمی داخل ایشان می

 هآنان به انداز هگذشته کسی بر ایشان سبقت جسته و نه در آینده نظیر آنان پیدا خواهد شد و شمار

یل گوید: ابن حنفّیه پرسید آیا 
َ

ف
ُّ

أصحاب طالوت خواهد بود که با ا و از رود گذشتند. أّبوالط

ه خواهی آن را بدانی؟ گفتم آری. گفت: مهدی از میان ای می
ّ
َبیس و أحَمر که در مک

ُ
ن دو کوه [اُبوق

آید. گفتم ناچار به خدای سوگند اینجا را ترک نخواهم کرد تا هنگامی که زنده  واقع اند] بیرون می

ه درگذشت
ّ
 ».باشم و او در آنجا یعنی مک

ُهبی و ُیوُنس بن أبی
َ
وان اسحاق است و بخاری برای او به عن ..... در زنجیر اسناد آن نام عّمار ذ

استدالل حدیثی تخریج نکرده بلکه به قول او استشهاد جسته است گذشته از اینکه بدین موضوع 

 شود..... . تشّیع عّمار ذهبی هم ضمیمه می

َسعد «تخریج کرده که زنجیر اسناد آن چنین است:  س ابن ماجه حدیثی از أَنس بن ماِلک) ١٥

بن عّمار و وی از اسحاق و او از  َمةامی و او از ِعکرِ بن َعبدالمجید از جعفر و او از علّی بن زیاد یم

گفت: ما  می ص عبدالله بن مسعود و او از أَنس روایت کند که أ نس گفت شنیدم رسول خدا

لب بزرگان و سادات أهل بهشت
ّ

ایم، من و حمزه و علی و جعفر و حسن و حسین  فرزندان عبدالمط

 (انتهی) ».و مهدی

ق دانستهبن عّمار.... ب هِعکِرمَ 
ّ
اند و أبوحاتم رازی گفته است  رخی او را ضعف و برخی او را موث

س است و حدیث او پذیرفته نمی
ّ
ِل

َ
علّی بن « هشود مگر آنکه به سماع آن تصریح کند. و دربار او ُمد

َهبی در »زیاد
َ
وری  گفته است نمی» میزان«، ذ

َ
دانیم او کیست..... و أّما سعد بن عبدالحمید..... ث

مسائلی فتوی  هی در خصوص او یاد کرده است گویند بدان سبب که ثوری دیده است او دربارسخنان

کند و ابن حّبان گفته است او از کسانی است که خطای وی فاش است و از این  دهد و خطا می می

عی است که  او استدالل نمی هرو به گفت
ّ

شود و احمد بن َحنبل گفته است سعد بن عبدالحمید مد
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که مردم منِکر این اّدعای او هستند و  ردن کتب مالک را سماع کرده است در صورتیعرضه ک

 گویند او در بغداد است و به حّج نرفته پس چگونه آنها را سماع کرده است؟!. می

حاکم در مستدرک خود حدیثی به روایت مجاهد از ابن عّباس و موقوف بر وی [یعنی  )١٦

مجاهد گفته است که عبدالله بن عّباس «] تخریج کرده است: )١(رسد نمی ص که به پیامبر حدیثی

کردم.  شنیدم که تو مانند اعضای خاندان پیامبری، این حدیث را برای تو نقل نمی گفت اگر نمی

گویم که از شنیدن آن ِاکراه دارند سپس  ماَند و آن را به کسانی نمی مجاهد گفت این گفتار در پرده می

اح و ُمنِذر و منصور و مهدی!  گفت چهارتن از ما خاندان پیامبر گفت عبدالله بن عّباس
ّ

اند: َسف

اح چه بساکه یاران و 
ّ

مجاهد گفت: این چهار تن را برای من تشریح کن. ابن عّباس گفت: أّما سف

بخشد و حال  کرانی به مردم می أنصار خود را بکشد و از دشمن خود درگذرد(!!) و أّما ُمنِذر ثروت بی

دارد و أّما منصور نیمی  نظر خودش عظمی ندارد و مقدار اندکی از آن مال برای خود نگه می آنکه به

شود و همچنانکه دشمنان پیامبر تا  اعطا شده بود به وی اعطا می ص از نصرتی که به پیامبر خدا

 مسافت دو ماه راه از وی در بیم بودند دشمنان منصور هم تا مسافت یک ماه راه از وی در هراس

کنده از جور و  خواهند بود. و أّما مهدی کسی است که زمین را پر عدل و داد می کند از آن پس که آ

های جگر (= زر و سیم درون)  و زمین پاره )٢(شوند ستم بوده است و بهائم از درندگان آسوده می

 (انتهی)». باشد دهد و [آن] زر و سیم همانند ستونی در بزرگی می خود را بیرون می

..... این حدیث..... به روایت از اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر است که وی از پدرش نقل 

کرده و اسماعیل ضعیف است و پدرش ابراهیم هرچند ُمسِلم برای او حدیث تخریج کرده است ولی 

 اند. رجال حدیث او را به ضعف نسبت داده بیشتر

و )١٧
َ
وبان حدیثی تخریج کرده که ث

َ
سه «فرمود:  ص بان گفته است رسول خداابن ماجه از ث

خیزند و در نزد شما کشته  باشند در دوران بزرگی شما به نبرد بر می تن که هرسه فرزند خلیفه می

کشند  شوند و شما را آنچنان می شوند آنگاه رایات (بندهای) سیاه از جانب مشرق برافراشته می می

نی فرمود که آن را به یاد ندارم سپس گفت هرگاه او را اند. آنگاه سخ که هیچ قومی را بدان سان نکشته

 هببینید با وی بیعت کنید و به سوی او بشتابید هرچند به زانو برروی برف باشد چه او مهدی خلیف

 (انتهی)». خداست!

                                           
 کتاب حاضر. ۹۰ هصفح ۴ هشمار هر.ک حاشی -١

 شوند؟!!. یعنی درندگان گیاهخوار می -٢
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ُبوِقالب
َ
َهبی و دیگران وی را  ِجرمی هم دیده می ه..... در زنجیر اسناد [این حدیث] نام ا

َ
شود که ذ

 
ّ
ِل

َ
وری است که مشهور به تدلیس است و هر  س دانستهُمد

َ
اند و هم در ز نجیر اسناد آن نام سفیان ث

یک از آن دو تن به ذکر زنجیر حدیث پرداخته و حدیث را ُمَعنَعن آورده و تصریح به سماع حدیث 

یر اسناد آن پذیرند و هم نام عبدالّرّزاق بن َهّمام در زنج اند و از این رو حدیث آنان را نمی نکرده

وجود دارد که به تشّیع معروف بوده و در پایان دوران زندگی کور شده و أحادیث را با هم آمیخته 

فضائل أحادیثی نقل کرده است که هیچ کس با او بر  هاست! ابن َعدی گفته است که عبدالّرّزاق دربار

 اند. (انتهی) آنها موافقت نکرده و او را به تشّیع نسبت داده

ابن ماجه به روایت از عبدالله بن حارث بن جزء َزبیدی حدیثی تخریج کرده که از طریق و  )١٨

هیَعه
َ
و او را ابوُزرعه و وی از َعمرو بن جابر َحضَرمی و او از عبدالله بن حارث بن جزء  )١(ابن ل

ن آیند و برای مهدی کار را بنیا مردمی از مشرق بیرون می«گفت:  ص روایت کرده است که پیامبر

 ».کنند! گذارند یعنی سلطنت و قدرت او را مستحکم می می

هیَعه روایت کرده است و ما در ضمن حدیث علی
َ
  طبرانی گفته است این حدیث را تنها ل

هیعه ضعیف است و هم 
َ
که آن را طبرانی در ُمعَجِم أوَسِط خود تخریج کرده بود یاد کردیم که ابن ل

 تر است!. جابر از وی ضعیفیاد آور شدیم که شیخ وی َعمرو بن 

َبّزار در مسند خود و هم طبرانی در معجم أوسط خویش از أبوهریره حدیثی تخریج  )١٩

روایت کند که فرموده است:  ص اند که عبارت آن از طبرانی است و أبوهریره از پیامبر کرده

نه هشت وگرنه نه مهدی میان أّمت من خواهد بود اگر دوران فرمانروایی او کوتاه باشد هفت وگر«

اند.  سال(؟!) خواهد بود. أّمت من در روزگار وی چنان متنّعم خواهد شد که همانند آن متنّعم نشده

پی بر ایشان باران خواهد فرستاد و زمین هیچ یک از گیاهان خود را ذخیره نخواهد کرد  در  آسمان پی

گوید: ای مهدی  خیزد و می بر میوار در دسترس مردم قرار خواهد گرفت چنانکه مرد  و ثروت خرمن

 ».گوید: برگیر! مرا ثروتی بخش و او می

اند این حدیث را تنها محّمد بن مروان ِعجلی نقل کرده و بّزار افزوده است که  بّزار و طبرانی گفته

معلوم نیست هیچ کس او را متابعت کرده باشد..... ابوُزرعه گفته است حدیث او نزد من پذیرفتنی 

کند  بدالله بن أحمد بن َحنبل گفته است دیدم محّمد بن مروان ِعجلی أحادیثی را نقل مینیست و ع

و من حضور داشتم و به عمد آنها را ننوشتم و آنها را فرو گذاشتم و حال آنکه برخی از اصحاب ما آن 

 نوشتند و گویی ابن حنبل با این بیان او را تضعیف کرده است. را می

                                           
 نیز هست. ۲۳و  ۱۲ هوی را وی حدیث شمار -١
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در مسند خود به روایت از أبوهریره حدیثی بدین سان تخریج کرده است: ابوَیعلی موِصلی  )٢٠

آید مگر آنکه  به من خبر داد که رستاخیز پدید نمی ص أبوهریره گفت دوست من أبوالقاسم«

انگیزد تا به حّق باز گردند.  درمیان مردم مردی از خاندان من ظهور کند و او آنقدر مردم را برمی

تی فرمانروایی می
ّ

کند؟ فرمود: پنج ودو! گفتم: مقصود از پنج ودو چیست؟ گفت:  پرسیدم: چه مد

 (انتهی)». دانم!! نمی

آن گفته  هاین سند نام بشیر بن َنِهیک است، بدان استدالل نتوان کرد و أبوحاتم دربارهرچند در 

ری«شود..... در زنجیر اسناد آن نام  است بدان استدالل نمی هم دیده » مرجابن رجاء يَشكُ

 اند..... و یحیی بن معین او را ضعیف دانسته.... . وی اختالف کرده هشود که دربار می

ار در مسند خویش و هم طبرانی در معجم کبیر و أوسط خود حدیثی به روایت از ابوبکر بّز  )٢١

رَّ 
ُ
ّره گفت پیامبر«اند که  بن ایاس بدین سان تخریج کرده ةق

ُ
فرمود: هرآینه زمین پر از جور و  ص ق

ستم خواهد شد و هرگاه چنین شود خدا مردی از میان خاندان من برخواهد انگیخت که نام او نام 

و او زمین را پر از داد و عدل خواهد کرد از آن پس که پر از  )١(م پدرش نام پدر من خواهد بودمن و نا

جور و ستم بوده است. در آن هنگام آسمان به هیچ رو از باران دریغ نخواهد کرد و زمین هیچ یک از 

واهد گیاهان خود را نخواهد اندوخت وی درمیان شما هفت یا هشت یا نه یعنی سالیانی درنگ خ

 (انتهی)». کرد

شود که هر دو  در زنجیر سند این حدیث نام داود بن محبر بن قحزم به روایت از پدرش دیده می

 بسیار ضعیف اند.

طبرانی در ُمعَجم أوَسِط خود حدیثی به روایت از أّم حبیبه بدین سان تخریج کرده است:  )٢٢

آیند و در  ی مشرق بیرون میگفت: مردمی از سو می ص أّم حبیبه گفت شنیدم رسول خدا«

رسند زمین آنان را در خود  خداست و همین که به بیابان می هجستجوی مردی هستند که نزدیک خان

برد.  برد و آنان که عقب مانده باشند نیز همین که بدان سرزمین برسند زمین آنان را فرو می فرو می

شوند؟ فرمود  وند به چه سر نوشتی گرفتار میر ای پیامبرخدا کسانی که از روی ِاکراه بیرون می  گفتم

انگیزاند ولی هر کسی را  گردند سپس خدا مردم را بر می آنها هم به سرنوشت دیگر مردم دچار می

 (انتهی)». بروفق نّیتی که دارد

                                           
جاَهلدرحالیکه نام پدِر مهدِی ما، َحَسن است نه عبدالله.  -١

َ
 )(فالت
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بن أبَرش است که ضعیف است و هم نام محّمد بن  هدر زنجیر اسناد این حدیث نام َسلَم 

س اس
ّ
ِل

َ
شود ُجز  ت و حدیث را ُمَعنَعن روایت کرده است و چنین حدیثی پذیرفته نمیاسحاق که ُمد

 اینکه سماع آن را تصریح کند.

 ص ابن ُعمر گفت پیامبر«حدیثی بدین سان تخریج کرده است که » ابن ُعمر«طبرانی از  )٢٣
ست راست طالب در دست چپ و عّباس در د درمیان چند تن از مهاجران و أنصار بود و علّی بن أبی

وی بودند، ناگاه عّباس و مردی از أنصار با یکدیگر به بدگویی و نکوهش پرداختند و آن مرد که از 

دست عّباس و دست علی را در دستان خود  ص خویی کرد. آنگاه پیامبرأنصار بود با عّباس درشت

گرفت و گفت در آینده از پشت این (= عّباس) کسی بیرون خواهد آمد که ز مین را پر جور و ستم 

خواهد کرد و از پشت این (= علی) کسی که زمین را پر عدل و داد خواهد نمود و هرگاه آن روزگار را 

آید روی آ ورید، چه او علمدار  وی مشرق بیرون میدر یابید بر شماست که به جوان تمیمی که از س

 (انتهی)». مهدی خواهد بود

هیَعه«در ز نجیر اسناد این حدیث نام عبدالله َعمری و 
َ
 اند. است که هر دو ضعیف» )١(عبدالله بن ل

بدین  ص طبرانی در ُمعَجم أوسط خود حدیثی از طلحه بن عبدالله به روایت از پیامبر )٢٤

دیری نخواهد گذشت که فتنه و آشوبی آنچنان برپا خواهد شد «ده است که فرمود: سان تخریج کر

گری از  که هر جانب آن را فرونشانند از سوی دیگر آن فتنه برانگیخته خواهد شد تا آنکه منادی

 (انتهی) ». دهد که أمیر شما فالن است! آسمان ندا در می

ی بن َصبا نَّ
َ
باشد. گذشته از این در  ح است که بسیار ضعیف میدر زنجیر اسناد این حدیث نام ُمث

نس به این موضوع، آن را در فصول و 
ُ
ثان از لحاظ ا

ّ
حدیث نام مهدی تصریح نشده است بلکه محد

 اند!. أحوال مهدی آورده هترجم

ّیۀ أحادیثی که أئّم 
ّ
مهدی و ظهور وی در آخرالّزمان تخریج  هحدیث آنها را دربار هاین است کل

 أحادیث مزبور چنانکه دیدی به ُجز قلیل و بلکه کمتر آنها خالی از انتقام نیست. اند و کرده

شوند که محّمد بن خالد جندی آن را از  و چه بسا منکران این موضوع، متمّسک به حدیثی می

أبان بن صالح و او از أبوعّیاش و وی از حسن بصری و او از أَنس بن مالک بدین سان روایت کرده 

به ُجز عیَسی بن َمریم مهدیی وجود «حدیث کرد که فرمود:  ص س بن مالک از پیامبراست که أنَ 

 ».نخواهد داشت

                                           
 است. ۱۸و  ۱۲وی راوی حدیث  -١
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محّمد بن خالد جندی گفته است که او مورد اعتماد است و بیهقی گفته  هیحیی بن معین دربار

ام و وی گفته است که او مردی گمن هتنها محّمد بن خالد به روایت آن اختصاص یافته و حاکم دربار

مجهول است و در کیفّیت اسناد آن نیز اختالف شده است چنانکه یک بار چنانکه یاد کردیم روایت 

دهند و بار دیگر آن را از محّمد بن خاِلد از  کنند و آن را به محّمد بن ِادریس شافعی نسبت می می

کنند! بیهقی گفته است روایت محّمد بن  روایت می )١(به طور مرسل ص أبان از حسن از پیامبر

منقطع  ص خالد رجوع شده است و او مجهول است و سند از أبان، متروک است و از حسن از نبی

 است و فی الجمله حدیث ضعیف و مضطرب است.

این است که ُجز عیسی کسی در » به ُجز عیسی مهدیی نیست«اند معنای اینکه:  برخی هم گفته

خواهند با این تأویل استدالل کردن به آن را رّد کنند یا میان آن و دیگر  گوید و می نمی مهد سخن

 أحادیث مربوط به مهدی جمع نمایند..... .

مان آنان دربار
ّ

اند بلکه سخن  هیچ یک از این مسائل بحث و تحقیق نکرده هو أّما متّصوفه: متقد

 »!!.وجد«و » حال«آید مانند  از آنها به دست میبه أعمال و نتائجی است که  همجاهد هایشان دربار

و اعتقاد به امامت وی و   و سخنان امامّیه و رافضیان شیعه در خصوص برتری دادن علی

جانشینی او و تبّری از شیخین (= ابوبکر و عمر) بوده است چنانکه  هدربار ص اّدعای وصّیت پیامبر

و کتب بسیاری  ندی به امام معصوم معتقد شدندپس از چدر ضمن مذاهب ایشان یاد کردیم آنگاه 

معتقدات و مذاهب تألیف گردید. سپس از میان آنان گروه اسماعیلیان پدید آمدند که به ألوهّیت  هدربار

عی هستند و گروه دیگری از ایشان رجعت هر یک از امامان را به نوعی از تناسخ  هامام به گون
ّ

حلول مد

اند و  کنند(!!) و گروهی از آنان منتظر بازگشت فرمانروایی به خاندان پیامبر یا به طور حقیقت اّدعا می

 کنند(!!). د میدر این باره از أحادیثی به ُجز آنچه ما از أحادیث مربوط به مهدی در پیش گفتیم، یا

کشف و ماورای حّس، سخن به میان آمد و بسیاری از  هآنگاه درمیان متصّوفۀ معاصر نیز دربار

متصّوفه به طور مطلق قائل به حلول و وحدت شدند و با امامّیه و رافضیان در این عقیده شرکت 

بودند و هم متصّوفه به ُجستند چه [برخی از] ایشان معتقد به ألوهّیت امامان یا حلول خدا در ایشان 

 )٢(امام و نقیبان همند شدند و گویی آنها در این عقیده از مذهب رافضیان دربار قطب و أبدال عقیده

                                           
چند راوی از آن  حدیث ُمرَسل عبارت است از حدیثی که اسناد آن از آخر سلسله ُروات ناقص بوده و نام یک یا -١

 افتاده باشد.

دار را مور جماعتی را گویند و نقیِب أشراف و سادات کسی است که به امور و  ، رئیس و زعیم و عهده»نقیب« -٢

 کند . احوال ایشان رسیدگی می
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تقلید کردند و أقوال شیعیان را با عقائد خود درآمیختند و در دیانت، مذاهب ایشان را اقتباس کردند 

ی که مستند طریقت خود در پ
ّ

آن  س وشیدن خرقه را این قرار دادند که علیو در آنها فروفتند به حد

را بر حسن بصری پوشانیده و از وی عهد با التزام طریقت گرفته بود..... در صورتیکه از طریق 

 .)١(»ای دانسته نشده است..... چنین واقعه صحیح

ون«مفید است که خوانندگان محترم بدانند 
ُ

ران متصّوفه را که در» ابِن خلد
ّ

 هبارتعدادی از متأخ

بیشتر کلمات ایشان «گوید:  آنها می هرا نام برده و دربار» ِابِن َعَربی«اند از جمله  سخن گفته» مهدی«

زها و أمثال است و به ندرت به صراحت سخن  هفاطمی[موعود] به منزل ه(= متصّوفه) دربار
َ

غ
ُ
ل

مه، ج ٦٣٢صکنند! ( گویند و مفّسراِن سخنان ایشان گاهی موضوع را به صراحت بیان می می
ّ

 ).١مقد

از وی نقل کرده گفته است که » واطیل ِابِن ابی«ابن عربی در ضمن مطالبی که «فرماید:  و نیز می

ر از خاندان پیامبر
َ

خواهد بود و ظهور او پس از گذشتن  ل و از نسل فاطمه ص آن امام منتظ

از هجرت روی خواهد داد! و سه حرف مزبور را به منظور به دست آوردن عدد آنها به » خ، ف، ج«

برابر عدد سه » ج«برابر هشتاد و » ف«برابر ششصد و » خ«حساب جمل ترسیم کرده است که 

رن هفتم است و چون این شود و مقارن آخر ق است که رویهمرفته ششصد و هشتاد و سه سال می

دان آنان پیش
ّ
بینی مزبور را بدین سان توجیه عصر سپری گردید و فاطمی ظهور نکرد برخی از مقل

ت مولد او بوده است و ظهور او را به مولدش تعبیر کردند!! و گفتند 
ّ

کردند که مقصود از آن، مد

مغرب ظهور خواهد کرد!  هیخروج وی نزدیک هفتصد و ده خواهد بود و او امامی است که از ناح

ر بر حسب گفت» واطیل ابن أبی«
َ

د امام منتظ
ّ
ابن عربی در سال ششصد و  هگوید: هرگاه روز تول

مه، ج ٦٣٤هشتاد و شش باشد سّن او هنگام خروج بیست و شش سال خواهد بود (ص 
ّ

 ).١مقد

ماجری ندارد أّما این   نظر از اینکه این مهدی ربطی به پس امام حسن عسکری صرف

کسی انداخت که اّدعای پیغمبری کرده و پیروانی گرد آورده بود آما سرانجام به  هنگارنده را به یاد قّص 

خود آمد و پشیمان شد و اعتراف کرد که پیغمبر نیست و دروغ گفته است أّما پیروانش نپذیرفتند و به 

خواهد  او پیامبر است و می گفتند پذیرفتند! یک بار می ها و توجیهات مختلف سخنش را نمی بهانه

خواهد  گفتند او پیامبر است و با این سخن می تواضع کند و به ما رسم تواضع را بیاموزد! یا می

گفتند مقصود او آن است که من  ضعف وقّوت ایمان ما را نسبت به خودش امتحان کند!! یا می

ذا...... با أنواع ای َورای نبّوت هم دارم نه اینکه بخواهد نبّوت خود را ان مرتبه
َ
کار کند!! وهک

                                           
ون همقدم«مطلب را در جلد أّول کتاب  هبقی -١

ُ
لد

َ
 دنبال کنید.» ِابِن خ
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ای عادت  پذیرفتند!! هزار أفسوس بر پیروان خرافی که اگر به عقیده ها، پیامبرنبودنش را نمی بافندگی

 َمآ  نَتَّبِعُ  بَۡل ﴿گویند:  کنند و می دارند و هیچ دلیلی را قبول نمی کنند به هیچ وجه از آن دست بر نمی
لۡ 
َ
ٓ  هِ َعلَيۡ  َناَفيۡ � ٓ ءَ َءابَا أّما قرآن کریم  ».کنیم!! ایم، پیروی می بلکه از آنچه نیاکان خویش را بر آن یافته« ﴾نَا

َولَوۡ ﴿در جوابشان فرموده: 
َ
ٓ  َ�نَ  أ آیا [از « ].١٧٠[البقرة:  ﴾َتُدونَ َوَ�َ�هۡ  ا ٔٗ َشۡ�  قِلُونَ َ�عۡ  َ�  ؤُُهمۡ َءابَا

 .»رهیافته نبودند!!کنند] گرچه که نیاکانشان خرد نورزیده و  نیاکان پیروی می

 اي بر مطالعۀ أخبار مهدي مقدمه
که  مهدی موعود آمده است. مشهورترین کتابی هپردازیم به أخباری که در کتب ما دربار اکنون می

مجلسی است. ما به اختصار أبواب مربوط به مهدی را » بحار األنوار«أخبار مهدی را گرد آورده 

سانیم تا خود قضاوت نموده و مالحظه کنند که این أخبار نه با  میبررسی کرده و به نظر خوانندگان 

عقل موافق است نه با قرآن کریم و اگر کسی اندکی فکر کند به نا درستی این أخبار و دروغگویی 

عی عقل و علم بوده برد. جای تعّجب است از کسانی بافندگاِن آنها پی می
ّ

اند چگونه این أخبار  که مد

توان یافت! ناگفته نماند  ند؟!! أخباری که حّتی یک حدیث درست مقبول در آنها نمیا را ترویج کرده

 کنیم. که ما در این کتاب، در معّرفی ُروات به أقوال علمای رجال شیعه استناد می

 هأّما پیش از پرداختن به أحادیث الزم است برای ممانعت از عوامفریبی علما، چند نکته را دربار

 أحادیث منظور، به یاد داشته باشیم:

لعین از تاریخ می أّول:
ّ

َمویان را داشته و  مط
ُ
دانند که ابتداء عّباسیان و طرفدارانشان که قصد انقراض ا

اقدام کردند  -از قبیل أحادیث رایات-خواستند خود جانشین آنها شوند به جعل أحادیث موعود  می

 از جمله ِفَرِق مختلف شیعه از قبیل اسماعیلیان و.... ت داشتند ـسپس سایر جماعات که با عّباسیان رقاب

أحادیث موعود پرداختند تا پیروان خود  هـ نیز به تأّسی از عّباسیان به نفع رهبران گروه خود به جعل و اشاع

 مذاهب اسالمی این  قیام نگه هرا از دست ندهند و آنها را آماد
ِ

فین ساده لوح
ّ
أخبار باقی دارند! متأّسفانه مؤل

مین 
ّ
تی أحادیث مذکور جزئی از اعتقادات مذهبی گردید و متکل

ّ
ی به قبول کرده و پس از مد

ّ
مانده را تلق

 ها در تقویت و تحکیم این عقیده کوشیدند!!. تراشیمتعّصب نیز أنواع و أقسام دلیل

کثر این روایات، معلوم می دّوم: که مّتکی به علم -رع شا هشود که از ناحی آنکه به اندک تأّملی در أ

صادر نشده است زیرا واضح است که گوینده تصّوری از تغییرات  -منتهای إلهی است مطلق و بی

 هجهان و جهانیان را مشابه نحو هشود، نداشته و آیند زندگی بشر واقع می هبسیار زیادی که در نحو

مونه از اینگونه أحادیث را در  پنداشته است!! چنانکه یک ن زندگی مردم در قرن دّوم و سّوم هجری می
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 اید. مالحظه کرده -که در آغاز کتاب حاضر آمده است- ]٤٨ص: مهدی موعود و غیبت او[ همقال

موعودی که در  -اند چنانکه برخی از علمای اسالم نیز گفته -آنکه باید توّجه داشته باشیم  سّوم:

کرم که گاهی نویسندگان  شود درحالی یتطبیق م ص کتب و آثار یهود و نصاری آمده، با رسول أ

  کنند مقصود از بشارات مذکور را پسر موهوم حضرت امام حسن عسکری عوامفریب سعی می

کرم قلمداد کنند!! نمونه خیانت در «را در جلد اّول کتاب شریف  ص ای از بشارات به پیامبر أ

 فرمایید.به بعد) مالحظه  ٣٣(ص » در انتظار پیامبر موعود«فصل » گزارش تاریخ

یم به مندرجات جلد  اینک می  بحار ۵۱پرداز

خواند که این سخن باطلی است.  می» نور األنوار«امام ثانی عشر را  ١مجلسی قبل از باب 

حکما و فالسفه و شیخّیه به فکر ناقص خود خدا را خالق عقل أّول یا صادر أّول یا نوراألنوار 

مۡ  َفةٍ �ُّطۡ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  إِنَّا﴿دانند أّما خدا فرموده:  می
َ
همانا ما انسان را « ].٢[اإلنسان:  ﴾َشاٖج أ

اند نه از نور. همچنین  و هر انسانی حّتی انبیاء و اولیاء از نطفه خلق شده »ای آمیخته آفریدیم از نطفه

ٰ ﴿خدا خالق صادر اّول نیست بلکه خالق همه چیز است که فرموده:  ُ ٱ لُِ�مُ َ�  لِقُ َ�ٰ  َر�ُُّ�مۡ  �َّ
ٓ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ َّ�

َ
این است خداوند (که) پروردگار شما «]. ٦٢[المؤمن:   ﴾٦٢ فَُكونَ تُؤۡ  فَ�

هرچیزی است هیچ معبودی ُجز او (به حّق) نیست پس کجا و چگونه (از خدا) گردانیده  ه(و) آفرینند

ٓ ٱ نَاَخلَقۡ ﴿همانطور هم فرموده:  ﴾نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ ﴿و خدا همانطور که فرموده: . »شوید می َما  ءَ لسَّ
 ٱوَ 

َ
 .»آسمانها و زمین را آفریدیم« ﴾َض �ۡ�

ن«مجلسی امام ثانی عشر را  ة بن احلَسَ محان احلُجَّ خوانده در صورتی که خدای تعالی  »خليفة الرَّ

خرافاتیان که از خودخواهی  هشود تا جانشین و خلیفه بخواهد مگر به عقید غائب نشده و نمی

هی به انداز هخلیف هخراف هخواهند قبول کنند که خدا خلیفه ندارد. ما دربار نمی
ّ
ایم و  سخن گفته )١(الزم هالل

کنیم. (مراجعه شود) البّته باید دانست که انسانها، مصلح یا مفسد، مؤمن یا کافر،  در اینجا تکرار نمی

سابقین خود، زیرا انسانهای هرزمان جانشین و وارث  هخدا بلکه خلیف هاند أّما نه خلیف همه خلیفه

ن آنان را به ارث می نسلهای گذشته می
ّ

ما خلیفه هستیم. أّما  هبرند. بدین معنی هم باشند و قدرت و تمد

صورت قولی بدون مدرک منصوص و منصوب ِمن الله است در این هاگر منظور این باشد که او خلیف

حاد، بررسی نصوص امامت«ه کتاب شریف است و باید ب
ّ
مراجعه » قلمداران«تألیف مرحوم » شاهراه ات

 دلیل و خرافات جاری است. شود. مالحظه کنید که از همان آغاز کتاب سخنان بی

                                           
 . ۴۱۱تا ۴۰۶ص » عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«ر.ک. تحریر دّوم  -١





 

 

 

 

 

 

 

 و أحوال أمه )١(: باب والدته1

د او مجهول در باب 
ّ
 سال تول

ً
 و نقیض آورده است: مثال

ّ
د او و أحوال مادرش چندین قول ضد

ّ
تول

روایت کرده که سال  ٢. و در ص ١٥و همچنین در ص  ٢٥٦گوید در سال  می ٤است، زیرا در ص 

د او در سال 
ّ
د شده است. و در ص  ٢٥٨گوید سال  ٢٣باشد، و در ص  می ٢٥٥تول

ّ
روایت  ٢٥متول

د گردیده  ٢٥٤ورایت نموده که در سال  ١٦به دنیا آمده است. و در ص  ٢٥٧ل نموده در سا
ّ
متول

د او معلوم نیست!!. است. با توّجه به مجموع این روایات فقط می
ّ
 توان گفت که سال تول

د: در ص 
ّ
رمضان. و در  ٢٣روایت کرده که  ٢٣ هشعبان، و در صفح ١٥روایت کرده  ٢أّما روز تول

ماه  هاو که شب نیم هروایت کرده از حکیمه عّم  ١٩ربیع األّول، و در ص  ٩روایت کرده در روز  ٢٤ص 

د شده است. و در ص 
ّ
نقل  ١٥شعبان پا به جهان گشود. و در ص  ٣روایت کرده در  ٢٥رمضان متول

د او بوده است. و در  هشب جمع روایت کرده که ١٦شعبان. و در ص  ٨کرده که در روز 
ّ
ماه رمضان تول

م کرد و شهادتین گفت و چند آیه از قرآن  ١٩ص 
ّ
از عّمه او حکیمه نقل کرده که چون به دنیا آمد تکل

ُ ٱوَ ﴿قرائت کرد!! و این مخالف قرآن است که فرموده:  خۡ  �َّ
َ
َ�ٰ  ُ�ُطونِ  ّمِنۢ  رََجُ�مأ مَّ

ُ
 َ�  تُِ�مۡ أ

که هیچ های مادرانتان برون آورد درحالی و خداوند شما را از شکم«]. ٧٨[الّنحل:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  لَُمونَ َ�عۡ 

دانست أّما این طفل  تا چهل سال از آیات قرآن هیچ نمی ص به اضافه اینکه رسول خدا ».دانستید نمی

 که به وجود آمده بود) وقت ورود به دنیا قرآن می
ً
راوی خواند!! و باز  که یکی از أتباع اوست (فرضا

از همین حکیمه ماجرای والدت را به شکل  ١٤در روایت » محّمد بن ابراهیم الکوفی«مجهولی به نام 

 طفل را  که از همین کتاب بحار معلوم می. درحالی)2(دیگری نقل کرده است
ً
شود که حکیمه اصال

 اند!!.  پرداخته). شما نگاه کنید چه دروغها به نام اسالم ساخته و ٣٦٤ندیده، بلکه شنیده است (ص 

                                           
 . ۶۲۳ص » عرض اخبار اصول...«رجوع کنید به تحریر دّوم   فرزند حضرت عسکری هدربار -١

 در ابتدای کتاب حاضر مراجعه شود.» مهدی و غیب او« هبه مقال -٢
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 مادر او که بوده است؟
د او نام مادرش نیز معلوم نیست چنانکه در ص 

ّ
الحسن  از ابی ٢باید گفت که مانند سال و روز تول

 صقیلروایت کرده که نام مادر او  ٢٣و  ٥است. و در ص  نرجسروایت کرده که نام مادر مهدی 

 است که در زمان حضرت عسکری فوت شده است.

 بنت یشوعا است.  ملیکهایت کرده که نام مادر او رو ٧در ص

یحانهحدیث آورده که نام مادر او  ١٥در ص   بوده است. ر

 بوده است. سوسننیز روایت کرده که نام مادر او  ١٥در ص 

 بوده. حکیمهروایت کرده که نام مادر او  ٢٣در ص 

 است. خمطحدیث آورده که نام مادر او  ٢٤در ص 

یمده که نام مادر او روایت نمو ٢٨در ص  باشد. و أّما ُروات این  دختر زید العلوّیه می مر

 أحادیث از نظر علمای رجال :

 منقول از کافی است. -١×

ينِ بَعضُ أصحابِنا« گوید: -٢× َ یکی از یاران ما مرا خبر داد!!. و معلوم نکرده آن بعض » أخربَ

ی مجهول اس
ّ
 ت.نامش چه بوده؟. عادل بوده یا فاسق؟ به کل

باشد و نامی از او در کتاب رجال نیست. او  روای آن حسین بن رزق الله است که مهمل می -٣×

که او نیز مهمل و مجهول است. » موسی بن محّمد بن القاسم«روایت کرده از مجهول دیگری به نام 

راویان. در  اند!!. این از أحوال شود مجهولی از مجهول دیگر برای ما امام و حّجت آورده پس معلوم می

د بودم و مامای او شدم، و او را  می ÷ این حدیث، حکیمه دختر حضرت جواد
ّ
گوید: من وقت تول

ای؟  را دیده ÷ اند آیا شما فرزند حضرت عسکری از همین حکیمه پرسیده ٣٦٤دیدم، ولی در ص 

 ام!. ام، ولی شنیده در جواب گفته: ندیده

 ل اومجهول و مذهب او نامعلوم است.روای آن حسین بن محّمد بن عامرکه حا -٤×

 راوی آن علّی بن محّمد مجهول الحال و مشترک بین چندین نفر است. -٥×

گویند چنین کسی وجود نداشته.  راوی آن حسین بن علّی الّنیسابوری که علمای رجال می -٦×

اند که چون  هباشند. و این دو مجهول روایت کرد او نقل کرده از نسیم و ماریه که هردو مجهول می

طفل به دنیا آمد عطسه کرد، و خود را حّجت خدا خواند!!، کسی نبوده از این راویان مجهول بپرسد 

تواند خود را حّجت بخواند. قرآن که  آیا خدا باید کسی را حّجت بخواند یا هر طفل صغیری می
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ه غیر آن، چه امام چه طفل باشد چ ].١٦٥[الّنساء: » پس از پیغمبر کسی حّجت نیست«فرماید:  می

 باشد و چه مأموم.

روایت کرده ابراهیم بن محّمد مجهول مشترک بین چند نفر و او روایت از نسیم خادم که  -٧×

 حالش معلوم نیست!.

 این روایت نیز مانند روایت قبل از نسیم خادم مجهول است. -٨×

 روایت شده از اسحاق بن ریاح که او مهمل و مجهول الحال است. -٩×

علی خیزارنی که حال او و مذهب او مجهول است. و او  روایت شده از ماجیلویه از ابی -١٠×

 روایت کرده از کنیزی که نه اسمش معلوم است و نه حال او!!.

کند از قطار کردن این روایات مجهوله آخر چه حّجتی و چه اصلی و  حال انسان تعّجب می

 ل ثابت کرد؟!!.توان با این اشخاص مجهول الحا فرعی را می

ل مجهول و او روایت کرده از ابی -١١×
ّ
 غانم الخادم که او نیز مجهول است. روایت کرده ابن المتوک

ل که ضعیف است. او روایت کرده از محّمد بحر که هم غالی  -١٢×
ّ

روایت کرده ابوالمفض

ان که مهمل و بوده و هم قائل به تفویض که موجب کفر است. و او روایت کرده از ِبشر بن سلیم

حال او مجهول است. ولی ممقانی خواسته به این روایت که از مادر امام زمان گفتگو کرده و او را 

توان حال او را معلوم  خریداری کرده او را توثیق کند که این اشتباه است. زیرا از خود این روایت نمی

 حال او معلوم و ثقه باشد تا بلکه باید  -از روباه پرسیدند شاهدت کیست؟ گفت: ُدمم!! -کرد. 
ً
قبال

اس یعنی برده فروش  که همین روایت در ذّم اوست زیرا میروایت او قبول شود. درحالی
ّ

گوید او نخ

 »رَشُّ انّلاِس َمن باَع انّلاَس «بدترین مردم خوانده است  ص بود. و برده فروش را رسول خدا
 !.»معّرفی کند خواهد برای ما مادِر حّجت را حال بدترین مردم می«

الّسابق. -١٣×
َ
 نیز از همان مرد مجهول برده فروش روایت شده ضعیٌف ک

روایت کرده محّمد بن اسماعیل مجهول از مجهول دیگری به نام محّمد بن  -١٧و  ١٤×

 ابراهیم الکوفی.

 اند. روایت کرده از حسن بن علّی بن زکرّیا که تمام علمای رجال او را ضعیف شمرده -١٥×

رجًال ِمن روایت کرده از مردی که نام و حال او مجهول است!! این هم شد حدیث؟ ( -١٦×
 = مردی از یاران ما)!!. أصحابنا

روایت کرده ماجیلویه از حسن بن علی نیشابوری که حال او مجهول است، و او روایت  -١٨×

الفتح که وجود او  بن أبی هکرده از مجهول دیگری به نام حسن بن المنذر، و او روایت کرده از حمز
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محّمد فرزندی داده شده است!! و نام او  معلوم نیست. و او گوید به من بشارت دادند که به أبی

 ذکر  اش جعفر است. درحالیکه بردِن نام او را حرام می محّمد و کنیه
ً
دانند ولی راوی نام او را صریحا

که این جعفر است. درحالی طفل ُمکّنای به أبیگوید آن  کرده است! دیگر آنکه این راوِی نامعلوم می

 ص رسول خدا هپیغمبر است. و کنی هاو کنی هگویند کنی برخالف روایات دیگری است که می
کثر روایاتی که تابه حال ذکر  ابوجعفر نبوده است. به اضافه اینکه خودش طفل را ندیده است. البّته أ

 شنیده بودند! شنیدن کی بود مانند دیدن؟. شد راویانش طفل مولود را ندیده بودند و فقط

اند  روایت کرده از حسن بن علّی بن زکرّیا که تمام علمای رجال او را ضعیف شمرده -١٩×

گذشت. او روایت کرده از محّمد بن خلیالن مجهول الحال و او از پدرش  ١٥چنانکه در حدیث 

ش مجهول الحال و او از غیاث بن 
ّ

َسِد مجهول الحال.مجهول الحال و او از جد
َ
 ا

باشند آیا یک پول سیاه ارزش دارد؟ این  صدهزار از این روایاتی که راویانش مجهول الحال می

تواند  دانند که صد کالغ به یک سنگ می اند و نمی چین کرده آقایان احادیث را بدون تأّمل کلوخ

که مهدی نور از باالی  سرش  پراند! حال ببینیم غیاث بن اسِد مجهول چه فرموده، فرموده من شنیدم

ُتق می
ُ
 کشد تا به باالی آسمانها!!. ت

باشند، ولی در این روایت یک مطلب خرافی دیگر  می ١٩روایانش همان روایان حدیث  -٢٠×

شوند، و خون نفاس ندارند، یعنی، مانند  گوید ما در أئّمه نفاس نمی وجود دارد و آن این است که می

 آیات إلهی است که خدا به رسول خدا فرموده:  سایر افراد بشر نیستند.
ّ

ٓ  قُۡل ﴿و این ضد ۠  إِ�ََّما نَا
َ
�  ٞ�ََ� 

عجیب است که در حدیث  »(ای پیامبر) بگو من بشری همسان شمایم« ].١١٠[الکهف:  ﴾لُُ�مۡ ّمِثۡ 

 و  حکیمه می ٢٦
ّ

گوید که روز سّوم رفتم دیدم مادر امام به حالت نفاس است!! آیا آن روایات ضد

 نقیض را چگونه باید قبول کرد؟!!.

 روایت شده از احمد بن حسن بن اسحاِق مجهول الحال. -٢١×

از حسن بن حسین علوی مجهول الحالی که گفته من حضرت عسکری را تهنیت  -٢٤و  ٢٢×

گفتم به والدت فرزندش. خیلی خوب آیا فرزند را دیده یا ندیده تهنیت گفته؟ روایت ساکت است. 

 یت او چه فایده دارد؟! البّته هیچ.حال صرف تهن

روایت کرده علّی بن محّمد بن حباب که حال او مجهول است. براستی روایات مردمان  -٢٣×

 تواند ثابت کند!. مجهول چه چیزی را می

 ٣٦٤ هحکیمه درصفحرا دیده ومامایی کرده ولی همینروایت کرده ازحکیمه که طفل -٢٥×

 ام، و خود او این حدیث را تکذیب نموده است!. ام ولی شنیده گوید من ندیده
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روایت کرده از علّی بن سمیع بن بنان که مجهول الحال و مهمل است، و او روایت کرده  -٢٦×

گوید مادر امام حالت  می ٢٠از حکیمه که مادر مهدی را در حال نفاس دیدم در حالی که حدیث 

 نفاس ندارد!.

هول و از حنظله بن زکریا که او نیز مجهول الحال روایت کرده از احمد بن علی مج -٢٧×

گوید امام یک روز به مانند  است. و این حدیث مانند أحادیث سابقه است، ولی خرافتی دارد که می

د  یک سال بزرگ می
ّ
گوید  باشد. در واقع می ساله می ١٥شود، یعنی، این طفل پانزده روز پس از تول

م«امام  ثلُكُ ٌ مِ م« نیست بلکه» بَرشَ كُ ريُ ٌ غَ  است!!.» بَرشَ

له بن زکرّیای مجهول الحال است و تمام علمای شیعه حدیث راوی مجهول  -٢٨×
َ

نیز از همان َحنظ

 اند، آنهم در أصول دین و عقاید؟!!. دانند. حال چگونه روایات این مجاهل را جمع کرده را معتبر نمی

حال راوی آن کیست؟ هیچ »!. تُرِوَی = روایت شده اس«راوی ذکرنشده یعنی گوید:  -٢٩×

الحسن ولی نام آن بعض  نام و نشان روایت کرده از بعضی از خواهران أبی معلوم نیست! آن راوی بی

 نام و نشان دیگر!!. نام و نشان روایت کرده از یک بی را معلوم نکرده است، یک نفر بی

ن کیست و سند  -٣٠×
ّ

ن به سند خود روایت کرده است. حال عال
ّ

او چگونه بوده معلوم َعال

نیست. او چیزی نقل کرده که صدق و کذبش را باید تاریخ معّین کند و در تاریخ چیزی ذکر نشده 

د شده است!!!. است. و آن این است که سّید پس از دو سال از فوت أبی
ّ
 الحسن متول

د مهدی را 
ّ
 ٢٥٨یا  ٢٥٧یا  ٢٥٥یا  ٢٥٤این روایات مخالف است با روایاتی که سال تول

د را  هاند از جمله روایاتی که از حکیمه عّم  گفته
ّ
یعنی  ٢٥٥حضرت عسکری نقل شده که سال تول

 گفته است!. ÷ یک سال پس از وفات حضرت هادی

لَمغانی مرد ریاکاری است که به قول مجلسی، توقیعاتی از امام در لعن  -٣٢و  ٣١×
َ

راوی آن ش

عی نیابت بود و 
ّ

در گرفتن وجوهات شریک » حسین بن روح«خواست با  میاو صادر شده و او مد

فین 
ّ
ق نشد و مورد لعن حسین بن روح شد. و این شلمغانی از جمله دانشمندان و مؤل

ّ
باشد أّما موق

کتب شیعه بود، اّما چون او را وکیل نکردند و به او ریاست ندادند ریاکارِی او ظاهر گردید. حال این 

ین کسی. و او روایت کرده از مرد مجهولی که حضرت عسکری دو در روایت نقل شده از این چن

عدد گوسفند برای او فرستاده که آنها را عقیقه کن و خود بخور و به دیگران اطعام کن لیکن 

که حضرت عسکری را مالقات کردم چیزی از فرزندش به من نگفت!! حال مقصود از ذکر  هنگامی

 خواهد با این روایات نادرست و مبهم اثبات کند؟. یاین احادیث چیست و مجلسی چه چیزی را م
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اب که مهمل و مجهول است. و أّما متن آن، از رسول خدا -٣٣×
ّ

ش
َ

نقل  ص روایت شده از خ

که  دیگری طلوع کند تا وقتی های غروب کند ستار اند هر ستاره شده که اهل بیت من مانند ستارگان

ک الَموت او را می
َ
برد!!. حال این، چه ربطی به مهدی دارد باید از   شما به آن ستاره توّجه کردید َمل

 نویسندگان روایت پرسید؟!. 

ِم یهودی(؟!!) آیا روایت از یهودی به چه دردی می -٣٤× خودر؟!!. به  نقل کرده از یک ُمَنِجّ

اند که سخن منّجم را تصدیق نکنید و هرکس  روایت کرده ص از پغمبرعالوه اینکه خود شیعه 

 توان مدرک قرار داد؟!!. تصدیق کند کافر است. حال آیا چنین چیزهایی را می

ة« -٣٧و  ٣٦و  ٣٥× مَّ شفُ الغُ پس از چندین قرن که از زمان حضرت عسکری گذشته » كَ

د » ُسرَّ َمن َرآی«در  ٢٥٨ان سال رمض ٢٣بن الحسن در  هنقل کرده از مرد مجهولی که حّج 
ّ
متول

ای دارد؟  کنند! آیا این نقل چه فائده شده است. أما روضه خوانهای ایران همه برخالف آن نقل می

  جلد دِوِ◌ّ◌م آن-که کتابی است کم اعتبار  »اَإلرشاد«منقول است از  ٣٦خبر 
ً
و از  -خصوصا

نیز منقول  ٣٧. خبر )1(زیسته است ی میتألیفات شیخ مفید است که دو قرن پس از حضرت عسکر

دهند؟! خیر، مگر آنکه  است. آیا با نقل از چنین کتبی چیزی را حّجت قرار می» ةكشف الغمّ « از

ابی مانند  ٣٧بگوییم هرچه در تاریخ ذکر شده حّجِت دینی است. در خبر 
ّ

مجلسی از مردم کذ

است. از جمله اینکه چون امام به دنیا چیزهایی نقل کرده که مخالف عقل و قرآن » سهل بن زیاد«

کند و  آن به خالیق و اعمال مردم نظر می هآید که به واسط آید ستون نوری برای او بوجود می می

 بیند. کارهای مردم را می

از  ص نصب نشده و چرا رسول خدا ص نویسنده گوید: چرا این ستون نور برای رسول خدا

خبر بود و حّتی از همسایگان خود خبر نداشت. مگر خدا سّتار العیوب نیست که عمل  کار مردم بی

!!!. در اینجا مجلسی نقل کرده که چون حکیمه در شبی که بنا بود )2(مردم را به کسی نشان دهد

ری زایمان صورت گیرد، هیچ اثری از حاملگی در مادر طفل ندید، تعّجب نمود، لذا حضرت عسک

به او گفت: تعّجب نکن، ما گروه اوصیاء، حملمان در شکم مادر نیست، بلکه حمل ما در پهلوی 

شویم!!! آیا  هایمان خارج می شویم، بلکه از راِن راسِت مادر باشد و از َرِحم خارج نمی ایشان می

                                           
و تحریر دّوم کتاب  ۳۵۹تا ۳۵۶ص » اتیح الجنان با قرآنتضاّد مف«این کتاب رجوع کنید به تحریر دوم  هدربار -١

 ».عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«

 . ۵۳۱و  ۳۰۸و  ۱۷۰تا۱۶۷و  ۱۱۹تا۱۰۰ هصفح» عرض اخبار اصول...«در این موضوع رجوع کنید به  -٢
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از ران راست مادراِن خود زاده شدند؟! آیا ص  و حضرت علی و حضرات حسنین ص رسول خدا

 شود؟. اند؟! باید گفت: آیا با نوشتن این خرافات حّجتی اثبات می آنان از نوع بشر نبوده

در این باب از این اخبار که تمامش ضعیف و راویانش مجهول و یا فاسد العقیده بودند چیزی 

 آید، بپردازیم به باب دیگر. بدست نمی





 

 

 

 

 

 

 

 : باب أسمائه وألقابِه وکُناه وعلَلها2

و او با یک واسطه نقل » محّمد بن جمهور العمی«روایت کرده از دروغگوترین مردم یعنی  -١×

َرُه = از کسی که این خبر را ذکر کرده!!«کرده از 
َ
ک

َ
ن ذ رده!! که و نه نام او و نه حال او را بیان ک» َعمَّ

را کشتند مالئکه ضّجه زدند و گریه کردند و گفتند خدایا آیا  ÷ حضرت باقر فرمود چون حسین

تَمَ بِهِ «فرماید:  در نهج البالغه می ÷ تو را کشتند؟!! حال باید پرسید که علی هغافلی که برگزید خَ

حىَ  پس چگونه حضرت  ،]133خطبۀ  :غةنهج البال[ »خداوند وحی را به او (= پیامبر) خاتمه داد«» الوَ

 ).٦٨بحار، ص  ٥١ج ٦(ر.ک. حدیث هفتم بابباقر باخبر شد که مالئکه گریه کردند و گفتند...؟!! 

نقل کرده از حسن بن علّی الکوفِیّ مجهول الحال و او از مجهول دیگری و او از مجهول  -٢×

کنید مجهولی از مجهولی و او  بسیار ضعیف. شما را به خدا توّجه» َعمرو بن شمر«دیگری و او از 

ها  از ضعیفی! آیا نویسندگان این روایات کار مفیدتری نداشتند که به جمع آوری این قّصه

شود و او به هر کس هرچه  گوید: تمام أموال دنیا نزد مهدی جمع می پرداختند؟! متن آن می

خواهند  چه میدهد (یعنی حساب و کتاب ندارد؟!) باید گفت راویان هم هر خواهد می می

 )فتأمّلاند. ( نویسند، و این روایات را برای تطمیع مردم نوشته می

گویند برای اینکه پس از  گوید به قائم، قائم می است و می» معامل األخبار«منقول از  -٣×

کند؟  کند. حال باید پرسید این سخن چه فایده دارد و چه چیز را ثابت می فراموش شدنش قیام می

 کند!!. حدیث اکنون که تمام ایران مملّو است از ذکر او، قیام نمی بنا به این

روایت کرده از ابن عبدوِس مجهول الحال، او از مجهول دیگری و آن مجهول از مجهول  -٤×

 چون یاد مهدی کرد گریه نمود!. ÷ دیگر، و او از مجهول دیگر که حضرت رضا

گوید امام را پدرش  کلینی نقل کرده و می حدیثی مرفوع و در نتیجه فاقد اعتبار است که -٥×

 نامیده است!!.» مؤّمل«
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راوی آن عبدالله بن القاسم الَحضَرمّی ضعیف است. در این حدیث گفته قائم پس از  -٦×

وتُ کند! ( موتش قیام می ومُ بَعدَ ما يَمُ قُ و  ٢٢٢و  ١٨٦ های که در صفح فرقه ه). یعنی مطابق عقیديَ

کتاب حاضر مذکوراست. أّما  ٢٥در صفحۀ ٢ه است و با شمارۀ بحار ذکر شد ٥١جلد  ٢٢٣

پندارند او مرده و یا منظور  مجلسی خودش بدون ذکر دلیل اّدعا کرده که منظور اینست که مردم می

گفت تا مجلسی از جانب خود  میرد! معلوم نیست که گوینده باید چگونه می این است که یاد او می

 وجه دیگری برای آن نتراشد!.

 منقول از ارشاد شیخ مفید است. -٧×

در کتاب پر از خرافات فرات بن ابراهیم راوی مجهولی بدون تعیین راویان قبل از خود، از  -٨×

 ف�ُۡ�ِ  فََ�  انٗ َ�ٰ ُسلۡ  ۦلَِوِ�ِّهِ  َناَجَعلۡ  َ�َقدۡ  الُومٗ َمظۡ  قُتَِل  َوَمن﴿: هحضرت باقر روایت کرده که آی
و هرکه به ستم (و ناحق) کشته شود برای ولّی (و « ].٣٣[اإلسراء:  ﴾�َمنُصورٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ِل� َقتۡ لۡ ٱ ّ�ِ 

طی (در دادخواهی) قرار داده
ّ
ایم پس در کشتن زیاده روی نکند زیرا که او (در قانون شریعت)  وارث)او تسل

ده های قائم است!! کسی نبو یکی از نام» منصور«است و  ÷ امام حسین هدربار. »یاری شده است

ی است، و آن وقت که این آیه نازل شده، امام حسین 
ّ
اب بپرسد که این سوره مک

ّ
از این راویان کذ

مظلوم نبود زیرا هنوز والدت نیافته بود، و آیات قانونی قرآن مخصوص اشخاص معّین نیست. دیگر 

 وی نکند؟!.کند که آیه فرموده در قتل زیاده ر اینکه مگر به نظر شما قائم در قتل زیاده روی می

مهدی،  همؤلف کشف الغّمه که در قرن هفتم بوده از مردم مجهولی نقل کرده که کنی -٩×

 ابوالقاسم، و دارای دو اسم است، حال به چه مدرک معلوم نیست.

 در این باب مطلبی که مجهولی را معلوم کند نیافتیم.



 

 

 

 

 

 

 

 )٢)(١(: باب النّهی عن التّسمیه3

اب مشهور  -١×
ّ

 ÷ روایت کرده که أبوخالد کابلی از حضرت باقر» محّمد بن سنان«کذ
سؤال کرده از اسم و رسم صاحب این امر زیرا اگر در بعضی از راهها او را ببینم دست او را 

خواستم به کسی  گوید: سؤال کردی از أمر بسیار مشکلی که اگر می گیرم؟! او در جواب می می

 گفتم. باید گفت : ه تو میبگویم ب

 
ً
 مردمان سادأوال

ً
اند، اگر راوی مهدی را  سواد کم فکر بوده  کم ه، راویان این روایات غالبا

گوید که در زمان حضرت باقر مهدی وجود نداشته تا راوی احتمال دهد که اگر در بعضی از  می

 راهها او را دید دست او را بگیرد.

 
ً
ای  ای و راوی نپرسیده که این سؤال بسیار ساده امر بسیار مشکلی سؤال کرده ، امام به او فرموده ازثانیا

است، مشکل کجا است؟ مگر معادالت هندسی است؟!. شما توّجه کنید نه سؤال معقول و نه جواب. 

 اند. ولی علمای شیعه به همین سخنان دل خود را خوش کرده، و مردم را سرگرم مهمالت نموده

 و نقیض بسیار  )3(»هاشم جعفری أبی«مجهولی از روایت مرد  -٣×
ّ

است که در روایات او ضد

) روایت کرده از حضرت عسکری که به او فرموده من فرزند دارم ٢، حدیث ١٣٣است. در کافی (باب 

 ١٣٢بینید ولی در این حدیث (کافی باب  و پس از من در مدینه به دنبال او باشید و نفرموده او را نمی

بینید و حالل نیست که حّتی نام او را بگویید! حال  ) فرموده او را نمی١، حدیث ١٣٥باب  و ١٣حدیث 

هاشم، نام مهدی را بردن ترس نداشته است. مجلسی  چرا حالل نیست اگر از ترس است که زمان ابی

 دروغ است و بر
ً
ادر در اینجا گوید در خبر لوح به اسم او تصریح شده است! باید گفت: خبر لوح اصال

                                           
 نام بردن او نهی شده است. -١

 .۶۳۰تا  ۶۲۳ص » عرض اخبار اصول...«مفید است که رجوع شود به  -٢

حاد«درباره او رجوع شود به  -٣
ّ
 .۶۲۶و  ۱۰۰تا ۹۶ص » عرض اخبار اصول...«و تحریرم دّوم  ۲۶۱تا۲۵۵ص » شاهراه ات
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حاد«در کتاب شریف  : »قلمداران«فاضل ما استاد 
ّ
به بعد) جعلی بودن آن  ١٦٧(ص » شاهراه ات

(ص  )١(»أصول بر قرآن و عقول عرض أخبار«را به اثبات رسانده و ما نیز خبر لوح را در تحریر دّوِم 

 شود).   ایم (مراجعه های کذب آن را بیان کرده به بعد) ذکر نموده، و تعدادی از نشانه ٨٠٨

روایت آورده که نام مهدی برده نشود و ذکر نام او حرام  ١٣مختصر اینکه در این باب مجلسی 

وم خروجه وما ی«باب  ٥٢است، و کسی که نام او را ببرد ملعون و کافر است. أما خودش در جلد 

نام قائم را نقل کرده است!! حال  ص ، از قول رسول خدا٣٣، حدیث ٢٩٠ هصفح» حدث عندهی

دهد، بپرسد برای چه نام بردن او  اگر کسی از دست مرّوجین این احادیث احتمال هتک و اذّیتی نمی

، حّجت خدا آیا به این نارسائی 
ً
حرام باشد؟ آیا این حرام را خدا حرام کرده؟ مدرک آن کجاست. ثانیا

ای دارد؟  را ببیند چنین حّجت و راهنمایی چه فائدهاست که نه اسم او را کسی بگوید و نه شخص او 

ظۡ  َ�َمنۡ ﴿باید گفت: 
َ
نِ  لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ ُِضلَّ  اَكِذبٗ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ٍ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّاَس ٱ ّ�ِ َّ�  �َ 

ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  دروغ بافته تا مردمان را تر از آنکه بر خدا  پس کیست ستمکار« ].١٤٤[األنعام:  ﴾لِِم�َ ل�َّ

 . »دانشی (خویش) گمراه سازد؟ (بدانیدکه) همانا خداوند ستمگران را هدایت ننماید به بی

اگر نام بردن نزد دشمناش حرام بوده از ترس، نزد دوستان چرا، و اگر حرام بوده، پس چرا امامان 

عمر از  ١٣جب این است که در خبر اند؟! ع سابق نام او را در روایاتشان از قبیل لوح جابر ذکر کرده

از من پیمان گرفته که نام او را  ص سؤال کرده از نام مهدی؟ و او در جواب گفته رسول خدا ÷ علی

که خدا امامی را مبعوث نکرده، بعثت مختّص انبیاء است. به نگویم تا خدا او را مبعوث کند! درحالی

به بعضی بگوید، به بعضی نگوید، بلکه به طور  ص عالوه، دین اسالم، سّری نبوده که رسول خدا

ٰ  َءاَذنُتُ�مۡ  َ�ُقۡل ﴿فرماید:  می ص مساوی به همه اعالم نموده چنانچه خدا به پیغمبر َ�َ  ٓ  ﴾ءٖ َسَوا

گاه کردم« ].١٠٩[األنبیاء:   َ�َ  َوَما﴿و نیز فرموده:  .»(ای پیامبر) بگو شما را همگی به یکسان آ
ۡ ٱ غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرَُّسولِ ٱ  .»ای) نیست و پیامبر را ُجز ابالغ آشکار (پیام خدا وظیفه« .]٥٤[النور:  ﴾ُمبِ�ُ ل

                                           
 ام.  نیز نامیده» بت شکن«این کتاب را به اختصار  -١



 

 

 

 

 

 

 

 )١(: باب صفاته وعالماته ونَسبِه4

روایت کرده محّمد بن احمد بن الحسین بغدادی که مجهول الحال است، او نقل کرده از  -١×

فاسقی بوده، او روایت کرده از بکر بن احمد القصری که مجهول الحال است، احمد بن فضل که 

اند که قائم، امام پسر امام است ! أّما در اثبات فرزند  این مردمان مجهول از قول یکدیگر روایت کرده

 اند. چیزی نگفته ÷ داشتن حضرت عسکری

خبر مهملی را که حضرت خبر داد عّباس بن عامر مجهول از موسی بن هالل الضبی، یک  -٢×

صادق فرموده من صاحب شما نیستم، صاحب شما کسی است که والدت او را مردم ندانند. 

عی است که والدت او را می
ّ

اند.  داند و در باب والدت او اخباری آورده نویسنده گوید: شیعه مد

 دروغ است بنابه این حدیث!. معلوم می
ً
 شود تماما

مّحمد «که از غالیان است روایت کرده از مجهولی به نام » الّرازی احمد بن علّی «آن را  )2(-٢×

ار، » علّی بن عّباس«و او از فاسقی به نام » بن اسحاق المقری
ّ
و او روایت کرده از مجهولی به نام بک

و او روایت کرده از مجهول الحال دیگری به نام حسن بن حسین، و او روایت کرده از مجهول 

گوید ضعیف  که ممقانی می» محّمد بن عبدالّرحمان«او گوید: » ان الجریریسفی«دیگری به نام 

. بنابراین چون حضرت ÷ است، قسم خورده که مهدی نخواهد بود مگر از اوالد حضرت حسین

هداء ÷ عسکری
ّ

 بوده فرزندی نداشته، نباید منتظر مهدی نشست!. ÷ که از اوالد سّید الش

لی از مجهول دیگر و او از مجهولی (به قول ممقانی) از به همان اسناد است یعنی مجهو -٣×

است. البّته این حدیث در » ÷ حسین بن علّی «نقل کرده که منتظر از اوالد  ÷ قول زید بن علّی 

فرمود: امامی که  دانست، و می نیامده زیرا زید بن علّی بن الحسین خود را امام می» مسند امام زید«

                                           
 .۶۳۳تا  ۶۳۱ص » عرض أخبار أصول...«ر.ک.  -١

 یر از شماره گذاری کتاب مذکور تبعّیت کردیم.ذکر شده است و ما نیز ناگز ۲ هبا شمار بحار األنواردر  -٢
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زد امام نیست، امام کسی است که قیام کند و أمر به معروف و نهی از منکر در خانه بماند و پرده بیندا

دانست. حال خیلی  را اماِم منصوِب ِمن ِعند الله نمی ÷ کند و حّتی برادر خود حضرت باقر

 اند برای مهدی موهوم خودشان!!. مضحک است که شیخ طوسی و مجلسی گفتار او را دلیل قرار داده

اب گفته
ّ

یه  –اند که آن جناب  در این حدیث ُرواِت کذ
َ
 ٣٣ هفرموده که در آی –ِرضواُن الله َعل

مردی است از   ﴾ۦَوِ�ِّهِ ﴿ است و مقصود از ÷ امام حسین ﴾الُومٗ َمظۡ ﴿إسراء مقصود از:  هسور

و (خداوند) آن « ].٢٨[الّزخرف:  ﴾ۦَعقِبِهِ  ِ�  بَا�َِيةٗ  َ�َِم� وََجَعلََها﴿أعقاب او زیرا خداوند فرموده: 

 هاند که سور ولی نفهمیده. »توحیدی) را سخنی پاینده و ماندگار در فرزندان (و نسل او) قرار داد ه(اندیش

ه نازل شده
ّ
هداء إسراء و زخرف هردو در مک

ّ
هنوز  ÷اند و در آن زمان والدین حضرت سّید الش

 ام حسین آیه نازل فرماید!.ام هازدواج نکرده بودند تاچه رسد که خدا دربار

ابی به نام محّمد بن سنان و از ملعونی به  -٤×
ّ

روایت کرده اسدی غالی از بر مکی غالی و از کذ

 راویان جعل کرده ÷ الجارود از علی نام أبی
ً
اند. آن حضرت  که در منبر خبری فرموده که یقینا

کند و دارای چنین و چنان وصفی است که بر هزاران نفر ممکن  فرمود: مردی از أوالد من خروج می

ای دارد و چه فرعی و یا أصلی از أصول دینی بیان شده؟  است تطبیق گردد. آخر این نقل چه فایده

ن خبر پس از آنکه أوصاف خروج کننده را که رانهای او عریض و چنین و چنان در ای  البّته هیچ.

گوید: پس از آنکه پرچم او حرکت کند مردگان در قبر همه خوشحال  کند، می است، بیان می

که روح دهند! درحالی روند!!. و به هم مژده می شوند، و رد قبرهاشان به زیارت یکدیگر می می

 که در عالم برزخ است و از عالم فانی خبر ندارند!!.مردگان در قبر نیست بل

روایت  ÷ تر از تمام اخبار گذشته است، زیرا راویان مجهول از قول حضرت باقر مهمل -٥×

روید و هرکه از شما او را مالقات کرد، به  کرده که علم به کتاب الله و سّنت رسول در دل مهدی می

!!«ید: او سالم کند و روایت شده که به او بگو هِ يَّةَ اهللاِ يفِ أرضِ قِ لَيكَ يا بَ المُ عَ حال باید از . »اَلسَّ

: مگر 
ً
م، علم روییدنی کدام است؟. ثانیا

ّ
ابیین پرسید علم یا از وحی است و یا از تعل

ّ
این کذ

 بقّیت الله در  ÷ اصحاب حضرت باقر
ً
مهدی را که به دنیا نیامده ممکن است مالقات کنند. ثالثا

. اینان هرچه هوی و هوسشان )1(چه؟! مگر خدای تعالی بقیه و غیر بقّیه دارد؟ این خبر یعنی

 بی خواسته به نام امام به خورد مردم داده
ً
 اند. اند چیز معقولی نیاورده سواد بوده اند! و چون اکثرا

                                           
 بسیار مفید است.» عرض اخبار اصول...«کتاب  ۶۸۹تا ۶۸۷ص  هدر مورد این خبر مطالع -١
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در باب سابق است، آیا از تکرار این قبیل اخبار چه مقصودی است ُجز  ١٣مکّرر خبر  -٦×

 وقت!!!.تضییع 

مکّرر خبر دّوم همین باب است که گفتیم اعتباری ندارد، در این خبر حضرت باقر، پس از  -٧×

گوید: با انگشت و باال انداختن ابرو به  گوید من صاحب شما نیستم، می آنکه مانند خبر دّوم می

خدا آیا این هم شد یکی از ما اشاره نشود مگر اینکه یا کشته شود و یا به غیظ خود بمیرد. شما را به 

 کند؟!. حدیث؟! چگونه مجلسی این خرافات را مکّرر می

یعنی صاحبان امر را به منحصر به دوازده » اولی األمر«که  امامّیه است همخالفت مذهب شیع -٨×

دانند. در اینجا راوی به حضرت رضا گوید آیا شما  دانند، و هریک از آنان را صاحب األمر می امام می

د او مخفی باشد. به اضافه اینکه حضرت  األمر میصاحب 
ّ
باشید؟ فرموده: خیر، پسری است که تول

میرد. و این برخالف  شود و یا در بستر می در این روایت فرموده هر یک از ما یا مسموم می ÷ رضا

ومٌ أو مَ «مذهب شیعه است، زیرا اکثرّیت اینان معتقدند که امام فرموده:  نّا إال مَسمُ یعنی ما «» قتُولٌ ما مِ

این قول را در حدیث حاضر رّد  ÷ حضرت رضاولی  .»شویم شویم و یا کشته می همگی یا مسموم می

 میرد!! حال چرا مجلسی این خبر را آورده است؟!. کرده و فرموده: بعضی از ما بر بستر می

ر به نام که حال و مذهب او مجهول است از مجهول دیگ» عبدالله بن موسی«روایت کرده  -٩×

علبی«
ّ
از پدرش که او نیز مجهول است که گفته از حضرت باقر سؤال کرد فرج » عبداألعلی بن حصین الث

در چه زمانی است؟ و امام به او وقت فرج را نگفته و فقط فرموده: او مطرود تنهای یکتای بریده شده از 

عّم او است و صاحب پرچمها، و نام او نام پیمبری  هاو کنی هاهل خود که والدش کشته شده و کنی

 شده است؟ نه َوالله.)1(است
ّ

 . حال خواننده توّجه کند آیا از این خبر چیزی معلوم و مشکلی حل

ه -١١و  ١٠×
ّ

دانند که  اند!! و نمی ای از ضعفا و مجاهیل همان خبر نهم را از یکدیگر نقل کرده عد

 دهند. ا تشکیل نمیاگر هزاران صفر جمع شوند عددی ر

ه  خروج می روایت کرده -١٢×
ّ
کند! حال باید دید چه بسیار اشخاصی  اند که مطلوب شما از مک

ه خروج کرده
ّ
اند. چنین چیزی امتیاز خاّصی نیست و موضوع را مبهم گذاشته نه اسم، و نه  که از مک

 محّمد بن جعفر الّصادق
ً
ه خروج کر ÷ وصف او معلوم است!! مثال

ّ
د و کشته شد و خود از مک

عی امامت بود!.
ّ

 مد

                                           
 هجعل شده است. ر.ک. کتاب حاضر، صفح  أحادیث رایات است که از زبان امام باقر هبه نظر ما از جمل -١

 اّول). ه(نکت ۱۰۸
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هرگاه سه نام محّمد و علی و حسن «خبیث ملعون که » احمد بن هالل«روایت کرده  -١٣×

 ایا خبر چنین کسی که مورد لعن امام بوده، قبول است.». پشت سر هم آید چهارمی قائم است

اب از » بن سنان محّمد«مجهول الحال روایت کرده از » محّمد بن احمد المدینی« -١٤×
ّ

کذ

به او گفته اسم مهدی اسم پیغمبری است و نام پدرش  ÷ غالی که حضرت صادق» داود الّرقی«

نام وصّی پیغمبری است. و این روایت عالوه بر اینکه حواله به مجهول داده با روایات دیگری که 

 باشد!. فرموده نام پدرش نام پدر من است مخالف می ص گوید رسول خدا می

ه -٢٩و  ٢٧و  ١٥×
ّ

ابین و ملعونین روایت کرده عباد بن یعقوب مجهول الحال و عد
ّ

اند که  ای از کذ

ما کوچکتر است از سال و وقت او  هحضرت باقر معّماگویی کرده و فرموده: صاحب این أمر از هم

ةٍ لِواءً «وقتی است که:  يصَ لُّ ذِي صِ رفَعُ كُ پرچمی بلند گوید یعنی هر صاحب قدرتی  مجلسی می» يَ

تر جواب نداده؟ باید گفت : به تو چه؟!! به این  کند. حال چرا راهنمای أّمت معّما گفته و واضح می

ای دارد؟ هزاران نفر مّتصف به صفاتی هستند گویی چه فائدهراویان باید گفت که این مبهم و مجهول

 های گوناگون، چه حاصلی دارند؟. گوید! این اقوال ُجز آماده کردن زمینه برای فتنه که این روایت می

ه -١٧و  ١٦×
ّ

چون قائم قیام کند بیعتی در گردن او «اند که  ای از ضعفا و مجاهیل روایت کرده عد

کثر مردم چنین می». نیست  باشند، این هم شد امتیاز؟!!. باید گفت أ

؟ حمزه که مجهول است از حضرت صادق پرسیده صاحب این أمر شمایید شعیب بن ابی -١٨×

آید! حال اگر کسی جرئت دارد بپرسد هزار سال است در فترتیم  فرموده: خیر، او در زمان فترت می

آن را » مرآة العقول«کافی است که مجلسی در  ١٣٧باب  ٢١پس چرا نیامد. این خبر، حدیث 

يبِ بنِ أيب«مجهول دانسته و در کافی به جای  عَ ة شُ زَ ن أيب«، »محَ يبٍ عَ عَ ة شُ زَ  است.آمده » محَ

عبیدالله بن موسی روایت کرده از یکی از رجال خود که نه اسم او معلوم است و نه رسم  -١٩×

او، و آن مرد نامعلوم روایت کرده از ابراهیم بن حسین مجهول الحال، و او روایت کرده از مجهول 

صلب  فرموده از ÷ دیگری به نام اسماعیل بن عّیاش. این هم شد سند؟!! و أّما متن آن: علی

کند، و بعد قسم خورده که اگر خروج نکند گردن او زده  حسین مردی به نام پیغمبرتان خروج می

زند و چرا  شود! حال شما توّجه کنید چرا اگر خروج نکند گردن او زده شود؟ و کی گردن او را می

الحضرت قسم خورده؟ اینها تمام  اوی اجلَعّ  است. فی بَطنِ الرّ

مرد مجهولی به نام احمد بن هوذه که حمران نامی آمده حضرت باقر را  روایت کرده -٢١و  ٢٠×

وا األمر تویی؟ فرموده: خیر، او کسی است که أبروی او چنین و 
ُ
ول

ُ
قسم داده که آیا صاحب و ا



 143 باب صفاته وعالماته ونسبه -4

 

  صورت او چنان و شانه
ً
های او چنین است!! حال باید از مجلسی و ناقلین این خبر پرسید که اّوال

 
ّ

وا هاید زیرا شما هم خودتان است چرا آورده هعقید این خبر را که ضد
ُ
ول

ُ
  األمر می أئّمه را ا

ً
دانید! ثانیا

که چنین باشند   این صفات چشم و أبرو و شانه در بسیاری از مردم وجود دارد آیا تمام مردمی

 اند که بالفائده است. را نیز مجهول نقل کرده ٢١ند؟!! خبر  صاحب األمر

بصیر  از مجهول دیگری تا برسد به ابی» حسین بن اّیوب«مجهولی به نام  روایت کرده مرد -٢٢×

و او گفته حضرت باقر و یا صادق و خود ندانسته کدام امام(!!) که او چیزی راجع به شکل ظاهری 

گوید ُرواِت این اخبار واقفی هستند یعنی یازده امام را  قائم گفته است. جالب است که مجلسی می

 خ چین کرده است!. برسد به قائِم غائب!! ولی خبر آنها را در کتابش کلو قبول ندارند چه

روایت کرده محّمد بن فضل بن قیس که مجهول الحال است و معلوم نیست چه کاره  -٢٣×

بوده و چه مرامی داشته و او روایت کرده از مجهول دیگر مانند خودش به نام احمد بن حسن بن 

که فرموده  ÷ ام محمد بن حسن قطوانی تا برسد به حضرت باقرعبدالملک و مجهول دیگری به ن

اند  که بنا به روایتی که خودشان نقل کردهقائم شبیه به یوسف و مادر او کنیز سیاهی است، درحالی

کند. سپس حضرت باقر  نرجس خاتون سفید و زیبا بوده و روایات دیگر این روایت را تکذیب می

شما را به خدا مالحظه کنید که با همین »! کند و را اصالح میخدا به یک شب کار ا«فرموده: 

خواهند برای مردم در فتنه باز کنند و هرروز کسی به نام قائم قیام کند و  مبهمات و مجمالت می

 مردم را به جان یکدیگر بیندازد.

ی به روایت کرده مجهولی به نام عبدالواحد از مجهول دیگری به نام احمد از مجهول دیگر -٢٤×

: ÷ نام احمد بن علی از مجهول دیگری به نام حکم که او به امام باقر گفته معنی قول امیرالمؤمنین

ريةِ اإلماءِ « فاطمه است؟ یعنی علی فرموده پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان آیا بهترین » بِأيب ابن خَ

 علی چنین سخنی نمیکنیز فاطمه است؟ درحالی
ً
داند که فاطمه  مسلمانی میگوید و هر  که قطعا

 کند؟!. کنیز نیست مگر آنکه بسیار احمق باشد!! حال شما بنگرید این روایات چه دردی را دوا می

باح گفت وارد شدم بر امام صادق، فرمود: چه خبر آوردی؟  اند که ابی روایت کرده -٢٥× الٍصّ

ر شش ساله و یا فرزند کند که پس گفتم: خوشحالی از عمویت زید که خروج کرده و گمان می

ششمی است و قائم این أّمت او است و او فرزند بهترین کنیزان است! حضرت صادق فرمود: او 

دروغ گفته، اگر خروج کند، کشته شود. نویسنده گوید: مالحظه کنید که این راویان چه قدر از 

الع بوده تاریخ بی
ّ

تمجید  :ب زیدبارها از عمویش جنا ÷ دانند حضرت صادق اند که نمی اط

اند!! صرف نظر از این مسأله،  فرموده ولی در این حدیث از قول حضرت صادق او را دروغگو خوانده
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مجاهد جلیل القدری بود که به عصمت امام قائل نبود و امامان بزرگوار در أخبار معتبر،  :آن جناب

وّجه به این مسأله در توضیح اند. جالب است که مجلسی بدون ت  خود را و فرزندانشان را معصوم نگفته

 گوید مقصود او این است که من فرزند شش معصومم!. که در روایت آمده، می» ابن ستّة«لفظ 

مجهولی به نام علّی بن الحسین روایت از مجهول دیگری به نام محّمد و یا احمد بن  -٢٦×

مجهول دیگری به نام  الحسن و او روایت کرده از پدر خود که او نیز مجهول الحال است و او از

ثعلبه و او از مجهول دیگری به نام یزید. و أّما متن آن بر ضرر خود امام تراشان و موجب فتنه و فساد 

گوید از کوفه خارج شدم و وارد بر امام صادق شدم و سالم کردم فرمود:  است. زیرا یزید مذکور می

کند  کرد؟ گفتم: او گمان می ه صحبت میآیا کسی همراه تو بود؟ گفتم: مردی از معتزله. فرمود: چ

 ص محّمد بن عبدالله بن الحسن، امام قائم است و دلیل بر آن این است که نام او، نام رسول خدا
و نام پدر او نام پدر رسول خدا است. من به او گفتم: اگر مدرک تو نام است، این نام در فرزند 

داد که مادر او کنیز است، ولی مادر محّمد بن حسین، محّمد بن عبدالله بن علّی است؟ او جواب 

عبدالله بن الحسن حّره است! امام صادق فرمود: چه جواب گفتی؟ گفتم: من جوابی نداشتم که 

تَّةٍ يَعنی القائم« بگویم، امام فرمود: هُ ابنُ سِ ونَ أنَّ و تَعلَمُ دانستنید همانا او فرزند شش  اگر می«» لَ

 !.»بود(معصوم) است و منظورش قائم 

محّمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علّی «بدان که این خبر را مخالفان و رقبای جناب 

ب به نفس زکّیه جعل کرده†  طالب بن أبی
ّ

. )1(کافی است ٩٦باب  ١اند و مشابه حدیث  ملق

که فرزند یازده -اثنی عشرّیه که پسر امام حسن عسکری را  همعلوم نیست که چرا علمای شیع

 اند؟!. دانند، این خبر را نقل کرده مهدی می  -صوم استمع

منسوب بود که آن حضرت فرموده  ص الزم است بدانیم که درمیان مسلمین اخباری به پیامبر

حّتی اینگونه روایات در بعضی از کتب شیعه  )2(نام من و نام پدرش نام پدر من است» مهدی«نام 

ه نیز دیده می
ّ

ی تطبیق دادند با جناب نفس زکّیه که در مدینه قیام فرمود و ا شود!! این أخبار را عد

                                           
 . ۵۰۴ص » عرض اخبار اصول...«ضرور است که مراجعه شود به  -١

شد که  روایت می ص از پیغمبر«] نیز آمده است: ۲۲۴، در تاریخ فخری: ص ۹۰ر.ک. [کتاب حاضر: ص  -٢

فرموده بود: اگر از دنیا ُجز یک روز باقی نماند خدا آن روز را چندان طوالنی خواهد کرد تا مهدی و قائم که 

نام « هاّما امامّیه این روایت را بدون جمل». د نام من و نام پدرش مانند نام پدر من است ظهور کندنامش مانن

 کنند!. نقل می» پدرش نام پدر من است
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یه-با آن جناب  ÷ هزاران تن و از جمله فرزندان حضرت صادق
َ
عالی َعل

َ
بیعت  -ِرضواُن الله ت

 کردند وی علیه منصور دوانیقی خروج کرد و شهید شد.

خواهند این أخبار را  میحال مجلسی و نظایر او از ذکر این أخبار چه منظوری دارند و چگونه 

 تطبیق بدهند؟!. ÷ با پسر حضرت عسکری

روایت کرده احمد بن مابنداد مجهول از مجهول الحال دیگری به نام احمد بن هلیل او از  -٢٨×

دات راجع به مهدی از 
ّ
کثر اخبار مجل مجهول دیگر. آیا این هم شد روایت؟! الزم است بدانیم أ

ّما متن آن: راوی ندانسته از کدام امام پرسیده آیا حضرت صادق یا راویان مجهول الحال است!! و أ

رسد؟ او جواب داده به  حضرت باقر؟ به هر حال سؤال کرده است آیا أولوا األمری به نابالغ هم می

ع دارند هر نابالغی می
ّ
تواند قیام کند به نام مهدی؟ آیا این أخبار  زودی خواهد شد. آیا این راویان توق

که زمینه ساز حکومت نابالغان و أفراد کم تجربه درمیان عوام شود و عوام پذیرای حکومت ُجز این

اکی از قبیل اسماعیل قزلباش و نظایر او شوند، فائد
ّ

دیگری هم دارد؟ در این مورد  هأفراد نادان و سف

 ).٦٢٥تا  ٦١٦(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«ضرور است که مراجعه شود به کتاب 

مجهولی به نام احمد بن مابندار از مهملی به نام احمد بن هلیل و او از مجهولی به نام  -٣٠×

غوی از حضرت رضا
َ
 از آن  ÷ اسحاق بن صباح و او مطلب ل

ّ
نقل کرده که شأن حضرت رضا أجل

يُفىضَ إىل رسد به کسی که دارای حمل باشد: ( است که فرموده باشد این امر به زودی می إنَّ هذا سَ

هُ احلَملُ مَ  ونُ لَ  گیرند؟! این هم شد جواب؟!. ) آیا دیگران را در خردسالی در بغل نمین يَكُ

 نقل کرده از حضرت رضا -٣١×
ً
محّمد  که خلف صالح از فرزندان أبی ÷ کشف الغّمه مرفوعا

 می
ً
 که مرفوع است! ثانیا

ً
 فرزندانگوید از  الحسن بن علی است. این خبر چند اشکال دارد: اوال

 ابومحّمد فرزندان نداشته است و فقط یک فرزند  أبی
ً
محّمد است به صورت جمع، با اینکه قطعا

 ماند که اینهمه اختالف در مورد وی وجود دارد و دالئل عدمش أقوی است. می

ه -٣٢×
ّ

 اند از منخل ضعیِف غالی که حضرت باقر ای از ضعفا و مجروجین روایت کرده عد

کند مگر کسی گفته  خواننده تعّجب می» اطمه مردی است سبزه رومهدی فرزند ف«فرموده:  ÷

ک یا سرخپوست یا سیاهپوست است که او فرموده سبزه روست!.
َ
 جّن یا َمل

ه گفته مهدی جوانی است چهارشانه  -٣٣× این خبر بیشتر موجب فتنه است، زیرا فصول الُمِهمَّ

در سرداب  ٢٧٦یشانی او باال و در سال اش و دماغ او نازک و پ خوشرو و موی او ریخته بر شانه

 غائب شد!.
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تواند این خبر را  اند و هر کس می صفاتی که این حدیث شمرده هزاران نفر دارای این صفات

 
ً
فش در قرن هفتم می» ةمهمّ ـفصول ال«بهانه کرده و قیام کند!! ثانیا

ّ
زیسته چه حّق دارد برای  که مؤل

 
ً
ت اسالم مهدی تعیین کند؟ ثالثا

ّ
 آن اخباری است که می مل

ّ
د غائب شد.  این خبر ضد

ّ
گوید وقت تول

 و نقیض را هم أهّمّیت نمی معلوم می
ّ

فین ضد
ّ
گوید در سال  دهند. و روایات دیگر می شود این مؤل

د غائب شد، و یا چون خواستند برای حضرت  ٢٦٠و یا  ٢٥٥
ّ
در سرداب غائب شد، یا از وقت تول

 ظاهر گردید و دو مرتبه غائب شد!!.عسکری نماز مّیت بخوانند او 



 

 

 

 

 

 

 

 : باب اآلیات المأولَۀِ بقیام القائم5

ای کرده باشد به قیام مهدی، وجود  بدان که یک آیه در قرآن کریم که صراحت داشته باشد و یا اشاره

عرض أخبار اصول بر «اینکه در قرآن أثری از امام موعود نیست در تحریر دّوم کتاب  هندارد. ما دربار

به اختصار مطالبی  ÷ و حضرت یحیی ÷ این امام با حضرت موسی هو در مقایس» قرآن و عقول

ر این نکته اکتفا می ) و در اینجا تکرار نمی٦٥٥تا ٦٥٣  ٦٢٥تا  ٦٢٣ایم (ص  گفته
ّ
کنیم  کنیم و به تذک

نه تنها در قرآن أثری از مهدی نیست بلکه آیاتی در قرآن هست که موافِق امامی که به زوِر شمشیر که 

 باشد! (چنانکه در صفحات گذشته مالحظه شد). کند تا همه را مسلمان کند، نمی قیام می

ه
ّ

مناسبت و دلبخواهی  ای با تفسیر خالف ظاهر و خالف سیاق آیات و با تأویل بی ولی چون عد

اند، در اینجا آیاتی را که مذهب سازان به دلخواه خویش  قرآن بازی کرده هبسیاری از آیات شریفبا 

سازیم، باشد که مانع عوامفریبی  آوریم و إشکال قول آنها را روشن می اند می با مهدی تطبیق داده

 خرافه فروشان شود :

رۡ  َولَ�ِنۡ ﴿: هگوید در آی می) ١به نقل از تفسیر علّی بن ابراهیم( -٥١و  ٤٣و  ٤٢و  ١× خَّ
َ
 نَاأ

ةٖ  إَِ�ٰٓ  َعَذاَب لۡ ٱ ُهمُ َ�نۡ  مَّ
ُ
عۡ  أ ٖ مَّ َُقولُنَّ  ُدوَدة َ�  ۥٓۗ بُِسهُ َ�ۡ  َما �َّ

َ
  مَ يَوۡ  �

ۡ
 ُهمۡ َ�نۡ  وفًاَمۡ�ُ  َس لَيۡ  �ِيِهمۡ يَأ

ا بِِهم وََحاَق  ْ  مَّ تی معّین از ایشان به و هر اینه اگر عذاب را «]. ٨[هود:  ﴾٨ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا
ّ

تا مد

گاه باشید روزی که (عذاب) بر آنان بیاید گویند چه چیز آن را (از ما) بازمی تأخیر افکنیم البّته می دارد؟ آ

مقصود این است که اگر عذاب را تا . »کردند، ایشان را فراگیرد بازگشت ندارد و آنچه بدان ریشخند می

ةٖ ﴿فرموده:  ÷ده که حضرت علیخروج قائم عقب بیندازیم! و روایت کر مَّ
ُ
عۡ  أ ٖ مَّ أصحاب  ﴾ُدوَدة

» عذاب«آورده: منظور از  ÷ اند!!. و از تفسیر عّیاشی و غیبت نعمانی، از حضرت صادق قائم

                                           
 .۱۳۲و  ۸۴و  ۵۴ص » عرض أخبار أصول...«او رجوع شود به تحریر دّوم  هدربار -١
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ةٖ ﴿خروج قائم و عدد  مَّ
ُ
عۡ  أ ُحد برابر است!!.  ﴾ُدوَدةٖ مَّ

ُ
 با مجاهدین بدر و ا

ت«، »أّمة«یکی ازمعانی کهکردهخود اعتراف»علّی بن ابراهیم«که عجیب است
ّ

است » وقت ومد

ِيٱ َوقَاَل ﴿که فرموده: استرا شاهدآوردهواین آیه ةٍ  دَ َ�عۡ  دََّكرَ ٱوَ  ُهَمامِنۡ  َ�َا �َّ مَّ
ُ
و آن « ].٤٥[یوسف:  ﴾أ

تی به یادش آمد÷ کس از آن دو (هم زندانی یوسف
ّ

 و حّتی گفته مقصود از ») که رهایی یافته بود و پس از مد

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
عۡ  أ اب که به قرآن » )1(علّی بن الحکم«است با این حال روایتی از قول » وقت« ﴾ُدوَدةٖ مَّ

ّ
أحمِق کذ

ةُ «فرمودند: ÷  وامام صادق ÷ کند که حضرت علی ای معتقد بوده، نقل می هفده هزار آیه األمّ

رشَ  ة عَ أة والبِضعَ  ؟!!.»اند یاران قائم سیصد و ده و أندی نفر همعدود هأّم « »املَعدودَةُ أصحابُ القائمِ الثَّالثمِ

: سور
ً
ه نازل شده و در آن وقت مشرکین خوِد  هبه هر حال الزم است بدانیم که أّوال

ّ
هود در مک

را قبول نداشتند تاچه رسد به امامت و امام، آن هم دوازدهمین ایشان که وجودش  ص رسول خدا

 در آ
ً
ن زمان سخنی از این موضوعات نبوده تا کسی انکار یا اثبات نشده، آن هم قیام او را؟!!. أصال

 أفالتعقلون؟.استهزاء کند! 

: آی
ً
عذاب پس از مرگ است نه قبل از مرگ،  هکند که کالم دربار قبل از این آیه معلوم می هثانیا

بۡ  إِنَُّ�م َت قُلۡ  َولَ�ِن﴿زیرا فرموده:  ۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ُعوثُونَ مَّ ِينَ ٱ َ�َُقولَنَّ  تِ َموۡ ل ْ َ�َفُروٓ  �َّ ٓ َ�ٰ  إِنۡ  ا  َذا
بِ�ٞ  رٞ ِسحۡ  إِ�َّ  و چنانچه بگویی شما پس از مرگ برانگیخته خواهید شد هر آینه کسانی « ].٧[هود:  ﴾مُّ

 هبعدی نیز دربار هشود آی بنابراین معلوم می. »اند گویند این نیست مگر سحری آشکار که کفر ورزیده

 عذاب پس از مرگ است. 

: علّی بن ابراهیم به تحریف قرآن قائل بوده و چنین کسی اسالمش معیوب است و قول او 
ً
ثالثا

اعتبار بوده و قابل اعتنا نیست. البّته عّیاشی نیز وضعی بهتر از او ندارد و در استفاده از نعمت عقل  بی

م تأّمل کند این ای بسیار کاهل بوده است اگر خواننده در روایاتی که از او در همین فصل آورده

 آشکار خواهد شد. (به عنوان نمونه به روایات 
ً
مراجعه شود)  ٤٠و  ٣٩و  ٣٨حقیقت بر او کامال

 بسیاری از روایات این فصل را عّیاشی نقل کرده است. 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ -٢٣و  ٢×
َ
ٓ َ�ٰ � ُموَ�ٰ  َناَسلۡ أ نۡ  تَِنا

َ
خۡ  أ

َ
لَُ�ٰ ٱ ِمنَ  َمَك قَوۡ  رِجۡ أ  �ُّورِ ٱ إَِ�  ِت لظُّ

ٰ  ُهمَوَذّكِرۡ  يَّٮ
َ
ِۚ ٱ مِ بِ� های خویش فرستادیم که قومت را از  را با نشانه موسیو براستی که « ].٥[ابراهیم:  ﴾�َّ

علّی بن «فوق،  هآی هدربار. »ها به سوی نور برون آر و روزهای خداوند را بدینشان یادآور باش تاریکی

                                           
 . ۶۸۲و  ۵۹۳و  ۲۴۵ص » عرض أخبار أصول...«برای آشنایی با او رجوع شود به  -١
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امِ اهللا« گوید مقصود از أحمق می» ابراهیم روز قیام قائم و روز مرگ و روز قیامت است!! و » أيّ

عی شده که مقصود روز قیام قائم و روز رجعت و روز قیامت است!! أیا أصحاب 
ّ

روایتی دیگر مد

 به قیام قائم و یا رجعت معتقد بودند که خدا فرموده باشد به یادشان آور؟!!. ÷ حضرت موسی

 چنانکه مفّسرین گفته
ً
از نظر -روزهایی است که حوادث مهّمی  »أّیاِم الله«اند مقصود از  أّوال

رخ داده از قبیل نجات قومی مؤمن و یا اعطای نعمت هدایت به ایشان و نزول کتاب آسمانی  -شارع

معلوم بوده است،  ÷ اّیامی بوده که نزد قوم موسی »أّیاِم الله« و یا هالکت قومی کافر و... بنابراین 

 گوید: قومش میبه منظور امتثال أمِرالهی به ÷ مذکور موسی هیچنانکه بال فاصله پس از آ

ْ ذۡ ٱ﴿ ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُكُروا ٰ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ �َٮ
َ
ذَّنَ  ... نَ َعوۡ فِرۡ  َءالِ  ّمِنۡ  ُ�مأ

َ
 ُ�مۡ َشَكرۡ  لَ�ِن َر�ُُّ�مۡ  تَأ

زِ�َدنَُّ�مۡ 
َ
آنگاه که شما را از فرعونیان نعمت خداوندرا بر خودتان به یاد آرید «]. ٧-٦[ابراهیم:  ﴾...َ�

گاه فرمود که اگر سپاس گزارید همانا (بر نعمت) شما رهایی بخشید... و آن گاه که پروردگارتان شما را آ

و به یاد آرید «]. ٤٩: ه[البقر ﴾نَ َعوۡ فِرۡ  َءالِ  ّمِنۡ  ُ�مَ�ٰ َ�َّيۡ  �ذۡ ﴿قرآن فرموده:  .»البّته بیفزاییم...

�َيۡ  رَ حۡ ۡ�َ ٱ بُِ�مُ  َنافََر�ۡ  �ذۡ ﴿و  »فرعونیان رهایی بخشیدیمهنگامی را که شما را از 
َ
غۡ  ُ�مۡ َ�ٰ فَأ

َ
ٓ َر�ۡ َوأ  َنا

و به یاد آرید آنگاه که دریا را با (ورود) شما شکافتیم آنگاه شما را رهایی «]. ٥٠[البقرة:  ﴾نَ َعوۡ فِرۡ  َءاَل 

رۡ  ُموَ�ٰٓ  نَاَعدۡ َ�ٰ  �ذۡ ﴿و  »بخشیده و فرعونیان را غرق کردیم
َ
َذۡ ٱ ُ�مَّ  لَةٗ َ�ۡ  َ�عِ�َ أ  مِنۢ  َل عِجۡ لۡ ٱ ُ�مُ �َّ

ِ َ�عۡ  و به « ].٥٣-٥١[البقرة:  ﴾قَانَ ُفرۡ لۡ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُموَ�  َناَءاتَيۡ  �ذۡ   ... َعنُ�م نَاَ�َفوۡ  ُ�مَّ ...  ۦِده

او گوساله را (به یاد آرید هنگامی را که موسی را به چهل شب وعده کردیم آنگاه  شما پس از (رفتن) 

 هعبادت) گرفتید... سپس از شما گذشت نمودیم... و آنگاه که به موسی کتاب (آسمانی) و فرقان (جدا کنند

مالحظه شود تا بدانیم که  ٧٣تا  ٤٩ همبارکه بقره از آی هالبّته باید سور. »حّق از ناحّق) عطا کردیم...

ر می
ّ
 در قرآن آمده است و نیازی به قول ُرواِت داد أّیام و أوقاتی که موسی به قوم خود تذک

ً
ه تماما

 أحمقی چون علّی بن ابراهیِم معتقد به تحریف قرآن و یا ابن أبی بی
ً
 !!.)1(عمیر اعتبار نیست خصوصا

شود. در این  نیز نامیده می» اسرائیل بنی« های که سورآیاتی است از سوره -٤٨و  ٤٧و  ٤٦و  ٣×

هدایت  هکتاب آسمانی دادیم و آن را مای ÷ م فرموده به موسیدّو  هسوره پس از اینکه در آی

ٓ َوقََضيۡ ﴿فرماید:  اسرائیل ساختیم می بنی ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  إَِ�ٰ  َنا  ٱ ِ�  ِسُدنَّ َ�ُفۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ءِيَل َ�
َ
 ِض �ۡ�

 ِ�ۡ�َ ٓ  فَإَِذا ٤ �َكبِ�ٗ  �ُعلُوّٗ  لُنَّ َوَ�َعۡ  َمرَّ ٰ  دُ وَعۡ  ءَ َجا ولَٮ
ُ
ٓ  اِعَبادٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َناَ�َعثۡ  ُهَماأ َا ْوِ�  �َّ

ُ
  أ

ۡ
 ٖس بَأ

                                           
 ).۱۵۶(ص » عرض اخبار اصول...«او رجوع شود به  هدربار -١
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ْ  َشِديدٖ  � ٱ َل ِخَ�ٰ  فََجاُسوا فۡ  ادٗ وَعۡ  َوَ�نَ  ّ�ِيَارِ ةَ لۡ ٱ لَُ�مُ  نَاَرَددۡ  ُ�مَّ  ٥ ُعوٗ� مَّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َكرَّ
مۡ 
َ
مۡ  ُ�مَ�ٰ َددۡ َوأ

َ
ٰ بِأ �ۡ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوَ�نِ�َ  لٖ َ�

َ
حۡ  إِنۡ  ٦ نَفًِ�ا َ�َ أ

َ
حۡ  َسنُتمۡ أ

َ
نُفِسُ�ۡمۖ  َسنُتمۡ أ

َ
�ِ 

  �نۡ 
ۡ
َس�

َ
ۚ  ُ�مۡ أ ٓ  فَإَِذا فَلََها ْ َوِ�َدۡ  وُُجوَهُ�مۡ  اْ � ِخَرةِ �ٱ دُ وَعۡ  ءَ َجا ۡ ٱ ُخلُوا  َدَخلُوهُ  َكَما ِجدَ َمسۡ ل

َل  وَّ
َ
�ٖ  أ ْ  َمرَّ وا ُ ْ َعلَوۡ  َما َوِ�ُتَّ�ِ ن َر�ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ  ٧ بًِ�اتَتۡ  ا

َ
ۚ ُعدۡ  ُعد�ُّمۡ  �نۡ  َ�َُ�مۚۡ يَرۡ  أ  نَاوََجَعلۡ  نَا

ٰ لِلۡ  َجَهنَّمَ  اسرائیل  اعالم نمودیم که  ما در کتاب (تورات) به بنی«]. ٨-٤[اإلسراء:  ﴾٨ َحِصً�ا فِرِ�نَ َ�

(کیفر) نخستین  ههر آینه شما دوبار در این سرزمین تباهکاری و سرکشی بزرگی خواهید نمود پس چون وعد

رسد (کسانی از) بندگان خود را که نیروی شدیدی دارند بر شما برگماریم که اندرون آن دو (طغیان) فرا 

ای انجام یافتنی است سپس برایتان تاخت و تاز بر آنان را بازگردانیم و  ها را جستجو کنند و (این) وعده خانه

م. اگر نیکی کنید در حّق شما را به أموال و پسران (جنگاور) یاری کنیم و (نیرو و سپاه) شما را افزونتر سازی

واپسین فرارسید (کسانی از بندگان  هاید. و چون وعد خویش نیکی کرده و اگر بدی کنید به زیان خویش کرده

گاه درآیند همچنانکه بار نخست  خودرا برگماریم) تا رخسارتان را اندوهناک و زشت سازند و به آن سجده

سازند امید است که پروردگارتان بر شما رحمت آورد و اگر درآمدند و به هرچه دست یابند به سختی نابود 

 .»ایم گردیم و دوزخ را تنگنا و زندان کافران ساخته کاری) باز گردید (ما نیز به کیفر دادنتان) باز می ه (به تبا
شود که آیات بعدی بیانگر مندرجات تورات است  دّوم همین سوره، معلوم می هباتوّجه به آی

 ٱ ِ�  ِسُدنَّ َ�ُفۡ ﴿ گویدمخاطب أحمق می» ابراهیمبنعلّی «کردکه توان أّماچه می
َ
البّته در « ﴾ِض �ۡ�

یعنی شیخین و أصحابشان است که نقض عهد کرده و  ص أّمت محّمد »کنید این سرزمین فساد می

عی خالفت می برتری می
ّ

روز جنگ » نخستین ههنگام وعد«شوند!! و مقصود از  جویند یعنی مد

سپس برایتان تاخت و «و یارانش و  ÷ یعنی امیرالمؤمنین» بندگان بسیار نیرومند«و َجَمل است 

شما را «کنند!! و مقصود از  تاخت و تاز می ص أمّیه بر آِل محّمد یعنی بنی» تاز بر آنان را بازگردانیم

ب او و أصحا إ حسین بن علی» به أموال و پسران یاری کنیم و نیرو و سپاه شما را افزونتر سازیم

گوید اگر با سفیانی برگردید ما نیز  أمّیه می است!! و قرآن خطاب به بنی صو أسیری زنان آل محّمد

قیام قائم ورجعت  از را به قبل آیه ٤٦که حدیث استگردیم!! جالب باز می ص با قائم آل محّمد

و أصحابش  را قائم» بندگان بسیار نیرومند«که منظور از  ٤٧سازد! برخالف حدیثمربوط می

نقل » )٢(بن صدقه ةمسعد«و » )١(صالح بن سهل«را ضعفائی ازقبیل داند!! این أخبارمضحک می

                                           
 .۴۱۷و  ۳۳۰ص » عرض اخبار اصول...«ر.ک.  -١

 . ۱۸۴ص » عرض اخبار اصول...«ر.ک.  -٢
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 )فال جتاهل. ()١(اند! کرده

 باید گفت 
ً
ه به هیچ وجه سخنی از خالفت  إسراء (بنی ه: سوراّوال

ّ
ی است و در مک

ّ
اسرائیل) مک

ین یا جنگ جمل نبوده و کسی از قائم خبری نداشته و
َ

 منکری نبوده تا آیاتی نازل شود!. شیخ

 
ً
ین و بنیثانیا

َ
أمّیه و  : چنانکه گفتیم آیات منظور، مندرجات تورات را بیان فرموده و ربطی به شیخ

لُونَ و قائم ندارد.  ÷ مخالفین حضرت علی زیرا معنی ندارد که خدا در تورات به  ؟أفَالتَعقِ

ین یا بنی
َ

 .أمّیه و... بگوید! أصحاب موسی از شیخ

ال آیا هیچ أّمتی با کتاب آسمانی خود اینطور بازی می
ُ

اند؟!  و... کرده ةکند که ضعفا و مجاهیل و غ

 جای تأّسف است که مجلسی به جای هشیار کردن مردم، أکاذیب اینان را توجیه می
ً
کند!! آیا  واقعا

 عالم این است که أقوال دروغگویان را توجیه کند؟! وای به روزی که بگندد نمک!. هوظیف

نَزلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ -٤×
َ
ۡ ٱ ِمنَ  �ِيهِ  َناَوَ�َّ�ۡ  اَعَر�ِيّٗ  َءانًاقُرۡ  هُ َ�ٰ أ وۡ  َ�تَُّقونَ  لََعلَُّهمۡ  وَِ�يدِ ل

َ
 لَُهمۡ  ِدُث ُ�ۡ  أ

گون  زبان عربی فرو فرستادیم و در آن هشدار گونه و بدین سان آن را قرآنی به« ].١١٣[طه:  ﴾١١٣ �رٗ ذِكۡ 

یا برای آنان «علّی بن ابراهیم گفته  »آوردیم باشد که بپرهیزند یا برای آنان یادآوری و پندی پدید آوَرد

 یعنی أمر قائم و سفیانی!!.» یادآوری و پندی پدید آوَرد

 سور
ً
ی است و اگر از آی هگوییم أّوال

ّ
 راجع  سوره مالحظه شود می به بعد این ١٠٠ هطه مک

ً
بینیم تماما

 به قیامت است و هیچ ربطی به قائم و سفیانی ندارد. از خدا بترسید و اینطور با آیات خدا بازی نکنید!.

 کلم
ً
بارها و بارها در قرآن آمده که در هیچ موردی مربوط به قائم و سفیانی نیست. » ذکر« هثانیا

عراء:  ١٠٣[النحل: زل شده قرآن به زبان عربی شیوا و روشن نا
ّ

که در بیانش هیچ کژی ]. ١٩٥و الش

َمر: نیست  علّی «بنابراین آیات قرآن واضح و روشن است و احتیاجی به بیان أحمقی چون ]. ٢٨[الزُّ

 معتقد به تحریف قرآن، ندارد!.» بن ابراهیِم 

×٥- ﴿ ٓ ا ْ  فَلَمَّ وا َحسُّ
َ
  أ

ۡ
ٓ بَأ چون عذاب ما را « ].١٢[األنبیاء:  ﴾١٢ ُكُضونَ يَرۡ  َهاّمِنۡ  ُهم إِذَا َسَنا

امّیه قائم را ببینند از او فرار  علّی بن ابراهیم گفته چون بنی ».گریختند احساس کردند آنگاه از آن می

أمّیه به  اید باز گردید. بنی شود مگریزید و به سوی گنجهایی که پنهان کرده کنند!! و به آنها گفته می می

گوید با  کند. سپس می آورد و گنجهایشان را طلب می نها را از روم بیرون میگریزند و قائم آ روم می

 ) ماضی است أّما معنای آنها مستقبل است؟!!.١٥تا١٢اینکه افعال آیات (

                                           
 اّول) مراجعه شود. هکتاب حاضر (نکت ۱۰۸ هبه صفح -١
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(حدیث » سريه وأخالقه وخصائص زمانه«باب  ٥٢مجلسی مشابه این حدیث را در جلد 

گوید  کافی) آورده است و در حدیث أخیر می هاز روض ١٨٠از تفسیر خرافی عّیاشی و حدیث  ٩١

 کشد!!. أمّیۀ فراری را با شمشیر می قائم بنی

ه نازل شده و در آن وقت ذکری از قائم نبوده تا بنی هدرحالیکه که سور
ّ
أمّیه بترسند.  أنبیاء در مک

وجودش که –دهمش  هترسیدند تا چه رسد به نواد نمی ص أمّیه حّتی از رسول خدا در آن زمان بنی

ستمگران و در  ه؟! آیا علّی بن ابراهیم آیات قبل و بعد این آیه را ندیده که راجع به هم-موهوم است

أمّیه  مقام بیان یکی از ُسَنِن إلهی است و مخصوص گروه خاّصی نیست؟! دیگر آنکه در زمان ما بنی

 .)1(!وجود ندارند تا از قائم خیالی فرار کنند و قائم به شمشیر آنها را بکشد

نور بیش از سایر  هسور ٥٥ هقصص و آی هسور ٥ هتوبه و آی هسور ٣٣ هبدان که این آیه و آی -٦×

آالیش نوجوانان  خرافه فروشان قرار گرفته و حّتی برای آلودن ذهن بی هآیات قرآن مورد سوء استفاد

باید در مورد آیات  !! لذا)2(اند مناسبت در کتب درسی نیز وارد کرده آیات مذکور را با توجیهات بی

ُ�ورِ ٱ ِ�  َناَكَتبۡ  َولََقدۡ ﴿فوق بیشتر تأّمل و تدّبر شود.  نَّ  رِ ّ�ِكۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لزَّ
َ
 ٱ أ

َ
 ِعَبادِيَ  يَرُِ�َها َض �ۡ�

ٰ ٱ ) نگاشتیم )٣(و هر آینه براستی در زبور، پس از کتاب (آسمانی تورات« ].١٠٥[األنبیاء:  ﴾١٠٥ لُِحونَ ل�َّ

بندگان «علّی بن ابراهیم گفته مقصود از . »برند نکوکردارم به میراث می هرا بندگان شایستکه همانا زمین 

 قائم و اصحاب اوست!.» صالح و شایسته

: گیرم که مقصود از 
ً
اّما  -گرچه چنین نیست-در این آیه، زمین دنیا باشد، » األرض«اّوال

ه در زمین سلطنت یافتند؟! آیا بندگان صالح نبودند ک إ پرسیم آیا حضرت داود و سلیمان می

و أصحابش بندگان صالح نبودند که در زمین سلطه و قدرت یافتند؟! آیا فقط  ص حضرت محّمد

 اند؟. قائم خیالی و اصحابش صالح

: آیات پیش
ً
 مَ يَوۡ ﴿فرماید:  می قبل هقیامت است چنانکه درآی ه) دربار١٠٤تا ٩٨ازاین آیه (ثانیا

ٓ ٱ وِيَ�طۡ  َما ِجّلِ ٱ َكَطّيِ  ءَ لسَّ   َكَما ُكتُِب� لِلۡ  لّسِ
ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
روزی که « ].١٠٤[األنبیاء:  ﴾ۥنُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ

ها درهم پیچیم و همچنان که آفرینِش نخستین را آغاز کردیم، آن را  آسمان را همچون درپیچیدن طوماِر نوشته

برند، زیرا  فرماید، که زمین قیامت را بندگان صالح من به میراث می منظور، می هسپس در آی ».بازگردانیم

                                           
 أّول) مراجعه شود.  هکتاب حاضر (نکت ۱۰۸ هبه صفح -١

 سال سّوم دبیرستان، درس یازدهم.» بینش اسالمی، امامت، والیت و حکومت، اقتصاد اسالمی«کتاب  -٢

 . ۴۳۵، ص ۷۸باب » شکن  بت«ر.ک.  -٣
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دانیم قیامت روزی است که زمین به ُجزاین زمین و آسمانها (به ُجز این آسمانها) تبدیل  چنانکه می

ُل  مَ يَوۡ ﴿شوند   ٱ ُ�َبدَّ
َ
 ٱ َ�ۡ�َ  ُض �ۡ�

َ
َ�ٰ ٱوَ  ِض �ۡ� ٰ لسَّ که ما اکنون برآن  زمینیبنابراین ]. ٤٨[ابراهیم:  ﴾ُت َ�

کنیم به قسمتی از بهشت تبدیل خواهد شد و أهل بهشت آن را ارث برده و در آن به  زندگی می

َمر: پردازند  سیروسیاحت می ٰ ٱ ِعبَادِيَ ﴿عالوه براین ]. ٧٤[الزُّ بندگان « ].١٠٥[األنبیا:   ﴾لُِحونَ ل�َّ

جاهل)  صالحین که در آینده میشود نه یک دسته از  شامل عموم صالحین می »من هشایست
َ
آیند! (فالت

 که بالفاصله در آی
ً
ٰ  َذاَ�ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿فرماید:  بعد می هخصوصا ٰ  �ٍ لَِّقوۡ  اغٗ َ�ََ� [األنبیاء:  ﴾١٠٦بِِدينَ َ�

سازد این آیات  که معلوم می »همانا در این (گفته) هر آینه عابدان را پیام (نیکو و نویدی) است« ].١٠٦

شود و خداوند فرموده  عبادت کنندگان موّحد را شامل می هاختصاص به یک گروه خاّص ندارد و هم

که این پیام و نوید را  ص دهیم از جمله أصحاب رسول خدا  ایشان می هزمین بهشت را به هم

 کتاب حاضر). ٥٤ هصفحاین آیه رجوع کنید به  هشنیدند و منحصر به آیندگان نیست. (دربار

ذِنَ ﴿ -٥٣و  ٧×
ُ
ِينَ  أ �َُّهمۡ  َتلُونَ يَُ�ٰ  لِ�َّ

َ
ْۚ  بِ� َ ٱ �نَّ  ُظلُِموا َّ�  ٰ [الحّج:  ﴾٣٩ لََقِديرٌ  هِمۡ نَۡ�ِ  َ�َ

اند، رخصت (پیکار) داده شد و  کنند از آن رو که ستم دیده به کسانی که (دشمنان) با آنان کار زار می« ].٣٩

اند این آیه  گوید که اهل سّنت گفته علّی بن ابراهیم می. »یاری ایشان بسیار تواناستهمانا خداوند بر 

ه اخراج کردند، همانا این آیه راجع به  ص راجع به محّمد
ّ
و اصحاب اوست که قریش آنها را از مک

گوید ما ولّی دوم و  می ÷ کند و در طلب خون حسین قائم است هنگامی که خروج می

 هستیم!!. ÷ خونخواهان حسین

 
ً
 صخدا رسولمربوط به - أعّم ازشیعه وُسّنی - قول اصحاب ِسَیر ومفّسرین: این آیه بهأّوال

ِينَ ٱ﴿ فرموده: بعد هآی در زیرا استحضرتآنوأصحاب خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا [الحّج  ﴾َحقٍّ  بَِغۡ�ِ  رِهِمدَِ�

خۡ ﴿فعل . »هایشان اخراج شدند همانان که به ناحّق از خانه«]. ٤٠: 
ُ
ْ أ ماضی است و تناسبی با  ﴾رُِجوا

 آید ندارد!. دور می هکسی که در آیند

 
ً
گویند که این آیه راجع به محّمد و أصحاب  : علّی بن ابراهیم گفته اهل سنت (= عاّمه) میثانیا

مجلسی هم به روی خود نیاورده که علمای شیعه از قبیل شیخ  هاوست. ولی عجیب است که عالم

» مجمع البیان«اند. شیخ طبرسی در  خ طبرسی و ابوالفتوح رازی نیز همین قول را گفتهطوسی و شی

باشند و ظلمی که به ایشان شده همان ِاخراج  می ص فرموده: مأذونین به قتال، أصحاب رسول الله

معاصرین پیامبر دانسته و تصریح کرده که این  ههایشان است. شیخ طبرسی نیز آن را دربار از خانه
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 هنیز آن را أّولین آی» تفسیر نمونه«جواز جهاد نازل شده. و در زمان ما  های است که دربار اّولین آیه

تصریح کرده این آیه خطاب به » المیزان«أصحاب پیامبر دانسته همچنانکه صاحب  هجهاد و دربار

ه، بیرون کرده بودند.مسلمین در مدینه است و کسانی که آ
ّ
 نها را از وطن و دیارشان مک

 
ً
ه بودند، اجاز ص : رسول خداثالثا

ّ
قتال نداشتند أّما پس از  هو أصحابش زمانی که در مک

هجرت به مدینه، مأذون به جهاد شدند که این اذن تا قیامت برای مسلمین باقی است و احتیاجی 

 إذن صادر شود!!. –باشد  به فرض که قائمی موجود –نیست که برای قائم 

 
ً
 هایشان اخراج نکرده تابرایشان آیه نازل شود. که قائم وأصحاب اورا ازخانه: کسیرابعا

 
ً
 وجود خارجی خامسا

ً
: آیه راجع به موجودین است نه برای کسانی که در زمان نزول آیات، اصال

 شناخت!. اند و کسی آنها را نمی نداشته

 
ً
ر و تأّمل نکرده و هرچه خواسته نوشته، هزار سال مالحظه فرمایید کسی که اصال

ّ
پیرامون آیه تفک

 اندازند!. اند و مردم را به اشتباه می دلیل خود قرار داده است قول او را مدرک اّدعای بی

حّج نیز مطلبی نوشته لذا این قول او را که با  هسور ٤١ هآی هتوّجه: چون علّی بن ابراهیم دربار

م می ٨ هنوار ذکر شده بر قول دیگرش که با شماردر بحار األ ٩ هشمار
ّ

 داریم: در بحار آمده، مقد

ِينَ ٱ﴿ -٩× ٰ  إِن �َّ َّ� كَّ  ٱ ِ�  ُهمۡ مَّ
َ
ْ  ِض �ۡ� قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ أ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ وََءاتَُوا همانان که «]. ٤١[الحج:  ﴾ةَ لزَّ

علّی بن ابراهیم از قول فرد  .»پردازند میاگر ایشان را در این سرزمین توانایی بخشیم نماز به پا داشته و زکات 

تا مهدی و أصحاب  ص آل محّمد هگوید: این آیه دربار می» )1(الجارود أبی«فاسد و منحرفی به نام 

ها و باطل  دهد و با او دین را غالب ساخته و بدعت اوست که خدا مشارق و مغارب زمین را به آنها می

 سازد، آنچنانکه ظلمی دیده نشود که أمر به معروف و نهی از منکر کنند!!. را نابود می

ِينَ ٱ﴿داند که  البّته علّی بن ابراهیم نمی ٰ  إِن �َّ َّ� كَّ ِينَ ٱ﴿فت و تابع ص ﴾ُهمۡ مَّ و  ﴾تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  �َّ

ِينَ ٱ﴿ خۡ  �َّ
ُ
ْ أ توان آن را از آیات پیشین جدا کرد. و آیات مذکور  در آیات قبل است و نمی ﴾رُِجوا

چنانکه دیدیم هیچ ربطی به مهدی ندارد. ولی علّی بن ابراهیم توّجه به آیات قبل نکرده و چنین 

 که منقوالت او تفسیر به رأی و باطل است.
ً
 سخن نامربوطی گفته!! واقعا

                                           
 معّرفی شده است.» عرض اخبار اصول...« ۸۰ هوی در صفح -١
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نَّهُ  هِ َعلَيۡ  بُِ�َ  ُ�مَّ  ۦبِهِ  ُعوقَِب  َما لِ بِِمثۡ  َ�قََب  َوَمنۡ ﴿ -٨× ۚ ٱ َ�َنُ�َ ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ  ﴾َ�ُفورٞ  لََعُفوٌّ  �َّ
و کسی که عقوبت کند به مانند آنچه (به ناروا) عقوبت شده است و پس از آن باز بر او ستم « ].٦٠[الحج: 

 .»آمرزگار است هرود هر آینه البّته خداوند او را یاری فرماید همانا خداوند بخشایند
هایشان  اند آیات فوق راجع به مهاجرینی است که از خانه چنانکه مفّسرین عاّمه و خاّصه نوشته

ه درآمد. در زمان اقامت 
ّ
اخراج و مجبور به هجرت شدند و خانه و اموالشان به تصّرف مشرکین مک

راه مشرکین قرار  خود بر سر همهاجرین در مدینه گروهی از ایشان برای جبران أمواِل غصب شد

گرفتند و با آنها درگیر و سر انجام غالب شدند أّما چون این واقعه درماه حرام رخ داد مسلمین از این 

کند. چنانکه  واقعه دلگیر بودند لذا این آیه نازل شد که مقابله به مثل ممنوع نیست و خداوند عفو می

 ت.بقره نیز به این مسأله اشاره شده اس هسور ٢١٧ هدر آی

و هیچ مناسبتی با قائم ندارد ولی علّی بن  )1(مهاجرین است هکنید که این آیات دربار مالحظه می

شود اینان به هیچ تناسبی بین اجزای کالم خدا قائل  گوید مربوط به قائم است!! معلوم می ابراهیم می

 نیستند! از کجای این آیات، قائم درآمده، معلوم نیست!!.

ٰ  لََعلََّك ﴿ -١٠× �َّ  َسَك �َّفۡ  ِخعٞ َ�
َ
�  ْ   إِن ٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ  يَُ�ونُوا

ۡ
ََّشأ ِۡل  � ٓ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  ُ�َ�ّ َما  ءِ لسَّ

عۡ  َ�َظلَّۡت  َءايَةٗ 
َ
عراء:  ﴾٤ ِضعِ�َ َ�ٰ  لََها ُقُهمۡ َ�ٰ أ

ُّ
چه بسا تو خویشتن را از (اندوه) اینکه « ].٤-٣[الش

خواستیم نشان و آیتی از آسمان  بدان که) اگر می) (چنین مباد، ٢شوند هالک سازی( (مردمان) مؤمن نمی

 . »کردیم که گردنهایشان برای آن (به تسلیم) فرود آید بر ایشان نازل می

کرم چنانکه می بر ایمان آوردن مردم بسیار حریص  بود و از اینکه ایمان  ص دانیم پیامر أ

فرماید مبادا  سبب قرآن به پیامبر میبدین  ].٨و فاطر:  ١٢٨[الّتوبه: خورد  آوردند بسیار غّصه می نمی

خواهی آنان مجبور به ایمان شوند ما اگر  ایمان نیاوردن مردم هالک سازی. شاید می هخود را غّص 

توانیم ایشان را به ایمان آوردن ناگزیر سازیم ولی ما با این قدرت، چنین نکردیم زیرا  بخواهیم می

ٓ  َولَوۡ ﴿انکاری فرموده:  خواهیم چنانکه با استفهام ایمان اجباری نمی  ِ�  َمن َمنَ � َر�َُّك  ءَ َشا
 ٱ

َ
ۚ  ُ�ُُّهمۡ  ِض �ۡ� نَت  َ�ِيًعا

َ
فَأ

َ
ٰ  �َّاَس ٱ رِهُ تُ�ۡ  أ ْ  َح�َّ و اگر «]. ٩٩[یونس:  ﴾٩٩ ِمنِ�َ ُمؤۡ  يَُ�ونُوا

نکرد) پس خواست هر آینه هرکه در زمین است همگان به تمامی ایمان آورده بودند (أّما چنین  پروردگارت می

َ  قَد ّ�ِيِن� ٱ ِ�  َراهَ إِكۡ  َ�ٓ ﴿زیرا قرآن که فرموده:. »داری که مؤمن شوند؟! آیا تو مردم را به اکراه وامی  تَّبَ�َّ
                                           

 به عنوان نمونه به تفسیر میبدی مراجعه شود. -١

 ]. ۸] و [فاطر: ۶بنگرید به [الکهف:  -٢
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گمراهی به روشنی  هدر دین اکراه و اجبار نیست چه، راه هدایت از بیراه«]. ٢٥٦[البقرة:  ﴾َ�ِّ لۡ ٱ ِمنَ  دُ لرُّشۡ ٱ

ٓ ﴿و به پیامبرش فرموده: . »آشکار شده است نَت  َما
َ
ِ  فََذّكِرۡ  ِ�َبَّارٖ�  ِهمَعلَيۡ  أ  َ�َاُف  َمن َءانِ ُقرۡ لۡ ٱب

ر بده عذاب من می هتو بر ایشان زورگو نیستی پس هرکه را که از وعد« ].٤٥[ق:  ﴾وَِ�يدِ 
ّ
. »ترسد، با قرآن تذک

ٓ  فََذّكِرۡ ﴿ َما نَت  إِ�َّ
َ
پس یاد آوری کن «. ]٢٢-٢١ة: ی[الغاش ﴾٢٢ ِطرٍ بُِمَصيۡ  ِهمَعلَيۡ  َت لَّسۡ  ٢١ ُمَذّكِرٞ  أ

بنابراین قرآن قیام کسی که . »ای و بر ایشان گماشته و حکمفرما نیستی که همانا تو (فقط) هشدار دهنده

  پسندد زیرا خدا ایمان اجباری نخواسته است. مردم را به اجبار و به زوِر شمشیر مسلمان کند، نمی

 واضح و روشن تجاهل کرده و مانند  انیولی تعّجب است از کس
ّ

که نسبت به مطلبی تا این حد

أمّیه را  گویند این آیه راجع به قیام قائم است که بنی می ÷ علّی بن ابراهیم از قول حضرت صادق

 گوید!!..  کند و آیتی که قرآن گفته، فریادی آسمانی است که نام قائم را می خاضع خود می

گوید آیت مذکور  کنیم، علّی بن ابراهیم می توانیم آیتی نازل کنیم أّما نمی ما می یا اینکه قرآن فرموده

 سور نازل می
ً
ه به هیچ وجه مسأل هشود!! و توّجه ندارد که اّوال

ّ
ی است و در مک

ّ
امامت و  هشعراء مک

سال  خالفت پس از پیغمبر مطرح نبود تا چه رسد به دوازدهمین جانشن آن حضرت؟! عالوه بر این هزار

 أمّیه وجود خارجی ندارند و دولتشان از بین رفته است!! و قائمی ظاهر نشده است!!. است که بنی

شد که گروههای مخالف  در آن زمان به این منظور جعل می -چنانکه گفتیم-اینگونه أخبار 

یف (= کردند که باآلخره یک نفر ق أمّیه نا امید نشده و پراکنده نشوند و مردم را دلگرم می بنی ائِم ِبالسَّ

گیرد، أّما چنانکه دیدیم  با شمشیر) ظهور خواهد کرد و حکومت را از دشمنان ما می هقیام کنند

و » عالمات ظهوره«باب  ٨٤(به خبر  )1(آنکه قائم مورد اّدعا ظاهر شود! أمّیه زائل شد بی دولت بنی

 نیز مراجعه شود). ٥٢ج » يوم خروجه«باب  ١٥تا  ١٢خبر 

�ِض�  ﴿ -٥٦و ١١×
َ
وَٓء َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ٱۡ� ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ

َ
أ

 
َ
ِۚ قَلِيٗ�  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ ُروَن مَّ ا تََذكَّ یا کیست که دعای درمانده را چون او را بخواند «]. ٦٢[الّنمل:  ﴾٦٢ مَّ

دهد (جمعّیت کنونی را  سازد و شما را جانشینان زمین قرار می میکند و بال و بدی را برطرف  اجابت می

 .»گیرید همتا، معبودی هست؟ چه اندک پند می بی هدهد) آیا با خداوند یگان جانشین جمعّیت سابق قرار می
یابد که  نمل) هر عاقل منصفی درمی هسور ٦٥تا  ٦٠با توّجه به آیات قبل و بعد این آیه (آیات 

نمایی خدا و دعوت مشرکین به توحید و یکتاپرستی است چنانکه  جع به قدرتآیات مذکور را

                                           
 اّول). ه(نکت ۱۰۸ ه.ک. کتاب حاضر، صفحر -١
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یا کیست که زمین را قرارگاه ساخت و «و » یا کیست که آسمانها و زمین را آفرید؟«فرماید  می

های خشکی و دریا راه  یا کیست که شما را در تاریکی«و » درمیان آنها جویبارها را قرار داد؟

و مکّرر با استفهام » گرداند؟ یست که آفرینش را آغاز کرده سپس آن را بازمییا ک«و » نماید؟ می

 ».همتا) معبودی هست؟! بی هآیا با الله (= خداوند یگان«پرسد:  انکاری می

ابی جون 
ّ

ابن «و » )1(صالح بن عقبه«أّما جای تعّجب بسیار است که علّی بن ابراهیم از قول کذ

ال
ّ

فوق راجع به قائم است که در  هگوید آی دانسته، می بعد را دروغگو میواقفی که امام هشتم به » فض

 هشود!!! و غافل است که سور زمین می هخواند و دعایش مستجاب شده و خلیف مقام ابراهیم نماز می

عی یا منکر مهدی قائم نبود تا آیه
ّ

ه کسی مد
ّ
ی است و در مک

ّ
 او نازل شود!. های دربار نمل مک

دهند و از تعّصبی  نسبت می» امامت«دارند به » توحید«آیاتی را که اصرار بر  عجیب است که اینان

 کردند!!. هیچ تناسبی، راجع به قائم خیالی قلمداد می که دارند اگر خجالت نکشد تمام آیات قرآن را بی

ِ  َءاَمنَّا َ�ُقوُل  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ -١٢× ِ ٱب َّ�  ٓ وذِيَ  فَإَِذا
ُ
ِ ٱ ِ�  أ  َكَعَذابِ  �َّاِس ٱ نَةَ فِتۡ  َجَعَل  �َّ

ِۖ ٱ ٓ  َولَ�ِن �َّ ّ�َِك  ّمِن نَۡ�ٞ  ءَ َجا وَ  َمَعُ�مۚۡ  ُكنَّا إِنَّا َ�َُقولُنَّ  رَّ
َ
ُ ٱ َس لَيۡ  أ عۡ  �َّ

َ
 ُصُدورِ  ِ�  بَِما لَمَ بِأ

گوید به خداوند ایمان آوردیم پس چون  و از مردمان کسی هست که می«]. ١٠[العنکبوت:  ﴾١٠ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ

در (راه) خدا رنج و آزاری رسد، آزار مردم را همچون عذاب خدا شمارد و هر آینه اگر نصرتی از سوی 

 .»جهانیان است داناتر  نیست؟! هپروردگارت فرا رسد، گویند ما همراه شما بودیم مگر خداوند به آنچه در سین
د اّما چون گرفتار آزار و شدن کسانی است که مسلمان می هاند دربار این آیه چنانکه مفّسرین گفته

ربیعۀ  عّیاش بن أبی«گشتند از قبیل  کردند و از دین برمی شدند، تحّمل نمی اذّیت مشرکین می

ترسید، قبل از هجرت  خود می هکه به نقل شیخ طبرسی اسالم آورد ولی چون از خانواد» مخزومی

نشوید و داخل خانه نشود  به مدینه رفت. مادرش قسم خورد که نخورد و نیاشامد و سر ص پیامبر

هرچند که پس از سه روز سوگند خود را زیر پا گذشت و خورد و نوش را  –تا اینکه فرزندش بازگردد 

أّما فرزندان شوهر دیگرش، ابوجهل و حرث بن هشام که برادران مادری او بودند به  –از سر گرفت! 

را باز گفتند و آنقدر وی را وسوسه کردند تا  او همدینه رفته و او را یافتند و  ماجرای قسم مادر و غّص 

دو عهد و پیمان گرفت که او را از دینش باز قبول کرد به نزد مادر مراجعت کند ولی قبل از سفر، از آن

نگردانند، أّما چون از مدینه خارج شدند دو برادر مشرک برخالف پیمانشان، دستهایش را بسته و هر 

                                           
 ).۷۶۱و  ۲۷۵معّرفی شده است. (ص ...» عرض اخبار اصول «وی در کتاب  -١
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از دینش دست بردارد. او نیز تحّمل نکرد و سخنانی بر زبان آورد که یک او را صد تازیانه زدند تا 

 شایسته نبود.... الخ.

کنند و چون به سختی  به هرحال این آیه مربوط به کسانی است که ایمان آودره و یا اظهار ایمان می

یند ما با شما گو گردند و چون نصرتی به مؤمنین برسد و منفعتی پدیدار شود می مبتال شوند، از دین برمی

بودیم و هیچ ربطی به مهدی قائم ندارد. اّما علّی بن ابراهیم میل دارد که این را در شأن قائم بداند و توّجه 

ی هیچ تناسبی برای معّرفی قائم ندارند، بدتر از اینکه آی هندارد که سور
ّ
ی است و ُسَور مک

ّ
: هعنکبوت مک

ٓ  َولَ�ِن﴿ ّ�َِك  ّمِن نَۡ�ٞ  ءَ َجا بِّكَ «را به صورت  ﴾رَّ ن رَ م نَرصٌ مِ هُ إذا جاءَ  آورده است!!.» وَ

ْوَ�ٰٓ  ۦِمهِ ُظلۡ  دَ َ�عۡ  نَتَ�َ ٱ َولََمنِ ﴿ -١٣×
ُ
وری:  ﴾٤١ َسبِيلٍ  ّمِن ِهمَعلَيۡ  َما �َِك فَأ

ّ
و «]. ٤١[الش

و در  .»هرکه پس از ستم بر او، داد بستاند (و مکافات کند) پس راهی بر (تعّرض و نکوهش) ایشان نیست

همانا راه (تعّرض) تنها بر کسانی (باز) است که به مردم ستم کرده و در زمین «فرماید:  بعد می هآی

 ».کنند به ناحق سرکشی می

اند و با  شوری به هم مربوط هسور ٤٣تا  ٣٦شود که آیات  اگر به قرآن مراجعه کنید، مالحظه می

محّمد بن «براهیم از قول ضعیفی چون چسبند!! ولی علّی بن ا هیچ چسبی به مهدی قائم نمی

عی است که منظور قائم و اصحاب اوست که » )1(فضیل
ّ

راهی بر (تعّرض و نکوهش) ایشان «مد

بیِن خود انتقام می أمّیه و ناصبی و قائم چون قیام کند از بنی» نیست
ّ

گیرد!! و متأّسفانه درک  ها و مکذ

ی است و تناسبی با ذک هکند که سور نمی
ّ
داند که قرنهاست  ر احوال مهدی ندارد و نمیشوری مک

فین چه غرضی و مرضی داشته)2(اند اّما قائمی ظهور نکرده است!!! أمّیه منقرض شده بنی
ّ
اند  . این مؤل

 اند؟. این مطالب را به عنوان أخبار دین ضبط کرده

َ�ِت �ۡ ٱ﴿ -١٤× اَعةُ ٱ َ�َ  »نزدیک شد و ماه بشکافترستا خیز « ].١[القمر:  ﴾١ َقَمرُ لۡ ٱ �َشقَّ ٱوَ  لسَّ
اند از آن روست که مستقبل  بینیم که با لفظ ماضی آمده و این آیه مربوط به قیامت است و اگر می

ق الوقوع به صورت ماضی استعمال می
ّ

شود. چنانکه در فارسی نیز هنگام بیدار کردن  یقینی محق

 به زودی میگویند برخیز که آفتاب دمید (یعنی  کسی برای أدای نماز صبح، می
ً
دمد) و إال اگر  یقینا

م باشد بیدار کردن فرد، وافی به مقصود 
ّ
ق أمری قبل از زمان تکل

ّ
واقعا مقصودشان إخبار از تحق

نیست و فائده ندارد. عالوه براین چون تغییرات آسمان و ماه و خورشید و ستارگان در قرآن کریم 

                                           
 معرفی شده است. ۲۶۷ هصفح» عرض اخبار اصول...«وی در  -١

 أّول). ه(نکت ۱۰۸ هر.ک. کتاب حاضر، صفح -٢



 159 بقیام القائم لةباب اآلیات المأو -5

 

مات آن است 
ّ

و  ٩و ٨و القیامه:  ٨و المعارج:  ٢و ١اإلنفطار: و  ١[اإلنشقاق: مربوط به قیامت و مقد

لذا با توّجه به اینکه آیه از نزدیکی ساعت (قیامت) گفته است مربوط دانستِن آن به  و...] ٢و١الّتکویر: 

 رسد. تر از اقوال دیگر به نظر می قیامت موّجه

ه و ق ص أّما اگر برخی اصرار دارند که انشقاق قمر در زمان پیامبر
ّ
بل از هجرت واقع در مک

ی به هیچ وجه  هتوان کرد که این آی کنیم ولی علی أِیّ حال تردید نمی شده ما نیز با آنها جدال نمی
ّ
مک

 که کلم به مهدی قائم مربوط نمی
ً
 به معنای » الّساعة« هشود. خصوصا

ً
قیام «بارها در قرآن آمده و أبدا

ه که خود پیغمبر را قبول  توان گفت که نیست. همچنین نمی» خروج کردن«یا » کردن
ّ
خدا به أهل مک

 است؟!. دوازدهِم او، هشدار داده هنداشتند نسبت به آمدن خلیف

ٓ ُمدۡ ﴿-)1(١٥× تَانِ َها ت سبزی به سیاهی  »دوبوستان«]. ٦٤[الرحمن:  ﴾٦٤ مَّ
ّ

بسیار سرسبز که از شد

 ٦٢ هاست و در آی »دو بوستان« ﴾َجنَّتَانِ ﴿این آیه صفت دو بوستان بهشتی است که موصوف آن ». زند

ه و مدینه درختان خرمای مّتصل به هم می آمده ولی علّی بن ابراهیم می
ّ
  گوید مابین مک

ً
روید و احتماال

اعر) چون نامی از مهدی نیامده است. یمنظورش در زمان مهدی قائم است! (المعنی فِ 
ّ

 َبطِن الش

ن يُرِ�ُدونَ ﴿ -٥٧و  ١٦×
َ
ْ  ُٔ ِ� ُ�طۡ  أ ِ ٱ نُورَ  وا فۡ  �َّ

َ
ٰ بِأ   هِِهمۡ َ�

ۡ
ُ ٱ َ� َوَ�� َّ�  ٓ ن إِ�َّ

َ
 َكرِهَ  َولَوۡ  ۥنُوَرهُ  يُتِمَّ  أ

ٰ لۡ ٱ خواهند که نور (هدایت) خداوند را با (سخن) دهانهایشان خاموش  می« ].٣٢[التوبة:  ﴾٣٢ فُِرونَ َ�

کافران کراهت خواهد که نور(هدایت) خویش راکمال بخشد گرچه  که خداوند ُجزاین نمیسازند درحالی

ْ  ُٔ ِ� ِ�ُطۡ  يُرِ�ُدونَ ﴿ و ».داشته باشند ِ ٱ نُورَ  وا فۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ ُ ٱوَ  هِِهمۡ َ� ِ  ُمتِمُّ  �َّ ٰ لۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ۦنُورِه  فُِرونَ َ�

٨﴾  :
ّ

خواهند که نور (هدایت) خداوند را با (سخن) دهانهایشان خاموش سازند و حال  می«]. ٨[الّصف

علّی بن ابراهیم  ».(هدایت) خویش است گرچه کافران کراهت داشته باشندآنکه خداوند کمال بخش نور 

رساند!! باید بپرسیم مگر در زمان  گوید خدا نور هدایت را با قائم به اتمام می می أخیر هآی هدربار

کرم  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿نور هدایت إلهی و دین خدا به اتمام و اکمال نرسید که خدا فرمود:  ص پیامبر أ
 ۡ�

َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
امروز دین شما را برایتان «]. ٣[المائدة:  ﴾َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

اری که نام قائم را نشنیده بودند، چگونه . »کامل ساخته و نعمتم را بر شما تمام کردم
ّ

دیگر آنکه کف

بلکه هزاران سال پس از رسد  دانستند که دین در زمان آنها به تمامّیت نمی کراهت داشتند و اگر می

 کراهت نمی
ً
 شدند!!. داشتند بلکه خوشحال می آنها به تمامّیت خواهد رسید که أصال

                                           
 ذکر شده است. ۱۶ هبا شمار بحار األنواردر  -١
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 ÷گوید امام باقر منحرف فاسد المذهب می» )١(الجارود أبی«در حدیث پنجاه و هفت از قول 
دا آن را (یا او را) رها فرمود: اگر شما این أمر را (کدام أمر را؟ أنتظار را یا خود قائم را؟) رها کنید خ

کند! چرا کراچکی آن را در کتابش آورده و چرا مجلسی آن را نقل کرده، معلوم نیست. سپس  نمی

سند و متن روایت  هأصول کافی را به عنوان تأیید آورده است! دربار ١٦٥باب  ٩١مجلسی حدیث 

به بعد)  ٧٠٥(ص » و عقولعرض اخبار اصول بر قرآن «الزم در تحریر دوم کتاب  همذکور به انداز

ْ  َٔ َ� ﴿: هآی هایم. (مراجعه شود). بنابه این روایت امام دربار سخن گفته ِ  امِنُوا ِ ٱب  �ُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
ِيٓ ٱ نَزۡ�َ  �َّ

َ
غاُبن:  ﴾اأ ایم ایمان  اش و نوری که فرو فرستاده پس به خداوند و فرستاده )2((ای کافران)« ].٨[التَّ

ٰ لۡ ٱ﴿امام است و مراد از  ﴾�ُّورِ ٱ﴿فرموده مراد از . »آورید صّف  هسور ٨ هدر مقطع آی ﴾فُِرونَ َ�

مائده (یعنی به قول شما قبل از  هصّف قبل از سور هگوییم نزول سور است. می» کافران به والیت علی«

ورزیدند؟! صرف نظر از  اعالم والیت إلهی علّی) بوده، پس چگونه مردم به والیت آن حضرت کفر می

شود؟ ما تاکنون  شنیده  امام است، امام چگونه نازل شده؟ مگر امام نازل می» نور«این، اگر مراد از 

شود!! پس چرا کافران نپرسیدند امامی که  ام نازل میدانستیم که ام شود و نمی بودیم که امام نصب می

ایم؟! زیرا در آن زمان  شناختیم پس چگونه به او کفر ورزیده نازل شده کیست و ما که تاکنون او را نمی

نَزۡ�َ ﴿هنوز امامی معّرفی نشده بود درحالیکه 
َ
ماضی و متعلقی به گذشته است  »نازل کردیم« ﴾اأ

ُتب آسمانی را » نور«ید مراد از چگونه ممکن است امام بگو
ُ
 ک

ً
» نور«امام است و نداند که خدا مکّررا

 فرموده: 
ً
َهاَ�ٰٓ ﴿وصف نموده، مثال ُّ�

َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � ّ�ُِ�مۡ  ّمِن نٞ َ�ٰ بُرۡ  َءُ�مَجا نَزۡ�َ  رَّ

َ
ٓ َوأ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا

بِينٗ  �نُورٗ  پروردگارتان دلیل و برهانی آمده و نوری آشکار ای مردم شما را از جانب «]. ١٧٤[النساء:  ﴾١٧٤ امُّ

ِينَ ٱفَ ﴿و یا فرموده: . »به سوی شما فرو فرستادیم َّ�  ْ ُروهُ  ۦبِهِ  َءاَمنُوا وهُ  وََعزَّ ْ ٱوَ  َونََ�ُ ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّبَُعوا َّ� 
نزَِل 

ُ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓ َمَعهُ  أ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ او ایمان آورده و او را بزرگ پس کسانی که به «. )3(]١٥٧[األعراف:  ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل

و گرامی داشته و او را یاری کردند و از نوری که همراه او نازل گردیده پیروی کردند، ایشان همان 

ِينَ ٱ﴿و همچنین ایمان به کتب آسمانی واجب شمرده و در وصف مّتفین فرموده:  .»اند ن رستگارا َّ� 
ٓ  مِنُونَ يُؤۡ  نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِ�ۡ  أ ن َوَما

ُ
کسانی که به آنچه به سوی تو نازل شده و « ].٤[البقرة:  ﴾لَِك َ�بۡ  ِمن زَِل أ

                                           
 معّرفی شده است.» عرض اخبار اصول...«کتاب  ۸۰ هوی در صفح -١

ار است. هسخن دربار ۱۰تا  ۵ هتغابن از آی هدر سور -٢
ّ

 کف

وری: ۴۶و  ۴۴و  ۱۵: ة] [المائد۹۱و همچنین بنگرید به [األنعام:  -٣
ّ

 ] و... .۵۲] [الش
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ولی ایمان به امام را از واجبات نشمرده است. . »آورند به آنچه که پیش از تو نازل گردیده، ایمان می

 (فتأّمل)

خۡ ﴿ -١٧×
ُ
ۖ  َرىٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  نَۡ�ٞ  ُ�ِبُّوَ�َها ِ  قَرِ�ٞبۗ  حٞ َوَ�تۡ  �َّ ۡ ٱ َو�َّ�ِ :  ﴾١٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

ّ
و « ].١٣[الّصف

دارید،و یاوری از جانب خدا و پیروزی نزدیک است و مؤمنان را  (نعمت و بشارت) دیگری که دوستش می

ه دانسته » جممع البيان«که شیخ طبرسی نیز در  »بشارت ده
ّ
آن را پیروزی بر مشرکین قریش و فتح مک

یعنی پیروزی قائم!!  ﴾قَرِ�ٞبۗ  حٞ َوَ�تۡ ﴿گوید:  است. ولی علّی بن ابراهیم برخالف تمام مفّسرین می

انسان در جواب این بافته چه بگوید؟ براستی آیا معقول است که قرآن به أصحاب پیغمبر بگوید: ای 

پرسند قائم  جهاد کنید، قائم پیروز خواهد شد؟!! آیا أصحاب نمی مؤمنین اگر ایمان بیاورید و

دهم پیامبر شما و فتح  هکیست؟ کجاست؟ و فتح او چه وقت است؟ و جواب بشنوند که قائم، نواد

  ﴾اَحِديثٗ  َقُهونَ َ�فۡ  يََ�اُدونَ  َ�  مِ َقوۡ لۡ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َمالِ ﴿او هزاران سال پس از مرگ شماست!!! 

               . 

ٰٓ ﴿ )١(-٦٤و  ١٨× وۡ  إِذَا َح�َّ
َ
ْ َرأ ا يُوَعُدونَ  َما ا ا َعَذاَب لۡ ٱ إِمَّ اَعةَ ٱ �مَّ  ُهوَ  َمنۡ  لَُمونَ فََسَيعۡ  لسَّ

 ّٞ�َ  ٗ��َ ۡض  امَّ
َ
شوند، ببینند یا عذاب (این  میتا آنگاه که آنچه وعده داده « ].٧٥[مریم:  ﴾اُجندٗ  َعُف َوأ

. و »جهانی) و یا عذاب (آن جهانی) را و بزودی بدانند چه کسی را جایگاهی بدتر و سپاهی ناتوانتر است

﴿ ٰٓ وۡ  إَِذا َح�َّ
َ
ْ َرأ ۡض  َمنۡ  لَُمونَ فََسَيعۡ  يُوَعُدونَ  َما ا

َ
قَلُّ  �نَاِ�ٗ  َعُف أ

َ
تا « ].٢٤[الِجّن:  ﴾٢٤ اَعَددٗ  َوأ

شوند، ببینند، پس بزودی بدانند چه کسانی را یارانی ناتوانتر و به شمار کمتر  داده می  وعدهآنگاه که آنچه 

ی قرآن است که نمی همریم و سور هسور. »است
ّ
توان آنها را با قائم الّزمان تطبیق  جّن از ُسَوِر مک

ار خوانده می هسور ٧٣ هنمود. بنا به آی
ّ

شود به مؤمنین  مریم هنگامی که آیات روشن خدا بر کف

يُّ ﴿گویند:  می
َ
َقامٗ  َخۡ�ٞ  َفرِ�َقۡ�ِ لۡ ٱ أ حۡ  امَّ

َ
کدام یک از این دوگروه (کافر و مؤمن) را « ﴾انَِديّٗ  َسنُ َوأ

ه جمعّیت و توان خود را بیشتر می. »مقامی بهتر و انجمنی نیکوتر است؟
ّ
به آیات  دیدند و چون در مک

مورد نظر ما در جواب آنهاست. شیخ طبرسی  هکردند و آی اعتنا بودند و مسلمین را تحقیر می قرآن بی

َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن...﴿جن فرموده مراد از  هسور ٢٤ هذیل آی» جممع البيان«نیز در   ﴾...ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
اری هستند که به زیادی گروه خود  .»و هرکه از (فرقان) حّق و پیامبرش سرپیچی کند«]. ٢٣[الجن: 

ّ
کف

کردند و خداوند در جواب آنها فرموده که بزودی أوضاع  و کم شمار بودن مسلمین تفاخر می

                                           
 انسته است.کافی است که مجلسی هردو را ضعیف د ۱۶۵باب  ۹۲و  ۹۰هایی از حدیث  قسمت ۶۴خبر  -١
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ه
ّ

اب البراوستانی و علّی بن أبی هسلم«ای از ضعفا از  قبیل  معکوس خواهد شد. أّما عد
ّ

 هحمز بن خط

خدا خروج قائم است!! آیا از نظر قرآن  هند وعدگوی و یا أحمقی چون علّی بن ابراهیم می )١(»بطائنی

ار قریش آنقدر عمر می
ّ

استهزایشان را ببینند؟!!  هکنند که تا قائم خروج کند؟!. و در زمان قائم نتیج کف

 بالله-آیا خدا 
ُ
َعفا و مجروحین  مناسبت سخن می این چنین سست و بی -َنعوذ

ُ
گوید! یا اینکه ض

 ؟.أفال تعقلونبافند؟!  دروغ می

ِ�يدُ  ١٥ ادٗ َكيۡ  يَِ�يُدونَ  إِ�َُّهمۡ ﴿ -١٩×
َ
ٰ لۡ ٱ َ�َمّهِلِ  ١٦ ادٗ َكيۡ  َوأ مۡ  فِرِ�نَ َ�

َ
 ﴾١٧ �دَۢ ُرَو�ۡ  ُهمۡ ِهلۡ أ

ا نیرنگ می« ].١٧-١٥[الطارق: 
ّ

کنم پس کافران را مهلت ده  کنند من نیز تدبیر (نهایی) می همانا ایشان جد

ار را که با رسول او نیرنگ  هسور. »و اندک زمانی آنا را فروگذار
ّ

ی است و خدا تهدید کرده کف
ّ
طارق مک

کردند أّما علّی بن ابراهیم أحمق گفته مراد آن است که خدا قائم را برانگیزد تا از زورگویان و  می

 .)2(أمّیه منقرض شدند أّما قائمی ظهور نکرد! داند که بنی أمّیه انتقام بگیرد و نمی طواغیت قریش و بنی

ۡ ٱوَ ﴿ -٢٠× ٰ  إَِذا �ََّهارِ ٱوَ  ١ َ�ٰ َ�غۡ  إَِذا لِ �َّ یل:  ﴾٢ َ�َ�َّ
َّ
سوگند به شب چون (زمین « ].٢-١[الل

ی و معنی ندارد که خدا به دولت  هاین سور ».گر شود را) فروپوشاند و سوگند به روز هنگامی که جلوه
ّ
مک

توان کرد که علّی بن ابراهیم أحمق روایت کرده که حضرت  ناموجود کسی سوگند یاد کند أّما چه می

ۡ ٱ﴿فرموده مراد از  ÷ باقر العلوم ثانی است که در دولت خود با أمیر  هدر این آیه خلیف ﴾لِ �َّ

 و ناراستی کرد و به آن حضرت أمر کرده که صبر کند تا دولت ایشان  ÷ المؤمنین علی
ّ

غش

قائم است که چون قیام کند بر » سوگند به روز هنگامی که جلوه گر شود«منقضی شود و مقصود از 

 کند!!. دولت باطل غلبه می

 هند که کلمدان شود که علّی بن ابراهیم بسیار کم سواد بوده زیرا همه می از این روایت معلوم می

ِشَی «
َ

 «(غ، ش، ی،) و ناقص یائی است ولی  هاز مادّ » غ
َّ

ش
َ

(غ، ش، ش،) و مضاعف  هاز ماد» غ

 حضرت باقر العلوم
ً
کرده ولی  که أفصح عرب بوده این دو کلمه را با هم اشتباه نمی ÷ است. یقینا

ثی  مانند علّی بن ابراهیم قّمی که عرب نبوده این مطلب را درنیافته است
ّ

 !.محد

                                           
بود و أئّمه » واقفی«. بطائنی که ۴۷۳و  ۱۶۵و  ۱۳۳ص » عرض اخبار اصول...«برای آشنایی با این دو، رجوع شود به  -١

کند!! (فالتجاهل).  را قبول نداشت چگونه برای پسر حضرت عسکری روایت نقل می پس از حضرت کاظم 

ل). می اخباری درباره امام غائب نقل» واقفّیه«کسانی که از   کنند باید جوابگوی این سؤال باشند. (فتأمَّ

 اّول) ه، (نکت ۱۰۸ر.ک. کتاب حاضر، ص  -٢
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اند که خدا آن دو را با أهمّیت شمرده و به آنها  اینکه شب و روز دو آیه از آیات پروردگار هبه اضاف

چاپ کرده » تفسیر جامع«قسم خورده است. این جانب سّیدی را سراغ دارم که تفسیر روایی به نام 

ُه اللهُ -است. یکی از برادران فاضل ما 
َ

ظ
َ

گوید بنا به  به او می در خیابان با او روبرو شده و -َحف

-که خدا به آن سوگند یاد کرده، ُعَمر است و در این» شب«اید، مراد از  روایتی که در تفسیرتان آورده
صورت ُعَمر باید أهّمّیت و نزد خدا ارزشی بسیار داشته باشد که الئق سوگند خوردِن خدا قرار گیرد 

اید که کسی به سطل  خورد، آیا دیده وگند نمیارزش و یا کم ارزش س و إال هیچ عاقلی به چیزهای بی

 به چیزی قسم یاد می
ً
شود که أهّمّیتی داشته باشد. این روایت به نوعی  زباله سوگند یاد کند؟ طبعا

ر أهّمّیت و اعتبار بسیار زیاد خلیف
ّ
ک

ّ
 ثانی شده است!. همتذ

کشد، اگر مقصود  نمی کند و از کسی ِابا نداشته و خجالت سّوم اینکه خدای متعال، تقّیه نمی

 گفت. فرمود و تا این اندازه دور از ذهن سخن نمی بود، اسم او را ذکر می» ُعَمر«خدا 

رََء�ۡ  قُۡل ﴿ -٣٠و  ٢٧و  ٢١×
َ
ۡص  إِنۡ  ُتمۡ أ

َ
ٓ  َبحَ أ   َ�َمن �رٗ َغوۡ  ؤُُ�مۡ َما

ۡ
ٓ  �ِيُ�ميَأ عِي� ءٖ بَِما  ﴾٣٠ مَّ

آبتان (در زمین) فرو رود (و ناپیدا شود) پس کیست که (ای پیامبر) بگو مرا بگویید اگر « ].٣٠[الُملک: 

ی را در قرآن کریم مالحظه  هکنم که این سور از خوانندۀ محترم تقاضا می ».شما را آبی روان آوَرد؟
ّ
مک

ر 
ّ
ار و مشرکین است و خدا آیات قدرت و رحمت خود را به ایشان تذک

ّ
کند که تمام آن خطاب به کف

هداده تا تأّمل کنند و ایم
ّ

ای از ضعفا و  ان بیاورند و موّحد شوند. ولی علّی بن ابراهیم أحمق و عد

ٓ ﴿گویند امام فرموده که مقصود از  مجروحین و مجاهیل می امام است یعنی اگر امام  ﴾ؤُُ�مۡ َما

ه مسألآوَرد؟! درحالی شما غائب شود چه کسی امامی ظاهر و حاضر برای شما می
ّ
 هکه در مک

آورد،  طرح نبود تا قرآن بپرسد اگر امام شما غائب شود چه کسی برایتان امام میامامت به هیچ وجه م

اب به آنان  مناسبتی نمی واضح است که امام باقر یا امام رضا چنین سخن بی
ّ

گویند بلکه ُروات کذ

 اند.  افترا بسته

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ -٥٩و  ٥٨و  ٢٢× رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  :  ٣٣[التوبة:  ﴾٣٣ ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل

ّ
اش را با هدایت و  او (خدایی) است که فرستاده« ].٩و الّصف

 ُهوَ ﴿و . »أدیان غالب و پیروز گرداند، گرچه مشرکین کراهت داشته باشند هدین حّق فرستاده تا آن را بر هم
ِيٓ ٱ رۡ  �َّ

َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ ِ  َوَ�َ�ٰ  ۦۚ ُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل ِ ٱب  ﴾٢٨ اَشِهيدٗ  �َّ
أدیان غالب  هاش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر هم او (خدایی) است که فرستاده« ].٢٨[الفتح: 

 .»و پیروز گرداند و خداوند گواهی را بسنده است
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نور بیش از سایر  هسور ٥٥ هقصص و آی هسور ٥ هأنبیاء و آی هسور ١٠٥ هبدان که آیات فوق و آی

خرافه فروشان قرار گرفته و حّتی این آیات را به  هآیات قرآن تفسیر به رأی شده و مورد سوء استفاد

اند تا مردم را از نوجوانی به خرافات عادت دهند لذا  کتب درسی وارد کرده عنوان دلیل مهدوّیت در

 باید در مورد چنین آیاتی بیشتر تأّمل و تدّبر شود.

ه
ّ

فرماید که در آینده قائم ظهور  قرآن می هگویند آی ای از ضعفا و مجاهیل می علّی بن ابراهیم وعد

کند و هیچ کافری و مشرکی باقی  پر از عدل و داد می برد و جهان را أدیان را از بین می هکند و هم می

گوید ای  ماند و اگر کافر یا مشرکی در دل تخته سنگی پنهان شود، صخره به سخن درآمده و می نمی

مؤمن در دل من کافر یا مشرکی مخفی شده مرا بشکن و او را بکش(!!) (از نظر اینان در آخرالّزمان دین 

آورند  مانند و همه اسالم می و پیروان هیچ دینی باقی نمی )1(خواهد بود!!) بسیاری از مردم دین اجباری

 در آخر الّزمان  و گرگ و گوسفند و شیر و گاو و... همگی در أمنّیت از یکدیگر زندگی می
ّ

کنند! (البد

 فوق مذکور است. هنیز آی ٥٧گیرند!!) در حدیث  شوند یا روزه می درندگان، گیاهخوار می

 
ً
هُ «و نفرموده:  ﴾ۥرَُسوَ�ُ ﴿: شما معتقدید که قائم امام است درحالیکه خدا فرموده: أّوال » إمامَ

ق می هبنابراین آیه به وسیل
ّ

 دانند؟!. یابد نه امام (فالتجاهل) آیا اینان فرق پیغمبر و امام را نمی پیامبر تحق

 
ً
و غالب » و پیروزگرداند غالبتا پیامبرش را « ﴾ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ ﴿: باید توّجه شودکه خدا فرموده: ثانیا

 هأدیان و مسلمان شدن هم هشدن غیر از نابود کردن است. (فالتجاهل) اگر مقصود آیه نابودی هم

هُ «فرمود:  مردم بود، می لَّ ينَ كُ ىَ الدِّ هِ «و یا  »لِيُمحِ لِّ ينِ كُ ىلَ الدِّ َ عَ
و نظایر اینها، أّما قرآن » لِيَقىضِ

» ازمیان برداشتن«است نه به معنای » غلبه«، ر) را استعمال فرموده که به معنای (ظ، ه هکریم ماد

ٰ ﴿چنانکه فرموده:  ۡ ٱ لَُ�مُ  مِ َقوۡ َ�  ٱ ِ�  ِهرِ�نَ َ�ٰ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُك ُملۡ ل
َ
ای قوم من «]. ٢٩[المؤمن:  ﴾...ِض �ۡ�

ای قوم من «این آیه آمده:  هدربار» جممع البيان«در   »اید سلطنت شماراست که در این سرزمین چیره

اید و با  امروز شما بر أهل این سرزمین یعنی مصر سلطه دارید و در آن از همه باالتر و بر آن چیره

به معنای از بین بردن کامل بود که در » إظهار«اگر ». )٢(کنید ت بر أهالی آنجا حکمرانی میقدر

یان بر آنها سلطنت و فرمانروایی کنند! و یا در ماند تا فرعون اسرائیل باقی نمی صورت کسی از بنیاین

                                           
 .۱۴۲خواهد. ر.ک. کتاب حاضر، صفحه  درحالیکه خدا ایمان اجباری نمی -١

ۡ ٱ لَُ�مُ  مِ َقوۡ َ�ٰ  ﴿ -٢ رصاَ اليوم  ﴾ُك ُملۡ ل ىل أَهلِ األرضِ يَعني أَرضَ مِ لطانُ عَ مُ السُّ كُ ) أي أي لَ ينَ يفِ األرضِ رِ (ظاهِ

هلِها ريِنَ ألِ لَيها قاهِ  .عالِنيَ فيها غالِبني عَ
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يَّدۡ ...﴿صّف فرموده:  ههمان سور
َ
ِينَ ٱ نَافَ� َّ�  ْ ٰ  َءاَمُنوا ۡص  َعُدّوِهِمۡ  َ�َ

َ
ْ فَأ :  ﴾ِهرِ�نَ َ�ٰ  َبُحوا

ّ
[الّصف

بدیهی  .»پس کسانی را که ایمان آوردند دربرابر دشمنشان تأیید نمودیم و پیروز و غالب گردیدند« ].١٤

است که مؤمنان بر دشمنان خود غالب گردیدند ولی آنها را به صورت کامل از بین نبردند و هیچگاه 

 نبوده که نصاری هیچ دشمنی نداشته باشند!.

 
ً
روند، با قرآن  أدیان از بین می هگویند هم : اگر روایات فوق و نظایر آنها را بپذیریم که میثالثا

های مختلف آنها  هود و نصاری تا قیامت باقی بوده و میان فرقهایم که فرموده ی مخالفت کرده

  . (فتأّمل))1(]٦٤و  ١٤[المائدة: مخالفت با یکدیگر، ادامه خواهد داشت. 

: شیخ طبرسی در تفسیر 
ً
تا دین اسالم با دلیل یا با «فرموده:  ﴾ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ ﴿رابعا

أدیان مغلوب شوند و أحدی بر أهل  هرفعت و برتری یابد تا اینکه همقهر و غلبه بر جمیع أدیان 

اسالم با دلیل غلبه نکند بلکه مسلمین با دلیل بر أهل سایر أدیان غلبه کنند أّما پیروزی با قهر و غلبه 

و این معنی را قبل از ». ای از نواحی أهل شرک غلبه یافتند این است که هرگروه از مسلمین بر ناحیه

 احتماالت آورده است. سایر

ه
ّ

ق این آیه توّسط  عد
ّ

باشد و در مقطع آیه نیز  می» رسول«ای از مفّسرین نیز با توّجه به اینکه تحق

اسالم است بر  هاند مراد غلب اشاره شده، فرموده -العرب بودند ةکه در جزیر-به کراهت مشرکین 

ق یافت و اسالم بر مشرکین  ةأدیانی که در جزیر
ّ

العرب موجود بودند و این آیه در صدر اسالم تحق

ه و بر یهود و نصاری در ناحی
ّ
در » إعجاز قرآن«شام غلبه و پیروزی یافت واین معنی در بحث  همک

ق این » البيان«کتاب شریف 
ّ

مورد تأیید آیت الله سّید ابوالقاسم خوئی نیز قرار گرفته است. و تحق

توبه و فتح و صّف، از  هکه قبل یا بعد از آیات مذکور در سور –ها را مشرکین و یهود و نصاری پیروزی

 که تمامی وعدهای سور –آنها سخن گفته شده 
ً
هایی  فتح وعده هدر همان دوران دیدند. خصوصا

سالم از ظاهری هیچ منافات ندارد با اینکه ا ههای دور نیست. البّته غلب است نزدیک و مربوط به آینده

را  –معنوی  هظاهری و غلب هغلب – هغلب هلحاظ معنوی و استداللی نیز غلبه کند یعنی هردو جنب

معنوی از نظر قرآن بیشتر و با دوامتر است. با توّجه به اینکه خدا  هداشته باشد و البّته أهّمّیت غلب

ُ ٱ َكَتَب ﴿فرموده:  غۡ  �َّ
َ
۠  لَِ�َّ َ� نَا

َ
خداوند مقّرر داشته که من و پیامبرانم « ].٢١[المجادلة:  ﴾...َورُُسِ�ٓ  �

و  ١٥٥و الّنساء:  ٨٧و  ٦١[البقرة: دانیم برخی از انبیاء شهید شدند  حال آنکه  می. »گردیم البّته پیروز می

                                           
 کتاب حاضر آمده لذا در اینجا تکرار نکردیم.  ۵۲ هآیات مذکور در صفح -١
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معنوی مراد أصلی است و همین یک  هشود که غلب ظاهری نیافتند لذا معلوم می هو غلبآیات دیگر] 

کرم ّکه قرآن آن را ظاهر و غالب شدن بشمارد، کافی است. گرچه برای نبیجنبه برای این  ص  أ
ار و مشرکین یا یهود و نصاری از لحاظ عقل و منطق و استدالل نیز  ههردو جنب

ّ
ق یافت و کف

ّ
غلبه تحق

 جواب گویند مغلوب بوده
ً
 . )1(اند و نتوانستند اشکاالت قرآن به عقائدشان را مستدال

منظور، ارتباطی به قائم خیالی ندارد. البّته ما از علّی بن  هچنانکه مالحظه شد آیعلی أّی حال 

ع نداریم که این قدر عوامانه نبافد ولی تعّجب از عالم
ّ
مجلسی و سایر  هابراهیم کم سواد توق

 اند!!. خود قرار داده هدانشمندان  امامّیه است که قول علّی بن ابراهیم را مدرک عقید

ٰ  َهۡل ﴿ -٢٤× تَٮ
َ
ٞ  ١ ِشَيةِ َ�ٰ لۡ ٱ َحِديُث  َك � آیا خبر « ].٢-١ة: ی[الغاش ﴾٢ ِشَعةٌ َ�ٰ  َم�ِذٍ يَوۡ  وُُجوه

 هدر این سور ».اند هایی خاکسار و افتاده فراگیر تو را رسیده است (که) در آن روز چهره هآن (هول) پوشانند

ی خدا أوضاع أهل دوزخ و أهل بهشت را تا آی
ّ
ار«تبیین فرموده أّما  ١٦ همک

ّ
که در أخذ حدیث » صف

گوید: منظور از آیات فوق آن است که  متساهل بوده این قرائن و نیز سیاق آیات را نادیده گرفته و می

اند زیرا توان مخالفت و امتناع ندارند و....  ها همه خاضع گیرد!! و چهره قائم با شمشیر همه را فرامی

 دهد!. میو أباطیل خود را ادامه 

ٓ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿ -٢٥× ن إِ�َّ
َ
  أ

ۡ
ۡ ٱ �َِيُهمُ تَأ وۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

َ
  أ

ۡ
وۡ  َر�َُّك  ِ�َ يَأ

َ
  أ

ۡ
 َرّ�َِكۗ  ِت َءاَ�ٰ  ُض َ�عۡ  ِ�َ يَأ

  مَ يَوۡ 
ۡ
وۡ  ُل َ�بۡ  ِمن َءاَمَنۡت  تَُ�نۡ  لَمۡ  ُنَهاإِيَ�ٰ  ًساَ�فۡ  يَنَفعُ  َ�  َرّ�َِك  ِت َءاَ�ٰ  ُض َ�عۡ  ِ� يَأ

َ
 ِ�ٓ  َكَسبَۡت  أ

ْ نَتِظُروٓ ٱ قُلِ  �ۗ َخۡ�ٗ  نَِهاإِيَ�ٰ  آیا (اینان) در انتظارند (و ایمان « ].١٥٨[األنعام:  ﴾١٥٨ ُمنَتِظُرونَ  إِنَّا ا

آورند) مگر آنکه فرشتگان به سویشان آیند و یا پروردگارت بیاید یا برخی از آیات پروردگارت بیاید  نمی

برای هیچ کس که پیش از آن ایمان نیاورده و یا با ایمانش (بدانید) روزی که برخی از آیات پروردگارت بیاید 

 .»کار نیکی نکرده است، ایمان آوردنش سودی ندارد (ای پیامیر) بگو منتظر باشید که ما نیز منتظریم
ه همان بهانه صدر زمان رسول خدا

ّ
 هها و درخواستهای یهود را داشتند که در آی مردم مشرک مک

آوردند. آیا معنی دارد که پیغمبر به مشرکین  ده است و لذا ایمان نمینحل آم ٣٣بقره و  هسور ٢١٠

ه بگوید منتظر قائم باشید؟! أّما شیخ صدوق که درست یا نادرست را در أحادیث تشخیص 
ّ
مک

مورد انتظار قائم است که اگر  هأئّمه و آی» آیات«گوید مقصود از حدیثی نقل کرده که می )2(داد نمی

                                           
انتشارات » مصطفی حسینی طباطبائی«تالیف » خیانت در گزارش تاریخ«الزم رجوع شود به جلد اّول کتاب شریف  -١

 .۹۴تا  ۹۲به بعد و رجوع شود به تحریر دّوم تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن، ص  ۱۸۴ل، ص چاپخش، چاپ اّو 

 به بعد. ۲۴ص » عرض اخبار اصول...«رجوع شود به تحریر دّوم » صدوق« هدربار -٢
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با شمشیر قیام کند، به او ایمان نیاورد، ایمانش سودی ندارد!! آیا این ُروات  کسی پیش از آنکه وی

 دانند، حّتی آیات عذاب را؟!!. جاهل آیات را منحصر به أئّمه می

قۡ  فََ�ٓ ﴿ -٢٦×
ُ
ِ  ِسمُ أ سوگند به اختران « ].١٦-١٥[الّتکویر:  ﴾١٦ ُكنَِّس لۡ ٱ َوارِ �َۡ ٱ ١٥ نَِّس �ُۡ ٱب

به أّم  ÷ روایت کرده که امام باقر )1(أّما شیخ صدوق. »زیر نور) پنهان رونده بازگردنده (آن سّیارگان

غائب شده سپس مانند شهاب نورانی در ظلمت  ٢٦٠هانی فرموده مقصود امامی است که در سال 

 شود!. شود و اگر او را ببینی چشمانت روشن می شب پدیدار می

ه که پیغمبر را قبول نداشته و قرآن را سحر می
ّ
دانستند قسم بخورد  آیا ممکن است که خدا به أهل مک

 بر اینکه لفظ 
ً
جمع است و امام غائب مفرد است!! آیا امام باقِر  ﴾َوارِ �َۡ ٱ﴿به جانشین دوازدهم او؟ مضافا

 .﴾اَحِديثٗ  َقُهونَ َ�فۡ  يََ�اُدونَ  َ�  مِ َقوۡ لۡ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َمالِ ﴿ داند؟! ُروات جاهل جاعل، عربی نمی

ٓ  ﴿ -٢٩و  ٢٨× ٰ  ١ مٓ ال ِينَ ٱ ٢ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَِك َ�  ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ
 ِ این است کتاب (إلهی) که هیچ تردید در آن نیست رهنمونی است پرهیزگاران «]. ٣-١[البقرة:  ﴾بِ َغيۡ لۡ ٱب

ی«. »آورند غیب ایمان می را همانان که به
ّ
ِينَ ٱ﴿گوید:  ضعیف غالی می» دواد رق  ِمنُونَ يُؤۡ  �َّ

 ِ !! و )2(کنند قیام قائم حّق است یعنی کسانی که اقرار می »آورند همانان که به غیب ایمان می« ﴾بِ َغيۡ لۡ ٱب

عی است که » )3(علی بطائنی«
ّ

 «و  ÷ علی هشیع» نیمّتق«مد
َ

همان امام غائب است!! و » بیغ

عایش این آیه است: 
ّ

نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  َوَ�ُقولُونَ ﴿شاهد مد
ُ
ّ�ِهِ  ّمِن َءايَةٞ  هِ َعلَيۡ  أ َما َ�ُقۡل  ۦۖ رَّ ِ  ُب َغيۡ لۡ ٱ إِ�َّ َّ�ِ 

ْ نَتِظُروٓ ٱفَ  ۡ ٱ ّمِنَ  َمَعُ�م إِّ�ِ  ا و گویند چرا آیتی از پروردگارش بر او «]. ٢٠[یونس:  ﴾٢٠ ُمنَتِظرِ�نَ ل

. »فرود نیامده است؟ بگو غیب خاّص خداوند است پس منتظر باشید که همانا من نیز با شما از منتظرانم

که آیا درست است که قرآن در این آیات ایمان به خدارا ذکر نکند و ایمان به قائم ذکر شود. درحالی

 نادیدنی و نامشهود باشد مانند ذات کبریای أحدّیت. م» غیب«
ً
» غیب«فّسرین نیز آن است که ذاتا

» غیب«دانند. عالوه بر این مهدی قبل از غیبت و پس از ظهور  را در این آیه به معنای خداوند می

ف
ّ
ایمان » غیب«ایمان داشته باشند در آن وقت چگونه به » غیب«اند به  نیست و مّتقین که مکل

                                           
 به بعد. ۲۴ص » عرض اخبار اصول...«رجوع شود به تحریر دوم » صدوق« هدربار -١

باب مذکور نیز مربوط  ۶۰و  ۱۰بحار را نیز او روایت کرده و روایت  ۵۲جلد » الفرجفضل انتظار «باب  ۹روایت  -٢

 به همین آیه است.

 مراجعه شود. ۱۵۰هالزم است به حاشیه صفح -٣
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کتاب حاضر مراجعه  ٤٩ هشود!! (به صفح مصدای می آورند؟! یعنی با ظهور مهدی آیه لغو و بی می

ی یونس  هسور هشود). أّما آی
ّ
ه است که می هدربار -که در باال آوردیم-مک

ّ
گفتند چرا بر  مشرکین مک

فرماید بگو آمدن معجزه به خواست من  ای نازل نشده و خدا به پیامبرش می معجزه ص محّمد

مصلحت بداند نازل نیست بلکه امری است غیبی که مخصوص خداست پس منتظر باشید اگر خدا 

خواهد فرمود من نیز منتظرم. این آیه با توّجه به آیات قبل و بعد آن در سیاق آیات توحیدی است و 

حّتی از آمدن و زمان  ص رساند که معجزه کار رسول نیست و أمری غیبی است که رسول خدا می

ب مشرکینی که برای قبول ایجادش خبر ندارد. حال این آیه چه ربطی به مهدی دارد؟ آیا خدا در جوا

خواستند فرموده منتظر مهدی آخرالّزمان باشید؟!! متأّسفانه شیخ  توحید و ترک شرک، معجزه می

دین او روایت یک نفر 
ّ
 اند!!. را مدرک اعتقاد خود قرار داده» واقفی«صدوق و مقل

ٓ ٱ َوِ� ﴿ -٥٢و  ٣٤و  ٣٣و  ٣١× َما ٓ ٱ فََوَرّبِ  ٢٢ تُوَعُدونَ  َوَما قُُ�مۡ رِزۡ  ءِ لسَّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
 ِض �ۡ�

ٓ  َل ّمِثۡ  َ�َقّٞ  ۥإِنَّهُ  نَُّ�مۡ  َما
َ
  ﴾٢٣ تَنِطُقونَ  �

ّ
) روزی شماست و هو در آسمان (مای«]. ٢٣-٢٢ریات: ا[الذ

شوید، پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این (سخن) مانند همینکه شما سخن  داده می  آنچه وعده

» واو عطف«فوق با  هشود آی چنانکه مالحظه می. »د ندارید) راست و حّق استگویید (و در آن تردی می

ی را در قرآن مالحظه کن تا  همحترم این سور هآغاز شده و معطوف به آیات قبلی است، خوانند
ّ
مک

قیامت و سر انجام منکران و مّتقین و جلب توّجه آنان به آیات إلهی در  هببینی که آیات قبلی دربار

شود که قیامت و جزای أخروی  قسم یاد می ٢٣ هزمین و آسمان و وجود خودشان است سپس در آی

م و قطعی است. حال آیا هیچ عقلی 
ّ
ه بسیت و  می -حّتی بسیار ضعیف-مسل

ّ
پذیرد که خدا در مک

ل فرماید سپس بگوید سوگند به پروردگار آسمان و زمین که مهدی خروج قیامت ناز هیک آیه دربار

پرسند که مهدی کیست و به ما که در قیامت تردید داریم چه ربطی دارد که  کند!! آیا مشرکین نمی می

های قرآن آشنا  اید با وعده کند؟!. آیا ابن عّباس که شما این روایت را به او افترا بسته او خروج می

دانسته که آیات را مربوط به مهدی آخرالّزمان پنداشته است؟!. ایا قرآن بیش از  ا عربی نمینبوده ی

 .)1(آنکه نگران عدم ایمان مشرکین به قیامت باشد نگران ایمان آنها به قیام مهدی بوده است؟!

: هآی هدربار ÷ اند که ابن عّباس و امام صادق این دروغ را اضافه کرده ٥٢و  ٣٣در حدیث 

﴿... ۡ�
َ
ْ  َما نَ �   تَُ�ونُوا

ۡ
ُ ٱ بُِ�مُ  تِ يَأ هرجا که باشید خداوند همگی «]. ١٤٨[البقرة:  ﴾...َ�ِيًعا �َّ

آورد!!. آیا خدا خطاب  گفته خدا اصحاب قائم را در یک روز گرد می. »آورد شما را (در قیامت باز) می

                                           
 فوق، مذکور است. هنیز آی ۶۵در حدیث  -١
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أصحاب مهدی را در یک روز فرماید در نیکی کردن از یکدیگر سبقت جویید که خدا  به مردم می

آورد؟!! آیا صدر و ذیل این کالم هیچ تناسبی دارند؟! دیگر آنکه مگر أصحاب قائم در زمان  گرد می

را در  شما هخدا هم باشیدموجود بودند که خدا خطاب به آنها بفرماید: هرجا که  ص رسول خدا

اند؟!!  دانم چگونه اینان به این روایات دل خوش داشته آورد؟! نمی قبلی گرد می هیک روز بدون وعد

 نیز مراجعه شود). ٥٠ ه(به حدیث شمار

ْ لَُموٓ عۡ ٱ﴿:  ٣٧و ٣٢× نَّ  ا
َ
َ ٱ أ  ٱ يُۡ�ِ  �َّ

َ
ۚ َموۡ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ�  لََعلَُّ�مۡ  ِت َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  بَيَّنَّا قَدۡ  تَِها

سازد براستی  بدانید که خداوند زمین را پس از مردنش (= پژمردنش) زنده می«]. ١٧[الحدید:  ﴾١٧ قِلُونَ َ�عۡ 

ل کنید
ّ

قدرت  هاین مضمون بارها در قرآن ذکر شده و نشان. »آیات را برای شما بیان کردیم باشد که تعق

ه
ّ

ه خدا زمین مرده اند که گفت ای از مجاهیل و ضعفا از ابن عّباس روایت کرده إلهی شمرده شده ولی عد

کند؟!  کند!! یعنی تا به حال خدا زمین را زنده نکرده و تا قبل از قائم زمین را زنده نمی را با قائم زنده می

 ابن
ً
 .)١(اند؟ عّباس چنین گفته یا ُروات جاعل چنین دروغی بافته این هم شد تفسیر؟! آیا واقعا

توبه و  هسور ٣٣و  ٣٢ هاستضعاف مشهور است و آی هبدان که این آیه که به آی -٦٦و  ٦٥و  ٣٥×

قرآن تفسیر به رأی شده و این  هانبیاء بیش از سایر آیات شریف هسور ١٠٥ هنور و آی هسور ٥٥ هآی

اند تا مردم را از نوجوانی  تفاسیر ِمن عندی و برخالف سیاق آیات را، حّتی در کتب درسی نیز نوشته

 این آیات بیشتر تحقیق و تأّمل شود: هست که درباربه خرافات عادت دهند لذا الزم ا

ْ َ�تۡ ﴿ َبإِ  ِمن َك َعلَيۡ  لُوا ِ  نَ َعوۡ َوفِرۡ  ُموَ�ٰ  �َّ  ِ�  َعَ�  نَ َعوۡ فِرۡ  إِنَّ  ٣ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ لَِقوۡ  قِّ �َۡ ٱب
 ٱ

َ
هۡ  وََجَعَل  ِض �ۡ�

َ
ٓ  عُِف َتۡض �َسۡ  اِشَيعٗ  لََهاأ �ۡ  يَُذبِّحُ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َِفةٗ َطا

َ
� ٓ ٓ  ۦتَۡ�ِ َو�َسۡ  َءُهمۡ َنا  ۥإِنَّهُ  َءُهمۚۡ �َِسا

ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ن َونُرِ�دُ  ٤ ِسِدينَ ُمفۡ ل
َ
ِينَ ٱ َ�َ  �َُّمنَّ  أ ْ ُتۡض سۡ ٱ �َّ  ٱ ِ�  عُِفوا

َ
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  ِض �ۡ� �ِمَّ

َ
 أ

ٰ لۡ ٱ َعلَُهمُ َوَ�ۡ  نَ  ٥ رِ�ِ�َ َ�  ٱ ِ�  لَُهمۡ  َوُ�َمّ�ِ
َ
ا ُهمِمنۡ  وَُجُنوَدُهَما نَ َ�ٰ َوَ�ٰ  نَ َعوۡ فِرۡ  َونُرِيَ  ِض �ۡ�  مَّ

 ْ بخشی از خبر موسی و فرعون را برای گروهی که ایمان « ].٦-٣[القصص:  ﴾٦ َذُرونَ َ�ۡ  َ�نُوا

خوانیم. همانا فرعون در آن سرزمین (= مصر) سرکشی کرد و أهالی  آورند به راستی و درستی بر تو می می

کشید (چنانکه) پسرانشان را سر  از ایشان را به زبونی میای  آنجا را گروه گروه (= شیعه شیعه) ساخت. دسته

که (ما) نهاد و براستی که او از تباهکاران بود، درحالی ُبرید و زنانشان را (به کنیزی) زنده وامی می

که در آن سرزمین به زبونی کشیده شدند مّنت نهیم (و نعمت بخشیم) و آنان را  خواستیم بر کسانی می

                                           
 نیز آیۀ فوق، مذکور است. ۶۵در حدیث  -١
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بران سازیم و آنان را در آن سرزمین جایگاه و توان دهیم و از سوی ایشان به فرعون (و پیشوایان و میراث

 .»رایزنش) هامان و سپاهیانشان چیزی را که از آن پروا داشتند، نشان دهیم
ی است و ابوالفتوح رازی که از مفّسرین شیعه است در توضیح آی هسور

ّ
 هپنجم سور هقصص مک

که مّنت نهیم بر آنان که ایشان را مستضعف  خواستیماهیم یعنی خو و ما می«نویسد:  قصص می

اسرائیل و ایشان را امامانی کنیم که مردم به ایشان  از بنی مصرکردند و ضعیف داشتند در زمین 

اقتداء کنند در خیرات.... و ایشان را وارث مال فرعون و قوم او کنیم پِس آنکه ایشان را هالک کرده 

 ٱ﴿کنید که اعتراف کرده منظور از  مالحظه می». باشیم
َ
 زمین و  ﴾ِض �ۡ�

ّ
ل

ُ
سرزمین مصر است نه ک

 یُنرِ «دیگر آنکه فعل مضارع 
ُ

 . (فتأّمل))1(دانسته است» خواستیم«را به معنای  »د

                                           
ین نسفی« -١

ّ
فرعون در زمین مصر سربرآورد، و «را چنین ترجمه کرده است:  باال هاز مترجمین قدیم، آی» نجم الد

کرد  کرد پسرکان را و برده می گرفت گروهی از ایشان را، بسمل می اهل وی را گروه گروه کرد، به بندگی می

خواستیم که فضل کنیم برخوارگرفتگان  دخترکان را، چه وی بود از تباهی کنندگان به اظهار کفر و طغیان، و ما می

ّمت و میراث ایشان گردانیم آن مملکت
ُ
 ».آن والیت و گردانیمشان مقتدایاِن ا

همانا فرعون در زمین (مصر) «فوق را چنین ترجمه کرده است:  هاز مترجمین جدید، آی» ای مهدی الهی قمشه«     

ئیل) را سخت اسرا (بنی هتکّبر و گردنکشی آغاز کرد و میان اهل آن سرزمین تفرقه و اختالف افکند و طایف

گذاشت (که به خدمت پردازند) و همانا  کشت و زنانشان را زنده می ضعیف و ذلیل گرداند، پسرانشان را می

ذلیل و ضعیف مّنت گذارده و آنها را پیشوایان  هفرعون مردی مفسد و بداندیش بود و ما اراده کردیم که بر آن طایف

 ».انیمخلق قرار دهیم و وارث ُملک و جاه فرعونیان گرد

گمان فرعون در زمین (در کشور مصر)  بی«از سایرین بهتر است : » رضا سراج«حاج شیخ  هبه نظر ما ترجم     

برتری ُجست و مردمش (قبطیان و سبطیان) را گروههایی گردانید (و هر گروهی را به کاری نامزد کرد) فرعون 

ُبرید و زنانشان را (برای خدمت خوانیِن  ان را سر میشمرد. پسرانش اسرائیل) را ناتوان می گروهی از ایشان (بنی

خواست) و حال آنکه ما  اسرائیل را می گذاشت زیرا او از تباهکاران بود. (فرعون هالکت بنی قبط) زنده می

خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین ناتوان شمرده شده بودند مّنت نهیم به آنکه ایشان را پیشوایان (در کار  می

یّ  دنیا و
ّ
اموال فرعونیان) گردانیم و در آن سرزمین ایشان را جای دهیم (و از  هدین) بگردانیم و ایشان را وارث (کل

 ».ترسیدند، بنمایانیم اسرائیل) به فرعون و هامان و سپاهانشان آن (حوادثی) را که پیوسته از آن می بنی هناحی

 «اإلسالم نیز چنین ترجمه کرده: نقی فیضسّید علی
ّ

 فرعون در زمین (مصر) تکّبر و گردنکشی کرد و اهل محق
َ
قا

شمرد که پسرانشان را سر  اسرائیل) را ضعیف و ناتوان می و مردم آن را گروه گروه گردانید. گروهی از ایشان (بنی

ا کنندگان بود. و م  گذاشت. البّته فرعون  از فساد و تباه می  گزاری) زنده ُبرید و زنانشان را (برای خدمت می

اسرائیل) که در زمین (مصر) ضعیف و ناتوانشان کرده بودند مّنت گذاریم و نیکی  خواستیم بر ایشان (بنی می

 ». ها) گردانیم های فرعون و قبطی (اموال و دارایی هکنیم و آنها را پیشوایان قرار دهیم و ایشان را ارث برند
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ً
  ﴿: اینکه مفّسرین شیعه از جمله أبوالفتوح رازی أوال

َ
 هرا به معنای عاّم  زمین (جمل ﴾ِض �ۡ�

 خطاست زیرا آیات سور زمین دنیا) می
ً
فرعونیان است و آنها بر سرزمینی  هقصص دربار هگیرند، قطعا

 زمین!. ( محدود و معّین حکمروا بوده
ّ

ل
ُ
 )فالجتاهلاند نه ک

 آشنایان با قرآن می
ً
  هدر قرآن کریم، همیشه به معنای کر» أرض«دانند که  أصوال

ّ
ل

ُ
أرض یا ک

ص از زمین یعنی بلکه در مو )1(زمین نیست
ّ

د به معنای بخشی محدود و مشخ
ّ

» سرزمین«ارد متعد

مر: است و گاهی به معنای زمین بهشت است  این «و در بسیاری از موارد به معنای ] ٧٤[الزُّ

                                                                                                           
ای از ایشان را  ها کرده بود که دسته ن تفّوق داشت و مردم آن را فرقهفرعون در آن سرزمی«نوشته است: » ابوالقاسم پاینده«     

خواستیم  داشت که وی از تبهکاران بود ولی ما می ُبرید و زنانشان را زنده نگه می شمرد و پسرانشان را سر می زبون می

و وارثشان کنیم و در آن سرزمین که در آن سرزمین زبون به شمار رفته بودند مّنت نهیم و پیشوایانشان کنیم  بر آن کسانی

 ».کردند بنمایانیم استقرارشان دهیم و به دست آنها به فرعون و هامان و سپاهشان (حوادثی) را که از آن حذر می

بدرستی که فرعون برتری یافت در زمین و گردانید اهل آن را «از این قرار است: » عّباس مصباح زاده«شیخ  هترجم     

گذاشت زنان ایشان را  کشت پسران ایشان را و باقی می داشت گروهی را از ایشان، می میگروه گروه، ضعیف 

خواستیم که مّنت بگذاریم بر آنان که ضعیف داشته شده بودند در  بدرستی که او بود از فساد کنندگان. و می

ن دهیم مرایشان را 
ّ
در زمین و بنماییم فرعون و زمین و بگردانیمشان پیشوایان و بگردانیم ایشان را وارثان و تمک

 ».داشتند هامان را و لشکرهای آن دو را از ایشان آنچه بودند که بیم می

به درستی که فرعون «نیز چنین ترجمه کرده است: » مال فتح الله کاشانی«تألیف » منج الّصادقین«تفسیر کبیر      

ر را از قبطیان و سبطیان گروه گروه متفّرقه... برتری ُجست و تکّبر و تجّبر کرد در زمین مصر و گردانید أهل مص

اسرائیل را... و زنده  کشت پسران بنی اسرائیل) ... می زبون گرفت و مقهور ساخت گروهی را از ایشان (یعنی بنی

خواستیم آنکه مّنت نهیم بر آنان که زبون گرفته شده بودند... در زمین مصر... و  گذاشت زنان ایشان را... و ما  می

دانیم ایشان را پیشوایان.. و گردانیم ایشان را وارثان مال و أمتعه و امالک فرعونیان... و جای دهیم مرایشان را گر

 ».در زمین مصر و شام...

(انتشارات برهان) چنین » روان جاوید در تفسیر قرآن مجید«آیت الله حال میرزا محّمد ثقفی تهرانی در کتاب      

ساخت جمعی از  برتری ُجست در زمین و قرار داد اهل آن را گروه گروه ناتوان می همانا فرعون«نوشته است: 

خواستم مّنت بگذاریم بر آنان که ناتوان کرده  گذاشت زنانشان را... و می کشت پسرانشان را و زنده می آنها را می

 ».شده بودند در زمین و بگردانیمشان پیشوایان و بگردانیمشان وارثان...

 یُنر«ماند که راقم، از فاضلی معتمد شنیدم که مترجمین انگلیسِی قرآن مجید نیز فعل مخفی ن    
ُ

را مضارع ترجمه » د

 اند. خواننده خود تحقیق کند. نکرده

ایم. (ص  و... گفته» أّمت«و » ناس«الفاظ  هدربار» تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن«مشابه آنچه در تحریر دّوم کتاب  -١

 ).۳۲۲تا  ۲۹۹
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» این سرزمین«و در بیشتر مواردی که به معنای  ].١٤و إبراهیم:  ٢[التوبة: است مانند: » سرزمین

یعنی مصر و فلسطین » سرزمین تحت حکومت فراعنه«ود که منظور ش استعمال شده، معلوم می

بنابراین  و...] ١٠٤و١٠٣و  ٤و اإلسراء:  ٨٠و  ٧٣و  ٥٦و  ٥٥و  ٢١[یوسف: بوده است. مانند: 

 ٱ﴿
َ
 «توان  فرعونیان است به هیچ وجه نمی هقصص که دربار هرا در آیات اتبدای سور ﴾ِض �ۡ�

ّ
ل

ُ
ک

ْ  �ن﴿: هقلمداد کرد! چنانکه در آی» زمین ونََك لَيَسۡ  َ�ُدوا  ٱ ِمنَ  َتفِزُّ
َ
 ﴾َهاِمنۡ  رُِجوكَ ِ�ُخۡ  ِض �ۡ�

و همانا نزدیک بود به فریب و فتنه تو را از این سرزمین برانگیزانند تا تو را از آن إخراج « ].٧٦[اإلسراء: 

توبه که  هدّوم سور هزمین بیرون برانند!! و یا در آی هخواستند تو را از کر نظور این نیست که میم. »کنند

 ٱ ِ� ﴿» این سرزمین«دهد چهارماه آزادانه در  به مشرکین مهلت می
َ
بگردند منظور این  ﴾ِض �ۡ�

 زمین باقی ماندند باید اسالم 
ّ

ل
ُ
 زمین بیرون بروند و اگر در ک

ّ
ل

ُ
نیست که پس از چهار ماه باید از ک

 آورند و هکذا... .

 
ً
ق این وعده را  هبران سور: خدا میراثثانیا

ّ
 -بوده ص که قبل از دوران رسول خدا-قصص و تحق

وۡ ﴿باقی نگذاشته و فرموده:  پردازیبیان نموده و دیگر جایی برای گمان
َ
ِينَ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ َناَر�ۡ َوأ َّ�  ْ  َ�نُوا

 ٱ رَِق َمَ�ٰ  َعُفونَ َتۡض �ُسۡ 
َ
ۖ  َناَر�ۡ َ�ٰ  لَِّ� ٱ رَِ�َهاَوَمَ�ٰ  ِض �ۡ� ۡت  �ِيَها ٰ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ َرّ�َِك  َ�َِمُت  َوَ�مَّ  بَِ�ٓ  َ�َ

ٰٓ إِسۡ  ْۖ  بَِما ءِيَل َ� وا رۡ  َصَ�ُ ْ  َوَما ۥُمهُ َوقَوۡ  نُ َعوۡ فِرۡ  َنعُ يَۡص  َ�نَ  َما نَاَوَدمَّ [األعراف:  ﴾١٣٧ رُِشونَ َ�عۡ  َ�نُوا

) (= ١شدند از خاور تا باختر سرزمینی را که در آن برکت قرار داده بودیم( به آن گروه که تضعیف می«]. ١٣٧

اسرائیل  نیکوی پروردگارت بر بنی هرو که شکیبایی کردند و کالم و وعدفلسطین) به میراث عطا کردیم ازآن

ق یافت و آنچه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ویران کردیم
ّ

این آیه با آیات  هاز مقایس. »تحق

 آشکار می هسور ٦تا  ٢
ً
اسرائیل در دوران حضرت  شود مقصود قرآن، مستضعفان بنی قصص کامال

 شود!. کنند نقش بر آب می مهدی قلمداد میو دروغ ُروات که آن را راجع به  )2(موسی است

 
ً
به » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«در تحریر دّوم کتاب » إمام و أئّمه«لفظ  ه: دربارثالثا

ر می ) و در اینجا تکرار نمی٣٦١تا ٣٥٣و  ٢٩١ایم (ص  الزم سخن گفته هانداز
ّ
شویم  کنیم ولی متذک

ق یافت و درمیان بنی هکه اراد
ّ

اسرائیل امامانی از قبیل حضرت موسی و هارون و یوشع و...  إلهی تحق

                                           
اسراء و آیات دیگر، در اینکه فلسطین و پیرامون آن (= شام) همان سرزمینی است  همبارک هاّول سور هبا توجه به آی -١

 که خدای متعال در آن برکت بسیار قرار داده، خوشبختانه اختالفی نیست.

 هیان، در منطقگو اسرائیل پس از شکست زور نور، تصریح کرده که بنی هسور ۵۵ هشیخ طوسی نیز در تفسیر آی -٢

ن یافتند.
ّ
 شام خالفت و تمک
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وقتی جائز باشد که  ].٧٣[األنبیاء: نامیده است » إمام«اسرائیل را  ظهور کردند زیرا خدا انبیاء بنی

 بنی ].٧٤[الفرقان: را تقاضا کنند » إمام شدن«بندگان صالح از خدا 
ً
 هکه أسو† اسرائیل قطعا

 با انبیاء  جمعقصص،  هدر سور» أئّمه«باشند. دیگر آنکه لفظ  اند نیز امام می سایرین بوده
ً
و طبعا

 )فالجتاهلتر است تا مهدی که مفرد است. ( اسرائیل مناسب بنی

 
ً
نَّ «و » نُريدُ «گویند أفعال  : اینکه همواره میرابعا لَ «و » نَمُ نَ «و » نَجعَ كِّ مضارع اند و » نُمَ

داللت بر آینده دارند، ُجز تعّصب ورزی و مغالطه و عوامفریبی، چیزی نیست زیرا با چشمان خود 

يَ «بینند که فعل مضارع  می بینند که  ، نیز معطوف به أفعال قبل است، همچنین می»= نشان دهیم نُرِ

بِّحُ «و » يَستَضعِفُ «أفعال  ذَ مام، فقط مضارع سرِی تنیز مضارع اند أّما باخیره» يَستَحيي«و » يُ

آورند که در برخی از  کنند!! دیگر آنکه به هیچ وجه به روی خود نمی را ذکر می ٥ هبودن أفعال آی

موارد بنا به فحوای کالم و قرائن موجود، فعل مضارع باید به معنایی مطابق معنای ماضی استمرارِی 

 ٤٣ هفعل مضارع را در آی فارسی ترجمه شود تا مقصود واقعی آیه به دست آید، چنانکه هیچ کس

محان« هسور کند و همه آن را بنا به مقتضای کالم، مطابق  مضارع (= حال و آینده) ترجمه نمی »الرّ

ای نیست که  اند و این مسأله کنند. بسیاری از آیات قرآن چنین ماضی استمرارِی فارسی ترجمه می

بر آشنایان با قرآن و نحو عربی پوشیده و یا فهم آن مشکل باشد! موارد بسیاری هست که فعل 

پس از فعل ماضی که متبوع فعل مضارع بوده  –ون وجود أفعال ناقصه از قبیل کان بد –مضارع 

 آیا کسی فعل وفعل مضارع بدان مربوط باشد، به معنای آینده (= پس
ً
م) نخواهد بود مثال

ّ
اززمان تکل

بَ «هود را که پس از فعل ماضی  هسور ٧٤ هدر آی ﴾ِدُ�َايَُ�ٰ ﴿ مضارع هَ آمده به صورت آینده » ذَ

ي«کند؟! آیا کسی فعل مضارع  جمه میتر رِ عُ «و  ١٤ هدر آی» جتَ َمر را  همبارک هسور ٢٠ هدر آی»  تَنزِ
َ
ق

ی«کند؟! آیا کسی فعل مضارع  به صورت آینده ترجمه می نُّونَ «و » يَغشَ ظُ - آل هسور ١٥٤ هدرآی» يَ

مُ «کند؟! آیا کسی فعل  عمران را به صورت مضارع ترجمه می كُ مائده را به  هسور ٤٤ هدر آی» حيَ

تلُو«کند؟! آیا کسی فعل مضارع  صورت آینده ترجمه می بقره را مضارع ترجمه  هسور ١٠٢ هدر آی» تَ

ونَ «کند؟! آیا کسی  می دُ مجادله را به  هاّول سور هسجده و افعال مضارع آی هسور ٢٤ هدر آی» هيَ

بِّحنَ «کند؟! آیا شما فعل  مضارع ترجمه می فُونَ «صاد و  هورص ١٨ هدر آی» يُسَ قذِ  هسور ٥٣ هدر آی» يَ

م) ترجمه می
ّ
ها در قرآن بسیار زیاد  کنید؟! از این نمونه سبأ را به مضارع (= همزمان یا بعد از تکل
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اهلآنها نیستیم. ( هاست که ما در صدد احصاء هم  )فالجتَ

 بر آینده (به معنای بعد ا» نُريدُ «پرسیم اگر فعل  بنابراین می
ّ

م) است پس شما مضارع و دال
ّ
ز تکل

بِّحُ «و » يَستَضعِفُ «افعال  ذَ گیرید؟! اگر بنا به پسند شما باشد،  را به چه معنایی می» يَستَحيي«و » يُ

ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ ﴿ که از تباهکاران بود«- قصص چنین فرموده است: فرعون هشریف هسور و  ﴾ِسِدينَ ُمفۡ ل

در این سرزمین (مصر) سرکشی کرد و أهالی آنجا را  -کرد زندگی می ص ها قبل از رسول خدا قرن

(؟!) و ُبرد سر می(؟!) و پسرانشان را کند تضعیف میای از آنها را  شیعه شیعه ساخت و در آینده طائفه

(؟!) و ما اراده داریم که در آینده به کسانی که تضعیف شدند مّنت نهیم و گذارد زنده میزنانشان را 

اث بران سازیم و آنها را در این سرزمین (کدام سرزمین؟) توان و جایگاه دهیم آنان را پیشوایان و میر

و به فرعون و هامان و سپاهیانشان (آنها را در آینده کجا هستند؟) آنچه را که از آن بیمناک بودند 

 نشان بدهیم؟!!.

َ فِرعونَ « هبدیهی است که ُحکم فعل مضارع در جمل نَ «با افعال » نُرِ كِّ لَ «و » نُمَ و » نَجعَ

نَّ « اند یکی است. بنابراین افعال مضارع فوق که قبل و بعد از  که به یکدیگر معطوف و یا مربوط» نَمُ

وا«فعل ماضی  فُ  ٤ هاند، باید متناسب با هم فهمیده شوند همچنانکه أفعال مضارع آی آمده» اُستُضعِ

لَ «که پس از أفعال ماضی  عَ ال«و » جَ ا هم فهمیده شوند. عالوه بر این اند باید متناسب ب آمده» عَ

م«ضمیر  م«در » هُ نهُ ُم«و » مِ م«و در  ]٦[آیه: » هلَ لَهُ م«و در ]. ٥: ه[آی» نَجعَ هُ م«و » نِساءَ هُ و » أبنائَ

م« نهُ وا«در » واو«و ضمیر ] ٤: ه[آی» مِ فُ به یک جمع واحد که قوم موسی ] ٥: ه[آی» اُستُضعِ

 ٱ ِ� ﴿کند و  زیستند، اشاره می باشند و در زمان فرعون در مصر می )1(اسرائیل) (بنی
َ
 هدر آی ﴾ِض �ۡ�

اهلکنند. ( با یکدیگر تفاوت ندارند و هردو یک منطقه را بیان می ٥و  ٤  )فالجتَ

 
ً
ت استعمال أفعال مضارع در آیخامسا

ّ
پس از أفعال ماضی، آن  ٥و  ٤ ه: بنابرآنچه ذکر شد عل

ی) را برساند یعنی مستضعف ساختن بنی
ّ
م ِعل

ّ
ر معلولی (در مقابل تقد

ّ
اسرائیل و کشتن  است که تأخ

اسرائیل بر فرعونیان و دیدن  ما بر پیروز ساختن بنی هپسرانشان و... ناشی از سرکشی او بوده و اراد

 
ّ

ر بر سرکشی فرعون و مستضعف ساختن سزای بد أعمالشان و میراث بردن قوم موسی، متأخ

 آن بوده است. هاسرائیل و نتیج بنی

                                           
 اعراف نام این قوم مذکور است. هسور ۱۳۷ هچنانکه در آی -١
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ً
ق اراد ه: خدا نحوسادسا

ّ
 خود ( هتحق

ُ
ید ِر

ُ
بیان نموده و فرموده  ٤٠تا  ٧ هقصص از آی ه) را درسورن

ق بخشیدیم( هاراد
ّ

وۡ ﴿که:  )١خود را به این صورت تحق
َ
ٓ َحيۡ َوأ مِّ  إَِ�ٰٓ  َنا

ُ
موسی به مادر « ﴾...ُموَ�ٰٓ  أ

دهیم.... تا  به او شیر بده.... و به او بشارت دادیم فرزندت را از پیامبران قرار می »وحی کردیم که....

َخذۡ ﴿فرماید:  فرعون و فرعونیان می هدربار ٤٠ هاینکه در آی
َ
ۖ ۡ�َ ٱ ِ�  ُهمۡ َ�ٰ َ�َنَبذۡ  ۥوَُجُنوَدهُ  هُ َ�ٰ فَأ  ّمِ

ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱفَ  ٰ ٱ قَِبةُ َ� پس او (فرعون) و سپاهیانش را فرو گرفتیم « ].٤٠[القصص:  ﴾٤٠ لِِم�َ ل�َّ

سپس در مقابل امام  »و آنان را به دریا افکندیم پس (ای پیامبر) بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده است

ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿فرماید:  ، می٥ هاسرائیل در آی قرار دادن بنی �ِمَّ
َ
 َ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  �َّارِ� ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

ونَ  خواندند  آتش(دوزخ) فرامیوآنان(فرعونیان)را پیشوایانی قراردادیم که به« ].٤١[القصص:  ﴾٤١ يُنَ�ُ

 .)٢(»شوند و روز رستاخیز یاری نمی

کند  قصص را مطالعه کند، مطالب ما را قبول می هبه نظر ما هرکه بدون تعّصب و پیشداوری سور

ی برای مردم  هخواهند از این سور أّما شیخ طوسی و مجلسی می
ّ
 بسازند!!.» مهدی«مک

که این روزها از او تمجید و تبجیل بسیار و آثار او -» مرتضی مطّهری«در اینجا قول مرحوم 

محترم بداند با آنکه وی از  هخوانند کنیم تا قصص را ذکر می هآیات سور هدربار -شود ترویج می

 قصص مهدی استخراج نکرده است. (فتأّمل): همعتقدین به مهدی بوده أّما از آیات سور

 یک مطلب را بیان می این سه آیه به یکدیگر مرتبط
ً
کنند. معنای مرتبط سه آیه این  اند و مجموعا

، گروهی از آنان را ذلیل و )3(فرقه کردفرعون در زمین برتری جویی کرد و مردم زمین را فرقه «است: 

گذاشت، او از مفسدان  ُبرید و (تنها) دخترانشان را باقی می ساخت پسران آنها را سر می ضعیف می

فرعون، مّنت نهیم و آنان را  هکردیم که بر همان استضعاف شدگان از ناحی بود و حال آنکه ما اراده می

ا در زمین مستقّر سازیم و به دست آنان به فرعون و (وزیرش) پیشوایان و وارثان قرار دهیم و آنان ر

 .»کردند هامان آن را نشان دهیم که از آن حذر می

                                           
سپس خداوند که سبجان برای آگاهی ما از کمال قدرت «نویسد:  می ۷ هچنانکه شیخ طبرسی نیز قبل از تفسیر آی -١

 ».ا تدبیر فرموده استر و حکمتش، بیان فرموده که چگونه هالک و نابودی فرعون و فرعونیان

 کتاب حاضر. ۱۷۵ هصفح هقصص رجوع کنید به حاشی هسور ۵ هبه آی  استشهاد حضرت علی هدربار -٢

صی از  هُپر واضح است که فرعون مردم چین و ژاپن یا مردم نروژ و انگلستان را فرقه فرقه نکرد بلکه در منطق -٣
ّ

مشخ

 زمین به تباهکاران پرداخته بود. هکر
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نَ ﴿بینیم که جملۀ:  می  ٱ ِ�  لَُهمۡ  َوُ�َمّ�ِ
َ
 هاز آی ﴾...نَ َ�ٰ َوَ�ٰ  نَ َعوۡ فِرۡ  َونُرِيَ ﴿: هو جمل ﴾ِض �ۡ�

ن﴿سّوم، عطف است به جلمه: 
َ
ِم مفاد آن است. و بنابراین این دو آیه را  هاز آی ﴾�َُّمنَّ  أ دّوم و متِمّ

: هسّوم یعنی جمل هدّوم از آی هبینیم محتوای جمل توان از یکدیگر مجّزا ساخت. از طرف دیگر می نمی

اّول  هاّول و سرنوشت فرعون را که در آی همربوط است به محتوای آی ﴾...نَ َ�ٰ َوَ�ٰ  نَ َعوۡ فِرۡ  َونُرِيَ ﴿

توان جدا کرد و  اّول نمی هسّوم را از آی هجّبارّیتهایش مطرح شده است، مطرح کرده است، پس آی

 توان جدا کرد. أّول نمی هدوم، را نیز آی هدّوم و متّمِم آن است آی هسّوم عطف به آی هچون آی

دّوم را از  هبود آیسّوم سرنوشت فرعون و هامان مطرح نشده بود، ممکن  هسّوم نبود یا در آی هاگر آی

ی استفاده کنیم أّما پیوند جداناشدنی این سه  هآی
ّ
 بگیریم و از آن یک أصل کل

ّ
اّول جدا کنیم و مستقل

ی است. آنچه استفاده می هآیه به یکدیگر مانع استفاد
ّ
-شود این است که فرعون برتری یک أصلی کل

شی می جویی و تفرقه
ُ
ما بر آن  هرحالیکه در همان وقت ارادکرد د اندازی و استضعافگری و فرزندک

قرار داشت که بر همان مردم تحقیر شده و مظلوم و محروم مّنت نهیم و آنها را پیشوایان و وارثان قرار 

ِينَ ٱ﴿دهیم پس   است نه عاّم استغراقی.» معهود«، اشاره به هدر آی ﴾�َّ

ةٗ  ُهمۡ َعلَ َوَ�ۡ ﴿ :هدیگری در آیه هست و آن اینکه جمل هبه عالوه نکت �ِمَّ
َ
 هعطف شده بر جمل ﴾أ

ن﴿
َ
که مفادش این است: بر آنها مّنت نهیم و آنها را چنین و چنان قرار دهیم. نفرموده  ﴾�َُّمنَّ  أ

م....«است:  لَهُ  همان ِإعطاء إمامت و  »بِأن نَجعَ
ً
که مفادش این بود : مّنتی که بر آنها نهادیم عینا

 اینگونه -وراثت بود 
ً
ما این بود که بر آن  همفاد این است که اراد -شود تفسیر میچنانکه معموال

مستضعفان از راه فرستادن پیامبر و کتاب آسمانی (= موسی و تورات) و تعلیم و تربیت دینی و تولید 

خواهد بگوید:  اعتقاد توحیدی مّنت نهیم و آنها را أهل ایمان و صالح قرار دهیم. پس آیه می

ن َونُرِ�دُ ﴿
َ
ِينَ ٱ َ�َ  �َُّمنَّ  أ ْ ُتۡض سۡ ٱ �َّ  ٱ ِ�  عُِفوا

َ
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  ِض �ۡ� �ِمَّ

َ
 .)١(﴾...أ

ر
ّ
ب به  ه: خوانندتذک

ّ
 طوسی ملق

ّ
یا » شيخ الطّائفة«محترم اندکی تأّمل کن که آیا شیخ أجل

دانستند یا  ای که در سطور باال مالحظه شد، نمی عالمه مجلسی یا... براستی مطالب واضح و ساده

اً خواستند از ُرواِت جاعِل جاهل جانبداری کنند؟! ( تجاهل کرده و میاینکه  دّ ل جِ تَأمَّ  ).فَ

                                           
مهمق -١

ّ
 . ۴۴۶تا  ۴۴۴ای بر جهان بینی اسالمی، جامعه و تاریخ، فصل اسالم و مادیت تاریخی، ص  د
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لَمۡ ﴿ ـ٣٦× 
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يَأ ْ َءاَمنُوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َشعَ َ�ۡ  أ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  نََزَل  َوَما �َّ

 ْ ِينَ ٱكَ  يَُ�ونُوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َطاَل  ُل َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
 ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  قُلُوُ�ُهۡمۖ  َ�َقَسۡت  َمدُ ۡ�

 ٰ هایشان به یاد خدا  اند هنگام آن فرانرسیده که دل آیا کسانی را که ایمان آورده«]. ١٦[الحدید:  ﴾١٦ِسُقونَ َ�

این بدیشان کتاب و آنچه از (کالم) حّق فرود آمده، نرم و پذیرا شود؟ و نباشند چونان کسانی که پیش از 

 ».هایشان سخت شد و بسیاری از ایشان بدکار بودند (آسمانی) داده شد أّما زمان بر آنان دراز گشت و دل

اند بهتر  زمانها را دعوت فرموده: اینک که ایمان آورده هشود خداوند مؤمنین هم چنانکه مالحظه می

ان نرم و خاضع شود و در برابر آیات است که ایمانشان ظاهری نباشد و براستی با یاد خدا دلهایش

عبرتشان باشند که آنها نیز کتاب آسمانی داشتند ولی  هقرآن پذیرا و مطیع باشند و یهود و نصاری مای

 بدان پایبند و عامل نبودند و دلهایشان در برابر حّق خاضع و پذیرا نبود زیرا بدکار بودند. حال 
ً
واقعا

 داند مگر رواِت جاعِل جاهل!!. دارد؟! کسی نمیاین چه ربطی به مهدِی آخرالّزمان 

 ٱ َك َوتِلۡ  ۥۚ لُهُ ّمِثۡ  حٞ قَرۡ  مَ َقوۡ لۡ ٱ َمسَّ  َ�َقدۡ  حٞ قَرۡ  ُ�مۡ َسسۡ َ�مۡ  إِن﴿ -٤١و  ٤٠و  ٣٩و  ٣٨×
َ
 يَّامُ ۡ�

رسد (بدانید) که آن گروه  اگر شما را زخم و آسیبی می« ].١٤٠[آل عمران:  ﴾...�َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  نَُداوِلَُها

(مشرک) را نیز آسیبی همسان آن رسیده است و این روزهای (ناکامی و کامیابی) را میان مردمان 

است و حکمت نزول سختی و جراحت بر » أُحد« هاین آیه راجع به مجروحین غزو. »گردانیم می

 ذیل این آیه» مجمع البیان«محترم به توضیحات شیخ طبرسی در  هفرماید. خوانند مؤمنین را بیان می

پس از آن مراجعه کن. أّما عّیاشی روایت کرده که همیشه از ابتدای خلقت آدم، دولتی خدایی  هو آی

بوده و دولتی شیطانی. پس دولت خدایی کجاست؟ آیا دولت خدایی ُجز دولت همان یک قائم 

 است؟! عّیاشی با این آیه نیز بازی کرده است.

ِينَ ٱ يَ�َِس  مَ وۡ ۡ�َ ٱ...﴿ َّ�  ْ امروز « ].٣[المائدة:  ﴾نِ َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َ�ۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  ِمن َ�َفُروا

کسانی که کفر ورزیدند از (نابود کردن) دین شما نومید شدند، پس از ایشان نترسید و (فقط) از من پروا 

دهد که  قرآن است و خداوند به مؤمنین مژده می ١١٢ همائده به حسب ترتیب نزول سور هسور. »کنید

ار از پیروزی بر شما ناامید شدهامروز 
ّ

اند و  دین شما را کامل نموده و نعمتم را بر شما تمام کردم و کف

سه بار  ٥و  ٣ هاز دشمنانتان کاری ساخته نیست و باید فقط از من پروا کنید و مّتقی باشید. در آی

که علمای » بن شمر عمرو«ذکر شده أّما عّیاشی بدون توّجه به این مسأله از قول  ﴾مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ هکلم

اّول، روز قیام » اَليَومِ «فرموده منظور از  ÷ دانند روایت کرده که امام باقر رجال او را ضعیف می

ِينَ ٱ﴿قائم است و مقصود از  َّ�  ْ نا امید  ص اند که از (شکست) آل محّمد أمّیه بنی ﴾َ�َفُروا
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اند و هنوز مهدی  أمّیه از میان رفته بنی اند که اکنون قرنهاست دانسته سواد نمی شدند!! این راویان بی

 قیام نکرده تا آنها را ناامید سازد!!. 

ٰ ﴿حال به این آیه توّجه کنید که فرموده:  �َ
َ
ِ ٱ ّمِنَ  نٞ َوأ  جِّ �َۡ ٱ مَ يَوۡ  �َّاِس ٱ إَِ�  ۦٓ َورَُسوِ�ِ  �َّ

 ٱ
َ
نَّ  َ�ِ �ۡ ۡ�

َ
َ ٱ أ ۡ ٱ ّمِنَ  ءٞ بَرِيٓ  �َّ و این اعالمی است از سوی « ].٣[التوبة:  ﴾...ۥَورَُسوُ�ُ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

کبر (تا بدانند) که خداوند از مشرکان بری و بیزار است و  خداوند و فرستاده اش به مردم در روز حّج أ

در سال نهم هجری در أّیام  ÷ این آیه را حضرت علی. »پیامبرش (نیز از ایشان بری و بیزار است)

ه، برای مردم خواند. باید توّجه داشت که آیه با حرف عطف 
ّ
آغاز شده که » واو«حّج در مک

خبر است که روایت کرده  جا بی رساند معطوف به ما قبل است ولی گویا عّیاشی خرافی از همه می

روایت را از قول امام صادق  و کند. وی این  منظور قیام قائم است که مردم را به سوی خود دعوت می

 نقل کرده که به نظر ما تهمت بر آن دو بزرگوار است. إ امام باقر

ٰ ﴿دیگر چنین است:  هآی ْ َوَ� ۡ ٱ تِلُوا  ].٣٦[الّتوبة:  ﴾فَّةٗ َكآ تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َكَما فَّةٗ َكآ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

که باز عّیاشی از قول حضرت . »جنگند همگی با مشرکین بجنگید همچنانکه مشرکین همگی با شما می«

ِانشائی یعنی چه؟!) و اگر مهدی قیام کند  هنقل کرده که تأویل این آیه نیامده (تأویل آی ÷ صادق

چنانکه در بررسی روایت بیست و -ماند!! أّما باید دانست طبق صریح قرآن  شرکی روی زمین باقی نمی

ن تا قیامت وجود خواهد داشت و اینکه کسی شرک و توحید و یهود و نصاری و مسلمی  -دو گفته شد

لفروغ بلکه مخالف قول قرآن است!! ( بیاید و غیراسالم را از زمین محو کند، دروغی بی اهَ  ).فَالجتَ

فی » محّمد عّیاشی سمرقندی«بدان که یازده روایت از روایات این فصل، از تفسیر 
ّ
است که مؤل

و -شود که هیچ عقلی  ه کنید درآن عجایبی یافت میمراجع کتابشالعقل بود. اگربهخرافی وضعیف

پذیرد و ما برای آنکه خوانندگان میزان درک و فهم او را بدانند یک نمونه  آنها را نمی -لو بسیار ضعیف

آوریم (ولی طالبین تفصیل باید به تفسیر او مراجعه کنند). عّیاشی در  از مرّویات او را در اینجا می

ُ ٱ َشِهدَ ﴿: هآی هدربار ÷ه امام باقرحدیثی مرسل راویت کرد نَّهُ  �َّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ۡ ٱوَ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

 ْ ْولُوا
ُ
ٓ  مِ عِلۡ لۡ ٱ َوأ ۢ قَا ِ  ��َِم ٰ  َ�ٓ  ِط� قِسۡ لۡ ٱب خداوند یگانه « ].١٨عمران:  [آل ﴾١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�

هیچ معبودی ُجزاو (به حّق) نیست وفرشتگان ودانشوران(راستین) دهد که  که دادگری استواراست گواهی می

فرموده مقصود . »دهند که) هیچ معبودی ُجز او که پیروزمند فرزانه است (به حّق) نیست نیز (گواهی می

ْ ﴿از  ْولُوا
ُ
در ظاهر به » قسط«و  قسط را به پا داشتندپیامبران و جانشینان ایشان است که  ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱ أ

 است!!. ÷الت و دادگری است ولی در باطن مقصود امیرالمؤمنین علیمعنای عد
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ٓ ﴿فهمد که  هر کس اندکی عربی بداند، می ۢ قَا ِ  ��َِم  ٱب
ُ ٱ﴿حال است برای  ﴾ِط قِسۡ لۡ و به  ﴾�َّ

ْ ﴿که اگر حال برای آمده است درحالی» مفرد«همین سبب  ْولُوا
ُ
بود به صروت جمع  می ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱ أ

نيَ بِالقِسط«یعنی به شکل  گوید تا چه  دان چنین سخنی نمی آمد! بدیهی است که عربی می» قائِمِ

گرفت چنین روایتی را  !! آیا اگر عّیاشی کمی عقل خود را به کار می÷  رسد به حضرت باقر العلوم

ی گفته هکرد؟! بیهوده نیست که نجاشی و عالم در کتابش از قول امام نقل می
ّ
اند: او بسیار از  حل

 کند!!. فاء نقل میضع

عی است امام باقر -٤٥و  ٤٤×
ّ

فرموده که عهد إلهی پیامبر  ÷ عّیاشی روایتی نقل کرده که مد

فرمایید که در  رسید سپس به محّمد بن علی منتقل شد (؟!! مالحظه می ÷ به حضرت سّجاد

گوید:) سپس خدا هرچه  مورد امام صادق به بعد، حدیث ساکت است و به صورت مبهم می

کند به همراه سیصد نفر و  کند. پس همراه ایشان باش تا اینکه مردی از ایشان قیام می بخواهد می

» بیداء«آید و در مسیرش هنگامی که به  با اوست. وی به سوی مدینه می ص پرچم رسول خدا

و خداوند فرموده:  )١(گوید اینجاست مکان کسانی که خدا آنها را در زمین فرو برد رسد می می

ِمنَ ﴿
َ
فَأ

َ
ِينَ ٱ أ َّ�  ْ ّ�ِ ٱ َمَكُروا ن اتِ  َٔ لسَّ

َ
ُ ٱ ِسَف َ�ۡ  أ  ٱ بِِهمُ  �َّ

َ
وۡ  َض �ۡ�

َ
  أ

ۡ
 ُث َحيۡ  ِمنۡ  َعَذاُب لۡ ٱ �َِيُهمُ يَأ

اند. از اینکه خداوند ایشان  پس آیا کسانی که با نیرنگ بدیها کرده« ].٤٦-٤٥[الّنحل:  ﴾٤٥ ُعُرونَ �َشۡ  َ� 

دانند عذاب بر آنان (فرود) آید؟ و یا آنها را در رفت و  که نمی اند؟ و یا از جایی أمانرا به زمین فرو بَرد، در 

ی است و در  هاین سور .»خدا نیستند هآمدشان (به عذابی) بگیرد؟ پس ایشان (به گریخن) ناتوان کنند
ّ
مک

مکن آن زمان بحث مهدی موضوعّیت نداشت. دیگر آنکه خدا چند نوع عذاب را مطرح فرموده که م

 ].٤٧[الّنحل:  ﴾رَِّحيمٌ  لََرُءوٞف  َر�َُّ�مۡ  فَإِنَّ ...﴿: هاست بر بدکاران فرود آید و این عذابها را با جمل

 . خاتمه داده است.»پس همانا پروردگارتان رؤوف و مهربان است«

ه ٤٩×
ّ

 ِ�  نُقِرَ  فَإَِذا﴿ :هآی هاند که امام صادق دربار ای از ضعفاء و مجروحین اّدعا کرده ـ عد
ر:  ﴾٩ َعِس�ٌ  مٌ يَوۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لَِك فََ�ٰ  ٨ �َّاقُورِ ٱ

ّ
ث

ّ
پس چون در صور دمیده شود پس آن «]. ٩-٨[المد

فرموده که درمیان ما امامی پوشیده و مستور هست که وقتی خدا  ».(زمان) روز سخت و دشتوار است

نبوده به ُروات جاهل بگوید که کند!! کسی  کند و او نیز به أمر خدا قیام می بخواهد به او الهام می

                                           
ل بن عمر در جلد  اشاره است به قّصه -١

ّ
بحار األنوار نقل شده است. این ماجرای را در  ۵۳ای که از قول مفض

 کتاب حاضر مراجعه کنید. ۴۳ ه، ببینید و یا به صفح۵۳، ج ۱۰ هصفح
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ر از سوره هسور
ّ
ث

ّ
ه همه مشرک و منکر قیامت و  ص های ابتدای دعوت پیغمبر مد

ّ
بوده و أهل مک

بودند حال در چنین موقعّیتی خدا توحید و معاد را رها کرده و خواسته به قیام  ص نبّوت رسول خدا

خدای  ﴾اَحِديثٗ  َقُهونَ َ�فۡ  يََ�اُدونَ  َ�  مِ َقوۡ لۡ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َمالِ ﴿ امام غائب مستور ایمان بیاورند؟!.

 متعال کمی عقل به این راویان بدهد!.

ُ ٱ وََعدَ ﴿ -٥٠× ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 َكَما ِض �ۡ�

ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َ�بۡ  مِن �َّ َ�َُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوَ�َُبّدِ
مۡ  فِِهمۡ َخوۡ 

َ
ۚ نٗ أ ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  ُبُدونَِ� َ�عۡ  ا ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َفرَ  َوَمن ا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�

ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ

اند  از شما را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردهخداوند کسانی « .)٢(]٥٥الّنور: [ )١(﴾٥٥ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ

وعده فرموده که هرآینه ایشان را در این سرزمین جانشین (دگران) گرداند همچنانکه کسانی (از مؤمنین) را 

اند، جانشین (پیشینیان) ساخت و دینشان را که بر آنان پسندیده است پایگاه و جایگاه   که پیش از ایشان بوده

کنند و چیزی را شریک من نشمارند و  که مرا عبادت مییمشان را به ایمنی تبدیل نماید در حالیبخشد و ب

 . »اند هرکه پس از آن، کفر ورزد (بدانید که) آنان همان بدکاران

 ٣٢ هقصص و آی هسور ٦و  ٥ هاستخالف شهرت یافته از آیاتی است که مانند آی هفوق که به آی هآی

گیرد، لذا  انبیاء، بسیار مورد سوء استفاده و تفسیر به رأی قرار می هسور ١٠٥ هتوبه و آی هسور ٣٣و 

 ).٣، حدیث ٧٠باب » بت شکن«ضرور است که بیش از سایر آیات در مورد آن تأّمل شود. (ر.ک. 

فرموده در این آیه خدای متعال به مؤمنین و » التّبيان«شیخ طوسی در تفسیرش موسوم به 

یامبر وعده داده که آنان را در این سرزمین مشرکین، جانشین و حاکم سازد نیکوکاران از أصحاب پ

شام پس از نابود کردن زورگویان، اسکان داد و این استخالف و  هاسرائیل را در منطق همچنانکه، بنی

ن در زمان پیغمبر
ّ
ق یافت که دشمنانش شکست خوردند و دعوت آن حضرت آشکار  ص تمک

ّ
تحق

 ِبالله از اینکه بگوییم خداوند دینش را برای رسول اکرمگردید و دینش کمال ی
ُ
در  ص افت و َنُعوذ

ن نبخشید تا بعد از او کسانی دیگر تمکّن دین او را فراهم کردند )3(زمان حیاتش
ّ
 .)1(تمک

                                           
 قصص.  هسور ۶-۵ هشود به آیمقایسه  -١

 نیز مذکور است. ۶۵و  ۳۴فوق در حدیث  هآی -٢

م«قول شیخ طوسی درست است مشروط بر اینکه با توّجه به لفظ  -٣
ُ
را که آنها نیز  صاصحاب پیامبر » ِمنک

م«مخاطب آیه و مرجع 
ُ
 هآنها را مشمول وعد  إلهی بداند، چنانکه حضرت علی هاند، مشمول وعد بوده» ک

 ).۱۴۶ هإلهی دانسته است. (نهج البالغه، خطب
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است به دلیل  ص خ طوسی درست است و آیه خطاب به حاضرین زمان رسول خدایسخن ش

م«
ُ
ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما﴿از شما، که در آیه آمده است و اینکه فرموده » ِمنک یعنی  ﴾لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

زمین ایشان نیز  ههمانطورکه مردم مؤمن پیش از ایشان در قسمتی از این زمین خالفت نمودند نه هم

ن می
ّ
ق یافت و مسلمین زمان  در این سرزمین و نه سراسر زمین، خالفت و تمک

ّ
یابند و این وعده تحق

 ایمان داشتند وطبق أوامر خدا کارهای شایسته می ص رسول خدا
ً
ار و  که واقعا

ّ
کردند سرزمین کف

ن یافتند. مشرکین به دست ایشان افتاد و جانشین آنها شدند و در اجرای مراسم د
ّ
 ینی بدون خوف تمک

یعنی مخاطبین  ص که بسیاری از أصحاب رسول خدا-نیز سپاه اسالم را   حضرت علی

فوق دانسته و به هنگام جهاد با ایران به عمر فرموده: و ما  همورد نظر آی -این آیه، در آن حضور داشتند

 وعده (مّتکی) بر وعده
ً
ق  ای از خداوند هستیم (منظور همین آیه است) و خدا حتما

ّ
اش را محق

 یاری می می
ً
-فرماید (سپاه آن زمان را سپاه حق دانسته است  سازد و سپاه خویش را حتما

جاهل
َ
د که خود به جای حضور در سپاه، در مدینه بماَند و از ) سپس به عمر توصیه فرمو-فالت

همانجا سپاهیان اسالم را رهبری کند و فرمود: تو همچون محور آسیا باش و آسیای جامعۀ اسالمی 

) ٣أّما بطائنی واقفی( .)١٤٦ ه(نهج البالغه، خطب )2(مسلمین عرب به گردش درآور... الخ هرا به وسیل

                                                                                                           
فوق، راجع به مهدی  همخفی نماند که مفّسرین شیعه از جمله شیخ طوسی و ابوالفتوح رازی و... این قول را که آی -١

 شیخ طوسی قول اّول را در صدر اقوال دیگر آورده و برای آن استدالل  است آورده
ً
اند اّما باید توّجه داست که اّوال

فاق مفّسرین نیست. و ابوالفتوح رازی   ردهک
ّ
 از قول دّوم دفاع نکرده است و اعتراف کرده که قول دّوم مورد ات

ً
و ثانیا

نیز قول اّول را أقوی دانسته است. شیخ طبرسی نیز قول اّول را قبل از سایر اقوال آورده است. دیگر آنکه این آیه 

 الابالغ آشکار= «رموده وظیفۀ پیامبر سوره نور آمده که ف ۵۴بالفاصله پس از آیۀ 
ُ

لَبالغ
َ
است و اگر منظور » نیُمبـا

 ، مهدی باشد به هیچ وجه مصداق ابالغ واضح و آشکار نخواهد بود. (فتأّمل).هآی

نهج البالغه را  ۲۰۹قصار  هتوان کلم نمی» نور« همبارک هسور ۵۵ هاز آی  با توّجه به تفسیر امیر المؤمنین -٢

نیز در » قصص« هسور ۵ هشود که  استشهاد آن حضرت به آی تناسب با تفسیر این آیه دانست و معلوم می بی

به  ﴾...لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما﴿  »نور« هسور ۵۵ هبرای تایید تمثیل مذکور در آی  تقویت همین تفسیر بوده و علی

اسرائیل به خواست خدا بر فرعونیان غلبه  بفرماید همچنانکه مؤمنین بنیقصص نیز استشهاد کرده تا  هسور  ۵ هآی

ن یافتند و جانشین آنها شدند ما مسلمین صدر اسالم نیز برمخالفین غالب خواهیم 
ّ
و برای اجرای آیین خود تمک

م که آن توانیم با پیشداوری و بدون دلیل و مدرک اّدعا کنی شد. (فالتجاهل). با توّجه به مطالب  فوق نمی

ِی قصص، به مهدی موهوم اشاره کرده است!. هسور ۵ هحضرت با استشهاد به آی
ّ
 مک

 کتاب حاضر. ۱۵۰ هصفح هالزم است رجوع شود به حاشی -٣
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یه مربوط به پیغمبر و مسلمین صدر اسالم نیست بلکه راجع به مهدی گویند این آ و نظایر او می

 ).١است که در آن زمان حّتی پدِر پدر بزرگش وجود نیافته بود!!(

ۡ ٱ َرُف ُ�عۡ ﴿ -٥٤× ِ  َخذُ َ�ُيؤۡ  ُهمۡ �ِِسيَ�ٰ  رُِمونَ ُمجۡ ل ٰ ٱب  ٱوَ  ِ� �ََّ�
َ
]. ٤١[الرحمن:  ﴾٤١ َدامِ قۡ ۡ�

شناخته شوند آنگاه موهای پیشانی و پاهایشان گرفته (و به دوزخ های  رخسارشان  بزهکاران به نشانه«

ِت ٱ فَإَِذا﴿و در آیات قبل فرموده: . »افکنده) شوند ٓ ٱ �َشقَّ َما  ﴾٣٧ ّ�َِهانِ ٱكَ  َدةٗ َورۡ  فََ�نَۡت  ءُ لسَّ
حمان:  منظور  هو پس از آی. ») سرخگون باشد٢پس آنگاه که آسمان شکافته شود و چون أدیِم(« ].٣٧[الرَّ

ِ َ�ٰ ﴿فرماید:  می ُب  لَِّ� ٱ َجَهنَّمُ  ۦِذه ۡ ٱ بَِها يَُ�ّذِ حمان:  ﴾٤٣ رُِمونَ ُمجۡ ل این است دوزخی « ].٤٣[الرَّ

تردید مربوط به قیامت است و هر عاقل منصفی  این آیات بی. »پنداشتند که بزهکاران آن را دروغ می

ی شبیهفهمد و مطلبی است واضح و روشن. دیگر آنکه این سوره  می
ّ
ی است و به ُسَوِر مک

ّ
تر  مک

ی نیست ما نیز مناقشه نمی است أّما چون بعضی گفته
ّ
کنیم أّما خالف نیست که قبل از  اند که مک

امامت به قول ایشان). بنابراین معنی ندارد که خدا  همائده نازل شده (یعن قبل از طرح مسأل هسور

ای  دارد قائم و یارانش با شمشیر ضربه برمیشود و شکاف  بفرماید روزی که آسمان سرخ رنگ می

 زنند؟!!. شدید به پوست تبهکاران می

ال» نعمانی«أّما 
ُ

َعفا می ةاز قول غ
ُ

ای تا این اندازه  آیه هدربار ÷ گوید حضرت صادق و ض

اند؟  !! اینان از این بیراهه رفتن چه هدفی داشتهالخقائم است...  هواضح و روشن، فرموده که دربار

 جواب خدا را چه خواهند گفت؟. اینان

ا﴿ -٥٥× مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ َّ�  ْ   فََسُقوا

ۡ
ٰ َ�َمأ ۖ ٱ ُهمُ َوٮ ٓ  �َّاُر َراُدوٓ  ُ�ََّما

َ
ْ أ ن ا

َ
ْ َ�ۡ  أ ٓ ِمنۡ  رُُجوا ْ  َها ِ�يُدوا

ُ
 َو�ِيَل  �ِيَها أ

ْ  لَُهمۡ  ِيٱ �َّارِ ٱ َعَذاَب  ُذوقُوا بُونَ  ۦبِهِ  ُكنُتم �َّ  ٱ َعَذابِ لۡ ٱ ّمِنَ  َوَ�ُِذيَقنَُّهم ٢٠ تَُ�ّذِ
َ
 ُدونَ  َ�ٰ دۡ ۡ�

 ٱ َعَذاِب لۡ ٱ
َ
اند سرا  و أّما کسانی که تباهکاری کرده« ].٢١-٢٠[السجدة:  ﴾٢١ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  َ�ِ �ۡ ۡ�

و سر انجامشان آتش (دوزخ) است هرچه خواهند از آن برون آیند بدان بازگردانده شوند و بدیشان گفته شود 

شمردید، بچشید و البّته غیراز عذاِب بزرگتِر(رستاخیز)، عذاب  دروغ میعذاب آتشی را که آن را 

 . »چشمانیم، باشد که (به حّق) بازگردند کوچکتِر(دنیوی) را (نیز) بدیشان می

                                           
 همین کتاب. ۶۲و  ۶۱ هاین آیه رجوع شود به صفح هدربار -١

 چرم دّباغی شده. -٢



 183 بقیام القائم لةباب اآلیات المأو -5

 

ی می هفرمایید که خداوند کریم در این سور مالحظه می
ّ
فرماید بندگان بدکار خود را از عذاب  مک

خَروی نشوند أّما اگر بر حّق  چشمانیم تا شاید به حّق  دنیوی می
ُ
ستیزی بگروند و مستحّق عذاب ا

ه افکنیم که نمی پافشاری کردند آنها را به دوزخ می
ّ

ای از مجاهیل و  توانند از آن خارج شوند. أّما  عد

َعفا و مجروحین می
ُ

فرموده: عذاِب أدنی گرانی و عذاب بزرگتر مهدی  ÷ گویند حضرت صادق ض

 کند!!. ام میاست که با شمشیر قی

ه را که رسولش را  این ُرواِت جاهل نمی
ّ
ی است و معنی ندارد خدا أهل مک

ّ
دانند که این سوره مک

: مگر شما قرآن را قبول ندارید!! قرآن خود 
ً
قبول نداشتند به شمشیر مهدِی خیالی حواله دهد!!. ثانیا

ذَاَ�ُهمُ ﴿را تبیین فرموده از جمله در این آیه: » عذاب اکبر«
َ
ُ ٱ فَأ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  يَ زۡ ۡ�ِ ٱ �َّ ُّ� ۖ  َيا

�ۡ  ِخَرةِ �ٱ َولََعَذاُب 
َ
ۚ أ ْ  لَوۡ  َ�ُ مر:  ﴾٢٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا پس خداوند در زندگانی این جهان « ].٢٦[الزُّ

ت را بدیشان چشانید و هرآینه عذاب (جهان) آخرت بزرگتر است، اگر می
ّ

و نیز . »دانستند خواری و خف

�ۡ  ِخَرةِ �ٱ َولََعَذاُب  َعَذاُبۖ لۡ ٱ لَِك َكَ�ٰ ﴿فرموده: 
َ
ۚ أ ْ  لَوۡ  َ�ُ این «]. ٣٣[القلم:  ﴾٣٣ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 َمن إِ�َّ ﴿و فرموده: . »دانستند چنین است عذاب و هرآینه عذاب (جهان) آخرت بزرگتر است، اگر می
 ٰ بُهُ  ٢٣ َوَ�َفرَ  تََو�َّ ُ ٱ َ�يَُعّذِ  ٱ َعَذاَب لۡ ٱ �َّ

َ
مگر کسی که روی برتابد « ].٢٤-٢٣ة: ی[الغاش ﴾٢٤ َ�َ �ۡ ۡ�

اِر رویگردان از حّق را با  هآیا خدا هم ».کند تر، عذاب می و کفر بورزد که خداوند او را به عذاب بزرگ
ّ

کف

لُون؟اند؟!!  کند؟ حّتی آنان که او را ندیده مهدی عذاب  می کرم أفَال تَعقِ : رسول أ
ً
 صثالثا

بود. آیا شما مهدی را رحمت ندانسته و او را عذاب . ]١٠٧[األنبیاء:  ﴾لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ ...﴿

کبر در آخرت است نه در دنیا، درحالی می : عذاب أ
ً
کبر؟!!. رابعا که مهدی دردنیا دانید، آنهم عذاب أ

کند نه در آخرت!.  قیام می              . 

َ�ٰ  قَاَل  ُتَناَءاَ�ٰ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إَِذا﴿ -٦٠×
َ
 ٱ ِط�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ� چون « .]١٣فین: و الُمطفِ  ١٥[القلم:  ﴾١٥ وَّ

ه نازل شده ».های پیشینیان است آیات ما بر او خوانده گوید افسانه
ّ
 هاند و در سور این هر دو سوره در مک

است که از دشمنان عنود و لجوج » ولید بن مغیره«منظور، بنا به قول مفّسرین راجع به  هاّول، آی

م عاّم بوده و هم هبدر بینی او مجروح و نشاندار شد و آی هبود و در غزو ص رسول خدا منکرین  هدِوّ

ه که پیامبر مر هشود و با توّجه به آی را شامل می
ّ
دم را به قبول قبل، راجع به قیامت است نه دنیا. در مک

کرد و سخنی از مهدی نگفته بود، چگونه مشرکین مهدی را  توحید و معاد و نبّوت خویش دعوت می
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جمع، أّما مهدی مفرد است » اتیآ«کردند، آیا مشرکین علم غیب داشتند؟!! به عالوه لفظ  انکار می

 داند!!. راجع به مهدی میتوان کرد که کراجکی به این مسائل توّجه ندارد و آیات فوق را  ولی چه می

ٓ  ٣٨ رَهِيَنةٌ  َكَسبَۡت  بَِما �َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿ -61× ۡص  إِ�َّ
َ
ٰ  ِ�  ٣٩ ِم�ِ ۡ�َ ٱ َب َ�ٰ أ ٓ  ٖت َج�َّ  َءلُونَ يَتََسا

ۡ ٱ َعنِ  ٤٠ ْ  ٤٢ َسَقرَ  ِ�  َسلََكُ�مۡ  َما ٤١ رِمِ�َ ُمجۡ ل ۡ ٱ ِمنَ  نَُك  لَمۡ  قَالُوا  عِمُ ُ�طۡ  نَُك  َولَمۡ  ٤٣ ُمَصّلِ�َ ل
ۡ ٱ ٓ �َۡ ٱ َمعَ  َ�ُوُض  َوُ�نَّا ٤٤ ِك�َ ِمسۡ ل ُب  َوُ�نَّا ٤٥ �ِِض�َ ا ٰٓ  ٤٦ ّ�ِينِ ٱ مِ �َِيوۡ  نَُ�ّذِ ٰ  َح�َّ تَى

َ
 قِ�ُ ۡ�َ ٱ َنا�

ٰ ٱ َعةُ َشَ�ٰ  تَنَفُعُهمۡ  َ�َما ٤٧ هرجانی در گرو آن چیزی است که «]. 48تا  38[المدثّر:  ﴾٤٨ فِعِ�َ ل�َّ

پرسند از تباهکاران که چه چیز شما را به  ها باشند، می در بهشت کسب کرده مگر یاران (سمت) راست که

گذراندیم  گویان به یاوگی می دادیم و با بیهوده راه دوزخ کشاند گویند از نمازگزاران نبودیم و بینوا را طعام نمی

سود انگاشتیم تا آنکه ما را مرگ فرارسید پس (اینک) شفاعت شفیعان ایشان را  و روز جزا را دروغ می

ی است و چنانکه مالحظه می هسور. »نبخشد
ّ
ر مک

ّ
ث

ّ
شود این آیات راجع به مسائل پس از مرگ و  مد

که فردی ضعیف است و کم سواد نیز بوده و متأّسفانه  )1(»فرات بن ابراهیم«قیامت است. ولی 

عی است که حضرت باقر
ّ

ۡص ﴿فرموده مراد از:  ÷ تفسیری نوشته، مد
َ
 هو شیعما  ﴾ِم�ِ ۡ�َ ٱ َب َ�ٰ أ

نبودیم!! و  ÷علی هیعنی شیع» از نمازگزاران نبودیم«گویند:  ماست!! و آنجا که أهل جهّنم می

 روز قیام قائم است!!.... الخ. ﴾ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ ﴿ مقصود از

 آن حضرت  ÷ فرات این معانی را از حضرت باقر العلوم
ً
نقل کرده و پرواضح است که یقینا

اند به آن بزرگوار  شود که شماری از شیعیان آن حضرت، هرچه توانسته چنین نگفته أّما معلوم می

دین آنها را بیدار فرماید. به نظر ما حضرت باقر تهمت زده
ّ
قدر خود پسند نبوده این ÷ اند! خدا مقل

 ماییم!. خوبی برسد، بگوید مقصود هکه به هرآی

ول ةِمرآ«کافی را آورده که خودش آن را در  ١٦٥باب  ٣٨ذیل روایت باال، مجلسی حدیث 
ُ

» الُعق

ٰ ٱوَ ﴿: هفرموده مراد از آی ÷ضعیف شمرده است!! بنا به حدیث مذکور، حضرت صادق  بُِقونَ ل�َّ
ٰ ٱ ْوَ�ٰٓ  ١٠ بُِقونَ ل�َّ

ُ
ۡ ٱ �َِك أ �ُونَ ل اند که  پیشاهنگان آن پیشاهنگان، ایشان« ].١١-١٠[الواقعة:  ﴾١١ ُمَقرَّ

ی است و در آن» واقعه« هأئّمه هستند!! با توّجه به اینکه سور ».اند مقّرب
ّ
 ÷ زمان ُجز حضرت علیمک

پرسیم چگونه ممکن است حضرت صادق  که نوجوان بود، هیچ یک از أئّمه والدت نیافته بودند، می

                                           
خالفِت آن حضرت است!! این حدیث رسوا در  هبه عنوان نشان  علی هسقوط ستاره در خان هوی از ُروات قّص  -١

 أمالی شیخ صدوق مذکور است.
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د شد ا
ّ
باشد أّما عّمار یاسر یا جعفر طّیار یا... » سابقون«ز که هشتاد و سه سال پس از هجرت متول

 أئّمه نازل شده باشد؟!. هاز سابقون نباشند؟! و این آیه دربار

ٓ  قُۡل ﴿ -٦٢× ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  �  رٞ ذِكۡ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٨٦ ُمتََ�ِّفِ�َ ل

هُ  لَُمنَّ َوَ�َعۡ  ٨٧ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ 
َ
(ای پیامبر) بگو بر این (رسالت) از « ].٨٨-٨٦[ص:  ﴾٨٨ ِحي� دَ َ�عۡ  ۥَ�َبأ

خودبستگان نیستم (که  از خود اّدعای رسالت کرده باشم) این خواهم و من از به شما هیچ مزدی نمی

خدا . »دانست(قرآن) ُجز اندرزی برای جهانیان نیست و البّته پس از چندی (راستی) خبر آن را خواهید 

ی است و معنی ندارد که خدا به أبوجهل یا  این سخن را به مشرکین می
ّ
گوید زیرا این سوره مک

 أبوسفیان و.. بفرماید این خبر را وقت خروج قائم خواهید دانست!!!.

و او زا ُرواتی مثل خود از جمله » علّی بن عّباس«أّما جناب کلینی از قول ضعیفی موسوم به 

ني«فرموده:  ÷ گوید که حضرت علی می )١(واقفی » حمزۀ أبی« بَأَهُ بَعدَ حِ نَّ نَ تَعلَمُ یعنی در  »لَ

 مناسبت به آیات قرآن، در این حدیث بسیار است. زمان قیام قائم!! و از اینگونه نسبتهای بی

نُفِسِهمۡ  َوِ�ٓ  فَاقِ �ٱ ِ�  تَِناَءاَ�ٰ  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿ -٦٣×
َ
ٰ  أ َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتَبَ�َّ

َ
]. ٥٣[فصلت:  ﴾قُّ �َۡ ٱ �

نمایانیم تا بر آنان آشکار شود که  های خود را در آفاق و در جانهایشان بدیشان می زودی آیات و نشانهبه«

کید قرآن بر توحید و معاد بوده و در آن . »(سخنان دین راست و) حّق است ی است که تأ
ّ
این سوره مک

که از  )2(واقفی گمراه» هحمز علّی بن أبی«اشته است أّما موضوعّیت ند» إمامت« هزمان مسأل

عی است که حضرت صادق دربار ÷ حضرت رضا
ّ

نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ ﴿ هبه بعد را قبول ندارد مد
َ
 ﴾أ

ٰ ﴿ هکند! و دربار اند خدا آنها را مسخ می فرموده َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتَبَ�َّ
َ
فرموده خروج قائم  ﴾قُّ �َۡ ٱ �

ی است از 
ّ

 بینند گریزی از او نیست!!. جانب خدا که مردم میحق

فکور مالحظه کن چگونه در زیر لوای امام و سوء استفاده از ُحسن شهرت آن بزرگوار با  هخوانند

اب می قرآن بازی کرده
ّ

ی است أّما این ُروات کذ
ّ
گویند خداوند  اند؟! این سوره چنانکه گفته شد مک

ه که تو را مجنون و دروغگو می
ّ
زودی آیات خوانند بگو به به رسول خود فرموده به مشرکین مک

انّیت خود را در آسمانها و در جانهایتان به شما نشان خواهیم داد تا بدانید که خروج قائم حّق 
ّ

حق

 َوالله. است و گریزی از آن نیست!! آیا چنین سخنی هیچ مناسبتی دارد؟ ال

                                           
 کتاب حاضر. ۱۵۰ هصفح هالزم است مراجعه شود به حاشی -١

 کتاب حاضر. ۱۵۰ هصفح هالزم است مراجعه شود به حاشی -٢
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 ای است که تعدادی از آیات گذشته در آن تکرار شده و نیازی به ذکر آن نیست. مجموعه ٦٥خبر 

کر:
ّ

مهدی آمده، دروغ و  یکسی بگوید آیا این همه أخباری که در کتب مختلف دربارهاگر  تذ

اعتبار حّتی اگر زیاد هم  کنیم که أخبار بی ساختگی است؟! توّجه شما را به این نکته جلب می

چهل کالغ را به  : قلمدارانشوند و به قول برادر بسیار فاضل ما مرحوم  باشند، موجد اعتبار نمی

هُ «دانند که  توان پراند! و أهل تحقیق می ییک کلوخ م ورٍ الأصلَ لَ شهُ بَّ مَ چه بسیار مشهوراتی « »رُ

ما خود در زمان خویش اخباری با ناقالن بسیار زیاد دیدیم که نادرست  و !  »که أصل و اساسی ندارند

عوام بوده است. بارها ازافراد مختلف شنیدیم تصویر یک روحانی در ماه  هذهن ناورزید هساخت

تیمنعکس گردیده درحالی
ّ

بعد معلوم گردید أصل خبر دروغ و شاید جعل سیاستمداران بوده که مد

 اخبار بسیاری دربار
ً
ظهور دّجال در کتب أهل سّنت و همچنین در کتب شیعه از  هاست. و یا مثال

ها به صدها خبر برسد، و در آن اخبار مطالبی  ه است که شاید تعداد آننقل شد ص رسول خدا

که وجود  باشد. در صورتی های اسالمی می حال مورد قبول فرقهاست محال و یا غیرمعقول با این

 مردم را دّجال
ً
 بین مردم شایع و فعال

ً
 دروغ و آمدن او غیرمعقول است. و یا اینکه مثال

ً
چنانی، یقینا

گیرم، در  اند که اینجانب وّهابی و دشمن علی بوده و از کشور عربستان پول می د کردهبدان معتق

که هرسه دروغ است نه ما وّهابی هستیم و نه دشمن علی بلکه خود را اّول دوستدار علی  صورتی

 گیریم که تاکنون نه دیناری از عربستان و نه از هیچ دانیم و خدای تعالی را بر صدق خود گواه می می

ایم بلکه نگارنده فقیرترین آخوند ایران است. ظلم بزرگ دیگری که به ما کردند این  جای دیگر گرفته

اند.  آورند و عوام نیز باورد کرده می» أحمد کسروی«دروغ بزرگ بود که ما وهمفکران ما را در ردیف 

ظِيم. تانٌ عَ ج میرزا یوسف شعار مقام مرحوم حا ما و مفّسر عالی که برادر عزیزدرحالی هذا هبُ

دانیم  ای بطالن أقوال کسروی را ثابت کرد و ما کسروی را دانشمندی  منحرف می تبریزی در مقاله

شود آیات قرآن را  دانست و به کتب خدا نسبتهای نادرست داد که معلوم می که قدر قرآن کریم را نمی

 فهمید. درست نمی

  است، و چه بسیار همچنین أخباری از خضر در کتب فریقین وارد شده
ّ

اند  عی اند کسانی که مد

دعای کمیل را از خضر نقل  ÷ فالن کس خضر را دیده و از او سؤال نموده است و یا حضرت امیر

عی رؤیت خضر می
ّ

خود را از  هگویند خرق باشند و می کرده است و بسیاری از مرشدان صوفّیه نیز مد

  اند!! در صورتی او گرفته
ً
دروغ و مخالف قرآن است، اگر مسلمانی قرآن را قبول  که این اقوال تماما

فرماید:  می ص توان أخبار خضر را بپذیرد، زیرا قرآن به خاتم أنبیاء محّمد مصطفی دارد نمی
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چنانکه » اند و کسی باقی نمانده است و کسی باقی ماندنی نیست انسانهای قبل از تو همه مرده«

ۖ �ُۡ ٱ لَِك َ�بۡ  ّمِن لِبََ�ٖ  َناَجَعلۡ  َوَما﴿فرماید:  می فَإِيْن ۡ�َ
َ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�ُهمُ  ّمِتَّ  أ  ].٣٤[األنبیا:  ﴾٣٤ ِ�ُ

(ای پیامبر) ما برای هیچ بشری قبل از تو بقا و ماندن در دنیا را قرار ندادیم، آیا اگر تو بمیری دیگران ماندنی «

ٓ  ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿د: فرمای بعد می همیریم چنانکه در آی البّته خیر، ما همگی می ».هستند؟!  �َِقةُ ذَا
ۡ ٱ  . »مرگ است ههرجانی چشند« ].٣٥[األنبیا:  ﴾...تِ َموۡ ل

دی که در کتب مختلف  هگوییم که علمای ما دربار ما در چنین مواردی همان را می
ّ

أخبار متعد

گویند زیرا کثرت این أخبار موجب نشده که  آمده، می» عبدالله بن سبأ« هأعّم از شیعه و سّنی دربار

أخبار   -صرف نظر از صّحت یا عدم صّحت رأیشان -آنها را قبول کنند! عجیب است که علماء 

 هپذیرند ولی در برابر استدالل ما به جای نقض استدالل و اقام را نمی» عبدالله بن سبا«مربوط به 

 شوند!!!. ار مهدی متشّبث میدلیل، به کثرت أخب

 آموز اي عبرت بیان واقعه
فاق افتاده است و امید است که موجب  نویسنده برای شما ماجرایی را نقل می

ّ
کنم که برای خودش ات

محترم باشد : هنوز چهل سال نداشتم که به قصد رفتن به هندوستان عازم سفر به بو  هتأّمل خوانند

ما در آباده که شهری است بین اصفهان و شیراز   شهر شدم. در مسیر مسافرت هنگام مغرب اتوبوس

ف کرد. هوا بسیار سرد بود و کسی در کوچه و خیابان نمی
ّ
ماند، همسفران ما برای خوردن چای و  توق

خانه رفتند أّما اینجانب برای أدای نماز به مسجدی رفتم که در کوچه  گرم شتابان به داخل قهوه غذای

خانه قرار داشت. دیدم جمعّیتی که تعدادشان کم نبود نماز خوانده و به انتظار واعظ  جنب قهوه

د که هنوز ان اند. من نماز خواندم سپس پرسیدم که مردم منتظر که هستند؟ گفتند منتظر واعظ نشسته

ر برنگشته. با خود گفتم بروم منبر و چند کلمه» اقلید«از 
ُ
یبةای ق

َ
الله برای مردم بیان کنم. از  ً◌ إل

منبر باال رفتم و مطالبی به اختصار گفتم ولی چون نگران بودم که اتوبوس حرکت کند با عجله از 

ام   ت و فقط من بیرون ماندهمنبر فرود آمدم و از مسجد خارج شدم و دیدم که ماشین عازم حرکت اس

تا سوار شدم حرکت کرد. حاضرین در مسجد که سخنرانی را پسندیده بودند به فکر دعوت از 

پرسند این سّید که بود و کجاست و نامش چیست؟ کسی  افتند ولی از هرکه می اینجانب می

وا رفت! هرچه دانست. گوی سّید مذکور آب شده در زمین فرو شد و یا بخار گردید و به ه نمی

گوید این آقا امام  یابند!! گویا کسی درمیان ایشان می کنند کمتر أثری از آخوند منظور می جستجو می
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کنند به گریه و زاری که ای آفا به  زمان بوده که ما عمری اشتیاق زیارتش را داشتیم! مردم بنا می

کنند که امام زمان دیشب هنگام  مسجد ما آمدی و ما تو را نشناختیم و به علمای شیراز تلگراف می

مغرب، به مسجد آباده آمده و غائب شده و بسیاری از حاضران در مسجد بر این موضوع گواهی 

شنیدم ولی جرأت بیان  جا این اخبار را می شدم همه دادند!! من چون در مساجد شیراز وارد می می

اب و حقیقت ماجری را نداشتم. حال مجلسی و نظایر او کتب خود را پ
ّ

ر کنند از أقوال أفراد کذ

کید می ضعیف یا مجهول که ما خود از این أخبار که چند صد راوی داشته دیده کنیم  ایم و در اینجا تأ

 شود!.(فتأّمل) که اگر هزاران صفر کنار هم قرار گیرند عددی ایجاد نمی



 

 

 

 

 

 

 

6باب ما ورد من إخبار اهللا و إخبار النّبی :  بالقائم من طرق
 الخاصۀ والعامۀ

» مهدی« هدربار ]٨٠٨تا  ٧٩٥و  ٦٤١تا  ٦٢٣ص : عرض أخبار اصول بر قرآن و عقول[ما در کتاب 

به بعد) مطالبی به اختصار  ٨٣در کتب أهل سّنت و سایر مسائل مربوط به وی و در کتاب حاضر (ص 

 پردازسیم: ایم و لذا ضمن جلب توّجه خوانندگان به مطالب مذکور به بررسی أحادیث این باب می گفته

به نام اسماعیل نعمانی خرافی روایت کرده از مجهولی به نام أحمد و او از مجهول دیگری  -١×

و او از مجهول دیگری به نام احمد بن منصور و او از مجهول دیگری به نام هدبه و او از مجهول 

 هدیگری به نام سعد و او از مجهول دیگری به نام عبدالله بن زیاد و او از مجهول دیگری به نام عکرم

که علمای شیعه او را ضعیف » کأنس بن مال«بن عّمار و او از مجهول دیگری به نام اسحاق و او زا 

لب سادات و بزرگان  می
ّ

عی است که رسول خدا فرموده: ما پسران عبدالمط
ّ

دانند. و اّما متن آن مد

اهل بهشت هستیم، و خود و حمزه و جعفر و علی و فاطمه و حسن و حسین و مهدی را نام برده 

دها بشمرید، چه فایده دارد؟ آیا است. حال کسی نیست به این آقایان بگوید از این قبیل روایت ص

توان روایتی با چنین روایانی را حّجت دانست؟! به عالوه اینهمه  انبیاء مانند نوح و ابراهیم و  می

موسی و عیسی و زنانی مانند مریم که در قرآن آیاتی در شأن ایشان نازل شده هیچ کدام بزرگ اهل 

 هشت هستند؟!!.بهشت نیستند، ولی حمزه و جعفر از بزرگان اهل ب

ف کند به  عالوه بر ضعف سند، متن آن خرافی است زیرا می -٢×
ّ
گوید هرکس از قائم تخل

خداست!! (ما در  ههالکت رفته و شما خود را به او برسانید و اگرچه بر روی برف باشد و او خلیف

 خدا یعنی چه). هبیان کردیم که خلیف ١١٠هصفح

 قرآن و هم را -٣×
ّ

الهم خرافی و هم ضد
ُ

 در این روایت می ةویانش از غ
ً
گوید: خدا  اند! مثال

که قرآن من باشی و علی حّجت من باشد درحالی هخطاب کرد به محّمد که من راضی شدم تو بند
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گوید پس از پیغمبران کسی حّجت نیست. به اضافه،  ) می٩١ هو نهج البالغه (خطب ].١٦٥[الّنساء: 

او باشند،  و آیا حضرت ابراهیم و سایر انبیاء بزرگ که خدا به  همگر خدا راضی نیست که دیگران بند

ْوَ�ٰٓ ﴿پیامبر دستور داده که به ایشان اقتداء نماید و فرموده: 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱ َهَدى �َّ ُ َّ�  ٰ  ُهمُ فَبُِهَدٮ

هدایت  اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است پس (ای پیامبر) به« ].٩٠[األنعام:  ﴾...َتِدهۡ �ۡ ٱ

َذَ ٱ﴿که خدا فرموده: او باشند؟!! درحالی همگر خدا راضی نیست که ایشان بند ».ایشان اقتدا کن َّ� 
ُ ٱ  جمالت  ».خداوند ابراهیم را (همچون) دوستی برگرفت« ].١٢٥[النساء:  ﴾َخلِيٗ�  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  �َّ

ً
اصال

اند چگونه ببافند، در این روایت  اند ندانسته این حدیث عقالئی نیست. این راویان چون عوام بوده

یطان از حزُب الله تمیز داده می هآمده که به وسیل
ّ

درمیان  ÷ شود! آیا امروز علی علی حزُب الش

که ادعای  ما بود با کسانی درمیان ÷ ماست تا دو حزب را از هم متمایز سازد؟! به نظر ما اگر علی

 کرد. کنند، مخالفت می هایش عمل می ُحّب او را دارند ولی برخالف گفته

عالوه بر مجهول بودن راویانی مانند عبدالله بن محمد الّصائغ و ولید بن مسلم و غیر اینها  -٤×

صفحات گذشته نور است که در  هسور ٥٥ هآی هرسد به کعب األحباِر یهودی. و متن آن هم دربار می

گوید که بر خدا دشوار نیست که در آینده نیز به مؤمنین  ایم این روایت می آن توضیح داده هدربار

ن عطا فرماید. بدیهی است که این احتمال نامعقول نیست ولی چه ارتباطی به پسر 
ّ
خالفت و تمک

 دارد؟. ÷ موهوم حصرت عسکری

×٥-  
ّ

ای، و معلوم نیست کدام تمیمی؟ و أّما متن  هروایت کرده از تمیمی که مشترک است بین عد

عدالت را در دنیا  ÷ گوید شخصی از اوالد حسین آن سخنی از مهدی هزار ساله نیست، بلکه می

 جاری خواهد ساخت.

راویانی مجهول الهوّیه دارد مانند محّمد بن اسماعیل الّصواری و حسین األشقر و قیس بن  -٦×

در مرض وفاتش برای حضرت فاطمه قسم خورد که  ص رسول خدا گوید ربیع. و أّما متن آن می

 و ناچار است دو مرتبه قسم خورد که او از اوالد تو است. درحالی
ّ

که رسول مهدی برای أّمت الُبد

گوید خدا را در معرض قسمهای  خود نهی کرده از قسم خوردن به اسم خدا و قرآن می ص خدا

فاطمه که سخن پدر بزرگوارش را بدون قسم قبول دارد. گویا (بیهوده) نیاورید، آنهم برای حضرت 

 کرده!. اینان معتقدند حضرت فاطمه سخن رسول خدا را بدون قسم قبول نمی

روایت کرده مجهولی مانند حفار از مجهول دیگری به نام عثمان از مجهول دیگری به  -٧×

روز خیبر  ص وید پدرم گفته رسول خدالیلی که گ رسد به عبدالّرحمان بن أبی قالبه تا می عنوان ابی
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پرچم را به دست علی داده و خدا به دست او فتح نموده، سپس ذکر نموده روز غدیر و بعضی 

کنی؟ فرمود:  را تا اینکه گوید سپس پیغمبر گریه نمود، گفته شد برای چه گریه می ÷ فضائل علی

ش منع میکنند و او را از ح جبرئیل به من خبر داد که به او ظلم می
ّ

کشد،  کنند و فرزندش را می ق

احانشان  که بدخواه ایشانولی وقتی قائم قیام کند این ظلمها زائل گردد و کسانی
ّ

اند ذلیل گشته و مد

احان او زیاد شده و شب و روز به 
ّ

ف گوید ولی زمان ما که هنوز قائم نیامده مد
ّ
زیاد گردد... الخ مؤل

احی نهی کرده چنانکه سّنت پیغمبرنستاند. اّما باید دا ثناخوانی مشغول
ّ

 ص که دین اسالم از مد
و آن حضرت و نیز  )١، حدیث ١٣٢، ص ١٢(وسائل الشیعه، جباشد  مطلب گویا میبه این

احی نمی هاجاز ÷ أمیرالمؤمنین
ّ

 دادند. مد

علّی بن «بحار است که عالوه بر ضعف راویان آن از قبیل  ٥١ج  ٢مشابه حدیث أّول باب  -٨×

کشته شد  ÷ گوید چون حسین متن آن نیز معیوب است، زیرا می» سیف بن عمیره«و )» ١سباط(ا

تو چنین شود؟ خدا قائم را به ایشان  همالئکه ضّجه زدند و گفتند خدایا آیا سزاوار است که با برگزید

ز حضرت گیرم!! و این مطلب را ا انتقام می ÷ نشان داد و فرمود با این از ستمگران به امام حسین

صادق نقل نموده است! باید از ایشان پرسید مگر به حضرت صادق وحی شده که مالئکه چنین 

 مگر وقتی قائم بیاید  ص دانند که پس از رسول خدا کردند. آیا اینان نمی
ً
وحی قطع گردید. و ثانیا

انتقام  ÷ حسینوسیلۀ قائم از قاتالن گوید خدا بهاند که در این روایت میهنوز قاتالن حسین زنده

 اند مطلب درستی ببافند!. اند نتوانسته گیرد؟! این راویان چون عوام بوده می

ار از مجاهد بن موسی از  -٩×
ّ

ل که از ضعفاست روایت کرده از احمد بن محمد بن بش
ّ

ابوالُمفض

 کند!!. ثابت میراستی اخبار این مردم مجهول از یکدیگر چه چیزی را اند. به عباد بن عباد که همه مجهول

ه -١٠×
ّ

به خدا قسم خورد که البّته قائم غایب گردد تا  ص اند که پیغمبر ای از مجاهیل اّدعا کرده عد

را برای هدایت مردم بیاورد؟!  ص جایی که أکثر مردم گویند چه نیازی است که خدا کسی از آل  محّمد

 اند. نداشته ÷ گوییم شاید دلیلش این است که مدرک متقنی برای وجود پسر حضرت عسکری می

خوانی به نام وهب بن منبه و او  روایت کرده از مجهولی به نام مبارک بن فضاله و او ازا قّصه -١١×

 ص وع از وی روایت کرده که رسول خدابا اینکه سالها متأخر از زمان ابن عّباس بوده به طور مرف
دانم... الخ، مطالبی  فرمود: شب معراج خدا از من پرسید نزاع مالئکه در چه بود؟ گفتم: خدایا نمی

گوید. تعّجب است از  است از جعل راویان وگرنه رسول خدای علیِم حکیم چنین مطالبی نمی

                                           
 .۵۵۳ص » عرض اخبار اصول...«او رجوع شود به  هدربار -١
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های قیام مهدی را قیام صاحب الّزنج شمرده  هکند! به اضافه یکی از نشان مجلسی که آنها را توجیه می

. ق. قیام کرد و بصره را خراب نمود با اینکه هزار سال بیشتر است که صاحب ه ٢٥٥که در سالل 

شود  هم پوسیده ولی هنوز مهدی نیامده است!. معلوم می هایشالّزنج قیام کرده و اکنون استخوان

 خبر در همان سالها ساخته شده است.این

 اعتبار ندارد. -١٣و  ١٢×
ً
َعفا که طبعا

ُ
 روایاتی است از قول ض

ابان معروف » سهل بن زیاد«و » محّمد بن جمهور«روایت شده از  -١٥و ١٤×
ّ

که هردو از کذ

گوید: هر کس قبل از آنکه قائم ظهور و قیام نماید به او اقتداء کند، او رفیق  باشند!! و متن آن می می

، قبل از ظهور او  د آن حضرت گرامیپیامبر و از تمام أّمت نز
ً
تر است. باید به ایشان گفت: اّوال

، چگونه کسی که او را ندیده و رفتار او را ندانسته به او اقتدا کرده 
ً
چگونه به او اقتداء کنند. ثانیا

اهُ «شود؟  بهترین أّمت است. آیا هذیانی باالتر از این دو خبر می  .»إن هذا إال إفكٌ افرتَ
گویند غیبت مهدی  عالوه بر ضعف راویان، متن آنها صحیح نیست زیرا که می -١٧و  ١٦×

 شود از دین خودشان. باعث گمراهی می

عالوه بر ضعف یا مجهولّیت راویان، مطلب غیرصحیح و بلکه قول زور است، زیرا  -٢٢تا١٨×

 ص ل خداگویند هرکس در أمر مهدی شّک کند، کافر است، و هرکس منکر او شود، منکر رسو می
ٍّ «شده است. کسی نبوده بپرسد چرا کافر شده؟ و چرا قرآن کریم که ایمان و کفر را به  يبِ رَ لِسانٍ عَ

بِني ای  که مهدی جزئی از آن است، اشاره» إمامت منصوصه«بیان فرموده به مهدی بلکه به أصل » مُ

 مسلمین غیرشیعه را که به أصل  ؟أفالتَعقلون. )1(نکرده
ً
به همین سبب حّتی علمای شیعه ظاهرا

که  –اینگونه روایات  هدانند. أّما با کمال تعّجب دربار معتقد نیستند، مسلمان می» إمامت منصوصه«

گاه نمی سکوت کرده –تعدادشان کم نیست  اً کنند!! ( اند و مردم را آ دّ ل جَ  ).فتأمًّ

مأمورّیتی ُجز تعمیق  )2(ر خدمت صفوّیه بوده (پادشاهان صفویالبّته ما از مجلسی که د

گاه سازند. اختالف شیعه و سّنی  نداشته ع داریم که مردم را آ
ّ
ع نداریم ولی از سایر علما توق

ّ
 اند) توق

ُروات مجهولی مانند محمد بن هاشم القیسی و سهل بن تمام البصری و عمران القطان  -٢٦تا  ٢٣×

 معلوم نیست وجود داشته و مانند اینان که
ً
اند یا خیر؟ و أّما متن این اخبار تکرار همان اخبار گذشته  اصال

                                           
 .۲۸۷و  ۲۸۶ص » تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن«به بعد و  ۷۰ر رجوع شود به کتاب حاضر صایمان و کف هدربار -١

جاهل) بوده» أهل حّق «صفوّیه شیعه نبودند بلکه بر مذهب  -٢
َ
 اند!. (فالت
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گوید چون مهدی مبعوث شود ساکنین آسمان و زمین از او راضی  است. به اضافه در این روایات می

ی او از زمین شوند و در قلبهای بندگان، عبادت داخل شود و چون او بیاید برای او قطرات باران نازل و برا

شوند مگر اکنون از او راضی  بذر خارج شود. باید از ایشان پرسید ساکنین آسمان چطور از او راضی می

کند! و چرا فقط برای او قطرات باران نازل شود و اکنون که او نیامده  نیستند و مگر آنها را نیز مسلمان می

 که باید این راویان جواب آنها را بدهند.شود؟ اینها سؤاالتی است  برای چه قطرات باران نازل می

عالوه بر ضعیف یا مجهول بودن راویان مانند علّی بن قادم، متن آن مخالف مذهب  -٢٧×

و  یِاسُمُه اسم«فرمود:  ص گوید رسول خدا امامّیه و مخالف روایات اثنی عشرّیه است زیرا می

یعنی نام او محّمدبن عبدالله است ». = نام او نام من و نام پدرش نام پدر من است یِه اسم أبِ یاسُم أبِ 

پس محّمد بن الَحَسن العسکری نیست! دربحار چندین خبر به این مضمون هست که مهدی نامش 

يشٍ «است!! باید گفت: » محّمد بن عبدالله« شِ لِّ حَ بَّثُ بِكُ تَشَ يقُ يَ رِ  و إال این حدیث، مخالِف » اَلغَ

 است. ÷ مهدی بودِن پسر حضرت عسکری

 می -٣٠تا ٢٨×
ً
 گوید رسول خدا عالوه بر مجهول بودن راویان آنها مطلب صحیحی ندارد. مثال

تواند  به استناد این قبیل  فرموده : مهدی مردی است از اهل بیتم، باید گفت هر سّیدی می ص

 اخبار قیام کند!!.

هولی دیگر و او از وهب بن منّبه که شخصی قّصه راوی آن فرد مجهولی است که از مج -٣١×

پرداز بوده، و او هم از ابن عّباس نقل کرده که ابن عّباس قسم خورده است که مهدی از اوالد من 

است باید پرسید آیا دین اسالم این اندازه مخفی و سّری بوده است  ÷ نیست بلکه از اوالد علی

عالوه ابن عّباس برای وهب قسم خورده، پس سایرین و  شود. به که با قسم ابن عّباس فهمیده می

اند، تکلیفشان چیست؟! آیا هادیان أّمت را با مجاهیل به  دیگران که قسم ابن عّباس را نشنیده

 کنند؟!. مسلمین معّرفی می

ه -٣٦و  ٣٢×
ّ

اند که آن حضرت از خود و  ای از ضعفا و مجاهیل به پیامبر افتراء بسته عد

 و تمجید نموده است!.خاندانش تعریف 

ه -٣٣×
ّ

ای از اهل بیت رسول طلوع کند  اند که هرگاه ستاره ای از مجاهیل، خبر مبهمی آورده عد

ُک الَموت او را قبض روح کند. حال کسی نبوده از این راوِی 
َ
 نظر مردم و مورد اشاره گردد َمل

ّ
و محل

برای پرحجم شدن کتاب و گول  بافنده بپرسد این حدیث چه ربطی به مهدی دارد. آری این خبر

 دیگری ندارد!. هخوردن عوام خوب است و نتیج
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به  ص مطلبی دارد مبهم، عالوه بر ضعف راویان. و آن مطلب این است که رسول خدا -٣٤×

فرمود:  ص خواهی تو را بشارت دهم؟ گفت: آری، رسول خدا طالب فرموده: آیا می جعفر بن أبی

دهد معلوم نیست) او از  دهد (چه چیز را می جبرئیل نزد من بود و مرا خبر داد که آن کس که به قائم می

دانی کیست؟ او گفت: نه، فرمود: او کسی است که صورتش مانند دینار است و  تو است، آیا می هذریّ 

زمان مهدی از شمشیر دندانهایش مانند اّره است و شمشیرش مانند سوزندگی آتش است (مگر در 

ت و از کوه بیرون رود در حال عّزت، جبرئیل و  شود؟!!) داخل کوه می استفاده می
ّ
شود در حالت ذل

اند.  نویسنده گوید: خوب است خواننده در این عبارت نظر کند که چه  میکائیل او را در پناه گرفته

را  إ و جبرئیل و میکائیل ص مزخرفی به هم بافته که خودش هم نفهمیده است، فقط رسول خدا

 شود؟!. جبرئیل بر کسی نازل نمی ص دانند که پس از پیغمبر ابزار دست خود قرار داده، آیا ایشان نمی

ه -٣٥×
ّ

اند که موجب توهین به  ای ضعیف یا مجهول از حضرت باقر روایتی نقل کرده عد

نظر کرد و مقام قائم  گوید حضرت موسی در سفر اّول تورات حضرت موسی بن عمران است که می

محّمد قرار ده، به او گفته شد که او از نسل أحمد است،   محّمد را دید و گفت خدایا مرا قائم آل آل

سپس در سفر دّوم نظر کرد و مانند آن را دید و باز گفت خدایا مرا قائم آل محّمد قرار ده، باز همان 

ز مانند آن را دید و همان تقاضا را تکرار کرد و جواب به او داده شد، سپس در سفر سّوم نظر کرد و با

 تکرار آن برای  ههمان جواب را شنید!! آیا در هم
ً
اسفار تورات قائم ذکر شده بود؟ این کار و خصوصا

که  ÷ ای داشت؟! دیگر آنکه کاری که در این خبر  به حضرت موسی چه فائده ÷ أّمِت موسی

یک فرد عادی گفته شود توهین به اوست که سه  هاگر درباراند  از انبیاء عظام إلهی است نسبت داده

دانم این راویان از  بار تقاضای غیرمعقول کرد و با اینکه جواب شنیده باز مکّرر کرد؟!! من نمی

داشت باید خود به  این که قائم اگر وجود می هاند به اضاف إهانت به رسوالن إلهی چه غرضی داشته

 آورد!. ایمان می ÷ سیعنوان یک مسلمان به حضرت مو

از » نعیم احمد بن عبدالله اصفهانی أبی«روایاتی که کشف الغّمه مکّرر کرده از  -٣٧×

قبلی نقل کرده و کلوخ چین  ه. که چهل حدیث مانند همان احادیث مکّررهنویسندگان قرن پنجم 

فاده از عقل کاهل اند که او از اهل سّنت است. به هر حال او در است نموده است. چنین شهرت داده

بوده و فقط جمع حدیث نموده، چه ضعیف باشد و مردود و چه صحیح باشد و مقبول! البّته اهل 

ه سّنت احادیث مجعوله از راویان مجهول الحال زیاد نقل کرده
ّ

ای از  اند. الزم است بدانیم که عد

د و شیعه همان اخبار را از ان علمای ساده لوح اهل سّنت بسیاری از أخبار راویان شیعه را نقل کرده
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نعیم  . حال در این چهل حدیِث ابی)١(دهند!!! کتب آنان گرفته و دلیل بر صّحت مطالب خود قرار می

 در خبر اّول تا سوّم  اخباری هست که خرافی بودن مهدی خیالی را روشن و مبرهن می
ً
سازد. مثال

هشت و یا نه سال است. حال کسی آورده که مهدی اگر عمر کند و کم ریاست کند هفت، وگرنه 

های سر خر من دادن و کتب مختلف را پر کردن که هزاران  باید بپرسد آیا اینهمه قیل و قال و وعده

ت دنیا، جهان مبتال به ظلم 
ّ

سال انتظار بکشند برای کسی که ُنه سال ریاست کند، یعنی در تمام مد

کند به این وعده؟ چه برسد به  خود را خوش می و جور باشد به استثنای ُنه سال، آیا هیچ عاقلی دل

رسول خدای حکیم؟! و در خبر چهارم تا ششم گوید مهدی از ولد فاطمه است و در خبر پنجم که 

باالی  ص گوید: حضرت زهرا در موقع بیمارِی رسول خدا است، می ٣٦و  ٣٢مشابه حدیث 

ترسم  کنی؟ گفت: برای اینکه می میبه او فرمود: چرا گریه  ص کرد، رسول خدا بستر او گریه می

رات خود را 
ّ

ل بر خدا دارد و مقد
ّ
پس از تو ضایع و تنها بمانم. آیا زن عاقلی مانند آن حضرت که توک

گوید، آیا با  داند باالی بستر احتضار پدر چنین سخنان نامناسب می به دست خدای حکیم می

هم حضرت فاطمه که زنی دانشمند بوده و گردد؟! آن سخنان خود موجب ناراحتی بیشتر پدر خود می

تر و  دارد؟! آیا حضرت فاطمه خدا را رحیم ÷ شوهری دانشمند و شجاع مثل حضرت علی

 داند؟!. نمی ص مهربانتر از رسو ل خدا

 اخباری است که  ای به نام کرعه قیام می گوید: مهدی از قریه خبر هفتم می
ّ

کند، و این ضد

ه قیام می می
ّ
کند که  ند. و در خبر هشتم تا یازدهم صفات جسمانی مهدی را بیان میک گویند از مک

 برگون
ً
باشد و صورتش مثل ستاره و برا فروخته است، رنگ او رنگ  راست مهدی خالی می همثال

باشد. که هرکس با چنین صفاتی  (؟!) و بینی او برگشته می)٢(عربی، اندام او اندامی اسرائیلی

ستم! به هر حال در این احادیث به قد و قامت مهدی پرداخته و تواند بگوید من مهدی ه می

أّجل است که چنین فرموده باشد. و در خبر سیزدهم گوید  ص چیزهایی آورده که شأن پیامبر

کند. و در خبر دوازدهم  دندانهای جلوی او از هم جدا و پیشانی او باز است و زمین را پراز عدل می

سواد بگوید  ل است و مهدی امام مردم است، کسی نبوده به راوی بیگوید سلطان روم از آل هرق می

 در تمام منطق سالطین روم و هرقل صدها سال است از بین رفته
ً
روم و کشورهای  هاند و امروز تقریبا

 مختلف آنجا حکومت جمهوری برقرار است أّما هنوز مهدی پیدا نشده است!!.

                                           
 ایم مراجعه و با أحادیث اینجا مقایسه شود. آورده» ابن خلدون«به مطالبی که از  -١

 قطر) بر دوش دارد!!. هاسرائیل(؟!) دو عبای قطری (= ساخت مشابه مردان بنیدر خبر دوازدهم گفته شده که  -٢
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  میمجلسی این مطالب را از حافظ ابونعیم که 
ً
گویند از اهل سّنت بوده نقل کرده است تا کامال

که مطالب ضعیف از هر کس نقل شود ضعیف است وجود مهدی را اثبات کرده باشد. درحالی

 (فالتجاهل).

رسد و چهارپایان به زندگی  در خبر پانزدهم آورده که چون مهدی مبعوث شود أّمت به نعمت می

کند. و  کند. باید پرسید آیا اکنون زمین، گیاه خود را خارج نمی می پردازند و زمین گیاه خود را خارج می

فرموده: باالی سر مهدی ابری است که در داخل آن أبر  ص گوید: رسول خدا در خبر شانزدهم می

م است که مسأله خلیف هکند مهدی خلیف یک منادی ندا می
ّ
هی درست نیست و ما  هخدا است!! مسل

ّ
الل

(مراجعه شود).درخبرهفدهم گویدچون مهدی بیاید )1(ایم الزم سخن گفته هاین موضوع به انداز هدربار

کی ندا میباالی
َ
پرسیم سخن گفتن منادی آسمانی و فرشته با غیرنبّی  کند این مهدی است!! می سراو َمل

در قطع گردیده است و چرا  ص از رسول خدایعنی چه؟ اگر وحی است که به اجماع مسلمین پس

 أفالتعقلون؟.گفت؟!  منادی آسمانی با مردم سخن نمی ص زمان رسول خدا

و نهم گوید چون مهدی مبعوث شود ساکنان آسمان از او راضی  ٢٣در خبر هجدهم مانند خبر 

کند (یعنی استحقاقات مختلف مردم را در نظر  بوده و او مال را به طور مساوی تقسیم می

گوید قبل از ساعت قیامت مردی از اهل بیت من و هم اسم من گیرد؟!!) و در خبر نوزدهم  نمی

 هفرمود: کنی ص  پادشاهی کند و زمین را از عدل و داد پر نماید. و در خبر بیستم گوید: رسول خدا

 أخباری است که می
ّ

او ابوالقاسم است. معلوم  هگویند: کنی مهدی ابوعبدالله است. و این ضد

 و ن می
ّ

گوید  می )2(قیض هم ابا ندارند. و در خبر بیست ویکم و سی وپنجمشود اینان از گفتن ضد

شود آن  فرمود: اسم او اسم من و اسم پدر او اسم پدر من است. پس معلوم می ص رسول خدا

 ص گوید رسول خدا مهدی موعود محّمد بن الحسن قائم شیعیان نیست!!! در خبر سی و پنجم می
کند، و پس از او در زندگی خیری نیست. باید به این  فرمود:  مهدی هفت و یا نه سال سلطنت می

راویان و نویسندگان گفت برای سلطنت هفت ساله که پس از آن در دنیا خیری نباشد و این همه سر 

 ارزد. و سینه زدن و غوغا نمودن و هر ساله جشنهای عریض و طویل گرفتن نمی

                                           
 . ۶۱۴و  ۴۱۱تا ۴۰۶ص » عرض اخبار اصول...« -١

بحار األنوار ـ مجلسی مجبور شده برای رفع این اختالف فاحش بگوید کلمه  ۵۱ج  ۱۰۲ هصفح ۳۹و نیز خبر  -٢

است!! در تنگنای قافیه خورشید، خر » إبنی = پسرم« هدر اینگونه روایات آمده تصحیف کلم که» أبی = پدرم«

 (خور) شود!!. 
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گوید مهدی در زمین عدل و داد خواهد کرد و عطای او  دّوم تا بیست وچهارم میدر خبر بیست و

فرمود: مهدی هفت سال کار  ص گوید رسول خدا باشد. و در خبر بیست وپنجم می گوارا می

س نزول می می
ّ

 برای هفت سال این همه وعده کند و به شهر بیت المقد
ً
های إلهی موهون  نماید. اّوال

: ا
ً
أخباری است که مییناست. و ثانیا

ّ
 کند. گوید در کوفه سکونت می خبر ضد

های سیاه را که از طرف  فرمود: چون پرچم ص گوید رسول خدا در خبر بیست وششم می

کند دیدند بیائید نزد او و اگرچه با زانو و روی برف باشید زیرا او خلیفة الله و  خراسان حرکت می

ومسلم را که دارای پرچمهای سیاه بودند آنان را لشکر شود اینان لشکر اب مهدی است. معلوم می

عّباس است. أّما وجود آن در کتب  اند. و این خبر از مجعوالت بنی مهدی و ابومسلم را مهدی دانسته

شیعه چه فایده دارد؟!! و در خبر بیست وهفتم و سی ودّوم و سی وسّوم نیز همین مطلب را تکرار و 

 .)١(!!ابومسلم را مهدی دانسته است

گوید خدا  در خبر بیست وهشتم تا سی ویکم نیز همان مطالب گذشته را تکرار نموده است و می

قادر است که أمر این أّمت را پس از فساد، اصالح نماید و چون مردی از اهل بیت من سلطنت کند 

اهل بهشت چنین است و در زمان او آسمان ببارد و زمین نبات خود را خارج کند و مهدی از سادات 

است. و در خبر سی وچهارم آورده که حضرت علی از پیغمبر سؤال کرده که آیا مهدی از ما است؟ 

 باشد. و خبر سی وهفتم ربطی به پسر حضرت عسکری ندارد. پیغمبر فرموده: آری او از ما می

قرآن است زیرامی
ّ

آید و پشت  گوید عیسی از آسمان پائین می خبر سی وهشتم و سی ونهم ضد

 فرموده است که عیسی مهدی نماز می
ً
 قرآن صریحا

ً
وفات نموده است  ÷ خواند. باید گفت: اّوال

ُ ٱ قَاَل  إِذۡ ﴿چنانکه فرموده:  (ای « ].٥٥[آل عمران:  ﴾...إَِ�َّ  َوَرافُِعَك  ُمَتَوّفِيَك  إِّ�ِ  عِيَ�ٰٓ َ�ٰ  �َّ

. »وفات دهم و به سوی خویش رفعت بخشمپیامبر به یاد آر) آنگاه را که خدا فرمود ای عیسی: من تو را 

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  ُكنُت ...﴿کند:  روز قیامت به خدا عرض می ÷ فرماید که عیسی قرآن می  مَّ
ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ

َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ مائدة: ـ[ال ﴾َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

که درمیان آنان بودم بر آنان شاهد و ناظر بودم پس چون مرا میراندی تو خود بر آنان (ناظر  زمانی تا« ].١١٧

 در آیاتی از قرآن آورده. »ای و تو بر هرچیز شاهدی و) مراقب بوده
ً
است که اهل بهشت فقط یک   و ثانیا

ۡ ٱ �ِيَها يَُذوقُونَ  َ� ﴿ :هاند مانند آی بار مرگ را در دنیا چشیده ۡ ٱ إِ�َّ  َت َموۡ ل  ٱ تَةَ َموۡ ل
ُ
خان:  ﴾...وَ�ٰ ۡ�

ُّ
[الد

                                           
 أّول).  ه(نکت ۱۰۸و ص  ۹۷ر.ک. کتاب حاضر، ص -١
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 خدا در قرآن به رسول خود فرموده که . »در آنجا (طعم) مرگ ُجز مرگ نخستین را نچشند«]. ٥٦
ً
و ثالثا

 لَِك َ�بۡ  ّمِن لِبََ�ٖ  َناَجَعلۡ  َوَما﴿فرماید:  ما هیچ بشری قبل از تو را زنده باقی نگذاشتیم چنانکه می
. »ایم و ما پیش از تو برای هیچ بشری (نامیرایی و) جاودانگی مقّرر نداشته« ].٣٤[األنبیاء:  ﴾...ۡ�َ �ُۡ ٱ

برخالف آیات قرآن است و همچنین است اگر دوباره زنده شود و  ÷ بنابراین زنده بودن عیسی

 آیات قرآنی است زیرا چنانکه گفتیم قرآن فرموده است که اهل بهشت مرگ را 
ّ

دوباره بمیرد نیز ضد

 اند. در دنیا فقط کی بار چشیده

ه از که در قرن ششم تألیف شده که او نقل کرد» ةكشف الغمّ «در اینجا باز نقل کرده از  -٣٨×

محّمد بن یوسف شافعی گنجی که او در آن  »طالب كفاية الطّالب يف مناقب عيلّ بن ايب«کتاب 

َعفا و مجاهیِل أهل  ٢٥کتاب جمع کرده 
ُ

 ذکر شد منتهی از ض
ً
باب از همان أخباری که سابقا

ت؟!!. باید گفت تکرار کردن اخبار ضعفاء و مجروحین چه سّنی باشند و چه شیعه چیزی را ثابت  ُسنَّ

اهل. ()1(نخواهد کرد!  ).فالجتَ

 در باب » كفاية الطّالب«در أخبار 
ً
خرافات دیگری نیز وجود دارد که در اخبارسابق نبود. مثال

شود که هر سه فرزند  نقل کرده که فرمود: نزد گنج شما سه نفر کشته می ص چهارم از رسول خدا

کنند،  عاّم میآیند و قتل طرف مشرق میهای مهدی که سیاه است از  باشند، سپس پرچم خلیفه می

چیزی فرموده که من نفهمیدم!! کسی نبوده از جاعل روایت بپرسید در کدام  ص سپس رسول خدا

گنج و کدام خلیفه، این مبهم بافی چه فایده دارد؟! در ابواب یکم تا پنجم چیزی زیادتر از آنچه ذکر 

کّرر گردیده است و در باب ششم گوید رسول کردیم وجود ندارد و تکرار همان مطالب است که م

کند. و این نیز تکرار گذشته است. باید  فرمود: مهدی پنج یا هفت و یا نه سال زندگی می ص خدا

کتاب را سیاه کنید که مهدی  هگفت هزاران سال صبر کنید و هزاران حدیث بتراشید و هزاران صفح

کثر نه سال زندگی می می  أ
ّ

اند!! نام این را چه  عمر دنیا همه از این نعمت محروم کند و باقی آید و حد

یا  ٧یا  ٥گویند؟! آنهم چیزی که راوی شک داشته  باید گذاشت و طرفداران مهدی در اینجا چه می

اند و مهدی پس از هفت سال  کالب گوید: داییهای مهدی از بنی سال؟!!. و در این باب می ٩

گوید: مهدی مقامش از حضرت عیسی  ند. و در باب هفتم میگذار میرد و مسلمین بر او نماز می می

                                           
ایم بسیار هشیار  أخبار أهل سّنت که مربوط به مهدی است، تحقیق ابن خلدون که در کتاب حاضر آورده هدربار -١

 کننده و مفید است. (مراجعه شود)
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-که مهدی و هرکه پیرو رسول باالتر است!! راوی برای عیسی مقام و رتبه جعل کرده! در صورتی
ایمان بیاورد و طبق صریح قرآن همه باید به او ایمان آورند. به  ÷ است باید به عیسی(ص)خدا

نازل شده که یکی از آنها در شأن مهدی  ÷ عیسی عالوه آنهمه آیات در قرآن در شأن حضرت

 کند. نیامده، و چنانکه گفتیم قرآن وجود چنین مهدی را تأیید نمی

های گذشته است و همان عیوب را داراست و تکرار آنها جز تضییع وقت  ابواب بعدی تکرار قّصه

  مائده هسور ٦٧ همهدی به آی های ندارد. در باب بسیت وچهارم دربار نتیجه
ً
استناد شده که انصافا

 که در نامربوط گویی کسی به گردپای این ُروات جاهِل  تر از این نمی نامربوط
ً
توان گفت!! واقعا

 رسد!. جاعل نمی

 طوالنی مهدی دلیل بیاورد لذا قیاس کرده  در باب بیست و
ّ

پنجم خواسته بر حیات بیش از حد

گوید حضرت عیسی و الیاس  قرآن می کهبه بقای حضرت عیسی و الیاس و عمر خضر. درحالی

ای رواج دارد!! به  أثری در قرآن نیست بلکه درمیان مردم چنین قّصه» خضر«اند و از  وفات کرده

یک پیامبر  هتوان معجز ایم قیاِس انبیاء به دیگران صحیح نیست و نمی اینکه چنانکه بارها گفته هاضاف

را به پیامبری  ÷ وان حیات معجزنشاِن حضرت نوحت را به پیامبر دیگر نسبت داد. بنابراین نمی

ل والدیگر نسبت داد چه رسد به غیرنبّی ( اند أصحاب کهف که عمرشان  ) و همچنینجتاهل فتأمّ

تی پس از بیدار شدن نیز از آن خبر نداشتند و خدا در کتابش 
ّ

معجزی إلهی است و آنها خودشان مد

توانیم آن را به دیگران از جمله مهدی نسبت دهیم.  به آن تصریح فرموده ولی ما بدون دلیل نمی

ی است. عالوه براین توّجه کنید که مخالفت ما با امکان 
ّ

 کسی که وجودش مورد تردید جد
ً
خصوصا

ق آن، برای َعمرو یا زید است. 
ّ

عمر طوالنی برای انسانها نیست بلکه خواست ما إثبات تحق

که موضوع دّجال جزئی از ال و ابلیس، درحالی(فالتجاهل). و باز استدالل کرده به بقای دّج 

 نزاع است و اخبار آن از مجعوالت است و أّما ابلیس به  قّصه
ّ

های مربوط به مهدی بوده که محل

از نوع ِجّن بوده و همنوع انسان نیست و قیاس غیربشر با بشر قیاس  ].٥٠[الکهف: تصریح  قرآن 

 الفاِرق است (فالتجاهل).مع

هۡ  ّمِنۡ  �ن﴿ای که فرموده:  استدالل کرده به آیه ÷ ی بقای حضرت عیسیدر اینجا برا
َ
 لِ أ

 ].١٥٩[النساء:  ﴾١٥٩ اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  يَُ�ونُ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  ۦۖ تِهِ َموۡ  َل َ�بۡ  ۦبِهِ  ِمَنَّ َ�ُؤۡ  إِ�َّ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ

(= عیسی) البّته ایمان آورد و روز و از أهل کتاب (هیچ) کسی نیست مگرآنکه پیش از مرگش به او «

که این آیه هیچ ربطی به بقای حضرت عیسی درحالی. »رستاخیز، او (= عیسی) بر ایشان گواه است



 بررسی علمی در احادیث مهدي       200

 

ندارد بلکه در این آیه خدا فرموده هیچ اهل کتابی نسبت مگرآنکه قبل از مرگ خود به عیسای 

فتن به عالم دیگر، حقایق را آنطور که آوَرد و البّته هر محتضری هنگام مرگ و ر حقیقی ایمان می

فایده است. منظور  آورد، ولی این ایمان و توبه که از روی ناچاری است بی بیند و ایمان می هست می

ّوکنندگان دربارآن است که هم منکران نبّوِت آن
ُ
ل

ُ
آن حضرت یعنی  هحضرت یعنی یهود و هم غ

شود. در  آورند و حقیقت بر آنها آشکار می ینصاری، در هنگام اختصار به عیسای حقیقی ایمان م

گردد نیست بلکه در مقطع  قبل از قیامت به دنیا باز می ÷ این آیه سخنی از اینکه حضرت عیسی

حضرت در قیامت سخن گفته و دلیل ندارد به موضوعی تا این اندازه مهّم یعنی آیه از گواهی آن

د آن
ّ

 که  .)١(حضرت دردنیا هیچ اشاره نشودظهور مجد
ً
فّی«خصوصا وَ به معنای دریافت کامل و » تَ

مرگ استعمال  هکم و کاست است و در قرآن کریم اگر منظور خواب نباشد این تعبیر ُجز دربار بی

ای «]. ٥٥[آل عمران:  ﴾...إَِ�َّ  َوَرافُِعَك  ُمَتَوفِّيَك  إِّ�ِ  عِيَ�ٰٓ َ�ٰ ...﴿نشده است و خدا فرموده: 

خود  هو حضرت عیسی نیز دربار. »وفات دهم و به سوی خویش رفعت بخشمعیسی همانا من تو را 

فّی وَ فَّی«یعنی همچون سایر انبیاء که  ].١١٧[المائدة: گفته است  »تَ تَوَ شوند او نیز از أحوال  می» مُ

فّیِ «جهان پس از  وَ  خبر بوده است. خودش، بی» تَ

 -ُزَمر که دارای قرینه است هسور ٤٢ انعام و هسور ٦٠ هبه استثنای خواب در آی-در قرآن کریم 

فّی«هیچ موردی که  فّی«به معنای مرگ نباشد، وجود ندارد و همانطور که » تَوَ وَ د » تَ
ّ

در آیات متعد

نیز  ÷ حضرت عیسی هو آیات دیگر) دربار ٤٦استعمال شده (یونس:  ص رسول اکرم هدربار

فّی«استعمال شده و دلیل نداریم که بدون وجود قرینه  آن حضرت را به صورت دیگری بدانیم » تَوَ

لیل. أما اینکه فرموده 
ّ

نباید توّهم » برم بخشم و باال می تو را به سوی خود رفعت می«َنحُن أبناُء الد

شود که خدای تعالی مکان دارد و عیسی را به سوی مکان خود برده است!! بلکه مقصود رفعت مقام 

ِ  إِنَّا﴿شود:  اوست، چنانکه وقتی گفته می َّ�ِ  ٓ همانا ما از آِن «]. ١٥٦[البقرة:  ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّا

مکان نیست. پر » به سوی او«به هیچ وجه مقصود از  .»گردیم خداییم و همانا ما به سوی او باز می

 واضح است که خدا جهت ندارد.

                                           
چگونه ممکن است قرآن کریم که از ذکر سگ اصحاب کهف » علیجان نوبخت«به قول برادر دانشمند ما مرحوم  -١

] از ذکر بازگشت حضرت ۳۷دریغ نفرموده [األحزاب:  -پیامبر هدخواندفرزن-] و یا از ذکر نام زید ۱۸[الکهف: 

کنده می  سازد، صرف نظر کند؟! (فالتجاهل). عیسی به دنیا و مهدی که جهان را از عدل و داد و آسایش آ
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لة بِقيامِ القائم«توبه نیز استناد کرده که ما در باب  هسور ٣٣ هدر اینجا به آی  هدربار» اآليات املُأَوّ

 ).١٥٣ایم. (ص  مذکور توضیح الزم را آورده هآی

 کتاب حاضر. ١٩٣ هرجوع شود به خبر بیست و یکم در صفح -٣٩×

روایت کرده که سین رفعت و نورانّیت » محعسق«از ثعلبی نقل کرده که او در تفسیر  -٤٠×

پایین آید و نصاری را بکشد و کلیساها را خراب کند. و مهدی و ق، قّوت عیسی است که از آسمان 

کند سپس آنها به  گوید و خدا آنها را زنده می نیز روایت کرده که مهدی بر اصحاب کهف سالم می

 ای). فائده خیزند! (چه کار بی گردند و تا روز قیامت بر نمی مرقد خویش باز می

ی است و با توّجه به  شوری را در قرآن مالحظه کن همحترم سور هخوانند
ّ
و بدان که این سوره مک

ه  آیات آغاز این سوره، خود قضاوت کن که چقدر بی
ّ
تناسب است که قرآن کریم خطاب به مشرکین مک

فرماید! و این قول را مقایسه   شوری به رفعت و نورانّیت مهدی و قّوت عیسی اشاره هو در ابتدای سور

 -حفظه الله تعالی-» سّید مصطفی حسینی طباطبائی«ا جناب کن با این قول مستند برادر مفضال م

ع که می
ّ

در  ÷ قرآن کریم، عالمت أسماء الله است به دلیل آنکه حضرت علی هگوید حروف مقط

نصر بن مزاحم «فرمود، چنانکه  غزوات و جنگها  برای خواندن خدا از این حروف استفاده می

ٌّ ماكانَ «در کتابش نقل کرده که: » المنقری
يلِ هرگز «)= ١(﴾ٓص هيعٓ كٓ ﴿ يفِ قِتالٍ قَطُّ إال ناد  عَ

ین هوقع[ »نگوید ﴾ٓص هيعٓ كٓ ﴿ ندای ÷ در هیچ جنگی نبود که علی
ّ

و یا روایت شده  ]٢٣١ص  :صف

و اإلتقان  ٤٤، ص ١٦ج :تفسیر طبری[» امرزیمرا ب ﴾ٓص هيعٓ كٓ ﴿ای «کرد:  که آنحضرت عرض می

سوگند  ﴾ٓص هيعٓ كٓ ﴿روایت شده که آنحضرت به  )٢(و در تفسیر میبدی .]١٠، ص ٢ج :سیوطی

شود که این  توان سوگند خورد معلوم می دانیم که ُجز به أسمای حسنای إلهی نمی خورد و چون می می

حروف اشاره به أسمای حسنای إلهی است که مورد سوگنِد آنحضرت قرار گرفته است. چنانکه روایت 

اشاره است به أسمای حسنای  ﴾ٓص هيعٓ كٓ ﴿حروف « به عنوان نمونه فرموده:  ص شده که رسول خدا

، ص ٢ج :اإلتقان سیوطی[» اند از: کافی، هادی، أمین، عالم (علیم)، صادق إلهی که به ترتیب عبارت

هیچ یک از «فرمود:  ÷ روایت کرده که حضرت علی ÷ و شیخ صدوق نیز از حضرت سّجاد  ]٩

عه نیست که ب
ّ

 .]٤٤ص  :معانی األخبار[». ر نامی از نامهای خداوند داللت نداشته باشدحروف مقط

                                           
 مریم. هشریف هابتدای سور -١

 صفحه را نقل کنم. هاین روزها به تفسیر میبدی دسترسی ندارم تا شمار -٢
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عی است که رسول خدا -٤١×
ّ

مهدی « »مهديُّ طاووسُ أهلِ اجلَنَّةِ ـال«فرموده:  ص مد

 البد باید بگوییم خوشا به حالش!. !»طاووس أهل بهشت است

مهدی آمده پرداخته که تکلیف آنها با توّجه به  هسپس به ذکر روایاتی که در کتب أهل سنت دربار

 ایم، معلوم است و نیازی به تکرار نیست. به بعد) آورده ٨٤آنچه در کتاب حاضر (ص 

و  ÷ مکّررات شروع کرده به ذکر روایاتی ازأمیرالمؤمنینازآوردن ایندراینجا مجلسی پس

مغلق و مقداری مکّرر است و ُروات که مقداری از آنها مبهم و †  بعدی هحضرات حسنین و أئّم 

عفا و مجاهیل
ُ

 أئّمه نگفته آنها ض
ً
اند بلکه از مجعوالت راویان  اند و متن آنها خرافی است که یقینا

 در خبر ششم (ص 
ً
عموی خود را دارد (؟!!) و  هگوید: مهدی کنی می ÷ ) حسین١٣٤است! مثال

)) و ١شود؟!( ن هم از شمشیر استفاده میکشد (آیا در آخرالّزما هشت ماه شمشیر بر دوش خود می

برخورد به  ص در مسجد رسول خدا ÷ ) گوید: حضرت حسین١٣٤در خبر هفتم (ص 

آید و هزاران هزار نفر  أمّیه و با قسم خوردن به نام جالله، به آنان گفت که: مهدی می ای از بنی حلقه

ست ولی مهدی ظهور نکرده است! و در أمّیه، نی که امروز أثری از بنیکشد!! درحالی از شما را می

) روایت کرده که فرمود: غیبت صغرای مهدی شش سال و ١٣٤خبر اّول از علّی بن الحسین (ص 

 هفتادسال بود. و ازحضرت  که کتب شیعه میشش ماه و شش روز خواهدبود درحالی
ً
گوید تقریبا

ماه و یا شش سال است.  )  روایت کرده که غیبت مهدی شش روز ویا شش١٣٥أمیرالمؤمنین (ص 

ضعیف از » ابوالمفضِل «)!؟ و در خبر هفتم ٢دانسته است( آیا أمیرالمؤمنین شّک داشته و دقیق نمی

) روایت کرده که مهدی ١٦٠که او نیز وضع خوبی ندارد از قول حضرت عسکری (ص » ابن همام«

ی سیاه از طرف مشرق ها گفتند پرچم که أخبار دیگر میباالی سرش پرچمهای سفید است درحالی

 این حدیث را رقبای ابومسلم و عّباسیان جعل کرده می
ً
اند. به هرحال این أخبار ُجز  آیند!! احتماال

 ای ندارد!  باید گفت از جعلّیات ُرواِت نادان است. إتالف وقت نتیجه

                                           
 دّوم) مراجعه شود. هکتاب حاضر (نکت ۱۰۹ هصفحبه  -١

 ).۶۳۶(ص  ۱۳۷باب  ۷بررسی حدیث ...» عرض اخبار اصول «رک.  -٢



 

 

 

 

 

 

 

 : باب نادر فیما أخبرَ بِه الکَهنَۀ16ُ

اعتبار از قول أئّمه، فارغ شده، در این باب پرداخته به أخبار  مجلسی چون از ذکر أخبار بی

حدیثی کاهنان و بافندگان و چهار صفحه از کتابش را به آنان اختصاص داده است، با اینکه خودش 

قُُه بِما «فرموده:  ص نقل کرده که رسول خدا َمن َمىش إىل ساِحٍر أو اكِهٍن أو َكّذاٍب يَُصِدّ
ابی برود و سخن او را « »َ�ُقوُل َ�َقد َ�َفَر بِما أنَزَل اُهللا ِمن ِكتاٍب 

ّ
هرکه نزد ساحر و یا کاهن و یا کذ

، ص ٢ج :نة البحاریسف[ »کرده کافر شده استتصدیق کند، به تحقیق به آنچه خدا از کتاب (آسمانی) نازل 

اینان برای اثبات هدف خیالی خود حاضرند حّتی قول کاهنان را ترویج کنند!! آیا عجیب  .]٥٠٠

ة: داند  نیست که قرآن قول کاهنان را قابل اعتنا نمی
ّ
خود به  هأما اینان برای اثبات عقید]. ٤٢[الحاق

ُ شوند؟!  قول کاهنان متشّبث می  وا يا أوىلِ األبصار.فاعتَربِ

ال» مشارق األنوار«در این باب مجلسی از کتاب 
ُ

احمق بوده و نزد  ةشیخ رجب برسی که از غ

حسین بن علّی بن سفیان «علما اعتبار ندارد آورده و یا از مجاهیل یا از افراد مشکوکی چون 

 هایی نقل کرده است!. ) قّصه١»(البزوفری

                                           
حاد صفح -١

ّ
 به بعد، مالحظه کنید. ۲۲۰ هیک نمونه از مروّیات او را در کتاب شاهراه ات
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تر از  هایی آورده سستمجلسی در این باب پرداخته به استدالل برای اثبات غیبت مهدی و دلیل

ی مردم رئیسی معصوم موجود تار عنکبوت!! یکی از دالئل او این است که چون باید در هر زمان برا

باشد، و زمان ما کسی نیست، پس ناچاریم بگوییم یک معصومی هست ولی غائب است! جواب 

مردم حفظ  هاین است که خیر، احتیاج به رئیس معصوم نداریم، اگر برای حفظ دین است که بر هم

 مردم از خطا محفوظ است چنانکه رسول خدا
ِ

يِت ال«فرموده:  ص دین واجب، و اجماع تَِمُع اُمَّ
َ

جت

ّمت من بر خطا اجماع نمی« »ىلَعَ َخَطإٍ 
ُ
عی عصمت آنان . »کنند ا

ّ
عالوه بر این کسانی که شما مد

اینکه رئیسی  که میان مردم باشد و  ه! به اضاف)١(دانستند کار می هستید، آنان خود را خطاکار و گنه

ی بازدارد و بر دشمن بتازد و أمور مردم را اصالح کند و برای 
ّ

برای مردم خدمت کند و مردم را از تعد

 بهتر 
ً
مردم أمنّیت و کار و مسجد و آموزشگاه و راه و بیمارستان و... ایجاد کند أّما معصوم نباشد قطعا

وم، خارج از دسترس خلق الله است. به عبارت دیگر وجود است از معصوم غائبی که مانند معد

ناقص بهتر از عدم است. این سخن را مبتنی بر این فرض بیان کردیم که معصوِم غائبی موجود باشد 

 که هیچ دلیل متقنی بر وجود چنین غائبی در دست نیست.درحالی

قّیت نیست. شما حضرت علی
ّ
 ÷ ت مجتبیو حضر ÷ صرف نظر از این، عصمت شرط موف

 هکه باید و شاید اهداف عالیاید که مخالفین نگذاشتند آنان چنان دانید ولی معترف را معصوم می

ق بخشند و مانع شدند که سایر معصومین حکومت را به دست بگیرند!.
ّ

 خود را تحق

ر که پای را هزاران سال نگه دارد درحالی دیگر ایشان این است که خدا قدرت دارد بنده همغالط

شود  واضح است ِصرف قدرت إلهی بر إعطای عمر طوالنی، در بحث ما کافی نیست و دلیل نمی

                                           
 . ۵۸۱تا  ۵۷۹ر.ک. عرض اخبار اصول... ص  -١
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 بر وقوع، الزم است. آری خدا قدرت داشت که حضرت ابراهیم و موسی و 
ّ

بلکه دلیل و مدرکی دال

ق نمی
ّ

هد، د پیغمبر اسالم را هزار سال یا ببیشتر عمر دهد، ولی نداد. هر مقدور و ممکنی را خدا تحق

عی باید دلیل بر وقوع إّدعای خود بیاورد وگرنه چنانکه گفته شد ِصرف اثبات امکان 
ّ

چنانکه نداده. مد

 دلیل بر وقوع نیست. (فالتجاهل) –که مخالف ندارد  –

إمامت مهدی و  هو امامان دربار ص دیگر ایشان وجود أخبار کثیره است از رسول خدا همغالط

حاد«در کتاب شریف  غیبت و ظهور او. أّما چنانکه
ّ
(تألیف مرحوم قلمداران) و یا » شاهراه إت

) و ٣٦٤تا ٣٣١(ص » تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن«و » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«

و نظایر اینها آمده، اخبار امامت در قرن دّوم به بعد جعل شده و » رهنمود سّنت در رّد أهل بدعت«

 و نقیض کم نیست اعتبار ندارد. در اینگونه رو
ّ

ایات مطالب مخالف قرآن و عقل و یا مسائل ضد

 اند. صرف نظر از اینکه بسیاری از ُروات آنها مطعون

 صادر از شارع بود اینهمه حیرت و اختالف 
ً
عالوه بر این اگر أخباری که مستند شماست واقعا

شاهراه «و کتاب  »مهدی و غیبت او« هداد!. (ر.ک. کتاب حاضر مقال در پیروانشان روی نمی

حاد
ّ
 ).١٦٥تا١٦٢و  ٥٣تا٥٠، ص »خاندان نوبختی«به بعد و  ٢٣٣، ص »إت

ر است که دلیل آنها بر لزوم حاکمّیت معصوم باید در هم
ّ
زمانها صادق  ههمچنین الزم به تذک

 حضرت علی باشد. تا صد سال پیش که تلفن و تلگراف و رادیو و بی
ً
فرد  ÷ سیم و... نبوده، مثال

خود را  هبایست مسائل منطق کرد و آن غیرمعصوم می مصر یا خراسان یا.... می یومی را والغیرمعص

 و فصل کند و کسی هم به این موضوع اشکال 
ّ

با نظر به کتاب و سّنت و بدون استفتاء از معصوم حل

د و کرد. بنابراین در زمان قدیم ُجز مناطق محدود، مردم سایر مناطق به معصوم دسترسی نداشتن نمی

شد. قرآن نیز مسلمین را به پیروی از کتاب و  بیشتر مناطق جهان اسالم بدون نظر معصوم اداره می

ت و مشورت دعوت فرموده  وری: سنَّ
ّ

و برای پس از پیامبر، ذکری از امام معصوم نکرده  ]٣٨[الش

کرم دلیل متقن که باالتر نیست درحالی ص است! باید توّجه داشت که به قول شما امام از رسول أ

اند،  در غیرموضوع وحی و ابالغ شریعت، معصوم بوده ص بر اینکه أنبیاء و از جمله خاتم األنبیاء

وحی، امکان اشتباه یا انتخاب غیر  هدردست نیست و آنها به تصریح قرآن، بشر بودند و در غیرمسأل

کرم. (فتأّمل). در زمان ر)١(أحسن در شؤون مختلف حیات، از ایشان منتفی نبود  ص سول أ

                                           
و  ۳۲۲تا  ۳۲۰و  ۱۳۴، ص »تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن«ه شود به ضرور است مراجع» عصمت«در موضوع  -١

 .۱۰۴، ص »عرض اخبار اصول«
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ه و یمن و مناطق دور و نزدیک، أمور مردم را با توجه به 
ّ
منصوبیِن حضرتش که معصوم نبودند در مک

کردند و در آن نقاط معصومی مستولی و حاکم نبود. أّما در دوران پس از ختم  کتاب و سّنت اداره می

 اثبات عصمت به معنایی که موردپسند شماست برای یکی از 
ً
افراد أّمت محتاج دلیل نبّوت أّوال

 بر فرض که حضرت علی)1(اید متقن شرعی است که شما دلیلی ارائه نکرده
ً
معصوم  ÷ . ثانیا

 توّجه به  می
ً
ه و بالد دور که معصوم نبودند و صرفا

ّ
بود أّما ُعّماِل منصوِب او در مصر و مدینه و مک

الع نداشت. بنابراین چه کردند که آن حضرت  کتاب و سّنت تصمیماتی گرفته و کارهایی می
ّ

اط

معصوم باشند یا نه آیا ُنّواب و منصوبیِن غیرمعصوِم آنها که إ  حضرت علی و یا حضرت حسن

 به ایشان دسترسی نداشتند، نباید أمور أّمت را با توّجه به کتاب و  در مناطق دوردست بوده
ً
اند و دائما

 کردند؟!!. سّنت اداره می

حسن برای شهر خودش مفید بود. أّما در شهرهای دور و مناطق بنابراین عصمت علی یا امام 

داشت ُنّواب و منصوبین  چندانی نداشت، در نتیجه حّتی اگر معصومی وجود می هصعب العبور فائد

برند بدون عصمت در أعمال جزئّیه و شؤون مختلف حیات  غیرمعصوم او که در مناطق دور بسر می

ی شود باقی می اجتماعی مسائل مردم را فیصله می
ّ

ّیه که نباید از آنها تخط
ّ
ماند که  دهند پس أصول کل

ّیه به نظر ما در قرآن و ُسّنت مذکور است و خدای متعال قادر است که تعالیم و أحکام و 
ّ
این اصول کل

یّ 
ّ
مورد نیاز در آن مذکور باشد و محفوظ  هأصول شرع را به صورتی نازل فرماید که قواعد و أصول کل

لع شدن از آنها احتیاجی به امام معصوم نباشد و خوشبختانه  ص پس از رسول خدابماند و 
ّ

برای مط

ق یافته و پیامبرخاتم در تبلیغ دین خدا و إکمال دین و إتمام نعمت شریعت توفیق 
ّ

چنین چیزی تحق

با » لزوم عصمِت اماِم مسلمین پس از پیامبر«شما یعنی  هصورت بنا به قاعدکامل یافته، در غیراین

ای معصومی قرار دهد که حّتی  آید خدا برای هر منطقه شوید و الزم می کمبود شدید معصوم دچار می

اید که نیاز مردم به  به قول شما چنین نکرده است! و شما نیز برای هر زمان فقط به یک معصوم قائل

سازد. در أواخر دوران حیات  لزوم وجود امام معصوم را متزلزل می هبلکه قاعدسازد  معصوم را مرتفع نمی

نیز وضع بدین منوال بود که منصوبیِن غیرمعصوِم آن حضرت در مناطق  ص پربرکت رسول خدا

 ای نداشت. دادند وکسی در این أمر شبهه دوردست با توّجه به کتاب و سّنت أمور أّمت را فیصله می

 در یک شهر وجود آنچه گفتیم مربو
ّ

ط به زمانی است که به قول شما یک معصوِم مشهود الأقل

، معصوم، به اّدعای شما غائب و غیرقابل دسترس و از نظر ÷ داشت أّما پس از حضرت عسکری

                                           
حاد«رجوع شود به  -١

ّ
 .۲۷۰و۲۶۹ص » زیارت و زیارتنامه«و  ۱۴۲تا۱۳۸ص » شاهراه ات



 بررسی علمی در احادیث مهدي       208

 

 برای ما و شما فرقی در عدم استفاده از معصوم نیست و 
ً
ما موهوم و ناموجود است، و در نتیجه عمال

 با این وضع 
ً
 -اّدعایِی شما بر لزوم معصوم هیعنی همان قاعد-مقاصد و منافع حضور معصوم طبعا

 در شؤون و أمور عمومی از  به هیچ وجه حاصل نمی
ّ

شود، بلکه امام و رهبر غیرمعصومی که ال أقل

ی نکند، برای انتظام أمورأّمت ازامام معصومی
ّ

جامعه ندارد  هکه هیچ تأثیری درادارکتاب و سّنت تخط

 هزیرا مردم باید مسائل مشکالت گوناگون خود را با امام منطق ]٤٠ ه، خطبهنهج البالغ[بهتراست 

خود درمیان بگذارند. احتیاج مردم به امام یا احتیاج به علم اوست تا از تبلیغ و تعلیم او بهره گیرند و 

دم را کمک کرده و أمور ایشان را یا احتیاج به عمل و ُحکم اوست تا با اقتدار و حاکمّیت خود مر

ِر شما برای أّمت هیچ یک از این دو فائده را ندارد
َ

 .)1(انتظام دهد ولی اماِم منتظ

یّ 
ّ
به فردی » والیت فقیه«أمور مردم را بدون دلیل متقن شرعی تحت عنوان  هامروز نیز شما زمام کل

گفت در قرآن  هایش می غیرمعصوم سپردید که به گوش خود از رادیو شنیدم در یکی از سخنرانی

ار نداریم ولی دربار های دربار سوره
ّ

قرآن) را به یاد  ١٠٩ هسور» (= الکافرون« همنافقین داریم!! و سور هکف

است که بسیاری از فقهای شیعه أفکار و عقائد آن » ُمال صدرا«و » ِابن َعَربی«وی از شیفتگان نداشت! 

 مانند ما که مهدی را موهوم می دو را نمی
ً
دانیم بدون امام معصوم أمور أّمت  پسندند. بنابراین شما عمال

شمارید  ضروری می دهید ولی از سوی دیگری هنوز در مقابل عوام وجود امام معصوم را را فیصله می

 . )٢(فرمود داشت خدا آن را از بندگانش دریغ نمی درحالیکه اگر این لزوم حقیقت می

 شبه دلیل دیگر ایشان این است که خود مردم سبب شدند که امام غائب شود!! درحالی
ً
که أّوال

ایشان دردست نبود تا مردم تبعّیت از ایشان را بر خود واجب  هدلیلی واضح و متقن بر امامت الهیّ 

 چرا از زمان امام سّجاد
ً
که هیچ یک از آن بزرگواران  ÷ تا زمان حضرت عسکری ÷ بدانند. ثانیا

زعامت عام نداشتند، غائب نشدند و مردم را متسحّق محرومّیت از وجود خود ندانستند أّما در مورد 

  تردید است، ناگاه لزوم غیبت پیش آمد؟! شما که تاکنون هیچ کسی که وجود و والدتش ج
ّ

 محل
ً
ا

ّ
د

با زمان مهدی تفاوت اساسی  ÷ یا امام هادی ÷ دلیلی بلکه شبه دلیلی بر اینکه زمان امام جواد

  هاید!! هیچ دلیلی که خطر زمان مهدی از خطرهای موجود در زمان أئّم  داشته، ارائه نکرده
ً
ا

ّ
قبلی ِجد

 امروز که مردم سراسر ایران در انتظار مهدی هستند و شب و روز  ه، عرضه نکردهبیشتر بود
ً
اید!! ثالثا

                                           
اند و  موهوم بوده دانید از امامانی است که قبل از مهدِی  در واقع آنچه شما به عنوان معارف شیعه، منحصر به خودتان می -١

ش مطالب مهّم و یا زیادی که از طرق دیگر دردسترس نباشد، ندارید! (
ّ

 و یا پدرجد
ّ

 ).فتأّملحّتی از پدر و یا جد

ت در رّد أهل بدعت«ر.ک. کتاب  -٢ است. کتاب مذکور تلخیصی » المنتقی«فارسی کتاب  هکه ترجم» رهنمود ُسنَّ

 ابن تیمّیه. » منهاج الّسّننة«است از کتاب 
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روند و از نائب  کنند و از راههای دور و با چشم گریان به جمکران می برای تعجیل در فرج دعا می

 ÷ سّجاد کنند، آیا لیاقت این مردم کمتر از مردم زمان امام غیرمعصوم مهدی، با بذل جان اطاعت می
است که امامشان غائب نبود ولی مردم دوران ما از  ÷ یا حضرت عسکری ÷ یا حضرت جواد

یا حضرت  ÷اند که مردم زمان حضرت مجتبی اند؟! این مردم چه کرده حضور امام محروم

هداء 
ُّ

دالش يهِ آالفُ التّحيّةِ والثَّناء-سیِّ لَ  اند و لذا امامشان غائب نشد؟!!. نکرده -عَ

 اسماعیلیه أخبار  سد قول کیسانّیه و ناووسّیه و واقفّیه باطل است!! مینوی می
ً
پرسیم آنها خصوصا

د دارند که موعود، همان فرد منظور آنهاست ولی شما أخبار آنها را نمی
ّ

پذیرید! أخبار شما چه  متعد

  فرقی با أخبار ایشان دارد که قول آنها را باطل و قول خود را حّق می
ّ

آنها کسانی را امام  دانید؟! الأقل

 تردید  اند که در والدتشان تردید نیست ولی شما کسی را امام می دانسته
ً
ا

ّ
دانید که در والدتش جد

خود بدانها استناد کرده، آورده است و » غیبت«هست! مجلسی أخباری را که شیخ طوسی در کتاب 

 چنانکه در صفحات گذشته مالحظه شد، هیچ یک وضع خوبی نداشتند.

فرع بر ثبوت امامت  ÷ غیبت پسر حضرت عسکری هبحث دربار«گوید:  طوسی می شیخ

ف به جواب او  پذیرد و از سبب غیبت او می اوست و مخالف ما یا امامت او را می
ّ

پرسد که ما موظ

به همین ». )1(صورت سؤال از غیبت او معنی نداردپذیرد که در این شویم و یا امامت او را نمی می

دلیل ندارد و شما  هإلهیّ  هایم موضوع امامت منصوص گوییم چنانکه در کتب مختلف آورده میسبب 

کنید و این أصل که زعیِم أّمِت  اید و بر این اّدعا نّص شرعی ارائه نمی یک قول بالدلیل را پذیرفته

 باید معصوم ].٣[المائدة: » إکمال دین و إتمام نعمت«و پس از  ص اسالم پس از رسول خدا

عرض «شود و ضروراست که به تحریر دّوم کتاب  نساء رّد می هسور ٥٩ هباشد، دلیل ندارد و با آی

 ) مراجعه شود.٥٧٣و ٥٧٢و  ٥٥٧تا٥٥٥و  ٣٨٩تا ٣٨٤(ص » أخبار أصول بر قرآن و عقول

و یا حّتی دروغ  )2(کیخسرو ههایی ازقبیل قّص  در این باب به أنواع و اقسام مغالطات و یا قّصه

اند تا مهدی موهوم را به خوانند بقبوالنند و برای وصول به این مقصود از گفتن  متشّبث شده صریح،

 می
ً
هرگاه امام برجان خود بیمناک شد غیبت وی «گویند:  أقوال واضح البطالن ابایی ندارند!! مثال

                                           
ا يسلّم لنا إمامته ويسأل عن سبب غيبته فنكلّف  -١ الكالم يف غيبة ابن احلسن فرع عىل ثبوت إمامته واملخالف لنا إمّ

 .جوابه أو اليسلّم لنا إمامته فالمعني لسؤاله عن غيبته
 پادشاه أساطیری ایران!!. -2
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طالب) و  یها) پوشیده بماند همچنانکه پیغمبر گاهی در ِشعِب (أب ه واجب است و الزم است (از دید

ور) پنهان می
َ
شد و سبب این کار چیزی نبود مگر بیم از زیانهایی که متوّجه آن  گاهی در غاِر (ث

غائب نشدند و این  ÷ و امام حسین ÷ پرسیم چرا حضرت علی !!. می)1(حضرت بوده است

: رسول خدا
ً
طالب مخفی نشد و همه أعّم از  در ِشعب أبی ص واجب را رعایت نکردند؟! ثانیا

حضرت و پیروانش را در آنجا محصور نگه دانستند بلکه مشرکین آن مؤمن و کافر جای ایشان را می

ور از تعقیب کنندگانش مخفی شد و أظَهُر ِمَن 
َ
کثر سه روز در غاِر ث  أ

ّ
: پیغمبر حد

ً
داشتند. ثالثا

مس است که بحث ما دربار
َّ

ت از قبیل یک یا دو روز و ی هالش
ّ

ا یک یا دو غیبت متعارِف کوتاه مد

هفته و یک یا دو ماه و یک یا دو سال... نیست بلکه تشکیک ما به غائب شما ناشی از عدم حصول 

 -أعّم از دوست و دشمن-علم به والدت و موجود بودن اوست و اینکه غیبت او از أنظار همگان 

صول بر قرآن و عرض اخبار ا«است نه فقط از أنظار دشمنان! در این مورد الزم است مراجعه شود به 

: پیغمبر٦٥٤-٦٥٣(ص » عقول
ً
ور، بر همان مردمی  ص ). رابعا

َ
پس از اختفای سه روزه در غار ث

ظاهر شد که به قول شما نه از أنظار آنها پنهان شده بود نه بر نسل پس از ایشان، أّما اماِم شما نه تنها 

نیز ظاهر نشده است!! مشرکین ازمردم قرن سّوم، بر نسل بعدی ظاهر نشده بلکه بر دهها نسل پس

ه و أطراف آن به چشم خود رسول خدا
ّ
 ُت َ�ِثۡ  َ�َقدۡ ...﴿را دیده و از او شنیده بودند که:  ص مک

و منکر این حقیقت نبوده و حدود  »ام عمری درمیان شما به سر برده«]. ١٦[یونس:  ﴾...�ُ�ُمرٗ  �ِيُ�مۡ 

در وجود آنحضرت تردید نداشت و به همین سبب پنجاه سال او را درمیان خود دیده بودند و أحدی 

ّیت تمام به تعقیب آن ص چون پیامبر
ّ

ور مخفی شد مشرکین با جد
َ
حضرت چند روزی در غار ث

اقدام وبرای دستگیری او جائزه تعیین کردند تا شاید او را دستگیر کنند. بنابراین مخفی شدن چند 

کرد وإال اگر کسی  در غار، در اعتقاد به وجود او به هیچ وجه خللی وارد نمی ص رسول خدا هروز

ه
ّ

ای نامعتمد نقل کرده  ازمخالفین، پیغمبررا ندیده بود و وجودش مّتکی به چند روایت بود که عد

نیز پس از وصول به مدینه اظهار  ص دادند؟! پیامبر همه به خود زحمت میبود، آیا مشرکین  آن

ور پنهان بوده، این چه ربطی به مهدی دارد که در هیچ یک از داشت که ب
َ
ا أبوبکر در غار ث

د، نحو
ّ
ت غیبت و....) قول واحد  هموضوعات مربوط به او (از قبیل زمان تول

ّ
د، نام مادر، عل

ّ
تول

ه هیچگاه پیامبر را 
ّ
َعفا و مجاهیل کسی او را ندیده است. آیا اگر مشرکین مک

ُ
وجود ندارد و ُجز ض

                                           
هِ  -١ بَت  وإذا خافَ عىل نَفسِ جَ مَ وَ زِ لَ يبَتُهُ وَ َ النّبيّ غَ امَ استَرتَ هُ كَ عب وأخر يف الغار و الوجهَ لِذلِكَ   استتارُ تارة يف شِ

 ].۱۹۰، ص ۵۱: جبحار األنوار[ إال اخلوف من الـمضارّ الواصلة إليه!!
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ه اّدعا میند
ّ
ایم  کردند که پیامبری وجود دارد که فقط ما او را دیده یده بودند و چند فرد نامعتمد در مک

یان ُمحّق نبودند که بگویند این چه پیغمبری است که هیچ شباهتی 
ّ
و باید به او ایمان بیاورید آیا مک

به ایمان نموده و آنها را تعلیم به انبیاء سابق ندارد که میان مردم حضور یافته و خود، آنها را دعوت 

د او نداریم و جستجوی ما از او نتیجه هدادند؟! ما هیچ أثر و نشان می
ّ
ای نداده و فقط  معتبری از تول

ه
ّ

که وجود رهبر باید با کنند، درحالی ای أفراد نامعتبر وجود او را اّدعا و ما را به قبول او دعوت می عد

ال و  بّچه» قائم باشِک «عای شما شبیه بازی دلیل برهان ثابت شود  و این ادّ 
ً

هاست و در خور ُعق

 خردمندان نیست!.

ت کنند درحالی از کنعان نیز تشبیه می ÷ غیبت مهدی را به غیبت حضرت یوسف
ّ

که در مد

 اگر وی در  ÷ غیبت او از کنعان، حضرت یعقوب
ً
حاضر و ظاهر و دردسترس مردم بود. ثانیا

گویند  ظاهر و حاضر بود، نه آنکه دردسترس هیچ بشری نباشد!! ویا می کنعان ظاهر نبود، در مصر

 اگر حضرت موسی از از مصر غیبت کرد!! درحالی ÷ حضرت موسی
ً
که پر واضح است أّوال

ت إقامت در َمدَین هنوز نبّوت نداشت 
ّ

 در مد
ً
 أصال

ً
مصر غائب بود در مدین ظاهر و حاضر بود. ثانیا

 
ً
را غیبت کنم چرااینها هرنوع هجرت یا سفری مورد است. تعّجب می  بیو تشبیه و تمثیل شما کامال

 نمی قلمداد نمی
ً
رود در واقع از خانواده و شهر  گویند اگر پدر خانواده به سفر حّج می کنند ومثال

امام نیز أمری عجیب و  هکنند بنابراین غیبت هزار سال خود غیبت کرده است پس همه غیبت می

 !.موجب سؤال نیست!!

در مقابل این اشکال که اگر خوف از دشمنان، موجب غیبت مهدی است، این خوف به 

نیز  -اند دلیل شما همگی مسموم یا شهید شده که باز به اّدعای بی-اقرارخودتان در زمان أئّمه دیگر 

گوید أئّمه دیگر  وجود داشت، پس چرا آنها غائب نشدند؟! شیخ طوسی جواب مضحکی داده می

کردند!!  کردند بلکه گاهی امات را از خود نفی می جا اّدعای امامت نمی وده و نه تنها همهتقّیه نم

گذارید، چه گناهی  (پس مردمی که شما گناه و مسؤولّیت محرومّیت از وجود امام را به گردنشان می

ل نق ÷ که بنا به نقل مجلسی، شیخ طوسی از امام صادقداشتند؟) و لذا خوف نداشتند!! درحالی

ا األمرُ «من بود که خدا آن را به تأخیر انداخت!  هکرده که فرمود ظهور قائم آل محّمد دربار كانَ هذَ

هُ اهللا... رَ َّ فَأخَّ شما را به خدا مالحظه کنید که چه . ]١٢، حدیث ١٠٦، ص ٥٢ج :بحاراألنوار[ »يفِ

 مگر تقّیه به قول شما بر أئّم  ای می های کودکانه بهانه
ً
نبوده است پس چرا مهدی تقّیه  هتراشند! أوال

 غیبت لزومی نداشت و در این -مانند سایر أئّمه-نکرد، با این کار 
ً
توانست مانند  صورت میطبعا
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مند  أجدادش به مقداری از وظائف امامت اقدام کند و مردم نیز تا حدودی از فوائد امامت بهره

 به چه دلیل تقّیه در مورد أجدادش الزم 
ً
 بود أّما بر او الزم نبود؟! مگر او مسلمان نبود؟.شوند. أصال

حکومت عدل، در صورت مناسب بودن جمیع  هدیگر آنکه قیام به شمشیر  و اقدام به إقام

ق شرائط الزم بود،  هخودتان نتیج هقبلی هم بود و عدم قیام آنها به گفت هأئّم  هشرائط، بر عهد
ّ

عدم تحق

رعی حصول مقتضیات الزم برای قیام به شمشیر را شرط پس چرا در مورد مهدی بدون ذکر دلیل ش

 کرد؟!. ماند باید قیام به شمشیر می گویید اگر او می دانید و می نمی

شدند امام دیگری بود که جانشین آنها شود أّما در  قبلی کشته می هدیگر آنکه گفته است اگر أئّم 

اید و إال اگر او  در کودکی را تراشیدهمورد مهدی چنین نبود!! بدیهی است که شما برای مهدی غیبت 

 صاحب فرزندی می ماند و ازدواج می هم مانند سایر أئّمه می
ً
شد که جانشین او شود و  کرد طبعا

امامت منقطع نشود و نیاز به این همه بافندگیهای تار عنکبوتی نبود! آیا اگر امامان سابق، قبل  هسلسل

ماند؟! به نظر ما شیخ طوسی خودش هم  مامت باقی میا هشدند باز هم سلسل از ازدواج کشته می

گوید دلیل ناحّق بودن سایر ِفَرِق شیعه که مهدی را قبول  نفهمیده که چه بافته است از آن جمله می

این  -قائلین به امامت سید محّمد بن علی الّنقّی) و..... » (= محّمدّیه«و » فطحّیه«از قبیل  -ندارند 

تا امروز منقرض » ُنصیرّیه«و » اسماعیلیه«آورد که  و به روی خود نمی اند است که منقرض شده

کالم اینکه، در این باب به قدری دروغ و مغالطه  هداند! خالص اند!! أّما خودش آنها را محّق نمی نشده

و مصادره به مطلوب و استناد به اقوال نامعتبر، زیاد است که رسیدگی به یک یک آنها مطلب ما را 

ها نیز به اندک تأّملی  طوالنی خواهد کرد ولی با چند نمونه که نشان دادیم، باقی فریبکاریبسیار 

عرض أخبار أصول بر قرآن و «). (البّته مطالعه فصول مربوط به مهدی در کتاب ١شود( آشکار می

 نیز مفید است).» عقول

                                           
 ایم. همین کتاب گفته ۲۴همچنین رجوع شود به آنچه در باب  -١



 

 

 

 

 

 

 

 : باب ما فیه من سنَنِ األنبیاء18

اند برای اثبات اینکه مهدی دارای خصوصّیات و أوصاف و أحوال  در این باب أخباری جمع کرده

از أنبیاء است و أّما مجلسی روایاتی را آورده که به هیچ وجه اعتبار ندارد زیرا صرف نظر از مجاهیل 

ابانی از قبیل 
ّ

سلیمان بن «و » احمد بن هالل«و » معلّی بن محمد«یا » محّمد بن جمهور«قول کذ

یبانی«و » داود
ّ

ال هکه به قول ابن الغضائری و عالم» محّمد بن بحر الش
ُ

عفاست و یا  ةحلی از غ
ُ

و ض

پس از حضرت  هأئّم که  )1(»عثمان بن عیسی«یا » بطائنی هحمز أبی«از قول چند راوِی واقفی از قبیل 

را به امامت قبول نداشتند، برای اثبات مهدی حدیث نقل کرده است!! از مسائل جالب  ÷ کاظم

اند و هم  هم راوِی روایِت نمردِن مهدی قبل از قیام» ابوبصیر«و » عبدالله بن جعفر الحمیری«اینکه 

  األبصار!.فاعتربوا يا أوىل) هستند؟! ١٣راوی روایت مردِن مهدی (بخش دوم حدیث 

گونید در مهدی  اند که مهدی را به أنبیاء تشبیه کنند و می در بیشتر روایات این باب سعی کرده

تی از موسی تی است از عیسی ÷ ُسنَّ که مردم به او  ÷ است که از فرعون ترسید و فرار کرد و ُسنَّ

است که قیام  ص است که به زندان رفت و سّنتی از محمد ÷ تهمتهایی زدند و سّنتی از یوسف

 کشد تا خدا راضی شود!!. قدر از دشمنان خدا میبه شمشیر نمود و مهدی آن

 
ّ

ل
ُ
: موسی به َمدَین رفت أّما مهدی شما از جایی به جایی دیگر نرفته بلکه ِبالک

ً
باید گفت أّوال

  مهدی هیچگاه به زندان نرفت پس چرا او را به یوسف
ً
کنید؟  تشبیه می ÷ غائب شده. ثانیا

لون؟.  أفَالتَعقِ

 از  زمامداران زمان خود می
ً
: بسیاری از بندگان خدا همین أوصاف را دارند مثال

ً
ترسند و از  ثالثا

اند که برای  شوند و بسیاری از سادات و بزرگان بوده گناه زندانی می کنند و یا بی نفوذ او فرار می هحوز

                                           
 اند.  معّرفی شده» عرض اخبار اصول...«این افراد در کتاب  -١
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الع یا بیاند و بسیاری به تهم حکومت با شمشیر قیام کرده هاقام
ّ

الع  تهای ناروای مردم کم اط
ّ

اط

 راقم این سطور که چون حقائقی را بیان کردم مورد هزاران تهمت و افترا از جانت  دچار می
ً
شوند مثال

دکانداران خرافه فروش واقع و چند بار در حکومت آخوندهای کنونی زندانی شدم! البّته در یکی از 

 تحت نظر بودهها فهمیدم که در خارج از زن بازجویی
ً
هایی که در صندوق  ام و تمام نامه دان نیز کامال

کردند و  ام جمع می داشتند و در پرونده انداختم مأمورین حکومت برمی پستی نزدیک منزل می

 رسید!. ها به مقصد نمی نامه

: در قبول اسالم جبر و اکراه نیست بنابراین بدون دلیل نمی
ً
: توان دشمنان را کشت! خامس رابعا

ً
ا

عیان، چه فائده پرسیم اینگونه روایات ُجز آماده کردن زمینه می
ّ

ای دارد؟  های فتنه و آشوب برای مد

 در حدیث هشتم می
ً
گوید مادر مهدی کنیزی سیاهپوست بوده است که خدا یک شبه کار او را  مثال

یبا بوده چه گویند مادرش دختر سلطان روم و سفید رو و ز کند! پس با روایاتی که می اصالح می

که گویید شرایط باید به تدریج مهّیا شود تا مهدی ظهور کند درحالی کنید؟ دیگر اینکه چرا می می

 کند!. گوید خدا یک شبه اوضاع را عوض می این روایت می

  )١(در روایت نهم
ّ

مانند زِن  ÷ اند که حضرت صادق گوید: دیده ای از مجاهیل می از قول عد

پیچد و خطاب به مهدی با کلماتی مسّجع  اندوهناک گریه کرده و به خود می  فرزندُمرده با رخساری

ت این زاری چیست؟ حضرت  کند! می شود، شکوه می مصائبی که بر أئّمه وارد می هدربار
ّ
پرسند: عل

نگریستم که در آن نوشته قائِم ما غیبت  فرمود: صبح امروز در کتاب جعفر (؟!) می

دلیلی است بر دروغ بودن » جفر«شود.... الخ   ذکر کتاب موهوم  خواهدنمودوغیبتش طوالنی می

 ٥١٢اصول کافی (ص  ٩٨در باب » عرض أخبار اصول بر قرآن عقول«این حدیث! ما در کتاب 

کنیم (مراجعه  ایم و در اینجا تکرار نمی کتبی  از قبیل جفر و جامعه و.... سخن گفته ه) دربار٥٢١تا

آینده خبر ندارد چگونه برای امامی که به قول شما برخالف أئّمه پیشین در شود) بنابراین امامی که از 

ق می
ّ
ق أهدافش موف

ّ
» خضر«کند؟! دیگر اینکه در این حدیث به  شود، اینگونه فزع و زاری می تحق

استشهاد شده که دلیلی بر وجود او نداریم و شخصّیتی است که در میان مردم شهرت دارد و إال در 

دانستند که زوال ) 2(عّباس أمّیه و بنی چون بنی«گوید:  ری از او نیست. در این روایت میقرآن کریم اث

خواهد بود دشمنی با ما را  به دست قائم مافرمانروایی و سلطنتشان و نابودی أمراء و ستگمرانشان 

                                           
ح محترم کتاب، آقای محّمد باقر بهبودی، سند و متن این روایت را نامقبول و معیوب دانسته است. -١  مصِحّ

 اّول). ه(نکت ۱۰۸ هر.ک. کتاب حاضر، صفح -٢
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است و غافل »!! )1(به کار گرفتند ص خدادرپیش گرفته و شمشیرهایشان را به قتل أهل بیت رسول

عّباس نیز منقرش شدند چنانکه أثری از  عّباس منقرض ساختند نه قائم و بنی امّیه را بنی از اینکه بنی

 آثارشان نیست ولی هنوز مهدی ظهور نکرده است!!.

حاد[در کتاب  ٣ های نزدیک است که با شمار چهار روایت آخر این باب به پسند فرقه
ّ
: شاهراه ات

گویند مهدی زنده است تا زمین را پر از  ف است با روایاتی که میاند و مخال ذکر شده ]٢٨٨ص 

 عدل و داد نماید!.

                                           
ناصبونا  علی يد القائم منّاواألمراء واجلبابرة منهم  أميّة و بنوالعبّاس ملّا وقفوا عىل أنَّ زوال ملكهم كذلك بني -١

 . .... العداوه و وضعوا سيوفهم يف قتل آل بيت رسول اهللا
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 غَیبۀِ موالنَا القائم

 طوالنی مهدی أخبار کسانی را آورده که عمر طوالنی  مجلسی
ّ

برای اثبات طول عمر بیش از حد

اند تا بگوید چون کسانی عمر طوالنی داشته باشند بنابراین ناممکن نیست که  و غیرعادی داشته

مهدی نیز عمری بسیار طوالنی داشته باشد و مخالفین نباید آن را بعید بشمارند! أّما الزم است 

 نیز گفته شد:بدان
ً
 یم، چنانکه قبال

:
ً
عمر طوالنی داده پس ممکن  ÷ صرف اثبات اینکه خدا به کسانی مانند حضرت نوح أّوال

 این امکان در مورد فرد 
ِ

است به فرد دیگری نیز عمر طوالنی بدهد، کافی نیست بلکه دلیل بر وقوع

وسی یا حضرت یوسف یا منظور، الزم است. آری ممکن بود خدا به حضرت ابراهیم یا حضرت م

 دانیم، نداد. خاتم األنبیاء هزار سال عمر بدهد، أّما چنانکه می

 
ً
توان بدون دلیل  مختّص به اوست و نمی ÷ ایم که عمر معجزنشان حضرت نوح : بارها گفتهثانیا

 نمی
ً
ات با حیوان ص توانیم بگوییم رسول خدا این معجزه را به سایر انبیاء و اولیاء نسبت داد. مثال

م می
ّ
شد چون  دانست یا عصای حضرت عیسی مار می کرد چون سلیمان زبان حیوانات را می تکل

ذا... .
َ
 عصای موسی چنین بود یا حضرت داود در گهواره سخن گفت چون عیسی چنین بود و هک

 
ً
سیر عادی نداشته و آن حضرت به مرور  ÷ : هیچ کس نگفته که عمر طوالنی حضرت نوحثالثا

گویید مهدی پس از ظهور، جوان و مانند کسی است که حدود سی یا  شده ولی شما می زمان پیرتر نمی

رین نیز  هچهل سال دارد! و این خود اشکالی است غیراز عمر طوالنی!! أخبار مورد استناد شما دربار ُمَعمَّ

 ت و پیر بودن آنها دارد که با مهدی جوان شما سازگار نیست.همه داللت بر فرتو - )١(به فرض ّصحت-

                                           
 درباره صّحت و سقم این أخبار به بند تاسع مراجعه کنید. -١
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:
ً
تر از أدوار أخیر بوده است  های ابتدایی خلقت بشر برزمین، عمرها بسیار طوالنی در دوره رابعا

-تر شدن نهاده است. بنابراین نباید عمر کسی را که در دورانهای أخیر به و به تدریج رو به کوتاه
أغلب   ÷اند. معاصرین حضرت نوح زیسته المثل صدقرن قبل میکه فیجیمدنیاآمده باکسانی بسن

و به همین  -تر بوده است گرچه عمر آن حضرت از سایرین طوالنی-اند  عمرهای طوالنی داشته

ٓ َ�ٰ  َما...﴿گفتند:  می دیدند و سبب او را چندان غیرعادی نمی ن يُرِ�دُ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  َذا
َ
 أ

َل  خواهد برشما  این(مرد) ُجزبشری همسان شمانیست که می« ].٢٤[المؤمنون:  ﴾...ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�َتَفضَّ

ٰ  َما...﴿گفتند:  می و .»برتری یابد تو را ُجز بشری همانند « ].٢٧[هود:  ﴾...لََناّمِثۡ  ��ََ�ٗ  إِ�َّ  َك نََرٮ

عمر هفتصد ساله داشت و دیگران هفتاد یا هشتاد سال، به هیچ  ÷ و اگر نوح ».بینیم خویش نمی

زیسته  شمردند! عالوه براین جسم و اندام کسانی که در أدوار بسیار دور می وجه او را مانند خود، نمی

رتر فرق داشت چنانکه قرآن دربار اند با پیکر و اندام مردم دوره
ّ

قوم عاد پس از هالکتشان،  ههای متأخ

�َُّهمۡ  �َّاَس ٱ تَ�ِعُ ﴿ فرماید: می
َ
عۡ  َك�

َ
نَقعِرٖ  لٖ َ�ۡ  َجازُ أ (عذاب ما) مردمان را از «]. ٢٠[القمر:  ﴾٢٠ مُّ

 َ�َ�َى...﴿و فرموده: . »اند از بیخ و ُبن کنده شده های درخت خرما بوده کند گویی ایشان تنه جا می
�َُّهمۡ  َ�ٰ َ�ۡ  �ِيَها مَ َقوۡ لۡ ٱ

َ
عۡ  َك�

َ
ة:  ﴾...َخاوَِ�ةٖ  لٍ َ�ۡ  َجازُ أ

ّ
آن قوِم (عذاب شده را) از پا افتاده  « ].٧[الحاق

ر به . »اند های درخت خرمای پوسیده بینی گویی که ایشان تنه می
ّ

درحالیکه که تشبیه مردم أدواِر متأخ

ّوآمیز به نظر می
ُ
ل

ُ
  که روایت شده عمرمردم قبل از زمان )١(رسد درخت خرما، بسیار غ

ً
. خصوصا

آنحضرت ارائه شد و حضرتش عمرهای أّمت خود را کوتاه دید که با این طول عمر به أعمال پیامبر به 

َمِم دیگر به آن رسیدند، نائل نمی
ُ
شدند پس خدا او را شب قدر عطا فرمود که از هزار ماه  خیری که ا

 .)٢(بهتر است

:
ً
و این چه ربطی اند  مردم بوده هاند همگی مورد مشاهد اشخاصی که عمر طوالنی داشته خامسا

 بیند. دارد به کسی که أحدی او را ندیده و نمی

: خداوند به صورت عاّم فرموده: 
ً
َعّمِرۡ  َوَمن﴿سادسا فََ�  ِق� لۡ �َۡ ٱ ِ�  هُ ُ�نَّكِسۡ  هُ �ُّ

َ
 ﴾٦٨ قِلُونَ َ�عۡ  أ

خردسالی سازیم (او را از توانایی به ناتوانِی  و هرکه را عمر بیفزاییم در خلقتش باژگونه می« ].٦٨[یس: 

                                           
ف » ابوالفتح کراجکی«مجلسی قول  -١

ّ
را نقل کرده، در آنجا را آورده که وی به نقل از تورات عمر انبیاء » کنز الفوائد«مؤل

 ].۲۹۲، ص ۵۱، ج بحار األنوارشود [ تر می شویم عمرها کوتاه هرچه به حضرت ابراهیم و پس از او نزدیکتر می

 .۸۰، ص ۲: جالّتاج الجامع ِلألصول -٢
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ِ ٱ لُِسنَِّت  َ�ِدَ  فَلَن...﴿ و فرموده: .)١(»اندیشند گردانیم) آیا (در این حقیقت) نمی بازمی  ...ِديٗ� َ�بۡ  �َّ
.  »و هرگز در سّنت خداوند تبدیل (تغییر) نخواهی یافت« ].٦٢حزاب : ،  اال٤٣[فاطر:  ﴾ وِ�ً� َ�ۡ 

طوالنی اثبات کنید باید عوارض پیری را نیز برای کوشید برای مهدی عمر بسیار  بنابراین شما که می

نّاً «خود فرموده:  هدربار ÷ ). چنانکه حضرت علی٢او قبول کنید( لَغتُ سِ أيتُنِي قَد بَ إينِّ ملَّا رَ

سمي أيِي كام نُقِصتُ يفِ جِ صَ يف رَ ... أو أن اُنقَ يَّتِي إلِيكَ صِ هناً بادَرتُ بِوَ أيتُنِي ازدادَ وَ رَ  »وَ
ام و دریافتم که سستِی (سالمندی) رو به فزونی نهاده  که دریافتم (به سالمندی) رسیده امیهمانا هنگ«

ام نقصانی پدید آید همچنانکه در  است، برایت بدین وصّیت مبادرت ورزیدم... (پیش از آنکه) در اندیشه

بحار  ٥٢و حّتی مجسلی نیز در جلد  ]٣١ هنام :غةنهج البال[ .»پیکرم نقصان پدیدار گشته است

نقل کرده  ÷) از حضرت رضا٣٠(حدیث » سريه وأخالقه و خصائص زمانهباب «، األنوار

عفِ «حضرت به ضعِف جسمی ناشی از سالمندِی خود تصریح فرموده که آن عىل ما تَر من ضَ

ينِ  شود و یا  ف آنها پیر نمیآیا به قول شما مگر مهدی فرزند همین أئّمه نیست پس چگونه برخال »بَدَ

 .)3(سایه ندارد و... سایر خصائص عجیب و غریب دیگر؟!!

: هر مسلمانی که زیاد عمر کرده پس از ازدواج دارای فرزندان و نوادگان و نتیجه
ً
های زیاد شده  سابعا

عیان، مهدی را تابع سّنت رسول خدا
ّ

دانند! آیا تاکنون  نمی ص أّما مهدی شما چنین نیست! گویا مد

                                           
 حج. هسور ۵ هنحل و آی هسور ۷۰ همقایسه شود با آی -١

 . ۴ همریم آی هرجوع شود به سور -٢

 گوید: شاعر  -٣

 عمر از سی گذشت و یا که از بیست چو
 

 شاید دگر چون غافالن زیست نمی 
 

 نشاط عمر باشد تا چهل سال
 

 چهل رفته فرو ریزد پر و بال 
 

 پس از َپنَجه نباشد تندرستی
 

 بصر کندی پذیرد، پای سستی  
 

 چو شصت آمد نشست آید پدیدار
 

 چو هفتاد آید اندام افتد از کار 
 

 چون در رسیدیبه هشتاد و نود 
 

 بسا سختی که از گیتی کشیدی 
 

 از آنجا گر به صد، منزل رسانی
 

 بود مرگی به صورت، زندگانی 
 

 سگ صّیاد کاهوگیر گردد
 

 بگیرد آهویش چون پیر گردد! 
 

 چو در موی سیه آمد سفیدی
 

 پدید آید نشان ناامیدی 
 

 ز پنبه شد بناگوشت کفن پوش
 

 از گوش؟! هنوز این پنبه بیرون ناری 
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لع 
ّ

مهدی تزویج کرده یا خیر؟ اگر تزویج کرده عیال و أوالد او کجایند و که دیده است؟ و شما چگونه مط

 پیغمبر†  اید؟! و اگر تزویج نکرده چنین کسی به سّنت أنبیاء شده
ً
و أجدادش عمل  ص خصوصا

رۡ  َولََقدۡ ﴿نکرده!! قرآن فرموده: 
َ
زۡ  لَُهمۡ  نَاوََجَعلۡ  لَِك َ�بۡ  ّمِن رُُسٗ�  نَاَسلۡ أ

َ
 ].٣٨[الّرعد:  ﴾...َوذُّرِ�َّةٗ  اجٗ َ�ٰ أ

 .»درستی پیش از تو پیامبرانی فرستادیم و همسران و فرزندانی برایشان قرار دادیمو هرآینه به«
: عمر معجزه آسای حضرت نوح

ً
دانید به شهادت  که شما او را مظهر طول عمر می ÷ ثامنا

شما هزاز و صد و پنجاه سال را پشت سر گذشته  هقرآن کریم به هزار سال نرسید أّما مهدی نادید

کرد  عوام را ساکت می ÷ است! شاید در زمان شیخ طوسی یا سّید مرتضی، تشبیه مهدی به نوح

 تر است!. أّما امروز مسأله مشکل

: اکث
ً
ر أخبار این باب را شیخ صدوق که مردی ساده لوح بوده و به قول شیخ مفید أهل تاسعا

، گرد آورده که سند آنها معیوب بوده و در بسیاری از آنها عالئم )١(تدقیق و تأّمل در روایات نبوده

اعتبار مانند کار کسی است که برای  کذب آشکار است!! کار مجلسی در گرد آوری اینگونه اخبار بی

بی ارائه کند؟ آیا با این کار مسأله
ّ
ای اثبات  اثبات اّدعای خود در محکمه، هزار سند جعلی و تقل

 شود؟! البّته خیر. می

های این باب به صورتی مفتضح مّتکی بر عقائد و خرافات عامیانه و از قصص  أخبار بلکه قّصه

 در خبر اّول فردی که بیش از سی مادربزرگها مضحک
ً
صد سال داشته أّما هنوز موی تر است!! مثال

حیات (آب حیات) که در  هگوید پدرم در کتب قدما ذکری از چشم ریش و سرش سیاه بوده(؟!) می

ظلمات قرار دارد(؟!!) و هرکه از آن بنوشد عمر طوالنی خواهد داشت، خوانده بود! لذا اشتیاق 

که سیزده ساله بودم با دو خادم  شدیدی به رفتن به ظلمات(؟!!) داشت از این رو بار سفر بست و مرا

گوید در کدام جهت!! این هم از مشکالت  همراه برد. ما شش شبانه روز راه سپردیم (أما نمی

آب حیات چندان دور نبوده، کاش  هشود چشم دروغگویی است!) تا به ظلمات رسیدیم (معلوم می

ها را علمای  است این قّصه داد؟! راستی ظلمات در کدام سو قرار دارد؟! خوب دقیقتر نشانی می

تی در ظلمات(؟!) به جستجو پرداختیم تا اینکه من چشمه را پیدا کردم و چند 
ّ

جغرافیا بشنوند!) و مد

گاه ساخته و با او مراجعت کنم أّما با اینکه به  مشت از آب آن نوشیدم سپس باز گشتم تا پدرم را آ

أثری از چشمه نیافتیم(؟!!) و چون من از آب قدر پرتاب یک تیر از آن فاصله داشتم، هرچه گشتیم 

 آن چشمه نوشیده بودم عمرم طوالنی شد!.

                                           
 .۲۸تا  ۲۴ص » عرض اخبار اصول.....«شیخ صدوق رجوع کنید به تحریر دوم  هدربار -١
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کند در  مند باشد، جرئت می محترم، انصاف ده! آیا کسی که اندکی از نعمت عقل بهره هخوانند

ای را برای اثبات اّدعای  مجمعی از دانشگاهیان یا محفلی از أشخاص فکور فاضل، چنین قّصه

عرض اخبار اصول بر قرآن و «که در هایی ند؟! به نظر ما در این نمونه و نمونهخود، عرضه ک

ر در مورد عقل و فضل شیخ صدوق، نشانه آورده »عقول
ّ
وا يا هاست.   ایم برای اهل تفک ُ فاعتَربِ

ای ندارد و  ها ُجز بدبین کردن مردم به اسالم، نتیجه کنید که این افسانه . مالحظه میأولِی األبصارِ 

 ترین مصیبت است. ین خود بزرگا

کرد!! و سه  قبل از نبّوت با گرک گفتگو می ص گوید رسول خدا در همین قّصه فرد مذکور می

حضرت را بیرون آورده و با آب سردی که در  پیامبر را با چاقو شکافته و قلب مبارک آن هفرشته سین

د گذاشته و دست بر شکاف سینه ای بود، شستند تا از خون پاک شد سپس قلب را در جای خو شیشه

 کشیدند، در همان لحظه جراحت آن از بین رفت!.

شد دوباره  شد و چون سیر می اند که موقع گرسنگی موی زیر لبش سفید می این فرد گفته هدربار

شد!! (قابل توّجه علمای  گردید!! و موقع حکایت گفتن، موی زیر لبش قرمز می مویش سیاهرنگ می

 این جناب جانور شناسی، ا
ً
از نوع انسان نبوده بلکه بوقلمون بوده » علّی بن عثمان المغربی«حتماال

عی است که إلیاس و 
ّ

است!). أّما عبرت آموزترین نکته آن است که این جناب بوقلمون مد

ی الَمهدِ «اند:  خضر(؟!) را مالقات کرده و از دستشان آب نوشیده و آنها به او گفته
َ

لق
َ
ُر حّتی ت یَّ َسُتَعمَّ

ق (ع)َم یسَی بَن َمریَو ع
َ
إذا ل

َ
المیف أقِرئُهَما السَّ

َ
کنی و چون  تو تا زمان مهدی و عیسی عمر می »َتُهما ف

وا يا أولِی األبصارِ . »آن دو را مالقات کردی، به آنها سالم برسان!! ُ محترم لختی  ه. خوانندفاعتَربِ

 «بیندیش که آیا شیخ صدوق موقع نوشتن این سطور در کتابش 
ّ

فهمیده که چه  آیا می» نیکمال الد

 :)١(ام یک بیت عربی سروده هنویسد یا خیر؟! نگارنده به یاد دو بیت افتادم که در ترجم می

ــــی ــــه ُسفت ـــو نـادانست ــــوی ت ـــر فت  اگ
 

ــــی  ــــه گفت ــــیبت آنچ ــــود درد و مص  ب
 

ـــته  ـــر دانس ـــیبتو گ ـــن مص ـــی، ای  گفت
 

ـــود أعظـــم بــــرای شـــخِص ُمفتـــی   ب
 

                                           
 بیت عربی چنین است: -١

نـتَ تدري فهذا مُصيبـةٌ   فإن كُ
 

الو  صيبةُ أعظمُ ـإن كنتَ التدري فَ  مُ
 

 است:بیت فوق را به صورت زیر ترجمه کرده » سّید مصطفی طباطبائی«برادر مفضال ما جناب 

 گویی خطا، این ماتم است دانی و می گرکه می
 

 گویی، مصیبت أعظم است!. دانی و می ور نمی 
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اّدعا کرده که من کسی را که هزار ساله بود » عبید بن شرید الجرهمی«بنابه نقل شیخ صدوق، 

گفت مردی را که دو هزار ساله بوده ام که او می (یعنی پنجاه سال بیش از حضرت نوح) مالقات کرده

ناسد!) مالقات کرده است!! همین مرد (بسیار قابل اعتماد ش (والبد ُجز دروغگویان کسی او را نمی

اند که یکی از پادشاهان [یهودِی] حمیری (که البد فاقد اسم بوده!) برایم  صدیق!!) فرمایش فرموده

 به صورت » ذوسرح«تعریف کرد که پادشاهی موسوم به 
ً
با ماری سفید رنگ مواجه شده که بعدا

رـال«ته ما جّن هستیم ولی جّن نیستیم!! جوانی زیبا در آمده که به او گف اعِ عنی يف بَطنِ الشّ !» مَ

ماجری به من نرسیده است !  هولی بقی )١(پادشاه پرسیده یعنی چه که جّن هستیم ولی جّن نیستیم؟

اند که داستان را چگونه تمام کنند لذا آن را نیمه تمام رها  کنید که دروغگویان ندانسته (مالحظه می

 هایی را جمع آوری کرده است!). اند و جناب صدوق چنین افسانه کرده

که دارای ها آمده است که درون یکی از أهرام مصر دری مرمرین یافتند  در یکی از این قّصه

 فراعن ای یونانی بود!! (درحالیکه می نوشته
ّ

بوده است نه یونانی!) با » )٢(هیروگلیف«مصر  هدانیم خط

 یونانی(؟!) که روی در نوشته بود (چرا روی در نوشته بودند مگر روی در از اینگونه مطالب 
ّ

این خط

اند!!!  را سه هزار سال، گفتهنویسند؟!) عمر یکی از فراعنه را هزار و هفتصد سال و عمر پدرش  می

دهیم. حیف است  (دروغ که خرج ندارد، هرچه بزرگتر بهتر!). این باب را به همین مقدار خاتمه می

 ها ضایع شود. که عمر مردم با این افسانه

                                           
ُن �يُّها الَمِلُك « -١

َ
 ؟!.»: َو َما الَفرُق بَ� اجِلِنّ وال اجِلنّ ال اجِلنُّ فقاَل هُل الَمِلُك اجِلنُّ و �

 توسط  هاّولین بار در اواخر قرن هجدهم میالدی نحو -٢
ّ

 فرانسوی کشف گردید.» شامپولیون«خواندن این خط



 

 

 

 

 

 

 

20- هفرائوأحوالِ س هأحوال بعض وفیه هعجِزاتن مرَ مما ظَه باب 

: طرفداران هرمذهب و مسلکی و از جمله صوفّیه برای بزرگان خود معجزات 
ً
باید دانست که اّوال

اند. چنانکه در آثار یهود و نصاری نیز اینگونه اخبار  قائل شده )١((یا بگو کرامات و خارق عادات)

ار نیشابوری و یا » ءتذكرة األوليا«شود. اگر به کتاب  دیده می
ّ

عبدالّرحمان » نفحات األنس«عط

شود و هیچ گروهی از  جامی ونظایراینها مراجعه شود انواع مسائل عجیب وغریب در آنها دیده می

ای نخواهد  ! بنابراین ذکر معجزاتی که سند و مدرک معتبر ندارند فائدهاین حیث کمبودی ندارد!

انّیت نخواهد بود.
ّ

 داشت و دلیل حق

 به ایشان نسبت داده می
ً
: معجزات انبیاء کار آنها نیست بلکه مجازا

ً
شود. در این موضوع به  ثانیا

تضاّد مفاتیح  ،١١٩ا ت ١٠٠ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول  :تحریر دّوم[مقدار الزم در 

راه  ،٣٢٢تا  ٢٩٨و  ٢٩٦تا  ٢٩٤و  ٢٣٩تا  ٢٣١و  ١٧٣تا  ١٦٨و  ١٣٠تا  ١١٦ص  :الجنان با قرآن

الة، فصل اّول تا چهارم
ُ

کنیم.  سخن گفته شده و در اینجا تکرار نمی ]١٨٦تا  ٩٧ص :نجات از شّر غ

 این باب، کتب مذکور مطالعه شود. هأّما ضرور است قبل از مطالع

: هرعقیده یابدعتی که درآمد بیشتری داشته باشد، بافندگانث
ً
معجزه (یا بگو کرامت) برای آن  الثا

بیشتراند و خرافه فروشان برای ترویج دکانشان هرچه بتوانند معجزه و کرامت و خارق عادت و ..... 

و مطالبی نیز در ] ٣٥٩.  ٣٨٥ص : زیارت و زیاتنامه[ای از آن را در کتاب  تراشند!! چنانکه نمونه می

 ایم. آورده» تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن«

 در قرآن به رسول خود فرمود: 
ً
: خدا مکّررا

ً
عۡ  َ�ٓ ... قُل﴿رابعا

َ
]. ٥٠[األنعام:  ﴾َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

شود، دم به دم از غیب و از مقدار مال و از  أّما امامی که به وی وحی نمی. »دانم بگو.... غیب نمی«

کرد و چون زکوات و وجوهاتی  این کار را نمی ص دهد!! چرا رسول خدا مال خبر مینام صاحب 

                                           
 اند!!. برای اینکه کسی نپرسد مگر غیرنبی هم معجزه دارد؟ نامش را کرامت یا خارق عادت گذاشته -١



 بررسی علمی در احادیث مهدي       224

 

داد؟! جای  های صاحبانش خبر نمی آمد از مقدار و از چگونگی آن و از نام حضرت می که برای آن

تأّسف و تعّجب است که طرفداران مذاهب، بزرگان مذهب خود را از پیغمبرخدا باالتر برده و برای 

 اند!!. ات (یا بگو کرامات) بیشتری قائل شدهآنان معجز

کثر آن راجع به  اگر معجزاتی را که مجلسی در این باب ذکر نموده، مطالعه کنید می بینید أ

اش ماهّیت آن و مقدارش و  اند و امام یا نائب و نماینده وجوهاتی است که برای امام و ُنّواب او آورده

ند بیش از آنچه فرستاده شده طلب داریم!! اگر این خبرها راست ا اند!! و یا گفته نام صاحبش را گفته

اند  رسانده کردند و أجّنه و شیاطین این أخبار را به آنها می شود که آنها جّن گیری می باشد معلوم می

 از اینگونه أعمال است. به هر حال همیشه بر سر مال دنیا دروغها گفته 
ّ

و به نظر ما شأن امام أجل

 ]٨٠٨-٧٩٤ص : عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول[گفته خواهد شد! به کتاب  شده و بازهم

 مراجعه شده و با أحادیث این باب مقایسه شود.

 از مجاهل و ضعفا و افراد ذینفع بوده
ً
: ناقلین و ُروات این معجزات اکثرا

ً
  خامسا

ً
اند و طبعا

ای آنقدر  هرمرشد یا نائب یا نمایندهأقوالشان نامعتبر بوده و مسموع نیست! خرافه فروشان برای 

 این قّصه ص اند که ُعشر آن برای رسول خدا معجزه تراشیده
ً
ها برای  نقل نشده است و طبعا

داند قابل قبوع نیست. ما در سطور آینده  را از پیروانش واالتر و باالتر می ص که رسول اکرم کسی

 گذاریم : محترم وا می هو قضاوت را به خوانند أخبار مذکور را بررسی کرده

نام و نشان(؟!) از برادر شیخ صدوق خبری را نقل کرده که  شیخ طوسی از جماعتی بی -١×

 داللت بر علم غیب امام دارد! (به خبر سّوم همین باب مراجعه شود).

رمهم
ّ
و خبر » ناحیه«: چنانکه مالحظه خواهدشد، اخبار این باب مملّو است از علم غیب تذک

مرگ فالن و بهمان و یا نّیت قلبی ایشان و یا خبر دادن از محتویات بارهایی که با خود  دادن از وقت

تها با أمثال » ناحیه«اند أّما بسیار عجیب است که این  آورده
ّ

تها معتمد و -» شلمغانی«مد
ّ

که مد

ادر بر -» ابوبکر البغدادی«و » أحمد بن هالل العبرتایی«یا  -بود» حسین بن روح نوبختی«همکار 

 هکند ولی از آیند و..... همکاری می» محّمد بن علی بن بالل«و  -محّمد بن عثمان (نائب دّوم) هزاد

العی ندارد و یکی از أهل همین  این افراد ویا نّیت واقعی
ّ

شود با  مجبور می» ناحیۀ کذایی«آنها اط

اً نامه از مزاحمت ایشان خالص شود!!. ( لعن دّ ل جِ  )فتأمّ

ز داللت بر علم غیب دارد و راوی آن مرد خبیِث ریاکار جاه طلبی است به نام این حدیث نی -٢×
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ها و همدستان  که از همپالکی» )١(عزاقر ابن ابی«مشهور به » ابوجعفر محّمد بن علی شلمغانی«

تی که  بود و با او همکاری می» ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی«
ّ

پنهانی » ابن روح«کرد و در مد

شد و  لمغانی را به عنوان نائب خود منصوب کرد و شلمغانی سفیر او محسوب میزیسته، ش می

شد و مردم به او مراجعه  و به دست شلمغانی صادر می» حسین بن روح«توّسط » ناحیه«توقیعات 

فین و علمای شیع می
ّ
ّتاب بغداد و یکی از مؤل

ُ
امامّیه بود و در حال  هکردند! شلمغانی یکی از ک

 هقبل از قیام به تأسیس مذهبی تازه و انحراف از تبعّیت حسین بن روح، پیش طائفاستقامت یعنی 

فات او طرف رجوع و استفاد
َّ
این جماعت بود تا آنجا که حسین بن  هإمامیه مقامی جلیل داشت و ُمَؤل

 به مقام أبوجعفر َعمری نشست پس از اجرای آداب رسمِی این کار با 
ً
ر وح در همان روز که رسما

) تا اینکه میان این دو ٢٢٢شلمغانی رفت (خاندان نوبختی، ص  هتی از وجوه شیعه به خانجماع

را به مباهله دعوت کرد أّما او نپذیرفت شاید بیم داشت که » ابن روح«اختالفی افتاد و شلمغانی 

رنگی مبادا در جلسۀ مباهله میان آن دو مسائلی مطرح شود که عوام را بدیین و یا هشیار سازد. لذا ز

به خرج داد و توقیعی در لعن شلمغانی به عوام نشان داد و معلوم است که هیچ عاقلی درمیان آنها 

 او را ندیده
ّ

 مهدی و خِط
ً
  نبود تا بپرسد ما که قبال

ً
ایم تا این دستنویس را که مستند توست با آنچه قبال

مطمئن شویم و ُجز اّدعای تو  ایم تطبیق کنیم و از صّحت و ُسقم انتساب این توقیع به مهدی، دیده

اید و تو او را درمیان مردم  چیزی درمیان نیست! شما دو تن پیش از این باهم رفیق و همکار بوده

رسید، حال چگونه این لعن نامه را که  شمردی، و توقیعات تو از طریق او به ما می بزرگ و محترم می

اینکه به قول شما مهدی علم غیب دارد و با توّجه به -قبل از اختالف شما، خبری از آن نبود 

 که در این دعوی  -دانسته که شلمغانی نّیت پاک ندارد و منحرف خواهد شد می
ً
بپذیریم؟ خصوصا

 .)٢(بسیار مهِمّ وجوهات نیز مطرح است!! همسأل

ّو آمیز و از جمله مسأل
ُ
ل

ُ
حلول و تناسخ را در عقائد  هشلمغانی چون از نیابت ناامید شد مطالبی غ

عی شد روح القدس در او حلول کرده و کتابی در رّد مذاهب نکاشت و پیروانی 
ّ

خود داخل کرد و مد

                                           
الع از احوال شلمغانی و کتاب  -١

ّ
استاد محّمد » ثیمعرفة الحد«او، مفیدترین مرجع کتاب » الّتکلیف«برای اط

او نوشته  ه). آقای اقبال آشتیانی نیز دربار۲۱۹تا  ۲۱۶است. (مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ص باقر بهبودی 

او بوده. (خاندان قلمدادن خود به جای » باب«است: گویا ابتداء هم غرِض او گرفتن مقام حسین بن روح و 

 .)۲۲۳نوبختی، ص 
نیز فهمیده » بحار«انکه از روایات همین باب ) و چن۸۰۸تا  ۸۰۶و  ۷۹۸گفته شده (ص » بت شکن«چنانکه در  -٢

جاهل) ترین مسأله شود، مهم می
َ
 ای که در اخبار مربوط به مهدی و ُنّواِب او مطرح بوده، مسأله وجوهات است!!. (فالت
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چون با دربار ارتباط داشت گفته بود هرکه » ابن روح«گردآورد ولی سر انجام دستگیر و اعدام شد. 

شود! (بازهم کسی نپرسید : چرا)  از ما دوتن برای مباهله پیشقدم شود، دشمن امام محسوب می

تی
ّ

از تغییرات » ابن روح«شود که  اعدام شدند. معلوم می» عون ابن أبی«بعد شلمغانی ودوستش مد

لع بود و می
ّ

دانست حکومت قصد دستگیری شلمغانی را دارد و چه بسا خودش و  سیاسی مط

 اند!. تأثیر نبوده دوستانش در تحریک حکومت به این اقدام، بی

 شلمغانی را زمانی که در دربار خلیفه تحت نظر و » ابن روح«است که توّجه کنیم  مهّم 
ّ

توقیع ضد

ت مطالبات مالی که  )١(فرستاد!!» أبو علی بن هّمام اسکافی«محبوس بود برای 
ّ
الزم است بدانیم به عل

تی محبوس گردید (چنانکه مالحظه می
ّ

پول و  هشود بازهم مسأل دیوان حکومتی از او داشت، وی مد

نوبختی در دربار عّباسیان مقامات  هنفوذ فراوان داشت و طائف» ابن ر وح«مال درمیان است!) أّما چون 

بلکه در دربار نگه داشتند. حال چگونه او  )٢(رفیع داشتند، در این اختالِف مالی او را به زندان نیفکندند

إنَّهُ در زمانی که در سرای خلیفه تحت نظر و محبوس بوده ( م فَ هِ بسِ يف حَ ومِ وَ ) با امام زمان يف يَدِ القَ

َعفا می حضرت توقیع می تماس داشته و از آن
ُ

ابان و ض
ّ

 دانند!!!. گرفتند، البد فقط کذ

با آنها و همراه  هبرای از میدان به در کردن رقبا و مخالفینش و یا مصالح» ابن روح«باری 

 با ار
ً
داد به  توقیع که آن را به امام زمان نسبت می هائکردنشان با خود، مهارت تاّم داشت و غالبا

عی منصِب -» )٣(احمد بن هالل«رسید! ازجمله با توقیعی از مزاحمت  مقصود می
ّ

محّمد «که مد

حسن «و - خواند که خود را وکیل مهدی می - »باللی«و  - (از ُنّواب مهدی) بود» بن عثمان

ریعی
ّ

از » سهل نوبختی أبو«از وابستگانش موسوم به کمک یکی  وبا )٥(و..... خالص شد!» )٤(الش

 رهایی یافت.» حالج«شّر 

منتهی [مردی بسیار سّیاس و چند رنگ و با کیاست بود و به قول شیخ عباس قمی » ابن روح«

عی « ]٥٠٧، ص ٢ج :اآلمال
ّ

چنان با مخالفین ُحسن سلوک داشت که هر یک از مذاهب أربعه مد

                                           
م احلُسنيُ بن روح « -١ يخُ ابوالقاسِ ذَ الشَّ ن  التَّوقيعَ يف لَعن ابن أيب ملَّا أنفَ هُ مِ ذَ هِ يف دار الالعزاقِر أنفَ لِسِ قتَدر إلی ـجمَ مُ

نا  ام علی بن ايب«شيخِ  .... الخ.»مهّ

خلفای عباسی از به زندان انداختن ائمه ابایی نداشتند أّما جالب است که نائب امام را به زندان نفرستادند بلکه  -٢

 در دربار تحت نظر و مجبوس نگه داشتند!.

 .۱۹۱و  ۱۹۰، ص »شاهراه اتحاد«او رجوع شود به  هوی از اصحاب حضرت عسکری بود. دربار -٣

 معّرفی شده است. ۲۵۵ هاو در صفح -٤

 .۳۷۷، ص ۵۱: جبحار األنوار -٥
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) گیرم » )١(ای به نسبت او به ایشان نمودند هر طائفه میبودند که او از ماست و افتخار 
ً
ا

ّ
(فتأّمل ِجد

أّما الزم نبود که به هرچهار مذهب تظاهر کند  )٢(داشت قصد تقّیه می» ابن روح«که به قول شما 

(
ً
ا

ّ
 شافعی) تظاهر نماید. (فتأّمل جد

ً
 بلکه برای رفع خطر از خود، کافی بود به یکی از مذاهب (مثال

بدیل و از سه  و در خوردن نان به نرخ روز استادی بی )٣(مردی چرب زبان» بن روحا«باری، 

محّمد بن «تر بود و به همین سبب توانست از میان ده وکیلی که  نائب دیگر زرنگیز و عوامفریب

(نائب دّوم) در بغداد داشت و همگی بیش از وی با جناب نائب، خصوصّیت و نزدیکی » عثمان

                                           
شباهت بسیار داشت با این تفاوت که ابن روح از او » ابن روح«به » حسین بن منصور حالج«از این حیث  -١

حالج را دیدم و با وی نشستم، جاهلی «صولی گفت:  هوشمندتر و مجّربتر بود. چنانکه طبری آورده است، ابوبکر

کرد که زاهد  فروخت! تظاهر می کرد و کودکی متظاهر به فضل و کمال و بدکاری که زهد می نمایی میدیدم که عاقل

شد و اگر عقیده شیعه داشتند  اند معتزلی می یافت که مردم شهری بر مذهب اعتزال و درویش است أّما چون خبر می

خورد، ُسّنی  داد که دانشی از امامشان نزد اوست و اگر به اهل سّنت بر می شد و چنان نشان می می» امامی«

شمارند!! همچنین جالب  را تقّیه می» ابن روح«گویند ولی کار  جالب است که کار حالج را تقّیه نمی» شد!! می

ای به دادن رسید نداشت و رسید  رفت عالقهگ در إزای اموالی که از مردم می». ابن روح«است بدانید که این آقای 

 ].۳۵۴، ص ۵۱: جبحار األنوارداد و توانسته بود در این کار موافقت نائب دّوم را جلب کند! [ نمی

 کنند!! (فتأّمل). اند و هرعملی را به بهانه تقّیه توجیه و کار خود را آسان می متأّسفانه علمای شیعه مسأله تقّیه را لوث کرده -٢

ه -٣
ّ

اکثر آنها را  هتوانست عقید شد که به او بدبین بودند، می ای مواجه می در چرب زبانی او همین بس که اگر باعد

] البّته جهالت و حماقت مخاطبین او را نباید از نظر ۳۵۷، ص۵۱: جبحار األنوارنسبت به خود تغییر دهد! [

 فردی به نام 
ً
ّیت داشت.  هوکاو در مسألدر جستجو و کند » احمد خجندی«دورداشت، مثال

ّ
مهدی اصرار و جد

ن «شود!!.  برای منحرف کردنش(؟!) در توفقعی به او نوشت که طلب و جستجو منجّر به شرک می» ابن روح« مَ

كَ  د أرشَ قَ ن أشاطَ فَ د أشاطَ ومَ قَ لَّ فَ ن دَ لَّ و مَ د دَ قَ ثَ فَ که طلب کرده و کسی درستیکه جستجو کند بهکسی» «بَحَ

که به خود ببالد خود را در معرض هالکت نهاده و کسی که خود  ند به تحقیق که به خود بالیده و کسیکه طلب ک

] و ۲۲، خبر ما خرج من توقیعاته، باب ۵۳[بحار: ج»!!  را در معرض هالک آورد به تحقیق که شرک ورزیده

گویی؟ مگر  شرعی چنین مینامبرده بدون اینکه بپرسد چرا؟ خاموش و منصرف شده!! و نپرسیده به چه دلیل 

ِ َ�ٰ  قُۡل ﴿ قرآن نفرموده: دۡ  َسبِيِ�ٓ  ۦِذه
َ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ إَِ�  ا َّ�  ٰ ۠  بَِصَ��ٍ  َ�َ نَا

َ
َبَعِ�� ٱ َوَمنِ  � ِ ٱ نَ َ�ٰ وَُسبۡ  �َّ ۠  َوَمآ  �َّ نَا

َ
 مِنَ  �

ۡ ٱ بصیرت به سوی خدا دعوت  های پیامبر] بگو این طریقت من است که برپای]. «[۱۰۸[یوسف:  ﴾١٠٨�ِ�َ ُمۡ�ِ ل

 مهدِی ». کنم، من و هرکه پیرو من باشد [چنین است] و منّزه بود خداوند و من از مشرکان نیستم می
ّ

و مگر جد

[کافی: ». اگر چیزی به شما گفتم از من بپرسید که درکجای قرآن است«نفرموده:   شما حضرت باقرالعلوم

. ر.ک. ص  -]۵، حدیث ۲۱، باب ۱ج
ً
ا

ّ
 کتاب حاضر. ۲۴۹فتأّمل جد
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! وی از )١(در کرده یا ساکت سازدا به خود اختصاص دهد و سایرین را از میدان بهداشتند، نیابت ر

کرد و از سوی دیگر با وزراء و بزرگان حکومت عّباسی  مهدی معّرفی می هیک سو خود را نمایند

                                           
وی » جعفر بن احمد بن متیل القمی«نائب دّوم) موسوم است به » (= محّمد َعمری«یکی از کارگزاران مقّرب  -١

» ابن روح نوبختی«اب نائب در بغداد ده کار گزار و نماینده داشت که یکی از آنها گوید این جن گالیه کرده و می

داشت  کاری می» ابن عثمان«آنها بیش از ابن روح با جناب نائب خصوصّیت و نزدیکی داشتند و اگر  هبود و هم

را با جناب نائب  خصوصّیت سایر نمایندگان» ابن روح«کرد زیرا  واگذار می» ابن روح«در أغلب موارد به غیر 

اند که  نداشت ولی موقع مرگ [برخالف انتظار] به نفع وی وصّیت کرد و او را نائب خود قرار داد! مشایخ ما گفته

فاقی برای جناب نائب رخ دهد، ُجز 
ّ
شوند زیرا  یا پدرش جانشیِن او نمی» جعفر قّمی«ما تردید نداشتیم که اگر ات

 اوقات خود را در منزل او میدیده بودیم که خصوصّیت و تقّرب زی
ً
گذراند تا بدانجا که در  ادی به او داشت و غالبا

خورد و غذایش فقط همان بود که  یا پدرش تهّیه شده باشد، نمی» جعفر قّمی« هکه در خان أواخر عمر ُجز غذایی

طیع ابن روح شد. و برنخاست و م» ابن روح«خورد!! البّته این جعفر قمی به رقابت با  او یا پدرش می هدر خان

ذ چون 
ّ

را نداشت لذا مصلحت را در سکوت » نوبختی«چه بسا چون توان مقابله و رقابت با فردی سّیاس و متنف

را نیز به وساطت یکی از » ابن الوضاء الّنصیبی«رقیب و مخالف دیگِرخود، » ابن روح«و پیروی از او دید! 

ةِ أنفُسٍ و « شیوخ بعداد، ساکت و با خود همراه ساخته بود! َ رشَ ن عَ فُ لهُ بِبغدادَ نَحوُ مِ َّ تَرصَ ن يَ هُ مَ كان .... لَ

ن ايب صُّ بِهِ مِ م كانَ أخَ لُّهُ م و كُ نهُ ةٍ أو   القاسم بن روح ابوالقاسم بن روحس مِ ا احتاجَ إلی حاجَ تّی أنّهُ كانَ إذَ حَ

هُ تِلكَ  ن لَ كُ هِ ملِا ملَ يَ ريِ دِ غَ لی يَ هُ عَ زُ نَجِّ بَبٍ تُ قَعَ االختيارُ عليهِ   جعفر اخلُصوصيّة فلامّ كانَ وقتُ مُضِ ِیِّ أيب إلی سَ وَ

ن أيب . مِ كُّ أنَّهُ إن كانَت كائِنَةٌ نّا النَشُ ُنا كُ هُ إال  و كانتِ الوصيّةُ إليه!! و قال مشاخيِ جعفرُ بنُ امحد «جعفر اليقومُ مقامُ

وصيّةِ بِهِ و» بن متيل نَ اخلُصُ أينا مِ هِ اليأكل طعاماً  أو أبوه ملِا رَ مرِ هُ كان يف آخر عُ لَغَ  أنّ تّی بَ لِهِ حَ نزِ تِهِ يف مَ ةِ كينُونَ ثرَ كَ

ونَ إن كانت حادثة مل تكن الوصيّة إال » جعفر بن امحد بن متيل«إالّ ما اُصلِحَ يف منزل  كّ شُ نا اليَ و أبيهِ و كان اصحابُ

يّةِ  وصِ به منظور رعایت -نیابت نیز  ه]. البّته طرف برند۳۴۵و  ۳۵۳، ص۵۱، جبحار األنوار[ .»إليهِ من اخلُصُ

ابن «دختر » أّم کلثوم«ساکت نمانده و برای خنثی کردن اثر منفی این گالیه، از قول  -احتیاط و محکم کاری

ِی او » (= عثمان نائب دّوم) گفته شد که حسین بن روح سالیان متمادی ناظر أمالک نائب دّوم بود و مطالب ِسِرّ

ابن «گذشت به  رساند و به قدری محرم أسرار او بود که وی آنچه میان او و کنیزانش می ای شیعه میرا به رؤس

گفت!!..... و بدین سان نوبختی در دل شیعیان جایگاه بزرگی یافت زیرا از خصوصّیت و تقّرب او(؟!)  می» روح

الع داشتند و فضل و دیانتش و لیاقتی  نزد پدرم و اینکه اورا نزد شیعیان، مورد اعتماد خویش معّرفی کرده بود،
ّ

اط

ت حیات پدرم آماد داد، می را که در امور مربوط به نیابت نشان می
ّ

[نیابت] بود تا اینکه  هدانستند. وی در تمام مد

اند!! (به روباه گفتند شاهدت  در وصّیتش به نام او تصریح شد! این موضوع را تعدادی از نوبختیان نیز برایم گفته

يب« گفت: ُدمم!) کیست؟ هُ يف امالكهِ و  / جعفر كان ابوالقاسم احلسنيُ بنُ روحٍ وكيالً ألِ نظرُ ُ لَ سننيَ كثريةً يَ

ربِهِ  ينَهُ وبنيَ جواريه لِقُ ری بَ هُ بِام جيَ ثُ َدِّ هُ كان حيُ يصاً بِهِ حتّی أنّ يعةِ و كان خصّ نَ الشّ وساء مِ لقی بارساره الرّ يُ
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اند و موقعّیت او را  خبر نبوده و آنان از روی دیگر او بی )١(خورد و با آنها معاشرت داشت فالوده می

میل  بی«گفت:  عباسی می هخلیف» الّراضی بالله«دانستند چنانکه  رمیان عوام شیعه، به نفع خود مید

بخشیدند تا  نبودم که هزار نفر مثل حسین بن روح وجود داشت و امامّیه أموال خود را به ایشان می

از گرفتن أموال  کرد. توانگر شدن أمثال حسین بن روح خداوند به این وسیله آن طائفه را نیازمند می

 .]٢٢٠خاندان نوبختی، اقبال آشتیانی، ص [» )٢(آید امامّیه چندان مرا ناپسند نمی

وی در مجلس بزرگان حکومت عّباسی، أفضلّیت خلفای راشدین نسبت به یکدیگر را مطابق 

ار  هو این قول سبب خند ]٣٥٦، ص٥١ج :بحار األنوار[ترتیب خالفتشان اعالم کرد! 
ّ

یکی از حض

ای آقای من، آیا «شناخت! وی در خارج مجلس به جناب نائب گفت:  شد که روی دیگر او را می

داند اگر چنین سخنی بر زبان آوَرد، نباید از او تعّجب  امام [زمان] می همردی که خود را یار و نمایند

 ای نداد!!. به او جواب قانع کننده» ابن روح«أّما » )٣(کرد؟

توان بر تقّیه حمل کرد زیرا در همان مجلس کسی حضرت  است که این کار او را نمیپرواضح 

نیز مجبور به این اندازه » ابن روح«را أفضل از عمر دانست و هیچ خطری متوجه او نشد.   علی

 بگوید در این مجلس کسی،  گویی نبود و میاز خالف
ً
توانست سکوت یا اظهار حیرت کند، مثال

ةٞ  َك تِلۡ ﴿فرماید:  داند و دیگری ابوبکر و عمر را و خداوند می یعلی را أفضل م مَّ
ُ
 َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ

ا َولَُ�م َكَسَبۡت  ا لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  ُتۡمۖ َكَسبۡ  مَّ ْ  َ�مَّ آنها گروهی « ].١٣٤[البقرة:  ﴾١٣٤ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

اید وشما را از  وازآِن شماست آنچه کسب کردهبودند که درگذشتند از آِن ایشان است آنچه کسب کردند 

 وضو -ای  آنان؟! و یا به بهانه هما را چه به قضاوت کردن دربار. »پرسند کردند، نمی آنچه ایشان می
ً
مثال

                                                                                                           
م بِاختصاصِ أبی تِهِ فَ الً جليالً ملَِعرِ َصَّ يعة حمُ لَ يف انفس الشّ صَّ ..... فَحَ هِ هِ عندهم و نرش فضلِهِ و إيّ   واُنسِ اهُ و توثيقِ

تِ الوصيّةُ إليهِ بالنَّصِ  هُ احلالُ يف طولِ حياةِ أيب إلی أنِ انتَهَ ت لَ دَ هَّ تَمَ ن هذا األمرِ فَ هُ مِ لُ تَمِ لَيه دينه و ما كانَ حيَ » عَ

 ].۳۵۶، ص ۱: جبحار األنوار[

 رفت و آمد«چنانکه دکتر اقبال آشتیانی نوشته:  -١
ّ

بزرگان أعیان بغداد و رجال درباری و وزرای سابق  منزل او محل

مرا از حسین بن روح استمداد می
ُ
» جستند! شد و بعضی از ایشان در پیشرفت کارهای خود پیش خلفا و ا

 ].۲۱۹[خاندان نوبختی: ص 

ده و سهم ریخته و زمانی طمع کر مقداری از عوائد نیابت خود را به جیب عّباسیان می» ابن روح«بعید نیست که  -٢

شایشان را نپرداخته لذا مورد مؤاخذه قرار گرفته اّما از آنجا که همدست آنها و صاحب نفوذ بوده کارش به حبس 

 اند!. نکشیده و در همان سرای خلیفه تحت نظر و محبوس مانده است تا با هم تسویه حساب کرده

لٌ ِيَری بِأنَّهُ صاحبُ اإلمامِ و وكيلُه يق -٣ جُ نهُ يا سيّدي، رَ بُ مِ جَّ تَعَ  ؟!.ول ذلك القولَ ال يُ
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 برای چند دقیقه مجلس را ترک کند و نظایر این کارها. -گرفتن و....

ی کرده، او را إخراج کرد و دربان معاویه بدگوی هچون شنید یکی از خادمانش دربار» ابن روح«

ر دهد که  که میبیچاره هرچه برای بازگشت به کار، إلحاح کرد، نپذیرفت!! درحالی
ّ
توانست به او تذک

دربانش درگرفت آنگاه تصمیم  هاز این کار دست بردارد و یا صبر کند تا هرگاه چون و چرایی دربار

 کنم. کند، او را اخراج می یبگیرد و بگوید اکنون که با خبر شدم او چنین م

 ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿توان اعتماد کرد؟!  حال به أخبار و أقوال چنین کسانی میبا این
مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ

ُ
و از پی « ].٣٦[اإلسراء:  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ  َ�نَ  �َِك أ

 .»علم نداری مرو، همانا گوش وچشم ودل، هر یک در آن کار مسؤول اندآنچه بدان 
ر:

ّ
ابن روح «درنگ کن که اگر علمای ما از افرادی نظیر  همحترم در این مسأل هخوانند تذک

 بنای سستی که با انواع » نوبختی
ً
دفاع و تمجید ننموده و أعمال مشکوک آنها را توجیه نکنند طبعا

اعتبار، برای اثباِت وجود مهدی  مغالطات و احتماالِت ثابت نشده و بازی با آیات قرآن و روایات بی

که تحت عنوان وکالت و ای ندارند ُجز آنکه از خیل کسانی رو چارهاز اینشود!!  اند، خراب می ساخته

 هالأقل از چند نفر تبجیل و تمجید کنند تا حلق )١(کردند نیابت و سفارت از عوام سوء استفاده می

 .(
ً
ا

ّ
 ارتباطی میان خود و مهدی موهوم داشته باشند! (فتأّمل ِجد

عی یک خرافه است و می )٢(که گفته مهدی را ندیده» حکیمه« -٣×
ّ

گوید چهل روز  در اینجا مد

رود  رفتم و دیدم صاحب الّزمان در خانه راه می  محّمد عسکری پس از والدت مهدی به منزل أبی

گوید!! حضرت عسکری خندید و فرمود ما أئّمه در یک روز مانند یک سال  و با زبانی فصیح سخن می

ل روزه، چهل ساله شده بود؟!!) ولی این اّدعا موفق قرآن !! (یعنی مهدی چه)٣(کنیم نشو و نما می

ۡ  إِن﴿گویند:  فرماید انبیاء مانند سایر افراد بشراند و می نیست که می [ابراهیم:  ﴾لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  نُ �َّ

کرم هبه اضاف .»ما ُجز انسانهایی مانند شما نیستیم« ].١١ و   و علی ص اینکه چگونه پیغمبر أ

                                           
 برای نیل به ریاست مذهبی مردم به وجود می برای آشنایی با اوضاعی -١

ً
شرح ز  ۱۵آید مطالعه صفحه  که غالبا

 ندگانی نگارنده مفید است.

 .۱۱۲ر.ک. کتاب حاضر، ص  -٢

لله مساور وصیت کرد که پس از بالغ به عبدا ه ۲۲۰) امام جواد در سال ۳، حدیث ۱۳۱بنابه نقل کلینی (باب  -٣

َرِک آن -امام هادی-شدن پسرش 
َ
یا  ۶حضرت را به وی تسلیم کند. یعنی در زمان وفات امام جواد فرزندش  ما ت

کرد در  که اگر امام در یک روز یا یک ماه به قدر یک سال رشد میساله و از نظر پدرش نا بالغ بوده درحالی ۸

 رشید و بالغ شده باشد! کدام قول را باور کنیم؟!.بای زمان نوشتن وصّیت می
ً
 د حضرت هادی کامال
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یک شبه به قدر یک سال بزرگ نشدند ولی   و حّتی حضرت عسکری إ حضرات حسنین

 أفالتعقلون؟مهدی چنین شد؟! 

 رسول  پیامبر و سّنت و عقل به هم بافته هاند برخالف قرآن و سیر آری اینان هرچه توانسته
ً
اند مثال

 هعلم به ما کاَن و ما یکوُن نداشت لذا وقتی که در صفر سال چهارم هجری گروهی از قبیل ص خدا

ل«
َ

به حضور حضرتش رسیدند و تقاضا کردند که پیامبر گروهی را برای دعوت به » قاره«و » َعض

آنها اعزام فرماید، پیامبر گروهی از أصحاب خویش را همراه آنان  هاسالم و تعلیم أحکام به قبیل

نیز حضور پیامبر شرفیاب شد و تقاضا » عامر بنی«بزرگ طائفه » أبوبراء عامر بن مالک«رستاد و ف

دهم. پیامبر  اعزام فرماید و گفت من این گروه را پناه می» نجد«کرد گروهی را برای دعوت مردم 

کرم فرستاد همراه او  -که کمتر از چهل نفر نبودند–گروهی از دانایان صحابه و قاریان قرآن  ص أ

و گروه دّوم در » رجیع« هأّما هر دو گروه محاصره و ناجوانمردانه شهید شدند. گروه أّول در منطق

ای به  در هیچ حادثه ص گوید ندیدم رسول خدا به شهادت رسیدند. أنس می» بئر معونه« همنطق

 این مصیبت محزون شود آنچنانکه حدود یک ماه خائنین را نفرین فرمود. هانداز

علم غیب و علم به حوادث آینده نداشت ولی چنانکه  ص فرمایید که رسول خدا ه میمالحض

خواسته به حّج برود  از قول امام موهوم به کسی که می» حسین بن روح«در خبر اّول این باب آمده 

م نرو بلکه با آخرین قافله برو! او نیز چنین کرده و سالم مانده ولی هم
ّ

وافل متقد
َ
پیش  قوافِل  هگفته با ق

کرم او، مقتول [و هاز قافل  غارت] شدند!! آری رسول أ
ً
شد، علم  که جبرئیل بر او نازل می ص طبعا

 پیامبر را بپذیریم یا اّدعای اینگونه افراد را؟!. هغیب ندارد ولی اینان دارند!!! آیا باید قرآن و سیر

لعین از تاریخ می
ّ

و  ١٦زدان دریایی در قرون دانند که بین تعدادی از د به نظر ما همچنانکه مط

ریق و حرامیان  ١٧
ّ

اع الط
ّ

ط
ُ
 ارتباط برخی از ق

ً
میالدی و دربار انگلستان در خفا ارتباط برقرار بود طبعا

با دربار ارتباط داشت و در نتیجه از » ابن روح«با برخی از أصحاب قدرت، نامحتمل نیست و چون 

استفاده کرد و یکی از پیروان ساده لوح خود را به خبر نبود لذا از موقعّیت خود  أخبار پشت پرده بی

ع ساخت تا آن را به حساب معجز
ّ
لش بگذارد!!  هصورت سربسته مطل

ّ
(یا بگو کرامِت) وی و یا موِک

م 
ّ
شود!  بحار األنوار نیز آشکار می ٥١جلد  ٢٩٥ هصفح ٩با دربار از خبر » ابن روح«ارتباط محک

 مراجعه شود. همین باب ٥٣و  ٩(فالتجاهل). به خبر 

ف کتاب سراسر خرافات » راوندی«راوی معلوم نیست!! زیرا  -٥٥و ٤×
ّ
گفته: » خرائج«مؤل

نه راوی معلوم است و نه زمان و مکان آن؟! این راوِی ناشناس روایت کرده از » ُرِوَی = روایت شده!!«
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ان داشتم  -که او نیز مجهول است-» محّمد بن هارون الهمدانی«
ّ
که پانصد وسی که من چند دک

ام بود، بدهم که در  ارزید و قصد داشتم آن را به عنوان سهم امام که پانصد دینار بر ذّمه دینار می

به نزد من آمد و  -که اّدعای سفارت برای أخذ و جوهات داشت-» محّمد بن جعفر«همین اّیام 

ست که حّتی نپرسید آیا ای نوشته که دکاکین را از تو تحویل بگیرم! جالب ا گفت مهدی به من نامه

بخشی یا آن را به تو بپردازیم؟! (فتأّمل) و  سی دینار را که ما ِبِه الّتفاوِت طلب ما از توست به ما می

 کافی است). ١٨٢باب  ٢٨اند! (همان حدیث  نامه گذاشته هاین قّصه را به حساب علم غیب نویسند

زیسته از قول  که در قرن ششم میخرافی » راوندِی «تألیف » خرائج«بازهم در کتاب  -٥×

اشی«
ّ

ق به قرن سّوم و مجهول الحال و مورد عالق-» )١(محّمد بن یوسف الش
ّ
ال هکه متعل

ُ
است و  ةغ

نقل شده که  -اند در این سه قرن چه کسانی بوده» ابن یوسف«و » راوندی«بین  همعلوم نیست واسط

اء] گفتم س -که او نیز مجهول است-» محّمد ابن الحصین«به 
ّ

هم امام را به حاجز [بن یزید و ش

 بده. این روایت نیز داللت بر علم غیب امام دارد!.

» (= أسترآباد«است که از مردی از أهالی » خرائج«های مندرج در کتاب  بازهم از افسانه -٦×

ستی َعن َرُجٍل ِمن أهل أسترآباد؟!!) که معلوم نیست چه کاره بوده و چه مذهبی داشته و آیا عقل در

امام است و خبر داده که سی دینار  هکند که کنیزی یا غالمی اّدعا کرده که نمایند داشته یا نه، نقل می

او تحقیق کنم، سی دینار را به او  های سبز همراه یک انگشتری دارم و من بدون آنکه دربار در پارچه

کاسه بوده و برای تحریض دادم. مالحظه کنید مرد ناشناسی که شاید دستش باگیرندگان پول در یک 

ق به خانه مردم این قصه را بافته، می
ّ
ای بود که صاحب خانه  گوید سی دینار به کسی دادم که متعل

تهمت  ص دلیل به عیال رسول خدا پرسد چگونه وقتی منافقین بی علم غیب داشت!! و کسی نمی

ت به همسرش کم حضرت تا قبل از نزول آیات إلهی، از غیب خبر نداشت و در  زدند، آن
ّ

این مد

لطف و حّتی میان نگهداشتن و یا طالق دادن او مرّدد بود ولی اینان از قول أفراد مجهول برای اماِم 

 دانند!!. می ص سازند! گویا اینان اماِم نادیده را باالتر از رسول خدا نادیده علم غیب می

عی است که  راوندی چنین است که مسرور» خرائج«های  یکی دیگر از قّصه -٧×
ّ

طّباخ مد

جعفر (گویا  ای به حسن بن راشد نوشتم از او پولی بگیرم او در خانه نبود سپس راهی شهر أبو نامه

ای حاوی دوازده دینار به من داد  محّمد بن عثمان نائب دّوم، منظور اوست) شدم مردی آمد و کیسه

 باور کنیم؟!.که روی آن نام من نوشته شده بود! حال چرا باید این قّصه را 

                                           
 ذکر شده است. ۱۴بحار با شماره  ۵۱جلد  ۲۹۷کافی است که در صفحه  ۱۸۲باب  ۱۱وی راوی حدیث  -١
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ف  -٨×
ّ
محّمد بن «از قرن ششم بدون واسطه به قرن سّوم پریده(؟!!) و از قول » خرائج«باز مؤل

ق به قرن سّوم بوده می» شاذان
ّ
دادم که » محّمد بن أحمد القّمی«گوید که من پانصد دینار به  که متعل

ر از پول واصل شده مال تو بوده ای نوشت که بیست دینا بیست دینار آن مال خودم بود و او برایم نامه

شود این قّصه گویان ُجز  پول از نمایندگان مجهول الحاِل مهدی است. معلوم می هاست! گیرند

 کافی است). ١٨٢باب  ٢٣ساختِن علم غیب برای امام موهوم کار دیگری ندارند! (همان حدیث 

عّباسی پیوند و بستگی با دربار » ابن روح«چنانکه در بررسی خبر دّوم و سّوم گذشت  -٩×

اطالع نبود، در این خبر به دو نفر از صاحب منصباِن حکومت که  داشت و از أخبار حکومتی بی

شوند، توصیه و سفارش کرده! (فالتغافل) به خبر  های آینده مأمور چه مناطقی میدانست در ماه می

 همین باب مراجعه شود. ٥٣

که مشابهت تاّم با قصص صوفیانه دارد همین قّصه های خرائج  ترین قّصه از جالب -٥٤و  ١٠×

است! با این تفاوت که قول هاتف آسمانی در این قّصه مضحکتر از هاتف قصص صوفیان است! و 

گوید  خالص کرده و می» ُرِوَی = روایت شده«طبق معمول خود را از زحمت معّرفی ُروات بالفظ 

جاء الـمرصیّ  أبی«فرد مجهولی از قول یکی از صالحین به نام  که او نیز مجهول است، » الرّ

در جستجوی جانشین او بیرون آمدم و با خود   گوید پس از وفات حضرت عسکری می

داشت تاکنون معلوم شده بود! در این هنگام بدون  گفتم پس از گذشت سه سال اگر جانشینی می می

اینکه کسی را ببینم صدایی شنیدم که به من گفت: ای نصر بن عبد رّبه! به أهل مصر بگو: آیا شما 

بوده » عبد رّبه«دانستم که اسم پدرم  اید؟!! و من نمی ردهاید که به او ایمان آو را دیده صرسول خدا 

د شده بودم و 
ّ
مرا به مصر آورد و همانجا بزرگ شدم. چون » ابوعبدالله نوفلی«زیرا من در مدائن متول

 این صدا را شنیدم دنبال کار م را نگرفتم و بازگشتم!!.

 : علِم غیِرمعاصریِن رسول خدا
ً
که معجزی –ز گواهی قرآن کریم به وجود او، ناشی ا ص اّوال

 متواتربوده و عالوه برآن  أخبار  -باقی و همیشه در دسترس است
ً
 هنسل به نسل دربار واقعا

حضرت و شهادت قاطع تاریخ معتبر و بشارات کتب أدیان پیش از اسالم است که در طول هزار و  آن

 د نکرده است.چهارصد سال گذشته حّتی یک عاقل غیرمسلمان در وجود حضرتش تردی

: این چه ربطی دارد به کسی
ً
که در هیچ یک از مسائل مربوط به او، قول واحد وجود ندارد؟! ثانیا

 اسب بالدار یا  هتواند دربار پایه بود که هرکس می اگر مسأله تا این اندازه بی
ً
هرموجود خیالی مثال

اید که وجودشان را  را دیده پری درپایی بگوید مگر شما هارون الّرشد و یا سلطان محمود غزنوی
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ذا.....
َ
 َ�  مِ َقوۡ لۡ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َمالِ ﴿ قبول دارید پس وجود پری دریایی را نیز انکار نکنید وهک

 از نعمت عقل محروم بوده معلوم می ﴾اَحِديثٗ  َقُهونَ َ�فۡ  يََ�اُدونَ 
ً
 اند!. شودکه این ُروات واقعا

×١١-  

ـــری می ـــاغ ب ـــن ب ـــر دم از ای ـــد ه  رس
 

ـــــــازه تـــــــازه   رســـــــد! تری می تر از ت
 

خود را از معّرفی ُروات » ُرِوَی = روایت شده است«دراینجا نیز طبق معمول با لفظ » راوندی« 

ای خالف شرع  قّصه» روح أحمد بن أبی«معاف داشته و از قرن ششم به قرن سّوم پریده و از قول 

ت های خالف شرع هم دس آورده!! دستشان درد نکند که برای اثبات وجود یک امام موهوم از قّصه

دارند!!! در این قّصه، زنی ده دینار قرض مادرش را بر ذّمه داشته ولی چون طلبکار شیعه نبود  برنمی

(یا به قول راوی ناصبی بوده) زن میل نداشت طلب او را پرداخت کند و لذا از امام زمان چاره جویی 

رضای طلبکار، پول  ای برخالف فقه شیعه اجازه داده که زن بدون إذن و کرده! امام زمان در نامه

 الخاِلق! آیا اماِم اینان به شریعت اسالم مقّید 
َّ

مذکور را بین خواهران فقیر خود تقسیم کند! َجل

 نیست؟ آیا جائز است که مسلمان، طلب نصرانی یا یهودی را نپردازد؟!.

تاب که به أقوی اإلحتمال همان دشمن عنود قرآن است که او را در ک-ابوعبدالله سّیاری  -١٢×

مرزبانی «گوید چیزهایی برای  می -ایم معّرفی کرده ]١٢٠-١١٩ص  :عرض اخبار اصول.......[

داند. معلوم است که در  فرستادم (حال مرزبانی که بوده و آدم صالحی بوده یا نه؟ خدا می» الحارثی

ه مفتخوری غیبت سوء استفاده کرده و ب هقرن سّوم افراد زیادی با اّدعای وکالت و نیابت از مسأل

اند!) مرزبانی النگویا خلخال طالیی را که در میان آنها بود پس فرستاد و گفت آن را  اشتغال داشته

بشکنم من نیز چنان کردم وسط آن چند مثقال آهن و مس بود آن را جدا کردم و طال را فرستادم، 

). حال این چه ربطی شود مرزبانی زرگر بسیار ماهری بوده! قبول کرد! (چه خوش سلیقه! معلوم می

اعر! جالب است که بدانیم که چنین خبر بی یبه مهدی دارد؟ باید گفت الَمعنی ف
ّ

تی یخاص َبطِن الش

 کافی است با سندی دیگر). ١٨٢باب  ٦آورده است!! (همان خبر » اإلشاد«را شیخ مفید در 

جلسی این کافی است و معلوم نیست که چه ربطی به مهدی دارد؟ م ١٨٢خبرهم باب  -١٣×

 مجهول دانسته است.» مرآة العقول«خبر را در 

» نضر َبَجلی«کافی و به قول مجلسی ضعیف است. در کافی نام راوی  ١٨٢خبر یازدهم باب  -١٤×

 ).٨٠٢ هصفح» عرض اخبار اصول.....«است که غالی بوده است. (ر.ک. » نصر بلخی«و در بحار 

کافی است.  ١٨٢خبر پانزدهم ونوزدهم و بیستم و بیست وچهارم باب  -١٨و ١٧و ١٦و ١٥×

شود که  ]. از خبر پانزدهم معلوم می٨٠٧تا ٨٠٥ هصغح :عرض اخبار اصول....[مراجعه کنید به 
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اند که با زور و غوغا از  وکالت و نیابت دکان بسیار پردرآمدی بوده و دهها و شاید صدها نفر بوده

اند!! آیا با این أخبار آبرویی برای مهدی غائب باقی  گرفته و از دروغگویی ِابائی نداشته پول می مردم

حسن «است و در بحار از » حسین أشعری«که در کافی از قول -ماند؟! در خبر هجدهم  می

ای  گوید پس از وفات حضرت عسکری نامه می -که در صورت أخیر مجهول خواهد بود» اشعری

که به أمر حضرت هادی، بدعتگذاری به  -تمّری دوتن را ادامه دهید ولی ذکری از جنیدآمد که مس

 دانستیم که جنید  -را کشته بود» فاِرس بن حاتم بن ماهویه«نام 
ً
در نامه نبود، من محزون شدم. بعدا

نامه زودتر از راوی از مرگ جنید مطلع شده بود ولی  هوفات کرده است. معلوم است که نویسند

را به حساب علم غیب بگذارند!! الزم است که  هوات ناآشنا با قرآن دوست دارند که این مسألُر 

 .]١٤٤ هصفح :عرض اخبار اصول....[مراجعه شود به 

گوید یکی دو سال بعداز وفات  که می» أبوالعّباس أحمد دینوری«حدیثی است ازقول  -١٩×

من جمع شدند و شانزده هزار دینار از دینور قصد حّج کردم. شیعیان نزد   حضرت عسکری

دانستند کیست، تحویل دهم.  که نمی  سهم امام به من سپردند تا به جانشین حضرت عسکری

شناخت، هزار دینار سهم امام به من  چون به کرمانشاه رسیدم فردی که او هم جانشیِن امام را نمی

رسیده؟!! جدال و رقابت أفراد  یسپرد (مالحظه کنید چه مبالغ هنگفتی به دست وکال و نّواب م

 احتیاج داشتند که فرصت
ً
طلِب عوامفریب برای کسب عنوان وکالت و نیابت بیهوده نبوده و آنها واقعا

عی 
ّ

امامی بتراشند تا از ِقَبِل نیابِت او به نان و نوایی برسند!) چون به بغداد رسیدم گفته شد سه نفر مد

نام دارد و سّومی » اسحاق أحمر«است و دیگری » )١(انیباقط«اند: یکی موسوم به  نیابت امام

 ».أبوجعفر َعمری«معروف است به 

آشکار به اصالح سرشناس بود  هرفتیم که پیرمردی با مهابت و با وجه» باقطانی«ابتداء به سراغ 

م بسیار داشتو 
َ

د
َ

و مردِم بسیاری پیرامون او به گفتگو مشغول بودند. چون دانست که  اسم عربی و خ

                                           
است شود که با دربار ارتباط داشته است! الزم  ذکر شده و معلوم می» باقطائی«کافی نام او  ۱۸۲باب  ۳۱در خبر  -١

عِی دروغگو معّرفی شده همان کسی است که پس از مرگ محّمد عمری (= 
ّ

بدانیم همین مرد که در اینجا مد

 جانشین او شده و بر کرسی نیابت بنشیند به 
ً
نائب دّوم) در مجلسی که قرار بود حسین بن روح نوبختی رسما

کابِر امامّیه حضور داشت و در واقع نائب شد با تأیید و تصویِب چنین کسی » نوبختی«ِن عنوان یکی از وجوه و أ

ار مجلس مذکور یکی از وابستگان او یعنی 
ّ

ابوسهل اسماعیل «صورت پذیرفته است!! و البّته یکی دیگر از ُحض

ابوعلی محّمد بن «مذکور  ه) فرد دیگر جلس۲۲۵بوده است! (فتأّمل). (خاندان نوبختی، ص » بن علی نوبختی

 می» هّمام
ّ

لوح بوده که ازنظر علمای ما چندان مورد وثوق نیست! توان گفت زودباوری سادهاست که الأقل

حاد ص 
ّ
 ). چه مجلس جالبی بوده است!!.۲۲۹(ر.ک شاهراه ات
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ام گفت مالها را بیاور! از او دلیلی بر نیابتش خواستم وسه روز  از دینور برای تقدیِم سهم امام آمده

 همنزلش از خانرفتم که جوانی پاکیزه و » إسحاق أحمر«صبر کردم ولی دلیلی نیاورد. لذا به سرغ 

ِم او بیشتر بودباقطانی بزر
َ

م و َحش
َ

د
َ

و مردم بیشتری پیرامونش بودند! او نیز همچون باقطانی  گتر و خ

جعفر َعمری (= نایب دّوم) رفتم.  پس از سه روز دلیلی بر نیابت خود عرضه نکرد. پس به نزد أبی

جعفر َعمری یعنی عثمان ابن سعید که نائب اّول است در زمان حضرت عسکری نزدیک  (پدر ابو

با لباِس سفید در کرد و روغن فروشی داشت) دیدم پیر مردی متواضع است که  او زندگی می هانخ

ابن « ه. او به من گفت به سامّراء و در آنجا به خان)١(ای کوچک بر نمد پشمی نشسته است خانه

ضا از  مذکور به من غذا دادند و استراحت کردم و باألخره پاسی هبرو. چنین کردم. در خان)» ٢(الرّ

ای دادند که نوشته بود أحمد بن محمد دینوری آمده و شانزده هزار دینار  شب رفته بود که به من نامه

                                           
نجف و قم و مشهد گذشته و سالیان دراز با  ههای علمیّ  محترم قسمت زیادی از عمر نگارنده در حوزه هخوانند -١

ها محشور بوده
ّ

به سیاستی مانند سیاست یکی از اساتیِد اینجانب عمل » جعفر َعمری ابو«قیر ام. به نظر ح مال

کردم عاِلمی بود که در دِل نگارنده بسیارعزیز و محترم بود و  کرده است. در اّیام جوانی که در قم تحصیل می می

تی نزد او درس خوانده بودم و گاهی برای احوالپرسی و عرض احترام خدمتش می
ّ

و را در بیرونی رسیدم و ا مد

ر و فقیرانه داشت مالقت می
ّ

رنگ و رو و  کردم. در اطاق ایشان ُجز زیلویی بی منزلش که وضعی بسیار محق

اعتنایی  زهد و تقوی و بی همندرس و یک کرسی کهنه و فرسوده، وسائل چندانی وجود نداشت. وی در نظرم أسو

تی ایشان به مظاهر دنیوی بود و حتی یک بار مخفیانه یک ریال نز
ّ

دیِک کرسی ایشان گذاشتم. تا اینکه پس از مد

مرا به محفِل عروسِی دخترش دعوت کرد و حقیر پا به اندرونی منزلش گذاشتم و مبهوت شدم. اتاقهای عالی با 

ی و رفاِه نمایان. خالص فر نگ و آینه وسائل خوب و فرشهای نخ
ّ

کالم آنکه، اوضاع بیرونی که در معرض  ههای قد

دیگر آنکه اگر قرار است نائِب واقعِی امام  ها م بود، هیچ تناسبی با اوضاع اندرونی نداشت!! (فتأّمل) نکتدید عو

زیست و حّتی  زاهد باشد پس چرا نائب سّوم مانند دو نائِب دروغگوی همین روایت، با حشمت و مکنت می

 که عالوه بر پولهایی که از  کتاب حاضر) نائِب سّوم از پول رویگردان نبود تا ۲۳۰دربان داشت! (ص 
ّ

بدان حد

نائب دوم) سی دینار از » (= ابن عثمان«رسید هرماه بابت نظارت بر أمالک  جانب وزرا و بزرگاِن دربار به او می

ع از او به عنوان پیرو صادق گرفته درحالی او حقوق می
ّ
 توق

ّ
 أقل

ّ
و با توّجه به اینکه محتاج » ابن عثمان«که حد

إلی الله نظارت کند و پولی بابت این کار  هد داشته، این است که برای خدمت به نائب امامش، قربنبوده و درآم

بسیار شما که باید به امور  هنپذیرد و بگوید این پول را صرف ضعفای شیعه و تبلیغ آیین ما کند و با توّجه به مشغل

کنم  چشمداشِت مالی به شما خدمت و کمک میشیعیان و ارتباط آنها با امام بپردازید، من باکمال میل و بدون 

داشتن أمالک و ثروت و اعتبار شخصی و مقامات علمی و  هخانداِن امامی نوبختی همه وقت به واسط«زیرا 

ی داشتند
ّ
 ).۱۰۹(خاندان نوبختی، ص » اداری در بغداد نفوذ کل

 نظور حضرت عسکری است.شد. در اینجا م گفته می» ابن الّرضا«به امام جواد و هادی و عسکری،  -٢
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راع، شانزده دینار است. شیطان مرا وسوسه کرد [و  هدر فالن کیسه آورده و در کیس
ّ

فالن بن فالن الذ

؟! و از کرمانشاه از جانب )١(داند متعّجبانه با خود] گفتم: آیا سرورم این ماجری را بهتر از من می

که برادرش پشم فروش است هزار دینار در فالن کیسه و .... الخ » أحمد بن حسن المادرائی«

دهند) در نامه دستور داده شده بود که پولها را  گیرها و فالگیران و..... انجام می که جّن  (مشابه کاری

رفتم و هنگامی که با او » َعمری« هبه خان بدهم. من نیز به بغداد بازگشتم و» جعفر َعمری أبو«به 

ای که در ساّمراء به من داده بودند برای َعمری آوردند که در آن  ای مشابه نامه مشغول گفتگو بودم نامه

ان القّمی«دستور داده شده بود أموال را به 
ّ

 بدهید.... الخ.» محّمد بن أحمد جعفر القط

تکرار شده. » ماَند زمین از حّجت إلهی خالی نمی«که معروف  هدر این قّصه چند بار همان عقید

راهی به سوی «و کتاب  ]٣٧٢تا  ٣٧٠ص : عرض اخبار اصول.....[در این موضوع باید به کتاب 

) مراجعه شود. ٨٠تا  ٧٥(ص » مصطفی حسینی طباطبائی«تألیف جناب سّید » وحدت اسالمی

آن  هن بر علم غیب است که بارها و بارها درباردیگر دلیل واضح بر نامعتبر بودن این قّصه، داللت آ

که این قّصه را  تواند این قّصه را قبول کند و کسی ایم. به نظر ما معتقد به قرآن کریم نمی توضیح داده

 باور کند در واقع قرآن را تکذیب کرده است.

با  ضعیف شمرده،» مرآة العقول«کافی را که مجلسی در  ١٨٢باب  ١٦در این قّصه، حدیث 

 دعای مشرکان
ً
....« هتغییراتی نقل کرده و ضمنا ام كافِيایَ إنّكُ ياين فَ ...... اِكفِ لِیُّ دُ يا عَ مّ را  »يا حمُ

-٤١ص : تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن[آن نیز رجوع کنید به  هاند که دربار هم در این حدیث آورده

 .]٦٧-٦٦ص : عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،٤٢

                                           
شیطان بداند و در این قصه  هاند تا مخاطب ساده لوح تردید را وسوس رو و در این قّصه آورده این قسمت را از آن -١

کرد  دانند که تا همین چندی پیش مرسوم بود که اگر کسی قصد حّج می شّک و تردید نکند! (فتأّمل) همه می

شدند تا از  همسایگان و اقوام و آشنایان نزد عازم حّج حمع می هندند و همماخبر نمی آشنایان و اهالی محل بی

 مهدی
ً
سازان او التماس دعا و با وی وداع نموده و یا اگر امانتی دارند به او بسپارند و او را بدرقه کنند. طبعا

ه او را تا رسیدن به خبرچینی درمیان آن جمع داشتند که احمد دینوری را تحت نظر داشته و چه بسا درمیان قافل

هایی که از جانب ناحیه صادر  فرستاده است تا درنامه کرده و اخبار الزم را به بغداد و ساّمرا می بغداد همراهی می

شود این گروه، از همکاران باقطانی و اسحاِق احمر مجّربتر و  کردند، مورد استفاده قرار گیرد و معلوم می می

  ر زمان ما نیز درأّیام جنگ عراق با ایران اخباری میاند! (فتأّمل). د زرنگتر بوده
ّ

زیادی نقل  هشنیدیم که عد

شد مهدی است  داد و گفته می کردند و از ظهور یک آقای نورانی(؟!) که از دور(؟!) دیده شده بود، خبر می می

به اسالم و قرآن هیچ  که برای تأییِد سربازان ایران ظاهر شده است!! به نظر ما این کار ُجز بدبین کردن ُعقال

 ای ندارد ولی هزار افسوس که علما توّجهی ندارند. نتیجه
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که داللت بر علم غیب دارد و قسمتی از » )١(سّیاری«است از دشمن عنود قرآن  ای قّصه -٢٠×

 کافی است. ١٨٢باب  ٢٧آن، حدیث 

الع مهدی از  هنیز داللت بر علم غیب دارد. دربار -٢٤و  ٢١×
ّ

اینگونه أحادیث که داللت بر اط

 ٢٤دیث ح». عرض اخبار اصول....«[ ١٤٤ هوقت مرگ اشخاص دارد باید رجوع شود به صفح

 آن را مجهول شمرده است.» مرآة العقول«کافی است که مجلسی در  ١٨٢باب  ١٧همان حدیث 

 نیازی به بررسی ندارد زیرا أحمد بن محمد العلوی که در  قّصه -٢٣×
ً
ای مرفوع است و طبعا

در کند از محّمد بن علّی العلوّی الحسینِیّ مجهول الحال که  قرن ششم بوده بدون واسطه روایت می

) مهدی را دیدم که به بني النّائم واليقظانکند که بین خواب و بیداری (=  قرن سّوم بوده! و اّدعا می

ر 
ّ

ت اینکه گفته بین خواب و بیداری او را دیدم آن است که از دو سؤال مقد
ّ
من دعایی آموخت! أّما عل

فقها، خواب حّجت  شنید که به اجماع گفت در خواب دیدم جواب می بگریزد اّول آنکه اگر می

 مهدی را ندیده بودی  گفت در بیداری دیدم باید به این سؤال جواب می نیست و اگر می
ً
داد که تو قبال

ام،  ای مهدی است؟! به شترمرغ گفتند: بار ببر. گفت: من مرغ پس چگونه دانستی کسی را که دیده

 ام!!. گفتند: پرواز کن. گفت: من شتر

نقل شده و » بحار«کافی بوده که به تریب زیر در  ١٨٢ادیث باب ، همان أح٣٦تا  ٢٥أحادیث 

حدیث  هایم. اعداد سمت راست شمار سخن گفته» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«آنها در  هدربار

 جلد اّول کافی است: ١٨٢حدیث در باب  هبحار األنوار و اعداد سمت چپ شمار ٥١در جلد 

×٤ ← ٢٥ 

×٧ ← ٢٦ 

عِی نیابت و سفارت بوده و به نفع » قاسم بن العالء«از قول  -٩ ← ٢٧×
ّ

است که خود مد

ای که خدا  گوید مهدی به او گفته بّچه ای نقل کرده داللت بر علم غیب دارد و می اّدعای خود قّصه

د نمی
ّ
یر ). در کتب سیره و تفس٣٤میرد. این قّصۀ او موافق قرآن نیست (لقمان:  به تو داده پس از تول

 هسؤال شد و حضرتش وعد ص اند که مسائلی از رسول خدا کهف نوشته هسور ٢٤و  ٢٣ هآی هدربار

حضرت  بگوید تا چندین روز وحی نیامد و آن »إن شاَء اهللا«جواب داد أّما فراموش کرد که 

تی نمی
ّ

از نزول وحی، جواب بعد پسدانست و نتوانست در موعدی که گفته بود جواب بگوید و مد

را » ولید بن عقبه« ص اند که رسول خدا حجرات نوشته هشریف هسور ٦ یه. همچنین در تفسیر آداد

                                           
 ) معّرفی شده است.۱۱۹(ص » عرض اخبار اصول....«وی در  -١
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المصطلق فرستاد، چون در زمان جاهلّیت بین ولید و ایشان  بنی هبرای أخذ زکات به سوی قبیل

نداشت مذکور برای استقبال او آمدند ولید ترسید و گریخت زیرا پ هکه قبیل ای افتاده بود، هنگامی کینه

 ص گفت آنها قصد قتل مرا داشتند. رسول خدا ص اند و به رسول خدا به قصد قتل وی آمده
ناراحت شد و خالد بن ولید را برای تحقیق با جمعی از مسلمین به سوی ایشان فرستاد. خالد پس از 

رات حج هسور ٦ هتحقیق دانست که ولید درست نگفته و زکات را جمع آوری کرد و بازگشت و لذا آی

دانست که ولید راست نگفته و لشکر خالد  علم غیب داشت می ص نازل شد. حال اگر رسول خدا

کرد  داشت از ضررها اجتناب می شد. و اگر علم غیب می فرستاد و ناراحت نمی را به سویشان نمی

ه١٨٨(األعراف: 
ّ

 ای جاهل جاعل، نوادگان دختری این پیغمبر را ) حال با چنین آیات واضحی، عد

 دانند!!. عالم به غیب می

گوید فقیهی سؤال کرد جواب او را  حسین بن الفضل مجهول الحال می -١٣ ← ٥٢و  ٣٣و  ٢٨×

را و ُنّواب جواب کسی را می
َ

دهند که مرید سر به زیر بوده و یا پولی فرستاده  ندادند! واضح است که ُسف

نفرستاده باشد و به سادگی مطیع نشود، باشد ولی اگر فقیهی باشد که سؤال و تفّحص کند و پولی هم 

امام صادق)  هگوید چون فقیه، قرمطی (از پیروان محّمد بن اسماعیل نو جواب دهند! البّته راوی می

دادند. (فالتجاهل)  شده بود به او جواب ندادند. حال آنکه اگر کافر هم شده بود باید جواب او را می

م یدر این اخبار اّدعا شده که امام علم غیب و از ما فِ 
َّ

ال« هِر مردم اطالع داشته و این عقیدیالض
ُ

» ةغ

َ ٱ إِنَّ ﴿بودند. خدا فرموده:  هاست که مورد لعن ائّم  َّ�  ۢ ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم همانا « ].٧[المائدة:  ﴾لصُّ

گاه است فرماید پیغمبر از دِل کسی که گفتارش را  قرآن می. »خداوند است که از درون دلها آ

-٢٠٤البقرة: [دانست که نّیت قلبِی او برخالف گفتار دلپسند اوست  پسندید، خبر نداشت و نمی می

شناسد بلکه خدا  اند أّما پیامبر آنها را نمی و فرموده بعضی از أهالی مدینه بر نفاق خود گرفته ],٢٠٥

گذرد فقط او  بنابراین بنده شناس خداست و آنچه در فکر و قلب انسان می ].١٠١[الّتوبة: شناسد  می

الع ندارند!. داند. ولی چه می می
ّ

 توان کرد که جاعلین روایات از آیات قرآن اط

×٢١ ← ٢٩ 

مهمل است وذکری از او در کتب رجال » حسین بن الحسن العلوی«راوی آن  -٣٠ ← ٣٠×

 نیست.

مجهول » مرآة العقول«حدیثی مرفوع است وحدیث دّوم به قول مجلسی در  -٥ ← ٣٢ و ٣١×

گوید نزد پدرم سهم  می» محّمد بن ابراهیم مهزیار«گویند(؟!)  است! قّصه از این قرار است که می
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خواست با کشتی آنها را به امام برساند. أّما پیش از رسیدن به  مام زیادی جمع شده بود که پدرم میا

این أموال از خدا بترس و درگذشت. من با خود گفتم پدرم به  همقصد بیمار شد و به من گفت: دربار

 خانه أمر نادرستی وصّیت نمی
ّ

ه کردم تا اگر مسأله ای کرای کند. من أموال را به عراق بردم و کنار شط

برایم روشن شد، مال را تحویل بدهم و إال آن را صدقه بدهم. (مالحظه کنید که این پسِر یکی از 

داند مهدی واقعّیت دارد یا خیر!!) تا اینکه کسی آمد و شرح اموال مرا گفت من نیز  وکالست که نمی

نیابت دادیم!! یعنی از این پس باید آنها را تحویل دادم. بعد توقیعی آورد که تو را به جای پدرت 

اموال را به تو بدهند! (باید گفت خوش به حال شما. ولی این خبر یا در واقع اّدعای شما، فقط 

عرض اخبار « ٨٠٠ همدرکی است برای باز کردن یک دکان پردرآمد، نه معجزه!! رجوع شود به صفح

 »).اصول بر قرآن و عقول

 آمده است.» یزید بن عبدالله«، »ید بن عبدالملکیز«در کافی به جای  -١٦ ← ٣٤×

مجهول الحال است ولی ممقانی که کتاب رجال خود را » علّی بن زیاد« -٢٧ ← ٥٩و  ٣٩و  ٣٥×

که همین خبر او را حسن الحال بشمرد!! در صورتی هبه منظور تطهیر ُروات نوشته، خواسته است به واسط

در نهج البالغه است، معلوم   مخالف قرآن و قول علیاگر همین روایت را در نظر بگیریم چون 

 مراجعه شود.» عرض اخبار اصول......« ١٤٤ هشود که راوِی معتبری نیست. به صفح می

×٣١ ← ٣٦ . 

ای آورده سراسر تعریف و  که مهمل و مجهول الحال است قّصه» محّمد بن أحمد الّصفوانی« -٣٧×

عی نیابت بوده که اّدعای» قاسم بن العالء«تمجید از 
ّ

اند  وکالت و نیابت داشت و صد البّته کسانی که مد

مایه فطیر است! ولی چون دروغگوی جاهل مانند دزد  باید روایاتی در مدح خود داشته باشند و إال بی

» عبدالّرحمان بن محّمد الّسنیزی«رند، جاعل روایت میان قاسم و دوستش که او را  ناشی به کاهدان می

العی خود از قرآن را افشا کرده است!.ای ترتیب داده و با این مباحثه بی مباحثهنام داده، 
ّ

 اط

اش وقت مرگم را به من خبر داده است!! عبدالّرحمان  گوید مهدی در نامه در این مباحثه قاسم می

یز تالوت جّن را ن هسور ٢٦ هخواند تا او را از قول خالف قرآن برحذر دارد و آی لقمان را می هسور ٣٤ هآی

 هو بقی» رسول« هجّن را به صورت ناقص خوانده (یعنی تا کلم هسور ٢٧ هکند. قاسم در حوابش آی می

وَ گوید: موالی من همان رسوِل مورِد رضایت خداست!! (=  خواند!) و می را نمی هآی موالي هُ

ول!!ـال سُ نَ الرّ رتَضی مِ تواند پس  آیا مسلمان میدانسته؟  پرسیم آیا قاسم، مهدی را رسول می ). میمُ

به رسولی دیگر معتقد باشد؟! آیا شیخ طوسی که این روایت را در کتابش نوشته  ص از رسول اکرم

کافی را برای تبیین فرق میان رسول و امام ترتیب داده است؟! برای  ٦١دانسته که کلینی باب نمی
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تا  ٣٥١و  ١٤٤(ص » و عقولعرض اخبار اصول برقرآن «دانستن خطاهای این قّصه الزم است که 

 ) مطالعه شود.١٠٣علم غیب استقاللی و غیراستقاللی (ص  ه) و دربار٥٢٨و  ٥٢٧و  ٣٦٨

 کافی نقل شده به قرار زیر است : ١٨٢اخباری که از باب  هبقیّ 

مجهول الحال است. ولی باکمال » محّمد بن شاذان بن نعیم«راوی آن  -٢٣ ← ٦٥و ٤٤×

ال بوده پس مافوق ثقه است و به روی خود نمی ل میتعّجب، ممقانی بدون دلی
َ
آورد  گوید چون از ُوک

عیان وکالت، فاسق و فاسد 
ّ

ی نیست و یا مد
ّ
 در وجودشان شک

ّ
قل

َ
الی أئّمه که الا

َ
که بسیاری از ُوک

) و ١٦٦ص » عرض اخبار اصول.....«. (ر.ک. بودند از قبیل وکالی حضرت موسی بن جعفر

عی  کوفی که امام باقر» ابومنصور ِعجلی«یا 
ّ

از او بیزاری جست أّما او پس از حضرت باقر مد

گفت علی و حسن و حسین و علّی بن الحسین و محّمد باقر  شد که امام او را وصّی خود نموده و می

پیامبرانی مرسل بودند و خودش نیز پیامبر مرسلی است که نبّوت در شش نسل او خواهد بود که 

 قائم را درمیان مسلمین رواج داد!. هاست. وی از کسانی است که مسألآخریِن ایشان قائم 

جلد  ١٠ هتوقیع شمار الحال است. وراوی آن در اینجا اسحاق بن یعقوب، مجهول -٨ ← ٤٥×

بحار را نیز با همین مضمون او نقل کرده و چون خرافی است ممقانی او را جلیل القدرخوانده و  ٥٣

غیبت خود به او نوشته : وجه بهره بردن مردم از من در  هروایتی از قول او نقل کرده که امام دربار

مناسبت رجوع کنید به  بیغیبت، مانند بهره بردن مردم از آفتاب پشت ابر است!! در مورد این قیاس 

حاد«کتاب شریف 
ّ
) و نیز امام گفته من أمانم برای أهل ١٩٩(بررسی حدیث ششم، ص » شاهراه ات

 برخالف قول حضرت علی زمین همچنانکه ستارگان أمان
ً
 اند برای أهل آسمان!! این قول کامال

موده پس از رسول ) است که فر٢٨١و  ٢٧٩، ص ٩٠و بحار األنوار، ج ٨٨(نهج البالغه، حکمت 

شعور چگونه أمان  ). دیگرآنکه ستارگان غیرذی١، تنها أمان باقی مانده، استغفار است(ص خدا

منسوخ منّجمیِن قدیم بوده که أجرام  هشود جاعل روایت تحت تأثیر عقید اند؟! معلوم می أهل آسمان

عِی » ابن عثمان َعمری«دانستند! و امامی که جناب  سماوی را جماد نمی
ّ

ارتباط با وی بوده از  مد

 دانسته (فتأّمل). حقائق علم نجوم چیزی نمی

م«گوید امام نوشته:  سپس می عنيكُ امّ اليَ ؤالِ عَ وا بابَ السُّ دِر سؤال از چیزهایی که به « »اِغلِقُ

نوشتند، جواب دادن بر ایشان  معلوم است کسانی که از قول ناحیه نامه می »شما مربوط نیست ببندید

 ده است!.مشکل بو

                                           
 .۱۶۷، ص »تضاد مفاتیح الجنان با قرآن«ر.ک  -١
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ای تعریف  که مهمل است قّصه» جعفر بن ابراهیم الیمانی« هدر این خبر فرستاد -١٢ ← ٥٣×

آن باید به  هحکایت کرده و دربار» علّی بن الحسین الیمانی«کند که در کافی، مجهولی به نام  می

 ایم مراجعه شود. توضیحاتی که ذیل روایت دّوم و سّوم و نهم همین باب گفته

 کافی نیامده، بپردازیم: ١٨٢أخباری که در باب  هبه بقیاینکه 

 خویش قّصه هیکی از خویشاوندان خانواد -٣٨×
ّ

ای نقل  عمری (نائب أّول و دّوم) به نفع جد

بگو من غیب «کرده که طبق معمول داللت بر علم غیب دارد. ولی خدا به رسوِل خود بارها فرموده: 

  که پدر این امامان یعنی حضرت علیداند!! درحالی ب میاو غی هولی عجبا که نواد» دانم نمی

حضرت  علم غیب نداشت و لذا گاهی کسانی را مسؤولّیت داد که خائن و دزد بودند و آن

 . (فتأّمل))٢(و یا حکم مذی را از طریق یکی از أصحاب، از پیامبر پرسید )١(دانست نمی

محّمد بن زید «و » حمد بن محّمد بن عّباسأ«این دو حکایت را دو فرد مجهول یعنی  -٤١و  ٤٠×

ت بِهِ «اند تا به گمان خودشان، مصداق  از زبان یکی از پیروان زیدّیه گفته» بن مروان دَ هِ اَلفَضلُ ما شَ

» ابن أبی سوره«گویند:  اند، می را از ُوکال معّرفی کرده» أبوطاهر زراری«باشد! و از زبان او » األعداء

نی را دیده که به او گفته برو از فالن منزل پول بگیر و او خیال کرده که آن که زیدی مذهب بود جوا

با  هاند که یک صوفی در اسکندریّ  از زبان صوفّیه نیز گفته ٤١جوان مهدی است. در قسمتی از حدیث 

امام زمان مالقات کرده است! أّما از همه مهمتر آن است که در این حدیث حّتی یکی از نمایندگان 

میر و أسرار میزبانش خبر میمهدی 
َّ

 دهد!!. موهوم هم علم غیب دارد و از ما ِفی الض

د بن العيّاش اجلوهری«راوی آن  -٤٢× ین است که او را در » أمحد بن حممّ
ّ

 العقل و الد
ّ

مختل

گوید سرانجام بین  ایم. در این روایت می معّرفی کرده ]٢٢٢-٢١٩ص  :تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن[

مهدی  هاش مصالحه و آشتی برقرار شد! و البد باید این را به حساب معجز الّزراری و زوجه أبوغالب

 موهوم بگذاریم!.

ایم. در قسمتی از این  گفته ٢این قّصه رجوع شود به آنچه در توضیح حدیث  هدربار -٦١و  ٤٣×

حدیث دوازده مهدی  !! یعنی همان کسی که إّدعای علِم غیب شده» عبدالله البزوفری أبو«قّصه برای 

َعفا و مجاهیل برای مسلمین ارمغان آورده است! 
ُ

حاد، حدیث نهم، ص [را از قول ض
ّ
ر.ک. شاهراه ات

 اند!!. مالحظه کنید که چه کسانی علم غیب داشته .]٢٢٣-٢٢٠

                                           
 .۲۷۰تا  ۲۶۸ر.ک. زیارت و زیاتنامه، ص  -١

 .۲۹۶تا  ۲۹۴ص » مفاتیح الجنان با قرآنتضاّد «و   ۴۱ص » عرض اخبار اصول....«ر.ک.  -٢
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 پدر شیخ صدوق فرزنددار شده و  به هر حال خرافه فروشان برای هرکه بخواهند معجزه می
ً
سازند مثال

مهدی  هخوبی داشته و مقدار زیادی حدیث از حفظ داشته، همین را ناشی از معجز هدش حافظفرزن

 بایست أحادیث او مخلوط به خرافات نباشد. بود می امام می هاند! در صورتی که اگر معجز شمرده

 اند!.ای بافته باز برای اثبات غیب قّصه -٤٦×

انداران » محّمد بن ابراهیم بن مهزیار«روایت شده از  -٤٧×
ّ
عی نیابت و از دک

ّ
که خود مد

عسکر شدم. زنی نامم را پرسید و گفت  هوارد منطق» ناحیه«گوید به قصد زیارت  مذهبی بود. می

برگرد و شب بیا. (حال این زن که بوده و چه ِسمتی داشته معلوم نیست) شب بازگشتم و داخل خانه 

گفت: ای محّمد از خدا  م صدایی شنیدم که میکرد که میان دو قبر ناله و گریه می شدم و هنگامی

ای!! چرا دو قبر در داخل  کنی توبه کن که تو کار بزرگی را به گردن گرفته بترس و از کارهایی که می

کرده؟ صاحب صدا که بوده؟ هیچ معلوم نیست و  منزل بوده؟! این نائب چه کرده که باید توبه می

اعر!!.َبِطن ال یتوان گفت : المعنی ف فقط می
ّ

 ش

است که علمای رجال او را ضعیف و فاسدالمذهب » نصر بن الّصباح«راوی هردو  -٤٩و  ٤٨×

ال
ُ

گفته، خواسته او را حسن الحال بشمارد، » ناحیه«اند. ولی ممقانی چون سخن از  شمرده ةو از غ

ی محترِم 
ّ

سقط و  ٤٨فرموده در خبر » بحار«یعنی از گفتۀ خودش به نفع او استفاده کند!! محش

همین باب است و در هردو  ٥مشابه حدیث  ٤٨تبدیل صورت گرفته است. به هر حال حدیث 

 حدیث ُجز از پرداخت وجوهات، و علم غیب خبر دیگری نیست!.

عِی » محّمد بن شاذان بن نعیم«راوی آن  ٤٤مانند روایت  -٥٠×
ّ

مجهول الحال است. وی مد

ایت نیز ُجز از پرداخت وجوهات و علم غیب و بدگویی تراش بوده و در این رو نیابت امام و معجزه

 خبری نیست. -برادر حضرت عسکری-از جعفر بن علی 

عیان وکالت و نیابت بوده و بنابه اّدعای » محّمد بن صالح«راوی آن  -٥١×
ّ

است که خود از مد

وده و نیز سؤال طلب دعا نم» با داشاکه«ای پرسیده و برای آزادی فردی موسوم به  خودش، سؤال أحمقانه

 شود!. آمده چنین کن که آنچه خدا خواهد همان می دار سازم یا نه؟ جواب  او را بارکرده کنیزی دارم آیا 

 از کرامــــات شیــــخ مــــا ایــــن اســــت
 

 کـــه شـــکرخوردوگفت شـــیرین اســـت! 
 

 هم گفتیم که ُنّواب از مسائل دربار و » ناحیه« همحبوس همان روز که نام
ً
رسید، آزاد شد. (قبال

الع نبوده تصمیمات حکومت بی
ّ

 نیز بیشتر کسانی که به حبس می اط
ً
شوند  روند، آزادمی اند) اصوال

 ای، معجزه بسازند!. فروشان دوست دارند، ازهرأمر سادهولی خرافه
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هایی حکایت  بس) که مجهول الحال است قّصهحا حلیس (أبی أبوالقاسم بن أبی -٦٦و  ٥٦×

ال ها می کرده که از این قّصه
ُ

أخذ  هبوده. چندین قّصۀ او طبق معمول دربار ةتوان دریافت که از غ

مال کسانی که دین و ایمان درستی  ٥٦وجوهات است! أّما مهمتر از همه این است که در حدیث 

لی شَ «اند  نداشته نَ اإليامنِ عَ ن مِ ئٍ «و  »ئٍ ملَ يَكُ لی شَ ن دينِ اهللاِ عَ ن مِ شود أّما در  قبول می »ملَ يَكُ

ةَ يل يفِ مالِ املُرجئ!«شود  مال مرجئی قبول نمی ٦٦حدیث   .»الحاجَ
ـــــــــدا را ـــــــــوم خ ـــــــــان ش  قرب

 

ـــــــــوا را!  ـــــــــام و دو ه ـــــــــک ب  ی
 

گفت  گوید راجع به کنیزم که می می» علّی بن محّمد إسحاق أشعری«مجهولی به نام  -٥٧×

 معلوم شد که وی آبستن نبوده است! » ناحیه«ای به  ام، نامه شدهآبستن 
ً
نوشتم، جوابی نیامد. بعدا

اند. ولی راوی مایل  اند چه بگویند لذا سکوت کرده و جواب نداده دانسته بدیهی است که آنها نمی

 بوده این را به حساب علم غیب بگذارد!.

اَذا ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما﴿مجهولی برخالف قرآن که فرموده:  -٥٨× [لقمان:  ﴾اَغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ

از حوادث آینده خبر » ناحیه«گفته که . »آورد داند که فردا چه به دست می و هیچ کس نمی« ].٣٤

 !! قسمتی از این خبر حدیث دّوم همین باب است. )١(داد می

 بر علم غیب نقل  قّصه» محّمد بن علّی األسود«مجهولی به نام  -٦٠×
ّ

کرده! معلوم ای داِل

عیان علم  می
ّ

شود که علِم غیِب اینان بیشتر مربوط به گرفتِن پول و لباس و..... بوده، ای کاش این مد

 کردند!. غیب، با علمشان دارویی برای بیماریهای صعب العالج یا اختراع مفیدی به مردم عرضه می

خواسته سیصد » آبه«أهل روایت کرده که زنی به نام زینب » محّمد بن علّی بن متیل« -٦٢×

 بدون واسطه به 
ً
برساند. عمویم مرا » حسین بن روح نوبختی«دینار سهم امام را خودش مستقیما

نام آن زن را گفت و » ابن روح«ترجمه کنم. ولی » ابن روح«همراه آن زن فرستاد تا کالم او را برای 

به زبان غیرعربی  ص که رسول خدابا آن زن احوالپرسی کرد!! درحالی » آبه«به زبان فصیح اهالی 

گفت. (فتأّمل). از آنجا که  ای امال نفرمود و با سلماِن فارسی یا ُصهیب رومی به عربی سخن می نامه

ای فارسی یا  چند کلمه» ابن روح«در عراِق آن زمان، ایرانیاِن بسیاری اقامت داشتند بعید نیست که 

را معجزه یا بگو کرامت » ابن روح«خواهد این کار  وی میگرچه را )٢(زبان أهل آبه را یاد گرفته باشد

                                           
 مراجعه شود.» عرض اخبار اصول.....« ۱۴۴ هبه صفح -١

که از » آبه«زبان مردم –ندانیم و إال در صورت قمی بودن وی، دانستن زباِن آبی » قّمی«این درصورتی است که او را  -٢

 ).۲۱۴نوبختی، استاد عّباس اقبال آشتیانی، ص به هیچ وجه عجیب نیست. (ر.ک. خاندان  -مضافات قدیم قم بوده
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» ناحیه«قلمداد کند!! درحالی که به نظر ما ساختن یک امام ناموجود و جلب هزاران أشرفی به 

 معجزه است!!.

ه مجهول الحال قّصه» محّمد بن متیل«بازهم  -٦٣×
ّ
ای که به  ای نقل کرده از علِم غیب و سک

 !!.گشته است جای خودش برمی

ر » حسن بن محّمد بن یحیی العلوی«راوی آن  -٦٤×
َ
عفا و احادیث او را منک

ُ
است که او را از ض

 اند. در این قّصه نیز خبری نیست ُجز علم غیب وطّی األرض!!. شمرده

مهدی از وطن خود خارج شده  هروایت کرده که شخصی برای تفّحص و تحقیق در مسأل -٦٧×

 کارش منصرف ساخته است!. هو را از ادامای رسیده که ا و به او نامه

آورند که در راه چند شمش  می» ناحیه«مشابه که دو نفر شمش طال برای  هدو قّص  -٦٩و  ٦٨×

حسین «کنند. أّما  شود و آن دو تن از پول خود با شمش دیگری، کمبود شمش را جبران می مفقود می

گوید و به  جای شمش گمشده را میپذیرد و به شخص أّول  شمشهای جبرانی را نمی» بن روح

 دهد!!!. شخص دّوم خوِد شمش گمشده را قبل از آمدن او به دستش رسیده نشان می

آمد و پرسید: همراه خود » حسین بن روح«ای جالبتر است. زنی به نزد  حدیث دّوم شامل قّصه

یا تا بگویم چه با خود ای به دجله بینداز و سپس به نزدم ب گفت هرچه آورده» ابن روح«ام؟  چه آورده

به خادمش گفت: آن  -مانند شعبده بازان-» ابن روح«آورده بودی! زن چنین کرد و نزد او بازگشت. 

بدون آنکه جعبه را » ابن روح«جعبه را بیاور و خادم همان جعبه را که زن در دجله انداخته بود آورد! 

 .)١(بگشاید محتویات آن را شرح داد!!

                                           
اِم  -١

ّ
د

ُ
زن را تعقیب کرده و چون زن جعبه را به دجله انداخته و مراجعت » ابن روح«هیچ بعید نیست که یکی از خ

لع کرده و » ابن روح«نموده، خادم آن را برداشته و زودتر از زن به 
ّ

» ابن روح«رسانده و او را از محتویات آن مط

عیان نیابت از این شعبده نمایشی را که در باال دیدیم اجرا کرده است! (فالتجاهل). چنانکه مینیز 
ّ

ها  دانید مد

م سحر » حسین بن منصور حالج«اند از جمله  بسیار داشته
ّ
تی برای تعل

ّ
که معروف خاّص و عاّم است و گویا مد

مهارت داشت! (مراجعه شود به کتاب حاضر، » ابن روح«و شعبده به هندوستان رفته بود و در عوامفریبی مثل 

که در این روایات از غیب خبردار » ابن روح«). آیا مضحک نیست که بنا به نقل کتب معتبر ۲۶۳ هصفح

تی از فّعالّیتهای انحرافی شلمغانی خبر نداشت!! (فتاّمل) چنانکه نوشته می
ّ

شلمغانی در بدو امر به «اند:  شود مد

ّم کلثوم دختِر  کرد و خود را به امامّیه به عنوان باِب او معّرفی می منتشر می نام حسین بن روح اخباری
ُ
نمود. ا

کند که شلمغانی به مناسبِت اقبالی که حسین بن روح به او کرده و او را در نزد  ابوجعفر َعمری چنین روایت می

مقّرب بود و چون آغاِز ارتداد  -دان که عهد دار مقامات دیوانی بوده–مردم محترم نموده بود بیش پسران بسطام 

 هپذیرفتند تا آنکه قضیّ  نمود و ایشان آن را از او می کرد هردروغ و کفری را به نام حسین بن روح برایشان نقل می
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کند که از اسالم و قرآن  شابه قصص صوفیانه است و کسی آن را باور میها م آری این قّصه

آنجا خبر نداشت.  هتا قبل از آمدِن ُهدُهد از اخبار سبا و ملک  خبر باشد. حضرت سلیمان بی

تقصیری  ازبازگشت به میان قومش از بیکه از پیامبراِن أولواالعزم بود تا قبل  حضرت موسی

ت سوراخ کردن کشتی توّسط عبدصالح و یا ساختن دیوار و  برادرش حضرت هارون
ّ
یا از عل

ْ  بَِما ِ� ِعلۡ  َما﴿فرمود:  پیروانش می هدربار  خبر نداشت و حضرت نوح  ﴾َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
عراء: 

ُّ
از فرزندش که در مصر و  حضرت یعقوب. »کردند من چه دانم که ایشان چه می« ].١١٢[الش

أخبار اطالع دارند، به  هیا در چاه نزدیک کنعان بود خبر نداشت و سالها گریه کرد. أّما اینان از هم

 خصوص أخباری که مربوط به پول و طال و نقره باشد!!.

راوی چون از شوری آش خود با خبر بوده لذا برای باورانداِن آن، به خدا و دوازده امام قسم 

گوید و ماجرای را کم و زیاد نکرده است!! (با این حال آیا جزئت دارید فرمایش  که راست می خورده

 ایشان را باور نکنید؟!).

گوید : طفل  مجهول الحال از قول فرد مجهولی می» محّمد بن عیسی بن أحمد الّزرجی« -٧٠×

د که با آن شفای رفتیم و گفتیم چیزی به ما بدهی حضرت عسکری هما بیمار شد و ما به خان

طفلمان را بگیریم. حکیمه عّمۀ حضرت عسکری گفت: آن میل را که با آن چشم نوزادی را که 

د شده (یعنی مهدی) سرمه کشیدیم، بیاورید. ما آن را به چشم طفل کشیدیم عافیت 
ّ
دیشب متول

که قّصۀ این دو گرفتیم تا اینکه گم شد! (والبّته شما موظف اید  یافت و ما نیز با آن میل شفا می

 ناشناس را باور کنید!!).

 اند بپردازیم: حال باید به احوال سفرایی که در زمان عیبت بوده

                                                                                                           
الع از انحراف ». او بر حسین بن روح مکشوف گردید و حسین بن روح به انکار آنها قیام کرد

ّ
ّم کلثوم پس از اط

ُ
ا

به خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح شتافتم و قّصه را بر او «گوید:  نائب سّوم رفت. وی میشلمغانی به نزد 

 ].۲۳۴-۲۳۲[خاندان نوبختی: ص». نقل کردم چون به من وثوق داشت آن را پذیرفت
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 وسائط بین الشّیعۀ و القائم

گرفتن  هشود این است که ُنّواب و ُسفراء واسط آنچه از ابواب گذشته و از این باب استفاده می

اند، هرکه تا توانسته  آورده وجوهات از مردم بودند و چون وجوهات و أموال زیادی برای امام می

عی نیابت شده، أعّم از نیابِت خاّص ی
ّ

 ا عاّم!.مد

  انکار مرگ ائّمه و اّدعای غیبت برای ایشان از چند نسل قبل از حضرت عسکری همسأل

ل و ِنَحل و کتبی که دربار
َ
ِفَرِق اسالمی تألیف شده،  هدرمیان مسلمین رواج یافته بود که در کتب ِمل

حاد[ای از أحوال ِفَرِق شیعه، در کتاب شریف  مذکور است و خالصه
ّ
 ]به بعد ٢٦٨ص : شاهراه إت

 پردازیم : می  . در اینجا فقط به ذکر مسائل مربوط به پس از حضرت عسکری)١(آمده است

ر است بنابر آنچه در کتب تاریخ آمده پس از حضرت عسکری
ّ
و برادر  )٢(مادر  الزم به تذک

یکی از -حضرت نزد قاضی شهادت دادند که وی فرزندی نداشت و چون قطعی نبود که صقیل  آن

باردار نیست لذا خلیفه همسران او را از طریق زنان معتمد و همسران قاضی  -حضرت یزان آنکن

حضرت تقسیم  تحت نظر قرار داد و پس از قطعّیِت باردار نبودِن ایشان به حکم قاضی أموال آن

بین یاران و   گردید. با توّجه به ِفَرِق مختلفی (بیش از ده فرقه) که پس از حضرت عسکری

حضرت که  پیروان آن هتوان دریافت که ُجز یک فرقه، بقیّ  حضرت به وجود آمدند می ن آنپیروا

                                           
 .۷۹۸تا۷۹۴و  ۶۳۳تا۶۳۱و  ۶۲۵تا۶۲۳و  ۶۱۹تا۶۱۶و  ۳۵۰و  ۱۶۶ر.ک. عرض أخبار أصول....: ص -١

؟ «شیعیان را به او ارجاع داده است.  -حضرت عسکری هعم–که حکیمه  یعنی همان زنی -٢ يعةُ عُ الشِّ ن تَفزَ إلی مَ

ةِ أمِّ ايب د..... فقالَت: إلَی اجلَدَّ گوید شیعیان پس از حضرت  ] حکیمه می۳۶۴، ص۵۱، جبحار األنوار» [حممّ

رت عسکری اّدعای وصی حضرت رجوع کنند. کافی نیز آورده است که مادر حض عسکری مدتی به مادر آن

ُه َوِص  مُّ
ُ
َعت ا  ].۱، حدیث ۱۸۱َتُه، باب یبودِن او را داشت [ادَّ
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کردند، معتقد بودند که حضرتش  آمد و شد می  حضرت عسکری هبسیاری از ایشان به خان

حضرت از جمله خواهر و برادرش و سایر  . عالوه براین أقوام و خویشاونداِن آن)١(فرزندی نداشته است

حضرت معتقد بودند و نقیب الّسادات (= بزرگ و رئیس دودمان علوی) که  فرزندی آن نیز به بیعلوّیین 

سال پس از وفات حضرت  ٢٥دفتر مولودین علوی نزد او بود نیز بر همین رأی بود. بنابه نقل طبری 

َرِک او را قسم
َ
ت عسکری مردی به نزد قاضی آمد و اّدعا کرد من پسر حسن عسکری هستم، چرا مات

عی را به آنها نشان کردید و سهم
ّ

اإلرث مرا ندادید؟ قاضی تمام افراد خاندان علوی را احضار کرد و مد

همسران حضرت عسکری را در  هگوید و نقیب الّسادات گفت: ما هم داد، همگی گفتند او دروغ می

 
ّ

َرِک او را تقسیم کردیم. یک را باردار نیافتیم فلذا وفات تحت نظارت و مراقبت قرار دادیم و هیچ هعد
َ
مات

ه
ّ

که از دوران با استفاده از تجربّیات کسانی  ای از اطرافیان حضرِت عسکری أّما متأّسفانه عد

 - )٢(اند در کار قائم تراشی بوده  حضرت باقر
ّ

 اسماعیلّیه که توانسته بودند عد
ً
زیادی از  هخصوصا

 به فکر قائم تراشی افتادند!. -پدید آورندبزرگ و ُپر درآمدی را  همسلمین را بفریبند و فرق

میرییمحّمد بن ُنَص «یکی از أصحاب حضرت عسکری  ت ُنه سال  )٣(بصری است» ر النُّ
ّ

که مد

فرزندِی حضرت  حضرت معاشرت و آمد و رفت داشت. وی از کسانی است که بی در سامّراء با آن

تساب به امام، درمیان مردم برای خود مقام توانست با ان عسکری بر او ناگوار بود زیرا از این پس نمی

تراشی با برخی از همدستان به فکر استفاده از قائم -چنانکه معمول بود-و منزلتی فراهم سازد! لذا 

» جعفر بن علی«فرزندِی او، برای  افتادند و برای خالص شدن از مشکِل شهادِت برادِر امام، بر بی

اب«لقب 
ّ

ذ
َ
فرزند نداشتن برادرش قبول نکند و داستانها  هول او را درباررا نشر دادند تا کسی ق» ک

دانسته  حضرت نمی بدکاریهای او انتشار دادند و برای رفع این مشکل که چگونه مادر آن هدربار

 هفرزندی او داده؟! گفتند از ترس و به منظور نجات او از توطئ پسرش فرزندی دارد و شهادت به بی

 خلیفه چنین کرده است!.

یکی را از میان خود به عنوان نماینده و نائِب  -چنانکه معمول شده بود-توانستند  ترتیب می ینبد

او معّرفی کرده و به جاه و مال برسند! والبّته برای وصول به مقصود از بذل مال نیز دریغ نداشتند و به 

 .]٧، حدیث ١٨٢باب  :کافی[دادند!  پذیرفت پول می ایشان را می هکسی که عقید

                                           
 ].۱۶۵تا ۱۶۲، خاندان نوبختی: ص ۹۳تا  ۹۰: صثیمعرفة الحدبه بعد و یا [ ۲۵ هر.ک. کتاب حاضر، صفح -١

 که سال وفات حضرت عسکری است.ه.  ۲۶۰تا سال ه  ۱۱۴در سال   یعنی از وفات حضرت باقرالعلوم -٢

ل بن عمر«حدیث معروف به خبر  -٣
ّ

هِ « ، باببحار األنوار ۵۳که در ابتدای جلد » مفض ورِ ندَ ظُهُ آمده » ما يَكونُ عِ

ی محترم نیز گفته به احتمال قوی از جعلّیات او یا یکی از طرفداران اوست
ّ

 .چنانکه محش
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مردی قوی و با اراده و دارای نفوذ کالم بود و به همین سبب همدستان و شرکای وی » ابن ُنَصیر«

ترسیدند اگر خوِد او باب و نائب شود، دیگران را کنار بگذارد و محروم سازد، از این رو با اینکه وی 

 ضعیِف کم 
ِ

عِی نیابِت امام شد ولی همدستانش ترجیح دادند از مرِد ساده لوح
ّ

سوادی استفاده مد

را به » عثمان بن سعید«های آنان نخواهد شد لذا  کنند تا مطمئن باشند در آینده مزاحم خواسته

را به عنوان نائب و سفیر امام میان عوام نشر دادند! » عثمان بن سعید«عنوان باب برگزیدند و نام 

محمد بن «ش حضرت عسکری روغن فروشی داشت و با فرزند هنزدیک خان» عثمان بن سعید«

 کردند و با أهل خانه معاشرت داستند. حضرت خدمت می آن هدر خان» عثمان

بسیار گران آمد و  -که خود مبتکر این موضوع درمیان دوستانش بود-» ِابِن ُنَصیر«این کار بر 

شرکای سابق و رقبای امروز، منِکِر امام غائب شد و عقائد و  هناگزیر برای خنثی کردن برنام

ها در ترکّیه و  ی نامند. امروزه ُنَصیر ی بنیان نهاد و متأّسفانه پیروانی یافت که آنها را ُنَصیری میبدعتهای

 کنند. سورّیه و لبنان و..... زندگی می

اند و ریاکاری و  که اّدعای نیابت وسفارت کردهپردازیم به ذکر تعدادی از کسانی اینک می

زیادی از آنها دارای مرید  هط رقبایشان افشا شده است و ّعدعوامفریبی و انحراف تعدادی از آنان توّس 

 خوردند: و مسند بوده و وجوهات عوام را به ناحّق می

 نائب اّول. أبوعمرو عثمان بن سعیدالَعمری، -١

نائب دّوم و فرزند نائب اّول، او در حدیث  أبوجفر محّمد بن عثمان بن سعید العمری، -٢

مهدی را به ما نشان داد و   گوید حضرت عسکری می )52(بحار، ج» ِذکر َمن رآهُ «باب  ١٩

بینید. با این حال اّدعای با بّیت داشت! جالب است که وی از کسی  فرمود : بعد از امروز او را نمی

گوید مهدی را  باب مذکور می ٢٣کرده؟!! از سوی دیگر در حدیث  دیده توقیع دریافت می که نمی

َهَر ِمن ُمعجزاته«باب  ٤٥ود به حدیث کنار کعبه دیدم!! همچنین رجوع ش
َ

 از کتاب حاضر.» ما ظ

نائب دوم. مجلسی أخباری در ذِمّ او آورده است! (فتأّمل) جالب  هبرادرزاد ابوبکر بغدادی -٣

کاتب، نیز ائّمه را سیزده تن » الله بن أحمد هأبونصر هب«دخترِی نائب دّوم یعنی  هاست بدانید نو

 آورد. را نیز در عداد أئّمه می» لیزید بن ع«دانست و جناب  می

نائب سّوم که أحوال او را بیان  بحر نوبختی شیخ ابوالقاسم حسین بن روح بن أبی -٤

َرَج من توق«بحاراألنوار در باب  ٥٣در جلد  )٢٣٠تا٢٢٤(ص ایم.  کرده
َ

از  ٢٠خبر » عاِتهِ یما خ

به جای آنکه بگوید حدیث حدیثی نامعتبر از او سؤال کرده و جناب ایشان  هاوست. کسی دربار
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بحار  ٥٣جلد  ١٩٥تا١٩٢ هصفح هدرست نیست جوابی بافته و به سائل تحویل داده!! (به حاشی

 مراجعه کنید).

میری الَبصری -٥ َصیر النُّ
ُ
 که أحوالش بیان شد. محّمد بن ن

لمغانی ابن أبی -٦
ّ

با برخی از درباریان و بزرگان حکومت  العزاقر محّمد بن علّی الش

 ).٢٢٤ایم. (ص  عّباسی ارتباط داشت. احوال او را به اختصار گفته

عی نیابت و منکر نیابت  ٢٢٦ر.ک. کتاب حاضر، ص  أحمد بن هالل -٧
ّ

عثمان بن «مد

 و از رقبای او بود!.» سعید

اصول بر قرآن عرض أخبار «ر.ک. » باللی«معروف به  أبوطاهر محّمد بن علّی بن بالل -٨

). وی با نائب دّوم اختالف مالی داشت و بنابه نقل مجلسی حاضر نشد ٧٩٦و  ٦٢٥(ص » و عقول

 بدهد!.» محّمد بن عثمان«پولی را که با اّدعای نیابت از مردم گرفته بود به 

یعی -٩ ر
ّ

وی از أصحاب حضرت هادی و حضرت عسکری بود و از  أبومحّمد حسن الش

 ابت کرد! مجلسی خبری در ذّم او آورده است! (فتأّمل).کسانی است که اّدعای نی

عی ارتباط با امام و ابتداء از  أبوعبدالله حسن بن علّی الوجناء الّنصیبی -١٠
ّ

ایشان مد

» محّمد بن فضل موصلی«هـ .ق. با وساطت  ٣٠٧بود أّما سر انجام در سال » نوبختی«مخالفین 

» ذکر َمن َرآهُ «باب  ٣٣برداشت!! (فتأّمل) حدیث به توافق رسید و از مخالفت دست » ابن روح«با 

 مالحظه شود. ٤٧بحار، ص  ٥٢جلد 

به مردم نشان داد، دفع شد و » حسین بن روح«) با توقیعی که ٩تا  ٦مزاحمت أفراد فوق ( 

نیز چنانکه گفتیم با وساطت یکی از شیوخ بغداد، ساکت و  ١٠ هدکانشان از رونق افتاد و فرد شمار

 همراه شد! (فتأّمل).

با دربار ارتباط داشت. وی یکی از پنج نفری است که به عنوان  )١(أبوعبدالله باقطانی -١١

یکی از وجوه طائفه امامّیه، در مجلس رسمی تصویب به نیابت نشستن نوبختی (=نائب سّوم) 

َهَر ِمن «باب  ١٩ولی مجلسی خبری در ذِمّ او آورده است!! (خبر حضور داشت! (فتأّمل) 
َ

ما ظ

 ایم. کتاب حاضر آورده ٢٣٧ هخبر مذکور را در صفح ه(فالتجاهل) ما ترجم»). ُمعجزاته و.....

عی ارتباط با مهدی بود. البّته جناب ایشان دلیل موّجه داشته  أبومحّمد الوجناء -١٢
ّ

وی نیز مد

عی رؤیت می که از او شده اگر از من هم می ها زیرا با آن پذیرایی
ّ

شدم!! حدیث  شد، اینجانب نیز مد

                                           
 .) ضبط شده است۳۱، حدیث ۱۸۲، باب ۱(ج» باقطائی«کافی  نام او در -١
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بار حّج به  ٥٤) از اوست! وی با اینکه محتاج نبوده و توانسته ٥٢(بحار، ج» ذکر َمن رآهُ «باب  ٢٧

عی است که مهدی موهوم برایش ولخرجی کرده است!! آیا امام عادل، حّق فقرا و 
ّ

جای آورد، مد

 کافی نیز از اوست!). ١٣٤باب  ١٠دهد؟! (حدیث  به فرد غیرمحتاج میمساکین را 

 ٢٦٩ هاو رجوع شود صفح هنائب چهارم. دربار أبوالحسن علّی بن محّمد الّسمری -١٣

 کتاب حاضر.

ق به بعداز دور أبوعبدالله البزوفری -١٤
ّ
أبوعبدالله «غیبت ُصغری است و اگر  هوی متعل

شاهراه د، عالقه به مهدی تراشی داشته است! (ر.ک. باش» حسین بن علّی بن سفیان البزوفری

حاد،
ّ
) بین خاندان بزوفری و خاندان نوبختی نیز ارتباط ٢٢٣تا  ٢٢٠برسی حدیث نهم، ص  ات

اوست.  ]١٤٧بحار، ص  ٥٣ج » خلفاء املهدی و أوالده«باب [ ٦برقرار بود. راوی حدیث 

 مخالف مشهور است!.» بزوفری«مجلسی اعتراف کرده که روایاتی از قبیل روایت 

عرض اخبار اصول « ٢٤٩ های از افاضات ایشان را در صفح نمونه أحمد بن اسحاق قّمی -١٥

) ٢٣بحار، ص  ٥٢(ج » ذكرُ مَن رآهُ «باب  ١٦ هشمار هببینید. این جناب در قّص » بر قرآن و عقول

عی است که حضرت عسکری
ّ

که  فرموده: مهدی مانند خضر و ذوالقرنین است! درحالی  مد

خضر یک شخصّیت عوامانه با خصوصّیات خرافی است که أثری از او در قرآن کریم نیست! همچنین 

 الله«ایشان اّدعا کرده که مهدِی سه ساله به زبان فصیح عربی گفته من 
ُ
درزمین خدایم! درمورد » بقّیة

 الله«
ُ
 ٥٢جلد  ٨٧ ه). البته در صفح٦٨٨(ص » بت شکن«جوع شود به کتاب ضروراست که ر» بقّیة

 اند که وی در زمان حضرت عسکری درگذشته که درست نیست. گفته» بحار«

این دو  .)١(محّمد(علی) بن ابراهیم مهزیارو پسرش  ابراهیم بن مهزیار األهوازی -١٧و ١٦

 براینک وکیل محترم(؟!) ناحیه خبری روایت کرده
ّ

ه مهدی برادر غائبی نام موسی دارد!!. رجوع اند داِل

باب  ،٣١٣ص  ،٣٢و  ٦حدیث  ٢٨٨و  ٢٨٣ص  ،٣٢حدیث  ٢٤٢ص : حاضر[شود به کتاب 

أحادیثی است  ]٣٠، حدیث »عالمات ظهوره«باب  ،٧٧، حدیث »فضل انتظار الفرج«

 اشاره شده که او در مورد امام شّک دارد!. ]١٨١بحار، ص ٥٣جلد ، ١٠ هشمار[آموزنده!! و در توقیع 

 ٨٠١ هپدر رجوع شود به صفح هدربار حسین بن قاسم.وپسرش  قاسم بن العالء -١٩و  ١٨

 .٢٤٣و ٢٤١، ص ٣٧و  ٢٧و کتاب حاضر، حدیث » بت شکن«

                                           
 در مورد نام او اختالف هست. -١
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هقان ر.ک. محّمد بن صالح بن محّمد الهمدانی  -٢٠
ّ

، ص »عرض أخبار أصول.....«الد

 .٢٦٧و صفحۀ  ٥١حدیث  ٢٤٧ص  و کتاب حاضر، ٨٠٥

بحار  ٥٢مکّرر جلد  ١٤قّصۀ مضحک  أبوالحسین محّمد بن جعفر األسدی العربی. -٢١

او قضاوت کنید. ر.ک. کتاب  هاز اوست. این قّصه را بخوانید خود دربار») ذکر َمن رآهُ «األنوار (باب 

 .٢٨٦حاضر، ص 

باب  ٤(حدیث  ٧٩٩ هصفح »عرض أخبار أصول.....«ر.ک.  حسن بن نضر (نصر). -٢٢

 بر دروغگویی او نباشد بر حماقت او داللت دارد که هیچ نپرسیده و  ١٨٢
ّ

کافی). این خبر اگر داِل

 پول درمیان بوده، احتمال أّول أقوی است. هکورکورانه پول مردم را تحویل داده است! البّته چون مسأل

اء. -٢٣
ّ

 .٨٠٤ص  »عرض أخبار أصول.....«ر.ک.  حاجز بن یزید وش

ان القّمی -٢٤
ّ

عی وکالت بوده است. محّمد بن أحمد جعفر القط
ّ

 مد

رای مهدی » مراة العقول«به قول مجلسی در محّمد بن أحمد  -٢٥
َ

ال و ُسف
َ
نامش در عداد ُوک

 ذکر نشده است.

 مجلسی خبری در ذِمّ او آورده است!. اسحاق األحمر -٢٦

 آورده است!.مجلس خبری در ذّم او أبودلف المجنون  -٢٧

 مجهول است. أحمد بن الحسن المادرائی -٢٨

 مجهول است.أحمد بن شاذان بن نعیم  -٢٩

 مهمل است. ابوالقاسم حسن بن احمد -٣٠

 مجهول است.صدام  ابو -٣١

عیان نیابت امام،  ابوالمغیث حسین بن منصور حالج بیضاوی. -٣٢
ّ

بدان که یکی از مد

ج است که اصلش مجوسی و از مردم فارس بود. شعرا و صوفّیه در آثارشان از وی تبجیل و 
ّ

حال

تمجید نموده او را مؤمنی موقن و عارفی واصل و زاهدی از دام دنیا رسته، قلمداد کرده و برایش 

ستها نیز دربارة او تألیفات مفّصل عرضه اند و مستشرقین و کمونی کرامات عجیب و غریب تراشیده

پندارند  مقام میاند!! بدین سبب عوام او را شخصّیتی عالی کرده و در تنور تصّورات باطل دمیده

گاه  درحالی که حقیقت بالکل چیز دیگری است و شگفتا که علمای ما نیز سکوت کرده و عوام را آ

 او را در اینجا به اختصار معّرفی کنیم: کنند! لذا ناگزیزیم برای بیداری خوانندگان نمی

   بدان که تشّتت امامّیه پس از رحلت حضرت عسکری«
ّ

در موضوع امامت تا بدان حد

یم بن «رسید که حّتی در شمار أئّمه نیز بین ایشان موافقت نبود. جماعتی به استناد حدیثی که 
َ
ُسل
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کرده بود أئّمه را سیزده  روایت  طالب از أصحاب حضرت علّی بن أبی» )١(قیس هاللی

د الكاتب«و از روی همین حدیث  )٢(شمردند می از رجال أّیام غیبت » أبونرص هبة اهللا بن حممّ

زیدّیه را  هبانی فرق  ، زید بن علّی بن الحسین»حسین بن روح نوبختی«صغری و از معاصرین 

 صوفِی معروف 
ِ

ج
ّ

که به دوازده امام بیشتر اعتقاد هم در شمار أئّمه آورده بود و حسین بن منصور حال

گفت که امام دوازدهم وفات یافته و دیگر امامی ظاهر نخواهد شد [یعنی به وجود مهدی  نداشته می

 معتقد نبوده] و قیام قیامت نزدیک است!.

ای که طائفۀ امامّیه منتظر به انجام رسیدن زمان غیبت و ظهور امام غائب بودند و زمام  در دوره

ج بیضاوی در  أمور هادار
ّ

دینی و دنیایی ایشان در دست ُنّواب و وکال بود، حسین بن منصور حال

 در قم و بغداد به تبلیغ و انشار آراء و عقائد خود پرداخت. حالج به  همراکز عمد
ً
شیعه مخصوصا

فیِن امامّیه نقل کرده اند در ابتدا خود را رسوِل امام غائب و وکیل و باب حضرت  شرحی که مصِنّ

عیان بابّیت آورده ّرفی میمع
ّ

اند. وی در  کرده و به همین جهت هم ایشان ذکر او را در شمار مد

خوانده است و  آن شهر رفته بود ایشان را به قبول عنوان فوق می هکه به قم پیش رؤسای امامیّ  موقعی

االت باعث گونه مقرأی خود را در باب أئّمه به شرحی که در فوق نقل کردیم اظهار داشته و همین

ج از آن شهر شد.
ّ
 تبّرِی شیعیاِن امامِی قم از او و طرد حال

دعوی حالج در خصوص بابّیت و اظهار رأی مخصوص او در باب شمار أئّمه در حکم اعالن 

ابوالقاسم حسین بن روح «خصومت صریح با خاندان نوبختی بود چه یک تن از ایشان یعنی 

ت و بابّیت امام غائب را داشت و قبل از آن نیز در عهد وکیل . ق. مقام وکاله ٣٠٥از سال » نوبختی

هم که  از خواّص و محارِم او بود. یک تن دیگر از آن خانواده» جعفر محّمد بن عثمان َعمری أبو«دّوم 

 شد. باشد در تاریخ قیام حالج رئیس امامّیه در بغداد شمرده می» أبوسهل اسماعیل بن علی نوبختی«

و رسالت و ربوبّیت ظاهر شد مصّمم  )٣(مقاالتی در باب حلول و اّدعای معجزهحالج که از او 

را [که یکی از تصویب کنندگان بابّیِت حسین بن روح نوبختی » أبوسهل اسماعیل نوبختی«شد که 

                                           
حاد، ص  -١

ّ
 .۳۸و  ۳۷برای شناخت او رجوع شود به شاهراه ات

 . .۸۲۸تا  ۸۲۵و  ۸۱۱و  ۸۱۰ص » عرض اخبار اصول.....«ضرور است که مراجعه شود به  -٢

نیز معجزاتی یا بگو کراماتی نقل شده است که » حسین نوبختی«حالج یعنی برای رقیب » بحار األنوار«البّته در  -٣

 یه فیالّتنب«آنها چیزی نگفته است!! بلکه برای فریب عوام کتابی پراز مغالطه به نام  هدربار» ابوسهل«جناب 

نده اقوال او را بدان وابسته بود، تالیف کرد!! ما در صفحات آی» حسین بن روح«ای که  در دفاع از عقیده» اإلمامة

 ).۳۶۷کنیم. (ص  بررسی و عوامفریبی او را آشکار می
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امامی را که در قول و فعل تابع أوامر  هبوده] در سلک یاران خود درآوَرد و به تبع او هزاران هزار شیع

نوبخت بودند به عقائد خود برگرداند به خصوص که جماعتی از درباریان نسبت به  سایر بنیاو و 

حالج ُحسن نظر نشان داده و جانب او را گرفته بودند اگر آل نوبخت هم از این جماعت تبعّیت 

کای کثرت أصحاب و نفوذ بزرگان و  کردند دیگر برای حالج مانعی در پیش باقی نمی می
ّ
ماند و به ات

 !!.)٢(خود دستگاهی مهّم ترتیب دهد )١(توانست برای دین جدیِد  ُعّمال و منشیان درباری می

توانست ببیند که یک  که پیری مجّرب و عالمی زیرک و فّعال بود، نمی» أبوسهل نوبختی«أما 

مین امامّیه و شخص او به 
ّ
داعی صوفی با مقاالتی تازه از یک طرف بسیاری از عقائدی را که متکل

ون دل آنها را از تعّرض مخالفین حفظ و براساسی استوار قائم کرده بودند، پایمال دعاوِی خود کند خ

عی مقام او اعالن » حسین بن روح نوبختی«و ازطرفی دیگر خود را معارض 
ّ

وکیِل امام غائب و مد

مقابل  نوبخت مهّمات خطیر آن را در نموده در دستگاه خالفت که سالها بود شیعۀ امامّیه و آل

 .قدرت رؤسای لشکری ترک و أمیر األمراءها برای خود حفظ کرده بودند، رشه بدواند!

منتهای تدبیر و فراست و فّعالّیت را » أبوسهل نوبختی«دعوت او،  هدرکار دفع حالج و قلع ماد

عی امامّیه و آل نوبخت بوده آن 
ّ

ظاهر کرد، چه محکوم کردن چنان شخصی که پیش از همه کار مد

ضا هم
ُ
ضاو أئّمه و وزرای سّنی ةبه دست ق

ُ
فا که ق

َ
ل

ُ
 و  ةمذهب و در پایتخت خ

ّ
و علمای امامی در حل

های مذهبی و خصومتهای سیاسی کاری  ای نداشتند باوجود کینه فصل دعاوی هیچگونه مداخله

 شده است!. چندان آسان نبوده و ُجز بانهایت عقل و دوراندیشی و باریک بینی میّسر نمی

ق. به ابوبکر  .ه ٢٩٦ل داردکه درمراجعت حالج به بغدادوشروع به دعوت عموم درسال احتما

محّمد بن داود اصفهانی امام مذهب ظاهری متوّسل شده و او را به صدور فتوایی که او در سال 

.ق. اندکی قبل از فوت خود در وجوب قتل حالج انتشار داده، واداشته باشند به عالوه  ه ٢٩٧

که در این تاریخ وزیر مقتدر خلیفه » ابوالحسن علّی بن الفرات«أبوسهل نوبختی با  دوستِی شخصِی 

 أبوسهل دخالت داشته است!. هبود و طرفداری این وزیر از امامّیه نیز در تسهیل انجام نقش

أمر حالج را در بغداد فاش کرده و عاّمه را از او برگردانده و کذب » أبوسهل«به هرحال در اینکه 

ی نیست. هو َمخَرق دعاوی
ّ
 او را ُنقِل مجلس صغیر و کبیر نموده است شک

                                           
 ).۵۴و  ۴۸، ص ۱۲وی برای دین جدیدش، احکامی نیز از نزد خود بافته بود! (طبری، ج -١

 وکبٌر «پروراند!  طبری نیزنوشته است وی سودای بزرگی وریاست در سر می -٢
ٌ
، ۱۲[تاریخ طبری: ج» في رأسه رئاسة

 ].۵۵ص 
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مناظره دست داده است و در این دوبار » أبوسهل نوبختی«در أّیام دعوت حالج دوبار بین او و 

. )١(حالج، ابوسهل را به تبعّیت از خود خوانده و مطابق روایات باقیه اّدعای معجزه کرده است

که حالج از انجام آنها عاجز آمده اورا در دعوت خود وتقاضاهایی )٢(شکن دندانابوسهل با جوابهای 

ت کار او رونق نگرفت. اینک عین دو روایتی که در این  مجاب بلکه مفتضح نموده وبه
ّ
همین عل

 باب باقی است:

الله بن محّمد الکاتب چنین  هواسطه از أبونصر هب به دو »الغيبة«کتاب  أبوجعفر طوسی در -١

کند که چون خداوند تعالی خواست أمر حالج را مکشوف و او را رسوا و خوار سازد، او را  نقل می

را با قبول دعاوی دروغ به کمک خود بخواند و به همین » أبوسهل اسماعیل بن علی«بر آن داشت که 

برده  خیال کسی را پیش أبوسهل اسماعیل فرستاد و او را به خود خواند و از فرط جهل چنین گمان

ر رأی و از پیروان او خواهد شد و با 
ّ

بود که أبوسهل نیز مثل ساده لوحاِن دیگر به سهولت مسخ

ط خواهد یافت و بیچارگان را به این وسیله به بند حیله و کجروی خود 
ّ
فریفتن أبوسهل بر دیگران تسل

مقامی شامخ  گرفتار خواهد ساخت چه أبوسهل در نفوس مردم نفوذ داشت و در علم و أدب دارای

 من وکیل حضرت صاحب الّزمانم!ای که به أبوسهل نوشته بود به او پیغام داد  بود. حالج در مراسله

گذاشت! وی چنین  فریفت سپس از آن اّدعا قدم فراتر می و این اّولین عنوانی بود که او بدان جّهال را می

و آنچه را که امام اراده کرده جهت گفت که من از طرف امام غائب مأمورم که به تو مراسله بنویسم 

 نصرت و تقویت نفس تو بنمایانم تا به آن ایمان آری و دچار شّک و ریب نشوی!.

أبوسهل در جواب او گفت که من از تو تقاضا دارم که در انجام أمری سخت کوچک بر من مّنت 

وقعی ندارد آنکه من که به دست تو آشکار شده  گذاری و آن أمر که در جنب عظمت دالئل و براهینی

ه گرفتار محّبت کنیزکانم و به ایشان عشق می
ّ

ک دارم و قادر به  ورزم و عد
ّ
ای از آن طائفه را در تمل

ای از بستان وصل ایشان نیستم و اگر هر جمعه موی خویش را به خضاب رنگین نکنم  چیدن میوه

سخت در زحمتم چه اگر پرده از  پیری من آشکار گردد و کنیزکان از من گریزان شوند و از این بابت

ل شود. اگر کاری کنی که از رنج خضاب برهم و موی 
ّ

رب به ُبعد و وصل به هجران مبد
ُ
رازم برافتد ق

                                           
ی حالج را لعن میع -١

ّ
گفت روزی موقع قرآن خواندن صدایم را شنید و به من گفت اگر  کرد و می مرو بن عثمان مک

کرد و هر بار ُمشک  توانم مانند قرآن تألیف کنم!! همچنین نقل شده که چندبار دست در آستین می بخواهم می

 ].۴۶و  ۵۵و  ۵۳، ص۱۲آورد! [طبری: ج بیرون می

 ۲۰باب  ۶۹و  ۶۸و  ۶۲داد! توّجه کنید به حدیث  نمی» ابن روح«ین جوابها به همطائفۀ خودش که البّته از ا -٢

 کتاب حاضر.
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غین  هسفید من به سیاه بدل گردد دست اطاعت به سمت تو دراز کنم و به عقید
ّ
تو درآیم و از مبل

ارم در راه تو صرف نمایم. چون حالج بر آن مذهب تو شوم و آنچه را که از مال و خبرت در اختیار د

خود به او راه خطا رفته است. به  جواب وقوف یافت دانست که دردعوت ابوسهل وبیان ِسّر مذهب

ت از او صرف نظر کرد و جوابی به مسؤوِل او نداد!!.
ّ
 همین عل

رد و بزرگ ابوسهل بالّنتیجه حالج را در هر محفل سخرّیه و زبانزد عموم کرد و ِسّر او را 
ُ

بین خ

 أسرار حالج و نفرت عاّمه از او گردید. هو همین قضّیه باعث دریده شدِن پرد )١(مکشوف کرد

شود و  جماعتی از پیروان جاهل حالج چنین عقیده داشتند که او از نظر ایشان غائب می -٢

نیز درمیان  »ابوسهل نوبختی«گردد. روزی حالج در بین جمعّیتی که  اندکی بعد از هوا آشکار می

ایشان بود دست خود را حرکت داده از آن مقداری درهم در جمع مردم پراکند. أبوسهل، حالج را 

مخاطب ساخته گفت از این کار درگذر و به من درهمی بده که برآن نام تو و پدرت نقش باشد تا من 

اخته نشده به تو اند به تو ایمان آوریم. حالج گفت من چگونه چیزی که س و خلق کثیری که با من

سازد باید به ساختن چیز ساخته نشده  بنمایانم. أبوسهل گفت کسی که چیز غیرحاضر را حاضر می

 نیز قادر باشد.

و  ٢٩٨أخیر حالج و أبوسهل در حدود سنین بین  هشود که این مناظر از قرائن چنین معلوم می

فاق افتاده چه در همین أیّ ه ٣٠١
ّ
ام بوده است که حالج در اهواز و دهات .ق. در اهواز و حوالی آن ات

مُ «ساخته و میان ایشان دراهمی که آنها را  اطراف آن جهت مردم طعا م و شراب حاضر می راهِ دَ

ة درَ پراکنده است و کسی که در این تاریخ غیر از ابوسهل نوبختی در اهواز به  نامیده بود می» القُ

ِم معتزلِی معروف کشف ِحَیِل او پرداخته و او را به ترک اهواز 
ّ
أبو علی «مجبور ساخته است متکل

کرده و با او در اهواز  است که گویا در همین اّیام هم با ابوسهل نوبختی مالقات می» )٢(جبائی

 .)٣(»مجالسی داشته است

                                           
 کتاب حاضر). ۲۸۶ هبحار) از قول اوست! (مراجعه شود به صفح ۵۲(ج» ذکُر من رآه«باب  ۱۴حدیث  -١

سازد و یا  نهایی غذا ظاهر میگویند او در مکا جّبائی چون شنید که مردم اهواز فریب حالج را خورده و می -٢

کند، به ایشان گفت او این چیزها را در منازلی که از قبل آماده کرده، مخفی  ای را در غیرفصلش آشکار می میوه

کند و امکان تردستی دارد لیکن شما او را به منازل خود ببرید نه منازلی که مورد نظر اوست و از او بخواهید  می

اگر چنین کاری کرد او را تصدیق کنید چون این خبر به حالج رسید، اهواز را ترک  دو دسته خار ظاهر سازد،

 ).۵۳ق.، ص ه. ۳۰۹ ه، وقایع سن۱۲کرد. (تاریخ طبری، ج

 به بعد (با تلخیص). ۱۱۰خاندان نوبختی، اقبال آشتیانی، ص  -٣
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 بر های رنگارنگ در پوشید و گاه جامه حالج اختالل فکر داشت، گاه پشمینه و پالس می«

کرد! وی  پوشید. زمان دیگر قبا و لباس لشکریان برتن می می) ١(بزرگ و ُدّراعه هکرد، زمانی عمام می

ای ساخت. در آن  روزگاری چند در بالد به گردش پرداخت و سرانجام به بغداد آمده و آنجا خانه

حالج گوناگون شد و سپس فساد اندیشه و دگرگونی او آشکار گردید و  هوقت آراء و عقائد مردم دربار

برد، مردم را گول زده به  ی به مذهب دیگر پیوست و با وسائلی گوناگون که به کار میاز مذهب

کند و مشکی آب در آن  گمراهی ایشان پرداخت. از جمله آنکه در کنار بعض راهها جایی را می

نمود، سپس با أصحاب و  گذاشت و آن را پنهان می نهاد و جای دیگر را کنده، غذا در آن می می

کرد و چون همراهانش برای نوشیدن و وضو ساختن نیازمند به آب  از آن راه عبور می مریدان خود

ای که مشک آب یا غذا را پنهان  گرفت حالج به همان نقطه شدند و یا گرسنگی ایشان را فرا می می

کشید و مریدانش از آن  کند و مشک آب را بیرون می کرده بود، آمده با عصای خویش آنجا را می

کند و غذا را از درون  ساختند، همچنین جایی را که غذا در آن پنهان بود می دند و وضو مینوشی می

کرد که عمل وی از  آورد و بدین وسیله به مریدان و أصحاب خویش وا نمود می زمین بیرون می

کرد و آن را در غیرفصلش بیرون آورده به  کرامات أولیاست! حالج میوه را ذخیره و نگاهداری می

کرد و  وی شدند! حالج همواره از سخنان صوفّیه گفتگو می هداد. از این رو مردم شیفت م نشان میمرد

آمیخت. بدینگونه دلبستگی مردم و میل  زدن به آن هرگز روا نبود درهم می آن را با حلوِل محض که دم

گفت : شما  جساند!!! وی به أصحابش می ایشان به حالج فزونی یافت چندان که از پول او شفا می

 .)٢(»اید و أرواح آنان به شما منتقل شده است!!! موسی و عیسی و محّمد و آدم

گوید این مرد را بارها  می -دانشمند و ادیب عصر عّباسی-ابوبکر محّمد بن یحیی الّصولی «

َنه ام. جاهلی دیدم که عاقل نمایی و تظاهر به فصاحت می دیده و با او گفتگو کرده
ُ
ی که ا پیشهکند و گ

یافت که اهالی  پوشید..... چون در می نمود و [به سان درویشان] پشمینه می پیشه میخود را عبادت

شد و چنان وانمود  ] امامی بودند، امامی میهشد و اگر [شیع اند، معتزلی می شهری بر مذهب اعتزال

شد!! تردستی فریبا و  بودند، سّنی می کرد که دانشی از امامشان نزد اوست و اگر از أهل سّنت می می

تی] به طّب و شیمی پرداخته بود. جاهلی پلید بود که در شهرها می
ّ

 گشت. وی [مد

                                           
 پوشیدند. بلند که مشایخ و زّهاد می هجام -١

برادر مفضال ما  - ۳۵۷تا  ۳۵۵محّمدوحید گلپایگانی، ص  هطباطبا، ترجم تاریخ فخری، محّمد بن علّی بن -٢

مه نوشته است. -حفظُه الله تعالی-» مصطفی طباطبائی«جناب 
ّ

 از جانب ناشر، بر چاپ دوم این کتاب مقد
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گوید در کشتی مردی به نام حسین بن منصور حالج با ما بود،  یکی از مسافراِن هندوستان می

آموختن ای؟ گفت برای  چون [به مقصد رسیدیم و] پیاده شدیم پرسیدم به چه منظوری بدینجا آمده

، »کافر همه را به کیش خود پندارد«ام تا مردم را به سوی خدا دعوت کنم!! [از آنجا که  سحر آمده

 انبیاء را جادوگر می
ً
 دانسته است! (فتأّمل)]. احتماال

بیمار شد، طبیب عالجش را سیب تجویز کرد. حالج دستی در هوا چرخاند و » نصر القشوری«پسر 

شگفت شدند و پرسیدند این سیب از کجاست؟ گفت: از بهشت! یکی  سیبی ظاهر ساخت، همگان در

ار گفت میو
ّ

که این سیب از کرم آسیب دیده، پاسخ داد چون از  بهشتی نامعیوب است درحالی هاز ُحض

 دار بقا به دار فنا نزول کرده بالی [این سرا] بدو رسیده است! جوابش را از کارش بهتر شمردند!.

ها حاضر کردند وی در آن مجلس نتوانست به درستی سخن بگوید [و او را در مجلسی از فق

لع است و نه از فقه و حدیث و شعر و زبان عربی بهر
ّ

چندانی  همعلوم شد] نه از قرآن به خوبی مط

تی او را در جانِب شرقِی شهر و سپس در جانب غربِی شهر به 
ّ

دارد..... پیش از آنکه زندانی شود مد

 چوبی بستند تا مردم او را ببینند، سپس زندانی شد.

شهره بود، حاضر » الّسمری«روزی وزیر خلیفه حامد بن العّباس یکی از دوستان حالج را که به 

آید؟ گفت: بلی! وزیر  تی که دوست شما حالج، از آسمان بر شما فرود میپنداش کرد و گفت: آیا نمی

 رود؟!.  خواهد نمی ام، پس چرا به هرجا که می ام تنها گذاشته گفت من او را با دست و پای باز در خانه

طبری نوشته است چون او را برای اعدام بیرون آوردند به أصحابش که به تماشا آمده بودند 

گردم!! اسناد این  قعه شما را بیمناک نسازد زیرا پس از سی روز به سوی شما باز میگفت این وا می

سازد که حّتی تا زمان  خبر صحیح است و تردید در آن روا نیست و حاالت این مرد را آشکار می

عایی دروغپرداز بود که عقول مردم را خوار می
ّ

 شمرد!!. مرگ ُپرمد

 ضمون آن بدین قرار است:وی قبل از اعدام اشعاری سروده که م

 من به هر سرزمینی جویای قرار گاهی بودم

 ولی در هیچ سرزمین برای خویش قرارگاهی ندیدم    

 خویش ساختند ههایم پیروی کردم و آنها مرا بند از بلند پروازی

 )١(بودم کردم انسانی آزاده می و چنانچه قناعت پیشه می   

                                           
١-  

لِّ أرضٍ ـطَلَبتُ ال ـرَّ بِكُ ستَقَ  مُ
 

اً   رّ ستَقَ ـأرضٍ مُ لَم أرَ يلِ بـِ  فَ
 

تنيأطَعتُ مَطامعی  استَعبَدَ  فَ
 

اً   رّ نتُ حُ كُ نَعتُ لَ و أينِّ قَ  .ولَ
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اش« و  )١(صوفّیه گفته است بعضی از صوفیان او را ساحر در [کتاب] تاریخ» أبوسعيد النّقّ

او را ذکر نموده و  هاختالف صوفّیه دربار» أبوعبدالّرحمان الّسلمی«اند.  برخی او را زندیق شمرده

نیز او را مورد انتقاد قرار داده و » خطیب«گفته مردود بودِن او [به حقیقت] نزدیکتر است، همچنین 

 ار کرده است.جادوگری و گمراهیش را آشک

طبری خود نیز گفته: أعمال و أقوال و أشعار حالج بسیار است که من أخبار او را در کتابی گرد 

جـالقاطع ل«آورده و آن را  لع  نامیده» مجال اللّجاج بمحال احلالّ
ّ

ام و هرکه خواهد از أخبار او [مط

که آنها را با آراء غیرجایز  شود] باید بدان مراجعه کند. این مرد أقوال صوفّیه را برزبان داشت

َمم والیتار[شود.  آمیخت ولی أقوال نیکو در سخنان او به ندرت یافت می می
ُ
وك، طبری، دار ـخ اال

ُ
ُمل

 اینک بپردازیم به نائبی دیگر: .]٥٥-٤٥، ص١٢ث، جیالقاموس الحد

--------------------- 

عیان نیابت به نام 
ّ

که کارش جمع » بن صالح الهمدانی محّمد«بنابه نقل مجلسی، یکی از مد

عی  ١٨٢باب  ٢٥گرفت (حدیث  آوری سهم امام بوده و با روز و تزویر از مردم پول می
ّ

کافی) مد

کنند و به حدیثی تمّسک  م مرا آزار و سرزنش می به ناحیه نوشته که خانواده )٢(ای است که نامه

ارُ خلقِ اهللاخُ «اند:  جویند که از أجداد شما روایت شده و فرموده می نا رشِ امُ وّ نا وقُ امُ خادمان « »دّ

ی أمور ما میما و کسانی
ّ
 .»اند شوند، بدترین خلق خدای که متول

کثیری از کسانی  -چنانکه در صفحات قبل مالحظه شد-نگارنده گوید این کالم حّق است زیرا 

و برای جلب قلوب عوام معجزه تراشی کرده و  )٣(آمدند نّیت درستی نداشتند که پیرامون أئّمه گرد می

 قرآنی  برای قبور ایشان گنبد و ضریحهای زّرین و سیمین ایجاد کردند و زیاتنامه
ّ

هایی که مطالب ضد

الع از این بدعتها به کتاب 
ّ

زیارت و «و » تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن«دارد، بافتند! برای اط

 مراجعه کنید.» زیارتنامه

                                           
تی کوتاه بر  أبویعقوب األقطع می -١

ّ
گوید چون ُحسن رفتار حالج را دیدم دخترم را به نکاح او در آوردم اّما پس از مد

 گر و خبیثی کافر است. من معلوم شد که او ساحری حیله

اِم «برو برای تعدادی از وکال و محدود کردن تأثیر منفی حدیث به نظر ما، منظور از جعل این حدیث کسب آ -٢
ّ

د
ُ

خ

 بوده است.» اندما بدترین خلق خدای

ری درباره مظلومّیت ائّمه«فصل » عرض اخبار اصول.....«درباره اصحاب أئّمه به کتاب  -٣
ّ
 ۳۴۶(ص » تذک

 ) مراجعه شود.۳۵۱تا
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توانستند از طریق حکومِت وقت سوء استفاده کنند،  دانیم بسیاری از کسانی که نمیالزم است ب

ناگزیر خود را از خواّص و مقّربیِن أئّمه معّرفی کرده و از خلفای وقت عیبجویی نموده و آنها را طعن 

ام، امامی که باالتر از رسول خدا و لعن می
ّ
اشد، ب ص کردند و ایجاد اختالف نموده و در برابر ُحک

شد که مردم نسبت به اینگونه افراد  حال بدکاریهای جماعِت نماینده سبب می أِیّ  تراشیدند! َعلی می

 این مشکل، عرضه شده ولی » محّمد الهمدانی«چندان خوشبین نباشند و حدیث 
ّ

به منظور حل

ع، ناحیه جوابی عجیب بلکه مضح
َ

عش
َ

ق نبوده زیرا بنابه این حدیث ُمش
ّ
ک داده است چنانکه باید موف

 َناوََجَعلۡ ﴿امام نوشته: » ابن صالح«ای ندارد!! بنابه اّدعای  خبر، فائده که ُجز برای فریِب عواِم بی
رۡ  ِهَرةٗ َ�ٰ  ىقُرٗ  �ِيَها نَاَر�ۡ َ�ٰ  لَِّ� ٱ ُقَرىلۡ ٱ َو�َۡ�َ  َنُهمۡ بَيۡ  ۖ ٱ �ِيَها نَاَوقَدَّ َ�ۡ ْ  لسَّ يَّاًما َ�َاِ�َ  �ِيَها ِسُ�وا

َ
 َو�

هایی پیدا و هایی که به آنها برکت بخشیده بودیم آبادیو میان آنان و آبادی« ].١٨[سبأ:  ﴾١٨َءامِنِ�َ 

خاطر سیر همپیوند قرار دادیم و میانشان سیر و سفر مقّرر داشتیم [و گفتیم] شبها و روزها در آنها ایمن و آسوده

ه به هیچ َوجٍه ِمَن الُوجوه مسألا سبا مکی است و چنانکه بارها گفته هسور. »و سیاحت کنید
ّ
 هیم در مک

امام آیه نازل فرماید! در این آیه خدای متعال  هامام و امامت و یا نمایند هامامت مطرح نبود تا خدا دربار

هایی آشکار قرار  و آبادیهای با برکت شام ما قریه -اند که در یمن کنونی ساکن بوده-فرموده بین قوم سبا

 سنجیده شده بود و خواستیم که با أمنّیت و آسودگِی خاطر ه دادیم که فاصله
ً
ای آنها از یکدیگر کامال

شب و روز در آنها سیر و سیاحت کنند. (به تفسیر مجمع البیان مراجعه شود) اگر به آیات قبل و بعد 

ای از ناسپاسی و ظلم به نفس و نتائج  کنید که خداوند به عنوان نمونه باال توّجه شود، مالحظه می هآی

 آن، قوم سبا را ذکر فرموده و آیه هیچ ربطی به امام و سفیر امام ندارد.

رای با برکت«(؟!) که در این آیه مقصود از به خدا قسم خوردهأّما بنابه این روایت امام 
ُ
ما » ق

رای ظاهر«مقصود از  هستیم و
ُ
اید!! شما را به خدا مالحظه کنید چگونه این ُرواِت  شما نمایندگان» ق

 اند! (تو خود حدیث مفّصل بخوان از این مجمل). عوامفریب با آیات قرآن بازی کرده

 نائب سّوم 
ً
اینک بپردازیم به حال آخرین نائب و سفیر که فّعالّیت وی از سائر ُنّواب خصوصا

او ساخته، نشده است. به  هچندانی دربار هقّص » ابن روح«بوده و به همین سبب برخالف کمتر 

یّ  أبو«هرحال چون هنگام وفات  رِ مُ د السّ که به قول علمای ما نائب چهارم » احلسن علیّ بن حممّ

 توان ادامه داد و یا با نزدیک شدن به زمان مرگ به خود بوده، فرا رسید دریافت که بدین طریق نمی

آمد و نا دم شد و نخواست وزر و وبال نیابت دروغین و أخذ وجوهات از مردم ساده لوح را پس از 

وفات نیز بر عهده داشته باشد و با به علل دیگر، توقیعی از جانب امام موهوم صادر کرد که نیابت 
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ُتب شی
ُ
عه از جمله خاتمه یافت و دیگر کسی نائب و سفیر نیست! عبارات این توقیع در بسیاری از ک

دٍ «شیخ عّباس قمی آمده و بدین صورت است: » منتهی اآلمال«در آخر کتاب  َمَّ لِیَّ بنَ حمُ يا عَ

كَ وَ  ، فَامجَع أمرَ امٍ تَّةِ أيّ ينَكَ وَ بَنيَ سِ يِّتٌ ما بَ اِنَّكَ مَ يَّ أعظَمَ اهللاُ أجرَ إخوانِكَ فِيكَ فَ رِ مُ السَّ

قامَكَ بَ  ومُ مَ يَقُ دٍ فَ تي التُوصِ إلی أحَ ن شيعَ يَأيت مِ ..... وَ سَ ةُ تِ الغيبَةُ التّامَّ قَعَ د وَ قَ فاتِكَ فَ عدَ وَ

ابٌ  ذّ وَ كَ هُ ةِ فَ يحَ فياين وَ الصَّ وجِ السُّ رُ بلَ خُ ةَ قَ دَ ی املُشاهَ عَ نِ ادَّ ، أال فَمَ ةَ دَ عی املُشاهَ دَّ ن يَ مَ

 ٍ فرتَ یمانی و یاران تو بدهد زیرا تو تا تو أجر عظیم به برادران ا های علّی بن محّمد سمری خدا دربار« .»مُ

میری پس أمر خود را جمع کن و به أحدی که پس از تو قائم مقاِم تو گردد، وصّیت مکن  شش روز آینده می

عی مشاهد که به تحقیق غیبت تاّم و کامل واقع شده..... و به زودی کسانی از شیعیانم می
ّ

[من]  هآیند که مد

عِی  می
ّ

گاه باش هرکه مد  .)١(»مشاهده و رؤیت من شود، دروغگو و افتراء زننده استشوند، آ

انداران مذهبی با خطر قطع مواجب روبرو 
ّ
چون با مرگ نائب چهارم نیابت و سفارت قطع شد، دک

یشیدند و گفتند درست است که  ای اند شدند، خطری که به هیچ وجه قابل چشم پوشی نبود لذا چاره

مقام و نائب آنها محسوب عاّم راویان حدیث أئّمه، قائمنائب خاّص دیگر نیست ولی به صورت 

ُم «شوند و امام ناحیه(؟!) فرموده:  می واةِ أحاديثِنا فَإهنَّ عوا فِيها إلی رُ ةُ فَارجِ ا احلَوادِثُ الواقِعَ أمَّ

م لَيهِ ةُ اهللاِ عَ جَّ م و أنَا حُ لَيكُ تي عَ جَّ فاق به روایان حدیث م« »حُ
ّ
ا (= أئّمه) أّما در مورد حوادثی که ات

باید توّجه داشت که چون در آن . »بازگردید که همانا ایشان حّجت من بر شما و من حّجت خدا بر ایشانم!!

 مطرح شد لذا توقیع را باعنوان  هزمان مسأل
ً
د مطرح نبود و این مسأله بعدا

ّ
» راوِی حدیث«مجتهد و مقل

 مجتهدین عنواِن 
ً
 ود حمل نمودند!!.را برخ» راوی حدیث«مطرح کردند که بعدا

                                           
عی نیابت امام باشد و خود را قائم مقام  با این توقیع که تمامِی علمای شیعه قبول دارند -١

ّ
علّی «نباید کسی مد

-کنید که علما از گرفتن سهم امام دست بداند و از مردم وجوهات و سهم امام بگیرد. اّما مالحظه می» الّسمری
عِی فقا شود که دانایان از جهل مردم استفاده می بردار نیستند. معلوم می

ّ
هت و کنند. متأّسفانه هزاران نفر مد

رسانند! نه  گیرند و بنابه نظر خود به مصرف می اجتهاد و در نتیجه نیابت درمیان مردم هستند که وجوهات می

َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: حسابی درکار است و نه کتابی! مردم از کجا بدانند این بزرگان مصداق این آیه نیستند که می ُّ�
َ
� 

ِينَ ٱ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  إِنَّ  ا
َ
  َبانِ لرُّهۡ ٱوَ  َبارِ حۡ ۡ�

ۡ
مۡ  ُ�لُونَ َ�َأ

َ
ٰ أ ِ  �َّاِس ٱ َل َ�  ٱب

ونَ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَ�ُصدُّ َّ�﴾ 
از علمای دینی و زهد پیشکان هرآینه اموال مردم را به  بسیاریاید همانا  که ایمان آورده ای کسانی«]. ۳۴: بة[الّتو

این آیه مراجعه شود به تحریر دّوم  هضرور است که دربار». دارند میاز راه خدا باز خورند و [آنان را]  ناروا می

 .۶۷تا  ۶۴ص» تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن«کتاب 
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ً
» َعمری«بسیار مهم آن است که هیچ دلیلی بر انتساب این توقیع به شارع، ُجز اّدعای  ه: نکتأّوال

 او را ندیده بودند به چه  در دست نیست!! (فالتجاهل) باز تکرار می
ّ

کنیم کسانی که امام غائب و خِط

ند، این اّدعا ا بافته †دلیل آن را به عنوان قول شارع پذیرفتند؟! ُرواِت ما این همه دروغ از قول أئّمه

دلیل باید به عنوان سند شرعی بپذیریم؟ آیا مکتوبی که انتساب  چه تفاوتی با سایر روایات دارد که بی

ای تا این اندازه سست بنا  کند؟! آیا دین خدا بر پایه آن به نویسنده محرز نیست، چیزی را اثبات می

 أفالتعقلون؟!.شود!!  می

ایم تعدادی از  نیز نامیده» ُبت شکن«که آن را » آن و عقولعرض اخبار اصول بر قر«ما در کتاب 

) که ضرور است مراجعه شود ولی در اینجا برخی از ٣٨ایم (ص شکاالت این حدیث را بیان کرده

 آوریم: اشکاالت آن را می

  
ً
حّجت «که خوانده است! درحالی» حّجت«: در این روایت، مهدی موهوم، خود را ثانیا

معّرفی فرماید ولی در کتاب خدا أثری از چنین حّجت غائبی نیست زیرا قرآن  را خدا باید» شرعی

دٍ « ] و حضرت علی نیز فرموده:١٦٥فرموده پس از أنبیاء حّجتی نیست [الّنساء:  َمَّ َّت بِنَبِيِّنا حمُ   متَ

تُهُ  جَّ پس  .]٩١ هخطب :هنهج البالغ[. »را اتمام بخشیدخویش حّجت ص پیامبرمان محّمد خدا با« »حُ

 خواند؟!!. حضرت خود را حّجت می آن هچگونه نواد

 
ً
دانید ُروات همان اطرافیان  ارجاع داده است أّما چنانکه می» ُرواِت أحادیث«: این توقیع، ما را به ثالثا

بل اند زیرا شماِر کثیری از ایشان قا اند و أئّمۀ ما از بسیاری از أطرافیان خود شکوه و بدگویی کرده أئمه بوده

 مطیع امام نبوده
ً
 اند پس چگونه اشخاِص غیرقابل اعتماد، حّجت خواهند بود؟!. اعتماد و کامال

 
ً
ار، » ُرواِت أحادیث«: حدیث فوق رابعا

ّ
را بر ما حّجت شمرده که در نتیجه کسانی از قبیل صف

وّیات آنها را که مجتهدیِن ما تعداد زیادی از مر اند در حالی برقی، کلینی، صدوق و..... بر ما حّجت

 کنند؟!!. را رّد می» ما حّجت امام بر«کنند، آیا مجتهدیِن ما قول  رّد و تخطئه می

 
ً
: ُرواِت أحادیث که نامشان در کتب رجال محفوظ است هیچ یک مجتهد نبودند و دلیلی خامسا

 و نقیض روایت 
ّ

 اند. کردهنداریم که شرط روایت حدیث، اجتهاد بوده است. ُروات نیز أخبار ضد

 
ً
کاء به همین سادسا

ّ
: در این حدیث به هیچ وجه سخنی از أخذ وجوهات نیست لیکن شما با ات

 گیرید؟!. (فتأّمل) حدیث از مردم وجوهات می

شود،خبری مجعول است که  عوام بدان تمّسک می هخبردیگری که برای سوارشدن برشان

ّمِيُّونَ  ُهمۡ َوِمنۡ ﴿: هآیذیل  عسکری حضرتبه درتفسیرجعلی منسوب
ُ
ٓ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  أ  إِ�َّ
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َماِ�َّ 
َ
سوادانی باشند که از کتاب  و شماری از ایشان بی« ].٧٨[البقرة:  ﴾٧٨ َ�ُظنُّونَ  إِ�َّ  ُهمۡ  �نۡ  أ

شریفه در  هاند. آی آورده .»پرورند پایه] در دل می [آسمانی چیزی] ندانند ُجز آرزوهایی و فقط پندارهای [بی

دانستند ُجز آرزوها و  مذّمت تقلید عوام یهود از أخبار است که از کتاِب آسمانِی خود چیزی نمی

ِت ما به مطالب دینی خود علم نداشتند! این آیه مذّمت می
ّ
کند  أهل پندار و گمان بودند و مانند مل

به گمان خویش دلخوش خبر بوده و  کسانی را که به دلگرمی از تقلید، از کتاب آسمانی خود بی

ينَ «گوید:  بودند. اّما خبر مذکور می ودِ الَّذِ ثلُ اليَهُ م مِ هاءِ فَهُ قَ ثل هؤالءِ الفُ نا مِ وامِ ن عَ لَّدَ مِ ن قَ فَمَ

َم طِيعاً الِ َواهُ مُ الِفاً هلِ ينِهِ خمُ ، حافِظاً لِدِ هِ هاءِ صائِناً لِنفسِ قَ نَ الفُ ا مَن كانَ مِ م بِالتَّقلِيدِ فأمّ هُ مَّ رِ ذَ

وهُ  لِّدُ قَ وامِ أن يُ لِلعَ والهُ فَ هرکه از عوام ما (مسلمین) که ازچنین فقهایی تقلید کند مانند یهود خواهد « »مَ

بود که خدا آنان را به سبب تقلید، مذّمت فرموده و أّما هرکه از فقها که خویشتندار و حافظ دین خویش و 

 .»زم است که عوام از او تقلید کنند!مخالف هوای نفس خود و مطیع فرمان موالی خود باشد، ال
 
ً
 آیاّوال

ّ
ت تقلید را که عدم علم به کتاب آسمانی است مذموم  ه: این حدیث ضد

ّ
قرآن است که عل

إلهی را بپذیریم و خبر جعلی را  هشمرده ولی حدیث تقلید را مجاز دانسته است!! (فتأمل) لذا باید آی

 رها کنیم.

 
ً
ر بلکه حواله به محال کرده است!! عوام از : عیب بزرگ این خبر آن ثانیا

ّ
است که حواله به متعذ

 خویشتندار و مخالف هوای نفس خویش و مطیع خداست؟! چه 
ً
کجا بدانند که فالن معّمم واقعا

 اند! (فالتجاهل) بسیار کسانی که برای فریب عوام به صورت ریایی عابد و زاهد شده

کردند و بسیار مورد  ظمی سّید کاظم شریعتمداری تقلید میالله الع هدر زمان ما مردم سالها از آی

 گفتند که در کودتایی علیه حکومِت آقای خمینی شرکت داشته و 
ً
احترام و اکرام عوام بود أّما أخیرا

کتابخانه و ساختمانهایی که در قم تحت نظر او بود مصادره کردند و در رادیو و تلویزیون از او اظهار 

تی پس از این دربارتوبه و پشیمانی پخ
ّ

آیه الله العظمی شیخ حسینعلی منتظری  هش کردند! مد

تی او را نجف آبادی که با خشونتهای نا ضرور و افراط کاری
ّ

های قدرت به دستان مخالف بود، و مد

کند و  کردند، گفتند به ناحق از خویشاوندان خود طرفداری می مقاِم نائب اإلمام معّرفی میقائم

مت را پیرامون خود گرد آورده و بدین سبب او را خانه نشین کرده و اجازه ندادند از مخالفین حکو

آوری و عوام را که فریب تبلیغات را خود دفاع کند و تصاویر او را از ادارات و دیوارهای شهر جمع

َرکی که باقزلباش  خورده بودند از او دور کردند. از این نمونه
َ
ِق ک

ّ
ان أهِل حِق ها فراوان است. آیا محق

ط بر ایران همکاری میدین
ّ
کردند، در حال اطاعت از  کرد و عوام از او تقلید می ناشناس برای تسل
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» محمدجعفر جعفری لنگرودی«الله العظمی شیخ  هامر موالیش بوده است؟! آیا عوام از دکتر و آی

لون؟.؟! کنند زیرا مخالِف هوای نفس و مطیع أمر موال و خویشتندار نیست تقلید نمی  أفَالتَعقِ

 
ً
گویند تقلید باید از مجتهِد أعلم باشد  گوید باید تقلید شوند، می : همین کسانی که خبر میثالثا

ای ندارد، زیرا در هرزمان در بالد اسالمی دهها  و تشخیص أعلم اگر محال نباشد از آن فاصله

ن گفته تقلید أعلم واجب است و خود را نشر داده و در آ هعملیّ  همجتهد وجود دارند که هر یک رسال

دین رساله نوشته است. چگونه علما که 
ّ
این قول داللت دارد که خود را أعلم دانسته که برای مقل

 سالها با هم در یک حوزه درس خوانده
ً
اند که أعلمشان کیست ولی عوام  اند، خودشان ندانسته غالبا

الع باید بدانند؟!. بی
ّ

 اط

 
ً
 بر  می» ولكفاية األص«: صاحب رابعا

ّ
گوید این خبر داللت بر وجوِب تقلید ندارند و لفظ داِل

 اینکه معنای تقلید قبول احکام او نیست. هوجوب در آن نیامده به اضاف

 
ً
خبر در آن ذکر شده جعلی بوده و : این حدیث قابل استناد نیست زیرا تفسیری که این خامسا

 از حضرت عسکری
ً
ما

ّ
 از آن است که چنین مطالبی نیست و شأِن حضرِت عس  مسل

ّ
کری أجل

. (فالتجاهل) البّته اشکاالت این حدیث بیش از اینهاست که ما به همین مقدار اکتفا )١(گفته باشد

م
ّ

م واجب و تقلید حرام است«فصل  تابشی از قرآن هکردیم. (مراجعه شود به مقد
ّ
 »).تعلیم و تعل

سلطنت و حکومت را نیز آز آِن محتهدین الزم است بدانیم که با اتکاء به روایات ضعیف، 

شمردند و متأّسفانه مجتهدی از این موضوع سوء استفاده کرد و به قزلباشاِن نامسلمان مشروعّیت داد 

ّیه برای فریب عوام خود را نمایند َرکی و نظایر او قلمداد می هو صفو
َ
ق ک

ّ
کردند. ما برای هشیار  محق

به  ١٤٦(ص » ارمغان آسمان«مطالبی را از کتاب شریف شدن خوانندگان نسبت اینگونه أحادیث 

 آوریم: می / »حیدر علی قلمداران«بعد) تألیف فاضل مجاهد آقای 

کنند که هر مجتهدی حاکم شرع  یکی از اشتباهاب بزرگی که در أذهان است آن است که تصّور می

حکومت بنشانند.... و چون  اسالمی است مردم باید بیایند.... او را به مسند هاست یعنی همان خلیف

                                           
ها و خرافاتی که در این تفسیر آمده، ببیند خواهد پرسید این چگونه امامی است که تا این اندازه  اگر کسی دروغ -١

ق حاج شیخ  بی
ّ

الع بوده!! عالم محِق
ّ

ف کتاب اط
ّ
خیلة«محّمد تقی شوشتری مؤل

ّ
به بعد)  ۱۵۲(ص » األحبار الد

دروغها و خطاهای بسیار این کتاب را نشان داده و فرموده اگر این کتاب راست باشد پس اسالم دروغ است. و از 

اب و صعیفی است که خود از
ّ

 مرحوم غضائری که از بزرگان علم رجال است نقل کرده که راوی این تفسیر، کذ

 کند!! یعنی هیچ در هیچ!. دو راوی مجهول روایت می
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اند و در هر صورت او حاکم شرع است و تصّرفاتش در أموال و  کنند پس مردم مسؤول چنین نمی

که این اشتباه بسیار بزرگ و غلط است. البّته حاکم شرع و ُحکمش در افراد نافذ و جاری است! درحالی

ت باشد ولی هر فقیهی حاکم شرع نیست. به سلطان مسلمین باید فقیه و دانا به أحکام و الئق مقام سلطن

عبارت دیگر هر حاکمی باید فقیه باشد نه هر فقیهی حاکم (عموم و خصوص مطلق به اصطالح 

که خود از همین فقهاست » اسدالله مامقامی«منطق)..... ما قلم را به دست..... جناب آقای حاج شیخ 

 کنیم : ) برای شما نقل می٤٣نامبرده (ص » شؤوِن دین و «اساس را از کتاب  بی هداده و رّد این عقید

 مقاِم اماماند که در زمان غیبت، مجتهدین عظام قائم برخی دیگر از علمای شیعه بر آن

خواهند بود و غیر از آنها هرکه مقام منیع سلطنت را اشغال کند جائر و تبعّیت همچو سلطانی حرام و 

دش خویشتن را جائر دانسته و برای معصیت است..... حّتی خود سلطان نظر به ر
َّ
ل

َ
أی مجتهد ُمق

ِد خود اجازه 
َّ
ل

َ
 مکان نمازش غصبی نباشد هرسال قصرهای سلطنتی را از مجتهد ُمق

ً
آنکه أقال

 دهد؟!......). کند!! (چرا مجتهد عادل به او اجاره می می

عای خود دارند دو فقره حدیث شری
ّ

ف است که بدین دالئلی که صاحبان این رأی برای اثبات مد

 کنند: علما از امام را بدان دو حدیث مستند می همسأله تطبیق کرده، نیابت عامّ 

ألَ ال«حدیث اّول)  ن اسحاق بن يعقوب يف حديث أنَّهُ سَ دَ   مهديَّ ـعَ رَ ن مسائِلَ فَوَ عَ

واةِ أحاديثِنا..... الخ وا فِيها إلی رُ عُ ةُ فَارجِ ا احلَوادِثُ الواقِعَ .... و أمّ أَلتَ عنهُ ا ما سَ : أمّ  .»التَّوقيعُ

ةاند ( قائل شده  اشخاص که به نیابت مجتهدیِن عظام از امام ) را به معنای احلَوادِثُ الواقِعَ

واةِ أحاديثِناو لشکری و کشوری وغیره گرفته و (تمام َمهاّم امورداخلی وخارجی  ) را به علمای رُ

 هاین بوده که برای ادار  اند مقصوِد امام اعالم تفسیر و یا به مجتهدین عظام تأویل کرده و گفته

أمور جمهور به ُروات أحادیث ما یعنی به علمای فقه مراجعه کنید بدین معنی که شغِل شاغل 

 ان واگذارید! این دلیل از جهاتی چند مورد خدشه است:سلطنت را به عهده ایش

گردیده و مواّد هیچ یک از   ای است که از حضرت حّجت حدیث شریف جواب أسئله -١

ها دردست نیست و مورد حدیث بدین واسطه مجهول مانده و نّصی که موردش معّین و  سؤال

 دارای پایه و اعتباری نیست.گردد و در شرع و منطق  مدلولش صریح نباشد برهان قطعی نمی

مذکور بوده، نباشد]  هکه در نام ) [اگر اشاره به حوادثیةاحلوادث الواقعپرواضح است که ( -٢

، حّج، جهاد، خمس و زکات از معنای أصلی ةیک معنای معّین شرعی ندارد یعنی مثل صوم، صال
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نشده و مقصود از حوادث ِحده در لسان شرع مصطلح خود منفصل و برای مفهوِم مخصوص َعلی

حوادث «واقعه همان مفهومی است که در عرف عاّمه داشته است و هر وقت عربی با رفیق خود از 

یا » أمور دولتی«صحبت کند البّته رفیق عربش که أهل لسان است از این دو کلمه مفهوم » واقعه

آید. شخص عرب از  هم نمیفهمد و حّتی این قبیل مفاهیم به نظرش  َمهاّم کشوری و لشکری را نمی

) [اگر منظور از آن حوادث خاّصی نباشد که در سؤال، مورد نظر بوده] ةاحلوادث الواقعلفظ (

ناگه ظهور را خواهد فهمید مثل شرب توتون و أمثال آن  ههمان معنای وقایع حادثه یعنی مسا ئل تاز

هُ  أعلَی اهللاُ-که أحکام آن بیان نشده و مرحوم شیخ مرتضی أنصاری  این نظرّیه » مکاسب«در  -مقامَ

دهیم و این معنی هیچ ربطی به  را تأیید نموده است که به ما هم به حدیث شریف همین معنی را می

مقاصد صاحبان این رأی نداشته است زیرا سلطنتی را که با دین اسالم به یک وهله آغاز انکشاف 

حوادث «وده و هیچ وقت آن را یکی از تشکیالت دین ب هنهاده جزو نبّوت ، عین امامت و شیراز

 شود شمرد!. ناگه ظهور نمی هیعنی از مسائل تاز» واقعه

ُرواِت أحادیِث أئّمه بودن غیراز اجتهاد است. برای احتهاد عالوه بر تتّبع و تدقیق در أخبار،  -٣

ست. بنابراین تصّرف و احراز مکله در استخراج أحکام الزم ا هتفلسف در مدلول آنها و پیدا کردن قّو 

گردد بلکه به هرکسی که  اگر مدلول حدیث دلیل نیابت عاّم شود این حّق مخصوص مجتهد نمی

 بشود راوی حدیث گفت، بدین نیابت حّق و صالحّیت خواهد داشت!.

حضرت  از آن». أمر ایجابی«بوده نه » أمر إرشادی«أمر حضرت به مراجعت مردم  -٤

اند:  در خصوص حوادث واقعه بوده و حضرت در جواب فرموده هایی شده که یکی از آنها هم سؤال

ة....« ا احلَوادِثُ الواقِعَ بود البّته برای یک  نیابت عاّم یک حکم واقعی إلهی می هو اگر مسأل »وأمَّ

آنکه  حضرت قبل از غیبِت خودشان و بی بایست آن وقت می کرد آن موضوعّیتی پیدا می» أمر ایجابی«

 را بیان فرمایند. سؤالی شود این حکم

د دریک وقت ودریک محیط غیرممکن است زیرا »ُروات« -٦
ّ

جمع است وسلطنت أشخاِص متعد

ین را  که آرائشان متناقض و أکثر أوامرشان المحاله متضاّد در می
ّ

 حکِم ضد
ً
آید و اطاعت أوامِر متضاد عینا

 -که جمع است » واتُر «دارد و جمع أضداد از روی عقل و منطق محال است و اگر از مفهوم 
ّ

و أقل

قطع نظر کرده بگویند که در هرعهد یکی از ُروات  -مدلول جمع در لسان عرب، سه و بیش از سه است

گردند و مقصود از جمع آمدن  شود و به مرور دهور همدیگر را تعاقب کرده، جمع می انتخاب می

ان تطبیق ندارد زیرا ُرواِت أحادیث وقت هم خواهیم دید که باز امک در حدیث نیز همان است آن» ُروات«

اند و ترجیح یکی بر دیگری از طرف مسلمین غیرممکن است و تبعّیت از بعضی  در هرعهدی زیاد بوده
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بینیم که تا حال دیده نشده  دون بعض دیگر موجب اختالف است چنانکه در خصوص تقلید و اجتهاد می

ماع نموده یکی را به ریاست دینی انتخاب نمایند مجتهدین عظام پس از فوِت مجتهد و مرجع تقلید اجت

و چون این دفعه موضوع اختالفات أمور حکومتی خواهد بود، باری انقالبات و اختالفات منشأ 

 مصادفات و مجادالت دائمی و موجب فتنه و فساد غیرقابل تحّمل داخلی خواهد شد.

گرفتن زمام َمهاّم أنام و اداره  نیابت عاّم یعنی ریاست فعلی و ظاهرِی تشکیالت و در دست -٧

ق امام
َّ

بود ولی قبل از غیبت در دست   کردن دوائر و ادارات لشکری و کشوری اگر چه حّق محق

این  هحضرت هم نبود که بتواند به دیگری واگذارد (به دشت آهوی ناگرفته مبخش! ق) هم خود آن

عای ایشان نمی نماید که حدیث أّول به هیچ وجه اشکاالت، واضح و روشن می
ّ

 شود. دلیل مد

از حضرت » ُعَمر بن َحنظله« هاند حدیث مقبول حدیث دّومی که شاهِد دعوِی خودشان قرار داده

حدیث مقبوله در بین علما و مجتهدین مثل احادیث صحیحه که است درصورتی  صادق

اهللاِ«تا چه رسد که در موضوع مهّم اسالمی معتبر شناخته شود:  مورد اعتبار نیست   سألتُ أبا عبدِ

قالَ  ..... فَ ينٍ أو مرياثٍ ةٌ يف دَ عَ نازَ ام مُ ينَهُ لَنيِ من أصحابنا بَ م   عن رجُ نكُ ن كانَ مِ نظُرانِ مَ يَ

لتُهُ  عَ امً فَإينّ قَد جَ كَ وا بِهِ حَ ضَ نا فَلريَ فَ أحكامَ رَ نا وعَ رامِ اللِنا وحَ قَد روی حديثَنا ونَظَرَ يف حَ

 ...... م حاكِامً لَيكُ يا أن يكونَا عَ ضِ رَ ن أصحابِنا فَ الً مِ جُ لُّ واحدٍ اختارَ رَ قُلتُ فإن كانَ كُ

مَ بِهِ  كَ : احلُكمُ ما حَ م؟ فَقالَ يثِكُ دِ ا اختَلَفا يف حَ كِالمهُ ام وَ كَ ام فَاختَلَفا فيام حَ هِ قِّ ينِ يف حَ النّاظِرَ

 ُ إهنّ : فَ ام قالَ قُلتُ هُ عُ ام وأورَ قُهُ ام وأصدَ هُ هُ أفقَ ُام وَ هلُ ام أعدَ نهُ دٌ مِ لُ واحِ ضَّ فَ يّانِ اليُ رضِ دالنِ مَ ام عَ

ن  يهِ مِ لَ عُ عَ ام بِهِ املُجمَ كَ امّ يف ذلِكَ الَّذي حَ ام عَ تِهِ ن روايَ تظَرُ إلی ما كانَ مِ قالَ يُ بِهِ فَ لی صاحِ عَ

رتَ  ام وَ يُ هِ كمِ ن حُ ذُ بِهِ مِ يُؤخَ اذّ  كُ أصحابِكَ فَ دو مرد از أصحاب ما (=  هدربار  از امام صادق« »الشّ

حضرت فرمود: بنگرید هر یک از  شیعیان) پرسیدم که میانشان در وام یا میراث اختالف افتاده است..... آن

شناسد، به او به عنوان  شما که حدیث ما را روایت کرده و نظر به حالل و حرام ما دارد و أحکام ما را می

م و داور راضی شوند که همانا من او را
َ
ام..... گفتم: اگر هریک از آن دو  بر شما حاکم و داور قرار داده َحک

شان ناظر و داور باشند آن دو در  هدو دربار مردی از أصحاب ما را انتخاب کردند و راضی شدند که آن 
ّ

حق

حدیثی از شما اختالف کنند [چه باید کرد]؟ فرمود: ُحکِم [مقبول]  هُحکم کردن دچار اختالف شده و دربار

یکی بر اند و  تر و راستگوتر و پرهیزکارتر باشد، گفتم: هر دو مورد رضایت آِن داوری است که عادلتر و فقیه از

: نگریسته شود که روایت کدام یک از آن دو مورد اجماع أصحاب تو (= دیگری ترجیح ندارد، فرمود

 و نادر ترک می
ّ
 .»شود شیعیان) است، پس روایت او گرفته و قبول شده و روایت شاذ
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م و حاکم را به معنای سلطان و نائب امام
َ
  در قسمت اّول از این حدیث شریف که ذکر شد َحک

اند مراد امام این است که هرکس حالل را از حرام بشناسد و احکام ما را بفهمد بایستی  گرفته و گفته

ثل سابق از جهاتی چند، ماو را مطیع باشید که من او را ر ئیس و سلطان شما قرار دادم! این دلیل هم 

 :سقیم است

دو نفر  هچنانکه واضح است راجع به منازع  از حضرت صادق» عمر بن حنظله«سؤال  -١

را که واقف به احکام باشند ما بین ایشان  از أصحاب بوده بر سر َدین و میراث و حضرت کسانی

م معّرفی کرده است و این مطلِب جزئی به مسأل
َ
 ذکری از آن درمیان نیامده  هَحک

ً
نیابِت عاّمه که ابدا

ای صریح و مورد آن به قدری أخّص است که تأویل و  هیچ ربطی ندارد و مدلول حدیث به اندازه

 تعمیم آن به هیچ وجه ممکن نیست.

است و هیچ » فرماینده«به معنای » حاکم«و » فرموده«در لغت عرب به معنای » ُحکم« -٢

ر عرف شرع به معنای سلطان و نائِب عاّم استعمال نشده است. بلی از طرف وقت این کلمات د

ر و در عرف عوام به معنای داور و محکمه به معنای جای ُحکم استعمال شده و این 
ّ

علمای متأخ

م و حاکم بدین دو معنی هم دلیل  اصطالح، شرعی بودن این کلمات را نمی
َ
رساند و حّتی َحک

عایشان نمی
ّ

ّیت هستند حّتی المقدور اختالفات و منازعات شود. ملل مد
ّ
ی که در حاضر در أقل

حضرت، چون  ) از آن١دهند. بر فرض صدور مقبوله( خودشان را با داوری حل کرده و فیصله می

اعه هم حاضر بوده شاید فرمایش مذکور  شیعه مخالف حکومت بنی
ّ

عّباس بودند و امام مفترض الط

 ناظر به این أمر باشد.

شد البّته  حضرت ممکن می از دیگران در زمان آن  ر استرداد حقوق حضرت صادقاگ -٣

بودند باوجود حیات خودشان و امکان منتقل داشتنش به اوالد خود،  خودشان أولی به تصّرف می

امام است و هرگاه استرداد حقوق مذکور  هواگذاشتن آن به دیگران مخالف منطق و منافی وظیف

ل مشهوِر یکی را به ده راه نمی داشتن آن به دیگران عبث میامکان نداشت محّول 
َ
دادند....  نماید و َمث

زند. در واقع  هم از امام به اعتقاد ما پیروان مذهب جعفری سرنمی آورد! و کار عبث الخ را به یاد می

را به أ مور جمهور  هچطور ممکن بود که امام باوجود خود و اوالدش نائب امامی معّین کرده و ادار

ی ممنوع و مهجور گردیده بودند. هحضرت از ادار که خود آن او واگذارد؟ درصورتی هعهد
ّ
 آن به کل

                                           
از ضعفایند و به » نیداود بن الُحَص «و » محّمد بن عیسی«دو نفر از ُروات یعنی » عمر بن حنظله« هدر مقبول -١

ّس مقدمات 
َ

خ
َ
همین سبب حدیث ارزش چندانی ندارد زیرا سند تابع أخّس رجال است چنانکه نتیجه تابع ا

 ح.ع.ق. -است
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عای ایشان نمی
ّ

شود اگر ما به فرض محال  عالوه براینکه هیچ یک از این دو حدیث دلیل مد

این نیابت عاّم رواِت احادیث و اشخاص عارف به احکام را قبول کنیم باألخره خواهیم گفت که 

رائط و آن وقت خواهیم دید تازه دچار بسی  ُروات وغیره عبارت بوده
ّ

اند از مجتهدین جامع الش

رائط بودن لیاقت شخصی را به سلطنت نمی اشکاالت گردیده
ّ

 تنها مجتهِد جامع الش
ً
رساند و  ایم مثال

أعالم علمای  هالبّته حضرت امام أمری بدان أهّمّیت را بدون هیچ قید و هیچ شرط به عهد

گردد!...... دیگر آنکه  گذاشت که در أغلب موارد مستلزم تودیع منصب مهّمی به نا أهل می نمی

د در یک وقت و در یک منطقه چنانکه 
ّ

د بوده و وجود سلطان متعد
ّ

مجتهدین عظام در هر عهد متعد

ر و محال است پس أشخاصی که در نیابت عامّ 
ّ

 علمای أعالم از حضرت امام هگفته شد متعذ

اند دالئل کافی بر صّحت قول خود ندارند و همچو منصبی در دین اسالم چه از روی نّص  قائل شده

 
ّ
صحیحه  هو نقل و چه از روی أصول، ثابت نشده است گذشته از اینکه أصحاب این رأی أدل

  نیابت مجتهدین از امامفرماید  اند.... شیخ مرتضی أنصاری در باب خمس صریحا می نداشته

)» نشده است!ثابت 
ً
ا

ّ
 (فتأّمل جد

 ٥٢وکالت ونیابِت امام باید بپردازیم به خرافات جلد  هاینک پس از فراغت از مسأل

 »!بحاراألنوار«





 

 

 

 

 

 

 

22- ن رآهباب ذکرِ م 

عی رؤیت مهدی بوده
ّ

آوری کرده است. ولی  اند جمع در این باب مجلسی قّصۀ کسانی را که مد

باید دانست رؤیِت اّدعا شده مانند دیدِن کسانی است که تعدادشان نیز بسیار بود و در اوائل انقالِب 

عی بودند سای
ّ

توان چنین  اند(؟!) آیا می گفتند، در ماه دیده می» نائب اإلمام«کسی که او را  هایران، مد

رؤیتی را معتبر دانست؟! رؤیت اینگونه افراد از قبیل رؤیت امام زمان در آباده است که شرح آن در 

) گذشت! و یا مشابه رؤیت کسانی است که دیدن امام برایشان ١٨٢(ص ٦کتاب حاضر قبل از باب 

َعفا گردآوری کرده بیشتر  سیار دارد! َعلی أِیّ حال قّصهمنافع ب
ُ

هایی که مجلسی از قول مجاهل و ض

حدس کسی است که تصّور کرده شخصی را که دیده مهدی بوده و اگر در برخی از روایات شخصی 

به ام، یا شوخی کرده یا دروغ گفته و یا خوِد ناقل، قّصه را جعل کرده و إال  به ناقل گفته من مهدی

َعفا نباشد چیزی اثبات نمی
ُ

َعفا!. صرف إّدعای یک نفر حّتی اگر از ض
ُ

 شود تا چه رسد به قول ض

 افتضاح است و یک حدیث قابل اعتنا در آن نمی
ً
توان یافت لذا  این باب نیز مانند أبواب قبلی واقعا

 تضییع وقت خوانندگان است. بسیاری از أحادیث ای
ً
ن باب، منقول از بررسی یکایک أحادیث آن واقعا

ر می )١(کافی است
ّ
 هشویم. أعداد سمت راست، شمار که قبل از بررسی سایر روایات، آنها را متذک

بحاراألنوار و أعداد سمت چپ شماره أحادیث در کافی است و نظر مجلسی  ٥٢أحادیث در جلد 

ول«هریک از أحادیث را به نقل از  هدربار قُ ، سپس تعدادی از باقِی آوریم بین الهالین می» مرآةُ العُ

 کنیم تا خوانندگان بدانند قصص این باب چه وضعی دارند. أحادیث را به عنوان نمونه بررسی می

ی  ١٣٤باب  ١١حدیث ←  ٧×
ّ

کافی است که مجلسی آن را (مجهول) دانسته و چنانکه محش

کر شده در کافی به جای » بحار«
ّ

جعفر «از غالمان شود  آمده که گفته می» سیماء«نام » نسیم«متذ

 برادر حضرت عسکری و یا از معتمدین عباّسیان بوده است!.» بن علی

                                           
 ».عرض اخبار اصول....«این احادیث رجوع کنید به  هدربار -١
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 (مجهول). ١٣٤باب  ٢حدیث  ← ٨×

 (مجهول). ١٣٤باب  ٦حدیث  ← ٩×

 (مجهول). ١٣٤باب  ٨حدیث ←  ١٠×

 (ضعیف و مجهول). ١٣٤باب  ٥و  ٤حدیث ←  ٤٥و  ١١×

 (مجهول). ١٨٣باب  ٢حدیث ←  ٢١×

 (مجهول). ١٨٢باب  ٣ث مشابه حدی←  ٢٢×

 (مجهول). ١٣٤باب  ١٥حدیث ←  ٤٣×

 (صحیح یا مجهول؟!!). ١٣٤باب  ٧حدیث ←  ٤٦×

 (مجهول). ١٣٤باب  ٩حدیث ←  ٤٧×

 (ضعیف). ١٣٤باب  ١٢و حدیث  ١٣٣باب  ٣حدیث ←  ٤٨×

 (مجهول). ١٣٤باب  ١٣حدیث ←  ٤٩×

 (مجهول).  ١٣٤باب  ١٠حدیث ←  ٥٢×

 پردازیم: دیگر می هاینک به چند نمون 

ازی«شیخ طوسی روایتی آورده که راوی آن  -١× ی فاضل گفته » أمحد بن علی الرّ
ّ

چنانکه محش

است غالی و ضعیف بوده و موثوق نیست. او روایت کرده از شیخی مجهول و او روایت کرده از 

خر این هم شد آ»!! أودی«مجهول و او روایت کرده از مجهولی به نام » علّی بن ابراهیم الفدکی«

سند؟!! این هم شد دلیل؟! همچنین از قول علّی بن أحمد الخدیجی الکوفی غالی فاسدالمذهب و 

هجری جوانی خوش سیما و خوشبو و بامهابت و  ٣٠٠روایت کرده حدود سال » أزدی«او از قول 

رائیل در تیه اس ام و مردم بیش از آنچه بنی بیان را هنگام طواف دیدم و او به گفت : من مهدیخوش

مانند و أّیام خروج من آشکار شده و این خبر أمانتی است بر  ، به حال خود نمی)١(سرگردان بودند

تو که به برادران أهل حِقّ خودت بگویی! باید گفت که هزار و صد سال گذشته ولی مهدی  هعهد

 شود مهدی مذکور دروغ گفته است. ظهور نکرده است! معلوم می

حاصل شده است. مالحظه کنید که اصل » بداء«برای حفظ آبرو بگوید  مجلسی ناچار شده

کردند با  تا چه اندازه برای اهل خرافه ضروری است و اگر این أصل را وضع نمی» بداء«

 شدند!!. (فتأّمل) های بسیار زیادی مواجه می آبرویزی

                                           
 ماندند.» تیه«اسرائیل حدود چهل سال در  مشهور است که بنی -١
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محّمد بن «از قول مجهولی از أهالی قم به نام » أحمد رازی«شیخ طوسی از همان  -٢×

عی است که مردی سیاه پوست به او گفته إن شاَء  داستانی بی» عبیدالله
ّ

سروته حکایت کرده و مد

 الله ظهور نزدیک است!!.

جاعی«شیخ طوسی از مهملی به نام  -٣× د بن علیّ الشّ د «از قول مجهولی موسوم به » حممّ حممّ

جهول نقل کرده که در راه سفر به شام نماز م» یوسف بن أحمد الجعفرِی «و او از » ابراهيم النّعامنی

خواهی  صبح او قضا شده و چون خواسته نماز بخواند، روبرو شده با چهار نفر که یکی از آنها پرسیده می

صاحب زمانت را ببینی؟ و او گفته دالئل و عالماِت او چیست؟ همان فرد گفته: چه دوست داری؟ آیا 

یا فقط بار شتر به هوا برود؟! سپس دیده که شتر با بارش به هوا رفته خواهی شتر با بارش به هوا برود  می

 متحّیرم که به نویسندگان  است!! آیا اینان می
ً
خواهند دین خدا را با همین مهمالت اثبات کنند؟! واقعا

 شیعه چه باید گفت؟ به راستی شیخ طوسی چرا چنین مهملی را در کتابش آورده است؟!.

ازی« شیخ طوسی از قول -٤×  اعتبار، نقل کرده روز وفات حضرت عسکری بی» أمحد بن علی الرّ

 حضرت عسکری نماز خوانده و  های را دیده که ردایی به خود گرفته بود و بر جناز طفل ده ساله

ها را به مصداق  ای که از آن خارج شده بود! شیخ طوسی این قّصه ای شده غیراز خانه سپس وارد خانه

ريقُ « شيشٍ الغَ لِّ حَ بَّثُ بِكُ تَشَ گرد آورده تا بگوید مهدی دیده شده درحالی که در این روایات داللتی » يَ

 اند مهدی بوده است!. اند کسی را که دیده نیست مگر براینکه چندتن از مجاهل گمان کرده

ه -٥×
ّ

مد أبونعیم محّمد ابن أح«نام  ای ازمجاهیل آورده است که کسی به شیخ طوسی از قول عد

ه حدود سی نفر بودیم که جوانی » األنصاری
ّ
با هیبت دیدیم که  -طبق معمول-گفته در مستجار مک

شناسید، او  گفته: ای قوم آیا این شخص را می» محمودی«خواند سپس شخصی به نام  دعاهایی می

ام  و دعا کرده اند: به چه دلیل؟ او گفته: زیرا من هفت سال خدا را خوانده صاحب الّزمان است! آنان گفته

به من فرموده شخصی را که  ص تا صاحب الّزمان را ببینم و بعد گفته من خواب دیدم که رسول خدا

 توان أصلی را ثابت نمود؟!!. دیدی صاحب زمان تو بوده است!! شما را به خدا آیا با این خیاالت می

یک همین باب از  هاراو در حدیث شم»! أحمد بن علی الّرازی«کند از  شیخ طوسی نقل می -٦×

 بی
ِ

خود را از قول  های حکایت کرده و این بار قّص  شده بود، قّصه» ری«نام و نشانی که وارد  قول شیخ

کند!! (چه راوی معتبری!!) قّصه از این قرار است که مجهولی به نام  نام و نشانی نقل می قزوینِی بی

عی نیابت و سفارت وارد شد» حبیب بن محّمد بن یونس بن شاذان الّصنعانی«
ّ

ه بر کسی که خود مد

سؤال کرده، جناب  ص محّمد و از باقی ماندگاِن آل» علّی بن ابراهیم بن مهزیار األهوازی«بوده به نام 
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باز ماندگاِن  های من خود بیست سال دربار  وکیل و سفیِر ناحیه جواب داده: از أمر بزرگی سؤال کرده

. (چگونه امامی که از )١(بر و أثری از مهدی نیافتمکردم أّما خ سؤال می  حضرت عسکری

پول ماِل کیست و چه  هدانست که هرکیس خبر نبود و با علم غیب می ترین نقل و انتقال مالی بی کوچک

قدر طال یا نقره در آن است در این بیست سال به یکی از ُنّواب خود نگفت که این مسکین را از 

از مردم پول طلب » ناحیه«شود و به نمایندگی از » وکیل«باخبر سازند تا او زودتر  هحقیقت مسأل

دهد او را  که به قول اینان پیوسته از غیب خبر می گوید امامی کند؟!) جالبتراینکه همین جناب وکیل می

پرسید: نشناخته و از وی پرسیده: أهل کجایی؟ گفتم: عراق. پرسید: کدام قسمِت عراق؟ گفتم: اهواز. 

شناسی؟ گفتم خودم هستم. وی از مهدی پرسیده شما کی ظهور  علّی بن ابراهیم مهزیار را می

کنید؟ او جواب داده: تا روزی که راه حج را بر شما ببندند و خورشید و ماه جمع شوند و ستارگان  می

)؟!! ٢و فالن(پیرامونشان به گردش در آیند!! گفتم: این واقعه کی خواهد بود، گفت در سال فالن 

ترین مسأله را مبهم گذاشته  خود را راحت کرده و مهم» فالن و فالن«فرمایید که با گفتن  (مالحظه می

و جالب این است که جواِب مهدی نیز مخالف سایر روایات است که ظهور او را چندین سال قبل از 

که  را تعیین کرده درحالی وقِت خروج» ابن مهزیار«دانند و جالبتر اینکه مهدِی جناِب  قیامت می

نِ التَّوقيت«بحار  ٥٢مجلسی در جلد   ، از قول صادق٦در حدیث » باب التَّمحيص و النَّهی عَ

 اند ما درگذشته وقت تعیین نکرده در آینده  روایت کرده که تعیین کنندگان وقت خروج دروغ گفته

يَّانَ  ُل  َٔ �َۡ� ﴿زمان قیامت فرموده:  هکنیم!! (فتأّمل). قرآن دربار نیز نمی
َ
 بَرَِق  فَإَِذا ٦ َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مُ يَوۡ  �

مۡ ٱ وَُ�ِعَ  ٨ َقَمرُ لۡ ٱ وََخَسَف  ٧ َ�ُ ۡ�َ ٱ [انسان نا باورانه] «]. ٩-٦امة: ی[الق ﴾٩ َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ

گردد هنگام که دیدگان [از ترس] خیره شود و ماه گرفته و تیره  پرسد که روز ستاخیز کی خواهد بود؟ پس آن می

أّما این روایت  .»و خورشید و ماه باهم جمع شوند [از مدار خود خارج شده و یا با هم برخورد کنند]

گویند مهدی قبل از قیامت  که سایر روایات میگوید زمان ظهور همان زمان قیامت است در حالی می

حافظه است که دروغگو کماند  ریزد!! بیهوده نگفته کند نه زمانی که نظام کنونی عالم فرو می خروج می

نِ التَّوقيت«زیرا این روایت مخالف است با روایت نوزدهم باب  » ناحیه«که  »التَّمحيص والنَّهی عَ

قّاتُونَ «گفته:  بَ الوَ ذِ ج فإنَّهُ إلَی اهللاِ وكَ رَ ا ظهورُ الفَ أّما ظهور فرج با خداست و کسانی که وقت « »أمّ

 در ٢٥باب  ٨تا  ٥و روایات مشابِه این روایت از قبیل حدیث  »گویند کنند دروغ می آن را تعیین می
ً
. مثال

                                           
اً  -١ ربَ عتُ لهُ خَ مِ هُ أثراً و السَ د لَ لَم أجِ  .]۱۰، ص۵۲ج :بحار االنوار[. فَ
النُّ -٢ واكِبُ وَ ِامَ الكَ استَدارَ هبِ رُ وَ مَ القَ مسُ وَ عَ الشَّ نَةِ كذا وكذااِجتَمَ .... يفِ سَ ومُ  !!.جُ
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شود آقا  گویند! معلوم می سه بار فرموده: تعیین کنندگاِن وقت ظهور، دروغ می  امام باقر ٥حدیث 

 در این مهدِی روایت باال، دروغ گفته است!! دیگر آنکه این جناب وکیل آن
ّ

قدر رندی نداشته که الأقل

مضحک را نقل کرده است!! و از  هلت و نیابِت خود را از قول مهدی نقل کند، بلکه یک مکالمقّصه وکا

ت نیابت، آنجا که دروغگو کم
ّ

محّمد ابن ابراهیم «را به پسرش » مهدی«حافظه است در طول مد

ید گفت برای خود نیابت بتراشد!!! با )١(اعتبار ای بی معّرفی نکرده و طفلک مجبور شده با قّصه» مهزیار

 ٢٨گل دیگری که این جناب نائب به آب داده، حدیث  فغان از این ُنّواب گیج و حواس پرت!! دسته

ی فاضل دربار» ذكر مَن رآهُ «باب 
ّ

 شاذ و مشابه  هاست که محش
ً
ا

ّ
آن نوشته است : این حدیث جد

 های] مقامات حریری و نظایر آن است!. خیاالت داستان نویسان و [قّصه

ازی«اعتبار  راوی بیبازهم  -١٢× ذر أحمد  أبی«روایت کرده از مجهولی به نام » أمحد بن علی الرّ

کند که وی گفته به  مذهب بوده، نقل میو او از فرد مجهولی که بنابه اّدعای ُروات، زیدی» سوره بن أبی

کردم  میسفر  -گویا نزدیک سامّراء است و قصر خلیفه در آن منطقه قرار داشته-» حیر«قصد رفتن به 

هایی که جوان به  مذهب با نشانیکه به جوان خوشرویی برخوردم و با او گفتگو کردم. این مرد زیدی

ام شیخ طوسی » محّمد بن الحسن«ای پول گرفته و چون جوان به او گفته من  او داده، رفته و از خانه

ع دارد که ما قبول کنیم او مهدی بوده است! و حّق نداریم بگوییم 
ّ
بسیار » حّمد بن الحسنم«توق

است و چرا باید قول کسی که خودش حضرت عسکری و پدر و پسرش را قبول ندارد، حّجِت وجوِد 

 از کجا بدانیم که این قصه را از قول او نساخته
ً
 اند؟. مهدی بدانیم؟! اصال

 اعتبار است که از قول ُزهری که از أهل سّنت بوده نقل شده تا به حدیثی مرفوع و بی -١٣×

ت ِبِه األعداءُ «گمانشان مصداق 
َ

ِهد
َ

 ما ش
ُ

ضل
َ

زند  باشد!! أّما از آنجا که دزدناشی به کاهدان می» الف

وا !! )٢(اند که نه موافق رأی أهل سّنت است و نه موافق رأی شیعه قولی از جانب او نقل کرده فاعتَربِ

 .يا أولی األبصار
تی با او معاشرت و به (شاید نا» َعمری«گوید نزد  می» زهری«در این قّصه 

ّ
ئب دّوم) رفتم و مد

وی خدمت کردم و سپس از صاحب الّزمان پرسیدم جواب داد وصول به او میّسر نیست (البّته 

شود!) من التماس و خضوع کردم، گفت :  دکاندار هرچه بیشتر ناز کند، اشتیاق مشتری بیشتر می

                                           
را مجهول دانسته که از انواع نامعتبر حدیث است. رجوع شود به  ۱۸۲باب  ۵حدیث » مرآُة الُعقول«مجلسی در  -١

 . ۸۰۰ص » عرض اخبار اصول....«

 استفاده کنند!. »اشتباه کاتب«اند طبق معمول از بهانه بسیار رایج  به طوری که مجبور شده -٢
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ری بیشتر چاپلوسی کرده ناممکن گفت وصول ممکن نیست چون مشت که می فردا صبح بیا (کسی

مرا نزد جوانی خوشرو و خوشبو که مانند تّجار به نظر » َعمری«ممکن شده!!) صبح فردارفتم و 

که هنگام ای شد درحالی رسید برد، من از او سؤاالتی پرسیدم که او جواب داد سپس وارد خانه می

عشاء را چندان تأخیر افکند تا آنگاه  که نماز گفت : ملعون است، ملعون است کسی ورود به خانه می

 که ستارگان شب کامال آشکار شوند..... الخ.

رسیده این است که:  ص متأّسفانه آقا مهدی دچار اشتباه شده!! زیرا آنچه از رسول خدا

رَ ال« ونٌ مَن أخّ ومُ ـملعُ معلون است کسی که نماز مغرب را تا وقتی که « »مغربَ حتّی تَشتَبِكَ النُّجُ

که درمورد نماز عشاء الأقل به نظر تعدادی از فقها  درحالی. »آسمان پرستاره شود، به تأخیر اندازد

�َوال ل«که فرموده:  ص کنند به این حدیث رسول خدا تأخیر آن أفضل است و این گروه استناد می
رُت الِعشاَء إىل نِصِف اللَيل (ثُلُِث اللَّيل) ت و دشواری  اگر«» أن أُشقَّ ىلَع أمَّيت ألخَّ

ّ
[بیم] مشق

 .)١( »افکندم بر أّمتم نبود نماز عشاء را تا نیمه شب (یا تا یک سّوم شب) به تأخیر می

ازیِ « -١٤× ه بی» أمحد بن علی الرّ
ّ

ای از مجاهیل که شاید خودش اسامی  اعتبار از قول عد

حکایت کرده.  »سهل اسماعیل بن علی نوبختی أبو«مذکور را جعل کرده باشد دروغی را از قول 

پرسیم مگر در  اش به سوی آسمان بود!! می گوید مهدی در حال سجده انگشت سّبابه أبوسهل می

سجده هر دو دست بر زمین نیست پس چگونه در حال سجده یک دست یا انگشت مهدی به سوی 

» ن روححسین ب«بارد! ولی چه باک که به هر حال به نفع  آسمان بوده؟! دروغ از سراسر این قّصه می

 بوده است.» أبوسهل نوبختی«خواهد بود که از بستگان 

است! که همان راوِی غالِی حدیث قبل یعنی  ١٤این حدیث  هشمار» بحار«در  -مکّرر ١٤×

عیان نیابت موسوم به » أحمد رازی«
ّ

ای  قّصه» محّمد بن جعفر األسدی العربی«از قول یکی از مد

به بعد نیز آورده راوی آن  ٨١ هصفح» بحار« ٩١ر جلد حکایت کرده است. این قّصه را مجلسی د

الع از کیفّیت این قّصه رجوع کنید  چه غّسانی باشد چه اصفهانی، مجهول و بی
ّ

اعتبار است. برای اط

 ).٤٧تا ٤٣(ص » تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن«به تحریر دّوم 

حدیث در  هیک عدد از رتب آوریم که می» بحار«مذکور در  هأحادیث این باب را با همان شمار

 :این باب، کمتر است

ه«روایت کرده از مهملی به نام » فّهام«مهملی به نام  -١٥×
ّ

که او » أحمد بن محّمد بن بط

                                           
 ..۱۴۶، ص۳: جوسائل الشیعة -١
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 بی قّصه
ً
خواهد بگوید!! حیف از عمر که صرف  سروته حکایت کرده و معلوم نیست چه می ای کامال

 این أباطیل شود!.

احمد بن «گوید  مهمل که در نقل این روایت منفرد است، می» علّی بن عبدالله الوّراِق « -١٦×

عِی نیابت بود و اّدعای  گفته که من خودم به تنهایی مهدی را دیده» اسحاق
ّ

 این آقا خود مد
ً
ام! أّوال

 در خبر 
ً
عی به نفع خود، مسموع نیست. ثانیا

ّ
گفته شده  ]٨٧، ص٥٢ج :بحار[» سعد بن عبدالله«مد

که در والیت » حلوان«در سه فرسخی   قبل از وفات حضرت عسکری» أحمد بن اسحاق«که 

 و نقیض گویی ابایی ندارند.
ّ

ابان از ضد
ّ

 کرمانشاهان است درگذشت و در همانجا دفن شد!! کذ

ر علوی«جالب است که  -٢٩و  ٢٤و  ١٧×
ّ

اشی مجهول از پدرش و او یگوید ابن الع می» مظف

و او از مهملی به » علّی بن الحسین (الحسن) بن هارون«مهمل و او از » م بن محّمد البلخیآد«از 

» یعقوب بن منفوس (منقوش)«و او از مجهولی به نام » جعفر بن محّمد بن عبدالله بن القاسم«نام 

گفته که من مهدی را در دامان پدرش دیدم. سپس پدرش گفت پسرکم داخل خانه شو. وی در 

نگریستم داخل خانه شد. پدرش به من گفت: یعقوب داخل خانه را ببین. من  او را می که حالی

ابان غیب و نامرئی می
ّ

که شود! درحالی داخل خانه شدم کسی را ندیدم!! معلوم است مهدِی کذ

ر علوی«تر اینکه کاش  شدند! أّما عجیب غیبت و نامرئی نمی  پیامبر و علی
ّ

قدر عقل  آن» مظف

 سفیر باید با  داشت که می
ً
عِی نیابت و سفارت بود و طبعا

ّ
این قّصه را نقل نکند زیرا خودش مد

مهدی مرتبط بوده و او را دیده باشد نه اینکه با چند واسطۀ مجهول و مهمل از وجود مهدی خبر 

گفت!!  دهد!! البّته او بسیار أحمق است زیرا روایت کرده که مهدی شب دّوم والدتش سخن می

گوید؟! البد خواهد گفت: همچنانکه  حال اگر بپرسیم چگونه طفل دوشبه سخن می )٢٤(حدیث 

ع داشت که بفهمد آن  حضرت عیسی
ّ
حضرت  در گهواره سخن گفت. و البّته از او نباید توق

 چنانکه بارها 
ً
 اصوال

ً
پیامبر بود و مهدی پیامبر نبوده وقیاس َنِبّی با غیرَنِبّی صحیح نیست. ثانیا

را از » عبدالله سوری«توان به غیرخودشان نسبت داد. وی همچنین  عجزات انبیاء را نمیایم م گفته

 ذکر نشده است. ٢٦که نامش در حدیث اند درحالی را دیده» مهدی«کسانی شمرده که 

ّنی به  -١٨×
َ
گفته من مهدی را دیدم و لباسش را کنار زدم و دیدم » هارون أبی«فرد ناشناسی ُمک

به مختون بودن امام شک داشته که خواسته با چشم خود ببیند؟!) حال باید از مختون است (مگر 

 کند؟. نام و نشان چه چیزی را ثابت می مردی بی همجلسی و أمثال او پرسید گفت

محّمد بن عثمان «ضعیف از قوِل فزارِی ضعیف و جاعل حدیث از قوِل » یهماجیلو« -١٩×

در منزلش پسر   چهل نفر بودیم که حضرت عسکری کند که ما (نائب دّوم) نقل می» الَعمری
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که اینان در روایات خود خود را به ما نشان داد و گفت پس از امروز او را نخواهید دید. درحالی

د او را مخفی می می
ّ
داشتند ولی در این حدیث او را به چهل نفر  گویند حّتی اسم او را نبرید و حّتی تول

در قرن سّوم برای شهری مانند سامّراء عدد کمی نیست. دیگر آنکه هر دو دهند که این تعداد  نشان می

ِل خود را ببینند و از او توقیع بگیرند و در » َعمری«
ّ
عی نیابت و سفارت بودند و الزم بود که موِک

ّ
مد

ه دیده  هإّدعا کرده که امام را در خارج از خان» َعمری«أخبار دیگر همین 
ّ
حضرت عسکری و در مک

 ).٢٥اند! (مانند حدیث  اند در موقعّیتی دیگر مهدی را دیده یگر آنکه دیگران نیز اّدعا کردهاست! د

ین«براستی نگارنده در حیرتم از عقل شیخ صدوق که خودش در  -٢٦×
ّ

ثبت کرده » کمال الد

همین باب) و  ١٩بینید (حدیث  که مهدی را به چهل نفر نشان دادند و گفتند پس از امروز او را نمی

که قائل به جبر و تشبیه بوده و از ضعفاء نقل » محّمد کوفی«باز خود او این حدیث را آورده و از قول 

 اند!!. نفر او را دیده ٦٥گوید:  )، می١کرده( می

اند زیرا  چهل نفره مهدِی موهوم را دیده هنفر قبل از جلس ٢٥توان گفت  بدیهی است که نمی

عی رؤیت م ٢٥بسیاری از این 
ّ

هستند! (فالتجاهل)   هدی بعد از حضرت عسکرینفر مد

 جالبتر اینکه در این حدیث نام نائب سّوم و چهارم ذکر نشده است!.

 کتاب حاضر. ٢٤٣ هرجوع کنید به صفح -٢٧×

ی فاضل دربار -٣٢و  ٢٨×
ّ

 و مشابه خیاالت  ٢٨حدیث  همحش
ّ
فرموده: حدیثی شاذ

است! این احادیث داللت دارد مهدی برادِر داستانپردازان و قصص مقامات حریری و نظایر آن 

ر محشی محترم در صفح
ّ
 هغائبی به نام موسی دارد!! و در مورد حدیث أخیر نیز رجوع شود به تذک

 ».بحار األنوار« ٥١جلد  ٤٣و  ٤٢

قّصۀ این باب را بیان کردیم و اگر بخواهیم باقی أخبار این باب را بیاوریم  ٥٥تا اینجا تعدادی از 

 تضییع عمر است زیرا  بسیارمفّصل می هم کتاب
ً
در آنها حّتی یک حدیث شود ومهمتر اینکه واقعا

!!! قصص این باب مانند حکایت مادربزرگهاست که برای خواب کردِن أطفال نامعیوب وجود ندارد

کند، غیب  از درهای بسته عبور می» مهدی«ها  قّصه این گویند و برخی حّتی مضحکتر است!! در می

!! و در )٢(مدینه قصر دارد» صابر«دهد در  کند، مریض شفا می شود، سنگریزه را طال می ئی میو نامر

                                           
 .۹۶الحدیث ص فةو معر ۹۸ص «  زیات و زیارتنامه«برای آشایی با او رجوع کنید به  -١

گویند ُجز در کوهها و بیابانها اقامت  همین باب می ۶ هگویند از خوف قتل غائب شده و یا در قّص  از یک سو می -٢

صورت چگونه ُعّمال خلیفه به آنجا حمله و  ؟. در اینقصر دارد» صابر«گویند در  کند و از طرف دیگر می نمی

 کنند؟!. برای دستگیری او اقدام نمی
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گرداند! زنی سّنی را کور و سپس بینا  دندان شکسته و افتاده را به حالت قبل برمی ٥٥ هشمار هقّص 

فداری کرده فلسطین سرکسی را که ازمعاویه طر هدهد. در غّز  سازد! چند افلیج و نابینا را شفا می می

 یکی از طرفداران علی بود، می
ِ

دهد!  او را شفا می  ُبرد! و با یک دست کشیدن برسر مجروح

 شود!! و....... . دهد که آبش تمام نمی ظرفی آب به چند تشنه می

 
ً
 صوفأّوال

ً
و حّتی ِفَرِق -ه ی: مشابه این معجزات و کرامات و عجائب را ِفَرِق باطله خصوصا

های  های مهدی موهوم کمتر نیست. چرا قّصه اند که از قّصه بزرگان خود نقل کردهاز  -غیرمسلمان

 .)١(مهدی را قبول کنیم و آنها را رّد کنیم؟

 
ً
  ها را باور کند. حضرت ابراهیم تواند این قّصه نمی ص پیامبر هآشنای به قرآن و سیر ثانیا

  ﴾٨٠ فِ�ِ �َشۡ  َ�ُهوَ  ُت َمرِۡض  �ذَا﴿گوید:  می
ُّ

و چون بیمار شوم پس اوست که شفایم « ].٨٠عراء: [الش

چون به مدینه مهاجرت فرمود تعدادی  ص خدادهم. رسول و خودم خویشتن را شفا نمی. »بخشد

ُحد«از صحابه بیمار و دچار تب شدند و یا در جنگ 
ُ
حضرت شکست و لبش  دندان مبارک آن» ا

مبارکش خورد که تا یک ماه درد داشت أّما پیغمبر نه دندان خود را به  همجروح شد و ضربتی بر شان

مجروحین بدر و  ص جایش برگرداند و نه بیماران را با یک حرکت دست شفا بخشید. رسول خدا

ُحد را نیز با حرکت دست شفا نداد. (فتأّمل). امام زین العابدین
ُ
روز عاشورا تب داشت أّما   ا

به انسداد روده مبتال شد و یا به قول شما انگور یا اناز  حضرت رضا پدرش او را شفا نداد.

 مسموم خورد و خود را شفا نداد! و هکذا..... .

 
ً
و«خواند:  می در أدعیه ازجمله جوشن کبیر ص خدا: رسولثالثا ی املَرضی إال هُ ُجز « »اليَشفِ

گیرند  مشرکین فرموده وقتی در تنگنا قرار می هقرآن کریم دربار. »دهد خدا کسی بیماران را شفا نمی

گویند اگر خدا ما را از این گرفتاری برهاند شاکر او خواهیم بود و یا  خوانند و می خدا را به زاری می

رستد، پس از  خوانند ولی چون به خشکی می شوند ُجز خدا را نمی وقتی در دریا دچار طوفان می

، ٦٧و  ٦٦، اإلسراء: ٦٤و  ٦٣(األنعام: دانند!  ت خود دخیل مینجات یافتن، غیرخدا را نیز در نجا

شود که اگر در خشکی و در حال أمنّیت همان حاِل گرفتاری در دریا را  معلوم می ).٦٥العنکبوت: 

 هداشته باشند، موّحداند و إال خیر. ما اگر بخواهیم آیات قرآن را راجع به این موضوع بیاوریم و مسأل

 شود. خاّص إلهی را ذکر کنیم تکرار مکرّر و مطلب طوالنی میإذن عاّم و إذن 

                                           
 .۲۴۰تا ۲۳۱ص » تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن«ضرور است که مراجعه شود به  -١
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» سعد بن عبدالله أشعری«را دیده » مهدی«یکی ازکسانی که به نقل مجلسی و از قول صدوق 

حکایتی  را با حضرت عسکری» سعد«بعضی از أصحاب ما مالقات  است! أّما نجاشی فرموده

» ابن عیسی«به واسطه نوفلی أّما » أحمد بن عیسی«دانند. به هر حال صدوق نقل کرده از  جعلی می

که او نیز مجهول ومهمل است! او نقل » أحمد طاهر القمی«مجهول الحال است! او نقل کرده از 

یب«کرده از 
ّ

که » احمد بن مسرور«که ضعیف و غالی است. و او نقل کرده از » انیمحّمد بن بحر الش

نقل کرده » سعد بن عبدالله«کنید که صدوق، حدیث را به پنج واسطه از  مهمل است!! مالحظه می

ر داده صدوق همواره أحادیث خود، از 
ّ
ی محترم تذک

ّ
که مطابق روش صدوق نیست و چنانکه محش

و یا از هر دو نقل » محّمد بن الحسن الولید«باشد و یا از  را با یک واسطه که پدرش» سعد«

کند. اشکال دیگر اینکه سه نفر از این پنج واسطه مجهول و مهمل و یکی از آنان غالی است، و  می

را » سعد بن عبدالله«این خبر در نهایت ضعف است. اشکال مهمتر اینکه علمای رجال و حدیث، 

اند و از کسانی که معجزه دیده باشند به  روایت کرده باشند، نشمرده کسانی که از امام زمان هدر زمر

خواهد برای امام معجزه بتراشد! اشکال دیگر اینکه  که در این خبر می اند در صورتی حساب نیاورده

 » احمد بن اسحاق«در این خبر نقل کرده که 
ّ

در زمان حضرت عسکری فوت شده است. و این ضد

زنده   اند! که سالها پس از حضرت عسکری ز ُنّواِب امام زمان شمردهاخباری است که او را ا

که  کرد درحالی گوید صاحب األمر با انار طالیی بازی می بود. اشکال دیگر اینکه در این خبر می

ِی فاضل اشاره کرده کلینی از قول حضرت صادقهمان
ّ

روایت کرده که فرموده:   طورکه محش

أّما  )١٥، حدیث ١٢٨(باب زطفولّیت أهل بازی و لهو و لعب نیست صاحب این امر(= امامت) ا

گوید پدر طفل که مشغول نوشتن بود برای اینکه وی مانع  جالبتر اینکه در همین قّصه از یک سو می

انداخت تا طفل برود وآن را بگیرد ومشغول شود و از سوی  نوشتن نشود انار طال را روی زمین می
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داد!!!  داد و سؤاالت کالمی و فقهی مهمان را جواب می ور از غیب خبر میگوید طفِل مذک دیگر می

در منزل امام امتیازی برای امام نیست.  -که بسیار گرانقیمت خواهد بود-به اضافه داشتن انار طال 

که ُجز خدا  اشکال دیگر آنکه در این خبر امام زمان راجع به امواِل مردم از غیب خبر داده درحالی

پیرزنی را در کیف  هجام» احمد بن اسحاق«داند. و به عالوه در این حدیث گوید  ت نمیکسی غیب

کند و او  دستی خود جاگذاشته و فراموش کرده بود برای امام بیاورد و امام آن را از او مطالبه می

 یابد! شما را به خدا شود تا اینکه به هنگام نماز جامه را در زیرپای حضرت عسکری می محزون می

ماند به این  اند، انسان متّحیر می مالحظه کنید چه خرافاتی به نام اسالم ساخته و پرداخته

پرسیم مگر امام شما باالتر از رسول خدا است؟!، چنانکه در کتب  دروغپردازان چه بگوید، می

 ص بنی المصطلق که عائشه نیز همراه رسول خدا همعتبِر سیره مذکور است در مراجعت از غزو
نهادند  در بین راه برای یافتن گردنبندش از قافله فاصله گرفت و کسانی که هودجش را بر شتر میبود 

چون بیش از دو نفر بودند متوّجه سبکی هودج نشدند و ندانستند کسی در هودج نیست لذا قافله 

که حرکت کرد و از منزلگاه دور شد چون عائشه به منزلگاه قافله بازگشت کسی را ندید و دانست 

تی گذشت و مردی به نام 
ّ

صفوان بن «جامانده لذا همانجا منتظر نشست تا به دنبال او بیایند. مد

ل
ّ

که کارش این بود که از پس قافله بیاید، به منزلگاه رسید و دانست که عائشه جا مانده است » معط

داشت وی را باز  لذا شترش را آورد و عائشه بر شتر نشست و صفوان درحالی که افسار شتر را به دست

 ص گرداند. منافقین گمانهای ناروای خود را میان مردم نشر دادند و کار بدانجا رسید که رسول خدا
ت یک ماه به عائشه کم لطف بود تا اینکه آیات 

ّ
  هسور ٢٠تا  ١١مرّدد و به مد

ً
نور نازل و عائشه کامال

شت و تا قبل از نزول وحی از از جا ماندن عیالش خبر ندا ص تبرئه شد. به هرحال رسول خدا

ابین از جا ماندن جام بی
ّ

 ص فالن پیر زن خبر دارد!! رسول خدا هگناهی او مطمئن نبود ولی امام کذ
ابین از 

ّ
هنگام هجرت طّی األرض نکرد و با زحمت فراوان خود را به مدینه رساند ولی امام کذ

 ند!.تواند أموال مردم را نزد خود حاضر ک فرسخها راِه دور می

اشکال دیگر اینکه در این حدیث قائل به رجم شده و گوید خدا به رجم (= سنگسار) أمر کرده 

ظۡ  َ�َمنۡ ﴿است. و این افتراء به خداست و خداوند فرموده: 
َ
نِ  لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ مِمَّ ُِضلَّ  اَكِذبٗ  �َّ ِ�ّ 

هیچ دانشی بر خداوند دروغ  که بیستمکارتر از آنپس کیست « ].١٤٤[األنعام:  ﴾ٍ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّاَس ٱ

گویید خدا به رجم  رجم مورد اختالف فقهاست پس چگونه می ».بسته تا مردم را به گمراهی کشاند

ْ  َوَ� ﴿دانید که خدا فرموده:  أمر فرموده است؟! آیا نمی ٰ  تَتَّبُِعوا يۡ ٱ تِ ُخُطَ�  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  ۥإِنَّهُ  ِن� َ�ٰ لشَّ
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بِ�ٌ    إِ�ََّما ١٦٨ مُّ
ۡ
ِ  ُمرُُ�ميَأ وٓ ٱب ٓ َفحۡ لۡ ٱوَ  ءِ لسُّ ن ءِ َشا

َ
ْ  َوأ ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُوا [البقرة:  ﴾١٦٩ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

دهد.....که  گامهای شیطان را پیروی مکنید که او دشمن آشکار شماست وشمارا فرمان می« ].١٦٩-١٦٨

َ�ُقولُونَ ﴿و بارها در قرآن با استفهام توبیخی (انکاری) فرموده: . »خدا نسبت دهیددانید به آنچه را نمی
َ
� 

ِ ٱ َ�َ   .»دهید؟ دانید [از خداست] به خدا نسبت می آیا چیزی را که نمی« ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

گوید منظور  مریم است که می هدر اّوِل سور» كهيعص«حروف  هاشکال دیگر این حدیث دربار

از کاف، کربال، و منظور از ها، هالک عترت، و یاء یزید و عین عطِش حسین و صاد صبر اوست. 

است که فرموده هر   این نیز صحیح نیست و مخالف قول مفّسرین و مخالف قول حضرت علی

عه یکی از اسامی و صفات خداست. بنابراین منظور از 
ّ

این است که » عصكهي«یک از حروف مقط

مریم صفات خود را یاد نموده تا بدانیم آنچه در این سوره آمده حق است. (رجوع  هخدا در اّول سور

 کتاب حاضر). ١٩٨ هشود به صفح

باشد و إال در این خبر اشکاالت  به هرحال آنچه ذکر شد بعضی از اشکاالت این خبر می

» سعد«همین مقدار اکتفا کردیم. همین بسیاری هست که مخالف آیات قرآن است، ولی ما به 

قـال«کتابی نوشته به نام  رَ قاالتُ والفِ که در آنجا ذکری از دیدن صاحب األمر نکرده، اگر این » مَ

 در آنجا ذکر می
ً
محترم صدوق چنین خبر مفتضحی را در  هنمود. خوانند خبر صحیح بود قطعا

ين« بود و یا اندکی از  الزم مأنوس می با قرآن به قدرپرسیم آیا اگر صدوق  آورده و ما می» كاملُ الدّ

 کرد، ممکن بود چنین خبری را در کتابش بنویسد؟!. عقل خود استفاده می
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ل و اسبابی شمرده که هیچ یک صحیح نیست و اخباری مجلسی در این باب برای 
َ
غیبِت مهدی ِعل

 أئّمه مخالف قرآن و سّنت رسول
ً
سخنی  ص از أئّمه نقل کرده که موافق با عقل و قرآن نیست و قطعا

ابان و جّعاالن آن اخبار را جعل کرده نمی
ّ

ر علمای ما  گویند بلکه کذ
ّ
اند. أّما تعّصب مذهبی مانع تفک

اند: أخبار ما را با قرآن و سّنت بسنجید  که خود أئّمه گفته کنند. درحالی این روایات دفاع میشده و از 

لی را که برای غیبت ذکر شده ذکر می
َ
کنیم و با عقل و قرآن  و اگر موافق نبود از ما نیست. اکنون ِعل

السنجیم تا خواننده خود قضاوت کند. قطع نظر از اینکه راویان این أخبار یا ا می
ُ

اند یا از  ةز غ

ابین!! البّته بایددرنظر داشت
ّ

که عدم امکان تردید دراینکه أصحاب أئّمه، امام بعدی مجهولین ویا ازکذ

پرسیدند امام بعدی کیست؟ ـ أحادیث بسیاری در  شناختند و معاصرین هر امام از وی می را نمی

ت اسماعیل برادر بزرگتر حضرت درگذش همسأل هداردـ به اضاف هکافی هست که داللت بر این مسأل

قبل از  قبل از حضرت صادق و درگذشت سّید محمد برادر بزرگتر حضرت کاظم  کاظم

و  )١( فوت حضرت صادق و درگذشت سّید محمد برادر بزرگتر حضرت عسکری قبل از امام هادی

شد دالئلی است  به بعد میان شعیان واقع می  انشعایات گوناگونی که از زمان حضرت باقر

قاطع بر اینکه شارع، دوازده امام را به این صورت که امروز درمیان ما شائع است به أّمت معرفی 

 از قول حضرات 
ً
نفرموده و أحادیث مربوط به داوزده امام و امام قائم (پسر حضرت عسکری) بعدا

 به  حّتی اگر سند اینگونه روایات نامعیوب می دیگر، جعل شده است، لذا هصادقین و یا أئّم 
ً
بود طبعا

 شد. (فتأّمل) سبب مخالفت با قطعّیات تاریخ، موجب اعتبارشان نمی

ت و حکمت غیبت مهدی را بیان کند. البّته در صفحات  ٢٢مجلسی در این باب 
ّ
حدیث آورده تا عل

 أحادیث او را بررسی کنیم.  ایم أّما ناگزیریم گذشته غلط بودن این تشّبثات را بیان کرده
ً
در اینجا مختصرا

                                           
 و فصل شد!!.» بداء« هاین دو واقعه با طرح مسأل -١

ّ
 حل
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ت غیبت معلوم نبوده  اند: قسم أّول آن دسته از أحادیثی است که می أحادیث این باب بر دو قسم
ّ
گویند عل

شود جاعلین أحادیث از  ) معلوم می٧و٤و سّری است از أسرار إلهی که نباید از آن سؤال شود!! (أحادیث 

ت غیبت را بیان می اند و نمی دهمجعوالت یکدیگر مطلع نبو
ّ
کنند، در  دانستند أحادیثی جعل شده که عل

ت غیبت معلوم است  نتیجه زحمات یکدیگر را به باد داده
ّ
چنانکه أحادیث قسم دّوم -اند!! زیرا اگر عل

ت و حکمت غیبت مجهول و سّری از أسرار إلهی است که نباید از آن  چرا شما می -اند گفته
ّ
گویید عل

ت لزومی ندارند؟!.سؤا
ّ
ت غیبت را تبیین فرموده، پس چرا گفتند سؤال از عل

ّ
 ل کرد؟ و اگر شارع عل

ِ َ�ٰ  قُۡل ﴿فرماید:  که میشریعتی البّته   دۡ  َسبِيِ�ٓ  ۦِذه
َ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ إَِ�  ا َّ�  ٰ ۠  بَِصَ��ٍ  َ�َ نَا

َ
َبَعِ� ٱ َوَمنِ  � َّ�﴾ 

است که با بینش [و آگاهی مردم را] به سوی خداوند فرا [ای پیامبر] بگو این طریقت من « ].١٠٨[یوسف: 

 �ِرُ بََ�ٰٓ  َذاَ�ٰ ﴿قرآن فرموده:  هو دربار. »خوانم. من [چنین ام] و هر که مرا پیروی کند [نیز چنین است] می
است برای این [قرآن آگاهیها و] بینشهایی « ].٢٠ة: ی[الجاث ﴾٢٠ يُوقِنُونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  ةٞ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  لِلنَّاِس 

 ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿و فرموده: . »آورند مردم و رهنمون و رحمتی است گروهی را که یقین می
مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ

ُ
و در پِی آنچه « ].٣٦[اإلسراء:  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ  َ�نَ  �َِك أ

 -مردم را  .»که همانا گوش و چشم و دل، همگی، در این [کار] مسؤول اندبدان دانش نداری مرو 
ً
خصوصا

 کند. (فتأّمل). به ایمان کورکورانه و اسرار غیر قابل سؤال دعوت نمی -)١(در أصول إعتقادی

اند به مجهول بودِن حکمت و غایت  در أحادیث قسم أّول مجهول بودن سبب غیبت را قیاس کرده

از  !! و کشتن غالم و تعمیر دیوار توسط عبد عالم برای حضرت موسی معیوب ساختن کشتی

و او از » احمد مدائنی«مجهول از مجهولی به نام » ابن عبدوس«جمله حدیث چهارم این باب که 

 نقل کرده أّما حقیقت آن است که : » عبدالله الهاشمی«مجهولی موسوم به 

 
ً
م و تبعّیت حضرت کلیم الله هاند زیرا مسأل کردهالفارق : برای فریب عوام، قیاس معاّوال

ّ
  تعل

ّمتش نداشت و حتی 
ُ
 ربطی به اعتقادات ا

ً
از عبدعالم، مربوط به حضرت موسی بود نه أّمتش و أصال

جاهل)  هارون  به حضرت
َ
الت

َ
 نیز ارتباط نداشت.(ف

 
ً
شرط کرد و ُهشدار داد که صبرکردن  -کهف آمده است هچنانکه در سور-: با اینکه عبدعالم ثانیا

أّما حضرت موسی قبل از  )٢(بسیار مشکل است و توفیق موسی را بعید دانست هبر أمر مجهول الغای

                                           
 صول إعتقادات است.به قول علمای ما إمامت و مسائل مربوط به آن از أ -١

ّو رحیم که به بیش از  -٢
ُ

 از -» وسع«خداوند رؤوف َعف
ّ

: ةکند [البقر تکلیف نمی -است» طاقت«که أدنی و أقل

  اولواالعزم نیست؟!. ِّخواهد که در طاقت نبی ]. چگونه أمری را از بندگان عادی می۲۸۶
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اینکه هدف و حکمت أعمال او را بداند با آنها موافق نبود و پس از اینکه بر او مکشوف شد پذیرفت 

  عالم، عاقبت، غرض و هدف أعمالش را به خود موسی تر از همه آن است که عبد أّما مهم

 گفت نه به دهها نسل پس از او!.

 
ً
م کند ولی ثالثا

ّ
: حضرت موسی پیغمبر بود و به وی أمر شد که از عبدعالم پیروی و از او تعل

اعتبار او پیروی کنید، شما نیز ُجز  خدا به أّمت اسالم أمر نفرموده که از شیخ طوسی و روایات بی

ه وایت چیزی به ما عرضه نکردهر
ّ

اند  هایی نقل کرده ای خرافی و کم سواد قّصه اید. مالحظه کنید عد

 کنند!. و نویسندگان ما بر أثر تعّصب، قول آنها را قبول کرده و بر آنها اصرار می

اند که او کسی است که  نیست و اینکه شهرت داده» خضر« بدان که درقرآن کریم نامی از تذکر:

عمر  های دیگر) نوشید و عمر جاودان یافت ـ متأّسفانه گاهی افسان حیات (؟! خرافه هب چشماز آ

و هیچ ارتباطی به دهندـ از مشهورات بین عوام است  نیز نسبت می  جاوید را به حضرت الیاس

لکه ب-او سعی بلیغ کرده و عوام  ه. متاّسفانه شعرا و صوفّیه در ترویج نام و افسانقرآن کریم ندارد

اند و إال دلیل عقلی یا شرعی بروجود او ندارند! صوفّیه او  را فریفته -تعدادی از علما و نویسندگان ما

شمارند و به این موجود خیالی  را مظهر کامل ولّی و مراد و مرشد و نیز مظهر علم به باطن(؟!) می

 اند!!. دلخوش

ۖ �ُۡ ٱ لَِك َ�بۡ  ّمِن لِبََ�ٖ  َناَجَعلۡ  َوَما﴿أّما این خرافه با قرآن موافق نیست که فرموده:  فَإِيْن ۡ�َ
َ
 أ

ونَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�ُهمُ  ّمِتَّ  ٓ  ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  ٣٤ ِ�ُ ۡ ٱ �َِقةُ َذا و ما پیش از تو برای هیچ « ].٣٥-٣٤[األنبیاء:  ﴾تِ َموۡ ل

جانی مرگی] مقّرر نداشتیم آیا اگر تو بمیری پس آنان جاودانه خواهند بود؟! هر  انسانی جاودانگی [و بی

نکره و در سیاق نفی و در نتیجه،  »بشر«شریفه، لفظ  هباید توّجه داشت که در آی. »مرگ است هچشند

اند هم عیسی و هم إلیاس، تا چه رسد به  رساند که تمام انبیاء از دنیای فانی رفته عام است و می

 هدر غزو ص خضر موهوم! (فالتجاهل) و نیز چنانکه در کتب معتبر سیره مذکور است رسول خدا

در » شوی پروردگارا اگر این یاران و یاوارنم هالک شوند در زمین عبادت نمی«عرض کرد: » بدر«

زنده بودند و به عبادت خدا اشتغال   موهوم و یا حضرت إلیاس» خضر«که اگر  حالی

دود باشند(؟!) مر می» حضر«گفت. بنابراین أحادیثی که دارای  داشتند، پیغمبر خاتم چنین نمی می

.(

 خواهند بود (فتأّمل ِجدا

ت غیبت را بیان می
ّ
ت غیبت  قسم دّوم روایاتی استکه عل

ّ
کنند و برخی ُسَنِن جاری در انبیاء را عل

 مردود است زیرا هیچ یک از انبیاء غائب نشدند.  ) درحالی٣ اند (خبر دانسته
ً
که این بهانه کامال

 وجود و والدتش مشکوک نبود. 
ً
 اگر از مصر غائب شد در َمدَین ظاهر بود. حضرت موسی أّوال

ً
ثانیا
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 اگر به میقات رفت و ده روز دیرتر از موعدی که گفته بود، مراجعت کرد، به هر حال به همان مردِم 
ً
ثالثا

وعده داده شده، بازگشت نه دهها نسل پس از ایشان! اگر حضرت یوسف از کنعان غائب بوده، در 

ندان خود و بر زندانبانان ظاهر بود. اگر حضرت ابراهیم از شهر و دیار مصر بر مردم و در زندان بر همب

ه رفت در  هشد و برای انجام مأمورّیِت تعمیر و تطهیر خان -و به قول شما غائب-خود خارج 
ّ
خدا به مک

آنجا ظاهر بود و اگر حضرت یونس در شکم نهنگ قرار گرفت پس از انجام مأموریِت تبلیغ در قوم 

ه قبل از تبلیغ رسالت و چون قبل از اعالم خدا از قومش کناره ُجست تنبیه شد و نام این خویش بوده ن

 پذیرند؟!. تأّمل روایات را می گیرند و بی غیبت نیست. چرا نویسندگان ما تاریخ انبیاء را در نظر نمی

ت غیبت خوف از قتل است!! چنانکه مجلسی  بعضی از روایاِت قسم دّوم، می 
ّ
گویند عل

که این بهانه نیز  را در این موضوع نقل کرده، درحالی ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٦، ١٠، ٥، ٢، ١دیث أحا

 مردود است. اگر قرار باشد حّجت إلهی از بیم قتل غائب شود باید تمام انبیاء که دشمنانشان 
ً
کامال

به کسی نشان بیشتر بودند و در آغاِز تبلیغ و دعوت خود، هیچ یاوری نداشتند، غائب شده و خود را 

غیِن مؤمن فرموده:  هندهند! أّما خدا دربار
ّ
ِينَ ٱ﴿مبل ِ ٱ ِت َ�ٰ رَِ�ٰ  ُ�َبّلُِغونَ  �َّ  َوَ�  ۥنَهُ َشوۡ َو�َخۡ  �َّ

َحًدا نَ َشوۡ َ�ۡ 
َ
َ ٱ إِ�َّ  أ دارند و  رسانند واز او بیم می های خداوندرا می همانان که پیام«]. ٣٩[األحزاب:  ﴾�َّ

حّجت خود را حفظ » نیرالحافظیخ«عالو بر این خداوند . »دارند نمیاز أحدی ُجز خداوند بیم 

ُ ٱوَ ﴿فرماید چنانکه به آخرین حّجت خود فرموده:  می و «] ٦٧[المائدة:  ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ

ت غیبت خوف از قتل باشد باید تا قیامت . »نماید خداوند تو را از [گزنِد] مردمان حفظ می
ّ
زیرا اگر عل

ت همیشه بوده و هست بلکه در روزگار ما که سالحهای متفاوت و پیشرفته 
ّ
ظاهر نشود زیرا این عل

 بیشتر از سابق است، خوف قتل زیادتر خواهد بود. پس باید تا قیامت ظاهر نشود!.

کند و مردم همگی در انتظار قائم شبانه روز  دیگر آنکه در زمان ما که نائب مهدی سلطنت می

والنَا القائِم«: کنند دعا می جِ مَ ل يف فَرَ جِّ مَّ عَ کند!! آیا از نائب خود نیز بیمناک  چرا ظهور نمی »اَللّهُ

 است و به او اعتماد ندارد؟!.

ت را 
ّ
اند چنانکه مجلسی أحادیث أحادیث  ، دانسته»او هنبودن بیعت بر عهد«بعضی از أخبار عل

شود که مهدی  بسیار علیل است! معلوم می را در این موضوع نقل کرده است!! این دلیل ١٥تا  ١١

اند زیرا از نظر شیعه بیعت با امام  اند یا فقط قصد قریب عوام را داشته سازان با تشّیع نیز آشنا نبوده

اعتبار  حق، مشروع و معتبر است و إال بیعت با امام ناحِق غیرمنصوِص نا مشروع و انعقاد آن بی

اعتبار و  ه اماِم منصوص رجوع شود. بنابراین بیعت بیاست و در صورت امکان باید نقض و ب
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یا   تواند مانعی برای خروج امام باشد. آیا حضرت سّجاد نامشروع با حاکم غاصب نمی

بدان سبب خروج نکرده و حکومت تشکیل ندادند که بیعِت غاصبی را بر   حضرت صادق

همین سبب خروج بیعت کسی را برعهده داشت وبه  گردن داشتند؟! اگر حضرت عسکری

غین  کرد که به قول شما او را در اردوگاه سامّراء تحت نظر قرار نمی نمی
ّ
داند؟!! دیگر آنکه فقها و مبل

 پس از صفوّیه که بیعت أحدی را برگردن نداشتند، پس چرا مهدی ظهور نکرد؟! امروز که 
ً
خصوصا

کند؟! این چه مهمالتی است که  پس چرا مهدی ظهور نمیشود،  انجام نمی» بیعت«دیگر رسم 

 ورزند؟!. هزار سال در کتب ما ثبت شده و علمای ما نسبت به آنها تعّصب می

) آمده، ١٨١و  ١٨٠بحار (ص  ٥٣در جلد  ١٠ هتعدادی از أخبار این باب، و توقیعی که با شمار

 مردم از 
ِ

اند که قیاسی  خورشیِد پشِت أبر، دانستهوجه انتفاع مردم از امام غائب را مانند انتفاع

دهیم به  مناسبت است و ما برای اجتناب از مفّصل شدِن کتاب، خوانندگان محترم را ارجاع می بی

حاد«کتاب 
ّ
 ).١٩٩(برسی حدیث ششم، ص » شاهراه ات

گوید: مهدی با پدران  پرداخته و می -بلکه دروغگویی-این باب به بافندگی  همجلسی در خاتم

فرق دارد، پدران او مزاحم حکومت وقت نبودند و همه منتظر مهدی بودند و قیام به شمشیر  خود

سالطین  هگیرد و بر هم کند و تمام ممالک را می دانستند که مهدی قیام به شمشیر می نکردند ولی می

 دارد و..... الخ این سخنان دروغ و باطل است: کند و ظلم و جور را از میان بر می غلبه می

 
ً
شناختند، پس اینکه همه منتظر  ایم امام و پیروانش، امام بعدی را نمی : چنانکه بارها گفتهأّوال

 دروغ است!.  پسر حضرت عسکری
ّ

ل
ُ
 بودند، ِبالک

 
ً
دارد و هیچ  : اینکه مهدی بر همه جا و همه کس غلبه کرده و ظلم و جور را از میان برمیثانیا

ماند با قرآن موافق نیست. چنانکه شرح آن گذشت (ص  نمی مسلمانی باقی ظلم و جوری و هیچ غیر

 ).١٥٤و  ١٥٣و  ٥٢

 
ً
هداء ثالثا

ُّ
مزاحم حکومت وقت نبود؟! اگر  -عليه آالفُ التّحيّة والثناء-: آیا حضرت سّید الش

مزاحم حکومت نبود چرا او را به زندان انداختند؟ چرا عسکری به قول شما در   حضرت کاظم

حکومت بود؟! آیا أصحاب أئّمه از حکومتهای وقت بدگویی و انتقاد نکرده و سالطین سامّراء تحت نظر 

 کردند؟ آیا این کار مزاحمت نبود؟!. را طعن و لعن ننموده و مردم را به ریاست أئّمه دعوت نمی

شد،  سوئی واقع می هگوید: برای امامان دیگر اگر حادث بافندگی خود می همجلسی در ادام

مقاِم ایشان باشد ولی پس از مهدی کسی نیست. و به روی امام دیگری هست تا قائم دانستند که می

سابق برای انتقام گرفتن از دشمنان خود به  هآورد که أخباری دارند که در زمان مهدی أئّم  خود نمی
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آید!! سپس  کنند و یا أخباری دارند که پس از این مهدی، دوازده مهدی دیگر می دنیا رجعت می

خواسته به خیال خود به این اشکال جواب گوید که از أصول اجماعی تشّیع است که به  مجلسی

خوِف  هشود، بنابراین مهدی از کجا خواهد فهمید که هنگام ظهور او فرا رسیده و زمان امام وحی نمی

گوید: خدا از قول رسول  از قتل سپری شده است؟ أّما طبق معمول جواِب نادرستی داده! وی می

گاه نموده است!! و به روی خود نمیخود  آورد که اخبار زیادی هست که  و از طریق پدرانش او را آ

ا ظُهور الفرجِ إلَی اهللاِ اند (=  گویند زمان ظهور با خداست و تعیین کنندگان وقت دروغ گفته می أمّ

اتُونَ  بَ الوقّ ذَ اینکه أخباری داریم که أئّمه وقت را تعیین کردند و بدا حاصل شد و یا  ه). به عالوو كَ

چون شیعیان خبِر وقِت خروج را پخش کردند و یا دچار عصیان شدند و چنین و چنان کردند، به 

 بر اینکه از خود مهدی نقل کرده
ً
اید که شیعیان دعا کنند تا خدا در وقت ظهور او  تأخیر افتاد! مضافا

 ده و آن را نزدیک گرداَند!! این همه آشفته گویی ناشی از تعّصب است.تعجیل فرمو
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المجلسی در این باب پنجاه روایت آورده از ُرواتی 
ُ

اب و یا از غ
ّ

!! بسیاری از این ةمجهول یا کذ

 اعتبار غیبت ُنعمانی است!. اخبار از کتاب خرافی و بی

ت طوالنی شدن غیبت، امتحان شیعیان است  تعداد زیادی از اخبار این باب می -١
ّ
گویند که عل

غیر واقعی) جدا  هواقعی) از غیرگندم (شیع هزیرا شیعه باید مانند گندم غربال شود تا گندم (شیع

 ).٣٨تا  ٣٦، ٣٣تا  ٢١، ٢٠، ٣، ٢شود! (حدیث 

و  ٩تا  ٥گویند توقیت (= تعیین وقت خروج) دروغ است. (حدیث  تعدادی از احادیث می -٢

وقت ظهور را » رجعت« ه) أّما جالب است بدانیم که مجلسی در رسال٤٧، ٤٥، ٤٤، ٤١، ٣٩، ١٩

 تعیین نموده است!!.

گویند و عدم خروج در وقت مذکور  قبلی، وقت خروج را می هث، برخالف دستتعدادی از احادی -٣

 ).٤٣و  ٤٢، ٤٠، ١٢تا  ١٠کنند! (حدیث  اشاره می» بداء«دانند و یا فقط به  می» بدا«را ناشی از 

هایی را  تعدادی از أحادیث نیز به عنواِن باب، ارتباِط چندانی ندارند. ما از هر دسته نمونه -٤

 دهیم:  ل قرار میمورد تأ مّ 

مهدی فرمود: البّته قائم از مردم  هدربار  گوید أمیرالمؤمنین روایتی ضعیف است که می -١×

 ص محمد شود تا آنکه نادان بگوید خدا چه نیازی دارد که [برای هدایت مردم، کسی] از آل غائب می
  گوییم نادان نمی [را برانگیزد]؟! می

ّ
گوید  می )١(م از حضرت علیگوید بلکه دانای به قرآن با تعل

ار، و عدم اشار
ّ

ف
ُ
قرآن به هادی و زعیِم غیرنبِیّ  هکه بعد از إکمال دین و إتمام نعمت و مأیوس شدن ک

 منصوص و منصوب ِمن ِعندالله، دلیلی بر لزوم ظهور مهدی نداریم. (فتأّمل)

                                           
َتَم ِبِه الَوحَی «نب خدا، قطع گردید. حضرت خود فرموده که با رحلت پیامبر وحی و إخبار از جا آن -١

َ
: غه[نهج البال» خ

امءِ ] «۱۳۳خطبۀ  أخبارِ السّ اإلنباءِ وَ ةِ وَ نَ النُّبُوَّ كَ مِ ريِ وتِ غَ طِع بِمَ نقَ وتِكَ ما ملَ يَ طَعَ بِمَ دِ انقَ قَ  ].۲۳۵[خطبه: » لَ
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ی  دیگر انکه امتحان مردم، اختصاص و نیازی به انتظار مهدی ندارد، زیرا خدا در سوره
ّ
ای مک

َحِسَب ﴿فرموده: 
َ
ن �َّاُس ٱ أ

َ
ْ ُ�وٓ ُ�ۡ�َ  أ ن ا

َ
ْ َ�ُقولُوٓ  أ ِينَ ٱ َ�تَنَّا َولََقدۡ  ٢ تَنُونَ ُ�فۡ  َ�  وَُهمۡ  َءاَمنَّا ا  مِن �َّ

ُ ٱ لََمنَّ فَلََيعۡ  لِِهۡمۖ َ�بۡ  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ٰ لۡ ٱ لََمنَّ َوَ�َعۡ  َصَدقُوا آیا مردم «]. ٣-٢[العنکبوت:  ﴾٣ ِذ�ِ�َ َ�

اند همین که [به زبان] گویند ایمان آوردیم ایشان را وانهند و آزموده نشوند؟! هرآینه کسانی را که پیش  پنداشته

شناسد و  مان آوری] راست گفتند میایم و هرآینه البّته خداوند کسانی را که [در ای اند] آزموده از ایشان [بوده

آیا أّمت نوح و سلیمان و عیسی و... امتحان نداشتند؟! آیا . »شناسد هرآینه البّته دروغگویان را [نیز] می

غیبت برایشان مطرح نبود، امتحان نشدند؟! آیا شیعیان تا زمان  هکه مسأل ص أصحاب رسول خدا

 تواند توجیه غیبت هزار ساله باشد. امتحان نمی هحضرت عسکری امتحان نشدند؟ به هر حال مسأل

به من فرمود:   گوید: امام کاظم شیخ طوسی روایت کرده که علّی بن َیقطین می -١٨و  ٤×

 هشود! و پدرش از او پرسیده چرا آنچه دربار ای علی دویست سال است که شیعه با آرزو تربیت می

ق  هی آنچه دربارعّباس) گفته شد، واقع گردید ول ما (حکومت بنی
ّ

شما (دولت أئّمه) گفته شد، تحق

شد که این أمر تا دویست سال یا سیصد سال دیگر  نیافت؟ علی جواب داده اگر به ما گفته می

گشتند، لیکن گفتند ظهور چه زود  مردم از اسالم بر می هشد و عامّ  شود، دلها سخت می حاصل نمی

کافی است  ١٣٩باب  ٦ألفت دهند... الخ (حدیث  است! ظهور چه نزدیک است! تا دلهای مردم را

 آن را ضعیف دانسته است). »مرآة العقول«که مجلسی در 

باید گفت اینکه هزار و دویست سال گذشته و مهدی ظهور نکرده ولی آخوندها هنوز مردم را 

عوامفریبی دانستند که آخوندها تا این اندازه در  اند و اگر أئّمه می منتظر ظهور مهدی نگاه داشته

أقَرَبُه ! = ظهور چه زود  ما أسَرَعُه! ما«دیدند که بگویند:  حذاقت و استادی دارند خود را ملزم نمی

 ).١این کار آخوندها کم از معجزه نیست!!(» است! ظهور نزدیک است!

به أبوحمزۀ ثمالی فرموده ظهور قائم در سال   بنابه نقل شیخ طوسی امام باقر -٤٢و  ١١×

ت یافت(؟!) و   جری بوده پس چون امام حسینهفتاد ه
ّ

شهید شد غضب خدا بر أهل زمین شد

 وقت تعیین نکردیم  این أمر را تا سال صد و چهل به تأخیر افکند (یعنی أحادیثی که می
ً
گویند ما قبال

ون، دروغ است؟!) سپس شما این زمان را فاش کردید و خدا آن را عقب انداخت!! 
ُ
ات

ّ
و کذب الوق

تأخیر انداخت؟!  ١٤٠شود که دانست خدا ظهور را تا سال  سیم مگر به حضرت باقر وحی میپر می

                                           
ق به  -١

ّ
اصل اسالم است که متاّسفانه آخوندها این معجزه بیش از یک اشکال ندارد و آن بدبین شدن افراد فکورمحق

 از این حیث، نگران نیستند!!.
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 سال هفتاد مقارن حضرت سّجاد مالحظه کنید با چه دروغهایی مردم را فریفته
ً
است   اند؟ ثانیا

که نامش علی و سال صد و چهل مقارن حضرت صادق است که نامش جعفر بود. یعنی روایاتی که 

 اند؟!. پیامبر فرموده نام قائم نام من است، دروغ گفتهگویند  می

خرافی بدون ذکر وسائط میان خود و ابولبید آن را نقل » عّیاشِی «حدیثی مرسل است که  -١٣×

!! حدیثی است  کرده و جالبتر اینکه ابولبید نیز مهمل است!! او افتراء بسته به حضرت باقر

ع سراسر ُمَعّمی که با حروف أبجد و حروف
ّ

قرآن بازی کرده!! حال جای سؤال است که امام و  همقط

هادِی أّمت که نباید معّمی بگوید! امام در این حدیث با گفتن ُمَعّمی وقت ظهور را گفته أّما برای 

 با أحادیث  ناس که مخاطب شریعت
ً
اتون«اند، مفهوم نیست! ثانیا

ّ
َب الَوق

َ
ذ

َ
 مخالف است!.» ک

است که فرموده خدا به ِعمران وحی   به حضرت صادقحدیثی ضعیف و افتراء  -٤٩×

کند.  فرمود که به تو پسری دهم که به إذن خدا نابینا و مبتالی به پیسی را شفا داده و مرده را زنده می

گاه کرد! ولی او مریم را زایید و سپس خدا حضرت عیسی را به  ِعمران عیالش َحّنه را از این بشارت آ

ق نیافت و دربار هکسی چیزی گفتیم و در بار هأئّمه دربارمریم داد. پس اگر ما 
ّ

او  هفرزند یا نو هاو تحق

ق یافت، شما انکار نکنید!! شما را به خدا مالحظه کنید چه مهمالتی در کتب خود انباشته
ّ

اند.  تحق

ه، جفر و جامعه و..... نداشته  ِعمران و َحنَّ
ً
ق اند که در آن بنگرند بنابراین اگر خبر  أّوال

ّ
 تحق

ً
آنان کامال

نگرد. کدام را قبول کنیم؟  که به قول شما در جفر و جامعه می نیابد کمتر عجیب است تا از امامی

 ).٥٢١تا٥١٢، ص٩٨، باب »عرض اخبار اصول برقرآن وعقول«(ضرور است که مراجعه شود به 

: کالم منقول از امام، مطابق قرآن نیست زیرا در کتاب خدا، همسر عمرا
ً
ن خود نذر کرده و ثانیا

  و حضرت عیسی  که در مورد حضرت یحیی سخنی از إخبار إلهی به عمران نیست درحالی

تصریح فرموده. بنابراین نذرحّنه ربطی به عمران  ل و مریم  قرآن به إخبار إلهی به زکرّیا

] أّما چون ٤٧تا٣٣فرزندش واقع نشود!! [آل عمران:  هندارد تا خدا به او بشارت دهد بشارت دربار

 اندکه چه ببافند!!. اند، ندانسته ُرواِت جاهل با قرآن مأنوس نبوده

خواهند از هر موضوعی برای مقاصد خود دستاویزی  اینان چون دلیل و مدرک درست ندارند می

ق نیافت، بداء  هگوید مقصود این است که اگر أئّمه چیزی دربار بسازند. مجلسی می
ّ

قائم گفتند و تحق

یابد پس شما انکار نکنید! آری اینان با  ه!! و در وقت دیگر و یا در شخص دیگر مصداق میحاصل شد

حدیث » فضل انتظار الفرج«خواهند مطالب مجعول را به مردم بقبوالنند!! در باب  انواع بافندگیها می

بشارت داد که فرزندی خواهد داشت و ابراهیم به   اند خدا به ابراهیم  نیز ُروات جاهل گفته ٣٤

 به ساره بشارت دادند [هود:  داد، درحالی ساره خبر
ً
]. ٧٣تا  ٧١که قرآن فرموده ُسفرای إلهی مستقیما
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اند چون ساره از این بشارت تعّجب کرد خدا فرمود چون او تعّجب کرده و کالم  تر اینکه گفته مضحک

و چهار صد سال در عذاب و گرفتاری خواهند بود!! این نیز دروغ است زیرا را به من بازگردانده اوالد ا

�َّ ﴿]. عالوه براین مخالف أصل ٧٣وی و شوهرش دعا کردند [هود:  هسفرای إلهی دربار
َ
ٞ  تَزِرُ  �  َوازَِرة

خۡ  رَ وِزۡ 
ُ
یی کرده، اگر ساره خطا. »هیچ باربرداری بار [گناه] دیگری را بر ندارد«]. ٣٨[الّنجم:  ﴾٣٨ َرىٰ أ

گوید اوالد ابراهیم تا زمان حضرت موسی در سختی بودند تا اینکه  ارتباطی به اوالدش ندارد! راوی می

چهل سحرگاه به درگاه خدا گریه وزاری کردند و خدا از صدو هفتاد سال باقیمانده منصرف شد و 

 تغییر تصمیم می بنی
ً
مالحظه کنید که اینان دهد!!  اسرائیل را نجات بخشید. خدای خرافّیین دائما

بِيَّة حاضراند خدا را کوچک کنند تا خرافات خود را ثابت نمایند! صَ وذُ باهللاِ منَ العَ  .نَعُ

 مسألۀ بداء
اند از آنجمله این است که امام چیزی  از مشکالت تشّیع است و برای آن چندین تعریف گفته» بداء«

 با عدم وقوع آن، شود  دانسته واقع نمی گوید که خدا می به مردم می
ً
ولی از امام مخفی داشته و بعدا

ق نیافت می
ّ

گوییم واقع أمر  حقیقت مسأله ظاهر شده پس اگر ائّمه خبری را اظهار کردند و تحق

دانسته و آن را بر امام آشکار نکرده سپس حقیقت مسأله در جهان خارج ظاهر  مخفی بوده و خدا می

 گویند!!. اند که چه می خودشان هم نفهمیدهکنید  گردیده است!! چنانکه مالحظه می

اند:  ای خود قرار داده اند که علمای شیعه دو مسأله را دستاویز تعّصب فرقه به نظر ما درست گفته

أّول، تقّیه و دّوم بداء. اینها هرگاه قولی را از امام نسپندند و آن را موافق آرای سایر فقها نبینند 

 الله نباشد از آن جهت که الیگویند امام تقّیه کرده درح می
َ

که اگر حکِم منقول از امام مطابق ما أنَزل

شود و گمراه کردن مردم  مقتدای مردم است به هیچ وجه نباید بگوید زیرا موجب گمراهی مردم می

از هادی أّمت، پذیرفته نیست. در تقّیه حد اکثر باید سکوت نموده و یا جواب را به وقت دیگری 

 . )١(تواند خالِف ما أنزل الله بگوید ا إمام نمیموکول کرد أمّ 

ق  همسأل
ّ

بداء که ابداع شیعیان است بدین منظور جعل شده که اگر امام سخنی گفت که محق

که اینان چون امام را نشد یا خالف آن واقع شد بگویند برای خدا بداء حاصل شده است! درحالی

شود از  بنابراین اگر خبر از آینده داد و واقع نشد معلوم می دانند معصوم و عاِلِم ِبما کان و ما َیکون می

 آینده خبر ندارد!.

                                           
تقّیه نوشته است که امیدواریم چاپ  های دربار رساله» سّید محّمد جواد موسودی غروی«برادر مفضال ما جناب  -١

 و نشر آن میّسر شود.
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مکّرر است و طبق معمول روایات آن از حدیث. بسیاری از آنها  ٧٧این باب مشتمل است بر 

مجاهیل یا از ضعفاست! ما به مصداق مشتی از خروار بعضی از أحادیث این باب را بررسی 

 محترم دشوار نیست. هکنیم و البّته تشخیص ُبطالن سایر روایات بر خوانند می

یفی از قبیل یعنی همان أحمق قائل به تحریف قرآن و یا ضع» علّی بن ابراهیم«راوی آن  -٥×

سرار ما را کتمان کنید! حال اسرار  ÷ است. در این حدیث حضرت باقر» عمرو بن شمر«
َ
فرموده ا

ایشان چه باشد؟ اگر اسرار مربوط به دین است که کتمان آن از بزرگترین محّرمات و موجب لعن 

علنی و به طور  به عالوه اینکه مطالب دین سّری نیست و باید] ١٦٠-١٥٩[البقرة: خدای تعالی است 

 ﴾لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ ﴿جهانیان یعنی  همساوی به همگان اعالم شود. پیام رسانی که رحمت برای هم

 پیام رحمت إلهی را از کسی دریغ نمی
ً
 َ�ُقۡل ...﴿کند، چنانکه قرآن کریم فرموده:  است طبعا
ٰ  َءاَذنتُُ�مۡ  َ�َ  ٓ گاه کردمپس (ای «. )١(]١٠٩[األنبیاء:  ﴾...ءٖ َسَوا بنابراین . »پیامبر) بگو شما را یکسان آ

حضرت شریعت را مخفیانه اعالم برای عموم اعالم شده و آن ص شریعت اسالم توّسط رسول خدا

یِه حکومت جائره و دعوت به حکومت  فّعالّیت» اسرار«کرد. أّما اگر مقصود از  نمی
َ
های امام َعل

 او مجلسی باید از این قول خود که از جانب أئّم  عادله باشد که در این صورت شیخ طوسی و به
ِ

َبع
َ
 هت

قبل از مهدی خطری متوّجه حکومتها نبود و حکومت معاصر آنها از جانب أئّمه خطری احساس 

کردند و ایشان مأمور به اقدام علیه حکومت غاصب و جائر نبودند، عدول کنند و اگر قول این  نمی

رای غیبت مهدی و محرومّیت أّمت از حضور او نخواهند روایت و نظایرش را بپذیرند دلیلی ب

 . (فتأّمل))٢(داشت

                                           
 .۳۰۱ر.ک. تضاد مفاتیح الجنان با قرآن، ص   -١

 ۲۱۰و ۲۰۹ر.ک. کتاب حاضر، ص   -٢
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هر حدیثی که موافق قرآن است بگیرید و هر «فرموده:  ÷ حدیث حضرت باقر هدر ادام

ی است که در روایات بسیاری از أئمه نقل » حدیثی که موافق قرآن نیست رّد کنید
ّ

و این سخن حق

ولی متأّسفانه شیعیان که اّدعای حّب أئمه و تبعّیت از آنها را شده و منحصر به این حدیث نیست 

 کنند و مطالب مخالف قرآن در کتب ایشان فراوان است!. دارند، به آن عمل نمی

ه -٧×
ّ

ال عد
ُ

عفا و غ
ُ

پرسید  ÷ گویند که ابوبصیر از امام صادق می» عمرکی«از قبیل  ةای از ض

وبی«
ُ

طالب است و در  آن در منزل علّی بن أبی هچیست؟ فرمود: درختی در بهشت است که ریش» ط

اند. این  ای از آن هست!! مالحظه کنید که این ُروات چقدر عوامفریب بوده هر مؤمنی شاخه هخان

  روایت را برای کسانی جعل کرده
ّ

العی ندارند اند که با قرآن آشنا نبوده و از مسائل دینی هیچ اط

 که در  گذشته در هر شهر و دریای مردِم باسواد انگشت
ً
شمار و تعدادشان بسیار کم بوده و از خصوصا

این حدیث: بدان که قرآن کریم  هاند. و أّما قّص  میان آنها نیز أفراِد آشنا به قرآن و أحادیث نادر بوده

ِينَ ٱ﴿فرموده:  َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا کسانی « ].٢٩[الّرعد:  ﴾٢٩ اٖب  َٔ َ�  نُ وَُحسۡ  لَُهمۡ  ُطوَ�ٰ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ

چنانکه . »که ایمان آورده و کردارهای شایسته و نیک به جای آوردند (زندگانی) خوش و بازگشتی نیکو دارند

عاقبت مؤمنیِن صالح العمل  های به درخت نیست و آیه عاّم و دربار شود در آیه، هیچ اشاره مالحظه می

اند و البّته مفّسر نباید أقوال نامعتبر را  ایم گرفته مذکور را به همین معنی که گفته هاست و مفّسرین نیز آی

صرف نظر از صّحت یا عدم -به کالم إلهی نسبت دهد. أّما مخفی نماند که درمیان مسلمین أحادیثی 

وبی«شایع بود که  -صّحتشان
ُ

بسیار بزرگی است در بهشت که اصل آن در جایگاه نام درخت » ط

د آن بر جایگاه هم پیامبر در بهشت قرار دارد و شاخه
ّ

افکند.  مؤمنین در بهشت سایه می ههای متعد

دری أبی«البّته حدیثی که از 
ُ

روایت شده مرفوع و نامعتبر است و سایر روایات نیز وضع » سعید خ

حال روایات مذکور ربطی به مهدی ندارد مراجعه شود) َعلی أِیّ  خوبی ندارند. (به تفسیر مجمع البیان

اِل «أّما جالب است که 
ّ

واقفی که پنج امام از دوازده امام را قبول ندارد، این حدیث را برای » ابن فض

 عاّم را به منتظرین قائم موهوم اختصاص داده است تا عوام را بفریبد!. همهدی نقل کرده و آی

فرموده خدا اسامی برادران  ص گوید رسول خدا می )١(ه از ضعفاستأبوالجارود ک -٨×

آخرالّزمانم را و اسامی پدارنشان را به ما شناسانده است!! درحالیکه که ِابِن أِمّ َمکُتوم که نابینا بود 

حضرت مشغول دعوت و تبلیغ برخی از بزرگان عرب بود لذا آمد که آن ص زمانی نزد رسول خدا

-آن هموقع تبلیغ به نزدش آمده و ممکن است با سؤاالتش مانع کار پیامبر شود، چهر از اینکه او در

                                           
الع از أحوال او رجوع شود به  -١

ّ
 .۴۱۶و  ۸۰ص » عرض اخبار اصول...«برای اط
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دید)  حضرت درهم رفت (باتوّجه به اینکه ابن أّم مکتوم نابینا بود و درهم رفتگِی ُرخسار پیامبر را نمی

منافقین مدینه خدا به پیغمبر فرموده تو  ].١٠-١[عبس:  )١(حال مورد عتاب إلهی قرار گرفتأّما با این

شناسی. بنابراین چنین نیست که پیامبر ُسعداء و اشقیاء را  و منافقین بادیه نشین نزدیک مدینه را نمی

 کند. را رّد می» الجارود أبی«بشناسد و قرآن این دروغ 

 .١٥٨و١٥٧این سه حدیث رجوع کنید به کتاب حاضر، ص هدربار  -٦٠و  ١٠و  ٩×

أحمق قائل به تحریف قرآن و او از قول مجهولی به نام » براهیمعلّی بن ا«از قول  -٢٠و  ١٣×

گوید یک شیعه در زمان  می» عمرو بن ثابت«و او از قول ضعیف ملعونی موسوم به » بسطام بن ُمّره«

ُحد!! باید گفت شهدای
ُ
 قرآن  غیبت قائم برتر است از هزار شهید بدر و ا

ِ
اند أّما  بدر و أُحد ممدوح

-فطحی» عّمار الّساباطی«نیز از  ٢٠یان زمان غیبت، در قرآن نیست. روایت هیچ سخنی از شیع
ابین قصد کوچک شمردن  مذهب است که دوازده امام را قبول نداشته است! معلوم می

ّ
شود این کذ

عنَةُ اند! باید گفت  را که آیات زیادی در مدح ایشان موجود است، داشته ص أصحاب رسول خدا لَ

ىلَ الكاذِ   در این باب از اینگونه روایات بسیار است. بِني.اهللاِ عَ

                                           
گویند  است که می» عبس« هآیات ابتدای سور ههای بسیار بارز تعّصب، قول مضحک علمای ما دربار از نشانه -١

توم وارد شد و او خود مک است که روزی ابن امّ » امّیه بنی«خطاب این آیه به پیامبر نیست بلکه خطاب به مردی از 

محترم  هرا جمع کرده مبادا آالیشی از نابینای ژولیده به او برسد و از او کناره جست و روی درهم کشید! خوانند

 خدا یکی از بنی
ً
  تو خود آیات منظور را مطالعه و قضاوت کن که آیا هیچ مناسبتی دارد که اّوال

ً
امّیه را مستقیما

گذاری  که خشیت داشته و ممکن است تزکیه و هدایت  رماید تو چرا کسی را وامیمخاطب قرار دهد؟ و به او بف

 دهد؟!. نیازی نشان می پردازی که بی شود و به جای او به کسی می

در » عصمت«که مناسبت ندارد درحالی» عصمت«آورند که پیامبر معصوم است و عتاب با  علمای ما بهانه می     

رجوع شود به تضاّد مفاتیح » عصمت« هم احکام، دلیل قرآنی ندارد (دربارغیرابالغ وحی و شریعت و إعال

به معنایی که گفتیم ندارد و مربوط » عصمت«) بنابراین این ماجری ربطی به ۳۲۲تا  ۳۲۰الجنان با قرآن، ص 

 به انتخاب پیامبر است بین یکی از بزرگان قریش برای تبلیغ و ابن اّم مکتوم که ایمان آورده بود.

 خیر بود و قصد جلب و جذب یکی از بزرگان را داشته که اسالم آوردنش بر سایرین نیز      
ً
: نّیت پیامبر کامال

ً
ثانیا

گذاشت و پیامبر از نگرانی فوت شدن یک فرصت مناسب، روی درهم کشیده که این امر منافی عصمت  تاثیر می

 ).فالتجاهلنیست. (

: ابن امّ      
ً
دید. بنابراین این حالت طبیعی و غیرارادی پیامبر او  پیامبر را نمی هد و درهم رفتگی چهرمکتوم نابینا بو ثالثا

لِق عظیم و نرمخویی پیامبر مساسی ندارد. را آزرده نمی
ُ

 ساخت که این نیز با خ

 شود و      
ّ

: عتاب به پیامبران منحصر به آیات فوق نیست که با اصرار بر انصراف آیه از پیامبر، مشکل شما حل
ً
رابعا

 قوِل بالدلیل شما بر کرسی بنشیند!.
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 اند!. اعتبار از أسدی و نخعی و نوفلی است که هرسه از ضعفا و بی -٢٤×

 مراجعه شود.» تیالّنهی عن الّتوق«باب  ٤٩به شرح حدیث  -٣٤×

-گوید آن را نقل کرده و می ÷ عّیاشی کم سواد خرافی تهمتی به حضرت باقرالعلوم -٣٥×
اطاعت از امام است که مردم قتال در رکاب امام  هدربار» نساء«مدنی  هسور ٧٧ هفرموده آیحضرت 

برایشان واجب شد(؟!!) جوابی دادند  ÷ کردند، اّما چون جهاد در رکاب امام حسین را طلب می

ی  هسور ٤٤ هکه در آی
ّ
آریم تا دروغ این  مذکور است(؟!!). ما آیات منظور را می» ابراهیم«مک

لَمۡ ﴿جاعلین روشنتر شود! خداوند فرموده: 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � وٓ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َّ ْ ُكفُّ يۡ  ا

َ
ْ  ِديَُ�مۡ � �ِيُموا

َ
 َوأ

لَوٰ ٱ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ا ةَ لزَّ ِ ٱ يَةِ َكَخشۡ  �َّاَس ٱ نَ َشوۡ َ�ۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٞ  ذَاإِ  قَِتاُل لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  ُكتَِب  فَلَمَّ َّ� 
وۡ 
َ
َشدَّ  أ

َ
ۚ َخشۡ  أ ْ  يَٗة رۡ  َ�ٓ لَوۡ  قَِتاَل لۡ ٱ َناَعلَيۡ  َت َكَتبۡ  لِمَ  َر�ََّنا َوقَالُوا خَّ

َ
ٓ أ َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َ�َنا

َ
 عُ َمَ�ٰ  قُۡل  قَرِ�ٖب�  أ

�ۡ ٱ آیا ننگریستی « ].٧٧[الّنساء:  ﴾٧٧ فَتِيً�  لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  �ََّ�ٰ ٱ لَِّمنِ  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ �ٱوَ  قَلِيلٞ  َيا�ُّ

ه و پیش از إذن جهاد) بدیشان گفته شد دستانتان را (از قتال) باز داشته 
ّ
(احوال) کسانی را چون (در مک

ونماز به پا داشته و زکات بپردازید (و خود را بپرورید ولی ایشان خواستارستیز بودند) پس چون (در مدینه) 

تال بر آنان مقّرر شد (و شرائط دفاع از دین فراهم آمد) در این هنگام گروهی از ایشان چنان از مردم ق

ترسیدند که همسان ترِس از خدا و یا ترسی بیشتر بود! و گفتند: پروردگارا چرا قتال را بر ما مقّرر داشتی و  می

دنیا اندک و سرای  هیامبر) بگو: کاال و بهرچرا ما را تا سرآمدی نزدیک (مرگ در بستر) واپس نداشتی؟ (ای پ

 .»خرما ستم نرود ههست هرشت هکه پرهیزکاری کرده، نیکوتر است و بر شما به اندازواپسین برای آن
ایمانی ) خطاب به منافقین و افراد سست٨١ هفوق و آیات بعد (تا آی هشود آی چنانکه مالحظه می

ه به ایشان گفته می ص است که در زمان رسول خدا
ّ
شد  درمیان مسلمین وجود داشتند و در مک

پا دارید و زکات بپردازید و خودسازی کنید و صبور باشید و از قتال با مشرکین خودداری کنید نماز به

گفتند نباید در برابر مخالفیِن خود دست روی دست بگذاریم أّما همین که در مدینه  ولی آنان می

ابله با دشمِن مهاجم فرا رسید از مردم ترسیدند و مایل به جهاد نبودند و برای موقعّیت دفاع و مق

 کردند!. گریز از جهاد بهانه تراشی می

نِذرِ ﴿دّوم چنین است:  هآی
َ
  مَ يَوۡ  �َّاَس ٱ َوأ

ۡ
ِينَ ٱ َ�يَُقوُل  َعَذاُب لۡ ٱ �ِيِهمُ يَأ َّ�  ْ ٓ  َظلَُموا رۡ  َر�ََّنا ّخِ

َ
ٓ أ  نَا

َجلٖ  إَِ�ٰٓ 
َ
ِ  قَرِ�بٖ  أ ۗ ٱ َونَتَّبِعِ  َوتََك َدعۡ  ۡب �ُّ وَ  لرُُّسَل

َ
ْ تَُ�ونُوٓ  لَمۡ  أ قۡ  ا

َ
 ّمِن لَُ�م َما ُل َ�بۡ  ّمِن ُتمَسمۡ أ

و ُهشدار ده مردمان را از آن روز که عذاب بر ایشان وارد آید، که (در آن « ].٤٤[ابراهیم:  ﴾٤٤ َزَوالٖ 

مهلتی نزدیک واپس دار تا دعوتت را اجابت اند گویند پروردگارا ما را تا  هنگام) کسانی که ستم ورزیده
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کردید که  نموده و پیامبران را پیروی کنیم (بدیشان گفته شود) آیا شما نبودید که پیش از این سوگند یاد می

 .»شما را زوال (و انتقال از دنیا به سرای آخرت) نباشد؟!
 مربوط به قیامت است و ربطی  چنانکه مالحظه می

ً
به منکرین و مخالفین کنید این آیه صریحا

ی است و قبل از سور
ّ
 مک

ً
گوید  سواد می نساء نازل گردیده أّما عّیاشی خرافی کم همهدی ندارد، ثانیا

جهاد کنید گفتند خدایا جهاد را تا زمان قائم به تأخیر بینداز  ÷ چون به آنها گفته شد با امام حسین

» ُرُسل«را از » مهدی«آمده، مگر شما » تبعّیت از ُرُسل«!! از عّیاشی و امثال او باید پرسید: در آیه 

لون؟اید؟!  دانید که چنین آیاتی را در مورد او دانسته می  أفَالتَعقِ

تِبَ «و » قِيلَ «لمات نساء نیز ک هسور ٧٧ هدیگر آنکه در آی وا«و » كُ فعل ماضی است و » قالُ

گوید آیه مربوط به آینده  تواند مربوط به امام حسین باشد أّما عّیاشی با تغافل از این موضوع می نمی

هداء
ّ

است!!  ÷ (بعد از نزول آیه و بعد از زمان رسول خدا) و مربوط به مردم زمان سّید الش

اند گویا به نظر  بسته ÷ رآن بازی کرده و دروغ خود را به حضرت باقرمتأسفانه ُرواِت عّیاشی با ق

 دانسته است!. عربی نمی ÷ ایشان حضرت باقر العلوم

پس از حضرت کاظم را  هکه واقفی بوده و أئّم » )1(حمزه بطائنی علّی بن أبی«دشمن قرآن  -٤٠×

گوید مهدی با مردم بر کتابی  را میقبول نداشته روایتی نقل کرده که داللت بر تحریف قرآن دارد!! زی

يدٍ کند!! ( جدید (؟!) بیعت می دِ ىلَ كِتابٍ جَ بايِعُ النَّاسَ عَ  !!).يُ

ابین. -٤٢×
ّ

 روایتی است از ضعفا و کذ

ه -٤٤×
ّ

 ابومسلم خراسانی!. هاند که مربوط است به دور ای از ضعفا و مجاهیل روایتی گفته عد

اِم بسیاری از روایات این باب أمر به سکو
ّ
یِه ُحک

َ
ت و نشستن در خانه و عدم مشارکت در قیام َعل

عرض «یا » ُبت شکن«جائر است!! مجلسی تعدادی از روایات کلینی را آورده که چون در کتاب 

 چون در  مورد بررسی قرار گرفته، در اینجا تکرار نمی» اخبار اصول بر قرآن و عقول
ً
کنیم، خصوصا

کتاب  ٦٥٦و  ٣٩٢و  ٢٩٢ هاند الزم است به صفح راء بازی کردهاس هسور ٧١ هبا آی ٥٧و  ٥٣حدیث 

 مراجعه شود.» بت شکن«

گوید:  این حدیث از جمله احادیثی است که به نفع حکومت زمان ما نیست زیرا می -٥٨×

بلَ قِيامِ القائِمِ « رفَعُ قَ ةٍ تُ لُّ رايَ لَّ   كُ جَ وَ زَّ ن دُونِ اهللاِ عَ وتٌ يُعبَدُ مِ بُها طاغُ هر « »فَصاحِ

                                           
الع از احوال او رجوع شود به  -١

ّ
 .۱۶۵و  ۱۳۳ هصفح» عرض اخبار اصول...«برای اط
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پرچمی که قبل از قیام مهدی برافراشته شود صاحب آن طاغوتی است که غیرازخدا مورد عبادت قرار 

 مسؤولین مملکت ما باید فکری به حال این روایات بکنند!.!!. »گیرد می

د ندارد. به کتاب » لوح«حدیث بسیار مفتضح و معروف  -٥٩×
ّ

است که نیازی به بررسی مجد

حاد«شریف 
ّ
 به بعد) و ٨٠٨(ص » بت شکن«به بعد) و تحریر دّوِم کتاب  ١٦٧(ص  »شاهراه ات

 ) مراجعه شود.١٠٩محّمد باقر بهبودی (ص » معرفة احلديث«کتاب شریف 

 مربوط به مهدی نیست زیرا حضرت أمیر المؤمنین -٦٣×
ً
 ÷ جمالتی است از نهج البالغه که أبدا

ب بسیاری أصحابش را به جهاد ترغیب فرموده 
َ

ط
ُ

 دو فرزند بزرگوارش حضرات حسنیندر خ
ً
 و ثانیا

کثر داللت این جمالت آن است که آن إ  أ
ّ

حضرت از قیام نیز قیاِم بالّسیف نمودند. بلکه حد

ناسنجیده و شتاب در أمور نهی فرموده و هیچ ارتباطی به مهدی (= پسر حضرت عسکری) ندارد. 

يشٍ باید گفت  شِ لِّ حَ بَّثُ بِكُ تَشَ يقُ يَ رِ  !.الغَ

ه -٧٦×
ّ

پس از  هأئّم » ة البطائنیمحز علیّ بن أبی«ای از ضعفا که برخی از آنها از جمله  عد

افترا  ÷ أنعام به حضرت صادق همبارک هسور ١٥٨ هآی هرا قبول نداشتند دربار ÷ حضرت کاظم

 ٢١٠ همنظور را با عنایت به آی هاند که فرموده مقصود از آن، خروج و قیام مهدی است!! ما آی بسته

 يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿گذرانیم:  از نظر خوانندگان می ١٥٨ هنحل و آیات قبل از آی هسور ٣٣ هبقره و آی هسور
 ٓ ن إِ�َّ

َ
  أ

ۡ
ۡ ٱ �َِيُهمُ تَأ وۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

َ
  أ

ۡ
وۡ  َر�َُّك  ِ�َ يَأ

َ
  أ

ۡ
  مَ يَوۡ  َرّ�َِكۗ  ِت َءاَ�ٰ  ُض َ�عۡ  ِ�َ يَأ

ۡ
 َرّ�َِك  ِت َءاَ�ٰ  ُض َ�عۡ  ِ� يَأ

وۡ  ُل َ�بۡ  ِمن َءاَمَنۡت  تَُ�نۡ  لَمۡ  ُنَهاإِيَ�ٰ  ًساَ�فۡ  يَنَفعُ  َ� 
َ
ْ نَتِظُروٓ ٱ قُلِ  �ۗ َخۡ�ٗ  نَِهاإِيَ�ٰ  ِ�ٓ  َكَسبَۡت  أ  إِنَّا ا

ع و انتظاری ندارند ُجز اینکه فرشتگان نزدشان آیند و یا (أمر « ].١٥٨[األنعام:  ُمنَتِظُرونَ 
ّ
آیا (مشرکان) توق

حتمی رستاخیز است به ظهور) آید  هآیات پروردگارت (که نشانعذاِب) پروردگارت بیاید و یا برخی از 

(بدانید) روزی که برخی از آیات پروردگارت (به ظهور) آید دیگر ایمان کسی که پیش از آن، ایمان نیاورده و 

یا با ایمانش (کردار) خیری حاصل نکرده، سود نبخشد، (ای پیامبر) بگو در انتطار باشید که ما نیز 

های  کنید که خدای متعال فرموده که مشرکین پس از این همه آیات و نشانه الحظه میم. »منتظریم

ع دارند که فرشتگان یا  آورند و موّحد نشده و به قیامت مؤمن نمی روشن، ایمان نمی
ّ
شوند و توق

که ایمان اضطراری ارزش ندارد بنابراین ای پیامبر به های قطعی قیامت ظاهر شوند درحالی نشانه

ایمانی خود را ببینید که ما مؤمنان نیز منتظریم. همچنانکه مالحظه  بی هبگو منتظر باشید تا نتیج آنها

ی هیچ ارتباطی به مهدی ندارد. آیا معقول است که رسول خدا هشود این آی می
ّ
یان  ص مک

ّ
به مک

 .أفالتَعقلون؟!بگوید منتظر ظهور مهدی باشید؟! 
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اینکه چرا هنگام خروج قائم ایمان نفع ندهد آیا مگر مهدی شما برای دعوت به اسالم  هبه اصاف

کند باید ایمان نفع دهد همچنانکه  کند؟ اگر برای دعوت به ایمان و اجرای عدالت قیام می قیام نمی

حین فائده نبود. البّته از ضعفا و مجرو ایمان به سایر أئّمه و اطاعت از آنها در زمان خودشان بی

 رود!. حدیثی ُجز اینگونه أباطیل انتظار نمی

عیان وکالت جناب  -٧٧×
ّ

است که با » ابن مهزیار«آخرین حدیث این باب و از قول یکی از مد

فرموده هرگاه صاحب شما  ÷ گوید امام کاظم ایم. وی می هایش در صفحات قبل آشنا شده قّصه

یسنده گوید این جواب صحیح نیست زیرا مهدی ستمگران غائب گردد منتظر فرج باشید!! نو هاز خان

هیچ ظالمی نیست ولی فرج حاصل نشده  هبه قول شما غائب شده و هزار سال است که در خان

 
ً
 ساِز ماهری نبوده است!. قّصه» ابن مهزیار«است!! اصوال





 

 

 

 

 

 

 

 . . . باب منِ ادعی الرُّویۀَ فی الغیبۀ الکُبري. -27

 هایم، شروع کرده که هم کتاب حاضر آروده ٢٤٦ همجلسی این باب را با توقیعی که در صفح

عی رؤیت شده
ّ

بری مد
ُ
اند،  علمای شیعه آن را قبول دارند. در نتیجه ذکر کسانی که در زمان غیبت ک

آید و مردم را  معنی ندارد. لذا مجلسی در این باب فقط اخباری را ذکر کرده که مهدی میان مردم می

اب دانند که او مهدی است! در این باب بیست و یک خبر ذکر شد بیند ولی مردم نمی می
ّ

ه از ُرواتی کذ

شود. مضمون روایات نیز مردود  و جّعال و غالی و یا واقفی و یک روایت صحیح در آنها دیده نمی

 در حدیث سّوم می
ً
ای  میرد که افسانه گوید خضر از آب حیات آشامید و تا نفخ صور نمی است. مثال

 ).١٩٦معتبر موافق نیست. (ص عوامانه است و چنانکه گفتیم حیات جاودانِی ِخضر با قرآن و أحادیث

پرسیم از کجا  دانند او کجا است؟ می اند که حتی أوالد مهدی نمی در حدیث پنجم ضعفا گفته

 چرا اوالدش ندانند او کجاست آیا ممکن است اوالدش جای او را  دانسته
ً
اید که او ازدواج کرده ثانیا

 برای دشمنان افشا کنند؟!.

اند که احساس تنهایی نکند و  زیده ولی سی نفر با او مالزمگوید مهدی عزلت گ حدیث ششم می

گویند با پدرش حضرت  می ]٣٤، ص ٥٢ج :بحار[که در اخبار دیگر منزل او در مدینه است. درحالی

گویید  عسکری عهد کرده که در بیابانها و مکانهای دور از دسترس مسکن گزیند! دیگر اینکه شما می

 سی نفر  را می او درمیان مردم است و ایشان
ً
بیند پس چرا برای اینکه او احساس تنهایی نکند دائما

 خبر ششم  است و می مالزم او می
ّ

گوید منزل و مأوای مهدی کوهستان  باشند؟!! أّما حدیث هفتم ضد

گوید کوه رضوی  اند) أّما جالب است که می َرضَوی است (مشابِه آنکه مریدان محّمد بن حنیفّیه گفته

ه و مدینه منتقل  را دوست می هرس بوده که ما أئّم از جبال فا
ّ
داشته(؟!) لذا خدا او را به سوی ما، بین مک

شود درمیان کوهها هم شیعه و سنی  کرده است!!! (قابل توّجه علمای زمین شناسی: معلوم می

 .اند؟! هست؟!) مالحظه کنید که چرا خرافاتی را به عنوان معارف أهل بیت برای عوام گرد آورده
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گویند مهدی دو غیبت دارد که ذکر یکایک آنها تضییع عمر است.  بیشتر أحادیث این باب می

 ÷حمزه بطائنِی واقفِی عوامفریب است که به حضرت صادق حدیث بیست ویکم از علّی بن أبی
که در آن چراغی است که از روز » َبیُت الَحمد«ای دارد به نام  افترا بسته که فرموده: مهدی خانه

دش تا روز قیامش خاموش نمی
ّ
شود!! حال جای سؤال  است که این چه فضیلتی است که چراغ  تول

اغ شود؟ چرا باید روزهای روشن و آفتابی چر زرتشتیان خاموش نمی هاش مانند آتش آتشکد خانه

مهدی  هشد ولی خان فائده روشن باشد؟ چگونه چراغ خانۀ رسوالن إلهی خاموش می اش بی خانه

اینکه روزها با وجود خورشید  هخواهید بگویید از انبیاء باالتر است؟ به عالو چنین نیست آیا می

ودن خوابد روشن بودِن چراغ دلیل ندارد و روشن ب ها هم که او می احتیاجی به چراغ نیست و شب

ْۚ فُوٓ �ُۡ�ِ  َوَ� ...﴿داند که فرموده:  وجه چراغ اسراف  است مگر مهدی شما نمی بی  ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  ا
ۡ ٱ  .»دارد إسراف مکنید که همانا او (= خداوند) مسرفان را دوست نمی« ].٣١[األعراف:  ﴾�ِ�َ ُمۡ�ِ ل

 شود!. خرافات این باب با این خبر تمام می
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خضراء و خود اعتراف کرده که  هجزیر هگویی پرداخته از جمله قّص  در این باب مجلسی به قصه

ی محترم نیز در حاشیه نوشته مذکور را در کتب معتبر نیافته هقّص 
ّ

اند که این قّصه ساختگی  ام! محش

 نامند و تأثیر عمیقی بر جذب مردم دارد!. می» قصص رمانتیک«ها را  است که در زمان ما این نوع قّصه

مین شیعه، مردم را به گفتن شهادت ثالثه تشویق کرده
ّ

 .)1(اند در این قّصه برخالف رأی متقد

، ٥٢مذکور داللت بر تحریف قرآن دارد (ج  هعالوه بر این قّص  ]١٦٤، ص ٥٢ج :بحار األنوار[

ی نوشته است: ١٧٠ص 
ّ

ّیه بوده که  هشود که از فرق از کالم نویسنده معلوم می«) و لذا محش حشو

اند و بدین سبب این قّصه را بنابر معتقدات آنها حکایت کرده  معتقد به تحریِف لفظِی قرآن بوده

و فقط به  )٢(ایمان نداشته» حجر« همبارک هسور ٩ هشود جاعلین این اخبار به آی میمعلوم »! است

اند!! متأّسفانه مجلسی در این موضوع مهّم سکوت نموده و حماقت خود را  فکر عوام فریبی بوده

 .)٣(آشکار کرده است!

کشوف أرض برای علمای جغرافیا م هبه هرحال چون در زمان ما تمام جزائر کوچک و بزگ کر

اند، وجود ندارد، لذا ما از  خیالی بافته هخضراء با صفاتی که در این قّص  هدانیم که جزیر گردیده و می

د قّص 
ّ

کنیم تا عمر خود و خوانندگان را به این مهمالت  ضایع  مذکور صرف نظر می هاشکاالت متعد

 هن معلوم نبوده و در قّص ها نیز داللت صریح بر مهدی ندارد و صدق و کذبشا نکنیم. أّما سایر قّصه

 آخر نیز عالئم کذب آشکار است!.

                                           
 به بعد. ۴۵ص » عرض اخبار اصول...«رجوع شود به  -١

حاد«این آیه رجوع کنید به  هدربار -٢
ّ
 .۱۰۸ص » شاهراه ات

 در آن جزیره برای ظهور  -٣
ً
در این قّصه خرافات زیادی آمده از جمله آنکه گوید سیصد نفر از لشکر امام زمان فعال

 اند؟!. زندهاند و فقط سیزده نفر کسری وجود دارد حال جای سؤال است که آیا این سیصد نفر هنوز  او آماده
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هایی برای ظهور مهدی نوشته و اخبار زیادی جمع نموده است که صرف  در این باب مجلسی نشانه

 :ها بر چند قسم است نشانهشود. این  ، از أکثر آنها مقصود او حاصل نمی)١(نظر از نامعتبر بودنشان

و....) مربوط به بد شدن اوضاع زمانه و خرابی  ١٧٢و  ٢١و  ٢٠، ٢قسمتی از آنها (از قبیل خبر  -١

أمور است که همیشه بوده و خواهد بود وحتی در زمان أئّمه نیز بوده مانند اینکه در خبر دّوم رسول 

شوند و أمر به معروف و نهی از منکر  شوند و جوانان شما فاسق می زنان شما بد می«فرموده:  ص خدا

کنید عرض شد، یا رسول الله آیا چنین خواهد شد؟ فرمود: آری و بدتر از این، چگونه خواهید  را ترک می

 الله چنین خواهد
َ

شد؟ فرمود:  بود هنگامی که أمر به منکر و نهی از معروف کنید؟ عرض شد یا رسول

بینید و منکر را معروف! و یا فرموده: قاریاِن قرآن  آری و بدتر از این، هنگامی است که معروف را منکر می

زیاد ولی عامالِن به قرآن کم و کشتار زیاد و فقهای هادی کم و فقهای گمراِه خائن زیاد و شعرا بسیار شده 

 عبادت و قرآنها را آراسته 
ّ

و مساجد را زینت کنند و جور و فساد بسیار و منکر آشکار و أّمت قبرها را محل

 ».شود و أّمت به آن أمر و از معروف نهی کرده و مردان به مردان به و زنان به زنان اکتفا کنند.. الخ

ّیه و یا در زمان ما نیز هست و از  هاین عالمات قبل از اسالم و بعد از اسالم بوده و در دور صفو

کنیم مسؤولین کشور  م را به توحید عبادت و وحدت اّمت اسالمی دعوت میآن جمله چون ما مرد

 کنند!! بنابراین این ربطی به ظهور مهدی ندارد. نهی و حتی ما و أمثال ما را زندانی و تبعید می

 در خبر هفتم  هرساند أئّم  قسم دیگر اخباری است موافق قرآن که می -٢
ً
علم غیب نداشتند مثال

 قُۡل ﴿فرماید:  ای از قرآن استشهاد نموده که می بطائنی را تخطئه کرده و به آیه هأبوحمز ÷ امام رضا
ٓ  لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  ٗ� بِدۡ  ُكنُت  َما دۡ  َوَما

َ
تَّبِعُ  إِنۡ  بُِ�ۡمۖ  َوَ�  ِ�  َعُل ُ�فۡ  َما رِيأ

َ
 ﴾إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  �

درآمد) پیامبران نیستم (من نیز همچون پیشینیانم) (ای پیامبر) بگو من نوپدیِد (نو « ].٩[األحقاف: 

                                           
 شود.  ایم از هزار صفر، هیچ عددی حاصل نمی چنانکه بارها گفته  -١
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این خبر . »کنم شود، پیروی نمی دانم با من و با شما چه خواهند کرد و ُجز آنچه به من وحی می نمی

 کند. داده تکذیب می گویند امام با علم غیب از آینده خبر می اخباری را که می

خبر أّول این باب که مجهولی به نام  قسم دیگر، أخبار مجعول مخالف قرآن است مانند -٣

عی است که در انجیل خواندم که )١(بوده ص که بعد از رسول خدا» عبدالله بن سلیمان«
ّ

، مد

برم سپس در  اوصاف پیغمبر اسالم به عیسی گفته شد و خدا به عیسی فرمود که من تو را باال می

عجائبی ببینی و ایشان را علیه دّجاِل لعین یاری آورم تا از أّمت این پیغمبر  آخرالّزمان تو را پایین می

 آورم تا هنگام نماز با این أّمت نماز بخوانی!!. کنی و تو را پایین می

 مجعول و دروغ است زیرا چنین سخنی در انجیل نیست اگر آیات مذکور در 
ً
این خبر قطعا

 أئّمه و سایرین با آن  می» عبدالله بن سلیمان«انجیل زمان 
ً
 کردند. نزد نصاری احتجاج میبود قطعا

 
ً
) مخالف قرآن است و هر ١٩٦ هچنانکه قبال گفته شده (صفح ÷ : زنده بودِن حضرت عیسیثانیا

بوده، وفات کرده و عیسایی که زنده باشد و در آخرالّزمان به دنیا بازگردد،  ص بشری که قبل از محّمد

 دانم چرا مجلسی آن را آورده است!. دروغ است. أّما خوشبختانه این خبر به امامی منسوب نیست و نمی

  ٢٦، ١٤، ٤: قسم دیگر أخباری است مخالف قرآن و عقل و علم از قبیل حدیث ٤
ً
و....) مثال

که قرآن فرموده: داند! درحالی یکی از عالئم ظهور را طلوع خورشید از مغرب میأخباری که 

مۡ ٱوَ ﴿ ۚ  تََقّرٖ لُِمسۡ  رِيَ�ۡ  ُس لشَّ ََّها ٰ  ل رۡ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  ٣٨ َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِديرُ َ�قۡ  لَِك َ� ٰ  َمَنازَِل  هُ َ�ٰ قَدَّ  َح�َّ
مۡ ٱ َ�  ٣٩ َقِديمِ لۡ ٱ ُجونِ ُعرۡ لۡ ٱكَ  َ�دَ  ٓ  َبِ� يَ� ُس لشَّ ن لََها

َ
ۡ ٱ َوَ�  َقَمرَ لۡ ٱ رِكَ تُدۡ  أ � ٱ َسابِقُ  ُل �َّ  َوُ�ّٞ  �ََّهارِ

رود این تقدیر (و  خورشید (همواره) به سوی قرارگاه خود می« ].٤٠تا ٣٨[یس:  ﴾٤٠ بَُحونَ �َسۡ  فَلَٖك  ِ� 

 هایم که چونان شاخ نهادهمند دانا است. و (جا به جایی) ماه را در منزلهایی اندازه  تدبیر خداوند) پیروز

روز  هخرمای کهن (خمیده و منحنی) باز گردد نه خورشید را سَزد که ماه را دریابد و نه شب پیشی گیرند

بنابراین تا قبل از قیامت، به هیچ وجه وضع کنونِی ماه و . »است و همگی در مداری (معّین) شناوراند

 کند. خورشید و مسیر معّین آنها تغییری نمی

گفته  ٤١شود ولی در خبر  گوید قبل از قیام قائم در پنجم ماه رمضان کسوف می می ٤٣بر در خ

سواد برای خورشید  خسوف در پنجم ماه و کسوف در پانزدهم ماه است و جالب است که راوِی بی

مس!) و در خبر 
ّ

ماه رمضان  هگوید کسوف در نیم می ٦٧نیز خسوف ذکر کرده است! (خسوف الش

 پانزدهم) و خسوف در آخر ماه است!.(چهاردهم یا 

                                           
 در انجیل شدند. صتحریف شده بدین ترتیب آنها منکِر مذکور بودِن رسول خدا  ص انجیل در زمان رسول خدا -١
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اند و  مناسبت نیست روایتی را که شیعه و سّنی در کتب خود نقل کرده نویسنده گوید در اینجا بی

يمُ «: مورد قبول فریقین است، بیاوریم ولِ اهللاِبنُ  ملَّا ماتَ اِبراهِ سُ قالَ   رَ مسُ فَ فَتِ الشَّ سَ انكَ

ولِ اهللاِ سُ قدِ ابنِ رَ مسُ لِفَ فتِ الشَّ سَ ولُ اهللاُ   النّاسُ انكَ سُ عِدَ رَ دَ ـال  فَصَ مِ نربَ فَحَ أثنى مِ اهللاَ وَ

يهِ ثُمَّ قالَ  لَ طِيعانِ عَ هِ مُ يانِ بِأمرِ رِ ن آياتِ اهللاِ جيَ رَ آيتانِ مِ مَ القَ مسَ وَ ا النّاسُ إنَّ الشَّ هُ : يا أهيُّ لَ

فانِ لِ  سِ نكَ ىلّ بِالنّاسِ ـاليَ لَ فَصَ لُّو ثُمَّ نَزَ ام فَصَ نهُ ةٌ مِ دَ تا أو واحِ فَ سَ ا انكَ إذَ َياتِهِ فَ دٍ وَ ال حلِ وتِ أحَ مَ

وفِ  سُ الةَ الكُ ابراهیم، از دنیا رفت، خورشید گرفت مردم  ص که فرزند رسول خدا هنگامی«. )١(»صَ

بر منبر رفت و  ص رشید گرفتگی رخ داده است رسول خداگفتند برای وفات فرزند پیامبر است که خو

های قدرت  از نشانه  حمد و ثنای خدا را به جای آورد، سپس فرمود: ای مردم خورشید و ماه دو نشانه

گیرند نه برای حیات کسی. پس  باشند نه برای موت کسی می اند و فرمانبردار او می اند به أمر او جاری خدای

و ماه یا یکی از این دو گرفت نماز (آیات) بخوانید پس از منبر فرود آمده، و با مردم که خورشید  هنگامی

بنابراین اگر به فرض طلوع خورشید از مغرب از عالئم قیامت باشد . »نماز (آیات) به جای آورد

 چنانکه در برخی از اخبار آمده، باز هم ارتباطی به مهدی یا غیرمهدی نخواهد داشت زیرا مهدی باید

تی قبل از قیامت ظهور کند تا مردم از او منتفع شوند درحالی
ّ

که طلوع خورشید از مغرب اگر راست مد

اند که چشم او  دّجال گفته هآغاز به هم ریختگی نظام عالم و ظهور قیامت است! و یا دربار هباشد نشان

ه (یا  است! و یا گفته یهای یونان در پیشانی اوست که مشابه افسانه
ّ
اند آتشی نزدیک مسجد محل

هاست  که قرنسوازند!! درحالی امّیه را می های بنی خانه هگیرد و هم درمی» سعد بن هّمام«های)  خانه

  امّیه نابود شده که بنی
ّ
 سعد بن هّمام نیست ولی مهدی موهوم ظهور نکرده است!. هاند و أثری از محل

مفیدی برای ما ندارند مانند  هاند و نتیج گویی کرده نی است که مبهمقسم دیگر أخبار فراوا -٥

فالن(؟!) حرب است! یا زمان انقضای ُملک  فالن و بنی گویند بین بنی اینکه در بسیاری از آنها می

گویی را هر کسی  اند، اینگونه مبهم اعتبار فالن(؟!) و هکذا....، صرف نظر از اینکه ُروات آنها بی بنی

 هادی أّمت نیست. هند ببافد ولی این کار شایستتوا می

گوید  بسیاری از این اخبار امر مجهولی را به مجهول دیگری موکول کرده است مانند اینکه می

آسمانی و یا  هحیقیام مهدی، قیام سفیانی یا قیام یمانی یا قیام حسنی یا خروج دّجال و یا ص هنشان

 یمانی کیست و چه  باشد و بسیار فرورفتن در فالن زمین می
ً
عجیب است که کسی نپرسیده اصال

) ٣٨اند!! (مانند حدیث  کاره است یا حسنی کیست؟ و اگر کسی پرسیده جواب واضحی به او نداده

                                           
 . ۱۴۴و  ۱۴۳، ص ۵: ج وسائل الشیعة -١
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اند مردم زمان خود را امیدوار و آماده نگاه دارند و به  خواسته معلوم است که این اخبار مبهم فقط می

 نبوده است. هیچ وجه قصد هدایت أّمت درمیان

 أخبار  -٦
ّ

قّاتون«أخباری که بر ضد بَ الوَ ذَ اند!! ولی معلوم شده خبر  ، وقت قیام را معّین کرده»كَ

گوید قائم  ) که می٣٠(حدیث » علّی بن مهزیار«درست نبوده و قائم ظهور نکرده است!! مانند خبر 

بنيَ قَتلِ النَّفسِ  لَيسَ بَنيَ قيامِ «کند  پانزده روز پس از قتل جناب زکّیه ظهور می د وَ قائم آل حممّ

يلَةً  َ لَ رشَ ة عَ سَ كيّة إال مخَ أّما هزار سال گذشته و قائم قیام نکرده است!! در اینگونه اخبار باگفتن  »الزَّ

 در خبر هشتم می راه فرار را باز گذاشته» ما شاء الله«و » إن شاء الله«
ً
گوید اّولین عالمات  اند!! مثال

ت) را از گردن برمی ١٩٦هجری است و در سال  ١٩٥فرج سال 
ّ

 ١٩٧دارد و سال  عرب عنان (مشق

خداوند بال را  ١٩٩سال جالی وطن است و إن شاء الله سال  ١٩٨سال نابودی است(؟!) و سال 

سالها هرچه بخواهد  هگوییم خدا در هم کند! می خدا هرچه بخواهد می ٢٠٠دارد و در سال  برمی

در همین خبر امام از جواب واضح و صریح به بعضی از سؤاالت طفره رفته و کند. در عین حال  می

شود این اخبار جعلی است و چه بسا خدا خواسته کسانی  گفته صالح نیست به شما بگویم!! معلوم می

عی علم غیب برای أئّمه بوده
ّ

گوید مهدی با عمامه و اسب  می ١١٢اند، رسوا سازد. و یا در خبر  را که مد

مرده است. شاید اینها به  ص که قرنهاست اسب رسول خداکند!! درحالی ظهور می ص خدارسول 

 رود. پوسد و از بین می عمامه نیز در طول هزار سال می هاند!! پارچ رجعِت است نیز قائل

مخفی نماند که چون مجلسی مزدور شاهان منحرف صفوّیه بوده لذا برخی از اخبار را با 

بینم که از  گوید گویا قومی را می می ١١٦را ؟! خبر  ١١٦و  ١٠٤خبر  هز جملصفوّیه تطبیق داده ا

ّیه از شمال غرب ایران، به داخل کشور نفوذ کردند) و اند (درحالی مشرق خروج کرده که که صفو

شود تا قیام کنند و حّق را بگیرند و حّق را ندهند مگر به  حّق را طالب هستند به آنان حّق داده نمی

ّیه  ما!! مجلسی پس از نقل این خبر میصاحب ش گوید ممکن است این خبر اشاره به دولت صفو

ّیه را َعلی َرغِم آنهمه  باشد که خدا آن را محکم فرموده و به دولت قائم مّتصل فرماید(؟!) و صفو

ا فساد و شرابخوری و لواط و جنایات فجیع و کشتار علما یا فراری دادن آنها طالب حّق پنداشته و دع

منحرفیِن  ÷ محترم آیا ممکن است حضرت باقر هکرده تا زمان ظهور مهدی باقی بمانند!! خوانند

 را طالب حق قلمداد کند؟!.» أهل حّق «

 به اینگونه أخبار دربار
ً
توان اعتماد کرد و مانند  آینده که مدرک متقن شرعی ندارند نمی هاصوال

ها   زمین صاف و آسفالت شود و به تمام خانهخبر کسی است که بگوید روزی خواهد آمد که تمام 
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گاز کشیده شود و زیر زمین قطارهای زیادی در رفت و آمد خواهند بود و این مسائل حتمی   هلول

. شما چه دلیلی بر کذب این خبر دارید و چه فرقی است بین إخبار این روایات با خبر فالن )1(است

از کتاب آسمانی ندارند و ممکن است برخی واقع  طبیب یا دانشمند؟ باید گفت هیچ کدام مدرکی

 توان به لحاظ شرعی به آن مقّید بود. (فتأّمل) شود و برخی واقع نشود أّما نمی

اند که نیاز به بررسی ندارند متن  سخن آخر اینکه بسیاری از روایات این باب به قدری مفتضح

خطبای ما آنها را برای جوانان تحصیل کرده  آنها به وضوح داللت بر ُبطالنشان دارد و در زمان ما نیز

َنیس«دیگر آنکه  هکنند! نکت بیان نمی
ُ

ی بن خ
َّ
که بسیاری از روایات مربوط به نوروز از جعلّیات » ُمَعل

باب به بعدی). در این  ٨٤این باب و حدیث  ١٧١کند! (حدیث  اوست گقته قائم در نوروز قیام می

شود که ُرواِت  اند که نابجاست و معلوم می آن استشهاد کردهباب أخباری هست که به آیاتی از قر

آن  ههود که بارها دربار هسور ٨٦ هآی هاند. از جمل سواد حدیث را جعل کرده و به امام نسبت داده بی

آورد  گویند مهدی کتاب جدید(؟!) می ) که می٩٦ایم. برخی از این أخبار (مانند خبر  توضیح داده

سَتبقی ی(وال  گذارد گویند حّتی یک غیرمسلمان باقی نمی دارد ویا می داللت بر تحریف قرآن

،(
ً
ایم مخالف قرآن است و همین برای اثباب ُبطالن روایت کافی است.  چنانکه مکّرر گفته أَحدا

» ُعَمر بن سعد«نیز از  ٩٠اند. خبر اعتبار نیز بی» ابن البطائنی«صرف نظر از اینکه ُروات آن از قبیل 

دانست  است که آن حضرت را اماِم منصوِب ِمن ِعنِد الله نمی ÷ سپاه قائلیِن امام حسین هفرماند

 تا چه رسد به فرزند نهم او؟!!.

 نامربوط 
ً
چنانکه گفتیم در برخی از روایات این باب به آیاتی از قرآن استشهاد شده که کامال

 برخی از آیات را به نظر خوانندگان می )2(است
ً
 رسانیم: و ذیال

×١- ﴿ ْ ّ�ِهِ  ّمِن َءايَةٞ  هِ َعلَيۡ  نُّزَِل  َ� لَوۡ  َوقَالُوا َ ٱ إِنَّ  قُۡل  ۦۚ رَّ ٰٓ  قَادِرٌ  �َّ ن َ�َ
َ
َِل  أ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َءايَةٗ  ُ�َ�ّ

 ۡ�
َ
ای) از پروردگارش  و (مشرکین) گفتند چرا نشانه (و معجزه« ].٣٧[األنعام:  ﴾٣٧ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�َُهمۡ أ

ای فروفرستد ولی بیشترینشان  گمان خداوند تواناست که نشانه (ای پیامبر) بگو: بیشود؟  بر او نازل نمی

ه درخواستهای بیجا و لجوجانه . »دانند (حکمت عدل نزول آیات دلخواهشان را) نمی
ّ
چون مشرکین مک

صرف نظر از نزول قرآن که خود معجزه است خداوند ] ٩-٨[األنعام: داشتند از قبیل نزول فرشته 

                                           
 از اوضاع آینده. » ژول ورن«فرانسوی   همشابه ِاخبار نویسند -١

ای از روایات مربوط به عالئم ظهور نیست و مجلسی بدون مناسبت آنها را در این باب  صرف نظر از اینکه پاره -٢

 آورده است.
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 اگر فرشته نازل کنیم مجال و مهلتی برای ایمان آوردِن اختیاری مشرکین باقی نمیفرموده
ً
ماند و  : اّوال

 اگر فرشته را به صورت مرئی نازل کنیم او به صورت انسانی خواهد  مستحّق عذاب می
ً
شوند. ثانیا

ار از بهانه
ّ

ف
ُ
مفاتیح «وسی و دارند (به تفسیر تبیان شیخ ط جویی خود دست برنمی شد که در نتیجه ک

 که این خواسته را نیز لجوجانه می» الغیب
ً
گفتند و قصد ایمان  فخررازی مراجعه شود) خصوصا

 آیات إلهی را استهزاء کرده و یا می
ً
گفتند معجزه نیست بلکه جادوست!!  آوری نداشتند و اصوال

ات: 
ّ
 .و...] ٢٥و  ٤و األنعام:  ١٤٦و ١٣٢، األعراف: ٤٦و یس:  ١٥تا١٣[الّصاف

) ٤اعتبار (خبر بی» الجارودأبی«واضحی، ازقول  هچنین آی هعلّی بن ابراهیم أحمق دربار

د عیسی و طلوع خورشید از مغرب  هدابّ » آیت«گوید منظور از  می
ّ

األرض و دّجال و نزول مجد

ه به پیامبر بگویند چرا  هاست!! با توّجه به اینکه سور
ّ
ی است آیا معقول است که مشرکین مک

ّ
أنعام مک

حضرت جواب دهد صبر کنید تا دّجال بیاید و خورشید از مغرب شود و آن ای بر تو نازل نمی معجزه

 طلوع کند؟!.

َما﴿ -٢× ِ َيوٰ �َۡ ٱ َمَثُل  إِ�َّ �ۡ ٱ ة ٓ  َيا�ُّ نَزلۡ  ءٍ َكَما
َ
ٓ ٱ ِمنَ  هُ َ�ٰ أ َما  ٱ َ�َباُت  ۦبِهِ  َتلََط خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

َ
ا ِض �ۡ�  ِممَّ

 
ۡ
 ٱوَ  �َّاُس ٱ ُ�ُل يَأ

َ
ٰٓ  مُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٓ  َح�َّ َخَذتِ  إَِذا

َ
 ٱ أ

َ
�ََّنۡت ٱوَ  ُرَ�َهازُخۡ  ُض �ۡ� هۡ  َوَظنَّ  زَّ

َ
ٓ أ �َُّهمۡ  لَُها

َ
�  ٰ  ِدُرونَ َ�

ٓ َعلَيۡ  ٰ  َها تَٮ
َ
� ٓ مۡ  َها

َ
وۡ  ً� َ�ۡ  ُرنَاأ

َ
ن اَحِصيدٗ  َهاَ�ٰ فََجَعلۡ  �َ�َهارٗ  أ

َ
ِ  نَ َ�غۡ  لَّمۡ  َكأ  ٱب

َ
ُل  لَِك َكَ�ٰ  ِس� مۡ ۡ�  ُ�َفّصِ

ُرونَ  �ٖ لَِقوۡ  ِت َ�ٰ �ٱ تر (زندگی این جهانی)  به راستی که مثال زندگی پست« ].٢٤[یونس:  ﴾٢٤ َ�َتَفكَّ

خورند با  ایم و ُرستنیهای زمین از آنچه مردمان وچار پایان می همانند آبی است که از آسمانش فرو فرستاده

(و رویید) تا اینکه زمین آراستگِی خویش را فرایافت و زیبایی و زینتهایش آشکار شد و أهل  آن در آمیخت

مندی) دارند (در این هنگام) فرمان ما به شب یا به روز فرا  آن (زمین) پنداشتند که خود بر آن توانایی (بهره

(خویش) را برای گروهی که رسید و چنان آن را ِدَروید که گویی دیروز هیچ نبوده است. بدین سان آیات 

ثبات و ناپایداِر ُدنیوی را تشبیه فرموده به  خدای متعال حیاِت بی. »کنیم اندیشند به تفصیل بیان می می

زمینی سرسبز و ُپرمحصول که ناگاه بالیی بر آن نازل شود و چیزی از محصول دلکش آن باقی 

که خدا مردم را به سرای رمی داشت درحالیتوان به زندگی دنیوی اعتماد و دلگ نگذارد بنابراین نمی

 کند که حیاتی پایدار و قابل اعتماد است. أبدی آخرت دعوت می

ص والّنهی عن یباب الّتمح ٩(خبر » محّمد بن حنفّیه«أّما مجلسی از قول حضرت باقر و 

لطنت اند که به س عّباس ) آورده که منظور بنی١٦١و  ١٢٧ت و باب عالمات ظهوره و خبر یالّتوق

برد!! (بعید نیست که از اخبار جعلی  گیرد و جمعّیتشان را از بین می ای ایشان را می رسند و صیحه می

 اند!!. کیسانّیه باشد) مالحظه کنید که چگونه با آیات إلهی بازی کرده
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رََء�ۡ  قُۡل ﴿ -٣×
َ
ٰ  إِنۡ  ُتمۡ أ تَٮ

َ
وۡ  ًتابََ�ٰ  ۥَعَذابُهُ  ُ�مۡ �

َ
اَذا �َ�َهارٗ  أ ۡ ٱ هُ ِمنۡ  ِجُل َتعۡ �َسۡ  مَّ  ﴾٥٠ رُِمونَ ُمجۡ ل

(ای پیامبر) بگو مرا پاسخ گویید اگر عذاب او (= خداوند) به شب یا به روز شما را فراز آید «]. ٥٠[یونس: 

خواهند؟! (آیا عقالء عذاب را به  (چه خواهید کرد) بزهکاران چه چیز را به شتاب از او (= خداوند) می

  »خواهند؟) شتاب می
ّ
ه می هی بودن سوربا توّجه به مک

ّ
گفتند اگر راست  یونس چون مشرکین مک

فرماید آیا اگر عذاب آشکار شود به آن ایمان  عذاب چه وقتی است؟ خدا می هگویید این وعد می

 بی می
ً
فائده است و پیش از آشکار شدنش نیز منکرانه و از راه استهزاء به شتاب آن را  آورید که طبعا

کردن برای عذاب عاقالنه نیست ولی بدانید که وقت آن پیش و پس  کنید درحالیکه شتاب طلب می

 مراجعه شود). ٥٧تا  ٤٤یونس آیات  هنخواهد شد. (به سور

گوید که  اعتبار می الجاروِد بی ) علّی بن ابراهیِم أحمق از قول أبی١٠أّما بنابه نقل مجلسی (خبر 

ه برای قیام قائم و عذابهای زمان او منظور عذاب مسلماناِن فاسِق آخرالّزمان است!! آیا مجرم
ّ
ین مک

ه که استعجال نمی استعجال می
ّ
 مسلمانان مک

ً
کردند، أّما حدیث، جاهالنه آیه را مورد  کردند؟! ثانیا

 أهل قبله دانسته است!! دیگر آنکه این حدیث چه ربطی به عالمات ظهور مهدی دارد؟!.

 ٱ ّمِنَ  ٖص َوَ�قۡ  وعِ �ُۡ ٱوَ  ِف وۡ �َۡ ٱ ّمِنَ  ءٖ �َِ�ۡ  لَُونَُّ�مَوَ�َبۡ ﴿ -٤×
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
 ِت� �ََّمَ�ٰ ٱوَ  نُفِس ۡ�

 ِ ٰ ٱ َو�َّ�ِ و البّته هرآینه شما را به مقداری از ترس و گرسنگی و کاهش « ].١٥٥: ه[البقر ﴾١٥٥ ِ�ِ�نَ ل�َّ

فوق خطاب  هدر آی »ده  آزماییم و شکیبایان را نوید مالها و (آسیب) جانها و (کمبوِد) محصوالت می

م« مؤمنین را امتحان و آزمایش  همؤمنین و عاّم است زیرا قرآن فرموده خدا هم هشامل هم »كُ

 خواهد کرد و به هیچ وجه داللت بر زمانی خاّص ندارد. (فالتجاهل).

فالن(؟!)  گوید منظور خوف از ملوک بنی ) از قول ُصعفاء می٩٤و  ٩٣و  ٢٨أّما مجلسی (خبر 

 از خروج مهدی است و خوف پس از قیام اوست!.است و گرسنگی قبل 

ْ سۡ ٱفَ ...﴿ -٥× ٰ يۡ �َۡ ٱ تَبُِقوا �ۡ  ِت� َ�
َ
ْ  َما نَ �   تَُ�ونُوا

ۡ
ُ ٱ بُِ�مُ  تِ يَأ َّ�  ۚ َ ٱ إِنَّ  َ�ِيًعا َّ�  ٰ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

شما را (به روز ستاخیز)  هپس به نیکیها پیشی جویید، هرجا که باشید خدا هم« ].١٤٨: ه[البقر ﴾قَِديرٞ 

این آیه در سیاق آیات مربوط به قبله است و . »آوَرد که همانا خدا بر هرچیز بسیار تواناست فراهم می

فرماید درمورد قبله مجادله و منازعه نکنید بلکه در أفعال و أعمال خیر از یکدیگر سبقت بجویید  می

) به نقل از ١٠٥کند. أّما مجلسی (خبر  داوری میشما  هکه خدا در قیامت شما را گرد آورده و دربار

گوید که  اند می افترا بسته ÷ کتاب خرافی غیبت ُنعمانی از قول ضعفایی که به حضرت باقر العلوم

قبلی پیرامون او گرد  هامام فرموده منظور آن است که خدا سیصد وسیزده یار مهدی را بدون وعد
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راوی جاهل توّجه نداشته که أفعال و ضمایر آیه، همگی مخاطب و خطاب به معاصرین  )1(آوَرد! می

ىلَ الكاذِبِنيَ  پیغمبر است نه به افراد ناموجوِد زمان مهدی!! باید گفت: عنَةُ اهللاِ عَ  .أال لَ

َهاَ�ٰٓ ﴿آیه دیگر چنین است:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ وتُوا

ُ
ْ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ ۡ�َ  بَِما َءاِمُنوا قٗ  انَزَّ  َمَعُ�م لَِّما اُمَصّدِ

ن لِ َ�بۡ  ّمِن
َ
َها اوُُجوهٗ  ِمَس �َّطۡ  أ ٰٓ  َ�َ�ُدَّ دۡ  َ�َ

َ
ٓ أ وۡ  بَارَِها

َ
ٓ  َكَما َعَنُهمۡ نَلۡ  أ ۡص  لََعنَّا

َ
بۡ ٱ َب َ�ٰ أ  َوَ�نَ  ِت� لسَّ

مۡ 
َ
ِ ٱ رُ أ فرو که شما را کتاب (آسمانی) داده شد، بدانچه  ای کسانی« ].٤٧[الّنساء:  ﴾٤٧ ُعوً� َمفۡ  �َّ

هایی را محو (و  آن چیزی است که با شماست، ایمان آورید پیش از آنکه چهره هفرستادیم که تصدیق کنند

مسخ) نموده و آنها را واپس گردانیم و یا آنان را همانند أصحاب شنبه لعنت کنیم و (بدانید که) فرمان 

 یهود  –این آیه خطاب به أهل کتاب . »خداوند انجام پذیر است
ً
است (به آیات قبل و بعد  –خصوصا

 ).٥٤تا  ٤٤ هآن مراجعه شود یعنی از آی

از قول ضعفایی که به حضرت » غیبت ُنعمانی«) به نقل از کتاب خرافی ١٠٥أّما مجلسی (خبر 

سپاه سفیانی نازل شده است!! حال به چه  هگوید: امام فرموده این آیه دربار اند، می باقر افترا بسته

 دلیل، معلوم نیست!. 

َ ٱ إِنَّ ...﴿ -٦× ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ َو�ُِحبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ همانا خداوند توبه کنندگان « ].٢٢٢: ه[البقر ﴾ُمتََطّهِرِ�نَ ل

 همحترم تقاضا دارم صورت کامل این آی هخوانند. »دارد دارد و پاکیزگان را (نیز) دوست می را دوست می

) مراجعه کن که از قول ١٦٧اعتبار (خبر  شریفه را در قرآن مطالعه کن و آنگاه به این حدیِث مرفوع و بی

 ص محّمد گوید منظور از تّوابین لشکر یمانی و خراسانی و نظایر ایشان از آل می ÷ امیر المؤمنین
 اند!. رآن بازی کردهبا ق ÷ است!! شما را به خدا مالحظه کنید چگونه جاعلیِن روایت از قول علی

ا ﴿ -٧× ُ ٱ َ�نَ  مَّ ۡ ٱ ِ�ََذرَ  �َّ ٰ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل َ�َ  ٓ نُتمۡ  َما
َ
ٰ  هِ َعلَيۡ  أ ّيِبِ ٱ ِمنَ  بِيَث �َۡ ٱ يَِم�َ  َح�َّ  ﴾...لطَّ

خداوند نه بر آن است که مؤمنان را بر این حال که شما برآنید، رها سازد (بلکه  و« ].١٧٩[آل عمران: 

ص و جدا سازد می
ّ

ُحد« همذکور مربوط به غزو هآی. »خواهد) تا پلید را از ناپاک مشخ
ُ
فرماید  است و می» ا

ها و  گذارد بلکه آنان را با موقعّیت را به حال خود نمی -از جمله شما أصحاب پیامبر-خدا مؤمنین 

عیاِن ایمان ممتاز و معلوم شوند.  می -از جمله جنگ-حوادث گوناگون 
ّ

آزماید تا مؤمنیِن حقیقی از مد

فرموده یک منادی از آسمان  ÷ گوید امام صادق خرافی می» عّیاشِی «) از قول ٨٦أّما مجلسی (خبر 

شوند!! باید  حّق جدا شوید و ای أهل باطل جدا شوید و آنها از هم جدا میکند که ای أهل  ندا می

                                           
 باب بعدی نیز مراجعه شود.  ۷۸و  ۳۷و  ۲۶و  ۲۱و  ۱۰به خبر  -١
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شوند نه با ندای آسمانی و  گفت این معنی خالف آیه است که فرموده مؤمنین با آزمایش از هم جدا می

 أفالتعقلون؟.مؤمنین است نه فقط مردم زمان مهدی!!  هآیه مربوط به هم

 ٱ َتلََف خۡ ٱفَ ﴿ -٨×
َ
ِينَ  لٞ فََو�ۡ  نِِهۡمۖ بَيۡ  نۢ مِ  َزاُب حۡ ۡ� ْ  لِّ�َّ شۡ  ِمن َ�َفُروا  ﴾٣٧ َعِظي�ٍ  �ٍ يَوۡ  َهدِ مَّ

پس آن گروهها درمیان خود اختالف کردند پس وای بر کسانی که (بر حقیقتی که گفته شد) «]. ٣٧[مریم: 

ی سرگذشت  همبارک هاین سور ٤٠تا  ١٦خداوند در آیات . »کفر روزیدند از دیدار در روزی بزرگ
ّ
مک

را بیان فرموده و سر انجام بیان فرموده که ِفَرِق مختلف إ  حضرت مریم و حضرت عیسی

کالم آنکه جمیع مفّسرین آیات  هحضرت عیسی با یکدیگر اختالف کردند. خالص هنصاری دربار

) که ٩٥و  ٨٧اند أّما مجلسی روایت کرده (خبر  حضرت عیسی و مادرش دانسته همنظور را دربار

است که او و » بنی ذنب الحمار« همردی از أهالی دمشق از طائف هفرموده این آیه دربار ÷ امام باقر

روایت کرده که مقصود از  ÷ شوند!! و از أمیر المؤمنین همراهانش قبل از ظهور مهدی کشته می

 فوق اختالف أهالی شام با دارندگان پرچم سیاه از خراسان است!!. هیاختالف در آ

نُفِسِهمۡ  َوِ�ٓ  فَاقِ �ٱ ِ�  تَِناَءاَ�ٰ  َسُ�ِ�هِمۡ ﴿ -٩×
َ
ٰ  أ َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتََب�َّ

َ
لت:  ﴾...قُّ �َۡ ٱ � صِّ

ُ
]. ٥٣[ف

درون) به ایشان بنماییم تا های خویش را در اطراف (جهان) و در جانهایشان (در برون و  بزودی نشانه«

انّیت قرآن آشکارتر می .»برایشان آشکار شود که همانا آن حّق است
ّ

شود. اّما  یعنی با مرور زمان حق

) روایت کرده که منظور ظهور مهدی و حّق بودن اوست! آیا معقول است ١١٠و  ٨٣مجلسی (خبر 

ه بگوید که بزودی حّق بودن مهدی را به ا
ّ
 نماییم!!. یشان میخدا به مشرکین مک

  إِن﴿ -١٠×
ۡ
ََّشأ ِۡل  � ٓ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  ُ�َ�ّ َما عۡ  َ�َظلَّۡت  َءايَةٗ  ءِ لسَّ

َ
 ﴾٤ ِضعِ�َ َ�ٰ  لََها ُقُهمۡ َ�ٰ أ

ای) بر آنان فرو فرستیم که گردنهایشان بر آن به  اگر بخواهیم از آسمان نشانه (و معجزه«]. ٤[الشعراء: 

ی  ».فروتنی (فرود) آید
ّ
ار است و ربطی به مهدی ندارد اّما مجلسی این آیه مک

ّ
ف

ُ
است و خطاب به ک

روایت کرده که خدا این آیه را در زمان ») يوم خروجه وما حيدث عنده«باب  ١٢و خبر  ٨٤(خبر 

ق  می بنی هُسفیانی دربار
ّ

مّیه قرنهاست نابوده شده که بنیبخشد!!. درحالی امّیه و پیروانشان تحق
ُ
اند و  ا

.!! )١(نی و ظهور مهدی نیستخبری از ُسفیا لَةٌ ةٌ كامِ َ رشَ ماده نمونه از أحادیثی که ُرواِت  تِلكَ عَ

ایم خواننده  اند آوردیم و با همین مقدار که گفته مقاصد خود ساخته هجاعل جاهل آیات قرآن را ملعب

 سایر آیات را دریابد. هتواند دروغگویی ُروات، دربار خود می

                                           
وم خروجه ی«باب » بحار« ۵۲جلد  ۷۴و  ۴۱و  ۴۰و  ۱۵و  ۱۴و  ۱۳و  ۱۲.   در خبر ۱۴۲ر.ک. کتاب حاضر، ص -١

 به این آیه استشهاد شده است!!.» حدث عندهیوما 
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در این باب مجلسی أخباری آورده که اکثر آن مخالف قرآن و ُسَنِن إلهی و در واقع أخباری 

  اعتباِر أبواب قبل، جمع کرده خبر از همان راویاِن بی ٨٤أحمقانه و مهمل است. وی در این باب 

 
ّ

است. در این باب نیز مانند سایر ابواب مکّررات زیاد است و یک خبر را در ده باب و بیست محل

 گذرانیم : تکرار کرده! ما تعدادی از أخبار این باب را به عنوان نمونه از نظر خوانندگان می

از قول  ٣٠و  ١٧گوید قائم روز جمعه و خبر  می ÷ ت صادقخبر اّول از قول حضر -١٧و  ١×

 و نقیض نشان گوید قائم روز شنبه خروج می می ÷ حضرت باقر
ّ

 هکند! آیا این اخبار ضد

گویند مهدی در شعبان یا  برخالف اخباری که می ٢٩و  ١٧دروغگویِی ُروات نیست؟! در خبر 

 اند!. کند خروج مهدی را ُمَحّرم دانسته رمضان قیام می

گوید بر ُرکنی که َحَجُراألسَود در آن است مرغی  خبری است مضحک که می -٦٣و  ١٨و  ٢×

 هخورد که پرند کند همان مرغ است. و قسم می آید و اّولین کسی که با قائم بیعت می ای) فرود می (پرنده

همچنانکه عوام -خورد؟! دیگر آنکه مگر فرشتگان  است! چرا امام قسم می ÷ مذکور همان جبرئیل

شود؟!!  پیغمبران هم جبرئیل نازل می تر از همه اینکه مگر بر غیر اند؟! مهم به شکل پرنده -پندارند می

). دیگر آنکه چرا بیعت می
ً
ا

ّ
 کنند؟ مگر قرار است که فرشتگان از امام تبعّیت کنند؟!! (فتأّمل جد

ِت إلهی است زیرا -١٦و  ٥و  ٣× گوید قائم وقت ظهورش در  می دروغی واضح و برخالِف ُسنَّ

که قرآن اند!) درصورتی ساله گفته صورت جوانی چهل ساله است (؟!! بعضی از أخبار که سی

َعّمِرۡ  َوَمن﴿فرموده:  فََ�  ِق� لۡ �َۡ ٱ ِ�  هُ ُ�َنّكِسۡ  هُ �ُّ
َ
و هرکه را عمر بیفزاییم «. )١(]٦٨[یس:  ﴾٦٨ قِلُونَ َ�عۡ  أ

                                           
 ]. ۵و الحج:  ۷۰مقایسه شود با آیات [الّنحل:  -١
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گردانیم) آیا  (او را از توانایی و دانایی به ناتوانی و نادانی خردسالی بازمیسازیم  او را در خلقتش باژگونه می

ِ ٱ لُِسنَّةِ  َ�ِدَ  َولَن﴿همچنین فرموده: . »اندیشند؟ حقیقت) نمی(در این  ﴾)وِ�ً� َ�ۡ ( ِديٗ� َ�بۡ  �َّ
ت خداوند تبدیل (تغییر) نخواهی یافت« ].٤٣و فاطر:  ٦٢[األحزاب:  اینگونه روایات . »و هرگز در ُسنَّ

 جعِل راویان خدا نشناس است. 
ً
 یقینا

َعفایی چون » علّی بن ابراهیم«از  -٤×
ُ

» عمرکی«احمِق قائل به تحریف قرآن است که از قول ض

سال قائم  هشمار» حمسعق«فرموده:  ÷ نقل کرده که حضرت باقر العلوم» محّمد بن جهمور«و 

ّرد سبز که سبزی آسمان از آن کوه است!! (قابل توّجه کوهی است محیط به دنیا از زم» ق«است؟!! و 

علمای نجوم و فیزیک!!) و علوم هرچیزی در (ع، س، ق) است!!! نویسنده گوید: از چنان راویانی 

 شود!. بهتر از این صادر نمی

گوید مهدی با کراهت نیز مردم را به اسالم آوردن وادار  حدیثی برخالف قرآن است زیرا می -٦×

آورد. و در این موضوع در صفحات  ماند مگر آنکه ایمان می و کافری در زمین باقی نمیکند  می

فرماید پیامبر حِقّ مجبور کردِن مردم به ایمان را ندارد  ایم که قرآن می گذشته به قدر الزم سخن گفته

روز قیامت او ُجز ابالغ نیست و ایماِن اجباری را خدا نخواسته است و یهود و نصاری تا  هبلکه وظیف

 باقی خواهند بود.

یسانّیه باشد که علمای ما مورد استفاده قرار داده -٧×
َ
 اند!. ممکن است از أخبار ک

ل بن ُعَمر«أخباری است از  -٢١و  ١١و  ٩و  ٨×
َّ

ض
َ

که علمای رجال او را فاسد المذهب » ُمف

عی است که ٩اند که به أقوال او اعتمادی نیست! در خبر  شمرده و گفته
ّ

 ÷ حضرت صادق مد
رود که معلوم نیست کدام پرچم از آِن کدام شخص  فرموده وقت قیام قائم دوازده پرچم باال می

گریستم و گفتم ما چگونه بدانیم که چرچم حّق کدام است.... الخ. باید  گوید می است... راوی می

گر از گمراهی خودت گفت بلند شدن دوازده پرچم که گریه ندارد، ا -بلکه دروغگو-به راوِی خرافی 

ترسی که در زمان آنحضرت قائمی قیام نکرده بود و امام هم بنا به  می ÷ در زمان حضرت صادق

دانسته که فرزنِد ششِم او قائم است و به جای آنکه بگوید أمر ما از خورشید  اّدعای شما الُبد می

 رسی پس نگران مباش!. گفت تو به زمان ظهور قائم نمی آشکارتر است می

عّباس را نداشته و قیام مهدی  اند که سِر سازگاری با بنی به نظر ما این اخبار را کسانی جعل کرده

کردند و  خود، حدیث جعل می هاند و برای آماده نگهداشتِن مردم زمان خواسته را در زمانی نزدیک می

د مهدی مانند گوی که می ٢٢اند! مانند خبر  هیچ تصّوری از مهدِی هزار و دویست ساله نداشته
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شود!!  ساله ظاهر می ٣٢یا  ٣٠کند و مانند جوان  صد و بیست سال عمر می ÷ حضرت ابراهیم

 درحالیکه تاکنون هزار و دویست سال گذشته و مهدی موهوم ظهور نکرده است!!.

اب درخبر  
ّ

عی١١همین کذ
ّ

 ﴾٨�َّاقُورِ ٱ ِ�  نُقِرَ  فَإَِذا﴿ :هدرتفسیرآی ÷ صادقحضرت کهاستمد
ر: 

ِّ
ث

َّ
فرموده از ما (اهل بیت) امامی پنهان (غائب) است که  »پس چون در صور دمیده شود« ].٨[المد

 ه!! درحالیکه سور)١(کند اندازد که قیام کند واو قیام می چون خدا ظهور اورا بخواهد در دلش  می

ر«
ّ
ِث

ّ
ه نازل شده و دربار از سوره» مد

ّ
است و هیچ ربطی به قیامت  ههایی است که در أوائل دوران مک

اری که پیغمبر و توحید و قیامت را قبول ندارند آی ص مهدی ندارد. آیا رسول خدا
ّ

مربوط به  هبر کف

 أفالتعقلون؟.خواند؟!  مهدی را می
اب خبر 

ّ
پنجم باب قبل،  هبقره استناد کرده (به نمون هسور ١٤٨ هرا نیز نقل و به آی ٢١همین کذ

) خود ناپدید هگوید أصحاب مهدی شب از روی فرش (خان ) در این قّصه می٣٢٥مراجعه شود، ص 

ه می می
ّ
و اسم و حسب نسبش  )2(کند در ابرها حرکت می روزباشند! و یکی از آنها  شوند و صبح در مک

 کنند!).  کایت میهای خود ح هایی که مادر بزرگها برای نوه شود!! (مشابه افسانه شناخته می

 کتاب حاضر مراجعه شود.  ٣٢٧ هصفح ١٠ هبه نمون -٧٨و  ٣٧و  ١٥تا١٢×

ه -٢٠و  ١٩×
ّ

عفا می عد
ُ

 هشوند (به صفح گویند أصحاب مهدی با شمشیر حاضر می ای از ض

مراجعه شود) و بر شمشیرهایشان یک یا هزار کلمه نوشته شده که هر کلمه مفتاح » دّوم هنکت«، ١٠٩

اعر) دیگر آنکه کدام را قبول کنیم یک کلمه یا هزار  یاست!! (مصداق المعنی ف هزار کلمه
ّ

بطن الش

 کلمه را؟! البّته دروغ هرچه بزرگتر، بهتر!.

گویند مهدی طبق قانون داود و سلیمان  باب آینده می ٢٥تا  ٢١و حدیث  ٣٤و  ١٩حدیث 

 پرسیم مگر  کند!! می قضاوت نموده و دلیل و بّینه طلب نمی
ِ

مهدی یهودی است که به آییِن منسوخ

کند؟! عالوه بر این، بدون مدرک و بّینه حکم صادر کردن که فضیلت نیست.  یهودّیت حکم می

 دانست. کرد و این کار را جائز نمی نیز بدون دلیل و بّینه حکم صادر نمی ص رسول خدا

                                           
ة بقيام القائمـاآليات ال«از باب  ۴۹ هشمار ۱۷۳ هر.ک. کتاب حاضر، صفح -١ لَ أوَّ  ».مُ
که هواپیما شبها هواپیماست زیرا حرکت در ابرها را منحصر به روز دانسته درحالیتوان اّدعا کرد که مقصود  نمی -٢

شود که  گوید اسم وی و نام پدرش و حسب و نسبش شناخته می کند. دیگر آنکه می هم در آسمان حرکت می

ن ندارد! در واقع تناسبی با هواپیما ندارد زیرا سوار بر هواپیما بودن ربطی به شناخته شدِن نام و نسب برای سایری

بینند و از این طریق او و  مقصوِد راوی از سیر در روز آن است که بگوید مردم روز حرکِت او را در ابرها می

 که در هواپیما سرنشینان آن معلوم نیستند.شناسند! درحالی حسب و نسبش را می
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که بسیار ضعیف است نقل کرده که منصور » هسیف بن عمیر«مجهولی از  -٦٥و  ٢٥×  

شنیدم که فرمود ناگزیر یک منادی از آسمان  ÷ گفته: از حضرت باقر -عّباسی هخلیف-دوانیقی 

گفتند  أهل دنیا برایم می هکند! اگر این خبر را هم طالب را ندا می ناِم مردی از پسراِن فاطمه از خاندان أبی

اقر گفته من قبول دارم و اگر چنین ندایی از آسمان برآید من أّولین کردم ولی چون حضرت ب من قبول نمی

را قبول  ÷ پرسیم پس چرا منصور اّدعای امامت حضرت باقر آن خواهم بود!! می هاجابت کنند

در  ÷آمد؟! چرا برای أمیر المؤمنین ندایی از آسمان برنمی ص نداشت و چرا برای رسول خدا

آن حضرت، آسمان  هندایی از آسمان شنیده نشد؟! ولی برای نواد ÷ سقیفه و یا برای امام حسین

مذکور است). البّته چون » ندای آسمانی«آوَرد؟! (همچنین است سایر روایاتی که در آنها  ندا برمی

 در خبر 
ً
 و نقیض کم نیست مثال

ّ
هیمن باب به جای  ٥٨این أخبار منشأ شرعی ندارد در آنها ضد

 تظر صدای ناگهانی از جانب دمشق باشید!!.ندای آسمانی، گفته شده من

عی است که رسول خدا -٣٣×
ّ

فرموده قائم سه اسم دارد: أحمد، عبدالله و مهدی!!  ص مد

است رّد » محّمد بن الحسن العسکری«گویند نام قائم  نویسنده گوید این خبر أخباری را که می

لقِب اوست! به اضافه اینکه این  که مهدیکند! در این خبر مهدی را اسم او دانسته درحالی می

) مخالف ست!! ١٢١(ر.ک. کتاب حاضر، ص  »ةالنّهی عن التّسمي«روایت با روایات باب 

 مجلسی نیز این اختالف را به روی خود نیاورده است!.

 ÷ اعتبار اّدعا کرده امام باقر بی» أبوالجارودِ «حدیثی مخالف قرآن و عقل است زیرا  -٣٤×
ای که اصحاب کهف در غار خوابیده بودند، حکومت  فرموده قائم سیصد و نه سال یعنی به اندازه

سلیمان بن  ه!! و به قانون و سیر)1(گذارد کشد که ُجز مسلمان باقی نمی قدر مردم را میکند و آن می

معّرفی کنند با خواهند رهبران دینی را آدمکش  دانم چرا جاعلیِن أحادیث می کند!! نمی داود عمل می

ای  اینکه تمام أنبیاء (و امام که پیرو راستین پیغمبر است) در مقابل کفر و عناد ولجاج مردم، وظیفه

ۡ ٱ غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرَُّسولِ ٱ َ�َ  َوَما...﴿ُجزابالغ پیامهای إلهی نداشتند چنانکه قرآن فرموده:   ﴾ُمبِ�ُ ل

                                           
ةً إال «کنند  رسند آن را ویران می گوید: اصحاب مهدی به هر شهری می می ۸۲در خبر  -١ ِم بَلدَ ونَ بِراياهتِ دُ اليَقصُ

بُوها رَّ ماند مگر که کسی از ایشان باقی نمیطوریکشد بهقدر از قریش را میگوید قائم آن می ۸۳و در خبر »!! خَ

بشٍ «غذای یک قوچ  هبه انداز ةِ كَ لَ م إال أكَ نهُ بقى مِ يشاً حتّی اليَ رَ قتُلُ قُ » خالقه...ره وایس«باب  ۷و یا در خبر »!! يَ

ىلَ «ُبَرد!!!  کند یعنی مردم را سر می گوید: مهدی به جفر احمر عمل می می هُ عَ رَّ اِصبَعَ اَمَ ا اجلَفرُ االَمحَر؟ قالَ فَ مَ

بحَ  عنِي الذِّ ذا يَ : هكَ هِ فَقالَ لقِ  (فتأّمل).»!! حَ
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ف بودند که بگویند:  .»آشکاِر (پیام خدا) نیست و بر پیامبر ُجز رسانیدن«]. ١٨[العنکبوت: 
ّ

أنبیاءموظ

ٓ َعلَيۡ  َوَما﴿ ۡ ٱ غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  َنا ای)  و بر ما ُجز رسانیدِن آشکاِر (پیام خدا، وظیفه«]. ١٧[یس:  ﴾١٧ ُمبِ�ُ ل

کردند نه اینکه مردم را به زور شمشیر  دشمنان دفاع می هو فقط در صورت حمله و توطئ. »نیست

گوید مهدی به  تمام انبیاء بوده است. دیگر آنکه می همجبور به ایمان کنند و آدمکشی برخالف سیر

کند! باید پرسید مگر مهدی یهودی است؟! (شاید یهودیان مسلمان نما  عمل می ÷ قانون سلیمان

 ٦٠و  ٥٩اند!) دیگر آنکه این روایت مخالف است با خبر  واج دادهاینگونه روایات را میان مسلمین ر

گویند امام پنج یا هفت سال  کند! و اخباری که می گویند قائم نوزده سال فرمانروایی می که می ٦٢و 

 کند!. ریاست می

 پسر حضرت عسکری» بطائنِی « -٤٢×
ً
را قبول نداشته روایت   ÷ واقفی که دوازده امام و طبعا

عّباس از  که فرموده هرگاه عّباسی بر منبر مروان باال رود فرمانروایی بنی ÷ ز حضرت صادقکرده ا

بینیم که بین رکن و مقام ابراهیم با مردم بر کتابی جدید(؟!)  رود... قسم به خدا گویا او را می بین می

  بیعت می
ً
صد ایجاد توّهم ق )1(یعنی چه؟! آیا ُجز این است که بطائنی» کتاب جدید«کند!!.  أّوال

برچیده شده و مهدی » العّباس ُملک بنی«اینکه هفتصد سال است  هتحریف قرآن را دارد؟! به اضاف

اند هنوز در کتب ما  عّباس  طمع داشته ظاهر نشده است!! ولی روایات کسانی که به حکومت بنی

نکه چنین مهمالتی را به اسم کنند!! آنچه بسیار ناگوار است ای باقی مانده و علمای ما از آنها دفاع می

ها ربطی به  کنند و چقدر باید زحمت کشید تا به مردم تفهیم شود که این قّصه دین اسالم  ترویج می

 اسالم و قرآن ندارد!.

أمّیه  دهد که مردی از بنی گوید در زمان مهدی شیطان برای فریب مردم ندا می می -٤٦و  ٤٥×

اند و امروز أثری از آنها  امّیه منقرض شده سال است که بنی بر حّق است! درحالیکه هزار و دویست

 نیست و بسیار مضحک است که ندای آسمانی از آنها نام ببرد!.

توان تشخیص داد که  چگونه از میان دوندای آسمانی می«دو حدیث است که به سؤال  -٤٩و  ٤٨×

 .٦٤و  ٥٠نین است حدیث جواب درست و مفیدی نداده است!! همچ» یکی حّق و دیگری باطل است؟

گوید مهدی هنگام  ) کتاب حاضر است. می١٠٩(ص » دّوم هنکت«این حدیث مشمول  -٦٦×

ه، شمشیر رسول خدا
ّ
پوشد!! غافل  حضرت را میآورد و زرِه آن را از غالف بیرون می ص ظهور در مک

شمشیر و زره به سرآمده و اگر مهدی با چنین هیئتی ظاهر شود مضحک خواهد بود!!  هاز آنکه زمان

                                           
 . ۱۷۰ص » عرض اخبار اصول...«او رجوع کنید به  هدربار -١
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ای و یا سایر فرماندهان نیز با زره و شمشیر از  (فتأّمل) در جنگ أخیِر عراق با ایران، رفسنجانی یا خامنه

عی است شمشیر سخن می ٧٢کردند! همچنین است خبر  جبهه دیدار نمی
ّ

گوید(؟!!) عجیب  که مد

که در خبر أخیر  ٨٢گفت ولی شمشیِر مهدی ناطق است!! و خبر  ست که شمشیر پیامبر سخن نمیا

مالند و برکت  روند و به زین اسب مهدی دست می سو می أصحاب مهدی با اسب به این سو و آن

شود أصحاب مهدِی موهوم مردمی  است!! معلوم می »يا لثّارات احلسني«طلبند!!... شعار ایشان:  می

 طلبند!!!. را از مردم آخرالّزمان می ÷ اند که انتقام خون أمام حسین قأحم

حدیثی است که به نفع حکومت کنونی نیست زیرا روایت شده از حضرت علّی بن  -٦٨×

ِل او مانند جوجه إ الحسین
َ
 های است که از الن که فرموده قبل از قیام مهدی هرکه قیام کند َمث

ار شود، پرواز کند و أطفال او را بگیرند و با او بازی  کنند! بنابراین خود قبل از آنکه پرهایش استو

اند!  (بعید نیست که اینگونه روایات را  مسؤولین کشور ما برخالف این حدیث عمل کرده

 باشند!).  های آن زمان به منظور جلوگیری از قیام مردم جعل کرده و میان عوام رواج داده حکومت

باب بر نزول فرشته بر مهدی داللت دارند که با موازین اسالمی سازگار  تعدادی از أحادیث این

پردازیم به خرافات باب بعدی که بسیاری از احادیث  نیست و نیازی به بررسی ندارند. اینک می

 ابواب قبل در آن تکرار شده است.
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باع است و ما در  ص باید دانست که در اسالم فقط کتاب خدا و سّنت رسول خدا
ّ
واجب االت

اند. خدای تعالی  بوده ص مبرنداریم و أئّمه خود تابع سّنت پیا» سنّة اإلمام«اسالم چیزی به نام 

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿فرموده:  سۡ  �َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا  ﴾ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

ای نیکو و پسندیده است برای کسی که  هرآینه شما را در (کردار و گفتار) پیامبر خدا نمونه«]. ٢١[األحزاب: 

َطاعَ  َ�َقدۡ  لرَُّسوَل ٱ يُِطعِ  مَّن﴿و فرموده:  ».دارد خداوند و(رستگاری) روز واپسین امید میبه 
َ
َ ٱ أ َّ�﴾ 

و حضرت  .»گمان خدای را اطاعت کرده است کند بی هرکه از رسول (خدا) پیروی می« ].٨٠[الّنساء: 

نَّ «در اسالم فرموده: » سّنت« هنیز دربار ÷ علی نَّةُ ما سَ ولُ اهللاِاَلسُّ سُ ثَ   رَ ةُ ما أُحدِ البِدعَ وَ

هُ  . و )1(»سّنت همان است که رسول خدا مقرّر داشته و بدعت آن است که بعد از او پیدا شده است« »بَعدَ

ما استَنَّ النَّبِيُّص «نیز فرموده:  بَعتُهُ وَ اتَّ نا بِاحلُكمِ بِهِ فَ رَ أمَ نا وَ عَ لَ ضَ ما وَ نَظَرتُ إىل كِتابِ اهللاِ وَ

يتُهُ  افتَدَ به کتاب خدا نظر کردم و به آنچه برای ما مقّرر داشته وما را به ُحکم کردن به آن فرمان داده، « »فَ

 ص و از رسول خدا )٢(»سّنت قرار داده، اقتداء کردم ص پیروی و متابعت نمودم و به آنچه که پیامبر
ُقوا اَهللا ماِمن َشٍئ «مروی است که:  َها انّلاُس ا�َّ ُ�ُ�م ِمَن اجلَنَِّة َوُ�باِعُدُ�م ِمَن انلّاِر ��ُّ يُقرِّ

ای مردم از خدا پروا بدارید، چیزی که شما را به بهشت « »إال َوقَد َ�َهيتُُ�م َعنُه َوأَمرتُُ�م بِهِ 

أمیر  .)٣(»ام نزیک و از آتش دوزخ دور گرداند، نبوده مگر آنکه شما را از آن نهی و یا به آن أمر کرده

                                           
 .۲۶۶ص ، ۲: ج بحار األنوار -١

 .۲۰۵ ه: حطبهنهج البالغ -٢

 .۱۷۱، ص ۲: ج بحار األنوار -٣
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دُّ إىل «نساء فرموده:  هسور ٥٩ هآی هنیز دربار ÷ المؤمنین مِ كِتابِهِ وَ الرَّ حكَ دُّ إىل اهللا األخذُ بِمُ الرَّ

ريِ ال ةِ غَ عَ نَّتِهِ اجلامِ ولِ األخذُ بِسُ سُ ةِ ـالرَّ قَ رِّ فَ هُ إىل « و. )١(»مُ دُّ رَ مَ بِكِتابِهِ وَ هُ إىلَ اهللاِ أن نَحكُ دُّ رَ فَ

ذَ  ولِ أن نَأخُ سُ نَّتِهِ الرَّ بازگرداندن به خدا، گرفتن حکم إلهی از آیات محکم کتاب اوست «یعنی: . )٢(»بِسُ

فاق پیامبر است که اختالفی در آن نیست
ّ
 .»و بازگرداندن به رسول، گرفتن ُحکم از سّنت مورد ات

یز انجامد. از أئّمه ن اگر بخواهیم آثاری که در این مورد، وارد شده، بیاوریم، سخن به درازا می

رسد باید موافق کتاب خدا بوده و مخالف  اند آنچه از ما به شما می أحادیث زیادی هست که فرموده

ت پیامبر رسول خدا واجب  هنباشد. بنابراین چنانکه گفتیم فقط سّنت و سیر ص کتاب خدا و ُسنَّ

باع است والغیر.
ّ
 االت

 
ّ

ر، الزم است بدانیم که در این باب مسائل ضد
ّ
اند!  و نقیض برای مهدی نقل کردهپس از این تذک

 در خبر دّوم 
ً
اند: اگر قائم قیام  فرموده إ گوید: حضرت صادق و کاظم واقفی می» بطائنِی «مثال

مانع «کشد،  : پیرمرد زناکار را میبدان حکم نکرده است )٣(أحدیکند که  کند به سه چیز حکم می

كا معنی ـال(؟!  اند در عالم أشباح و أرواح برادر بوده کشد و ارث برادر را به برادر دینی که را می» ةالزّ

اعر ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ که خدا فرموده: دهد!! درصورتی ) میيف بطن الشّ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
 �َِك فَأ

ٰ لۡ ٱ ُهمُ  و هرکه بدانچه خداوند نازل کرده، ُحکم نکند، پس ایشان کافراند « ].٤٤: ة[المائد ﴾فُِرونَ َ�

کنید که مهدی را تابع کتاب و سّنت  مالحظه می ].٤٧و  ٤٥و  ٤٤[المائدة:  .»اند) اند، فاسق (ظالم

حدیث خرافی این باب ُجز تضییع وقت نخواهد بود لذا  ٢١٤دانند! چون پرداختن به یکایک  نمی

 نمونه
ً
تواند قضاوت  سایر أحادیث می هآوریم و خواننده خود دربار هایی از أحادیث آن را می اختصارا

 کند و یا به ابواب قبل مراجعه نماید.

حاد[همان حدیث هفتم کتاب شریف  -٤×
ّ
است که کذب بودنش  ]٢١٣تا  ٢٠٠ص : شاهراه ات

 کنیم. (مراجعه شود). روشن و ثابت است و در اینجا مطالب کتاب مذکور را تکرار نمی

محّمد بن «و » عّباس بن عبدالله«و » محّمد بن احمد الهمدانی«سه نفر از مجاهیل به نام  -٥×

گویند که در معراج، خدا عالوه بر رسول خود دوازده حّجت معّین فرمود که این برخالف  می» ابراهیم

                                           
 .۵۳ ه: نامهنهج البالغ -١

 .۱۲۵ ه: خطبهنهج البالغ -٢

 توّجه دارید که انبیاء و أئّمه نیز از شمول این جمله بیرون نیستند!. -٣
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د که چون است که فرموده پس از رسوالن حّجتی نیست! در قسمتی از حدیث گوی] ١٦٥[الّنساء: قرآن 

آورد! که این  دوازدهمی به خالفت برسد زمین را از دشمنان خدا پاک کرده و همه را بر توحید گرد می

 .]٦٤و  ١٤[المائدة: دروغ مخالف قرآن است که فرموده تا قیامت یهود و نصاری باقی خواهند بود. 

ون قائم قیام کند اند که فرموده چ افترا بسته ÷ به حضرت رضا -١٦٨و  ١٢٩و  ٥٧و  ١٤و  ٦×

د چون آنها به کار آبائشان راضی هستند!! درصورتی را می ÷ قاتلین حسین هذریّ 
َ

ش
ُ
که هیچ کس را  ک

داء راضی باشد و بسیاری از  نمی -أعّم از شیعه و سنی-
ّ

توان یافت که به قتل حضرت سّیدالش

اد و..... در تجلیل از آن حض
ّ

 هاند و هم رت کتاب نوشتهعلمای غیرشیعه از قبیل عباس محمود العق

گوید  دانند و به آن راضی نیستند. در آخر حدیث می حضرت را کاری نادرست میمسلمین قتل آن

اند و همه  دار کعبه بوده که هزار و سیصد سال قبل، کلید ـ» شیبه بنی«قائم کارش را با قطع دستان 

های میان  ل اینگونه أحادیث، کینهکند!! در جع ـ شروع می اند و اثری از آثارشان نیست خاک شده

 است.  قبائل نیز دخیل بوده

حدیثی ضعیف الّسند است که به منظور دمیدن در آتش تفرقه سؤال و جوابی بین  -٨×

اند که  افترا بسته ÷ اند و در نتیجه به حضرت صادق ترتیب داده ÷ و حضرت صادق» أبوحنیفه«

به آن اشاره شده کدام سرزمین است!! او » سبا« هسور ١٨ هپرسیده سرزمینی که در آی» حنیفه أبی«از 

ه و مدینه است!! درحالی
ّ
داند که  سوادتر از او می که کمجواب داده: گمان دارم که آن سرزمین بین مک

 
ّ

» مأِرب«سرزمین منظور، در جنوب غربِی عربستان واقع و موسوم به یمن است که سیل ویرانگر سد

نیز نفرموده: خیر، سرزمین مذکور در یمن است بلکه  ÷ جالبتر اینکه امام). ١در آنجا جاری شد(

!! )2(گفته منظور از آیه این است که در آن سرزمین با قائم ما در أمنّیت و آسایش سیر و سیاحت کنید

: هحنیفه پرسیده: در آی از أبی ÷ اند امام را ناآشنا به قرآن معّرفی کنند!) سپس امام (شاید خواسته

منظور کدام  .»و هرکه بدان درآید، در أمان است« ].٩٧عمران:   [آل ﴾اَءاِمنٗ  َ�نَ  ۥَدَخلَهُ  َمنوَ ﴿

دانی که حّجاج بن یوسف  پرسیده: آیا می ÷ سرزمین است؟ او جواب داده، کعبه. حضرت صادق

در آنجا منجنیق گذاشت و عبدالله بن زبیر را در کعبه کشت؟ آیا او در آنجا در أمان بود؟ أبوحنیفه 

که أبوحنیفه از محضر امام خارج شد آنحضرت فرمود مقصود آیه، کسانی  ساکت ماند!! و هنگامی

درآیند. آنها در أمن و أمان خواهند بود!! باز هم تکرار  است که با قائم بیعت کنند و در سلک یاران او

                                           
 به کتب تفسیر مراجعه شود.  -١

 کتاب حاضر مراجعه شود. ۲۶۸ هبه صفح -٢
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مذکور انشاء است به صورت خبر و أمنّیت مذکور  هداند که آی می هحنیف سوادتر از أبی کنیم که کم می

درآیه، تکوینی و طبیعی نیست بلکه أمنّیت تقنینی و تشریعی است که اگر کسی از غیرأهالی حرم 

 شرعی باشد و ب
ّ

 جاری نمی هه منطقمستحّق حد
ّ

شود تا از آنجا خارج  حرام پناهنده شود بر او حد

، معاشرت و معامله نشود و به او غذا نرسانند تا   شود. و به همین سبب گفته
ّ

شده با مستحِقّ َحد

َل ﴿راجع است به   ﴾َدَخلَهُ ﴿ هدر کمل» هاء«داند که ضمیر  ناچار به خروج شود. و هر عاقلی می وَّ
َ
 أ

حنیفه پوشیده نیست تا چه رسد به او یا  و این مطلبی است روشن که بر کمتراز أبو ٩٦ هدر آی ﴾ٖت َ�يۡ 

!! شما را به خدا مالحظه کنید که جاعلیِن جاهل یا ُمغرض چه بر سر اسالم و ÷ حضرت صادق

لَی الكاذِبِني. اند؟! باید گفت قرآن و بزرگان اسالم آودره عنَةُ اهللاِ عَ  أال لَ

تهمت زده  ÷ اعتبار که به حضرت باقر العلوم یثی است ضعیف الّسند و بیحد -١٧٧و  ٩×

نور هفت  هکه خدا در سور-(لقب أّم المؤمنین عائشه)را » ُحمیراء«که فرمود: چون قائم ما قیام کند 

 قذف جاری می از خاک بیرون می -)١(آیه در دفاع از او نازل فرموده
ّ

کند تا انتقام  آورد و بر او حد

 می حضرت فاطمه را از او بگیرد؟!! راوی می ص رسول خدادختر 
ّ

زند؟ امام  پرسد: چرا او را حد

پرسد چرا خدا  فرمود: برای تهمتی که عائشه به أّم ابراهیم (یکی از همسران پیامبر) زده بود. راوی می

 را تا زمان قائم به تأخیر انداخته؟ امام فرمود: برای اینکه محّمد
ّ

د و قائم رحمت بو ص این حد

!( نقمت و عذاب است!! ةً ثَ القائِمَ نَقمَ  ).بَعَ
قرآن در دفاع از عائشه در قرآن کریم  هاند که چندین آی جویان دیده بدان که چون خرافیّین و تفرقه

بر ایشان ناگوار بوده و لذا به جای آن  -چنانکه در کتب معتبر سیره و تفسیر مذکور است-آمده 

عرض کرد که ابراهیم فرزند تو نیست بلکه از فالنی است!!  ص اند که عائشه به پیامبر ای بافته قّصه

ش(؟!! چگونه ممکن است رسول خدا  ÷ پیامبر نیز به حضرت علی
ُ
دستور داد که برو او را بک

بدهد؟) حضرت علی به منظور قتل آن مرد رفت و  بدون تحقیق و به صرف اّدعا، فرمان قتل مّتهم را

از پایین درخت مشاهده کرد که او فاقد  ÷ او نیز گریخت و به باالی نخلی پناه برد و حضرت علی

 عضو تناسلی است و بدین ترتیب دروغگویی عائشه آشکار شد!!!.

: این قّصه دربرابرأخبار شأن نزول آیات 
ً
معتبر مذکور است،  که درکتب نور هسور ١٧ تا ١١أّوال

 گیریم که عائشه به مادر ابراهیم تهمت زده بود این به حضرت فاطمه مربوط 
ً
اعتباری ندارد. ثانیا

                                           
 مراجعه شود. » مجمع البیان«کتب معتبر سیره و تفسیر از جمله به  -١
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عی  أفالتعقلون؟ گیرد؟ گوید برای فاطمه انتقام می نیست، پس چرا حدیث می
ّ

: مگر شما مد
ً
ثالثا

است پس چرا در مورد قائم نیستید که طریقت أئّمه همان طریقت و سّنت واقعی و ناب رسول خدا 

تا  ٢١کند (مانند حدیث  گویید او به غیر سّنت پیامبر حکم می به این أصل مقّید نیستید و گاهی می

گویید پیامبر، رحمت بود و قائم زحمت و َنقَمت است!! خدا أّمت ما را  همین باب) و گاهی می ٢٥

بَّ العالآمنيَ يبیدار کند و از اینگونه کتب و روایات نجات دهد.   مني.ـَا رَ

کاء به مسأل
ّ
بافته شده است! باید به جاعلین » رجعت« هالبّته ناگفته نماند که این قّصه با ات

اینگونه روایات گفت رجعت و بازگشت به دنیا قبل از قیامت، مخالف بسیاری از آیات قرآن کریم 

ٰ  دَ َ�عۡ  إِنَُّ�م ُ�مَّ ﴿فرماید:  جمله میاست، از آن  َعُثونَ ُ�بۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ  ١٥ لََمّيُِتونَ  لَِك َ�
اید، سپس همانا شما روز رستاخیز برانگیخته  سپس همانا شما مردگان« ].١٦-١٥[المؤمنون:  ﴾١٦

د تا قیامت) را یک به یک  .»شوید می
ّ
با توّجه به آیات قبل که تمام مراحل خلقت انسان (قبل از تول

توان گفت که از ذکر زنده شدِن قبل از قیامت و پس از مرگ و انتقال به عالم  لذا نمیتبیین فرموده 

اینکه در هیچ مرحله از مراحل خلقت و رشد  هبرزخ (= رجعت) صرف نظر فرموده است!! به اضاف

توان گفت که پس از ورود به  ما قبل میسور نیست پس بدون دلیل متقن نمی هانسان رجوع به مرحل

قبل از برزخ است!  هدنیاست به دنیا رجعتی خواهد بود که مرحل هبعِد مرحل خ که ماعالم برز

ٰٓ ﴿) و نیز فرموده: فالجتاهل( ٓ  إَِذا َح�َّ َحَدُهمُ  ءَ َجا
َ
ۡ ٱ أ ٓ  ٩٩ ِجُعونِ رۡ ٱ َرّبِ  قَاَل  ُت َموۡ ل �ۡ  لََعّ�ِ

َ
 َمُل أ

ۚ  ُتۚ تََر�ۡ  �ِيَما الِحٗ َ�ٰ  ٓ َها َ�َّ ٓ  ُهوَ  َ�َِمةٌ  إِ�َّ ۖ قَا ٓ  َوِمن �ِلَُها  ﴾١٠٠ َعُثونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َزخٌ بَرۡ  �ِهِمَوَرا
تا چون یکی از ایشان را مرگ فرارسد گوید: پروردگارا مرا بازگردانید، باشد که در «]. ١٠٠-٩٩[المؤمنون: 

سخنی  ام، کردار نیک و شایسته به جای آرم، نه چنین است (بلکه این فقط) ها که) وا نهاده آنچه (از فرصت

عی)آن است
ّ

و  .»و فرارویشان (عالم) برزح است تا روزی که برانگیخته شوند )١(است که او گوینده (و مد

بعد بالفاصله نفخ صور وقیامت بیان شده وذکری ازرجوع به دنیا قبل از قیامت نیست، زیرا  هدر آی

َ�َما﴿است والغیر.   وفرموده:  بین مرگ أّول و قیامت فقط برزخ
َ
 تَتََناَموۡ  إِ�َّ  ٥٨ بَِمّيِتِ�َ  نُ َ�ۡ  أ

 ٱ
ُ
�ِ�َ  نُ َ�ۡ  َوَما وَ�ٰ ۡ� ات:  ﴾٦٠َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَُهوَ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  ٥٩ بُِمَعذَّ

ّ
(آنگاه در « ].٦٠-٥٨[الّصاف

میریم؟ مگر همان ُمردِن نخستینمان (که گذشت) و ما از  بهشت از شادمانی گویند:) پس آیا ما دیگر نمی

                                           
ْ  َولَوۡ ﴿فرماید:  شریفه که می هتوّجه شود به آی -١ ْ  ُردُّوا ْ  لَِما لََعاُدوا ٰ  ��َُّهمۡ  هُ َ�نۡ  ُ�ُهوا اگر (به ]. «۲۸[األنعام:  ﴾ ِذبُونَ لََ�

 ». اند گمان بدانچه از آن نهی شده بودند، بازگردند و هرآینه البّته ایشان دروغگوی دنیا) باز گردانده شوند بی
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با توّجه به آیات قبل، . »شوندگان نیستیم؟ براستی که این همان رستگاری و کامیابی بزرگ استعذاب 

اند و دیگر  شود که بهشتیان از اینکه قبل از دخول در بهشت فقط یک بار مرگ را چشیده معلوم می

ت، که اگر رجعتی در کار بود ایشان در بهشکنند درحالی مرگ نخواهند داشت اظهار شادمانی می

ۡ ٱ �ِيَها يَُذوقُونَ  َ� ﴿أهل بهشت فرموده:  هگفتند، چنانکه قرآن دربار یک بار مرگ نمی  إِ�َّ  َت َموۡ ل
ۡ ٱ  ٱ تَةَ َموۡ ل

ُ
خان:  ﴾وَ�ٰ ۡ�

ُّ
نخستین را (که در دنیا  )1(آنجا مرگ را نچشند مگر همان یک مرگ«. ]٥٦[الد

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿و فرموده :  »چشیدند)  َرّ�ُِ�مۡ  ِعندَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ  ٣٠ مَّ
َمر:  ﴾٣١ َتِصُمونَ َ�ۡ  میرند سپس شما به  میری و ایشان نیز می (ای پیامبر) همانا تو می«]. ٣١-٣٠[الزُّ

ْ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ونیز فرموده: . »کنید روز رستاخیز نزد پروردگارتان ستیزه می ْ  �َّارِ ٱ َ�َ  ُوقُِفوا  َ�َقالُوا
َب  َوَ�  نَُردُّ  تََنالَيۡ َ�ٰ  ۡ ٱ ِمنَ  َونَُ�ونَ  َرّ�َِنا ِت َ�ٰ � نَُ�ّذِ ا لَُهم بََدا بَۡل  ٢٧ مِنِ�َ ُمؤۡ ل ْ  مَّ  ُفونَ ُ�ۡ  َ�نُوا

اند و  و اگر بنگری (به روز رستاخیز کافران را که) بر آتش دوزخ بداشته«]. ٢٨-٢٧[األنعام:  ﴾ُل َ�بۡ  ِمن

شدیم (نه  شدیم و آیا پروردگارمان را دروغ نشمرده و از مؤمنان می گویند ای کاش (به دنیا) بازگردانده می

 هو نیز دربار. »داشتند (اینک) بر آنان آشکار گردیده می  چنین خواهد شد) بلکه آنچه پیش از این پوشیده

ٰ  مٌ وََحَ�ٰ ﴿بدکاران فرموده:  هۡ  َ�ةٍ قَرۡ  َ�َ
َ
ٓ َ�ٰ لَكۡ أ �َُّهمۡ  َها

َ
و بر (مردِم) «]. ٩٥[األنبیاء:  ﴾٩٥ ِجُعونَ يَرۡ  َ�  �

لَمۡ ﴿و فرموده: . »گردند ایم حرام است که (به دنیا بازگردند) آنها باز نمی آبادیهایی که هالک کرده
َ
ْ يََروۡ  �  ا

هۡ  َ�مۡ 
َ
�َُّهمۡ  ُقُرونِ لۡ ٱ ّمِنَ  لَُهمَ�بۡ  َنالَكۡ أ

َ
اند که  آیا ندیده«. )2(]٣١[یس:  ﴾٣١ ِجُعونَ يَرۡ  َ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  �

ایم و همانا آنان (به دنیا و) به سوی ایشان باز  پیش از ایشان (مردم ) روزگاران (پیشین) را هالک کرده

هۡ  إَِ�ٰٓ  َوَ�ٓ  ِصيَةٗ تَوۡ  َتِطيُعونَ �َسۡ  فََ� ﴿و فرموده: . »گردند؟ نمی
َ
 هـ به آی ٥٠[یس:  ﴾٥٠ ِجُعونَ يَرۡ  لِِهمۡ أ

. »گردند (در آن هنگام) نه وصّیتی توانند کرد و نه به سوی أهل خویش باز می«نیز توّجه شود].  ٥١و  ٤٩

اب است!. هاز بیخ و بن دروغ و ساخت» رجعت«بنابراین 
ّ

 جاعلیِن کذ

 رجعت  اند و آیه أنبیاء عوامفریبی کرده هسور ٩٥ همتأّسفانه درمورد آی
ّ

ای را که به وضوح تمام ضد

 بر رجعت شمردهاست با
ّ

  کمال پررویی دال
ً
اب » ابن سنان«اعتبار و  بی» عمیرِ  ابن ابی«اند!! مثال

ّ
کذ

ین
َ
اند که فرمودند این  افترا بسته إ ضعیف، امام را ناآشنا به قرآن معّرفی کرده و به حضرات صاِدق

                                           
ۡ ٱ﴿فرموده »  الـَموت«شریفه به جای  هچون آی  -١  ترجمه کردیم.» یک مرگ«لذا آن را به  ﴾تَةَ َموۡ ل

 به سوی آنان نیز باز نمیگ بدیهی است چون به دنیا باز نمی -٢
ً
گردند. البّته آیه عاّم است و همگان را شامل  ردند طبعا

  شود. می
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چه -مردم بال استثناء  هترین دلیلی بر رجعت است(!!) زیرا تمام مسلمین قبول دارند که هم آیه بزرگ

فوق فرموده:  هگردند أّما آی در قیامت باز می -اند و چه غیر ایشان آنها که به عذاب إلهی هالک شده

گردند و این دلیل بر  گردند پس سایرین باز می اند، بازنمی اهالی آبادیهایی که به عذاب إلهی هالک شده

 .]»علّی بن ابراهیم«به نقل از تفسیر خرافی  ،٢٩، حدیث ٥٢، ص ٥٣ج :بحار األنوار[رجعت است!! 

 
ً
دانید که قرآن فقط یک آیه نیست بلکه باید به سایر آیات مربوط به موضوع نیز  : البد میأّوال

 ایم. توّجه داشت، چنانکه ما نیز سایر آیات مربوطه را آورده

 
ً
شده و هرعاقل  فهمند بیان : پرواضح است که آیه به صورت عرفی که عوام و خواّص میثانیا

ای از پیش تعیین شده را بر آیه تحمیل کند، مفهوم آیه را به وضوح تمام  منصفی که نخواهد عقیده

 هانعام اختالفی نبوده است! (فالتجاهل) ما آی هسور ١٥١ هفهمد. همچنانکه تاکنون در فهم آی می

جو خود قضاوت کند: هکنیم تا خوانند منظور را ذکر می
ّ

 حق

یان بگو شهود خود را بر اینکه خدا این چیزها (که در آیات قبل ذکر خدا فرموده: 
ّ
ای پیامبر به مک

ْ َ�َعالَوۡ  قُۡل ﴿فرماید:  منظور می هآن گذشت) حرام کرده، بیاورید... الخ، سپس در آی تۡ  ا
َ
 َحرَّمَ  َما ُل �

�َّ  ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  َر�ُُّ�مۡ 
َ
�  ِ�ُۡ� ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� ۖ نٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ�  ا وۡ  ا

َ
ٰ أ [األنعام:  ﴾...َدُ�مَ�

(ای پیامبر) بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام فرموده بخوانم (که عبارت است از ) «. )١(]١٥١

آیا تاکنون هیچ . »اینکه چیزی را شریک او نیاورید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندان خود را مکشید...

شریفه فرموده حرام است که برای خدا شریک نیاورید و فرزندانتان را نکشید  هعاقلی گفته است که آی

�َّ  َمَنَعَك  َما قَاَل ﴿: هآی هو نفسی را که خدا قتلش را حرام کرده، نکشید و....الخ؟!!! و یا دربار
َ
� 

َمرۡ  إِذۡ  ُجدَ �َسۡ 
َ
که تو را فرمان دادم چه چیز تو را  هنگامی(خداوند) فرمود « ].١٢[األعراف:  ﴾...تَُك أ

آیا تاکنون هیچ عاقلی گفته که خدا ابلیس را برای سجده کردن مؤاخذه . )٢(»بازداشت که سجده نکنی

 مفهوم واضح آی
ً
  أنبیاء نیز این است که هالک شدگان بازگشت و رجعتی هسور ٩٥ هفرمود؟!! طبعا

همگی به سوی ما باز «]. ٩٣[األعراف:   ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  نَاإَِ�ۡ  ُ�ٌّ ﴿نیز فرموده:  ٩٣ هندارند (چنانکه در آی

شود که نیکان نیز  کند از سایر آیات قرآن فهمیده می عدا نمی و البّته چون اثبات شئ نفی ما). »گردند می

 گردند و قرآن به هیچ وجه در مقام جدا کردن هالک شدگان از غیر ایشان نیست. (فالتجاهل).  باز نمی

                                           
 مالحظه شود. ۱۵۲تا  ۱۴۸ هاز آی -١

 که خدا فرموده: -٢
ً
ن َمَنَعكَ  َما﴿خصوصا

َ
 ].۷۵[ص: ﴾ ُجدَ �َسۡ  أ
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 ثا
ً
معتقدین به رجعت،  هرجعت است زیرا بنا به عقید هانبیاء به زیان مسأل هسور ٩٥ ه: آیلثا

رجعِت مثال  هکنند که مراتب باالی  ایمان و کفر را حائز باشند بنابراین الزم کسانی به دنیا رجعت می

هالک  هکه فرعون و نزدیکانش در زمراین است که فرعون نیز بازگردد. درحالی ÷حضرت موسی

که بنا به روایت فوق، رجعت ندارند!! و اگر بگویی رجعت مخصوص أّمت  ].٥٤[األنفال: اند  شدگان

کنند ولی  پرسیم به چه حکمتی است که به قول شما ابوبکر و عمر رجعت می است و الغیر! می

 کنند؟!!. نمرود و فرعون رجعت نمی

که در استفاده از نعمت عقل  –) شیخ صدوق ١٢٨، ص ٥٣بنا به نقل مجسلسی (بحار، ج

منتهی و نامحدود خدا دارد دلیل بر  برخی از آیات قرآن را که داللت بر قدرت بی –بسیار کاهل بوده 

لَمۡ ﴿: هآی هرجعت گرفته!! از جمله دربار
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � َّ�  ْ ٰ  ِمن َخرَُجوا لُوٌف  وَُهمۡ  رِهِمۡ دَِ�

ُ
 َحَذرَ  �

ۡ ٱ ُ ٱ لَُهمُ  َ�َقاَل  تِ َموۡ ل َّ�  ْ حۡ  ُ�مَّ  ُموتُوا
َ
آیا (ماجرای) کسانی را که هزاران تن « ].٢٤٣[البقرة:  ﴾...ُهمۡ َ�ٰ أ

خویش برون آمدند، ننگریستی که خداوند بدیشان فرمود بمیرید (آنان  هبوده و از بیم مرگ از خانه و کاشان

وۡ ﴿: هو آی. »بمردند) پس آنگاه خدایشان زنده ساخت
َ
ِيٱكَ  أ ٰ  َمرَّ  �َّ ٰ  َخاوَِ�ةٌ  َوِ�َ  َ�ةٖ قَرۡ  َ�َ َ�َ 

ٰ  قَاَل  ُعُروِشَها َّ�
َ
ِ َ�ٰ  ۦيُۡ�ِ  � ُ ٱ ِذه ۖ َموۡ  دَ َ�عۡ  �َّ َماتَهُ  تَِها

َ
ُ ٱ فَأ  َتۖ َ�ِثۡ  َ�مۡ  قَاَل  ۥۖ َ�َعَثهُ  ُ�مَّ  َ��ٖ  ِماْئَةَ  �َّ

وۡ  ًمايَوۡ  ُت َ�ِثۡ  قَاَل 
َ
ِثۡ  بَل قَاَل  �ٖ� يَوۡ  َض َ�عۡ  أ ابَِك  َطَعاِمَك  إَِ�ٰ  نُظرۡ ٱفَ  َ��ٖ  ِماْئَةَ  َت �َّ  يَتََسنَّۡهۖ  لَمۡ  َوَ�َ

 ُسوَهانَ�ۡ  ُ�مَّ  نُنِ�َُها َف َكيۡ  عَِظامِ لۡ ٱ إَِ�  نُظرۡ ٱوَ  ّلِلنَّاِس�  َءايَةٗ  َعلََك َوِ�َجۡ  ِ�َارِكَ  إَِ�ٰ  نُظرۡ ٱوَ 
ۚ مٗ �َۡ  ا ا َ  فَلَمَّ عۡ  قَاَل  ۥَ�ُ  تَبَ�َّ

َ
نَّ  لَمُ أ

َ
َ ٱ أ َّ�  ٰ یا مانند آن « ].٢٥٩[البقرة:  ﴾٢٥٩قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

ای گذشت که سقفها و دیوارهایش برهم فرو ریخته بود (با خود) گفت خداوند چگونه   که بردهکده کسی

ت صد سال میراند سپس  (أهل) این (دهکده) را پس از مرگشان زنده می
ّ

کند؟ پس خداوند او را به مد

فرمود: تا چند درنگ کردی؟ گفت: یک روز و یا بخشی از روز را. فرمود: برانگیخت (و زنده ساخت) و 

ات بنگر که دگرگون  ای پس (اینک) به خوراک و نوشیدنی بلکه صد سال است که (بدین حالت) درنگ کرده

نشده و به ستور خویش بنگر (که حّتی استخوانهایش فرسوده و فرتوت گشته و چنین کردیم) تا تو را برای 

آوریم و  ها(ی ستور) را که چگونه فراهم می نشانه و آیتی (بر رستاخیز) قرار دهیم و بنگر استخوان مردمان

دانم که همانا  پوشانیم و آنگاه که (زنده گشتن مردگان) بر او آشکار گشت گفت می سپس گوشت بر آنها می

ٰ  لََك  ِمنَ نُّؤۡ  لَن ُموَ�ٰ َ�ٰ  ُتمۡ قُلۡ  �ذۡ ﴿: هو آی. »خداوند بر هر چیزی بسیار تواناست َ ٱ نََرى َح�َّ َّ� 
َخَذتۡ  َرةٗ َجهۡ 

َ
ٰ ٱ ُ�مُ فَأ نُتمۡ  عَِقةُ ل�َّ

َ
 لََعلَُّ�مۡ  تُِ�مۡ َموۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُ�مَ�ٰ َ�َعثۡ  ُ�مَّ  ٥٥ تَنُظُرونَ  َوأ

آوریم تا اینکه  و (یاد کنید) که به موسی گفتید هرگز به تو ایمان نمی« ].٥٦-٥٥[البقرة:  ﴾٥٦ ُكُرونَ �َشۡ 
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ای شما را فراگرفت (و مردید) آنگاه خداوند شما را پس  نگریستید صاعقه که میخدای را آشکارا ببینیم و درحالی

است!! گفته، این آیات ُمثِبِت رجعت . »از مرگتان برانگیخت (و زنده ساخت) باشد که سپاس بگذارید

مس است که آیات فوق و آیدرحالی
َّ

بقره و زنده شدن مردگان به دعای  هسور ٢٦٠ هکه أظَهُر ِمَن الش

و توانایی خدا بر این کار  –أعّم از حیوان و انسان  –بر امکان زنده شدِن مردگان  )1(حضرت عیسی

انیت معاد است و إال أحدی از مسلمین نگفته ک
ّ

ه خدا بر زنده کردن مردگان داللت داشته و دلیلی بر حق

قبل از قیامت توانا نیست و یا این کار قبل از قیامت محال است تا با ذکر آیات فوق اّدعای او را رّد کنیم 

است که نه تنها دلیل شرعی بر » رجعت در زمان مهدی«یک أصل اعتقادی با عنوان  هبلکه بحث ما دربار

 آن داریم! عالوه بر اینکه آیات فوق معجزه و أمری ب –چنانکه گذشت  –آن نداریم بلکه دالئلی 
ّ

ر ضد

کنند و بحث ما بر سر قاعده و أصل است نه معجزات و  استثنایی است که قاعده و أصل را نقض نمی

و حضرت موسی یا یحیی یا نوح یا لوط یا  ص استثناءات. (فالتجاهل) همچنانکه خداوند رسول خدا

است و آن را » ُعَزیر«نکرد با اینکه بر این کار قادر بود. این کار منحصر به یونس را نمیراند و دوباره زنده 

که به  توان نسبت داد. همچنین است زنده شدن مرکب وی و ماجرای زنده شدن کسانی به سایرین نمی

در  ص گوییم رسول خدا همچنانکه نمی ÷ صاعقه مردند و یا زنده شدن پرندگان حضرت ابراهیم

 بیرون آمد چون ابراهیم در آتش رفت و گزندی به او نرسید. (فالتجاهل). آتش رفت و سالم

يشٍ « البّته شیخ صدوق از باب شِ لِّ حَ بَّثُ بِكُ تَشَ يقُ يَ رِ به اصحاب کهف نیز استشهاد کرده و  »اَلغَ

عندی گفته که آنها نیز مرده بودند و تجاهل کرده که قرآن تصریح فرموده که ایشان خفته  بدون تأّمل و ِمن

 َذاَت  َوُ�َقلِّبُُهمۡ ﴿فرمود:  که اگر اصحاب کهف مرده بودند قرآن نمیدرحالی ﴾ُرقُودٞ  وَُهمۡ ﴿بودند 
َمالِ ٱ َوذَاَت  ِم�ِ ۡ�َ ٱ  . »گرداندیم چپ می و ایشان را به جانب راست و به جانب« ].١٨[الکهف:  ﴾لّشِ

ً
ثانیا

که ما را «گویند:  وجه است زیرا آنها در قیامت و پس از نفخ صور می یس بی هسور ٥٢ هاستشهاد او به آی

منظور، تصریح شده آنها خفته بودند و این لفظ در مقابل  هکه در آیدرحالی». از خوابگاهمان برانگیخت؟

ینه است و هم از پهلویی به پهلوی دیگر غلتیدن آمده که به قرار گرفته که قویترین قر )٢(»قاظیا«بیدار 

بیداری  -چه از خواب، چه ازمرگ-هیچ وجه با مرگ تناسب ندارد. به عبارت دیگر اگر هر به خود آمدنی 

خود شدنی، از جمله خواب یا بیهوشی مرگ نیست تا بگوییم چون در قیامت، مردگاِن  باشد، هر از بی

                                           
تضاّد مفاتیح الجنان «و  ۱۱۸تا۱۱۰ هصفح» بت شکن«در این موضوع ضرور است که مراجعه شود به تحریر دّوم  -١

 .۱۳۰تا۱۱۷ص » با قرآن

 این لفظ جمع است ولی ما معنای مفرد آن را ذکر کردیم. -٢
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توان گفت!!  ه کسی مارا ازخوابگاهمان برانگیخت پس خوابیده را هم مرده میگویند چ زنده شده، می

جاهل). بنابراین اّدعای شیخ صدوق دربار
َ
الت

َ
اصحاب کهف وجهی ندارد و باطل است. أّما پیش از  ه(ف

الع دارم الزم می هخاتم
ّ

ر واضح را نیز ذکر کنم که اگر  بحث چون از عوامفریبی آخوندها اط
ّ
دانم تذک

و املَوتِ «ه شده گفت های خواب یا بیهوشی با مرگ  توّجه به مشابهت »خواب برادر مرگ است« »اَلنَّومُ أخُ

خبری از وقایع أطراف خود است زیرا هم مّیت و هم شخِص خوابیده یا  است. یکی از آن تشابهات بی

خبرِی  بیهوش از أطراف خود خبر ندارد و ما منکر این موضوع نیستیم. بنابراین اگر کسی در مورد بی

 -اند که از بندگاِن واالمقام خدا بوده-خبرِی أصحاب کهف  شان به بیأمواِت واال مقام از أموِر پس از مرگ

ِت خوابشان، استناد کند، سخن نابجایی نگفته است أّما در بحث 
ّ

 مد
ِ

توان این آیه  نمی» رجعت«از وقایع

 را دستاویز قرار داد زیرا فرد خوابیده با بیهوش گرچه از چیزی با خبر نیست ولی هنوز دنیای فانی را ترک

ٓ  َومِن﴿: هنکرده و به عالم بعد از این دنیا نرفته و مشمول آی [المؤمنون:  ﴾َعثُونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َزخٌ بَرۡ  �ِهِمَوَرا

 به نمی. »شوند که (در قیامت) برانگیخته می و فرارویشان برزخی است تا روزی«]. ١٠٠
ً
باشند و طبعا

کسانی است که دنیای فانی را ترک کرده و به عالم » شدِن رجعت و زنده«خودآمدن و بیدارشدِن او غیراز 

موضوع چند استنثاء گردند والبّته دراین دنیا بازنمیازقیامت بهاند که به تصریح قرآن تا قبل برزخ وارد شده

جاهل). در مورد آی این قاعده را نقض نمی ÷ و یا أصحاب موسی ÷ »ُعَزیر«ازجمله 
َ
الت

َ
 ١١ هکند. (ف

 کتاب حاضر مراجعه شود. ٦٦و٦٥ همؤمن) نیز به تفسیر زمخشری و صفحغافر( هسور

نکابنی«رجعت، مرحوم  هدربار
ُ
تألیف کرده » اسالم و رجعت«کتابی به نام » عبدالوّهات فرید ت

 .)1(دهیم رجعت را تفصیل نمی هحال نزار بیش از این، مسألآن الزم است و ما با این هکه مطالع

ة بقيام القائمـاآليات ال«که در آن آمده به باب  این حدیث و آیاتی هدربار -١٠× لَّ أوَّ در کتاب  »مُ

 حاضر مراجعه شود.

باعُ کنند (=  گوید در زمان قائم درندگان باچرندگان صلح می می -١١× تِ السِّ اِصطَلَحَ

البَهائِم!!  شود!!. ر میخوا گیرد ویا گیاه یعنی گرگ به گوسفند کاری ندارد بلکه روزه می )وَ

که بسیار ضعیف است از حضرت صادق روایت کرده که چون قائم » محّمد بن جمهور« -١٣×

اند که او  گیرد! باید پرسید مگر مردم معاصرقائم به أئّمه ظلمی کرده قیام کند انتقام ما را از ایشان می

 گیرد؟!. انتقام أئّمه را از آنها می

                                           
 همین کتاب مراجعه شود.  ۶۷تا  ۶۴و  ۵۰و  ۴۹ هبه صفح -١
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ابی  -١٠١و  ١٨×
ّ

عی است که حضرت صادقمجهولی از قول کذ
ّ

فرمود: ظهور مهدی  ÷ مد

بحُبریدن (=  بر عرب سخت است! پرسیدم: آن سختی چیست؟ فرمود: سر  ه)! گفتم: مگر به سیرالذّ

پرسیم  کرد (می کند؟ فرمود : علی به آنچه در جفر أبَیض بود عمل می طالب عمل نمی علّی بن أبی

ِت پیام کرد؟) که بنابر خودداری بود ولی قائم طبق  بر عمل میمگر علی به چیزی غیراز قرآن و ُسنَّ

عرض «جفر ضرور است که مراجعه شود به  هکند که سرُبریدن است!! دربار جفر أحَمر عمل می

 ).٥٦٧تا  ٥٥٩، ص ١١٩و باب ٥٢١تا  ٥١٢، ص ٩٨(باب» اخبار اصول بر قرآن و عقول

ه -١٩×
ّ

عفا اّدعا کرده عد
ُ

نزد  ÷ فرموده عصای موسی ÷ علوماند که حضرت باقر ال ای از ض

ماست و مانند زمانی که از درخت کنده شده، سبز است!! این عصا برای قائم ما آماده شده. این 

رسد  کند یکی از لبها بر زمین و دیگری به سقف می زند و چون دو لب خود را باز می عصا حرف می

 چهل ذراع  هکه فاصلدو لب از یکدیگر، چهل ذراع است (درحالی هو فاصل
ً
بین کف و سقف أصوال

 کنید؟!. نیست!) باید پرسید آیا این معارف أهل بیت که همواره به آن مباهات می

ابین است رجوع شود به  هدربار -٢٠×
ّ

َعفا و کذ
ُ

عرض اخبار اصول «این حدیث که منقول از ض

 ). ٥٠٩تا  ٥٠٢، ص ٩٥(باب » بر قرآن و عقول

 باب قبل مراجعه شود. در ١٩به شرح حدیث  -٢٥تا  ٢١×

ۡ ٱ َرُف ُ�عۡ ﴿با قرآن بازی کرده است. خداوند فرموده:  -٢٦×  َخذُ َ�ُيؤۡ  ُهمۡ �ِِسيَ�ٰ  رُِمونَ ُمجۡ ل
 ِ ٰ ٱب  ٱوَ  ِ� �ََّ�

َ
يِّ  ٤١ َدامِ قۡ ۡ�

َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ ِ َ�ٰ  ٤٢ تَُ�ّذِ ُب  لَِّ� ٱ َجَهنَّمُ  ۦِذه  بَِها يَُ�ّذِ

ۡ ٱ بزهکاران به نشانی در رخسارشان شناخته شوند، پس موهای « ].٤٣-٤١[الّرحمان:  ﴾٤٣ رُِمونَ ُمجۡ ل

پیشانی و پاهایشان گرفته شود (و به دوزخ سرنگون شوند) پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ 

عی است که . »انگاشتند شمارید؟ این همان دوزخی است که بزهکاران دروغ می می
ّ

ولی این حدیث مد

باشد  فرموده: خدای جّبار محتاج  شناختِن مجرمین که مخلوق او هستند، نمی ÷ ت صادقحضر

ار را می هبلکه آیات دربار
ّ

 زند!. گیرد و به ضربت شمشیر ایشان را می قائم است که موی پیشانی و پای کف

نویسنده گوید جاعل جاهل پنداشته که حضرت صادق مانند عوام است و قرآن نخوانده و 

ِ َ�ٰ ﴿ کلمات رخساره برای شناختِن  هداند که در قیامت نشان را در آیه ندیده است و نمی ﴾َجَهنَّمُ  ۦِذه

خداوند نیست بلکه عالمتی است که ُمجرمین از ُمفلحین متمایز شده و أهل قیامت نیز باآن  

 ص شناسند. دیگر آنکه گویی خدا این آیات را برای مسلمین زمان محّمد مجرمیِن بد فرجام را می
 عتقدین به مهدی؟!.نازل کرده بلکه برای زمان قائم نازل نموده است! آیا این است معارف م



 بررسی علمی در احادیث مهدي       334

 

مانند سایر افراد  ص که رسول خدا گوید مهدی سایه ندارد درصورتی می ٢٩در حدیث  -٣٠×

 ٣٠و در خبر  )1(شعراء نیز استشهاد کرده هسور ٤ هبشر سایه داشت و برای ندای آسمانی به آی

ترین درخت  بزرگ که گوید با اینکه قائم ِسِنّ بسیار زیادی دارد أّما بسیار قوی است به طوری می

رد شود!!  زمین را با دست از ریشه می
ُ

کند و چون در بین کوهها فریاد زند تخته سنگها کوبیده و خ

 اند؟!. اند که چنین مهمالتی به هم بافته آیا ُروات کار و کاسبی نداشته

کند  فرموده چون قائم قیام کند أمر می ÷ به نفع شیعیان نیست زیرا حضرت عسکری -٣٢×

های مساجد را خراب کنند زیرا این کار بدعت بوده و هیچ پیغمبر و امامی این  ها و مقصوره همنار

کند و زور به زور بر  بناها را نساخته است. حال باید گفت پس چرا شیعیان برخالف آن عمل می

 افزایند؟!. ها) می ها (گلدسته تعداد مناره

 مراجعه شود. ٢٢و  ٣١ هبه باب پنجم کتاب حاضر، شمار -٦٥و  ٣٦و  ٣٤×

باید گفت مهدِی این حدیث دیر ظهور کرده و از وقت ظهورش  -١٠٥و  ٦٧و  ٤٠و  ٣٧×

از آن آب بیرون آورد که  ÷ گوید مهدی سنگی را که حضرت موسی گذشته است! زیرا حدیث می

جوشد  هایی از آن می رسند چشمه بار شتری است(؟!) با خود دارد و به هر منزلی که می هبه انداز

رسند! چنانکه گفتیم  کنند تا اینکه به نجف در پشت کوفه می و... چهارپایان خود را سیراب می

و امروز در عربستان و عراق آب  )٢(از وقت ظهورش گذشته ١٢١و  ١٢٠حدیث و حدیث مهدِی این

کشی هست و نیازی به سنِگ حضرت موسی نیست و کسی امروز با چهارپا و اسب و شمشیر  لوله

گیرد. به اضافه  رود بلکه وسائل موتوری و سالح گرم در جنگها موارد استفاده قرار می به جنگ نمی

ا خود به اینجا و آنجا ببرد و اینکه سنگ حضرت موسی چیِز قابِل حملی نبوده که حضرت موسی ب

) است. همچنین ١٠٩دّوم (ص هاش از مصادیق نکت راوِی دروغگو ِمن ِعندی این قّصه را بافته و قّصه

دارند تا اینکه خدا  گوید اصحاب مهدی از شمشیرزدن دست برنمی که می ٧٠و  ٤٤است حدیث 

گوید  بود، می ÷ ت رضاکه مورد لعن حضر» ابن ظبیان«که  ١٧٩راضی شود! و همچنین خبر 

آورد و به  خود از زیر زمین بیرون میهزار شمشیر و دوازده هزار کاله  هزار زره و دوازده  مهدی دوازده

اب پنداشته که زمان دهد و میپیروان خود می
ّ

گوید هرکه چنین پوششی ندارد، بکشید !! این کذ

گوید مردی روز جمعه برای  که می ٥٢آید!! همچنین است حدیث  مهدی زره و شمشیر به کار می

                                           
ة بقيام القائم«به کتاب حاضر باب  -١ لَ  مراجعه شود. ۱۰ هشمار »اآليات املُأَوَّ
 رود!. های بهتر از این انتظار نمی البّته از بطائنی دروغگو قّصه -٢
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داند که امروز مردم عراق  رسد! و نمی شود ولی به نماز نمی رفتن به نماز جمعه سوار أستر تندرو می

 کنند!. شوند بلکه با وسائل موتوری ترّدد می سوار چارپا نمی

 شود که گویند عمر مرد چنان دراز می آن است که می ٧٧و  ٥٢جالب دیگر در حدیث  هنکت

د شود. (مطابق سلیق شود بی دارای هزار فرزند پسر می
ّ
مردم هزارسال  هآنکه درمیان آنها دختری متول

گویند مهدی هفت یا نه سال و یا  اند از یک سو می پیش!) مالحظه کنید که جاعلیِن روایات حیران

 اکثر نود سال ریاست می
ّ

ا طوالنی گویند پیروان مهدی عمرهای بسی کند و از سوی دیگر می حد

که فرزند دختر را   عرب جاهلی جعل شده هدارند!! به عالوه اینکه دو حدیث فوق، مطابق سلیق

م داشته و آن را مورد عنایت پسندیدند درحالی نمی
ّ

که خدای تعالی اعطای فرزند دختر را بر پسر مقد

ٓ  لَِمن َ�َهُب ﴿ بیشتر قرار داده و فرموده: ٓ  نلِمَ  َوَ�َهُب  اثٗ إَِ�ٰ  ءُ �ََشا ُكورَ ٱ ءُ �ََشا وری:  ﴾�ُّ
ّ

به « ].٤٩[الش

اینکه در چنین حالتی این  هبه اضاف. »هرکه خواهد (فرزند) دختر بخشد و به هرکه خواهد پسر بخشد

 کنند؟ مگر ازدواج سّنت پیغمبر نیست؟. پسراِن بدون وجود دختران چگونه ازدواج می

رود و مردم محتاج  گوید ظلمت و تاریکی از بین می جالب است که در این دو خبر می

هنورخورشید نیستند (=  بَتِ الظُّلمَ هَ ذَ مسِ وَ وءِ الشَّ ن ضَ بادُ عَ -که این). درحالیاِستَغنَى العِ

 ۡل قُ ﴿تاریکی نابجا بلکه عذاب است، چنانکه خداوند فرموده:  خیالبافی موافق قرآن نیست و نبودِن 
رََء�ۡ 

َ
ُ ٱ َجَعَل  إِن ُتمۡ أ ِ ٱ َ�ۡ�ُ  هٌ إَِ�ٰ  َمنۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َمًداَ�ۡ  �ََّهارَ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  �َّ َّ�  

ۡ
 �ِيُ�ميَأ

فََ�  �ِيهِ�  ُكُنونَ �َسۡ  لٖ بِلَيۡ 
َ
ونَ ُ�بۡ  أ ۡ ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  ۦتِهِ رَّۡ�َ  َومِن ٧٢ ِ�ُ ْ لِتَسۡ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ  �ِيهِ  ُكُنوا

ْ َوِ�َبۡ  بگو مرا خبر دهید اگر « ].٧٣-٧٢[القصص:  ﴾٧٣ ُكُرونَ �َشۡ  َولََعلَُّ�مۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن َتُغوا

خداوند روز را بر شما تا روز رستاخیز پاینده گرداند کدام معبودی ُجز خدای یگانه است که برایتان شبی 

نگرید؟! و (این) از رحمت اوست که شب  بصیرت) نمی هها به دید آورد که در آن بیاسایید آیا در (این نشانه

و روز را برایتان قرار داده است تا در (شب) بیاسایید و (در روز) از فضل او (روزی خویش را) بجویید، 

شود، أمری نامطلوب و مضّر است  پس اینکه در زمان قائم ظلمت محو می .»باشد که سپاس گزارید

آنکه خورشید فقط برای روشنایی نیست بلکه فوائد دیگری نیز  شود. دیگر و امتیازی محسوب نمی

 اند!. نیاز نیست و جاعلین نسبت به این موضوع جاهل بوده گاه بشر از آن بیدارد که هیچ

،  ٨٦(باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«این دو حدیث به کتاب  هدربار -٨٦و  ٣٨×

 ) مراجعه شود.٤٧٦تا  ٤٧١ص 

گوید تمام زمین برای مهدی مانند کف دست  َنِن تکوینی خداست زیرا میبرخالف ُس  -٤٦×
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پرسیم پس اینکه قرآن  شود!! (قابل توّجه علمای جغرافیا و زمین شناسی!) می صاف و هموار می

حل: باشند  میخهایی هستند که مانع لرزش و ویرانی زمین می هفرموده کوهها به منزل درست  ].١٥[الن

ل بن ُعَمر«البّته خبر  تعقلون؟أفالنفرموده؟!! 
َّ

ض
َ

 شود!. بهتر از این نمی» ُمف

ای از  که بهره کند توّسط کسانی گوید خدا مهدی را یاری می می ÷ از قول حضرت صادق -٤٩×

کند!  گوییم این حدیث تمام اخباری را که در مدح اصحاب قائم آمده تکذیب می دین ندارند. می

 و نقیض را بافته (فتأّمل) معلوم می
ّ

 اند!. شود جاعلین از جعلّیات یکدیگر با خبر نبوده و این أخبار ضد

ه -٥٦×
ّ

الع از قرآن معّرفی کرده را بی ÷ ز ضعفا حضرت صادقای ا عد
ّ

اند که  اند. زیرا گفته اط

 ای آزمایش کرد چنانکه فرمود: را بارودخانه ÷ آن حضرت فرموده: خداوند أصحاب موسی

َ ٱ إِنَّ ...﴿ . »کند خداوند شما را به رودی آزمایش می« ].٢٤٩[البقرة:  ﴾...بَِنَهرٖ  َتلِيُ�مُمبۡ  �َّ

فوق مربوط  هدانند که آی قائم نیز به نهری امتحان خواهند شد! درحالیکه آشنایان با قرآن میأصحاب 

چنین  ÷ »شموئیل«نیست بلکه پس از آن حضرت، در زمان حضرت  ÷ به أصحاب موسی

 امتحانی واقع شد. (فالتجاهل) 

بوده  آوَرد غیراز آنچه که روایت کرده که قائم أمری می ÷ از حضرت صادق -٧٤و  ٥٩×

ِت یهود عمل گوییم اگر مقصود آن است که قرآنی غیراز قرآن کنونی می است. می آورد و یا به ُسنَّ

کند و نظایر اینها که واضح البطالن است و إال مجمل بافی و  کند و یا بدون دلیل و بّینه حکم میمی

گویند اگر  که می است ١١٢و  ١٠٨و  ٨٨اینکه مخالف حدیث  هگویی فائده ندارد. به اضاف مبهم

أمیرالمؤمنین عمل  هو سیر ص حکومت در دست ما أهل بیت قرار گیرد به روش زندگی رسول خدا

 گویی مانند همین حدیث است!. نیز در مبهم ٦٠نماییم. حدیث  کنیم و اسالم را إحیاء می می

هدی، خدا به گوید در زمان م بطائنِی واقفی که أموال حضرت کاظم را اختالس کرد می -٨٤و  ٦١×

ده روز طوالنی شود! (قابل توّجه علمای  هتر بگردد تا اینکه یک روز به انداز کند که آهسته فلک أمر می

داند امروز فلک به معنای بطلمیوسی آن مردود است و مهمتر اینکه چنین اّدعایی  که نمینجوم!) درحالی

کند. بنابراین  هی تا قبل از قیامت تغییر نمیگیری إل ] و تقدیر و اندازه٤٠تا  ٣٨مخالف قرآن است [یس: 

 های قبل از قیامت، قیاس مع الفارق است!!. قیاس روزهای قیامت که جهان دگرگون شده با روز

کند و کسی نپرسیده چگونه  گوید که عالوه بر کشتار مخالفین، قصرها را نیز خراب می می -٨١×

توپ و تانک و مسلسل و.... شمشیر را منسوخ و که امروز کند درحالی قائم با شمشیر کشتار می

 اند؟. متروک کرده
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سۡ  ۥٓ َوَ�ُ ﴿: هآی هعّیاشی خرافی نقل کرده که امام دربار -٩١و  ٩٠و  ٨٩×
َ
َ�ٰ ٱ ِ�  َمن لَمَ أ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
زمین است  که هرکه در آسمانها ودرحالی« ].٨٣عمران:   [آل ﴾َجُعونَ يُرۡ  هِ �َ�ۡ  اهٗ َوَ�رۡ  ٗ� َطوۡ  ِض �ۡ�

قائم نازل  هفرموده که این آیه دربار »شوند خواه و ناخواه فرمانبردار اویند و فقط به سوی او بازگردانده می

لَت يفِ القائِمِ شده است (=  که با توّجه به صدر همین آیه و آیات قبل به وضوح تمام درحالی )!!أُنزِ

مأمور به  ص خدا و پرواضح است که رسول خدا هخداست نه بند هشود که آیه دربار معلوم می

 ی هفوق ربطی به بند هاو. بنابراین چنانکه گفتیم آی هاجبار مردم به اسالم آوردن نبود تا چه رسد به نواد

 دانم این غالیان چه اصراری دارند که امام را به خدایی برسانند؟!!. خدا ندارد. من نمی

معاویه جنگیدند و مجاهدتها کردند أّما پیروز نشدند،  ماهها با إ أمیرالمؤمنین و امام حسن

دُ يفِ «فرموده:  ÷ چنانکه حضرت علی أجهَ سَ يها وَ عتُ إِلَ ا لَسارَ قاهبِ ن رِ صُ مِ رَ نَتِ الفُ وَ لَو أمكَ

خصِ ال ا الشَّ ن هذَ رَ األرضَ مِ ...الخـأن أُطَهِّ سمِ املَركوسِ وسِ وَ اجلِ عكُ اگر فرصت پیش آید « »مَ

دهم) و تالش خواهم کرد که این سرزمین را از  شتابم (و از دست نمی آن را مهار سازم به سویش میکه بتوانم 

نِ ابنِ «. و فرموده: )١(»این شخص وارونه کردار و این کالبد ناساز پاک گردانم مِ نكَ وَ نِّي اهللاُ مِ كِّ مَ فَإن يُ

ام أيبِ  كُ فيانَ أجزِ ام سُ ٌّ لَكُ ام رشَ كُ يا فَام أمامَ بقَ تَ زا وَ متُام وإن تُعجِ پس اگر خداوند مرا نسبت به تو « »بِام قَدَّ

اید بر شما جاری سازم و اگر  سفیان (= معاویه) توانمند سازد، کیفر آنچه کرده (= عمر و عاص) و پسر أبی

 ».)٢(»آخرت) برای شما بدتر است ناتوانم کردید و باقی ماندید (بدانید که) آنچه در پیش دارید (در

إلهی نداشتند و زمین و آسمان مطیع آنها نبودند، حال چگونه  هآری آن دو بزرگوار قدرت فوق العاد

صرف نظر از اینکه  أفالتعقلون؟او قدرت فوق العاده دارد و زمین و آسمان فرمانبردار اویند؟!  هنواد

 ٩٣و  ٩١سایر آیاتی که در حدیث  هاقی خواهند بود. دربارایم که غیرمسلمین تا روز قیامت ب بارها گفته

لة بقيام القائمـاآليات ال«کتاب حاضر، باب  ٥ذکر شده به باب  ٩٤و  أوَّ  مراجعه کنید.» مُ

ل بن ُعَمر«عّیاشی خرافی از  -٩٢×
ّ

که بسیار ضعیف است نقل کرده که قائم بیست و » مفض

نفر  ٢٧(؟!!) ولی چون دروغگو کم حافظه است به جای )٣(آورد هفت مرد را از پشت کعبه بیرون می

 نفر را ذکر کرده است!!. ٣٧

                                           
 .۴۵ ه: نامهغنهج البال -١

 .۳۹ ه: نامهغنهج البال -٢

 کنیم. ایم و تکرار نمی آنها باشد ما در صفحات قبل در بطالن رجعت به قدر الزم گفته» رجعت«اگر منظور  -٣
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نفرین کرد که خدا  ÷ عّیاشی خرافی نقل کرده که کسی در حضور حضرت صادق -٩٥×

حضرت به او فرمود : چنین های عباسّیین را ویران سازد و یا آنها را به دست ما خراب سازد، آن خانه

ها، مساکن و جایگاه قائم و أصحاب اوست. و این خبر دروغ درآمد و امروز های آن مگو که خانه

 عّباس باقی نمانده و مهدی موهوم نیز ظهور نکرده است!!. های بنی أثری از آثار خانه

اند که فرمود کار قائم ُجز  تهمت زده ÷ بطائنی واقفی و بزنطی به امام باقر -١٠٩و  ٩٩×

هُ إال«کشتن نیست ( أنُ تلَ لَيسَ شَ ر بالقتل؟!!) و اّولین یسیو یا در حدیث دیگر فرموده: القائم  » القَ

ىلَ الكاذِبِنيَ  است!!. باید گفت ص کند محّمد کسی که از او متابعت می عنَةُ اهللاِ عَ آیا پیغمبر . لَ

شود؟ آنهم کسی که کارش ُجز کشتن نیست!  می -و لو عالی مقام-تابع یکی از افراد أّمت خود 

 امام باقر
ً
نیز  ١١٦و  ١١٥و  ١١٤و  ١١٣و  ١١١و  ١١٠چنین سخی نفرموده است. حدیث  ÷ قطعا

  صداللت دارد که مهدی موهوم تابع سّنت رسول خدا 
ً
نبوده و کارش ُجز کشتن نیست!!! خصوصا

 می ١١٣حدیث  
ً
ه قائم هنگام ظهور، چقدر از مردم را دانستند ک گوید اگر مردم می که صریحا

کثرا ایشان دوست می می گوید این  دیدند تا بدانجا که بسیاری از مردم می داشتند که او را نمی کشد أ

 محّمد 
ّ

کرد!! باید پرسید آیا این است  نیست و اگر از خاندان پیامبر بود رحم می صمرد از آل

! یا در واقع این أحادیث،  خصومت با أهل بیت کنید؟ معارف أهل بیت که نزد عوام مباهات می

ال
ُ

 شود!. و ضعفا بهتر از این نمی ةاست؟ البّته باید در نظر داشت که مهدِی غ

ه -١٢٢×
ّ

عفا به حضرت باقرالعلوم عد
ُ

اند که به حلق خود  تهمت زده ÷ ای از مجاهیل و ض

د تا آنکه عرق و خون آنها را ما و کن اشاره کرد و فرمود قائم مانند قّصاب پیروان مرجئه را ذبح می

 گوییم مرجئه از  میان رفتند و هنوز قّصاب شما نیامده است!. شما لمس کنیم. می

عفاست می -١٢٧×
ُ

ل که از ض
ّ

گوید حضرت صادق هنگام طواف به من نظر کرد و پرسید  مفض

ریاست با شما بود عّباس محزونم که اگر  چرا غمگینی؟ گفتم: برای فرمانروایی و سلطه و قدرت بنی

مما هم در این أمر با شما بودیم (=  كُ عَ نّا فِيهِ مَ كُ م لَ لَو كان ذلِكَ لَكُ شود که بسیاری  معلوم می ) !!فَ

دادند نّیت خیر  گشتند و خود را از أصحاب آن بزرگواران جلوه می از کسانی که پیرامون أئمه می

 فتأّمل).خواستند به نام و نان برسد! ( اند بلکه می نداشته

ه -١٣٩×
ّ

عفا افترائی به علی عد
ُ

اند که فرموده قائم مسجد کوفه را  بسته ÷ ای از مجاهیل و ض

اب نپرسیده اگر قبل آن را درست و اصالح می هخراب و قبل
ّ

مسجد درست  هکند! و کسی از راوِی کذ

 خواند؟!. آن را اصالح نکرد و در آن مجسد نماز می ÷ نبوده چرا خود علی
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عی است که حضرت علی بی» نهاوندی« -١٤١×
ّ

بینم که  فرموده: گویی عجم را می ÷ اعتبار مد

دهند! گفتیم: مگر این قرآن چنانکه نازل  طور که نازل شد به مردم تعلیم میدر مسجد کوفه قرآن را همان

شده و فقط شده، نیست؟! فرمود: نام هفتاد نفر از قریش با نام پدرانشان (در قرآن) موجود بوده که محو 

را باقی گذاشتند زیرا وی عموی پیغمبر بوده است!!! » ابولهب«نام  ص برای عیبجویی از رسول خدا

.نویسنده گوید  ىلَ الكاذِبِنيَ : اگر این قرآن همان قرآِن ُمنَزل نیست چرا علی لَعنَةُ اهللاِ عَ
ً
در دهها  ÷ أّوال

بلُ «نهج البالغه همین قرآن را حّجت بر مردم و  هخطب : اگر این » متنيـَاهللاِ ال حَ
ً
خوانده است؟! ثانیا

قرآن، تحریف شده چرا علی در زمان خالفتش آن را اصالح نکرد؟! (ضرور است مراجعه شود به تحریر 

به  ٦٩٠و  ٤٩٧تا  ٤٩٠و  ٣٦٥تا  ٣٦٣و  ٧٣تا  ٧٠صفحات » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«دّوِم 

: اگر ذکر 
ً
که فرمود درحالی بود که خدا نامش را ذکر نمی بجویی از پیغمبر میعی» ابولهب«بعد). ثالثا

: خدا با تأکیدات فراوان فرموده 
ً
خدا نامش را ذکر فرموده و این کار ربطی به عیبجویی مردم ندارد. رابعا

واِت پذیریم. به نظر ما ُر  کنیم و ما به قول خدا ایمان داریم و دروغ شما را نمی که ما این قرآن را حفظ می

 اند. جاعل با افتراء به أئّمه و نقل قول دروغ از ایشان، قصد تخریب و تضعیف اسالم را داشته

 ارتباطی به قائم ندارد. -١٤٣×

گوید  اعتبار می بی» نهاوندی»! «غیبت ُنعمانی«مضحکی است از کتاب خرافی  هقّص  -١٤٤×

ید تکالیف تو در کف دستت نوشته گو فرمود: قائم به هر یک از مأمورین خود می ÷ که امام باقر

دانی به کف دست نگاه کن تا بدانی و مطابق آن عمل کنی!! مأمورین مهدی  است، هرچه را نمی

توانند روی آب راه بروند!!! و چون رومیان  نویسند که می موهوم چیزی بر کف پای خودشان می

نین باشند پس خود او چگونه گویند أصحاب او که چ روند می بینند که ایشان روی آب راه می می

خواهند  شوند و چنانکه می کنند و ایشان داخل می خواهد بود لذا درهای شهر را به روی ایشان بازمی

 کنند. (غافل از اینکه سالهاست که شهرها برخالف سابق در و دروازه ندارند!!). حکومت می

اش در کتب  ل نداشت و قّصهپس از حضرت کاظم را قبو هاز بطائنی واقفی است که أئّم  -١٤٦×

است! از زرنگیهای علما و نویسندگان ما این   طرفداران مهدی قرار گرفته هما وارد شده و مورد استفاد

اند، به نفع خود در کتابهایشان  است که أحادیثی را که سایر ِفَرِق شیعه برای موعوِد خود جعل کرده

 اند!! (فتأّمل). وارد کرده

 ÷ گوید چون حضرت علی است که می» غیبت ُنعمانی«ی و نامعتبر از کتاب خراف -١٥١×
 پرچم رسول خدا را برافراشت أهل بصره قدمهایشان لرزید، حال آنکه برخالف تاریخ است.
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است. (مراجعه شود) همچنین » حدث عندهیوم خروجه وما ی«باب  ٢١همان خبر  -١٥٣×

 . ١٥٩و  ١٥٧و  ١٥٦و  ١٥٥و  ١٥٤است خبر 

ه -١٦٠×
ّ

اند از قول حضرت  پس از حضرت کاظم را قبول نداشته همذهب که أئّم ای واقفی عد

 َ�َقدۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  بَِها ُفرۡ يَ�ۡ  فَإِن...﴿اّول چنین است:  هاند! آی قرآن بازی کرده هبا دو آی ÷ صادق
 ۡ ْ لَّيۡ  امٗ قَوۡ  بَِها َناَو�َّ ٰ  بَِها ُسوا اینان به این (شریعت إلهی) کفر بورزند پس اگر «]. ٨٩[األنعام:  ﴾فِرِ�نَ بَِ�

ی است و هدانیم این سور چنانکه می. »قومی را بر (این آیین) بگماریم که به آن کافر نباشند
ّ
 مک

یان به آیین آن حضرت کافر »اینان« ﴾ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿
ّ
، اشاره به معاصرین پیامبر است که بسیاری از مک

آن ایمان آوردند و به قول شیخ طبرسی در آیه ضمانتی هست بودند ولی مردم مدینه و سایر مناطق به 

ه 
ّ
 در مک

ً
که خدا دین پیامبرش را تأیید خواهد کرد. (به تفسیر مجمع البیان مراجعه شود) أصوال

ه بفرماید  چنانکه بارها گفته
ّ
ایم به هیچ وجه بحث امامت و خالفت مطرح نبود. تا خدا به أهل مک

 آورد که او را باور داشته باشند!. قومی را میاگر به مهدی کافر شوید خدا 

فرماید خداوند نیازمند هیچ مؤمنی نبوده و  دّوم نیز ربطی به قائم آخّر الزمان ندارد بلکه می هآی

هرگاه مؤمنین قدر ایمان را ندانسته و به سوی باطل روند خداوند بندگان خوب و الئق را تقویت 

َهاَ�ٰٓ ﴿، چنانکه فرموده: کند نموده و جایگزین مردم ناأهل می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

  َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
 َ�َ  أ

ٰ لۡ ٱ اید هرکه از شما از دین خویش بازگردد (بداند  که ایمان آورده ای کسانی«]. ٥٤[المائدة:  ﴾...فِرِ�نَ َ�

داردند با مؤمنان نرمخو و  دارد و آنان نیز دوستش می که) خداوند بزودی گروهی را بیاورد که دوستشان می

و البّته -دانند  مسلمانان زمان أبوبکر می هغالب مفّسرین این آیه را دربار. »فروتن و با کافران سختگیراند

  که با کسانی -در صدر ایشان است ÷ حضرت علی
ّ

که أواخر عمر پیامبر پس از آن حضرت، مرتد

جنگهای  هشده بودند جهاد کردند و دولت اسالمی را استقرار و استمرار دادند. برخی نیز آیه را دربار

را  ÷ علی اند که البّته درست نیست زیرا مخالفیِن  با أهل بصره و شام دانسته ÷ حضرت علی

 نمی
ّ

ار رفتار نفرموده و این قول با عمل آن  مرتد
ّ

توان گفت و خود آن حضرت نیز با آنها مانند کف

لحضرت سازگار نیست ( اهَ ). به هرحال این آیه ربطی به آخرالّزمان ندارد و معقول نیست که خدا فَالجتَ

 شوید خدای تعالی هزار سال دیگر أصحاب 
ّ

 اند!. آورد که چنین و چنان قائم را میبه مردم بگوید اگر مرتد

ی فاضل کتاب نیز در حاشی -١٦٣×
ّ

یادآور شده حدیثی ضعیف و » بحار« هچنانکه محش

کافی است (رجوع شود به تحریر دّوم بت شکن،  ٩٩باب  ١اعتبار است. این خبر همان حدیث  بی
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گوید دوست داشتم با  ) که دروغ از سر تا پای آن هوید است. در این حدیث می٥٢٥تا  ٥٢١ص 

اِر مرده را که مالئکه با شمشیرهای دیدی درحالی چشمت مهدی این اّمت را می
ّ

آل داود أرواح کف

کنند؟! آیا خود جاعل فهمیده که چه  کنند(!!) (آیا مالئکه أرواح را با شمشیر عذاب می عذاب می

پرسیم آیا در  بافته است؟!) سپس شمشیری را نشان داده و گفته این یکی از همان شمشیرهاست!! می

 شود؟!!. زمان مهدی از شمشیر استفاده می

گوید مردی از حضرت  ، می)١(که معلوم نیست چه جانوری بوده» بن داهرعمران « -١٦٥×

سالم کنیم؟ فرمود: نه، زیرا آن اسمی است » أمیرالمؤمنین«پرسیده آیا به قائم به عنوان  ÷ صادق

را بدان نامیده است و أحدی قبل از او و پس از او به این اسم نامیده  ÷ که خدا حضرت علی

يَّةَ  گویی :رسید پس چگونه به او سالم کنیم؟ فرمود: مینشود مگر کافر!! مرد پ قِ لَيكَ يا بَ المُ عَ اَلسَّ

 ÷ پرسیم به چه دلیل اگر کسی به غیراز علی هود را تالوت کرد! می هسور ٨٦ هسپس آی اهللا!
دانسته که کافر  أمیرالمؤمنین بگوید، کافر است؟ مگر إمارِت بر مؤمنین کفر است؟ راوی جاهل نمی

م
ّ
توان  ضروری اسالم را منکر شود و إال دلبخواهی نمی هکسی را گویند که یکی از أصول یا فروع مسل

مؤمنین إمارت و المؤمنین، اسم نیست بلکه صفت کسی است که بر  کسی را کافر شمرد. دیگر آنکه أمیر

 نداند أمیرالمؤمنین اسم نیست!. ÷ فرمانروایی داشته باشد. محال است که حضرت صادق

 است و ربطی به پسر حضرت عسکری ندارد. / »زید بن علی«از قول جناب  -١٦٦×

تهمت  ÷ است! که به حضرت صادق» فرات بن ابراهیم«از تفسیر خرافی  -١٧٥و  ١٦٧×

: سورأوصیاء است!! درحالی هفرقان دربار همبارک هبه بعد سور ٦٣اند که فرموده آیات  زده
ً
 هکه أّوال

ی است و خالفت و وصایت موضوعّیت نداشت تا آیه
ّ
: این  های دربار فرقان مک

ً
آن نازل شود، ثانیا

فرقان  هسور ٧٠تا  ٦٨ات دانید حال آنکه در آی آیات به نفع شما نیست زیرا شما أئّمه را معصوم می

محان«احتمال گناه را از  بادُ الرَّ داند و نجات ایشان را به توبه و ایمان و عمل صالح  منتفی نمی» عِ

 : می
ً
کنند و  گوید در زمان مهدی مخالفیِن أوصیاء را به والیت دعوت می مشروط کرده است!. ثالثا

دانم چرا  گیرند!! نمی ز او مانند اهل ذّمه جزیه میشود و یا ا هرکه به والیت اقرار نکند گردنش زده می

اصرار دارند که مهدی را مخالف سّنت و فقه اسالم معّرفی کنند؟ آیا والیت از اصول دین است که 

تر اینکه در اسالم منکِر غیرمحارِب اصول دین را هم  زنند؟! مهم هرکس منکر شود، او را گردن می

                                           
ثبت شده و مجلسی حدیث را مجهول » عمر بن زاهر«راوی  کافی است که در آنجا نام ۱۶۴حدیث دّوم باب  -١

 .۶۸۹تا  ۶۸۷ص ». عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«دانسته است. ر.ک. 
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ٰ َ�نۡ  �َّ ﴿لی فرموده: توان گردن زد زیرا خدای تعا نمی ُ ٱ ُ�مُ َهٮ ِينَ ٱ َعنِ  �َّ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  تِلُوُ�مۡ يَُ�ٰ  لَمۡ  �َّ
ٰ  ّمِن رُِجوُ�مُ�ۡ  َولَمۡ  ن رُِ�مۡ دَِ�

َ
وُهمۡ  أ ْ ِسُطوٓ َوُ�قۡ  َ�َ�ُّ َ ٱ إِنَّ  ِهمۚۡ إَِ�ۡ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  ﴾٨ ِسِط�َ ُمقۡ ل

کسانی که با شما در (أمر) دین کارزار نکرده  هدادگری دربارخداوند شما را از نکوکاری و « ].٨[الـممتحنة: 

اسالم . »دارد دارد که همانا خداوند دادورزان را دوست می اند، بازنمی هایتان برون نرانده و شما را از خانه

تعّرض  هکنند نیز اجاز کسانی که با مسلمین صلح کرده و با دشمنان اسالم همکاری نمی هدربار

براستی که با این روایات به اسالم ظلم شده است. خدا مسلمین را از شّر  ].٩٠ساء: [الندهد.  نمی

مین. همچنین است خبر 
َ
گوید چون قائم  که می ٢١١اینگونه روایات حفظ فرماید. آمیَن یا َربَّ العال

گیرد و صاحبانش را اخراج  بیاید تمام زمینهایی که دردست غیر شیعیان است به زور شمشیر می

خواهد  که بنا به فقه اسالم هرکس زمینی را إحیاء کند مالک آن است. گویا راوی میکند درحالی می

 بگوید که مهدی تابع مقّررات اسالمی نیست!!.

کند و خود  گوید مهدی مساجدی را که در آنها تصویر موجود است اصالح می می -١٧١×

که آن است إکراه دارم. درحالی نیز فرموده از نماز در مساجدی که تصویر در ÷ حضرت صادق

که اّدعای اسالم خواهی و ، مساجد ما ُپر شده است از تصاویر گوناگون درحالی٥٧پس از انقالب 

 کند!. مهدی دوستی مسؤولین مملکت، به آسمان رسیده ولی کسی از این کار نهی نمی

ای از  مهدر تعریف مسجد کوفه آورده که در وسط آن چش ÷ از قول حضرت أمیر -١٧٢×

آشامند!! آیا این  ای از آب است که مؤمنین می ای از شیر و چشمه روغن(؟! چه روغنی) و چشمه

 فروشید؟. است معارف طرفداران مهدی که به آن فخر می

کند و  گویند مهدی همه را مسلمان می کند تمام أخباری را که می این خبر تکذیب می -١٧٧×

 ماند!. غیرمسلمان باقی نمی

 مراجعه شود. ٥ هبه باب پنجم کتاب حاضر، آیة شمار -١٨٠×

عرض اخبار اصول «در مورد این احادیث باید رجوع شود به تحریر دّوم کتاب  -١٨٩تا  ١٨٣×

حاد«(بت شکن) و کتاب شریف » بر قرآن و عقول
ّ
 مرحوم قلمداران.» شاهراه ات

عی است که چون قائم داخل کوفه شود تمام مؤمنین  -١٩٧×
ّ

در کوفه  –بگو شیعیان  تو –مد

شود که این خبر در زمانی جعل شده که شیعیان در أقلّیِت شدیدی  شوند!! معلوم می جمع می

شیعیان را ندارد. همچنین است  هاند و إال امروزه چنین چیزی ممکن نیست و کوفه گنجایش هم بوده

 .١٩٩و  ١٩٨خبر 
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زند  آورد و آتش می ن را از قبر بیرون میکند شیخی گوید أّول کاری که قائم می می -٢٠١و  ٢٠٠×

کرد!!) درحالیکه نبش قبر  دهد (مشابِه کاری که شاه اسماعیل صفوی می و خاکستر آنها ره به باد می

شما بدن شیخین در  هدر اسالم، جائز نیست! باید از جاعلین اینگونه روایات پرسید مگر به عقید

 أفالتعقلون؟ت؟!! قبرشان هنوز تر و تازه و قابل سوزاندن اس

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿: هگوید آی از أصحاب قائم تعریف و تمجید کرده سپس می ٤٩برخالف خبر  -٢٠٢×  لَِك َ�
ِم�َ لِّلۡ  ٖت َ�ٰ � در وصف  ».هاست همانا در آن (ماجرا) برای هشیاران نشانه«]. ٧٥[الِحجر:  ﴾٧٥ ُمَتوَّسِ

به این  ٨٦اند. در کافی باب  ایشان است!! الزم است بدانیم که جاعلین روایات با این آیه بسیار بازی کرده

 ه. أّما در اینجا همین آیه را دربار)١(اند خوِد أئّمه دانسته هآیه اختصاص یافته و در آنجا این آیه را دربار

کنند! به هرحال این آیه هیچ  اند!! براستی که جاعلین چه خوب یکدیگر را رسوا می أصحاب مهدی دانسته

ی حجر دربار هسور ٧٧تا  ٥٨ارتباطی به قائم یا أصحاب او ندارد بلکه آیات 
ّ
 قوم لوط است. همک

د: افترا بسته که فرمو ÷به حضرت صادق )٢(است. عبدالله بن سنان ٩١مشابه خبر  -٢٠٣×

رسد!! مردی از خویشاِن مهدی به او اعتراض  کشد که خون به ساقها می آنقدر مهدی مردم را می

زنم!!  شوی یا گردنت را می گوید یا ساکت می کند اّما یکی از دوستداران مهدی درجواب او میمی

در این  اند) (توّجه کنید که در روایات از چنین کسانی به عنوان أصحاب مهدی مدح و تمجید کرده

پیامبر اینقدر کشتار  هآورد که بنا به عهدنام بیرون می ص ای از رسول خدا وقت مهدی عهدنامه

ِاکراِه مردم به  هنیز اجاز ص داند که حّتی خود رسول خدا که جاعِل حدیث نمیکنم!! درحالی می

دانید؟! همچنین  نمی ایمان را ندارد تا چه رسد به سایرین! باید گفت شما مهدی را تابع قرآن و اسالم

کشد که کشتارش به چند فرسخ خارج  قدر از اهل مدینه را میگوید مهدی آن که می ٢٠٤است خبر 

که در آن نیز ُجز کشت و » عبدالله بن سنان«از همین  ٢١٠رسد!! و همچنین است حدیث  شهر می

 کشتار و از دم شمشیرگذراندِن مردم خبری نیست!!.

ای  شود که جاعلین با حقد و کینه همین باب معلوم می ١١٣جمله حدیث از اینگونه روایات از 

ی به کشتار مردم داشته ها را بافته شدید این قّصه
ّ

اند که این صفت را برای امام و رهبر  اند و میل جد

ورزی است چنین أقوالی صادر  اند و إال از شارع که منّزه از غرض مورد پسند خود ذکر کرده

).شود!. (فتأ نمی
ً
ا

ّ
 ّمل جد

                                           
 ).۴۷۶تا  ۴۷۱(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«ر.ک.  -١

 .۷۰۳و  ۳۰۰و  ۲۵۷ص » بت شکن«برای آشنایی با او رجوع شود به تحریر دّوم  -٢
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گذراند!! باید  گوید مهدی لشکر سفیانی را در نزدیکی کوفه از دم تیغ می می -٢٠٦و  ٢٠٥×

روند و جناب  به زمین فرو می» بیداء«گویند سفیانی و لشکرش در  گفت پس أخباری که می

 مجلسی نیز آنها را جع آوری کرده، دروغ است؟!.

کاذیب بسیاری به حضر» أبوبصیر« -٢٠٧× ینکه أ
َ
گوید  نسبت داده، می إ ات صاِدق

کند که بعضی از أصحاب خودش به او  فرموده مهدی به قضایایی ُحکم می ÷ حضرت باقر

کنند و او (به جای آنکه دلیل کار خود را ذکر و أصحابش را شاد کند) گردن آنها را  اعتراض می

 أفالتعقلون؟متکبّران و جّباران؟!  هپیامبران است یا سیر هپرسیم آیا این سیر زند!!! می می

عی است که حضرت صادق -٢٠٨×
ّ

داند که  فرموده قائم هرکه به حضورش آید می ÷ مد

و این  ].٢٠٥-٢٠٤[البقرة: گوییم این صفت را حّتی پیغمبر هم نداشت  صالح است یا طالح!! می

 حدیث برخالف بسیاری از آیات قرآن است.

فرموده  به  ÷ گوید حضرت باقر مغضوب امام بوده میضعیف که » أبوالجارودِ « -٢٠٩×

شود!! أّما نه وحی نبّوت بلکه مانند حضرت مریم یا مادر موسی و یا زنبور عسل، ای  مهدی وحی می

 تر است!!. اباالجارود مهدی از مریم و مادر موسی و زنبور عسل نزد خدا گرامی

ی هست و تا می
ّ

 در وجود مهدی تردید جد
ً
مورد  وجودش اثبات نشود بحث باال بی گوییم أّوال

 اوست که وحی را به رسول خدا
ّ

: برفرض وجودش، این قول برخالف قوِل جد
ً
 ص است. ثانیا

حىَ «مختوم دانسته است.  تَمَ بِهِ الوَ و  ١٣٣نهج البالغه، خطبه  »خدا وحی را با او ختم کرد« »خَ

... اإلنباءِ وَ أخبارِ « نَ ... مِ وتِكَ طَعَ بِمَ امءِ اِنقَ با رحلت تو... خبر دادن از خبرهای آسمان قطع « »السَّ

 و... . ]٢٣٥ :هخطب[ »گردید

: وحی به زنبور عسل غیراز وحی در اصطالح متشّرعه و از بحث ما خارج است. محال 
ً
ثالثا

 این موضوع را نداند. ÷ است که حضرت باقر العلوم

: وحی به مادر موسی
ً
برای ِانباء به دیگران باشد نبوده و  و یا حضرت مریم وحیی که ÷ رابعا

پس از  هکه بحث ما درباربوده درحالی ص تر اینکه قبل از رسول خدا استمرار نیز نداشته وازآن مهم

عرض اخبار اصول «). در این موضوع ضرور است که مراجعه شود به فالجتاهلرسول خدا است (

 ).٣٦٨تا  ٣٥١ص  ٦١و  ٦٠(باب » بر قرآن و عقول

گوید تورات  اّولین کار قائم را پس از ظهور، کار دیگری دانسته و می ٢٠٠برخالف خبر  -٢١٢×

آورد که عصای موسی و خاتم سلیمان نیز در همانجاست! سپس  را از غاری در أنطاکیه بیرون می
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 هماند أّما مهدی او را (بدون اقا فرستد تا مردی را بیاورند که مردم گناهی از او ندیده کسانی را می

خود سخنی بگوید  هکند در خان کشد!! و اوضاع چنان است که حّتی کسی جرئت نمی دلیل) می

 مبادا دیوار علیه او شهادت بدهد!!.

 است؟! أّما نمی آیا راوی می
ّ

دانسته که قبل از ظهور مهدی،  خواهد بگوید مهدی بسیار مستبد

مطلوب و دلپذیری نیست و در  چنین حکومتی در بلوک شرق ایجاد شده و حکومت منظور او چیز

الع این حقیر شباهت بسیاری به حکومت کشور 
ّ

 اط
ّ

 دارد!!.» رومانی«حد

گوید در زمان مهدی مؤمن در مشرق، برادر مؤمنش را در  حدیثی است مرفوع که می -٢١٣×

ت زمان بسیاری قبل از ظهور مهدی بیند و ِبالَعکس! این راویان خبر نداشته مغرب می
ّ

 اند که مد

بینند و این اختصاص به مؤمنین  موهوم، مردم صوت و صورت یکدیگر را از شرق و غرب عالم می

اند و حّتی اگر مهدی ظهور کند کسی این اختراع را مربوط به او  ندارد بلکه غیرمؤمنین نیز چنین

خواهد این موضوع را به زمان ظهور قائم مربوط سازد!!  که حدیث مینخواهد شمرد! درحالی

ل در  هالتجاهل) آری این اختراع نتیج(ف
ّ

تحقیق و تدقیِق مستمّر غیرمسلمین است که به جای توغ

خرافات و تفرقه افکنی میان خود و تعّصب ورزیدن، به مطالعه و تحقیق در طبعیت خدا پرداختند. 

ت ما را از کتب خرافی نجات دهد آمین یا ربَّ العالمین
ّ
. اینک خدا ما را از شّر اهل خرافات و مل

 :بحار األنوار ٥٣باید بپردازیم به خرافات جلد 





 

 

 

 

 

 

 

32- ظهورِه ندکونُ عباب ما ی  رمفضّل بن عۀ مبِروای 

 هرا به قص ٥٣زیاد کند لذا باب اّول جلد بدان که مجلسی خواسته حجم کتاب خود را 

ل«
ّ

 بسیاری از  )١(اختصاص داده» مفض
ً
ل که أّوال و تمام این باب عبارت است از یک خبر مفصَّ

 راوی آن یعنی 
ً
ل بن عمر«مطالب آن در أخبار أبواب دیگر آمده، ثانیا

ّ
به هرحال مورد جرح » )٢(مفض

کرده که او را ضعیف و غالی و فاسد المذهب و قدح علمای رجال قرار گرفته و ممقانی ذکر 

اندکه او خود منحرف نبوده بلکه منحرفین به نام او روایات زیادی به  اند. برخی از علماء گفته خوانده

شود هر سندی که نام او در آن باشد قابل  اند که به هرحال سبب می نفع مذهب خود جعل کرده

 اعتماد نباشد.

اب و فاسد المذهب » بن حمدان حسین«راوی دیگر این قّصه 
ّ

است که علمای رجال او را کذ

عی نیابت بود دانسته
ّ

اب غالی خبیثی است که مد
ّ

و  )٣(اند، راوی دیگر محّمد بن ُنَصیر ُنمیری کذ

محّمد بن «است که غالی و منحرف بوده و او نقل کرده از » عمر بن الفرات البغدادی«راوی دیگر 

ل
ّ

تر اینکه مجلسی گفته در  نامعلوم و یا مانند پدرش مّتهم است! جالبکه مهمل و حال او » مفض

فات أصحاب ما آمده ولی نام آن را معلوم نکرده است! (فتأّمل).
ّ
 یکی یا بعضی از مؤل

ّو دربار
ُ
ل

ُ
مهدی و نسبت  هاین خبر مملّو است از بدگویی به خلفا و مسلمین صدر اسالم و زیدّیه و غ

 تحریف قرآن. هشتباهات فاحش(؟!!) و بازی با آیات قرآن!! و اّدعای أحمقاندادن موهوماتی به او و ا

شود  . ق. ذکر کرده است که معلوم میه ٢٥٧در این خبر والدت مهدی را هشتم شعبان سال 

اند در مورد والدت مهدی با هم مّتفق شوند و روز معّینی را جعل کنند! البّته  جاعلین نتوانسته

                                           
 اربابان قزلباش خود، در کتابش آورده باشد!. هیث مفتضح را بنا به سلیقشاید این حد -١

 ایم. معّرفی کرده ۱۴۱ص » عرض اخبار اصول...«او را در  -٢

 ).۲۵۴-۲۵۳شرح حال او در کتاب حاضر آمده است. (ص  -٣



 بررسی علمی در احادیث مهدي       348

 

ماه و سال والدت مهدی نیست. بلکه در مورد نام مادرش و کیفّیت والدتش  اختالف فقط در روز و

ت حکومتش که او را دیده و کسانی
ّ

 و...... نیز توافق حاصل نسیت!!. )١(اند و مد

آشکار  )٢(ابتدای کتاب حاضر هبرادر محترم ما، تعدادی از عیوب فراوان این روایت را در مقال

: کنیم حدیث را به اختصار بیان می نموده که برای اثبات بطالن آن کافی است لذا ما اشکاالت  این

ی محترم اشاره کرده-قابل تأّمل در این حدیث  هنکت
ّ

ري «آن است که  -همچنانکه محش د بن نُصَ حممّ

قصر » صابر« هدر منطق مهدی معّرفی نموده و بنا به اّدعای جاعل روایت مهدی هرا نمایند» النّمريی

آهُ «باب  ٥٤دارد!! (مشابه حدیث  که بنا به روایات دیگر که در همین ) درحالی٦٨، ص ٥٢ج »ذكر مَن رَ

ماند! دیگر آنکه  ) آمده مهدی تا قبل از ظهور ُجز در کوهها و بیابانها نمی٥٢(ج» ذکر من رآه«باب 

را  ص که رسول خدابیند!! درحالی او را نمی بیند و شاّک  را مؤمن می» مهدی«گوید قبل از غیبت،  می

گوید مالئکه دست او را  اش با او فرق دارد؟! دیگر آنکه می دیدند، آیا نواده مؤمن و کافر می

بوسیدند؟! در بخشی از حدیث  را میص  پرسیم آیا مالئکه دست رسول خدا بوسند؟! می می

که بدنشان تر و تازه و عمر را درحالی گوید مهدی، ابوبکر باب قبل می ٢٠١و  ٢٠٠مشابه حدیث 

ی محترم نوشته است : أحادیثی ضعیف الّسند در  است(!!) از قبر بیرون می
ّ

آورد... الخ، که محش

ای بیان  این حدیث آن را به صورت قّصه هبحار به همین مضمون آمده است ولی نویسند ٥٢جلد 

 .کرده که با ُسَنِن (طبیعی) خدا سازگار نیست!

شوند و با مهدی  نیز زنده می ص جالب است که در این قّصه شتر و اسب و استر و االغ پیغمبر 

ای برای او  را صد و پنجاه هزار نفر گفته است و قّصه» زیاد ثقفی«خواهند بود!! در این حدیث سپاه 

ر داده که این قّصه با حقائق تاریخی موافق نیست، همچنین 
ّ
ی محترم تذک

ّ
اشتباه بودِن بافته که محش

 ٢٩و  ٢٨ :هصفح هحاشی[نکاح متعه، به هم بافته بیان کرده است.  همسائلی که جاعل حدیث دربار

 .]بحار ٥٣جلد  ٣١و 

ال» محّمد نمیری«آز آنجا که 
ُ

اند در این حدیث نیز  بوده ةو پیروانش عقائد انحرافی داشته و از غ

ل فرمود : رسول  را بستهافت ÷ اند و به حضرت صادق خود را داخل کرده هعقید
ّ

اند که به مفض

                                           
ت ریاست مهدی را پنج سال و از هفت سال تا نه سال، و نوزده یا بیست سال و چهل سال  -١

ّ
اند و اگر  گفتهمد

توان گفت هفتاد یا نود سال هم  اند هر سال ریاستش ده برابر ساِل شماست ضمیمه کنیم می روایاتی که گفته

 اند!. سال گفته ۳۰۹تصّور شده و در روایتی حکومتش را 

 به بعد کتاب حاضر. ۳۳ هر.ک. صفح -٢
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که -عرض کرد پروردگارا گناهان گذشته و آینده تا قیامِت شیعیاِن برادرم (علی) و أوصیا را  صخدا

به من واگذار فرما و مرا از (جانب) شیعیاِن ما درمیان أنبیاء و مرسلین رسوا  -باشند فرزندانم می

ی محترم تصریح  همساز! خدا هم گناهان ایشان را به پیامبر واگذار فرمود و هم
ّ

آنها را آمرزیده!! محش

ال هکرده که این همان عقید
ُ

توان  است که معتقد بودند دوستداِر أئّمه بودن کافی است و می ةغ

 بادات را ترک کرد!!.ع

 هما مختصری در صفحات گذشته به مسأل».  رجعت«مجلسی پس از این باب پرداخته به باب 

که از شاگردان » عبدالوّهاب فرید تنکابنی«پرداختیم و قبل از ما عالم رّبانی مرحوم » رجعت«

تفصیل را به نوشته که طالبیِن » اسالم و رجعت«بوده، کتابی به نام » شریعت سنگلجی«مرحوم 

 کنیم. اعتبار این باب خودداری می دهیم و از بررسی أحادیِث بی کتاب مذکور ارجاع می

خلفای مهدی و شامل هشت روایت است که چون معلوم شد أصل موضوع  هباب بعدی دربار

 مسأل
ً
به انتفاء  هخالفت و خلفای او نیز به طریق أولی معلوم و سالب هیعنی مهدی، موهوم است طبعا

و مجلسی نیز تصریح کرده که أخبار باب خلفای مهدی،  )١(موضوع است و نیاز به بررسی ندارد

 مخالف مشهور میان شیعه است!.

اند که عیوب چند مورد  بحار مختّص توقیعاتی است که به مهدی نسبت داده ٥٣آخرین باب جلد 

 ٥٣کنیم. جلد ک آنها خودداری میایم و لذا از بررسی یک به ی از آنها را در صفحات گذشته بیان کرده

 هَجنَّ «به نام » میرزا حسین نوری«یابد ولی کتاب دیگری از تألیفات  بحار بدین ترتیب خاتمه می

همان کسی است که متأّسفانه » حسین نوری«اند. میرزا  را به کتاب مجلسی ملحق کرده» َمأویـال

عی  قّصه» َمأویـّنة الَج «تحریف قرآن تألیف کرده است!!! وی در  هکتابی دربار
ّ

هایی را که ُروات آن مد

اند جمع آوری کرده است! به عنوان مثال حکایت سّوم آن به وضوحی أظَهُر ِمَن  رؤیت مهدی بوده

مس دروغ است و امروز که هم
َّ

ای مشتری نخواهد  زمین شناخته شده است چنین قّصه همناطق کر هالش

هایی  مباهله استناد شده که تکرار همان مغالطات و عوامفریبی هتطهیر و آی هداشت! در این قّصه به آی

که درصفحات آینده به او -» ابن قبه«اند و  این دو آیه، میان مردم ما شایع کرده هاست که دربار

تطهیر استشهاد کرده که ما و برادران موّحد ما بطالن  هانسان و آی هسور ١٠تا   ٧ هنیز به آی  -پردازیم می

حکایت هشتم آن  .)٢(کنیم ایم و در اینجا تکرار نمی اّدعای آنها را در کتب و خطب خود بیان کرده

                                           
 ت.آغاز کتاب دربارۀ این باب، مطالبی آمده اس هالبّته در مقال -١

، بررسی ۱۲۲(باب» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«مذکور ضرور است که مراجعه شود به  هدو آی هدربار -٢

 ).۳۶۴تا  ۳۶۲(فصل پنجم و ششِم باب دّوم، ص » تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن) «۵۸۳تا  ۵۷۱، ص ۱حدیث
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(ص  ١٠٢ هکه او را در کتاب زیارت و زیارتنامه با شمار» جمکرانی هحسن مثل«ای است از  قّصه

گارنده مفیدتر است که به جای تضییع وقت خوانندگان با ذکر ایم. به نظر ن ) معّرفی کرده١٦٧

مطالبی را که شیخ صدوق از  -چنانکه وعده کرده بودیم  -» بحار األنوار« ٥٣مطالب جلد 

ازی«و » ابوسهل نوبختی« محان بن قبة الرّ د بن عبدالرّ  نقل کرده، به اختصار بررسی کنیم .» حممّ

 *  *  * 

ذین » بن علی نوبختی أبوسهل اسامعيل«بدان که 
ّ

ِد » آل نوبخت«یکی از متنف ِیّ حسین «و مؤ

التّنبيه يف «(نائب سّوم) و از بستگان او بود!! وی در دفاع از خرافات، کتابی به نام » بن روح نوبختی

ين«نگاشت! شیخ صدوق أقوال او را در » اإلمامة نقل کرده که ما برخی از آنها را در » كامل الدّ

 دهیم: ّمل قرار میاینجا مورد تأ

وجود  ÷ گوید اگر بنابه اّدعای شما نّصی بر امامت علی نوبختی گفته است: مخالفین ما می -١

شود اگر اّدعا  کرد. در جواب ایشان گفته می آن را بیان می ص حضرت بعد از وفات پیغمبرداشت آن

را  ص که آنان قول پیغمبرشد که صّحت ادعای او را تأیید کنند درحالی کرد محتاج گواهانی می می

کردند (و برخالف میل خود، شهادت  او نپذیرفته بودند پس چگونه اّدعای او را قبول می هدربار

حضرت فاطمه بدون آنکه به  هدادند؟) أّما همان به تأخیر انداختِن بیعت با ابوبکر و دفِن مخفیان می

 ی نبوده است!!.آنان خبر دهد روشنترین دلیل است که از کارهای آنان راض

  
ً
بارها  کسانی است که هأفراد ناشناس نیست بلکه دربار ه: الزم است بدانیم که سخن ما دربارأّوال

 ÷ اند و از تقدیم جان و مال در راه اسالم دریغ نداشتند و حضرت علی مورد مدح قرآن قرار گرفته
 .١٨٢ هنیز بارها از آنها تمجید فرموده از جمله در خطب

 
ً
داشت أّما برای  سودی می ÷ یریم که برای مهاجرین مکتوم داشتن نّص برخالفت علی: گثانیا

 آخرت خود را با رضای مهاجرین معامله نکرده و نّص را اظهار 
ً
أنصار که هیچ منفعتی نداشت طبعا

شاهراه «این موضوع و نیز به تأخیر انداختِن بیعت با ابوبکر باید به کتاب شریف  هکردند. دربار می

 
ّ
 ) مراجعه شود.٣٥٩تا  ٣٣١(ص » تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن«و تحریر دّوم » قلمداران«مرحوم » حادات

 
ً
عای ما این است که به قول شما امام منصوص و منصوب ِمن ِعنِدالله، منصوصّیت ثالثا

ّ
: مد

 البَ  یالّصمُت ف«که  خودرا دروقت، محاّجه یعنی درموضوعی
ِ

برای اتمام و » اٌن یاِن، بَ یالَموِضع

که رّد و قبول اطرافیان ربطی به بحث ما ندارد زیرا بیان هادی إلهی حّجت، بیان نفرموده، درحالی
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که آن حضرت درحالی )١(أّمت مّتکی به رّد با قبول مخاطب نیست بلکه ناظر به اتمام حّجت است

آنحضرت با رقبایش  هکه اگر محاّج غدیر خم اشاره نکرد، درحالی هسخنان دیگر گفت أّما به مسأل

 سکوت می در أمر خالفت، مّتکی به قبول مخاطب می
ً
گفت ولی اگر  کرد و هیچ نمی بود باید اصال

 مسکوت گذاشتن نصب خودش در غدیر خم وجهی نخواهد داشت مگر 
ً
سکوت ننموده طبعا

 منصوّصت و منصوبّیت خود را در ÷ ناموّجه ساختن اّدعای شما! خوشبختانه در اینکه علی

 موضع محاّجه با رقبا ذکر نفرموده میان ما و شما اختالفی نیست.

تا ١٤ص  :زیارت و زیارتنامه[(ع) نیز مراجعه شود به کتاب  حضرت زهرا هدر مورد دفن مخفیان

 . ]، دلیل ششم از دالئل عقلی و تاریخی١٦

شاهراه «کتاب  هخالفت پس از پیغمبر بیان کرده که با مطالع هنوبختی سپس مطالبی دربار

حاد
ّ
شود و نیازی به تکرار نیست. أّما الزم است یادآور شویم که  ُبطالن آنها به وضوح آشکار می» ات

اند و حّتی از دروغگویی ابا نداشتند!! یکی  در عوامفریبی استاد بوده» أبوسهل«ها از جمله  نوبختی

برابر دالئل ما ملزم  گوید: چه بساکه مخالفیِن ما در این است که می» أبوسهل«از دروغهای 

ارع باشد که أمین و عالم به کتاب و سّنت  شوند و اعتراف می می
ّ

کنند که باید امام، منصوص الش

 هبوده و آن دو را فراموش نکند دچار خطا نشود و به تصریح و نّص امام قبل از خود واجب اإلطاع

 باشد. پس این امام کیست؟ نامش را به ما بگویید...!!.

 دروغ است و مخالفین او چنین نگفته شّک نیست
ً
اند بلکه  که این اّدعای نوبختی کامال

خود نصب نفرمود و قرآن نیز فرموده:  هکسی را به عنوان خلیف ص گویند چون رسول خدا می

مۡ ﴿
َ
وری:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  ُرُهمۡ أ

ّ
بنابراین لزومی . »کارشان رایزنی میان خودشان است« ].٣٨[الش

برخالفت کسی به عنوان منصوب من الله والّرسول اصرار کنیم بلکه باید مسلمین، پس از ندارد که 

که از کتاب و  مشاورت کسی را که ملتزم به کتاب و سّنت باشد انتخاب کرده و با او بیعت و تا زمانی

ی نکرده از او اطاعت کنند
ّ

 که نصوص )٢(سّنت تخط
ً
که داللت کند حضرت  معتبری. مخصوصا

                                           
ٓ  َرّبِ ﴿عرض کرد:   چنانکه وقتی حضرت موسی -١ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ن أ

َ
بُونِ يُ  أ عراء:  ﴾َ�ّذِ

ّ
پروردگارم بیم «. ]۱۲[الش

خدا نفرموده پس چیزی مگو، بلکه فرموده وی و برادرش نزد فرعون بروند و ». دارم که مرا دروغگو بشمارند می

 سخن حّق را بگویند. (فتأّمل)

تضاّد مفاتیح الجنان با «این نامه ضرور است مراجعه شود به  هنهج البالغه است. دربار ۶ هاین قول مّتکی به نام -٢

 ).۳۵۳(ص » قرآن
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حضرت حسن و او حضرت حسین و... را به خالفت خود منصوب فرموده است، وجود  ،÷ علی

 که اّدعای شما که امام باید معصوم باشد و معصوم ُجز معصوم را نصب نمی
ً
کند با  ندارد. خصوصا

 ÷ ابتداء فرزندش اسماعیل و حضرت هادی ÷ عمل أئّمه مخالف است زیرا حضرت صادق
د اّما پس از درگذشت آنها پیش از وفات پدر، فرزند دیگر را نصب سّید محّمد را تعیین فرمودن

کند که تعیین آنها از  دانید. این وقایع ثابت می کردند و شما اسماعیل و سّید محّمد را معصوم نمی

عرض اخبار «جانب شارع نبوده است! در این موضوع ضرور است که مراجعه شود به تحریر دّوم 

 ).٦٢٧تا  ٥٥٩کافی، ص  ١٣٣تا  ١١٩باب » (اصول بر قرآن و عقول

 ص گوید سخن ما در حکم عقل بود نسبت به بعداز رحلت پیغمبر کالمش می هنوبختی در ادام
ای معّین نکند و امامی را با صفاتی که (در باال) گفتیم (یعنی امام  که آیا جائز است پیغمبر خلیفه

با دالیلی ثابت شود بر ما و بر آنها الزم است معصوم) را با نّص معّرفی نکند؟ و چون موضوع باال 

 که در هر عصری از طریق اخبار وارده امام را جستجو کنیم!!.

حاد[چنانکه در کتاب 
ّ
تضاّد مفاتیح «و » عقل منکر نّص است«، فصِل ٧٥تا  ٦٥ص : شاهراه ات

 قابل خود هبیان شده مسألۀ لزوم تنصیص پیغمبر بر خلیف ]٣٥٥و ٣٥٤، ص»الجنان با قرآن
ً
، عقال

تکلیفش را بهتراز  ص عوامفریبانه است و چون رسول خدا» أبوسهل«اثبات نیست، بنابراین اّدعای 

 معّرفی نفرمود ما نباید از پاپ کاتولیک ما می
ً
تر شویم و بر کسی به عنوان  دانست و کسی را صریحا

یه«
َ
شیعه، نّص بر  هگوید طائف اصرار و سایرین را تفسیق کنیم. دیگر آنکه می» اماِم منصوٌص َعل

اند و چون جمعّیت آنها بسیار و  اوطانشان و مقاصدشان مختلف است  امامت علی را نقل نموده

فاق دارند همین أمر موجب علم می
ّ
 که در طرف مقابل کسی نیست  ولی در این نقل ات

ً
شود خصوصا

عی باشد رسول خدا
ّ

 دیگری را به خالفت معّین کرده است!!. ص که مد

عای مخالف این نیست که پیامبر غیر از علی را به خالفت نصب فرموده بلکه میأ
ّ

 مد
ً
گوید  ّوال

کسی را به خالفت نصب نفرموده تا مسلمین با تبعّیت از أصل قرآنی مشورت  ص رسول خدا

وری: 
ُّ

ی شریعت ]. ٣٨[الش
ّ
حاد (ص -و رعایت أصوِل کل

ّ
خود  -) بیان شده٧٣تا ٧٠که در شاهراه ات

عی نیست که پیغمبر غیرعلیبه ان
ّ

را به  ÷ تخاب خلیفه اقدام کنند. بنابراین از اینکه کسی مد

 که  خالفت معّین کرده باشد، نمی
ً
توان نتیجه گرفت که پس پیامبر علی را معّین کرده است خصوصا

 دانید، استناد ای که آن را دلیل نصب او می مزعوِم شما در احتجاج با رقبا به قضّیه» منصوِب «

 أفَالتَعقلون؟ نفرموده است.
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دتر و صحیح پررویی و عوامفریبی را به نهایت رسانده و می» أبوسهل«
ّ
تر  گوید اخبار شیعه مؤک

است!! زیرا آنها (در گذشته) حکومت و شمشیر و ارعاب و وسائل تشویق نداشتند و نقل اخبار دروغ 

 در اخبار شیعه از این چیزها نبوده است!!.ای برای تحمیل دولتهاست و  برای تشویق یا ارعاب یا وسیله

 
ً
ای برای جعل اخبار نداشته،  حکومت نداشته پس انگیزه» أبوسهل«: اینکه شیعه تا زمان أّوال

ّیت بوده
ّ
عی باید آن را درمورد سایر طوائفی که در أقل

ّ
اند نیز بپذیرد!  اّدعایی معیوب است و مد

یلّیه، واقفّیه و زیدّیه و..... را باطل دانسته و مروّیات آنها که خود او فطحّیه، کیسانّیه، اسماعدرحالی

 پذیرد!. را نمی

 
ً
: أصل اّدعای او که چون شیعه فاقد حکومت بوده پس داعی برای جعل حدیث نداشته، ثانیا

کثرّیت علمای شیعه است که ١باطل اندر باطل است زیرا برخالف تحقیق( ) بلکه برخالف قول أ

 دانند!. بشان را ضعیف و نامعتبر میبسیاری از أخبار کت

 
ً
کثرّیت باشد (یا خود را بر ثالثا : اصوال حکومتی که سلطه و قدرت داشته و طرفدار مذهب أ

کثرّیت قلمداد کرده باشد) احتیاجی به جعل حدیث ندارد و یا نیازش بسیار کمتر است أّما  مذهب أ

ّیِت مخالف 
ّ
لعین از تاریخ پوشیده  –أقل

ّ
 در أدوار گذشته یکی از  –نیست چنانکه بر مط

ً
خصوصا

کثرّیت و بدبین کردن عامّ  مردم به آنها و منحرف جلوه  همهمترین وسائلی که برای تضعیف حکومِت أ

کثرّیِت حاکم، مورد استفاده قرار می جعِل حدیث  هدادند، جعل حدیث بوده است. بنابراین انگیز دادن أ

ّیتها بیش از أک
ّ
اهلثرّیِت صاحِب قدرت و حکومت، بوده است. (درمیان شیعه و سایر أقل  )فَالجتَ

گوید: نّص بر قائم غائب به عنوان امام پس از او (= حضرت  مهدی می هنوبختی دربار -٢

باشد زیرا رجال طرفدار پدرش (= حضرت عسکری) همه مورد وثوق بودند  عسکری) نیز درست می

م!!(=  لُّهُ  در تعقیب او ) و به امامت او گواهی الثِّقاتُ كُ
ً
دادند و او غائب شده چون سلطان وقت علنا

 این دروغ را تکرار کرده و می بود!! نوبختی در جای دیگر از رساله
ً
دا

ّ
گوید: وجه دیگر (برای  اش مجد

گروهی از موثوقیِن اصحاب خود را  ÷ اثبات وجود و امامت مهدی) این است که حضرت عسکری

های شیعیان و  احکام حالل و حرام را به مردم رسانده و نامه به جای خود نشاند که از جانب او

دادند و در  ها را نیز به مردم می وجوهات و اموال ارسالی مردم را به امام تحویل داده وجواب نامه

پنهانکاری و عدالت موقعّیت خاّصی داشتند و خوِد آنحضرت در زمان حیاتش آنها را عادل (و معتمد) 

                                           
تضاّد مفاتیح «و » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«ما برای هشیار کردن مردم نسبت به مروّیات شیعه کتاب  -١

 را تألیف کردیم.» الجنان با قرآن
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هنگامی که امام در گذشت همگی همداستان شدند که از او پسری باقی مانده که  معّرفی کرده بود و

(و البّته برخالف پدرش ُجز همین  –که جانشین او بود  –امام است!!... سپس از جانب پسرش 

عیان کسی او را ندیده بود!!) نامه
ّ

 هایی مشتمل بر أمر و نهی به دست أصحاب حضرت عسکری مد

ت او بعد از پدرش داده بودند (یعنی ُدم روباه به نفع خودش شهادت داده که شهادت به امام ÷

گرفتند و  رسید (و البّته وجوهات را نیز به نام او از مردم می بود؟!!) بیش از بیست سال به شیعیان می

ها قطع شد و فقط یک نفر(؟!!) از  توان گذشت!!) سپس نامه البّته از هرچه بگذریم از وجوهات نمی

فاق داشتند و او مردم را به کتمان أمر می آنها
ّ
کرد؟!! (چرا، مگر  باقی ماند که بر وثاقت و عدالت او ات

 گویند فضولی موقوف!). اوضاع با بیست سال گذشته چه فرقی کرده بود؟! البد می

 بیگانه بوده و إال چنین دروغهایی » خجالت«با حالتی به نام » ابوسهل نوبختی«به نظر ما 
ً
کامال

وفات امام یازدهم و نماندِن فرزندی به ظاهر از  ((» : اقبال آشتیانی«کرد!! به قول دکتر  را مکتوب نمی

ر کرد بلکه مؤمنیِن به امامّیه را در مخالفت جسو هحضرت.... در آن دوره نه تنها مخالفیِن طائفآن

این مذهب را هم دچار اضطراب و حیرت عجیبی نمود و چنان اختالفی درمیان ایشان بروز کرد که 

دیگر را تکفیر و لعن کردند و نزدیک شد که بر أثر این  هبه چهارده فرقه منشعب شدند و هر فرقه فرق

الها زحمت و محنت قوام گرفته بود س هاختالفات و سعِی دشمناِن امامّیه یکباره اسای که در نتیج

به روایت شیعه  ÷ درهم فرو ریزد... امام یازدهم حضرت امام أبومحّمد حسن بن علی عسکری

. ق. بعد از پنج سال و هشت ماه و پنج روز امامت در ه ٢٦٠هشتم ربیع األّول سال  هدر روز جمع

 از آنرأی وفات یافت درحالیَمن ُسرَّ 
ً
فرزندی در مشهد و َمرآی عاّمه باقی نبود و حضرت که ظاهرا

امام و  ه. ق.) به همین جهت أمر داد خانه٢٧٩تا٢٥٦» (المعتمد علی الله«عصر یعنی  هخلیف

حضرت حجرات آن را تفتیش کردند و جمیع آنها را ُمهر نمودند و ُعّمال او در پی یافتن فرزند آن

از ایشان اظهار امام یازدهم گماشتند وچون یکی کوشیدند و زنان قابله را به تحقیق حال کنیزکان

داشت که کنیزکی از آن امام حامله است اورا در اطاقی مخصوص منزل دادند وخادمی را با کسان او 

ل کردند و برادر خلیفه 
َّ
ل«و چند زن بر او موک

ّ
آن حضرت نماز گزارد و  هبر جناز» ابوعیسی بن متوک

ضا و عّباسی و رؤسای بزرگان علویاز 
ُ
ّتاب و ق

ُ
ین تصدیق گرفت که  ةلشکری و ک

َّ
و فقهاء و ُمَعدل

ای که امام دهم نیز در  امام یازدهم را در خانه هحضرت به مرگ طبیعی وفات یافته. پس از آنکه جناز

آنجا مدفون بود به خاک سپردند خلیفه و یاران او دریافتن فرزند امام یازدهم جهد بسیار به کار بردند 

ای نرسیدند و کنیزکی که در حّق او توّهم حمل رفته بود پس از دو سال تحت نظر  تیجهو چون به ن

ماندن، فرزندی نیاورد رأی خلیفه بر تفسیم میراث حضرت عسکری قرار گرفت و بر سر این کار بین 
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برادرش (برادر حضرت عسکری) نزاع بروز کرد و با آنکه » جعفر«حضرت و مادر آن» حدیث«

اضی ثابت نمود که تنها وارث امام یازدهم اوست جعفر معارض او شد و نزد پیش ق» حدیث«

خلیفه از او سعایت کرد و در طلب میراِث برادر از او استعانت ُجست تا باألخره به ُحکم خلیفه ما 

ف بین حدیث و جعفر تقسیم نمودند.... رحلت امام 
ّ
َرِک امام یازدهم را بعد از هفت سال توق

َ
ت

اب یازدهم و غائ
ّ

ب بودن فرزندش یعنی حضرت قائم و دعاوی برادرش جعفر که امامّیه او را کذ

  لقب داده
ً
اند چنانکه اشاره کردیم ازطرفی میدان را برای تاختن به دست مخالفیِن امامّیه مخصوصا

َعِب  همعتزله و زیدّیه و أصحاب حدیث و سّنت و خلیف
ُ

عباسی داد و از طرفی دیگر آن فرقه را به ش

) که جمعی منکِر فرزند داشتِن امام ١ار منقسم ساخت و چهارده فرقه از آن میان برخاست(بسی

عی غیبِت امام  یازدهم و گروهی در این باب مترّدد و طائفه
ّ

ای معتقد به ختم امامت و جماعتی مد

مردند ای نیز جعفر برادر امام یازدهم را امام ش یازدهم و رجعت آن حضرت بودند و از این فرقه دسته

ای او را جانشین امام یازدهم و جماعتی  ولی ایشان هم در باب امامت جعفر توافق نداشتند، چه فرقه

او را منصوِب برادر دیگرش محّمد که در حیات پدر (= حضرت هادی) فوت کرده بود و گروهی هم 

» مقتدر«زمان  خلیفه تا» معتمِد «شمردند.... بروز این هنگامه از عهد  او را منتخب امام دهم می

 ).١٠٩تا  ١٠٧(خاندان نوبختی، ص  ))طول کشید.

کنید اکثرّیت طرفداران حضرت عسکری موافق فرزند داشتن آن حضرت  چنانکه مالحظه می

) بسیاری از أصحاب عسکری ٢٤٥ هاند. عالوه بر این چنانکه در صفحات گذشته گفتیم (صفح نبوده

که خود » أبوسهل نوبختی«ه دروغگو و عوامفریب بودند. أّما مانند اصحاب سایر أئّمه موثوق نبوده بلک

جالُ أبِيهِ «گوید:  بوده با وقاحت می ÷ شاهد اختالفات أصحاب و أطرافیان حضرت عسکری رِ

ن ةِ   احلَسَ ه بِاإلمامَ وا لَ دُ هِ لُّهم قَد شَ رجال طرفدار پدرش حضرت عسکری، همه « »الثِّقاتُ كُ

نگارنده گوید وقتی اکثرّیت طرفداران »!!! اند (= مهدی) شهادت دادهموثوق بودند که به امامت او 

حضرت اند بگویند آن که به قول شما موثوق بوده -سیزده فرقه از چهارده فرقه- ÷ حضرت عسکری

                                           
یعةفِ «آقای عّباس اقبال آشتیانی نوشته است: چنانکه از  -١

ّ
آید فرقه  حاضر و عبارات منقول از نوبختی برمی» َرق الش

شیعه بعداز رحلت امام حسن بن علی عسکری به چهارده شعبه منقسم گردیدند ولی در آن اّیام که هرکس به اظهار 

تی نزاع بر سر جانشین  پرداخته و جماعتی را دور خود جمع می ای در باب امامت می مقاله
ّ

امام کرده است و تا مد

ِف 
ّ
یازدهم باقی بوده به تدریج بر چهارده فرقه فوق ِفَرِق دیگری نیز اضافه شده است چنانکه در عصر مسعودی مؤل

هب«
ّ

الـمقاالت فی «رسیده و مسعودی در دو کتاب از تالیفات خود یعنی  عدد ایشان به بیست می» مروج الذ

یانات
ّ

 ).۱۶۱را ذکر کرده است. (خاندان نوبختی، ص  مقاالِت این بیست فرقه» سّر الحیاة«و » أصول الد
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تر از پاپ شویم و بدون دلیل متقن بگوییم وی پسری داشته  أوالدی نداشته است ما نباید کاتولیک

داشت، بالغ بود که امامِت أّمت را نشاید و اگر  پسری می ÷ عسکریاست! و حتی اگر حضرت 

کاذیبی که کلینی دربار آوری کرده، به ما تحویل بدهید شما را  امامت نابالغ جمع هبخواهید همان أ

و  ٦٢٧تا  ٦١٦، ص ١٣٤تا ١٣٠باب :عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول[دهیم به کتاب  حوالت می

های مهدی را که مشتمل بر أمر و نهی بود  گوید نامه . و اینکه می]٨٠٨تا  ٧٨٨، ص ١٨٣تا  ١٧٩باب 

ش را می رساندند، چنانکه بارها گفته به مردم می
ّ

شناختند  ایم مردمی که نه مهدی را دیده بودند و نه خط

 خود اوست؟! (به صفح دانستند که این نامه از کجا می
ّ

ِط
َ

 مراجعه شود). ٢٢٤ هها جعلی نیست و خ

سال و یا  کنند که اگر جائز باشد که امام سی غیبت از ما سؤال می هگوید: دربار نوبختی می -٣

م موجود نباشد؟ (در جواب) گفته 
َ
در این حدود غائب باشد پس چه انکاری دارید که در عال

شود موجود نبودِن امام در زمین موجب عدِم حّجِت خدا بر زمین و ِاسقاط دین و شریعت  می

که اگر امام موجود باشد ظ و سرپرستی نخواهد داشت. درحالیصورت دین حافشود زیرا در این می

ای شناخته شده باشد که میان او و مردم  اّما از ترس جان  به امر خدا پنهان شود ولی دارای وسیله

صال و ارتباط برقرار کند حّجت خدا برپا خواهد بود زیرا خودش وجود دارد و وسیل
ّ
ارتباط هم  هات

و نهی او آشکار نیست که این امر موجب إبطاِل حّجت إلّهیه نخواهد بود و دارد فقط فتاوی و أمر 

 پیغمبر
ً
تی طوالنی در ِشعِب أبی ص حّتی نظائری (هم در تاریخ اسالم) دارد. مثال

ّ
طالب اقامت  مد

کرد تا اینکه أمنّیت یافت و گروهی  داشت و یا در أوائل بعثت مردم را پنهانی به اسالم دعوت می

ت پیامبر مبعوث و مرَسل محسوب میپیرامون خ
ّ

شد و پنهان بودن  ود پدید آورد. أّما در تمام این مد

 کار او موجب ابطال نبّوت او و حجت بودنش بر خلق نبود!!.

)» ١عدم امام در زمین موجب رفع حّجت خدا و إسقاط دین خواهد بود(«گوید  اینکه می

بیان » بت شکن«و ما ُبطالن آن را در تحریر دّوم  اّدعایی است خرافی که دلیلی بر آن اقامه نکرده

ی شود بلکه قرآن  هایم. دیگر آنکه حّجِت کافی کرده
ّ

إلهّیه امام نیست که نبودنش عدِم حّجِت إلهّیه تلق

ِت  خالف، نبودش عدِم حّجِت إلهّیه محسوب می است که بی شود. و حضرت علی نیز آن را ُحجَّ

ةٍ كافِيَةٍ أ«کافیه خوانده است و فرموده:  جَّ هُ بِحُ لَ  :هنهج البالغ[. »پیامبر را با حّجِت کافی فرستاد« »رسَ

و ] ٩١ هخطب :هنهج البالغ[حّجِت إلهی به تمامّیت رسید  ص و فرموده با رسول خدا ]١٦١ هخطب

                                           
عرض «کافی جمع کرده و الزم است رجوع شود به  ۶۴و ۶۳و ۶۲اشاره است به خرافاتی که کلینی در باب   -١

 .۳۷۳تا  ۳۶۸، ص »اخبار اصول بر قرآن و عقول
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برای أهل زمین بیش از دو أمان معّرفی نکرده و فرموده: یکی پیامبر و دیگری استغفار است (ر.ک. 

 وجود امام معصوم هم ) درحالی١٦٧ص » مفاتیح الجنان با قرآن تضادّ «
ً
که اگر غیراز این دو، مثال

فرمود، أّما چون حّجِت باطنِی خدا عقل و حّجِت  از ذکر آن دریغ نمی ÷ بود علی الزم می

ت نیز به تبعیّ  ÷ اند و أمیر المؤمنین باشند که با حضرت محّمد خاتمه یافته ظاهرِی خدا انبیاء می

از قرآن، امام معصوم را ذکر نفرموده ما نیز اگر تابع اوییم نباید از نزد خود و بدون دلیل متقن، امام را 

 عةنساء، قرآن فقط خدا و پیامبر را مرجع واجب االطا هسور ٥٩ هحّجت إلهی بشماریم زیرا در آی

بود قرآن از  الزم می غیرقابل تنازع، معّرفی فرموده و اگر معصوم (مرجع غیرقابل تنازع) دیگری

ل))1(فرمود معّرفی صریح آن به أّمت اسالم دریغ نمی  . (فتأمَّ

ای نامعقول است که به جای دلیل و برهان سپر  أّما اینکه امام  از ترس جان خود پنهان شود بهانه

که اّول باید دلیل محکمی از کتاب و سّنت بروجودش اقامه کنند  اند! در صورتی خود قرار داده هخراف

های دیگر بالفائده است. عالوه بر این ترس جان همیشه وجود دارد  و تا قبل از اثباِت وجودش بحث

َخاُف ﴿عرض کرد:  ÷ پس مهدی نباید هیچ وقت ظهور کند! آیا وقتی حضرت موسی
َ
ن فَأ

َ
 أ

عراء:   ﴾ُتلُونِ َ�قۡ 
ّ

خدا به موسی فرموده برو و غائب . »(پروردگارا) بیم آن دارم که مرا بکشند«. ]١٤[الش

و مخفی شو؟! یا اینکه فرمود تو وبرادرت به سوی فرعون بروید؟! خدا به رسول خود فرموده 

ُ ٱوَ ﴿شریعِت إلهی را ابالغ و مردم را راهنمایی کن  و « ].٦٧مائدة: ـ[ال ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ

حضور در بین مردم است  † بنابراین ُسّنِت أنبیاء. »نماید خداوند تو را از (آسیب) مردمان حفظ می

 بهان
ً
ِت پیامبر است، طبعا  گریزد!!. خوف جان، از مردم نمی هو امام هم که تابع ُسنَّ

تی طوالنی أّما اینکه می
ّ

طالب اقامت داشت هیچ دردی را از  در ِشعِب أبی )٢(گوید پیغمبر مد

 نمی
ّ

 پیامبر قبل از رفتن به شعب أبی مشکل مهدِی نادیده، حل
ً
طالب بیش از چهل سال  کند زیرا اّوال

 ص خدا درمیان مردم حضور داشت و مؤمن و مشرک در وجود او تردید نداشتند و منکریِن نبّوِت رسول
 باشند. ند برخالف مخالفیِن مهدی که منکِر وجود او میبه هیچ وجه منکر وجود او نبود

 آن اگر مخالفین در وجود پیامبر تردید می
ً
حضرت خود را ظاهر ساخته و این شبهه را کردند قطعا

ُحد« هکرد. چنانکه در غزو دفع می
ُ
شایع شد که پیامبر کشته شده و بالفاصله معلوم شد که خبر » ا

                                           
 .۳۸۸تا  ۳۸۴و  ۳۴۰، ص »عرض اخبار اصول...«نساء، ضرور است مراجعه شود به  هسور ۵۹ هآی هدربار -١

تی طوالنیرا محترم اندکی تأّمل کن در قول کسی که سه سال  هخوانند -٢
ّ

هزار و دویست سال  هداند، دربار می مد

 چه باید بگوید؟!!. 
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َحدی اعّم از مؤمن و مشرک شبهه باقی نماند. درحالیدروغ بوده و پیامبر زنده است 
َ
که در و برای ا

حضرت قائل مورد مهدی اکثرّیِت پیرواِن حضرت عسکری و علویاِن آن زمان فرزندی برای آن

نبودند و حّتی پس از تحقیق قاضی و خلیفه نیز أثری از فرزند به دست نیامد. عالوه بر این 

، ُجز اّدعاء دلیلی قاطع نداریم )١(فه، حضرت عسکری را کشته باشدهمچنانکه دلیل نداریم که خلی

ل). که خلیفه می  خواست مهدی را بکشد. (فتأمَّ

ّیه و یا در زمان ما که تمام شؤون مملکت در دست  صرف نظر از مطالب فوق در زمان صفو

د، چرا کنند خدا در ظهور مهدی تعجیل فرمای نائب مهدی(؟!) است و مردم شب و روز دعا می

 دهد او را بکشد؟!!. کند؟! آیا به نائب خودش اعتماد ندارد و احتمال می ظهور نمی

فاق علمای سیره، رسول خدا
ّ
طالب در  حّتی در زمان إقامت در ِشعِب أبی ص دیگر آنکه به ات

ه آمده بودند رفته و آنان را به اسالم 
ّ
موسم حّج از ِشعب خارج شده و به دیدار مردمی که به مک

ه از جمله کرد و چنان نبود که هیچ عوت مید
ّ
حکیم بن «کس او را نبیند، و حّتی برخی از مردم مک

که مهدی چنین نیست. بنابراین تشبیه غیبت مهدی با ساکنین ِشعب ارتباط داشتند، درحالی» حزام

 بر اینکه  در ِشعِب أبی ص به إقامت رسول خدا
ً
پیغمبر طالب وجهی ندارد مگر عوامفریبی!! مضافا

دیدند ولی مهدی  در شعب از پیروان خویش که در آنجا بودند غائب نبود و آنان حضرتش را می

ه أمنّیت نداشت غائب و ناپدید نشد 
ّ
حّتی بر دوستدارانش ظاهر نیست!!! دیگر آنکه پیغمبر که در مک

 ناپدید ابلکه به مدینه هجرت فرمود و در آنجا ظاهر بود، درحالی
ً
ست و بین این دو که مهدی کامال

 أفالتعقلون؟.تفاوت از زمین تا آسمان است! 

کرد که این  گوید پیغمبر در أوائل بعثت مردم را پنهانی دعوت می مشکل دیگر آن است می

تی دعوتش را مخفیانه و غیرعلنی انجام 
ّ

مطلب ربطی به اشکال ما ندارد زیرا به قول شما پیامبر مد

کرد نه  به عبارت دیگر پیامبر دعوتش را از مخالفین مخفی می داد تا أصحابش شکنجه نشوند، می

دیدند أّما شاهد دعوتش نبودند، پر واضح است  خودش را!! مخالفین، شخص پیامبر را به آسانی می

که مخفی بودِن دعوت رسول غیراز مخفی بودِن خوِد رسول است و لذا أحدی از مخالفین پیامبر 

                                           
، ص ۱۳۰(باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«درگذشت أئّمه ضرور است که مراجعه شود به  هنحو هدربار -١

اند دلیلی بر اینکه حضرات جواد و هادی و  ایم که گفته ) که قول شیخ مفید و شیخ طوسی را آورده۶۱۹و ۶۱۸

، به منظور تهییج کشته یا مسموم شده باشند، نداریم و اخباری که داللت بر قتل ایشان دارد†  عسکری

 مردم، گفته شده است!!. 
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نداشته است بلکه منکِر دعوت او بود نه خود او برعکس مهدی که هیچگاه در أصل وجود او تردید 

 تردید بوده و دلیلی متقن بر وجود او نداریم.
ّ

 محل
ً
ا

ّ
 وجود او جد

سپس پیغمبر در غار پنهان شد و کسی جای او را «گوید :  که می» نوبختی«این قول  هدربار

 کتاب حاضر مراجعه شود). ٢٠٨ ه(به صفح» دانست نمی

تی مدید زندانی کرده و  سپس می 
ّ

گوید: همچنین ممکن است که سلطانی (جائر) امام را مد

مانع مالقاِت (مردم) با او شود و او نتواند فتوی و یا تعلیم دهد و (أحکام شرع را) بیان کند. ولی 

 حّجت إلهی برپاست گرچه فتوی ندهد و احکام را بیان نکرده و مردم را تعلیم ندهد!!!.

 
ً
: مردم قبل از اینکه سلطان جائر حّجت إلهی را زندانی کند او را وقیام و اقدامش بدان که أّوال

یِه جور سلطان را دیده
َ
یِه سلطان زندانی شود.  َعل

َ
اند و برایشان عجیب نیست که به سبب اقداماتش َعل

وجودش شناسند و در  اند و می بنابراین مردم حّجت مذکور را قبل از دستگیری و زندانی شدن، دیده

ت زندانی بودنش نیز خانواده و أهل و عیاِل او در زندان با او مالقات کرده و 
ّ

تردیدی ندارند. در مد

رسانند. حال چنین کسی هیچ شباهتی به مهدی شما ندارد که نه در  أخبار و أقوال او را به سایرین می

الع کتاب خدا نشانه
ّ

دش را دیده و هیچ اط
ّ
قی از او دردست نیست. ای از او هست و نه کسی تول

ّ
 موث

: بحث ما منحصر است به موردی که حّجت إلهی زندانی (یعنی غیرقابل دسترس) شود و 
ً
ثانیا

تی زندانی (و یا غائب) و سپس آزاد و ظاهر شود 
ّ

دیگر آزاد (قابل دسترس) نشود و إال حّجتی که مد

 از بحث ما خارج است.

: از دو حال خارج نیست یا حّجت إله
ً
ی بعداز انجام مأمورّیِت إلهی زندانی یا غائب ثالثا

بود قبل از سِنّ تکلیف  شود که مهدی چنین نیست و اگر بر فرض موجود می (غیرقابل دسترس) می

غائب شده و یا قبل از أدای مأموریت إلهی و ابالغ کامل شریعت زندانی و غائب (غیرقابل دسترس) 

برای مردم فرقی بین حّجِت معدوم و حّجت غیرقابل  صورت إتمام حّجت نشده وشود که در این می

شهید  -البّته انبیاء تبلیغی-دسترس نیست و به همین سبب بود که تا قبل از ختم نبّوت، اگر پیامبری 

 فرستاد. شد، خدا پیامبردیگری می و غیرقابل دسترس می

آنجا که صرف بود از  در مورد مهدی نیز همین حکم جاری است یعنی اگر وی موجود هم می

مردم ّحتی در دسترس علما و مراجع هم نیست وجودش به عنوان حّجت إلهی تفاوتی  هنظر از عامّ 

 با معدومّیت ندارد.

البّته این أقوال ُسست از کسی که عمری را با دورنگی و عوامفریبی گذرانده عجیب نیست، 

 کنند!!. یا از او دفاع می های او سکوت کرده و شکایت ما از علمای ماست که در برابر سفسطه
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ای از مهدی بپرسد، باید  خواهد مسأله دهد که اگر بگویند کسی که می ادامه می» نوبختی« -٤

شود همان کند که اگر کسی در موقع مخفی بودِن پیغمبر در غار و عدم  چه کار کند؟ گفته می

م کند، انجام می ص خواست مسلمان شود و از رسول خدا دسترسی به وی می
ّ
داد، اگر  دین را تعل

 !!.)١(عدم دسترسی به پیغمبر بنابه حکمتی جائز باشد در مورد غیبت امام نیز جائز است

 
ً
کید قرآن بر أّوال ه بیشتر تأ

ّ
: بیشتر أحکام عملی و قوانین اجتماعی اسالم در مدینه نازل شد و در مک

ه هنوز جامع
ّ
رهبری جامعه را  ص ایجاد نشده و رسول خدا اسالمی هتوحید و معاد بود و در مک

ق نیافته بود. (فتأّمل)
ّ

 دست نگرفته و هنوز این شأن از شؤون آنحضرت یعنی رهبری عملی جامعه، تحق

 
ً
ه و مدینه حضور داشتند، بنابراین اگر چند روزی ثانیا

ّ
کثرّیت أصحاب کرام پیامبر در مک : أ

ای بپرسد  خواست مسلمان شود و یا مسأله سی که میپیغمبر در غار، خارج از دسترس مردم بود، ک

یا جناب جعفر طّیار یا  ÷ از جمله حضرت علی ص توانست به یکی از أصحاب رسول خدا می

ت کوتاهی، پیامبر ب جناب حمزه
ّ

یا عّمار یاسر و...... مراجعه و رفع نیاز کند تا اینکه پس از مد

مأمورّیت إلهِی خود را در مدینه علنی کرده و ادامه دهد و سایر نیازهای شرعِی مؤمنین را برآورده 

دهها نسل خارج از دسترس خواهد بود،  -به فرض وجود-سازد و این شباهتی به غیبت کسی که 

 از دسترس خارج ندار
ّ

ل
ُ
د. و إال اگر هم پیغمبر و هم أصحابش تا قبل از آشکار شدن در مدینه، ِبالک

 بر سایرین حّجت نبودند تا اینکه خود آن حضرت  -چنانکه مهدی چنین است-بودند  می
ً
قطعا

فین، در معدوم بودن حّجت با در دسترس نبودنش فرقی 
ّ
ظاهر و قابل دسترس شود زیرا برای مکل

 ت. (فالتجاهل)نیس

 
ً
ق به دوران پس از تشکیل جامعثالثا

ّ
اسالمی است یعنی زمانی که یکی از شؤون  ه: مهدی متعل

ق یافت. شما نیز امام را  هاسالمی و ریاست و ادار هیعنی شأن رهبری جامع ص رسول خدا
ّ

آن، تحق

 یک فقیهی که مسائل فقهی را جواب می
ّ

فوائد وجود او را  دانید بلکه یکی از گوید نمی فقط در حد

حدود إلهی و اجرای أحکام شرع و هدایت جامعه از طریق أوامر و نواهی و سایر تصمیمات در  هاقام

فقهی و راهبری  هدانید که هردو موضوع یعنی بیان مسائل مستحدثهمۀ شؤون جامعۀ اسالمی می

ل می
ّ

پیامبر قبل از  هچند روزماند. و شباهتی به غیبت  جامعه به سوی خیر و صالح با غیبت او معط

 أفالتعقلون؟.اسالمی ندارد.  هتشکیل جامع

                                           
 کتاب حاضر مراجعه شود. ۲۰۸ هبه صفح -١
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تر از دیگری است،   گوید غیبت مهدی و اینکه او دو غیبت دارد که یکی سخت نوبختی می -٥

ورٍ ال أصلَ لَهایم  با أخبار مشهوری (البّته فراموش نکنیم که به تجربه دریافته شهُ بَّ مَ  ه) که درباررُ

غیبت مهدی در این زمان شباهتی به  هرای ما به اثبات رسیده و مذهب ما درباراو موجود است ب

غیبت موسی بن جعفر (= حضرت کاظم)  هواقفّیه) دربار ه(یعنی فرق)» ١باران دیدگان(«مذهب 

 دفن شد هحضرت آشکارا وفات یافت و مردم جنازندارد زیرا آن
ً
و  )٢(او را دیدند و حضرتش علنا

و أحدی اّدعا نکرده که او را دیده یا با او مکاتبه  )3(بیش از صد و پنجاه سال از رحلت او گذشته است

اوست. بعد از او نیز چند امام  هغیبی مرد هکرده است و اّدعای زنده بودنش تکذیب مشاهد

کذیِب حّس و تمعلومات و اطالعاتی نظیر او آوردند ولی در اّدعای ما نسبت به غیبت امام (مهدی) 

التزام به محال و یا اّدعایی که مورد انکار عقول و یا أمری خالف عادت (= روال عادی أمور) باشد، 

آید..... غیبت او نیز آنچنان به طول نیانجامیده که خارج از عادت (و روال طبیعِی) کسانی  الزم نمی

 و قیام اوست که بعد از این قائم .... و شیعه امیدوار و در انتظار ظهور)4(شوند باشد که غائب می

 به حّق قیام کند و عدالت را ظاهر سازد!. ÷

 
ً
 ÷ حظرت کاظم هجناز -ایشان أعّم از پیروان و غیر-خود اقرار کرده مردم » نوبختی«چنانکه  أّوال

 دفن کردند. 
ً
 را دیدند و پذیرفتند و او را َعلنا

ً
 اعالم  ÷ حضرت رضا ثانیا

ً
و سایر علویان مّتفقا

الی پدرش أموال او را طلب کرد.  ÷ کردند که آنحضرت وفات یافته است و حضرت رضا
َ
از ُوک

 ÷ ). أموال حضرت کاظم١٦٧و١٦٦، ص ١٨، باب »عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«(ر.ک. 
ال و نُ 

َ
ّوابش سپرده بودند تا عالوه بر ما یملک شخصی و کنیزاِن وی، وجوهاتی بود که مردم به ُوک

 هرگاه حضرت کاظم از زندان آزاد شد، به او تسلیم کنند.

 
ً
خود مشهود و َمرئّی بود و کسی در فرزند بودِن او نسبت به حضرت  ÷ : حضرت رضاثالثا

ِت خود نسبت  هکاظم تردید نداشت و أئّم  پس از حضرت کاظم به هیچ وجه احتیاجی به إثبات ُبُنوَّ

 اشتند. (فالتجاهل).به امام قبلی ند

                                           
ة«را » واقفّیه«در عرف شیعه إثنی عشری،  -١ مطُورَ  » سگان باران دیده» «الكِالبُ الـمَ

ً
 گویند!. می» ممطوره«و اختصارا

 گفتی؟!. یدید، چه م کردند و کسی آن را نمی او را مخفی می هپرسیم اگر جناز می -٢

ت قابل توّجهی می -٣
ّ

 ۱۲۰۰داند! پس در مورد غیبت قریب به  مالحظه کنید که در اینجا صد و پنچاه سال را مد

 گوید؟!. ساله چه می

 گویی؟!. پرسیم اگر غیبت او خالف عادت و روال معمول شد، چه می می -٤
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ً
موجب علم به وجود و وفات او  ÷ حضرت کاظم ه: چگونه است که رؤیت جنازرابعا

شود أّما برای علم به وجود مهدی احتیاجی به رؤیت کسی (ُجز چند ضعیف  و مجهول و  می

 که پس از حضرت عسکری
ً
کثرّیِت ارادتمنداِن او یعنی سیزده  ÷ عوامفریب) نیست؟! خصوصا أ

 حضرت، به فرزندی برای او قائل نبودند.ز چهارده فرقه پیروان آنفرقه ا

: اینکه می
ً
گوید غیبت مهدی آنقدر طول نکشیده که برخالف غیبت سایر غائبین باشد،  خامسا

 دغدغ» نوبختی«رساند که  می
ً
اینکه زمان غیبت  هفقط در فکر إسکات عواِم زماِن خود بوده و أصال

ل) درحالی را بسیار طوالنی بگوید تا که در موجب اشکال نسلهای بعدی نشود، نداشته است (فتأمَّ

زمان ما قریب به هزار و دویست سال غیبت طول کشیده و این أمری بسیار عجیب و غیرعادی و 

د غیرقابل قبول است.
ّ

ال از جهات متعد
َ

 برای ُعق

ه شد أّما این روزها بیش از آن است که گفت» نوبختی« ههای این رسال باری، اشکاالت و سفسطه

نوشتن برایم بسیار مشکل است لذا در بررسی أباطیِل او به ذکر مطالبی مختصر اکتفا کردیم ولی 

تضاّد مفاتیح الجنان با «و » بت شکن«تردید ندارم اگر کسی سایر کتب این حقیر یعنی تحریر دّوم 

است و یا دو » و زیارتنامه زیارت«که بخش دّوم کتاب » خرافات وفور در زیارات قبور«و » قرآن

حاد« -أعلی الله مقامه-» قلمداران«کتاب ارجمند برادر دانشمند ما مرحوم 
ّ
راه نجات «و » شاهراه ات

ال
ُ

شود.  و پیروانش بر او آشکار می» ابوسهل نوبختی«را مطالعه کند به آسانی عوامفریبی » ةاز شّر غ

کنیم که گویا  های یکی از معاصریِن او را بیان می لذا در صفحات آینده مختصری از عوامفریبی

الطاِت نوبختی نوشته و شاید نوبختی برخی از مغ» الّتنبیهِ «رساالِت خود و یا بعضی از آنها را قبل از 

 الله. 
َ

 خود را از رساالت او گرفته باشد. َو الِعلُم ِعند

*-------------------- * 

ازیّ «بدان که  محان بن قِبَة الرّ د بن عبدالرّ مین علمای شیعه است که از او تعریف » حممّ
ّ

از متقد

تزلی بود ولی اند. وی ابتدا مع کنند و حّتی او را زعیم شیعیان زمان خود شمرده و تمجید بسیار می

 شیع
ً
ارتباط » حسن بن موسی الّنوبختی«یعنی » آل نوبخت«إثنی عشری شد! و با یکی از  هبعدا

داشت. این خاندان در تضعیف اسالم و دمیدن در تنور تفرقه کوشا بودند. و بعید نیست که أیادی آل 

» حسن نوبختی«با  نوبخت مستقیم یا غیرمستقیم او را وسوسه و منحرف کرده و موجبات ارتباط او

م.
َ
 را فراهم کرده باشند. َو اللُه أعل

 برای أهل تحقیق قابل تأّمل 
ً
ا

ّ
البّته مخفی نماند که أقوال او از آرای موافق قرآن و صحیح که جد

فرٌ بِاهللاِ «است، خالی نیست. وی تصریح کرده که:  يبِ فَهذا كُ لم الغَ ةَ عِ ل األئمّ نحَ ن يَ مَ وَ
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نِ اإلسال وجٌ عَ رُ خُ ناوَ ندَ و کسی أئّمه را دارای علم غیب بداند، این عقیده نزد ما کفر به خدا و « »مِ عِ

كٌ كافِرٌ « و »خروج از اسالم است ٍ إال مُرشِ عاهُ لِبَرشَ اادَّ هُ إال اهللاُ، وَ مَ علَمُ يبُ اليَ غیب را ُجز « »الغَ

 هروایاتی که دربار هو دربار .)١(»داند و ُجز مشرِک کافر کسی آن را بری بشری اّدعا نکرده است خدا نمی

تِي «گوید:  علم غیب داشتِن أئّمه جعل شده می هِ التَّخالِيطِ الَّ لِّ هذِ ىل كُ اإلمام أيضاً ملَ يَقِف عَ وَ

تِهِ  يعَ ن أخبارِ شِ علَمُ مِ نَّةَ وَ يَ السُّ علَمُ الكِتابَ وَ بدٌ صالِحٌ يَ وَ عَ يبَ وَ إنَّام هُ علَمُ الغَ نَّهُ اليَ يَت ألِ وِ رُ

يهِ  نهى إلَ الع نداشت زیرا امام غیبت نمی هامام از هم« »ما يُ
ّ

داند و  این دروغپردازیها که روایت شده اط

.  »داند! صالحی است که کتاب خدا و سّنِت رسول را و آنچه از أخبار شیعیانش به او برسد، می ههمان او بند

اً فتأمَّ . ()2(را باطل و خرافه دانسته است هوی علم غیب برای أئّم  دّ  ).ل جِ

مین شیعه، علم غیب أئّمه را رّد می چنانکه مالحظه می
ّ

کند و این  شود یکی از مدافعین متقد

ِف 
ّ
عرض أخبار أصول بر قرآن و «در تحریر دّوم » جممع البيان«موافق قولی است که ما از مؤل

چنانکه مالحظه ایم و  ) نقل کرده١٠٥، ص »علم غیبت و معجزه و کرامت در قرآن«(فصل » عقول

شود و بر سر منابر، بسیاری ازأکاذیبی را که در  ای در علمای ما دیده نمی شود امروزه چنین عقیده می

دهند! و کسی نگران عقاید درست اسالمی  ونظایرآن، نقل شده درمیان مردم اشاعه می» کافی«

ای که منافع  فرقه خود و یا همورد عالق هنیست بلکه همه در صدد درست جلوه دادن عقائد فرق

گویم به جای آنکه مرا  بیشتری داشته باشد، هستند!! ولی موقعی که اینجانب همین سخنان را می

بشمارند از ترور و زندانی کردن و انواع تهمت و افتراء و توهین به ما ِابائی  ÷ راستیِن علی هشیع

 کنند!!!. فی میندارند و برای بدبین کردن عوام، ما را به دروغ، دشمن أئّمه معّر 

ين«شیخ صدوق در  جواب  -١اند از:  نقل کرده که عبارت» ابن قبه«چند رساله از » )٣(كامل الدّ

                                           
ف کتاب » ِابِن ِقَبه« -١

ّ
الة را که به علم غیب برای ائّمه قائلکند چرا  را سرزنش می» اإلشهاد«مؤل

ُ
اند. به سایر  عقیده غ

لینی« هدهی؟! لذا باید از او بپرسیم دربار ای ندارند) تعمیم می شیعیان امامّیه (که چنین عقیده
ُ
که این همه » ک

م چرا پرسی دانی؟ و می گویی؟ آیا او را مسلمان می علم غیب ائّمه در کتابش جمع کرده، چه می هاخبار دربار

ال» ناحیه«ُنّواِب 
ُ

 دانی؟!. می ةاو را از این کار نهی نکردند؟! آیا کلینی را هم از غ
نَ اخلُرافاتِ  -٢ اَشباهُ ذلِكَ مِ يبِ وَ لم الغَ ن عِ » اإلشهاد«اش بر کتاب  این جمله را در رّدیه» ابن قبه«ـ  األباطيل مِ

 نوشته است.

ای از دوستان صمیم نگارنده بود و با هم معاشرت بسیار داشتیم. ایشان  مخفی نماند که آیت الله محّمد باقر کمره -٣

ین«کتاب 
ّ

تهران به فارسی ترجمه و همراِه متن عربی آن  هشیخ صدوق را برای کتابفروشی اسالمیّ » کمال الد
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جواب او به  -٢که از طرفداران امامت جعفر (برادر حضرت عسکری) بود. » علّی بن بشار«او به 

، تألیف »اإلشهاد«ّد کتاب کتابی که او بر ر -٣یکی از امامّیه که از قول معتزله سؤاالتی کرده بود. 

 نوشته است.» زيد العلوی أبی«یکی از علمای زیدّیه موسوم به 

کنیم، البّته قبل از  های او را در رساالت مذکور بیان می ما به اختصار چند نمونه از عوامفریبی

لَحّق، 
َ
وب و قهرمان دروغگویی و مصادره به مطل» ابن قبه«بررسِی أقوالش باید یادآور شویم که ا

 :استادتر است!» ابوسهل نوبختی«از  مغالطه است و در دروغگویی و مغالطه حّتی

ار« -١
ّ

اند ولی به هر حال به یک موجود توّجه  گفته که حّتی ُبت پرستان گرچه بر باطل» ابن بش

 می
ّ

محض توانند آن را به سایرین ارائه کنند أّما معتقدین به مهدی به معدوم و باطل  دارند که ال أقل

کاء دارند!.
ّ
 ات

گوییم  در جواب گفته اگر بگویی مهدی کجاست و ما را بر وجود او راهنمایی کنید می» ابن قبه«

کنید که بگوییم بر مرکبی سوار شود و خود را  چگونه شما را بر وجود او رهبری کنیم آیا ما را وادار می

او را در خانه نشانده و أهل مشرق و مغرب ای بسازیم و  خواهید برای او خانه به شما بنمایاند؟ یا می

لع سازیم؟ چنانچه خواست
ّ

شما این است ما قادر به انجام آن نیستیم و بر ما هم  هرا از وجودش مط

 الزم نیست که چنین کنیم!!.

پرسیم به چه دلیل به عنوان مسلمان بر شما الزم نیست که مردم را به هادِی إلهِی  می» ابن قبه«از 

 در زمان حضرت رضا یا -کنید؟! و انگهی اگر یکی از مخالفین چند سال زودتر  أّمت داللت
ً
مثال

گفتی؟! مشکِل شما فقط اثباِت وجوِد  پرسید، چه می از شما همین سؤال را می -جواد یا هادی یا....

مهدی نیست بلکه برای غیبِت اّدعایی نیز جواب درستی ندارید. مشکل دیگر آن است که بدون 

اماِم مسلمین باید مصون  از خطا و معصوم باشد  ص خدا گویید پس از رسول عی میدلیل شر

اید که امام علم غیب ندارد و احتمال اشتباه از فاقد علم غیب منتفی نیست.  که خود معترفدرحالی

!! و چون حضرت )١(گویید امام مسلمین باید فرزند امام قبلی باشد و باز بدون دلیل شرعی می

اید برای او فرزندی غائب وسپس عمِر غیرعادی بتراشید! أّما تا  پسری نداشت ناچارشدهعسکری 

                                                                                                           
 آخرِ  ههای مطبعی کتاب همکاری کرده بودم. لذا ایشان در صفح چاپ کرد و اینجانب در تصحیح اغالط نمونه

ای از کتاِب مذکور را به اینجانب هدیه  جلد دّوِم کتاب از این حقیر یاد کرده است و پس از انتشار کتاب نسخه

ین«داد. آنچه از 
ّ

 مزبور است. هکنم از نسخ نقل می» کمال الد

 ).۵۷۰و  ۵۶۹، ص ۱۲۱(باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«در مورد اّدعای اخیر رجوع شود به  -١
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 عادی نگذشته بود از عمر غیرعادِی او سخنی نگفته واز اینکه او باید زمانی
ّ

ِت غیبتش از حِد
ّ

که مد

ِت خود را نسبت به حضرت عسکری اثبات کند، هیچ نمی با معجزه قبلی نیز  هگفتید زیرا أئّم  ای ُبُنوَّ

فِی پدرشان امام می شدند  برخالف مهدی با اظهار معجزه امام نشده بودند بلکه به قول شما با معِرّ

اعتبار، مهدی را به اّمت معّرفی نکرد وانگهی  ولی حضرت عسکری ُجز به اّدعای ضعفا و افراد بی

ِی امامت را نداشت زیرا نابالغ بود اگر پسری می
ّ

 !! (فتأّمل).)1(داشت فرزندش شرائط تصد

ف کتاب » ابن قبه« -٢
ّ
کند که  اظهار تعّجب می» )٢(اإلشهاد«برای عوامفریبی، طلبکار از مؤل

عی شدند  هچرا گفته است شیعه، سلسل
ّ

امامت را به حسن عسکری رساندند و برایش پسری مد

اماِم پس از او را  -»فارس بن حاتم«ُجز أصحاب - ÷ درحالیکه در زمان حضرت هادی

أصل و باطل تنقید و  دانستند! بر انسان خردمند روا نیست که مخالِف خود را به مطلبی بی می» ّمدمح«

ُبطالِن امامِت  ههمان است که دربار» محّمد بن علی الهادی«تشنیع کند! دلیل ُبطالن عقیده به امامِت 

ی وصّیت کرده و او را ا مرده هایم.... و محال است که زنده دربار گفته» اسماعیل بن جعفر الّصادق«

 کالم باشد!!. هجانشین خود قرار دهد! بطالن این قول عیانتر از آن است که نیازی به إطال

 دروغ می» ابن ِقَبه«مالحظه کنید که 
ً
کشد که تاریخ گواه است  گوید و خجالت نمی صریحا

ه» اإلشهاد«مؤلف 
ّ

د بن علیّ «امامت ای از شیعیان به  راست گفته و بنابه نقل کتب شیعه عد حممّ

معتقد بوده و پس از انتشار خبر وفاتش مرِگ او را انکار کرده و او را غائِب قائم دانسته و » اهلادی

گوید و کسی را که قبل از او دنیا را ترک کند، به  سخن نادرست نمی ÷ گفتند امام هادی می

 کند!. جانشینی خود معّرفی نمی

ای را جانشین  گوید محال است که زنده مرده که با تجاهل میاین است » ابن قبه«دّوِم  هخدع

دانندکه کسی نگفته  ای نداشتند بلکه همه می خود قرار دهد! بدیهی است که مخالفین او چنین عقیده

گویند در زمان  ازمرگ پسرش، اورا جانشین خود معّرفی کرد بلکه میپس ÷ حضرت هادی

                                           
 ۶۱۶، ص ۱۳۴تا   ۱۳۰(باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«این مورد ضرور است که مراجعه شود به  در -١

 ).۶۲۷تا 

ف کتاب » أبوزید العلوی«محترم بداند که  هخوانند -٢
ّ
توانسته پیروان  نمی» ابن ِقَبه«از زیدّیه بوده و » اإلشهاد«مول

یِه ائّم  -یادکرده  عنوان دشمنان علیآنچنانکه به ناحق ازاهل سّنت به -مذهب را این
َ
 هبه بغض و تعّصب َعل

  یِه «اش بر کتاب مذکور نوشته است:  مّتهم کند ولی در آخر رّدّیه † اهل بیت
َ
 الِفَرق َعل

ُّ
د

َ
آنها از » نایاألش

ل). (سایر فرق) بر ما (= شیعیان) سختگیرتر  اند!. (فتأمَّ
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ابن «ن جانشین خود معّرفی کرده بود. آیا ممکن است حیات محّمد، حضرت هادی او را به عنوا

 واضح» قبه
ّ

 باشد؟!!.  را نفهمیدهموضوعی تا بدین حد

گوید: اطاعت این مرد (یعنی حّجت إلهی) بر أهل  وی درمورد امام وحّجِت إلهی أّمت می -٣

ید از حّجت إلهی پرسیم مردِم دوردست چگونه با اسالم چه دور ازاو باشند وچه نزدیک، الزم است!! می

 مردِم کابل یا مراکش باید چگونه از امامی که در مدینه بود، اطاعت می
ً
 کردند؟!  اطاعت کنند مثال

گوید ابتدا باید بدانیم از چه راهی حّجت (بودن حضرت عسکری) بر ما ثابت  می» ابن قبه« -٤

اقی نمانده کدام یک ب ÷ شده سپس مالحظه کنیم از میان دو مردی که ُجز آنها از حضرت هادی

که دانستیم که  کالم نیست.... هنگامی هسزاوارتر و حّجت إلهی و امام است واحتیاجی به إطال

شناخت حّجِت إلهی ممکن نیست مگر از طریق أخباری که حّجت را ثابت کرده و امکان تبانی و 

به تحقیق  توافِق ناقلین آنها بر دروغگویی و جعل خبر منتفی است. (پس از حضرت هادی)

کنند که حضرتش به نام حضرت حسن عسکری  پرداختم و دو دسته را یافتم که یک دسته اّدعا می

یت
ّ

نیز هست و عالوه بر آن دالئلی هم ذکر  )١(تصریح و به او اشاره کرده که او دارای ویزگی أرشد

نشینی را به نام جعفر نقل جا هدّوم وصّیِت امام دربار ه!! دست)٢(اند کنند که علما آنها را ثبت کرده می

اند و ممکن است که با  کنند. ما مالحظه کردیم که ناقلیِن أخباِر طرفدار جعفر، جماعتی اندک می

فاق و تبانی و مکاتبه بر جعِل خبر کرده باشند و نقل آنها شبهه
ّ
انگیز است و به مرتبت حّجّیت   هم ات

اند و رأی  نان یافتیم که جماعتی دور از یکدیگررسد و چون به أخبار گروه دیگر مراجعه کردیم چ نمی

 و مسلک گوناگون دارند و امکان تبانی ندارند(؟!)... و دانستیم نقل آنها صحیح است!!.

عرض اخبار [مطئمن شود باید به کتاب » ابن قبه«محترم از دروغگویی  هبرای آنکه خوانند

ابن «مراجعه کند تا بداند أخباری که  ]٦٢٧تا  ٦٢١، ص ١٣٣و  ١٣٢باب : اصول بر قرآن و عقول

 شمارد، چه وضعی دارند!!. می» نقل صحیح«از آنها تعریف و تمجید کرده و آنها را » قبه

                                           
وقعی نگذارید مجبور شدید عیب جسمانی » ارشدّیت«اینکه به برای   أّما در مورد جانشین حضرت صادق -١

ت حیات پدرش  هرا بهانه کرده و نیز او را جاهل قلمداد کنید!! مگر عبدالله در خان
ّ

پدرش پرورش نیافته و در مد

ای از شیعیانی است که به علم غیب بر» ابن قبه«محترم به یاد داشته باشد که  ههیچ چیز نیاموخته بود؟! خوانند

 حدیث ۱۳۸(باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«امام قائل نیست. به کتاب 
ً
) مراجعه ۱۴و  ۱۳، خصوصا

 کنند!!. خود ببینند، مراعات می هشود تا مالحظه کنید اینها اصول و قواعد را فقط در مواردی که موافق سلیق

شناخت امام را اخبار  هچند سطر قبل طریقدالئل دیگر که مورد اّدعای شماست، در کجا ثبت شده؟ شما که  -٢

 ، درمیان نبود!.»دالئل دیگر«متواتر دانسته بودی و ذکری از 
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: مشکل ما دربار
ً
مهدی بسیار بدتر است زیرا پس از حضرت عسکری پیروان آن حضرت  هثانیا

 به چهارده فرقه تقسیم شدند که فقط یک فرقه مهدی را قب
ّ

 أقل
ّ

» ابن قبه«ول داشت!! بنابراین اگر حد

صادقانه به همان طریق که به قول خودش به کشِف امامِت حضرت عسکری نائل شده بود، عمل 

  کرد نباید امامت مهدی را قبول می می
ً
ا

ّ
کرد زیرا أخبار مخالفین بیشتر بود و موافقیِن مهدی هم جد

ّیت و هم نامعتبر بودند، صرف نظر از اینکه اگ
ّ
داشت در آن زمان طفلی  ر هم مهدی وجود میدر أقل

جاَهل).
َ
الت

َ
 نابالغ بود!. (ف

توانست اعتبار ناقلی را مخدوش سازد و نقلش موافق  نمی» ابن قبه«جالبتر اینکه چنانکه 

 چون  خود برایش می هاو نبود، از نزد خود معنایی موافق سلیق هخواست
ً
ین «تراشید!! مثال

ّ
سدید الد

جعفر را  –اند  که علمای شیعه او را فقیه شمرده و از او تمجید کرده -» الحّرانیغانم  علّی بن أبی

غانم این بوده که به سائل بگوید امامت در أهل  گوید مقصود أبی امام گفته بود، بدون ذکر دلیل می

قیه که به قول شما ف» ابوغانم«پرسیم اگر  بیت قطع نشده به طوری که امامی در آنها باقی نماند!! می

خواست جعفر را امام بشمارد باید چگونه  و معتمد بوده و بیان مقصود برایش مشکل نبوده می

رساند  خود را بر آن تحمیل نکنی؟! همین أمر می هگفت تا شما معنای قول او را بپذیری و سلیق می

 ت!!.کند برای شناخت امام انجام داده، صادق نبوده اس در تحقیقی که اّدعا می» ابن قبه«که 

 همبارک هسور ١١٩ ههای باال مطالبی بافته و بازار گرمی کرده و به آی بعد از عوامفریبی» ابن قبه«

  )1(أنعام استناد کرده
ِ

باع
ّ
 خود را در این مسأله بری از ِات

ً
که از هوای نفس نباید پیروی کرد و تلویحا

خته که ما نامربوط بودِن آن را مخفی شدن پیغمبر در غار ثور پردا ههوای نفس شمرده!! سپس به مسأل

 ) ثابت کردیم، مراجعه شود.٤نوبختی (بند  »هیالّتنب« هدر بررسی رسال

 ÷ گفته از آن رو شیعیان برای حضرت عسکری» اإلشهاد«در مخالفت با کتاب » ابن قبه« -٥
 نقل کرده  هاند که گذشتگان آنها أحوال مهدی و غیبت وی و اختالف مردم دربار پسری قائل

ً
او را قبال

ار«بودند. کتب امامّیه در دسترس است هرکه خواهد مالحظه کند! و با وقاحت تمام به 
ّ

» ابن بش

گوید أجداد مهدی گوش شیعیان را پر کرده بودند که غیبت او واقع خواهد شد و آنها را آشنا کرده  می

انشین امام(معصوم) به ُجز بودند که هنگام غیبت چگونه عمل کنند.... از نظر ما و شما ج

امام(معصوم) نیست و اگر امامی که جانشین (و قائم مقاِم) امام (قبلی) است ظاهر باشد غیبت 

 موضوعّیت ندارد... الخ.

                                           
ین«البّته بنا به نقل  -١

ّ
 انعام را درست نقل نکرده است!!. هسور ۱۱۹ های» کمال الد
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اند أحادیثی  چند دروغ گفته است: اّول آنکه امروزه ال أقل أهل تحقیق دانسته» ابن قبه«در اینجا 

 جعل شده و ائّمه و اصحابشان از آن نصوِص مجعول  دهکه جمیع دوازده امام را معّرفی کر
ً
اند، بعدا

الع بودند بی
ّ

دلیل و مدرِک معتبر ما را به مدرکی جعلی و نامعتبر إحاله  هو تو به جای ارائ )١(اط

 شود!. کند! أحادیث أهل سّنت نیز شامل پسر حضرت عسکری نمی ای که مسأله را ثابت نمی کرده

از أجداد مهدی در دست نیست که ُجز انتظار فرج تکلیفی برای  دیگر آنکه حدیث معتبری

ل).  مؤمنین تعیین کرده باشند. (فتأمَّ

ین
َ
-قائم گفته شده  هدربار  إ سّوم آنکه أخباری که از قول أمیرالمؤمنین یا حضرات صاِدق

 جعلی  -مانند أحادیثی که از قبیل حدیث لوح جابر هر دوازده امام را مشخّص کرده
ً
است و قطعا

 نمی -و نیز اصحابشان-أئّمه 
ً
شناختند، چنانکه حضرت صادق و حضرت  اماِم بعداز خود را قبال

دو قبل از پدر، وفات یافتند هادی ابتدا پسری را به عنوان اماِم پس از خود معّرفی فرمودند و چون آن

 به گواهی )2(فرزند دیگر را به عنوان جانشین خود معّرفی نمودند
ً
دی !! خصوصا

ّ
تاریخ انشعابات متعد

 به أّمت معّرفی  شد، ثابت می که پس از فوت هر امام، درمیان پیروانشان واقع می
ً
کند که ائّمه جمیعا

شناختند، پس این  رسانند که أصحاب یک امام، جانشین را نمی نشده بودند، روایات زیادی نیز می

 دروغ است.قول که أجداد مهدی گوش شیعیان را از غیبت او پر کرده ب
ّ

ل
ُ
 ودند، ِبالک

چهارم آنکه حّتی درمیان این أخبار جعلی بسیاری از آنها مربوط به قائمی غیراز پسر موهوم 

ثیِن ما به عنوان أحادیث مهدی به عوام عرضه کرده )٣(حضرت عسکری است
ّ

اند!!.  که بعدها محد

.(
ً
ا

ّ
ل ِجد َتأمَّ

َ
 (ف

کلیف مأمومیِن در زمان غیبت را، أئّمه معلوم پرسیم ت می» ابن قبه«دروغ  هپنجم آنکه دربار

با توقیعی که صادر نمود، تعیین کرد و ُرواِت » محّمد بن عثمان بن سعید َعمری«نکردند بلکه 

 جانشیِن امام معصوم قرار داد!! حال تو بگو آیا راست گفته یا  هغیرمعصوم أحادیِث أئّم 
ً
قبلی را عمال

گویی جانشین معصوم ُجز معصوم نخواهدبود  یم تو که میپرس دروغ؟ اگر بگویی راست گفته می

 هپسری داشته باشد تا سلسل ÷ کردی که باید حضرت عسکری وبه همین سبب اصرار می

                                           
حاد«باید رجوع شود به  -١

ّ
ب نصوص است«، فصل »شاهراه ات

ّ
عرض اخبار «) و ۲۶۶تا  ۲۳۳» (تاریخ ائّمه ُمکِذ

استاد محّمد باقر بهبودی، » ثیمعرفة الحد«) و ۶۵۱تا ۶۰۳، ص ۱۳۹تا ۱۲۸(فصل » اصول بر قرآن و عقول

 .۹۴تا  ۹۰ص 

حاد«ر.ک.  -٢
ّ
 ).۲۸۷ص » ِفَرِق شیعه پس از امام هادی«و  ۲۸۲، صفحه »ِفَرِق شیعه پس از امام صادق» («شاهراه ات

 حدیث  -٣
ً
 ».بت شکن«تحریر دّوم . ر.ک. ۱۲۸باب  ۳مثال
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معصومین منقطع نشود، پس چگونه است که غیرمعصوم در زمان غیبت حاجت مأمومین را مرتفع 

باید تکلیف مأمومین را در طول هزار  کند؟! و اگر بگویی دروغ گفته و حّجت را بر آنان تمام می

ودویست سال معلوم کنی!! زیرا امروز در مملکت ما سرنوشت حدود پنجاه میلیون نفوس را به فقیه 

-قائل است!!! و با رئیس» والیت مطلقه« -نعوذبالله تعالی-اند که برای خود  غیرمعصومی سپرده
کند! و  فقه دانسته بود، مخالفت می همحدود را همان» ولّی أمر«اختیارات  هجمهوِر خود که محدود

 ظلم به دین خداست، شریک و سهیم هستید.
ً
 البّته تو و نظائر تو در ایجاد چنین وضعی که واقعا

چنین نوشته است: معتزله گویند اگر به » غیبت« هدّوم دربار هدر رسال» ابن قبه«دیگر آنکه  -٦

کنید (= امامت مهدی)  ه شما اّدعا مینّصی و تصریحی بر آنچ ÷ قول شما حضرت عسکری

لع شده
ّ

اند که جانشیِن وی کیست)، جواب آن  صادر فرموده، پس غیبت لزومی ندارد (زیرا همه مط

کند که در آن شهر  است که منظور از غیبت، نبودن نیست زیرا گاهی انسان از شهری غیبت می

ز شهری دیگر غائب است همچنین انسان أهالی آنجا بوده و ا هشده و معروف و مورد مشاهد  شناخته

از قومی غائب بوده و از قومی دیگر غائب نیست (یعنی) از دشمنانش غائب است نه از دوستناش و 

شود غائب و مخفی است و ُجزاین نیست که به سبب غیبت او از دشمنان  از این روست که گفته می

سبب آنکه مانند أجدادش نزد خاّص و عاّم  و دوستانی که به رازداری آنها اطمینانی نیست و نیز به

أمر و نهی او را برای شود غائب است ولی با این حال دوستنانش وجوِد وی و  ظاهر نیست، گفته می

 ... الخ.)١(اند همچنانکه امامت أجدادش را (برای ما) نقل کردهکنند...  ما نقل می

 واضح را 
ِ

نیز  -نوشته» االشهاد«رّدی که بر کتاب  یعنی-سّوم  هدر رسال» ابن قبه«این دروغ فاضح

نَ «تکرار کرده و در آنجا گفته:  هِ مِ ىل نَفسِ وفاً عَ َ خَ إنَّامَ استَرتَ يهِ وَ دِ شِ ن مُسرتَ إنَّ اإلمامَ ملَ يَستَرتِ عَ

نيَ ـالظّالِ  همانا امام از هدایت جویاِن خویش پنهان نشده بلکه از بیم جان ازستمگران پنهان گردیده « »مِ

بری کسی أعِمّ ازموافق ومخالف و  هداند در دور که خود می!!!. درحالی»است
ُ
حّتی مجتهدین غیبِت ک

 تفاوت غیبت صغری با غیبت کبری در این است که در غیبِت صغری  شیعه
ً
به او دسترسی ندارند و أصال

ه
ّ

عِی دسترسی به مهدی بودند و در غیبت کبری هیچکس او را نمی -گرچه نامعتبر-ای معدود  عد
ّ

بیند  مد

اند و إال اگر در  و به او دسترسی ندارد و به همین سبب جهت شیعیان را به ُرواِت أحادیث إرجاع داده

ه
ّ

غیبت صغری نداشت و همان  های از دوستانش با او ارتباط داشتند که فرقی با دور غیبت کبری نیز عد

 قبلی نبود. هأحادیِث أئّم  ةِ رساندند و نیازی به إرجاع مردم به ُروا معدود أخبار مهدی را به سایرین می أفراد

                                           
 شود که نقل آنها نیز اطمینان بخش نیست. ثابت می» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«کتاب  هبا مطالع -١
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گوید امام (= مهدی) از کسی که  دروغگویی را به اوج رسانده و با وقاحت تمام می» ابن قبه«

(= طالبین ارشاد) حّق که برای ایشان ای کرده درحالی کند(؟!!) چه تقّیه طالب ارشاد باشد تقّیه نمی

را بیان نموده و آنها را بدان تحریض و به حّق دعوت نموده و حرام و حالل را به ایشان آموخته است 

 اند(؟!!). تا اینکه (به أحکام مخصوص مذهب) مشهور گردیده و بدان شناخته شده

 قب هاسالمی را أئّم  هکه أحکام حالل و حرام و روِش درسِت َمشِی جامعدرحالی
ً
لی خصوصا

ین بیان کرده
َ
اند نه مهدی که کسی او را ندیده! از مهدی ُجز چند حدیث معدود که  حضرات صاِدق

 شاهِد صدوِر آن  ُنّواب از قول او گفته و یا به عنوان توقیع به وی نسبت داده
ً
اند و مردم خود مستقیما

کثر این توقیعات برای طلب مال از م نبوده الء اند، چیزی دردست نیست. أ
َ
ردم و یا لعن برخی از ُوک

 مردم به ُروا سابقه و ُنّواب است و مطلِب بی
ِ

قبلی  هِ◌ أحادیِث أئّم ةای در آنها نیامده مگر توقیع ِارجاع

مهدی از دسترس مستقیم یا غیرمستقیِم طالبیِن » علّی بن محمد الّسمری«و توقیع آِخر. پس از 

 مایباشد و دروغگوی ارشاد یا سایر مردم خارج می
ً
 تعّجب است!!. هی تو واقعا

پرسد ما را از  اش بر عالم زیدی، می این دروغ را بارها تکرار کرده، از آن جمله در رّدّیه» ابن قبه«

اماِم عترت که امروز به امامتش معتقدی باخبر ساز. آیا وی از مجاهدین است یا از غیرمجاهدین؟ 

د او کیست؟ و کجاست؟ و با که جهاد کرده؟ از کجا شو می اگر بگوید از مجاهدین است به او گفته 

خروج و قیام نموده؟ سواران و پیادگانش کجایند؟ أّما اگر گوید (به سبب عدم شرائط الزم برای 

شود أمر و  جهاد) قیام نکرده و درمیان یارانش به وعظ و أمر و نهی شرعی اشتغال دارد، به او گفته می

 هشنوند گوییم اگر این عقید ب گوید دوستان و خواِصّ أصحابش مینهی او را که شنیده؟ و اگر جوا

ت یاور، سایر وظایف از او ساقط است و جائز باشد که أمر و نهی امام را ُجز 
ّ
توست که به سبب قل

گوییم امام ما (= مهدی) هم همین وضعّیت را دارد و این چه عیبی است که بر  دوستانش نشنوند می

 ا (در انتقاد از آنها) کتاب نوشتی؟... الخ.گیرد و چر إمامّیه می

 می
ّ

به عنوان  -و لو به ناحّق و خطا-توانست انسانی ظاهر را  بدیهی است که عالم زیدی الأقل

نیز تا قبل از وفات حضرت » ابن قبه«همچنانکه -نشان بدهد و جایش را ذکر کند » ابن قبه«امام به 

أّما مهدی بنابه آخرین توقیع از دسترِس حّتی دوستدارانش  -بر چنین کاری قادر بود ÷ عسکری

 خارج است (و إال مردم را به ُروا
ّ

ل
ُ
قبلی إرجاع نمی داد) و أمر و نهی او به هیچ  هاحادیِث أئّم ِة ِبالک

پرسیم که  گویی؟ حال ما سؤاالِت تو را از خودت می رسد!! چرا دروغ می کس حّتی مجتهدین نمی

ای از او شنیده؟ چرا امروز که  ام دوستدارانش او را دیده و جواب مسألهامام تو کجاست؟ کد
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  کنند، ظهور نمی صبرانه به ظهورش اظهاِر اشتیاق می طرفدارانش در ایران شب و رزو بی
ّ

کند تا الأقل

 باشند امر و نهی و ارشاد کند؟!!. مسؤولیِن کشور را که مریدش می

و نظایر او، صرف نظر از مسأله عدم اثبات وجود » ن قبهاب«ما با  هالزم است بدانیم که مباحث

در آخرین توقیع از قول مهدی » علّی بن محّمد الّسمری«غیبت کبری است که  همهدی، در مسأل

عی مشاهده و رؤیِت من شود، دروغگو و افتراء زننده است« نوشته 
ّ

گاه باش هرکه مد و مردم را »!  )١(آ

گویی که دوستان آقا دروغ نوشته؟ یا تو دروغ می» علی«حال بگو آیا  به ُرواِت أحادیث ارجاع داده !

کنند ؟! آنها چگونه از اماِم نادیدنی خبر مهدی وجودش و أمر و نهی او را برای تو و امثال تو نقل می

-دانی کسانی که در غیبت کبری اّدعای ارتباط با مهدی دارند، راست میآورند ؟!! تو از کجا میمی
 .گویند؟!

گفته هیچ ربطی به بحث ما ندارد زیرا چنانکه بارها » غیبت«از » ابن قبه«آنکه معنایی که  دیگر

 در مصر یا مدینه هست از شهرهای دیگر ازجمله َمدَین یا گفته
ً
ایم بدیهی است وقتی کسی مثال

ه و م
ّ
ه غائب است و چون در َمدَین یا طائف باشد از مصر یا کنعان یا مک

ّ
نعان یا مک

َ
دینه غائب ک

 نزد دشمنان حاضر نخواهد بود و ِبالَعکس، 
ً
است و هکذا و یا کسی که پیش دوستان است طبعا

 حاجتی به گفتن این موضوع نیست بلکه بحث ما دربارۀ کسی است که نه تنها هزار و دویست 
ً
اصال

کثرّیِت دوستداراِن حضرت عسکری یعنی سیزده فرق ه از سال است که از او خبری نیست بلکه أ

شناختند و ُجز معدودی افراِد حضرت، پسری نمیحضرت، برای آنچهارده فرقه طرفداران آن

 : آنها نیز از وجود طفلی نابالغ خبر داده
ً
اند که امامت نامعتبر، کسی از وجودش خبر نداده. ثانیا

الَیسُهو و « که گویید أّمت همواره باید امامی معصوم داشته باشد که شما میأّمت را نشاید درحالی

ط = سهو و اشتباه نمی
َ
احتمال سهو  )٢(که امام چنانچه علم غیب نداشته باشددرحالی»! کندالَیغل

 دربارۀ او منتفی نیست.

کند که امام شما فقط از دشمنانش مخفی نیست به امامّیه اشکال می» اإلشهاد«ـ صاحب کتاب ٧

د برای حفظ جان پنهان شده است بدیشان گفته شود که جویان نیز پنهان شده و اگر گوینبلکه از هدایت

 که 
ً
پس بر مأموم و طالِب هدایت نیز جائز است که از بیم خطر، از طلب امامش دست بردارد خصوصا

                                           
 . ۲۶۹ـ ر.ک. کتاب حاضر، ص١

ر می٢
ّ
داند. همچنین رجوع شود به قائل به علم غیب برای أئّمه را خارج از اسالم می» ابن قبه«شویم که ـ متذک

 ].۲۹۶تا  ۲۹۴و  ۱۷۳تا  ۱۶۹تیح الجنان با قرآن: ص [تضاّد مفا
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در خوف و رجاء (وضعّیت نامعلوم) باشد زیرا وقتی امامش از خوف در تقّیه باشد معلوم نیست که با او 

اهند کرد. بنابراین اگر تقّیه و عدم ارتباط با أّمت برای امام جائز باشد برای به عنوان یک فرِد عادی چه خو

مأموم نیست و مضاّر بیشتری دارد.  هاماِم أّمت قابِل مقایسه با تقیّ  همأموم جائزتر و بهتر است (عواقب تقیّ 

که) چگونه امام از هدایت و ارشاد و رهبرِی أّمت تقّیه می فتن أموالشان (که کند ولی از گر مشکل دیگر آ

ال و ُنّو 
َ
). خداوند فرموده:  اب مسؤول این کارالبّته ُوک

ً
ا

ّ
ل ِجد َتأمَّ

َ
ْ ٱ﴿اند) در تقّیه نیست؟! (ف  �َّ  َمن تَّبُِعوا

جۡ  لُُ�مۡ  َٔ �َۡ� 
َ
هۡ  وَُهم �رٗ أ اندوازشماپاداش  کنیدکه خود رهیافتهازکسانی پیروی«]. ٢١[یس:  ﴾٢١ تَُدونَ مُّ

 ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  إِنَّ ﴿وفرموده:  .»خواهند نمی
َ
  بَانِ لرُّهۡ ٱوَ  بَارِ حۡ ۡ�

ۡ
مۡ  ُ�لُونَ َ�َأ

َ
ٰ أ ِ  �َّاِس ٱ َل َ�  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب

ونَ  ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َو�َُصدُّ همانا بسیاری از علمای دینی و زهدپیشگان هرآینه اموال مردم «. )١(]٣٤[الّتوبة:  ﴾�َّ

عیان متاع دنیا را  این ما را داللت بر این می ».دارند خدا باز میخورند و (آنان را) از راه  را به ناروا می
ّ

کند که مد

 خواهند. باشند از مردم مزد نمی که به کتاب خدا مقّید می جویند و کسانی می

را مالحظه کردید ولی در اینجا » ابن قبه«های زیادی از دروغهای صریح  در صفحات گذشته نمونه

خواهید بود. » ابن قبه«های طفره رفتن از جواِب صریح و فریبکارِی  هترین نمون شاهد یکی از عجیب

سر گذاشته است!! را پشت –از قبیل أبوسهل و....  -» آل نوبخت«براستی که وی در عوامفریبی حّتی 

گوید: چنانچه مقصودت این باشد که اگر جائز است امام از خوِف جان،  می» اإلشهاد«وی در جواِب 

تقّیه کرده و بگریزد (و پنهان شود) بر مأموم نیز جائز بلکه جائزتر است، در جواب گوییم به از فرِد ستمگر 

جان خودم سوگند که چنین کاری جائز است!! دّوم آنکه منظور این باشد که برای مأموم جائز باشد که به 

 بر امامت امام به  که أخباِر صحیح قصد تقّیه به امامِت امام (معصوم) معتقد نباشد، البّته در صورتی
ّ

داِل

الع مستقیم و مشاهد
ّ

 هگوشش رسیده باشد، چنین تقّیه ای بر او جائز نیست زیرا خبر صحیح در ُحکِم اط

 نیست!. -که ُجز خدا از آن خبر ندارد-عینی است و تقّیه در أمور قلبی و درونی 

 آن منحرف ساخته هخوانند
ِ

و از نزد خود شبه  محترم مالحظه کن چگونه بحث را از مسیر واضح

داند که  دهد؟!! و خود بهتر می خود جواب می هبافد و سپس به بافت معنایی برای قوِل مخالف، می

معنی است أّما وی برای منحرف کردِن ذهِن مخاطب  قلبی سخن نگفته زیرا قولی بی هأحدی از تقیّ 

به انتفاِءموضوع است و  هسالب قلبی، هداند تقیّ  از گفتِن چنین قول مهملی إباء نکرده با اینکه می

ای در دل داشته و  چنانکه خود نیز گفته از قلِب بندگان ُجز خدا خبر ندارد بنابراین اگر کسی عقیده

لع نمی
ّ

 شود تا تقّیه یا عدِم تقّیه موضوعّیت یابد. آن را اظهار نکند، کسی مط

                                           
ر مهم درباره توحید عبادت«(فصل » تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن«درباره این آیه رجوع شود به  -١

ّ
 ).۶۷تا  ۶۴، ص »تذک
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ِم معصوِم منصوُب الله و هادِی این است که اگر بنا به قول شما جائز باشد اما» اإلشهاد«مقصوِد 

 از دسترِس عباد خارج شود، بر 
ّ

ل
ُ
 واگذاشته و پنهان و ِبالک

ً
إلهِی أّمت، از خوف جان، أّمت را کامال

مأموم نیز جائز خواهد بود که به عنوان تقّیه در پِی اماِم معصوم نباشد و خود را به درد سر نیاندازد!! أّما 

 واضح را نادیده گرفته و قولی را به میان میای تا بدین ح مسأله» ابن قبه«
ّ

آوَرد که به هیچ وجه منظوِر  ِد

 گوید به جان خودم بر مؤمن جائز است که برای نجاِت جاِن خود، تقّیه کند!. سائل نبوده است و می

 از کرامــــات شــــیخ مــــا ایــــن اســــت
 

ــت!.  ــورد وگفــت شــیرین اس  کــه شــکر خ
 

هادِی إلهِی أّمت برای بیان و تعلیم شریعت و هدایِت أّمت در واقع اشکاِل مخالفین این است که 

 از دسترس خارج شود گرچه در معرض خطر جانی باشد زیرا وظیف
ّ

ل
ُ
او ُجز  هنباید پنهان و ِبالک

اعالم و اجرای شریعِت خدا نیست و إال چنانچه خوف جان موجب غیبت شود انبیاء که در آغاِز 

که انبیاء باوجود خطرهای بسیار حقائق را شدند درحالی غائب می دعوت تنهاتر از أئّمه بودند باید

را در  ÷ رفتند چنانکه حضرت ابراهیم شدند و یا تا مرز شهادت می گفتند و حّتی شهید می می

آتش انداختند أّما از حضور درمیاِن مردم و دعوِت پنهان و آشکاِر ایشان دست برنداشت و یا 

 در خطر بود أما از مراجعِت به مصر  با اینکه در مصر ÷ حضرت موسی
ً
ا

ّ
تحت تعقیب و ِجد

ّمت و  خودداری نفرمود، اگر اماِم معصوم هم قدم بر قدمگاه انبیاء می
ُ
گذارد نباید به جای راهنمایِی ا

حفظ جان پنهان شود. و برفرِض اینکه چنین کاری بر امام که  هتبلیغ دیِن خدا و ارشاِد مردم به بهان

 
ُ
ّمت است جائز باشد بر ماموم که چنین وضعّیتی ندارد، جائزتر خواهد بود که از مورد نیازیک ا

دردسر بپرهیزد و در پِی امام نباشد و از امر به معروف (شناخت امام) و نهی از منکر (تبعّیت از امام 

 مخفی
ً
 و حاکِم ناحّق) دست بردارد و عقیدۀ درست را اظهار نکند! در این صورت که هم امام کامال

کند دیگر حّق و حقیقتی درمیان نخواهد بود و  و در حکِم معدوم است و هم مأموم پنهان کاری می

جاَهل).
َ
الت

َ
 در واقع این وضع همان خاتمه یافتن و معدومّیِت امانِت معصوم در جامعه است!! (ف

أما در أخِذ مال کند  در جواب این سؤال مهّم که چرا امام در أمر ارشاد عباد تقّیه می» قبه ابن«     

ِف  مردم تقّیه را الزم نمی
ّ
پرسیده آیا اگراماِم شما حکومت مسلمین را دست » اإلشهاد«بیند؟!! از مؤل

گوییم در آن موقع اگر کسی بر  کند؟ اگر بگوید آری، می گیرد آیا خمس و خراج را جمع آوری می

هید؟ ما همان جواِب شما به فرِد د توبه را بخواند، چه  جوابی می ٣٤سورۀ یاسین و آیۀ ٢١شما آیۀ

 گردانیم!. مذکور را به شما بر می

برای فریب دادِن سائل، فرضی را مطرح کرده که همان فرض را در مورِد امام » قبه ابن«مالحظه کنید

مس 
ُ

موهوِم خود مراعات نکرده!! وی پرسیده چنانچه امام شما زیدّیه، حکومت را به دست گیرد آیا خ
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 مثبت است، أّما تجاهل  کند یا خیر؟ چون می آوری میا جمعوزکات وخراج ر
ً
دانسته جواب سائل قطعا

کرده که این فرض در صورتی درست است که امام، ظاهر و قادر بوده وضمن انجاِم وظیفۀ أرشاِد عباد و 

مِس غنائ
ُ

ِم ادارۀ حکومت و رسیدگی به امور مردم، طبًعا به دستور اسالم زکات و جزیه و خراج و خ

 ،گیرد که در این صورت کارش مطابق قوانین اسالم بوده و یک بام و دو هوا نخواهد بود جنگی را نیز می

بر شیعیان این بود که چرا امام شما که حکومت و در نتیجه ادارۀ جامعۀ اسالمی را » اإلشهاد« أّما إشکاِل 

کند و أخذ مال را به وقت ظهور  ل تقّیه نمیکند در أخِذ أموا به دست ندارد و در أمِر ارشاِد ِعباد تقّیه می

 مورِد باال از جواب طفره رفته است!!. با فرِض بی» قبه ابن«داند؟!! و     موکول نمی

مس نمی
ُ

: زیدّیه درزمانی که حکومت در اختیارشان نیست از مردم خ
ً
 گیرند. ثانیا

ا
ً
ق به غنائم جنگی است ولی در اینجا : ثالث

ّ
مس متعل

ُ
پردازیم بلکه  به این بحث نمیبا اینکه خ

گوییم اماماِن تو که خمس را تا قبل از ظهوِرمهدی به شیعیان بخشیده و آنها را از پرداخت آن  می

برید و ُنّواِب عاِمّ  شود، همه چیز را ازیاد می ، پس چرا شما مسألۀ پول که مطرح می)١(اند معاف کرده

 گیرند؟!!. پول می»!! بخشد خشد، غالِم شاه نمیب شاه می«اماِم شما هنوز از مردم به مصداِق 

ِف 
ّ
 : مؤل

ً
سورۀ یاسین را در مورد کسی آورده که حکومت را در دست  ٢١آیۀ » اإلشهاد«رابعا

ع بر داعِی طالِب پول ترجیح داشته و معتمدتر  ندارد و فقط به دعوت اشتغال دارد و گفته داعِی بی
ّ
توق

کند که مانند نماز و روزه و حّج از عبادات  ف و نهی از منکر میاست زیرا داعی در واقع أمر به معرو

توان تقاضای پول کرد.  است و عبادت باید خالًصا برای خدا باشد و برای أدای عبادت نمی

جاَهل) بنابراین قوِل 
َ
الت

َ
وّی «(ف

َ
ربطی به حکومت اسالمی و تقسیم زکات و خراج میان » أبوزید الَعل

 فقرا و مساکیِن جامعه ن
ً
ابهام را نفهمیده و  مطالبی تا این انداره روشن و بی» قبه ابن«دارد. آیا واقعا

تفاوِت امامی که در پس پردۀ غیبت است و هیچ أثری از او برای مأمومین مشهود نیست با امامی که 

 نیاِز فقرا و مساکین و حفِظ مرزها و اص
ِ

 زماِم حکومت را به دست گرفته و برای ادارۀ أمور و رفع
ِ

الح

 داند؟!!. راهها و ایجاِد أمنّیت و... احتیاج به پول دارد، نمی

: آیۀ 
ً
خوانیم که به  سورۀ توبه را نیز برای اماِم شما نخواندیم بلکه برای تو وأمثال تو می ٣٤خامسا

 فروشید!!. گیرید و خرافه ومغالطه و تفرقه می نام إمام، از مردم پول می

                                           
ق دانشمند و برادر مجاهد ما مرحوم  -١

ّ
ی -»حیدرعلی قلمداران«در این موضوع محق

َ
عل

َ
د کتاِب دو جل -الله َمقامه ا

و جلد دّوم آن » زکات«تألیف نموده که جلد اّوِل آن مختّص » حقائق عریان در اقتصاد قرآن«نظیر به نام  بی

مس«اختصاص به 
ُ

مربوط به خمس است. ما مطالعۀ » دو ِرساله«دارد. همچنین رسالۀ دّوِم کتاِب شریِف » خ

 توصیه می
ً
 کنیم. آنها را اکیدا
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: اینکه گفته
ً
نَّة.....إِنّ «ای:  سادسا السُّ لُ بِالكِتابِ وَ همانا ما به کتاب وسّنت عمل « »ا نَعمَ

ا بگو کتاب خدا در کجا فرموده که از کاسب و تاجر و کارمند و طبیب و.....  می »کنیم می
ً

پرسیم لطف

مس گرفتندکه شما  علی و حضرت ص خمس بگیرید و رسول خدا
ُ

کی از کسب و کاِر مردم خ

 .)١(کنید؟! ت، خمس طلب میبه تأّسی از کتاب و سنّ 

گوید اگر کثیری شهادت دادند که پسر بزرگتر  در دفاع از امامِت پسر بزرگتِر امام می» قبه ابن« -٨

حی نداشت، پسر کوچکتر را امام  حائز شرائط امامت است و گروهی کوچک که خصوصّیِت مرِجّ

کثرّیت، به نفع پسر بزرگتر معّرفی کرد، ما نمی ّیت را  توانیم شهادت أ
ّ
را واگذاریم و شهادت أقل

کثرّیِت مؤمنیِن صدر  بپذیریم، ولی خود متوّجه بوده که با این اشکال مواجه می شود که چرا به اینکه أ

ّیت را ترجیح می
ّ
دهید؟!! لذا  اسالم امامت و زعامِت ابوبکر را قبول کردند، وقعی نگذاشته و قول أقل

کثرّیِت مقابِل آنها عوامفریبانه گفته است در أمیرالمؤمنی ن و أصحابش خصوصّیاتی است که در أ

کثرّیِت مقابل، نشان دهید حّق با شما خواهد بود. اّول  نبود که اگر شما مانند این خصوصّیات را در أ

(؟!!) أمیرالمؤمنین به فضل و پاکی و علم او معترف بودند و ما و آنها روایت داریم )٢(آنکه دشمناِن 

دارد و کسی که اورا دشمن بدارد،  خداوند کسی که علی را دوست بدارد دوست میکه پیامبر فرمود 

                                           
گرفتن خمس از غیرغنائِم جنگی، برای مسلمین ناشناخته بود و   صادق زمان حضرتباید توّجه داشت که تا  -١

عِی عمل به کتاب و سّنت باید مدرکی بیاورد که رسول خدا
ّ

علی در زمان حکومتشان  و حضرت  ص لذا مد

فا اعتراض کرده باشد که چرا به سّنِت گرفتِن خمس از مردم    ازمردم خمس خواسته باشند و یا علی
َ
ل

ُ
به خ

 نمی عمل نمی
ّ

شود. الزم است  کنند. و إال اگر از حضرت صادق یا حضرت کاظم روایت بیاورد مشکل حل

مس«مراجعه شود به کتاب 
ُ

 ».قلمداران«مرحوِم » دو رسالۀ«دّوِم کتاِب  هو رسال» خ

رأی   آن است که در سراسر کالمش از کسانی که به حضرت علی» قبه ابن« از عالئم آشکار عوامفیبی -٢

عدائه = دشمنانش « ندادند، با عنوان 
َ
ل) برخالف اّدعای دورغ او میان اصحاب کبار پیغمبر  یاد می» ا مَّ

َ
َتا

َ
کند!! (ف

 «و  ۳۴۹تا  ۳۴۷، ص »تضاّد مفاتیح الجنان با قرآن«دشمنی وجود نداشت (ر.ک. 
ّ
) ۱۲۰، ص»حادشاهراه ات

سوگند به خدا اگر من تنها با آنان «رفتار خود را با دشمنانش چنین بیان فرموده:   که حضرت علیدرحالی

شوم. من به ضاللتی  (= دشمنان) روبرو شوم حّتی اگر سراسر زمین را فرا گرفته باشند باک نداشته و دلتنگ نمی

صیرت داشته و از جانب پروردگارم یقین دارم. من به لقای که بدان دچاراند و هدایتی که خود برآنم بینش و ب

خورم که والیِت امر این اّمت را  إلهی مشاق بوده و ثواب نیکویش را انتظار برده و بدان امید دارم لیکن تاّسف می

زم: یکی ستی آگاه باشید که با دوتن می«) و فرموده: ۶۲(نهج البالغه ، نامۀ » نابخردان و بددکاران به دست گیرند

(نهج » با مردی که چیزی را اّدعا کند که از آِن او نیست و دیگر با مردی که ابا کند از کاری که بر عهدۀ اوست

ار!.۱۷۳البالغه، خطبۀ 
ّ

عیاِن دروغین بیعث نخواهد کرد تاچه رسد به کف
ّ

ّجار و مد
ُ
 ) بنابراین علی با ف
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 . پس با این قول پیروِی او واجب است نه دیگران!!.)١(دارد دشمن می

دهیم  نگفتند که شهادت می -همچنانکه به تو خبر رسیده-دّوم آنکه دشمناِن(؟!!) آن حضرت 

ّرفی و به عنوان حّجت بر مردم نصب کرده بلکه با انتخاب که پیغمبر فالن (= ابوبکر) را به امامت مع

 خود او را نصب کردند!.

در مورد یکی از أصحاِب آن حضرت شهادت   سّوم آنکه دشمنان(؟!!) أمیرالمؤمنین

برخود حمل نکرده است وشهادت » ذر أبی«فرموده زمین راستگوتر از ص  دادند که رسول خدا می

 ت سایرین است.او به تنهایی أفضل از شهاد

اند آنچه را که دوستانش به عنوان دلیِل حّجِت إلهی  چهارم آنکه دشمنانش(؟!!) نیز نقل کرده

 اند!. اند ولی آنها را تأویل فاسد نموده بودِن او نقل کرده

َسرور جوانان أهل  إ اند که حضرت حسنین پنجم آنکه دشمنانش(؟!!) روایت کرده

فرمود هرکه بر من دروغ بندد پس جایگاهش آتش ص   پیغمبر اند که اند و روایت کرده بهشت

ص  اند و رسول خدا او] داده دوزخ است و چون آن دو بزرگوار به نفع پدرشان شهادت [به امامِت 
 اند قبول قول آنها واجب است .....الخ. دو أهل بهشتشهادت داده که آن

ف آن پر» اإلشهاد«ابن قبه در رّد بر کتاب 
ّ
سیده آیا در أئمۀ بر حّق أفضل از نیز از مؤل

ری  شناسی؟ اگر بگوید نه، به او گفته می می  أمیرالمؤمنین علی
َ
شود بعد از شرک و کفر ُمنک

شود تو به أحکام أمر  شناسی؟ اگر گوید نه، به او گفته می تر و بزرگتر از کار أصحاب سقیفه می قبیح

؟ ناگزیر است که بگوید آن حضرت  المؤمنین به معروف و نهی از منکر و جهاد داناتری یا أمیر

شود پس چرا با آن قوم جهاد نکرده؟ پس اگر عذری برای عدم جهاد آن  داناتر بود پس به او گفته می

دانند که باطل  شود همین عذر را از امامّیه بپذیر زیرا همۀ مردم می حضرت بیاورد به او گفته می

 امروز از آن دوران قویتر است!.

را در رحمت خویش غریق فرماید که با تألیف کتاب شریف » قلمداران«د متعال مرحوم خداون

حاد«
ّ
  (بررسی نصوص امامت) به اسالم و مسلمین و خصوًصا کسانی که صادقانه علی» شاهراه ات

دارند، خدمتی بزرگ تقدیم داشت با فریفتۀ أقوال مشهور أّما نامعتبر نشوند و از جمله  را دوست می

چون دستش از دلیل و » ابن قبه«و أمثال او! پرواضع است که » ابن قبه«أقوالی نظیِر اّدعاهای دورغ 

                                           
یامبر در غدیر خم دعا کرد که پروردگارا هرکه او (علی) را دوست این قول را با امانت نقل نکرده زیرا پ» ابن قبه« -١

 دارد، دشمن بدار. دارد، دوست بدار و هر که او را دشمن می می
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 خود بهتر می
ّ
 دانسته که: مدرک خالی بوده به عوامفریبی و مغالطه روی آورده است و إال

 
ً
  منکر فضل و پاکی و علم علی -اند خصوًصا مهاجر و أنصار که ممدوح قرآن-: کسی أّوال

دانستد که علی نیز منکر سوابق و مجاهدت و فضل و پاکی و علِم سایرین  وده درعین حال مینب

دارد . حّتی آن حضرت معتقد نبود که مهاجر و  نبوده و معتقد نیست که خدا ُجر او را دوست نمی

 با دشمن  أنصار با او دشمنی دارند زیرا به قول شما می
ً
دانست که دشمن او دشمن خداست و طبعا

کرد و یکی از دشمنان خدا را به  نمی بیعتخدا که مرتکب بزرگترین گناه بعد از شرک وکفر شده بود 

 پذیرفت!. دامادی نمی

رو بود که مقام خالفِت : اگر مسلمین صدر اسالم گفتند که ما ابوبکر را انتخاب کردیم از آنثانًیا

 و عقد و مهاجر و أنصار و س
ّ

پس رضایت و بیعت آنها با فرد مشروع را نتیجۀ مشورت أهل حل

  نبودند، چنانکه حضرت علی ص دانستند و قائل به نّص شرعی و نصب پیامبر منتخب، می

جاَهل).)١(نیز در محاّجۀ با رقبا خود را منصوص و منصوِب خدا و رسول معّرفی نفرمود
َ
الت

َ
 . (ف

ا
ً
ین نیست و ِاثباِت شئ َنفِی دلیل بر دروغگویی سایر» ابوذر غفاری«: بسیار راستگو بودِن ثالث

با دروغگویان که یکی از أصول شریعت را   کند و اگر سایرین دروغگو بودند علی ماَعدا نمی

فرمود زیرا بیعت با چنین دروغگویی  گذارند بیعت نفرموده و از آنها تعریف و تمجید نمی زیرپا می

بخشد و چنین کاری  ا رسمّیت شرعی میکه بزرگترین گناه بعد از شرک و کفر را مرتکب شده بود او ر

بفرماید من   رود و همچنین معنی ندارد که حضرت صادق احتمال نمی  از حیدر کّرار

م، می
ّ

ل).)٢(رسم دوبار به دروغگوِی غاصب حّق إلهِی جد مَّ
َ
َتأ

َ
 !! (ف

بّیِت ألهِی : چرا یک نمونه از تأویالت فاسده از أخباری را که داللت بر منصوصّیت و رابًعا منصو

ای؟ تا معلوم شود که تعبیر تو درست و تأویِل  دارد، همراه با تأویل درست آن، ذکر نکرده  علی

 شود؟!. دانی که به صرف اّدعا مسأله اثبات نمی مخالفین نادرست است، آیا نمی

ل قول بر سر و چشم ما قرار دارد و ما به قبو إ : تردید نیست که قول حضرات َحَسَنینخامًسا

بّیِت إلهِی پدرشان شهادت  ایشان از تو مشتاقتریم ولی آن دو بزرگوار کجا به منصوصّیت و منصو

ای!!  اند وچرا کلینی شهادتشان را ثبت نکرده است؟! تو هم مدرکی بر این اّدعایت ارائه نکرده داده

                                           
، ( فضل پنجم و ششِم باب »تضاّد مفاتیج الجنان با قرآن«مطالعۀ   دربارۀ خالفت بال فصل حضرت علی -١

 .۳۶۷ضر، صدّوم) ضروری است و نیز مراجعه شود به کتاب حا

 ).۷۷۸، ص ۱۷۶(باب » عرض اخبار اصول ..... « ر.ک.  -٢
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خبر  از این موضوع  گویی، پس چرا فرزند حضرت مجتبی اگر راست می» ابن قبه«جناب 

ش(= رسول خدا) تفهیِم خالفِت بالفصل علی نداشته و می
ّ

خواست،  را می  گوید اگر جد

َها الّناس این، پس از من ولِیّ أمر و سرپرست شماست بشنوید و اطاعت کنید. به خدا  می یُّ
َ
فرمود أ

خطا و  سوگند اگر خدا علی را برای این أمر(= خالفت بالفصل) ترجیح داده و علی خود پیش نیامده

 ).١جرمش ازدیگران بزرگتر است؟!(

پرسیم تو به جهاد و أمر به معروف و نهی از منکر داناتری یا  می» ابن قبه«: ما نیز از سادًسا

هداء
ّ

يَّةِ وَ الثَّناء -حضرت سّید الش لَيهِ آالفُ التَّحِ   -عَ
ِ

پس چرا آن حضرت با وجوِد کثرِت واضح

از توبه شرائط و أحکام جهاد   سپاهیاِن یزید، بیعت نفرمود و با آنها جهاد کرد؟ قطًعا امام حسین

ت دیگری داشته و بهتر از تو میداناتر بود و می
ّ
دانست دانست که عدِم جهاِد پدربزرگوارش با خلفاء عل

 بخشید. رسمّیتکرد و به آنها  بیعتجهاد نفرمود بلکه با آنها که نه تنها پدربزرگوارش با آنها 

با ابوبکر و عمر و تمجید حضرتش از آنها بهترین دلیل است که کار أصحاب   بیعت علی

سقیفه و همچنین شورای شش نفرۀ پس از عمر، به هیچ وجه خالف شرع نبوده زیرا علی درکار 

 کند. خالف شرع، مشارکت نمی

با خلفای راشدین، امتیاز و افتخاری  ص شاگرد اّوِل مکتب ِ رسول خدا بیعتبدیهی است که 

جاَهل).
َ
الت

َ
ام جهان اسالم ازآن برخوردار نیستند. (ف

ّ
 بزرگ است که هیچ یک از خلفاء و ُحک

را به عنوان حاکم وخلیفۀ بالفصل پیغمبر نصب   به أمر إلهی علی ص : اگر رسول خداسابًعا

کرده و در این قضّیه آیه نازل شده بود و ابوبکر و عمر ُحکِم إلهی را زیرپا گذاشته بودند قطًعا کارشان 

بیعت و از او توان  ای پس از کفر نبود بلکه ُجز کفر نبود و کیست که نداند با کافر نمی گناهی در رتبه

جاطاعت کرد
َ
الت

َ
ار . (ف

ّ
ف

ُ
و از آنها اطاعت کرد و دربارۀ عمر  بیعتاَهل) حال تو بگو حیدر کّرار چگونه با ک

 .)٢(ما بیعت کردیم و اطاعت وخیر خواهی نمودیمابوبکر والیت [و حکومت] را به عمر سپرد و «فرمود: 

ن است جُز یک تن نباشد آ» امام«گوییم دلیل اینکه  گوید با اعتماد به خدا می می» ابن قبه« -٩

 هبر دو معنی است. یکی به معنای آنکه أفضل هم» أفصل«که امام جُز أفضل مردم نخواهد بود و 

 أّمت است، دیگر آنکه از هر یک از أفراد أّمت أفضل باشد.. الخ.

                                           
حاد«ر.ک. -١

ّ
 به بعد. ۱۵۷و ص ۱۱۹تا ۱۱۷، ص »شاهراه ات

ـ بردار مفضال ما این نامه و ترجمۀ آن را در  ۱۲۰و ۱۱۹مستدرک نهج البالغه، شیخ هادی کاشف الغطاء، ص -٢

 ) آورده است.۱۶۷تا  ۱۶۴ص» ( راهی به سوی وحدت اسالمی«کتاب شریف 
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مغالطۀ خود در خلط دو معنای امام را تکرار کرده است. امامت اگر به معنای » ابن قبه«بازهم 

به قرآن و سّنت باشد چنانکه گفتیم منحصر به خانداِن خاّصی و عدِد محدودی تعلیم و ارشاد مردم 

نیست و اگر به معنای زعامت وزمامداری باشد که مّتکی به انتخاب پس از مشورِت مؤمنین است و 

اگر سّید عاِلمی از همۀ علمای عصر خود أعلم باشد ولی مؤمنین به او رأی نداده و با او بیعت 

نیز با خلفا که مؤمنین با   بینیم علی شروع نخواهد بود. به همین سبب است که مینکنند، امام م

جاَهل).
َ
الت

َ
 آنها بیعت کرده بودند بیعت فرمود. (ف

باشند که خبرش گوناگون نباشد و  گوید مردم هر عصری محتاج کسی می می» ابن قبه« -١٠

ما أخبار پیشوایانشان یکدیگر را رّد  خبری از او دیگری را تکذیب نکند چنانکه نزد این مخالفیِن 

 کنند!!. وتکذیب می

هیچ کم ندارد و » أبوسهل نوبختی«در پررویی و دروغگویی از » ابن قبه«شود  معلوم می

داند به  شمارد که خود می درحالی اختالف قول پیشوایاِن مخالفین را دلیِل نادرستِی اعتقادشان می

کافی را جعل  ١١٩عشر با یکدیگر مجبور شدند أحادث باب إثنی هسبب اختالف قول و فعِل أئّم 

ترین انتقادات به شیعه این  و مشکل تا بدانجاست که شیخ طوسی اعتراف کردده که از بزرگ )١(کنند

است که أحادیث آنها با یکدیگر اختالف دارد و خبری نیست که خبری دیگر آن را نقض نکرده و 

را به منظور رفع و رفوی » استبصار«آن نباشد!! وی کتاب روایتی نیست که روایتی دیگر مخالف 

 همین مشکل، تألیف و ِمن ِعندی برخی از روایات را حمل بر تقّیه کرده است!.

قـال«چنانکه در کتاب معروف  رَ که از معتقدین به » عمربن ریاح أهوازی«آمده » مقاالت والفِ

 حضرت سؤالی پرگوید از آن بود می  امامت حضرت باقر
ً
سید و جوابی شنید، سال بعد عینا

همان سؤال را پرسید و جوابی خالِف جواب أّول شنید! و عرض کرد این جواب خالِف جوابی است 

ماجری » ابن ریاح«که سال گذشته دادید! و جواب شنید که چه بسا جواب ما بر اساس تقّیه است. 

درمیان گذاشت و اضافه کرد خدا  نام داشت،» محّمد بن قیس«حضرت که را با یکی از أصحاب آن

دهد و تصمیم به عمل به رأی او، سؤال  داند که من ُجز با نّیت درست و اعتقاد به آنچه فتوی می می

جواب داد شاید در آن مجلس که سؤال کردی » ابن قیس«نکرده بودم بنابراین تقّیه وجهی نداشت! 

گفت درهر دو جلسۀ سؤال » ابن ریاح« کرده است. حضرت از او تقّیه میکسی حاضر بوده که آن

                                           
حاد«ضرورت است که مراجعه شود به کتاب  -١

ّ
عرض «) و ۱۴۲تا  ۱۳۸ص» نتیجۀ آنچه گذشت» («شاهراه ات

 ).۵۶۷تا  ۵۵۹، ص ۱۱۹و باب ۲۰۷تا  ۱۹۷ص ۲۲(باب.....» اخبار اصول 
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غیراز من کسی حاضر نبود ولی هردو جواِب او با ذکر دلیل بود أما جواب سال قبل را در حافظه 

نداشت که ماننِد سال گذشته جواب گوید! لذا از اعتقاد به امامت آن حضرت برگشت و گفت هرکه 

واند بود و کسی که بنابه تقّیه برخالف شرع تبه هردلیلی و در هرشرائطی فتوای باطل دهد، امام نمی

هداء)١(فتوی دهد، امام نخواهد بود
ُّ

َعَليِه آالُف التَِّحّيِة َو  -. ویا پس از شهادت حضرت سّید الش
ه -الثَّناء

ّ
  َرغِم زیادِی یاران و توان حضرت مجببیای دچار حیرت شدند که اگر کاری که َعلی عد

سلیِم خالفت به او انجام داد، واجب و حّق و صواب بود پس کار در ترک مخاصمه با معاویه و ت

ِت یاران و ناتوانِی ایشان و زیادی سپاه یزید، با ایشان جنگید تا   حضرت حسین
ّ
که به رغِم قل

هداء 
ّ

اینکه خودش و یارانش شهید شدند، خطا و باطل وغیر واجب بوده زیرا عذر حضرت سّید الش

از  و پیشنهاد صلح و ترک مخاصمه به او از اجتناب حضرت مجتبی در اجتناب از جنگ با یزید

هداء جنگ با معاویه عذری موّجه
ّ

در جهاد با یزید   تر و قویتر بود و اگر آنچه حضرت سّید الش

بن معاویه انجام داد تا اینکه خودش و فرزندانش و أهل بیتش و یارانش شهید شدند، واجب و حّق و 

ه [ادامۀ] جهاد با معاویه را ترک   ضرت مجتبیصواب بود پس اجتناب ح
ّ

ه و ُعد
ّ

که باوجود ِعد

 .!)٢(نمود، خطا و باطل است! لذا در امامِت [إلهی] آن دو بزرگوار تردید کردند

ای نادرست دانسته و  را عقیده» اختیار أّمت در انتخاب خلیفه و امام«عقیدۀ » ابن قبه« -١١

که أّمت به قول شما از دسترسی به اماِم معصوِم منصوِب ِمن  تغافل کرده که سالهای متمادی است

ِعنِدالله، محروم است، پس آیا باید هرج و مرج حکمفرما باشد و مردم پیشوا و امام نداشته باشند؟! 

 ص هرچه دربارۀ زمان محرومّیت جامعه از امام بگویی ما دربارۀ أّمت پس از رحلت رسول خدا
ل) أ می مَّ

َ
َتا

َ
ح و ألَیق اشتباه کند، میگوییم. (ف

َ
گوییم  ّما اگر بگویی ممکن است أّمت در انتخاب أصل

باکی نیست زیرا به دستور اسالم چون امامت مشروط به تبعّیت از کتاب و سّنت است، به محض 

                                           
لـمقاالت والِفَرق« -١

َ
 .۷۵م، صتالیف األشعرّی القّمی، تصحیح وتعلیق دکترمحّمدجوادمشکور، چاپ دّو » ا

ل« -٢
َ
در » ابن قبه«. جالب است بدانیم همین جناب ۲۵، األشعرّی القمّی، چاپ دّوم، ص »مقاالت والِفَرقـا

ر می»اإلشهاد«اش بر کتاب  رّدّیه
ّ
ف کتاب مذکور تذک

ّ
تضعیف نفس و  ».قبيح... التّعريز بالنّفس«: دهد ، به مؤل

ت انداختنش و یا به هالکت افکندن نفس، 
ّ

قبیح است که از مصادیق آن، یکی این است که گروهی به مشق

اندک شمار و جنگ نادیده که آزمودگی جنگ دیدگان را ندارند، به مصاف جماعتی بروند که در جنگ آزموده و 

ن دارند و مردمی را کشته
ّ
اند و از جنگ افزار و تجهیزات [کافی] برخور دارند  آبدیده شده و در بالد، اقتدار و تمک

شمارند و سپاهشان چند برابر اینان  ۀ مردم پشتیبان ایشان بوده و خون هرکه را که بر آنان بشورد، مباح میو عامّ 

حاد«ـ ونیز باید رجوع شود به »! است
ّ
 به بعد). ۱۳۸ص » فصل نتیجۀ آنچه گذشت» («شاهراه ات
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م فانی در هرکاری سیر استکمالی و 
َ
ی از قانون اسالم، امام معزول خواهد بود. ثانًیا : در عال

ّ
تخط

ه و مهارت الزم است و همینکه أّمت عادت به انتخاِب پس از مشورت کرد، در انتخاب کسب تجرب

 مجّربتر و بصیرتر و هشیارتر خواهد گردید و امام نیز چون نظارت مردم را 
ً
احساس أصلح نیز تدریجا

ی از کتاب و سّنت در او و اطرفیانش کمتر خواهد شد
ّ

 امامت«. به جای اثبات )١(کند، جسارت بر تخط

 بهتر است در تربیت و پرورش أّمت اسالم بکوشیم تا نیازمند امام معصوم نباشد.» منصوصه

زیسته در پاسخ این  که در أواخر قرن سّوم هجری و شاید أوائل قرن چهام می» ابن قبه« -١٢

شود که او همان پسر  ، هرگاه او ظهور کند چگونه معلوم می»مهدی«سؤال که : با فرض وجود 

بوده » أبوسهل نوبختی«شود رندتر از گوید که معلوم می ی است؟ دو جواب اّول میحضرت عسکر

گوید همان کسانی که نقِل آنها بر أمامِت او موجب علم ما به وجود و  ! در جواب اّول می)٢(است

که امامتش شده، پس از ظهورش تأیید خواهند کرد که وی پسرحضرت عسکری است!! درحالی

اند و امروز کسی نیست که در  واِت نامعتبِر أخباِر وجود و امامِت او، مردههزار سال است که ُر 

ِف او  باشد!. – به عنوان پسر حضرت عسکری- صورت ظهورش ُمَعِرّ

ای عرضه کند و این جواب دّوم همان است که بدان گوید ممکن است معجزه در جواب دّوم می

 جواب اّول صحیح است!. دهیم گرچه کنیم و به مخالفین جواب می اعتماد می

ِت او نسبت به حضرت  می گوییم معلوم شد که جواب اّول بالشبهه غلط است و کسی که ُبُنوَّ

را تأیید کند، وجود ندارد! مگر اینکه بگویی شهود او نیز بیش از هزار سال عمر   عسکری

 شوند!!. کنند!! و یا زنده می می

 واقفّیهثانًیا
ً
قـال«کتاِب  ١٥٧یا مبارکّیه (فرقۀ  -: چرا ِفَرِق دیگر مثال رَ و نظایر  )٣(»)مقاالت والفِ

ه ای از » موسی بن جعفر«نگویند  -ایشان
ّ

امام منصوص بوده و غائب شده و هنگام ظهورش عد

                                           
حاد«ضرورست که رجوع شود به کتاب شریف  -١

ّ
) که ۷۵تا  ۶۸، ص»عقل منکرنّص است«(فصل » شاهراه إت

ف محترم قول مرتضی مطّهری را آورده است.
ّ
 مؤل

 ) در کتاب حاضر.۵(بند» أبوسهل نوبختی«کالم او مقایسه شود با کالم  -٢

قبل از حضرت صادق درگذشت اّما امام صادق سخِن نادرست » اسماعیل بن جعفر«این فرقه معتقد بود با اینکه  -٣

ای نیست   (نوه اَمام صادق) است و غیر او را از امامت بهره» محّمدبن اسماعیل«پسرش گوید بنابراین امامت، حقِّ  نمی

عقاِب او خواهد بود (بنابه احادیث  زیرا بعد از حضرات َحَسَنینإ امامت از امامی به برادرش منتقل نمی
َ
شود و فقط در ا

فطح و موسی ۱۲۱باب 
َ
بن جعفر، حقِّ امامت ندارند همچنانکه  کافی) بنابراین دو برادِر اسماعیل یعنی عبدالله ا

ل). َتامَّ
َ
هداء بود، حِقّ امامت نداشت.( ف

ّ
 باوجوِد حضرت سّجاد، محّمد بن حنفّیه که برادر حضرت سّید الش
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کند؟ اگر بگویی که مرگ او به اثبات  شناسند و یا در هنگام ظهور معجزه می دوستانش او را می

موجود بوده خالفی نیست ولی مرگش مورد اختالف   گوییم در اینکه حضرت کاظم رسیده می

یه را میا
َ
د مهدی بسیار مشکوک و فقط مورد قبول گیریم، درحالی ست و ما رأی مّتفٌق َعل

ّ
که تول

ّیت أصحاب حضرت عسکری
ّ
کنیم چنانکه خودش در  است و ما رأی أکثرّیت را رّد نمی  أقل

» مهدی«و» موسی«ایم مشابه این قول را گفته است. و جزاین تفاوتی بین  که از او نقل کرده ٤بند

 . )١(شود یست. با خیالبافی مطلبی ثابت نمین

      
ً
 اعتقادات، به ثالثا

ً
» شاید«و » رود احتمال می«و » ممکن است«: أمرشریعت اسالم خصوصا

ی نیست بلکه باید دلیل شرعی ارائه کنی که مهدی با معجزه خواهد آمد!.
ّ
 و... متک

حال ۀ أوصیا و أئّمه است که َعلی أِیّ که بحث ما دربار: معجزه مختّص انبیاء است درحالی رابًعا

آورد و  اند، حال بگو اسالم کجا فرموده که غیرنبّی نیز معجزه میبنابه توافق ما و شما غیراز نبّی بوده

یه، برای اثبات امامت خود معجزه آورده
َ
اند که  کدام امام از أئّمۀ قبلی بنابه نقل معتبر و ُمّتفٌق َعل

! معجزۀ حضرت سّجاد یا موسی بن جعفر یا... چه بود و به چه کسانی مهدی دّومیِن آنها باشد؟

، داشتن ص اند که شرط إمامت مسلمین پس از رسول خدا و کجا علمای ما گفته )٢(عرضه شد

 آورد؟!. گویی مهدی معجزه می معجزه است که تو می

غیبتش لزومی ندارد تجاهل کرده که اگر قرار باشد مهدی معجزه بیاورد دیگر » ابن قبه«خامًسا: 

زیرا با معجزه، هم توطئۀ مخالفین را خنثی و ناحّق بودِن آنان را به مردم اثبات کرده و هم سبب ایمان 

 .)٣(شودآوردن و پیروی شیعیان از او می

سادًسا: چرا در مورد عمر غیرعادی مهدی که هیچ شباهتی به عمر أجدادش ندارد، چیزی 

ِی وحی تفاوتی با شما  می ص ای؟! رسول خدا نگفته
ّ

فرمود : همانا من بشری مانند شمایم وُجز تلق

 -شد. أئّمه که به اعتراف  ] و با مرور أّیام همچون سایر ابناء بشر پیر می١١٠ندارم. [الکهف: 
ّ

ل
َ
الأق

                                           
 تا وقتی که میان مذاهب اسالمی مدرک و دلیل شرعی یا عقلی درمیان نباشد، اینگونه مجادالت نفخ صور ادامه دارد!. -١

داشته و در این موضوع بر  متعّصبانه اصرار کنی که حدیث غدیر داللت واضح بر منصوصّیِت علیگیرم که  -٢

مهاجر و انصار اتمام حّجت شده بود! اّماچون عناد داشتند لذا آن حضرت برای اثبات امامِت الهّیۀ خود معجزه 

یا حضرت موسی بن جعفر و..... را معّرفی   گوییم پیغمبر که در خطبۀ غدیر حضرت سّجادنکرد!! می

 نکرده بود، آنها چرا با معجزه امامت خود را آشکار و اتمام حّجت نکردند؟!.

خصوًصا در زمان صفوّیه یا در زمان ما که مردم شب و روز برای تعجیل در فرج مهدی، دعا و گریه و زارای و با  -٣

 کنند!. نموده وشیرینی بخش میهای هنگفت خیابانها را چراغانی  َصرِف هزینه
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ی نمی -ظاهرِی 
ّ

شدند چگونه است که  کنند و مشمول این استثناء نیستند نیز پیر می شما، وحی تلق

پس از هزار ودویست سال پیر نشده و به صورت جوانی بین سی یا چهل ساله ظاهر  مهدی

  شود؟!! أبناء عادی بشر عمر چند صد ساله ندارند و برای اینکه مهدی را مانند حضرت نوح می

و یا أصحاب کهف استثناء بشماری باید دلیل شرعی ارائه کنی زیرا ِصرِف إثباِت إمکان، اشکال ما را 

 کند بلکه دلیِل وقوع الزم است و به گمان و احتمال نمی توان متوّسل شد! (فالتجاهل). حل نمی

کند که گفته است یک فرقه از شیعه به امامت  اشکال می» اإلشهاد«به کتاب » ابن قبه« -١٣

العی او  معتقد شدند، ناشی از بی  حضرت کاظم وپس از او نیز به امامت حضرت رضا
ّ

اط

مگر گروه اندکی که به مذهب واقفّیه یا اسماعیلّیه  -مامّیه است!! زیرا همۀ امامّیهنسبت به اخبار ا

ح«گرویده ویا به امامت 
َ

فط
َ
اند. از  قائل  به امامت حضرت رضا -روی آوردند» َعبداللِه ا

شود که از آغاز ماجری به این مذاهب گرویده  یافت نمی پنج تنحاملین اخبار و ناقلین آثار حّتی 

ا جمعّیِت زیادی شدند!.باشن
ً

 د بلکه بعد

اکثرّیِت پیروان آن ص  است زیرا پس از حضرت صادق» ابن قبه«مشکل اّوِل این قول، دروغگویِی 

 !.)١(گرویدند» عبدالله بن جعفر«به امامت   حضرت به جای روی آوردن به حضرت کاظم

کثرّیت را مالک قبول عقیده بشمارد و بگوید  مشکل دّوم آن است که وی با این دروغ می خواهد أ

طرفداران حضرت کاظم و حضرت رضا از طرفداران واقفّیه و فطحّیه بیشتر بودند، درحالیکه در 

کثرّیِت أصحاِب حضرت  مواضع دیگر از جمله در مورد مهدی این مالک را زیرپا می گذارد و قول أ

ّیت طرفداری می ÷ عسکری
ّ
ح رها کرده و از أقل  کند!!. که برایش پسری قائل نبودند، بدون أمری مرِجّ

ـــــــــدا را ـــــــــوم خ ـــــــــان ش  قرب
 

ـــــــــوا را  ـــــــــام و دو ه ـــــــــک ب  ی
 

 ٤گوید طرفداراِن پسر داشتِن حضرت عسکری بیشتر بودند! (به بند  البّته در آنجا نیز به دروغ می

 مراجعه شود).» ابن قبه«از أقول 

ای در آغاز دعوت، جمعّیتش کم باشد و به تدریج پیروانش  مشکل سّوم این است که آیا اگر فرقه

ای از آغاز دعوت، جمعّیت زیادی بدان روی  زیاد شود دلیل باطل بودن آن است؟ و آیا اگر فرقه

کثرّیت بوده انّیت آن است؟ (پس چرا أهل سّنت را که همیشه در أ
ّ

اند محّق  آورند دلیِل حق

                                           
هِ « -١ عفر إلی هذِ فاةِ جَ ندَ وَ مالَ عِ .... وَ ةِ أبيهِ وَ اَكابِرُ اَصحابِهِ ن قالَ بِإمامَ لُّ مَ اهللاِ [بن جعفر] جُ بدِ رقَه فَاملَ إلی عَ الفِ

وا إال اَنَّ  كُّ ملَ يَشُ ها وَ هاءُ قَ فُ ةِ وَ يعَ شايِخُ الشِّ اهللاِ، مَ بدِ ةِ عَ ولِ بِإمامَ القَ هِ  وَ ن بَعدِ هِ مِ لدِ فِی وُ اهللاِ وَ بدِ ةَ فی عَ  »اإلمامَ
 ، محّمد باقر بهبودی.»ِث یمعرفة الحد« ۹۳] و نیز رجوع شود به صفحۀ ۱۶۳، الّرقم۷۵: ص مقاالت والِفَرقـال[
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قۀ رسول خداست نه  مین ِرّ
َ

ِت غیِر ُمف دانی؟) به نظر ما میزان تشخیِص حّق از باطل، کتاب خدا و ُسنَّ

لچیز دیگر(  اهَ ای است که در بسیاری از موارد به حربۀ دورغ  نویسنده» ابن قبه«) متأّسفانه فَالجتَ

 شود!!. متوّسل می

ف » ابن قبه« -١٤
ّ
 ÷ دانستیم که حضرت موسی بن جعفر شود که ما یادآور می» اإلشهاد«به مؤل

دانیم که شّک در موت یکی از أئّمه جواز شّک در موت  درگذشته و می ÷ مانند حضرت صادق

ف شده و با 
ّ
سایر أئّمه نیز خواهد بود. به همین سبب به کسانی که بر موت حضرت صادق متوق

گوییم دلیل شما بر رِدّ  د، میان مخالف ÷ واقفین بر حضرت کاظم و یا با واقفین بر أمیرالمؤمنین

دو گروه مذکور، دلیل ما بر َرِدّ عقیدۀ شماست و شما هرچه بر رّد آنها بگویید در واقع بر رّد عقیدۀ 

اید (زیرا هر دلیلی که بر موت حضرت کاظم یا أمیرالمؤمنین بیاورید ما همان دلیل  خود دلیل آورده

 شماریم). شما را شامل حضرت صادق می

قیدۀ واقفّیه (= منکرین وفات حضرت کاظم) مانند سایر طوائفی که موت یکی از أئّمۀ اینکه ع

به مصداق آیۀ: » ابن قبه«کنند، نامعقول و باطل است، تردید نیست ولی چرا  خود را انکار می

﴿ 
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ ُمُرونَ �  ٱب

ِ لۡ نُفَسُ�مۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِ�ّ
َ
دهید  نیکی فرمان میآیا مردمان را به « ].٤٤[البقرة:   ﴾أ

بیند و در مورد مهدی، عدم نّص شرعی و عقل  عیب عقیدۀ خود را نمی  »برید؟ و خویشتن را از یاد می

بود، اینک پس از این  گذارد و توّجه ندارد که حّتی اگر مهدِی موهوم، موجود می و تجربه را زیرپا می

ِت بیسار طوالنی
ّ

صرار دارد برای او عمری قائل شود که هیچ وفات یافته بود و ا -مانند أجدادش- مد

که منکر موت امام خود  -شباهتی به عمر أجدادش ندارد!! در این صورت او نیز مشابه واقفّیه و..... 

بکند!. ( خواهد بود که با آنها مخالفت می -باشند می تَعَصَّ ل وَ التَ اهَ  ).فَالجتَ

َخلَّفُت ِ�يُ�م ِكتاَب اهللا « فرمود : ص نوشته است که رسول خدا» ابن قبه« -١٥
 . )١(»در میان شما کتاب خدا و عترتم را خلیفه قرار دادم« »وَِعرَتِ� 

» کتاِب خدا«به  )٢(»عترت«گوییم اگر حدیث به صورت فوق صادر شده باشد بنابراین، عطف  می

به خالفِت بالفصِل خود و حاکم  ÷ نصب علیص  بهترین دلیل است که مقصود رسول خدا

                                           
و واحد الُحکم بودِن آنها به سبب معطوف بودن، توّجه داشته » کتاب«به » عترت«به أهّمّیِت عطف » ابن قبه« -١

دٌ بِهِ «صریح کرده: وت ُ ناطِقٌ بِذلِكَ وَ شاهِ عاً وَ اخلَربَ لِّفا مَ ةُ خُ العِرتَ اند و  کتاب وعترت با هم خلیفه شده« »اَلكِتابُ وَ

 ».حدیِث [منظور] ناطِق به این معنی و شاهد آن است

 بعد.به  ۳۹، ص»)چه باید کرد؟«(فصل » عرض اخبار اصول...«در بارۀ این حدیث مراجعه شود به  -٢
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ساختن او بر أّمت نبوده، زیرا پر واضح است که قرآن انسان نیست تا بتواند زمام أمور مسلمین را بر 

 مردم آن ص عهده بگیرد! بنابراین حدیث گویای آن است که رسول خدا
ِ

 رجوع
ِ

دو را به عنوان مراجع

الع از مسائل شریعت آخرالّزمان معّرفی
ّ

کبر دانستِن قرآن کریم و عطِف  برای اط  با ثقِل أ
ً
فرموده و ثانیا

گیرد. در  عترت به قرآن مردم را داللت فرموده که عترتی منظور است که هیچگاه از قرآن فاصله نمی

کاء به همین قول، خبر مذکور را 
ّ
نتیجه اگر خبری از عترت به ما رسید که با قرآن موافق نبود باید با ات

نَ نپذیریم   و در خبر ذکری از اینکه دوازده اماِم منصوب من الله داریم، نیست. اهللاِ التَّوفِيقومِ

[أهل بیت] به حالل و حرام و أحکام شرع بر ما  هقدر که از علم طائفگوید آن می» ابن قبه« -١٦

آشکار گردیده از غیرایشان بر ما ظاهر نگردیده است. همیچنین همواره أخباری وارد گردیده که یکی 

رسیده و چون او در  ÷ از آنها بر خالفِت دیگری تصریح کرده تا اینکه به حضرت عسکری

رِ النَّصَّ واخلَلَفَ بَعدَ « گذشت و [بنابراین آیا اعتراف  »بر کسی پس از خود تصریح نکرد« »هُ ملَ يُظهِ

اند که حضرت عسکری فرزندش را به عنوان ُجّحِت  کنید أخباری که أمثال مجلسی نقل کرده می

بعداز خود معّرفی کرده، دروغ است؟!] به کتب پیشینیان خود رجوع کردیم و دیدیم که آنها پیش از 

شود  اند که او از میان مردم غائب و مخفی می ی روایاتی آوردهغیبت دربارۀ جانشیِن حضرت عسکر

شوند و دانستیم که گذشتگان ما علم غیب نداشتند و  و شیعیان دربارۀ او اختالف کرده و حیران می

گاه کرده گوید: أمر  می اند.....الخ. همچنین  أئّمه با خبری که از پیغمبر داشتند آنها را از این موضوع آ

شود بلکه با دلیل و برهان  رف قبول اینکه پیامبر عترت را خلیفه قرار داده، درست نمیإمامت به ِص 

گوید ما به آنچه  شود [یعنی همان چیزی که خودش با آن میانۀ خونی ندارد!!] سپس می درست می

اند که هریک از  کنیم که از گروهی روایت کرده اند، استناد واستدالل می گذشتگانمان روایت کرده

و.... و لذا ما امامت آنها  ÷ ماماِن عترت بر امام بعدی تصریح کرده تا رسیده به حضرت صادقا

صحیح دانستیم به سبب آنکه علمی در دین و فضائلی نفسانی از آنان  -ونه سایر افراد عترت را-را 

گردیده و آن] در همۀ بالد منشر  اند و [خبر آشکار شده که دوست و دشمن از ایشان دانش آموخته

گاه اند و با علم [= برترِی علمی] است که امام از مأموم و متبوع از تابع معلوم  ناقلیِن أخبار از آن آ

شود... زیدّیه دلیِل فارقی که اماِم از عترت را از سایر مشمولیِن عنوان عترت جدا سازد ندارند  می

است بر جانشین خود و ظهور علم به مگر آنکه پناه آوردند به همان دلیِل فارق ما که تصریح امام 

 حالل و حرام در او!!.

دلیل عرضه نکرده  ُجز چند اّدعای بی -اگر نگوییم دروغ-در اینجا » ابن قبه«طبق معمول 
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پرسیم  گوید علمی که از أئّمه ظاهر شده از سایرین دیده نشده است!!! می )!! أّول آنکه می١است(

حضرت جواد یا هادی یا عسکری بر تو ظاهر شد که نظیر آن را در َبیَنَک َو َبیَن الله چه علمی از 

و یا  -از منقوالت او جمع آوری شده» مسند اإلمام زید«که کتاب  -» :زید بن علی«جناب 

طبری، یا مالک یا شیبانی، یا شافعی یا أوزاعی دیده نشد و همین سبب گردید که آن سه بزرگوار را 

 م ندانی؟!.امام بدانی أّما اینها را اما

: نصوصی که بنابه اّدعای تو داللت دارد امامی، اماِم پس از خود را معّرفی کرده به هیچ وجه 
ً
ثانیا

عرض «اصول کافی که در  ١٣١یا  ١٢٦یا  ١٢٥معتبر نیست!! اگر خواننده به عنوان نمونه به باب 

یک حدیث صحیح درآنها ایم مراجعه کند، خواهد دید که حتی  آورده» اخبار اصول بر قرآن و عقول

 آورد!!. این موضوع را به روی خود نمی» ابن قبه«شود!! ولی جناب  یافت نمی

: أحادیثی که از قول رسول خدا
ً
 آخرالّزمان در کتب أهل سّنت نقل شده  ص ثالثا

ِ
دربارۀ مصلح

که هزار ودویست » محّمد بن الحسن العسکری«صرف نظر از ضعف روایات، تفاوتهای زیادی با 

سال عمر کرده، دارد و با او منطبق نیست و آنچه در کتب ما دربارۀ قائم آمده بیساری جعِل ِفَرِق 

ها علمای ما تعدادی از آنها را  اند ولی بعد دیگر است که برای قائِم مورد پسند خود جعل کرده

جمع کردند! حیرت أصحاب أئّمه هم منحصر به  ÷ درزمرۀ أخبار پسر موهوم حضرت عسکری

کثر  ÷ عد از حضرت عسکری نیست بلکه از زمان حضرت باقرب و حّتی قبل از او، بعد از وفات أ

 .خواهی تاریخ را انکار کنی؟! شد!!، آیا می أئّمه واقع می
 : آیا منصفانه است

ً
یا » زید بن علی«که شجاعت و فداکاری و علم کسانی از قبیل جناب رابعا

.... را از حضرات کاظم یا جواد یا هادی یا عسکری کمتر یا جناب نفس زکّیه و.» یحیی بن زید«

گوییم دلیلی بر کمتر  بدانیم؟ التّبه اصراری بر اینکه علم این بزرگواران بیشتر بوده نداریم بلکه می

بودِن علمشان نداریم. به عالوۀ اینکه اگر مقصود از امامت زمامداری باشد، این عنوان برای کسانی 

تر است. بنابراین ُجز حّرافی و اّدعاهای  حیی که قیام و جهاد کردند، صادقمانند جناب زید و ی

 و مستند نگفته
ّ

 ای!. بالدلیل، کالمی مستدل

: دلیل و برهانی از کتاب و سّنت بر اینکه امام مسلمین منحصر به دوازده نفر است نه 
ً
خامسا

                                           
بيانُ « گردانیم که به مخالِف زیدِی خود گفته بود: در اینجا قول او را به خودش بر می -١ نهُ الصِّ زُ عَ ئٌ اليَعجُ . »هذا شَ

 دلیل] عاجز نیستند!. ها نیز از [اّدعای بی حتی بچه
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اً بیشتر، نیز نیاوردی! ( دّ ل جِ تَأمَّ  ).فَ

ف گوی می» ابن قبه« -١٧
ّ
نوشته است اگر علم دین و خردمندی و فضل و زهد » اإلشهاد«د مؤل

شویم  در دنیا و استقالل در أمر در فردی از عترت جمع شود تابع او شده و با قرآن به او متمّسک می

و چنانچه بگوید اگر این صفات در دو تن جمع شود که یکی طرفدار زیدّیه است و دیگری طرفدار 

فاق واقع نمی کنی؟ می اقتداء می شیعه، شما به کدام
ّ
شود و حّتی اگر واقع شود، دلیلی  گوییم این ات

سازد که عبارت است از نّصی از امام قبلی یا اینکه چیزی در علم و  واضح آنها را از هم جدا می

 شود.... الخ. دانش او آشکار می

وِم امام خلط کرده و نسبت به از عوامفریبی دست برنداشته و میان دو مفه» ابن قبه«در اینجا نیز 

شویم که اگر علم و تقوی و زهد و.... در  نیز تجاهل کرده است!! لذا یادآور می» بیعت«مسألۀ مهّم 

فین باشند [الفرقان: 
ّ
بیش از یک نفر یافت شد هیچ منعی نیست که هریک ازآنها امام گروهی از مکل

مین است و صفات مذکور و شرائط الزم ] أّمآ اگر مقصود از إمامت قیادت و زمامداری مسل٧٤

کثرّیِت مؤمنین با او   کسی امام است که أ
ً
 بیعتبرای احراز أمامت در بیش از یک نفر دیده شد، طبعا

لکنند. ( اهَ  ).فَالجتَ

بر » مجاهد«گوید اگر مقایسۀ زیدّیه در میان أئّمۀ مسلمین، از باب أفضلّیِت  می» ابن قبه« -١٨

أفضل از » زید بن علّی بن الحسین«صورت باید را درست بدانیم در این ]٩٥[الّنساء: » قاعد«

باشد زیرا حسن جنگ را ترک کرد و زید جنگید تا اینکه کشته شد و برای » حسن مجتبی«حضرت 

بر » زید بن علّی بن الحسین«زشتی و قباحت یک مذهب همین کافی است که بنا به اصولش 

 برتری یابد!!.» حسن بن علّی «

 گوییم  می
ً
: برخالف دروغ تو اقتضای اعتقادات زیدّیه چنان که گفتی نیست زیرا حضرت اّوال

با او دانست و  صرف نظر از جهادش در زمان خلفای راشدین، چون خود را أفضل می ÷ مجتبی

، بارها با معاویه جهاد کرد و پس از اینکه معلوم شد غلبه امکان ندارد، أصحابش را بیعت شده بود

ن نداد. بنابراین آن حضرت به هیچ وجه از مصادیِق قاعدین نیست بلکه از عالیترین مصادیِق به کشت

 زیدّیه نبابه اعتقاداتشان نمی» مجاهد«
ً
جاَهل).» قاِعد«توانند آن حضرت را  است و طبعا

َ
الت

َ
 بشمارند. (ف

 
ً
زیدّیه به چنین تفضیلی اند و با اینکه  : گیرم که دروغ نگفته بودی، آنها که خالف شرع نگفتهثانیا

قائل نیستند تو به دلیلی کدام آیه یا کدام نهی شرعی، تفضیل نوادۀ برادر حضرت مجتبی را بر آن 

 کنی؟!. دانی و آنها را سرزنش می حضرت، قبیح می

 
ً
هداء را افضل می ٩٥پرسیم اگر تو به آیۀ  می ثالثا

ّ
دانی  سورۀ نساء ایمان داری بگو حضرت سّیدالش
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هداء را أفضل می )١(÷ مجتبییا حضرت 
ّ

؟ به )٢(دانی یا حضرت جواد را را؟ آیا حضرت سّیدالش

محّمد نفس «یا » یحیی بن زید«یا » زید بن علّی بن الحسین«کدام دلیل معتبر، حضرت جواد را از 

ل َو ال دانی؟! دانی و او را امام دانسته أما این بزرگواران را امام نمی أفضل می» زکّیه َتأمَّ
َ
ب).(ف َتَعصَّ

َ
 ت

گوید ِامامِت أّمت ُجز با علم به دین و معرفت به احکام شریعت ِرّب  می» ابن قبه« -١٩

العالمین و دانستن تأویِل آیات قرآن نیست(؟!) وتا امروز ما به  هرکه از زیدّیه برخوردیم معتقد به 

ر أساس قواعد و أصول استخراج معنی از ألفاظ قرآن و در أحکام، معتقد به استنباط و اجتهاد [ب

گاهی از تأویل قرآن با استنباط و استخراج معانی ممکن استنباط] است در حالی که شناخت و آ

 بود که:. کنند؟!) و در صورتی ممکن می نیست(؟! آیا مجتهدین شیعه کار غیرممکن می

 
ً
قصود از قرآن به یک لغت و زبان مخصوص نازل شده بود و علمای أهل آن لغت و زبان، م اّوال

دی نازل شده است!.دانستند، درحالی آن را می
ّ

 که قرآن به لغات متعد

 
ً
: موضوعات مجمل بسیاری در قرآن است که تفصیل آنها را ُجز به بیان از جانب خدا ثانیا

 توان شناجت مانند نماز، روزه ،زکات، حّج و.... آنچه از این قبیل است!. نمی

 
ً
فهم مقصود از آن موقوف است به بیان از جانب خدا، بنابراین جائز : در قرآن چیزهایی هست که ثالثا

 
ً
نیست برای فهم مقصود آیات، آنها را حمل بر معنای لغوی [و قرائن لفظی و معنوی] کنیم مگر آنگه قبال

 خواهی تأویل کنی هم در مجمِل آن و هم در مفّصِل آن، أمِر توقیفی نیست!. بدانیم کالمی را که می

ی بگوید آنچه در قرآن بیاِن  تفصیلش از جانب خدا الزم بوده، اعالم شده و رسول چنانچه کس

برای صحابه تبیین فرموده و هرچه قابل استخراج و استنباط بوده به علماء و اگذار شده و ص  خدا

و بدین ترتیب ما از امام معصوم که  )٣(کند بعضی از قرآن بر بعضی دیگر داللت و رهنمایی می

گویید جائر نیست زیرا  دهیم این که می نیازیم جواب می مالت قرآن را بیان کند بیتفصیل مج

بینیم یک آیه از نظر داللت لغوی محتمل دو معنای متضاّد است که قابلّیت دارند ُحکم شرعی  می

م حکیم با کالمش دو ُحکِم متضاّد را اراده کند!.محسوب شوند درحالی
ّ
 که جائر نیست متکل

 یک معنی بر معنای دیگر و عدول از یکی از  اگر بگویند
ِ

منکر ندارد که در قرآن دلیلی بر ترجیح

                                           
 بنا به قول اوست. توّجه داشته باشید که او در محاّجه با زیدّی، حضرت مجتبی را تارک جنگ شمرده است و سؤال -١

 .۱۳۰، باب»عرض اخبار اصول....«ر.ک.  -٢

نهج البالغه، ما قول آن حضرت را دربارۀ قرآن، در بندششم  ۱۳۳در خطبۀ   یعنی همان قول امیرالمؤمنین -٣

 ایم. آورده» ابن قبه«جواب به همین شبهه 
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م از آن را درک 
ّ
معانی، موجود است که علما با تدّبر [ودرنظر گرفتن قرائن و شواهد] مراد متکل

ا قابل کنیم : دلیل موجود در قرآن ی شود ما به این بیان قول تو را انکار می کنند. در جواب گفته می می

تأویل است یا نیست. اگر قابل تأویل باشد که دلیل و شاهد شما نیز مشمول همان اشکال ماست و 

اگر قابل تأویل نبوده و تصریح بر مراد است و بر أحدی از علمای لغت دانستن مقصود مشکل 

 عقل منکر چنین کاری نبوده و بر حکیم چنین سخن گفتن پسندیده و روا است لیک
ً
ن نیست طبعا

کنیم [به نظر ما شما أهل تدّبر در قرآن کریم نیستید بلکه فقط سعی  چون ما در قرآن تدّبر می

بینیم چنین نیست و اختالف در تأویل آیات  کنید پسنِد خود را به آیات قرآن تحمیل کنید] می می

آیات دیگر میان علمای دین و لغت پا برجاست و اگر آیاتی بود که به صورت قطعی و تأویل ناپذیر، 

کنند از معاندین بودند و کشف أمر آنها به  کرد علمای لغت که با آن وجه مخالفت می را تفسیر می

بود تا معلوم سازد تأویل آنها، خروج از داللت لغوی از نظر أهل زبان است  اندک کوششی میّسر می

ی دیگر حمل کنی از [مشکلی درمیان نبود] زیرا اگر کالمی را که محتمل المعانی نیست بر معنای

ف و خروج کرده
ّ
ای، حال شما گروه زیدّیه یک آیۀ مورد  موازین زبانی که بدان بیان شده، تخل

اختالف علما را به ما نشان دهید که در قرآن دلیل صریحی بر ترجیح یک رأی بر آراء دیگر موجود 

ر دلیل است بر اینکه قرآن محتاج متر
ّ

راست و همین تعذ
ّ

ِجِم خاّصی است که مراِد باشد. این متعذ

خداوند متعال را بداند و مارا از آن خبر دهد و این موضوع بر من روشن است! [به نظر نگارنده 

 ام بر من روشن است!]. گفت و این دروغها که به قصد عوامفریبی گفته درستتر بود که می

: با اینکه در  میدارد و إال خودش  نمی از دروغگویی دست بر» ابن قبه«متأّسفانه 
ً
داند که أّوال

 آرامی یا سریانی  -قرآن کریم مفرداتی از قبائل مختلف قریش و یا مفرداتی که أصل غیر عربی
ً
مثال

، آمده أّما هیچ عربی قرآن کریم را غیرفصیح ندانسته بلکه حّتی آن را )١(دارند  -یا فارسی یا....

ر:  مسحور کننده خوانده
ّ
ِث

َّ
با این دروغ فقط خود را رسوا کرده که تجاهل » ابن قبه« ] و٢٤اند! [الُمد

های قریش بوده،  کرده استعمال یک لفظ و یا رعایت یک قاعدۀ نحوی که مختّص یکی از تیره

د نازل شده. آیا بالتشبیه هیچ عاقلی به  موجب نمی
ّ

شود که بگوییم قرآن به لغات وزبانهای متعد

د  می» اهنامهش«ِصرف وجوِد چند کلمۀ غیرفارسی در 
ّ

گوید که شاهنامه به لغات و زبانهای متعد

؟!.نازل شده!!  لُونَ  أَفَالتَعقِ

                                           
 مأنوس و مفهوم بوده و.... برای عربهای معاصر» ابریق«یا » کنز«مفردات مذکور از قبیل -١

ً
جاَهل). پیامبر کامال

َ
الت

َ
 اند. (ف
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ٓ ﴿آیا تو قرآن را قبول داری که فرموده:  رۡ  َوَما
َ
َ  ۦِمهِ قَوۡ  بِلَِسانِ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن َناَسلۡ أ  ِ�ُبَّ�ِ

پیامی] به زبان قومش با [آیین ما را] بر و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر [با «]؟ ٤[ابراهیم:  ﴾...لَُهمۡ 

گفتند ما کالمت را  نمی ص دانی که مشرکین هم به رسول خدا و آیا نمی ».ایشان بیان نماید

فهمیم بلکه رسالت آنحضرت را قبول نداشتند؟! کسی تردید ندارد که قرآن به زبان قبیلۀ بزرگ  نمی

عراء:  ١٠٣عربی روشن و شیوا [الّنحل:  قریش نازل شده، چنانکه قرآن نیز خود را به زبان
ّ

و الش

مر:  ﴾ِعَوجٖ  ذِي َ�ۡ�َ ﴿]. و ١٩٥ معّرفی کرده است بنابراین عاِلم  .»شیوا و بدون ناراستی«]. ٢٨[الزُّ

فهمد. چنانکه بسیاری از غیرعربها بر قرآن کریم تفاسیر مفّصل  قرآن را می معنایبه زبان عربی 

اند که مورد توّجه عربها قرار دارد مانند زمخشری، فخررازی، مودودی و...... بنابراین با این  نوشته

 ماند!. دروغ که گفتی، روسیاهی بر تو می

 : أّما اینکه گفته
ً
  ای یک آیه از نظر داللت لفظی و ثانیا

ً
لغوی محتمل دو معنای متضاّد است قطعا

ای برای ترجیح یک معنی بر معنای دیگر و عدول  در مورد آیات أحکام نیست که هیچ نوع دلیل یا قرینه

ای ولی  از معنای دّوم، نداشته باشد!! البّته تو عوامفریبانه ُجز اّدعا کاری نکرده و حّتی یک نمونه نیاورده

تو آشکارتر شود! -و در نتیجه عدِم ُحسِن نّیِت  -تر و دروغ تا مقصود ما روشن کنیم ای ذکر می ما نمونه

 در مسأل
ً
توان تیّمم کرد یا خیر؟  ) هم می١غبار( تیّمم میان علما اختالف است که آیا بر سنِگ بی همثال

 عاِلِم منصِف غیرمتعّصب می
ً
نهُ «تواند با آیاِت قرآن به جواب برسد و  طبعا مائده را  هورس ٦ هدر آی» مِ

 معنای خاک در مسأل قرینه
ِ

نساء را  هسور ٤٣ همنظور، بشمارد و ابهام و اجمال آی های برای ترجیح

نهُ «مرتفع سازد. زیرا  نهُ «رساند که باید جزئی از مورد تیّمم به تیّمم کننده برسد و إال  می» مِ لغو » مِ

 کردی. إال شواهدی برایش ذکر میتو فقط اّدعاست و  ه. بنابراین این بهان)٣) (٢(خواهد بود

                                           
 چون غبار روی سنگ مشمول معنای خاک (غیرسنگ) خواهد بود. -١

 .۱۳۰، باب»عرض اخبار اصول....«ر.ک.  -٢

مخفی نماند که منظور ما از انصاف و عدم تعّصب آن است که کسی در اظهار نظرخود دالئل و قرائن بیشتری  -٣

و هیچ یک از اصول را نادیده نگذارد و یا از سایر آراِء مخالف اصول کمتری را نادیده گرفته باشد و عرضه کرده 

حّتی اإلمکان برای عدول از یک أصل نیز دلیلی ارائه کند. بنابراین هر قولی که مّتکی به دلیل و شواهد و قرائن 

باعزمتر و ال بیشتر بوده و کمتر اصلی را نادیده گرفته باشد منصفانه
ّ
 در نمون اإلت

ً
باال عاِلمی که تیّمم  هتر است. مثال

مائده را نادیده گرفته و شأنی برای آن قائل نشده  هسور ۶ هدر آی» ِمنهُ «شمارد در واقع وجود  بر سنگ را جائز می

وی و هم داند مانند عاِلم مخالف هم اصل تقّید به داللِت لفظی و لغ اّما عالمی که تیّمم بر سنگ را جائز نمی
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أّما اگر مقصود تو غیر از آیات األحکام باشد اّدعایت رسواتر است زیرا خالف نیست که تفصیل 

در غیر آیات األحکام مطلوب نبوده و ِصرف ایمان اجمالی رافع مسؤولّیِت مؤمن است، بنابراین 

ِن إلهی لزومی ندارد و اّدعا ل و ُمَبِیّ ِصّ
َ

ی تو زائد است! عالوه بر اینکه اگر قرآن چنین مترِجم و ُمف

 آوردند؟!. است پس چگونه عربها پس از شنیدن آیاِت إلهی و قبل از ترجمه و تأویل پیامبر ایمان می

 میان علمای شما شیعیان که دارای یازده 
ً
ِن إلهی رافع مشکل بود طبعا : اگر مترِجم و ُمبِیّ

ً
ثالثا

که درمیان بود درحالی اید، نباید اختالفی در تفاصیل أحکام موجود می همترِجم و مبّین مراِد إلهی بود

خود را  هعلمای مذهب شما، اختالف از سایر مذاهب کمتر نیست!! آیا مترجمیِن إلهِی شما وظیف

 اند؟!!. درست و کامل انجام نداده

: تو در زمان غیبت با عالم زیدی محاّجه می
ً
و مبّیِن إلهی تا این کنی اگر احتیاج به مترِجم  رابعا

اندازه ضروری است پس غیبت، معارض با این ضرورت است! شما نیز به مهدی دسترسی ندارید 

سازی؟ بگو تا ما نیز در رفع این نیاِز ضروری مانند تو  پس چگونه این نیاِز ضروری را مرتفع می

آنها استخراج معنی یا استنباط ظاهِر قبلی مراجعه و از  هعمل کنیم! آیا ُجزاین است که به أخبار أئّم 

ُجرُّ َو بائِ ک کنند؟!! باُؤ  کنی؟! یعنی مشابِه همان کاری که سایر مذهب می حکم می
َ
ُجرُّ ؟!. یت

َ
 الت

قبلی برای رفع حوائج شرعِی امروز ما کافی است یا خیر؟ اگر بگویی کافی است  هآیا أخبار أئّم 

 نیازی به مهدی نخواهد بود و اگر کافی نی
ً
ست پس مهدی نباید غیبت کند و إال حّجت بر ما طبعا

غیبت دلیل قاطع است بر اینکه اّدعای رسد. و به نظر ما  تمام نشده و هدایت به تمامّیت و کمال نمی

ِن إلهِی شریعت پس از رسول خدا «شما بر   (فالتجاهل). ، باطل بوده است!.»صلزوم ُمَبِیّ

: تو به عالم زیدی گفته
ً
 اجمال ای که اگر  خامسا

ّ
دلیل موجود در قرآن برای فهِم مراِد قرآن یا حِل

ای دیگر، قابِل بیش از یک تاویل یا تفسیر باشد، مشمول همان اشکال ما خواهد بود و از  و ابهام آیه

ِن  عالم زیدی پنهان کرده ای که شما معتقدید احادیِث ائّمه که شما آنان را به دیگران، مترِجم و ُمَبِیّ

شما نیز مشمول  هو بنابراین کالم أئّم  )١(کنید، ُمسَتصَعب (= بسیار صعب) است عّرفی میمراد قرآن م

                                                                                                           
حضرت را رعایت کرده و هم برخالف عالم مخالف، برای و اصحاب آن ص اصل توّجه به عمل رسول خدا

کاء بیشتری » ِمنهُ «وجود  
ّ
در آیه شأنی قائل شده و آن را نادیده نگرفته است بنابراین او در ترجیح خویش نقاط ات

موارِد اختالف، قانون باال لحاظ شود، اختالفات موجود  هاز مخالف خود، دارد. (فتأّمل). به نظر ما اگر در هم

 احکام اگر از میان نرود، بسیار بسیار کمتر خواهد شد.  هدر زمین

 .۱۵۹باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«در این مورد رجوع شود به  -١
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که قرآن خودرا آسان معّرفی کرده و عرِب همان اشکال و ایراد تو بر عالم زیدی است! درحالی

ای ما آورده بر ص اند که قرآنی که رسول خدا معاصر پیامبر را خطاب قرار داده و آنها نیز اّدعا نکرده

کند  را بدون استنثناء مخاطِب خود شمرده اثبات می» ناس«مفهوم نیست و البّته همین که قرآن کریم 

سخن نگفته و » نادره هدّر «شمرده. اگر من درمیان ایرانیان امروز به زبان کتاب  که خود را مفهوم می

ُجز چند تن از اساتید را مخاطب خود بدانم عیب از کار من است زیرا در واقع مخاطِب من » ناس«

ام (با توّجه به اینکه  را مخاطب خود شمرده» ناس«ادبّیات نیست ومن به خطا  هبسیارمجّرب دانشکد

کند) یا باید بگویم ای  خالف نیست که خدای رحماِن رؤوِف رحیِم لطیف، تکلیف ما الُیطاق نمی

ام، مرادم را فقط از آنها بپرسید!!  گفتهادبّیات  همردم من کالمی برای چند تن از أساتید مجّرِب دانشکد

 را بدون استثناء مخاطب قرار داده، چنین کاری کرده است؟.» ناس«آیا دلیلی دارید که خدایی که 

کرم را فرستاده  ص آیا به نظر شما ُمنِزِل قرآن که برای تفصیل و تبیین مجمالت کالمش رسول أ

ت بیست و سه سال با قول و فعلش و آن
ّ

به تبییِن شریعِت إلهی و تفصیِل مجمالِت دین حضرت مد

به أصحاب مشغول بوده و به همان صورت که توحید و معاد و نبّوت را به أصحاب اعالم فرموده، 

غدیر معّرفی نفرموده،  هلزوِم حضور فردی را به عنوان مترجم و مبّین رسمی مراد خدا، حّتی در خطب

 چ
ً
 اید؟!!. نین عنوانی برای أئّمه تراشیدهکارش ناقص بوده؟! یا اینکه شما بعدا

: اگر آیات قرآن یکدیگر را توضیح نداده و تبیین نمی
ً
 ÷ کنند، چرا حضرت علی سادسا

هُ بِبَعضٍ وَ ي«فرموده:  ىل بَعضٍ ينطِقُ بَعضُ هُ عَ دُ بَعضُ برخی از (قرآن) از برخی دیگر سخن گفته « »شهَ

لِمیزان«) و سبب شده صاحِب ١٣٣ هالبالغه، خطب. (نهج »و بعضی از آن گواه بعضی دیگرست
َ
» ا

کاء به همین أصل، تفسیر قرآن بنویسد؟!!.
ّ
 گمراه شده و با ات

در محاّجه با عالم زیدی همان أقواِل ُسست و » ابن قبه«محترم الزم است بدانیم  هخوانند

ای اجتناب از جمع کرده، تحویل داده است! بر» کافی«ضعیفی را که کلینی در أبواِب مختلِف 

 ٥١(ابواب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«تکرار، ضرور است که مراجعه شود به تحریر دّوم 

 ).٨، حدیث ٦٥و باب  ٨٠و  ٥٩و 

گفته خدا مهدی را چگونه بر کسانی » اإلشهاد«گوید اینکه صاحب کتاب  می» ابن قبه« -٢٠

شود که در  گیرد؟! به او جواب گفته می د و گواه میکه ایشان را ندیده و آنها را أمر و نهی نکرده، شاه

پنداری نیست!! (پس به چه معنایی است؟! چرا  نزد امامّیه شهید (یا شاهد) بدان معنی که تو می

گاه گویی؟!) و اگر امامّیه را (با این انتقاد) نکوهش کنی می معنای آن را نمی ساز که  پرسیم پس ما را آ
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شناسد، مشمول  امام و شاهد و گواه بر خلق، کیست؟! اگر بگوید او را نمی امروز از میان افراد عترت

و  –گوییم ما  شود که از ما کرده و اگر کسی را نام برد و گفت فالن، امام است می همان انتقاد می

شناسیم (و به ما أمر و نهی نکرده) پس  ایم و او را نمی که تاکنون حّتی رویش را ندیده –سایرین 

 مام و گواِه خدا بر ما باشد؟.... الخ.چگونه ا

 وارد است که گفته امام باید مشهود و مرئّی و میان مردم 
ً
 و یقینا

ً
اشکال عالم زیدی به امامّیه قطعا

فین از او قرآن و احکام شریعت و قوانین اسالم را بیاموزند. این 
ّ
حاضر و در دسترس آنان باشد تا مکل

ً◌ کسی که احدی از  منصف در آن تردید نمیمطلبی است بسیارواضح که مسلمان 
َ
کند و اصوال

گشایی در  او را نبینند و چیزی از او نیاموزند و هیچ راهنمایی و گره -حّتی مجتهدین-مردم 

معضالِت أمور مختلِف جامعه از او نگرفته و هیچ اثر و خاصّیتی از او به دست نیاید در حکم 

 أفالتعقلون؟.رهبر و گواِه إلهی بر خلق باشد؟!!  توان معدوم است و چنین امامی چگونه می

 بیعتأّما چنانچه شرائط به صورتی درآمد که مؤمنین امامی واجد شرائط را قبول نکرده و از طریق 

ُرِق دیگر حکومت و قدرت را به دست گرفتند دلیل نمی
ُ

شود  او را مشروعّیت ندادند و اشخاصی از ط

که بگوییم البد در پس پرده امام معصومی هست أّما غائب و نامرئی است!! بلکه واقعّیت آن است که 

اختیارِی اکثرّیِت حاکم مذکور امیر و قائدی نامشروع است که إمامت و إمارتش را با بیعِت آزادانه و 

فین واجب است که او را از سریر سلطه به زیر آورند و هرگاه امامی 
ّ
مؤمنین کسب نکرده و لذا بر مکل

 او امام مشروع 
ً
واجد شرائط ظاهر شد و قدرت را از طریِق بیعِت اکثرّیِت مؤمنین به دست آورد طبعا

ی نکرده حّق امر 
ّ

جاهل).)١(و نهی داردبوده و تا زمانی که از کتاب و سّنت تخط
َ
الت

َ
 . (ف

اّما اگر گفته شود مقصود از امامت در اینجا راهنمایی مردم به مسائل و احکام شریعت و 

ایم در هیچ زمانی منحصر به یک نفر نبوده  اعتقادات است باید گفت چنین امامی چنانکه بارها گفته

فاقد دلیل شرعی است) بلکه هر فرد زمانها نیز  هنفر برای هم ١٢و نخواهد بود (و انحصار آن به 

بر مردم امامت و أصول و  )٢(شرعی با ذکر دلیلتواند با بیان اعتقادات و احکام اسالم  عالم مّتقی می

 أحکام دین خدا را بیان کند.

که به مغالطه معتاد است در اینجا هم دست برنداشته و تجاهل کرده » ابن قبه«واضح است که 

 بر آنها امام است گرچه بر که اگر عالمی مّتقی د
ً
ر أندونزی مردم را به کتاب و سّنت هدایت کند طبعا

                                           
(فصل پنجم و » ح الجنان با قرآنتضاّد مفاتی«آن باید رجوع شود به  هدربار  بیعت و رأی امیرالمؤمنین هدربار -١

حاد«) و ۳۴۱و ۳۴۰ششِم باب دّوم مفاتیح، ص 
ّ
 .۲۹و ۲۸ص » شاهراه ات

 تا مردم بتوانند دالئل و مدارک او را با دالئل و مدارک سایرین مقایسه کرده و کورکورانه تقلید و تبعّیت نکنند! (فتأّمل). -٢
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ای  مردِم مراکش امام نیست و ِبالَعکس و این موضوع هیچ ارتباطی به مهدی نداردکه درهیچ نقطه

ب نیست!! مطلب دیگر  هازکر
ّ
زمین دردسترس نبوده ودرسراسر عالم أثری مثبت یا منفی بر او مترت

را قرآن گواهان وشهداء ذکر مؤمنین واقعیه ه و شهید منحصر به امامان نیست بلکه همآنکه گوا

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  فرموده چنانکه می َّ�  ْ ِ  َءاَمُنوا ِ ٱب ْوَ�ٰٓ  ۦٓ َورُُسلِهِ  �َّ
ُ
يُقوَنۖ ٱ ُهمُ  �َِك أ ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا  ءُ لشُّ

جۡ  لَُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ 
َ
اند  و کسانی که ایمان به خدا و رسوالنش آورده«]. ١٩[الحدید:  ﴾َونُورُُهمۡ  رُُهمۡ أ

یقان و گواهان نزد پرورگارشان
ّ

توّجه به مطالب . »اند برای ایشان است أجرشان و نورشان ایشان همان صد

 سازد. را آشکار می» ابن قبه«اعتبارِی بسیاری از هیاهوها و فریبکاریهای  فوق بی

گوییم که  ب امامّیه احکام منصوص است، البّته بدانید که ما نمیگوید در مذه ابن قبه می -٢١

جزئّیات، ُحکِم منصوص موجود است که نیازی به تأّمل نداشته باشد بلکه نّص بر  هدر هم

اجماالتی هست که هرکس آنها را بفهمد، احکام را بدون قیاس و اجتهاد(؟!! ـ بگو مجتهدیِن شیعه 

گوییم  گوید امام علمی دارد غیراز آنچه ما (= امامّیه) برای امام خود میفهمد و اگر  اند؟) می چه کاره

کاء دارند... به او گفته می
ّ
شود آن علم مورد  و یا پیروان شافعی و أبوحنیفه و معتزله و.... بدان ات

إّدعای شما کجاست؟ آیا کسی که دیانت و أمانت او مورد وثوق باشد آن را نقل کرده؟ اگر گفت 

شود ما روزگاری دراز با شما معاشرت کردیم و یک حرف از این علم که  او گفته می آری، به

ای هستید که به تقّیه قائل نیستید، پس علمش کجاست؟  گویید، نشنیدیم و شما و امامتان طائفه می

چگونه از جانب او إظهار و منتشر نشده؟ ما چگونه مطمئن شویم که شما نیز به امامتان دروغ 

اند... و آنچه امامّیه  دروغ بسته ÷ کنید امامّیه بر حضرت صادق د همچنانکه شما اّدعا میای نبسته

ابین است... اگر این  حضرت نقل کردهاز آن
ّ

اند دروغ است و کتبی که در دست آنهاست تألیف کذ

آنچه اّدعای شما ممکن باشد پس چرا ممکن نباشد که امام شما بر مذهب ما (= شیعه) بوده باشد و 

 أصل باشد!!. اید، جعلی وبی شما از قول امامتان حکایت کرده

بر  »/ زید بن علّی «: صرف نظر از قطعّیات تاریخ حّتی أحادیث امامّیه داللت دارد که جناب أوال

داللت دارد آنجناب به » کافی« ٥٩باب  ٥کنی که حدیث  مذهب إمامّیه نبود، چرا تجاهل می

 .)١(معتقد نبود ÷ رت باقرمنصوصّیِت إلهِی برادرش حض

 
ً
اند، باید از تجاهل به  : برای اینکه مطمئن شوی که آنها برخالف شما بر امامشان دروغ نبستهثانیا

اند و اگر  اند، سایر مسلمین نیز نقل کرده این مطلب دست برداری که آنان آنچه از قول امامشان گفته

                                           
 مراجعه شود.» عقولعرض اخبار اصول بر قرآن و «به باب مذکور در  -١
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کثرّیت  بودند، گفته  دروغ بافته افتاد. مگر آنکه از فرط تعّصب  مسلمین مخالف میهایشان با قول أ

کثرّیت دروغ می ّیت راست می بگویی أ
ّ
 گوییم!! که البّته از تو بعید نیست!. گویند و فقط ما أقل

 
ً
بزرگوار شیعه از أصحابشان که در کتب خودتان ثبت شده، معلوم  هأئّم  ه: از شکوه و گالیثالثا

بیشتر از زیدّیه است. علمای بزرگ شما از قبیل مجلسی شود احتمال دروغگویی از جانب شما  می

اند و این خود دلیل است بر اینکه اعتبار مروّیات شما کمتر  ندانسته» صحیح«اکثر احادیث کافی را 

، ٥٩و باب  ٢٨تا  ٩(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«تحریِر دّوِم  هاست. ما در مقدم

ری دربار«فصل 
ّ
 ایم، مراجعه شود. حقیقت را آشکار کرده») همظلومّیت أئّم  هتذک

 
ً
: این اّدعای شما که در مذهب إمامّیه أحکام منصوص است.... الخ. با غیبت امامتان بر باد رابعا

» اصول فقه«رفتند یعنی علم  رفت و علمای شما مجبور شدند همان راهی را بروند که سایر ِفَرق می

گرایی با آن  نی همان کاری که سالها به سبب تعّصب و فرقهرا أخذ کرده و به اجتهاد پرداختند! یع

آموخته بودند به این راه  ص کردید أّما سایر ِفَرق قبل از شما چنانکه از رسول خدا مخالفت می

خواست او را به َیَمن اعزام کند از او پرسید: در آنجا  رفتند. چنانکه در خبر معاذ آمده وقتی پیامبر می

ی؟ عرض کرد: بنا به کتاب خدا، پیامبر پرسید: اگر ُحکمش در کتاب خدا نبود، کن چگونه ُحکم می

خدا. پیامبر پرسید : اگر ُحکمش در سّنت هم نبود، چگونه ُحکم کنی؟ گفت: به سّنت رسول چه می

 کنم. پیامبر خدا را شکر گفت و او را تأیید فرمود. کنی؟ گفت : به عقل و رأی خودم رجوع می می

 
ً
شود بگو اماِم شما جزئّیاِت  گویی امام علم غیب ندارد و به وی وحی نمی که می : توخامسا

گیرد؟ در این صورت سایر بزرگان  داند؟ آیا ُجز این است که از کتاب و سّنت می احکام را چگونه می

عی بودند که علم خود را از کتاب و سّنت می هو أئّم 
ّ

گیرند و همچنانکه مجتهدین شما  اسالم نیز مد

ایم ما باید از فتوایی  با هم اختالف فتوی دارند آنها نیز عاری از اختالف نیستند. و چنانکه بارها گفته

 نسبت به مذهب آباء و اجدادِی خود طرفداری 
ً
پیروی کنیم که دالئل و براهین قویتر دارد و صرفا

بِيَّة.نکنیم.  صَ نَ العَ وذُ بِاهللاِ مِ  نَعُ
کاذیِب  آن  هبدانچه گفته شد، منحصر نیست و نگارنده فقط چند نمون» ِابُن ِقَبه«البّته خطاها و أ

گذارم که بیش  محترم می هتحقیق و تفّحص خوانند هرا برای تنّبه خوانندگان ذکر کردم و بقّیه را برعهد

ری خاتمه می
ّ
 دهم. از این توان تفصیل ندارم و کتاب را با تذک

           *                      *           * 





 

 

 

 

 

 

 

ت
ّ
ل نرفته و خدایی  جای بسی تأّسف است که مل

ّ
ر و تعق

ّ
ها همواره فریب خورده و به دنبال تفک

قادر است و خود فرموده مرا جا حاضر و ناظر و به همه چیز  که ایشان را غرق نعمت نموده و همه

ترم و فرموده از من حاجت بخواهید که من از هرکس به  بخوانید که من از رِگ گردن به شما نزدیک

گاه د  هترم، چنین خدایی را گذاشته و از بند شما مهربانتر و از حال شما آ
َ

فرضی او حاجت و یا َمد

گاه می كني«دانند!!! و لذا  تر می زدیکتر و ن تر و مهربان طلبند! گویا او را از خدا آ » یا مهدی أدرِ

 دانند!!. کردند، چیز بدی نمی گویند! گویا شرک به خدا را که انبیاء با آن مبارزه می می

یان أمور که از دسترنج مردم نان می
ّ

خورند و باید خیرخواه آنان باشند، به  از طرف دیگر متصد

» پهلوِی «دارند! چنانکه  ا در جهل و خرافات نگاه میجای خیر خواهی، مردم را فریب داده و ایشان ر

گفت: امام زمان کمر مرا بسته و چون از اسب افتادم مهدی مرا  می  دّوم نیز برای فریب دادن مردم

یان پس از او نیز برای فریب دادِن افراد نظامی و
ّ

تشویق  جنگجویان و گرفت و حفظ نمود!! متصد

فیدپوش نموده و بر اسب سفید نشانده و آنها را به عنوان مهدی به جنگ، اشخاصی را س هآنها به ادام

 گوید: اند!! اینجاست که شاعر می جبهه فرستاده

ـــــا ـــــی مـ ـــــه دوای درِد پنهانـ  دردا کـ
 

 پریشــــانِی مــــا هافســــوس کــــه چــــار 
 

ــت ــانی اس ــت کس ــتهدردس ــه پنداش  اند ک
 

 آبــــادِی خــــویش را بــــه ویرانــــِی مــــا 
 

ر بروند و حّجِت باری، دنیا تا بوده، 
ّ
ل و تفک

ّ
تها باید خود بیدار شوند و به دنبال تعق

ّ
چنین بوده و مل

اندارِن مذهبی از خدا بترسند و به این مردم رحم کنند. إلهی عقل و قرآن را رها ننمایند و امید
ّ
 است دک

معذور در خاتمه از خواننده انتظار داریم اگر در این کتاب قصور و اشتباهی مالحظه کرد ما را 

دارد زیرا ما آن را در زمان پیری و افسردگی و با عجله نوشتیم، در زمانی که امیدی به هدایت مردم 

ی را اظهار کند هزاران تهمت و افتراء به او می
ّ

دهند!!  زنند ولی جواب منطقی نمی نیست و هرکه حق

ی و اجاب ةً دینی و َمعِذَر  هاّما برای رضای خدا و انجام وظیف ت درخواست چند تن از برادران إلی َرِبّ

ایمانی، چند روز به نوشتن این مختصر اقدام نمودیم گرچه از نقائص آن ناراحت بودیم سپس در 

ت ÷أّیاِم خانه به دوشِی پس از زندان، به قدر میسور در 
ّ
اصالح و تکمیِل آن کوشیدیم ولی به عل
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 هن و عدم دسترسی به کتابخانبیماری ناشی از زندان و ضعف پیری و مأیوس بودن از مسؤولی

شخصی و فقدان امکانات، بیش از این در تنقیح و تکمیل این کتاب، توفیق نیافتیم أّما به درگاه 

تها کتبی بهتر از  خدای متعال دعا می
ّ
کنیم که جوانان فکور تحقیق ما را ادامه دهند و برای بیداری مل

بَّ العالکتاب حاضر تألیف کنند.   .منيـَآمنيَ يا رَ
 :در ختم کتاب أشعار ذیل مناسب است

 ما بـر سـر عهدیــم کـه دادیـــم خـــدا را  
 

 همـت نبــود در ســرِ مـا غیـر وفـــا را    
 

 گفتــا کـه نگوییـد و نخوانیــد  و نیاریـــد  
 

 جز گفتۀ من گرکه صفایی اسـت شـما را   
 ج

 ایــم ار کـــه نگویــــد   ما بنـدة گفتـارِ وي
 

 نسازیـم بـر او مـدح و ثنـا را   از خویـش  
 

 که خود کـرده نیـاریم   وصف آن جز وصفش به
 

 زان سـو نــرود فهمِ بشـر غیـر خطـا را     
 

د واقِبَ الرَّ خافَ عَ بَعَ اهلُد وَ نِ اتَّ ىل مَ المُ عَ السَّ  وَ

يعة ال رةـخادم الرشّ  مطهّ
 الّرضا (برقعی)ابوالفضل ابن
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