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 مصحح ۀمقدم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد و علی 

 آله و صحبه أمجعني، وبعد:
ھستند که ی که بایستی قلب بر آن متکی باشد و اصولھستند ی اصول اعتقاد: اصول

ن اصول بایستی قرآنی، واضح، یشک و تردید در آنھا جایز نیست و دالیل مبتنی بر ا
ق بر یمان و تصدیث ایثابت و غیرقابل تأویل باشند. بنابراین بر قلب الزم است که از ح

 ارکان اسالم و ایمان منعقد شود.
ھـا و مـذاھب  تأمـل کنیـد،  ل اعتقادی بعضـی از فرقـهولی وقتی که در مورد اصو

 یابی که ثابت نیستند و داللت روشنی بر آن ندارند. دالیلی را بر آن اصول می
از جمله، اصول فرقه شیعه دوازده امامی، عقیده امامت اسـت کـه عبـارت اسـت از 

و  سابی طالب اعتقاد به اینکه خداوند دوازده امام را معین کرده که اولین آنھا علی بن
و این عقیده، امامت محور دین و  )١(آخرین آنھا مھدی، محمد بن حسن عسکری، است

 روح آن است.

گویند که امامت بعد از نبـوت از مھمتـرین  ای از شیعیان می گوید: فرقه نوبختی می
 .)٢(باشد امور می

 . )٣(»منصبی الھی مانند نبوت است«و امامت از دیدگاه گروھی دیگر 
ای دیگر معتقدند که امامت از نبوت باالتر و مھمتر است، مثال ھـادی تھرانـی  هو عد

امامت باالتر و مھمتر از نبوت است، چون امامـت مرتبـه سـومی اسـت کـه «گوید:  می
 .)٤( »خداوند متعال بعد از نبوت و خلیل بودن، ابراھیم را به آن مشرف کرده است

آنچه که از روایات پیداست «گوید:  ی میمرجع شیعیان آیت الله العظمی کاظم حائر
 -البتـه بجـز مقـام ربوبیـت  -این است که جایگاه و مقام امامت باالتر از سایر مقامھـا 

 ».است، از مقامھایی که ممکن است انسان به آن برسد

                                                 
 .٧٦مامیة، مظفر ص) نگا: عقائد اإل١(
 .١٩) فرق الشیعة، نوبختی، ص٢(
 .٢١١صولھا، کاشف الغطاء، صأصل الشیعة وأ) ٣(
 .٦٧٦؛ نگا: کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص١١٤ع النبوة صئ) ودا٤(



 ترین دروغ تاریخ عجیب ٢ 
 

گوید: خداوند قبل از آنکه ابراھیم را به عنوان امـام  می ÷گوید: امام ھمچنین می
عنوان دوست برگزید، ظاھر این سخن بر تفوق و برتری مقام امامت بـر برگزیند او را به 

 کند. مقام (بندگی، نبوت، رسالت و والء) داللت می
 .)١(»پس مقام امامت باالتر از مقام نبوت است«گوید:  ھمچنین می

ای بسـیار بـاالتر از درجـه نبـوت  گوید: امامت مرتبـه آیت الله محمد باقر حکیم می
که امامت در درجه باالتری از نبوت قرار داشته باشد بایسـتی ابعـاد و است. پس وقتی 

توانیم بگوییم کـه: امامـت  مسؤلیتھای نبوت با درجه باالتری در او جمع باشد، بلکه می
) به صراحت †نماد پیشرفت و تعالی در حرکت نبوت است...و در روایات اھل بیت (

 .)٢(»قرار دارد آمده است که امامت در درجه باالتری از نبوت
روایت کرده که گفت: اسالم بر پنج اساس بنا شده  ÷کلینی با سندش از ابوجعفر

است: نماز، زکات، روزه، حج و والیت، و ھیچ یک از اینھـا ماننـد والیـت نیسـتند، پـس 
 .)٣(مردم از چھار امر اول تبعیت کردند و این امر یعنی والیت را رھا کردند

روایت کرده است که گفت: سه چیز بـرای  ÷ز صادقھمچنین کلینی با سندش ا
کند؛ نماز، زکات و والیت که ھیچ یک از آنھـا بـدون آن دو امـر دیگـر  اسالم کفایت می

 .)٥(. بنابراین امامت در مرتبه نماز، زکات، روزه و حج و بلکه باالتر است)٤(صحیح نیست
کـات و روزه و حـج را بینیم که قرآن به صراحت و آشـکارا نمـاز و ز در حالی که می

ذکر کرده ولی در مقابل در مورد امامت به مفھـوم شـیعه دوازده امـامی چیـزی ذکـر 
 .)٦(نکرده است

ای خواست که در مورد امامت به یکی از آیات قرآن اسـتدالل کنـد  پس ھرگاه شیعه
کنـد بلکـه  اکتفا نمی کند، بر امامت داللت می به گمانشای که  بینی که به ذکر آیه می

کند، یـا  کند، یا شأن نزول نادرستی را برای آن بیان می حدیثی را نیز به آن ضمیمه می

                                                 
 .٣٠، ٢٨، ٢٦) اإلمامة وقیادة المجتمع ص١(
 .٢٥-٢٢اإلمامة واھل البیت النظریة و االستدالل ص) ٢(
 .٣کتاب اإلیمان و الکفر باب دعائم االسالم، حدیث  ٢/١٨) الکافی، کلینی، ٣(
 .٤، کتاب اإلیمان و الکفر باب دعائم االسالم، حدیث ٢/١٨) الکافی، کلینی ٤(
 .١/٧، وسائل الشیعة ٦٨/٣٣٢، بحار االنوار ٢/١٨) نگا: الکافی ٥(
المنھج القرآنی الفاصل بین اصول الحق «اطالع از تفصیل این مساله مھم به کتاب ارزشمند  یبرا) ٦(

 از دکتر طه دلیمی رجوع کنید.» و اصول الباطل
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کند، یـا بـه آیـه دیگـری کـه ارتبـاطی بـا آن نـدارد،  با استدالل عقلی آن را تقویت می
کنـد ایـن  کند، در حالی که عامل اصلی که تمام این اسـتداللھا را رد مـی استدالل می

ای که به صراحت بر این عقیده داللت کند، خالی است، و ھر کس  که قرآن از آیهاست 
 .)١(یابد در مورد دالیل شیعه دوازده امامی بر امامت تأمل کند، درستی این امر را در می

بـه آسـمان  صبـار ھمـراه پیـامبر ١٢٠ ÷در بعضی از روایت ذکر شده که علی
علی و امامان بعد از او توصیه کرده اسـت کـه عروج کرد و در ھر بار خداوند به والیت 

. و ھر آنچه را که برای تقویت مردم الزم بود بـا )٢(بیشتر از توصیه به فرائض بوده است
. این روایت تعجب فرد )٣(اقرار به امامت برای آنھا محکم ساخت و سپس آنھا را رد کرد

ر آن تأکیـد کـرده در کند که چگونه در قسمت اول اینگونـه بـ جو را بیشتر می حقیقت
ن انکـار را بـه ھمـراه یحالی که نتیجه آن این باشد که از جمله اموری باشد که بیشتر

 دارند...؟!!
. ولـی ھرگـاه در )٤(این بخش کوچکی از جایگاه امامت نزد شیعه دوازده امامی بـود

اه بینی که این دالیـل اصـَال بـا فضـایل و جایگـ مورد دالیل اثبات امامت تامل کنی، می
 امامتی که کتابھای شیعه مملو از آن است، تناسبی ندارد.

ــه امامــت و چگــونگی شــکل ــه امــروز  کســی کــه نظری ــا ب گیــری و قــوت آن را ت
کند و آن این است که قضایای اعتقادی وقتـی  ، قضیه مھمی را درک می)٥(کند بررسی 

قـوی باشـد  ای که مبتنی بر دالیل محکم و ثابت نباشند، ممکن است که امروز عقیـده
شود، و این چیزی است که برای شیعه دوازده  یای منحرف م ل به عقیدهیفردا تبدی ول

 .)٦(امامی اتفاق افتاده است

                                                 
گاھی از دالیل امامت به کتاب ١( از حیدر علی قلمداران قمی که در اینترنت » شاھراه اتحاد«) بری آ

ه کتاب دیگری که به عنوان امامت و خالفت از او منتشر شده است، رجوع کنید و ھمچنین ب
 چاپ شده است، رجوع کنید.

 .٢٣/٦٩؛ بحار االنوار، مجلسی، ٦٠١-٦٠٠) نگا: الخصال ابن بابویه، ص٢(
 .٢٣/٦٩؛ بحاراالنوار، مجلسی، ٣٠٠) نگا: قرب االسناد، حمیری قمی، ص٣(
گاھی از حقیقت ائمه نزد شیعه دوازده امامی به ک٤( تاب مدینة المعاجز از ھاشم بحرانی ) برای آ

 شود. رجوع کن تا دریابی که وقتی که عقل از قرآن دور باشد چگونه خرافات برای او ممکن می
) نظریه والیت فقیه یکی از نظریات در زمنیه امامت است. نگا: کتاب نقد والیت فقیه شیخ محمد ٥(

 ، احمد کاتب.هوالیة الفقیمال الله و کتاب تطور  الفکر السیاسی من الشوری الی 
 ، احمد کاتب.هوالیة الفقی إلیمن الشوری  یالشیع ی) نگا: تطور الفکر السیاس٦(
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ھا انجام  کند مراسم و مناسکی است که در حسینیه چیزی که بر این امر داللت می
مامـت که جزئی از توجه بـه ا -اند  ه به ظلم و دروغ به حسین نسبت دادهک -شود  می

آن را درک کرده و در کتـاب  )١(حسین بن علی م است که عالم شیعی مرتضی مطھری
حماسه حسینی به نقل از نوری طبرسی در کتاب لؤلؤ و مرجان آورده است که: واجب 

شود یـک امـر  است که ما برای حسین عزا و ماتم بگیریم اما ماتمی که امروز انجام می
بوده است که به علت دروغھایی است که به حادثـه جدید است و در گذشته این گونه ن

کربال چسبیده است بدون اینکه کسی آن را آشکار کند، بر ما واجـب اسـت کـه بـرای 
ھایی کـه جسـد پـاکش را ھـدف قـرار  حسین گریه کنیم اما نه به علت شمشیر و نیزه

 .)٢(دادند بلکه به علت دروغھایی باید گریه کنیم که به این واقعه چسبیده است
مطھری از نوری در کتابی که قبًال ذکر کردیم، داستان یکی از علمای ھنـد را نقـل 

گوید: یکی از علمای ھند به من نامه نوشت و از کثرت دروغھایی که  کرده است که می
کرد و از مـن خواسـت  حسین در آن کشور رواج دارد، شکایت میی خوان در مورد تعزیه

کـرد کـه  بدھم. سپس گفت: این عالم ھندی تصور مـی که در این مورد کاری را انجام
دانسـت کـه آبھـای  خوانان بعد از اینکه به ھند رسیدند رواج دروغ کردند و نمـی تعزیه

کثیف از سرچشمه کثیف ھستند و منبع این ماتم دروغین کربال و نجف و ایران یعنـی 
کنـد کـه  مـی . سپس مطھری بعضی از تحریفھا را نقل)٣(خود مراکز اصلی تشیع است

کند. این تنھـا  اند. سپس عوامل تحریف این واقعه را ذکر می واقعه کربالء را زشت کرده
یکی از صورتھای حقیقتی است که تفصیل آن توسط یکی از علمای مذھب ذکـر شـده 

 کند. ن نوع مراسمھا را بیان مییاز ای که غلو و افراط ناش
جایگاه آن را بیان کردیم. این عقیده گردیم که بخشی از  حال به قضیه امامت بر می

شـود. در ایـن رسـاله بـه  به شخصیت مھدی موعود محمد بن حسن عسکری ختم می

                                                 
ھـ در شھر فریمان در استان ١٣٣٨) مرتضی پسر محمد حسین مطھری خراسانی در سال ١(

خراسان و در میان یک خانواده متدین متولد شد سپس به قم مھاجرت کرد و در آنجا شاگرد 
ای از علمای شیعه مانند صدرالدین صدر، محمد داماد و خمینی شد سپس به تھران رفت و  عده

به تدریس مشغول شد و به عنوان استاد در دانشگاه تھران انتخاب شد و بعد از انقالب خمینی 
ھـ در تھران با رگبار گلوله علیه او، ترور ١٣٩٩یکی از اعضای بارز در اداره حکومت بود. در سال 

 .٢/٨١٧شد. تألیفات زیادی به زبان فارسی دارد. نگا: تراجم الرجال، احمد حسینی، 
 .١٣) حماسه حسینی، مطھری، ص٢(
 .١٤-١٣) حماسه حسینی، مطھری، ص٣(
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کنیم. و آنچه که بار دیگر بر آن تأکیـد  طور صریح و آشکار از این شخصیت صحبت می
کنیم این است که قضایای اعتقادی باید مبتنی بر دالیل محکم و ثابت باشند. پـس  می

ت مھدی ھمان آرزوی امـروز شـیعیان و کسـانی کـه خیلـی مشـتاق دیـدار او شخصی
آورند. این شخصـیتی  ھستند، است. ھمان کسانی که اسم او را بدون گفتن (عج) نمی

بـه جوانـب آن  )١(است که در مورد او بسیار سخن گفتـه شـده اسـت. در ایـن رسـاله
اضـل عثمـان الخمـیس پرداخته شده و حقیقت آن روشن شده است که به قلم شیخ ف

نوشته شده است و پیوستی در مورد تفاوت میان مھدی اھل سنت و مھدی شیعه را به 
 .)٢(ام آن افزوده

 به ھر شیعه:
ور شـدن آتـش نژادپرسـتی میـان  کنم که طرح این موضوع باعث شـعله گمان نمی

بر راه مردم شود یا به ھدف برتری مذھبی بر مذھب دیگر باشد بلکه در راه توحید امت 
 حق و خیر است و تنھا انگیزه این رساله این است.

 ای شیعیان:
ھا و مجالس علمای شـیعه در  من مطمئنم که شما چیزھای بسیاری را در حسینیه

ای که ادعای رؤیت مھدی و ھمنشینی  اید و از افراد بسیاری شنیده مورد مھدی شنیده
آنھـا فتـوا داده اسـت یـا... آیـا از خـودت اند یا اینکه مھدی این گونـه بـه  با او را کرده

ای که ممکن است این شخصیت غیرحقیقی باشد؟! و آیا دالیل وجوب ایمان به  پرسیده
 آن صریح و صحیح ھستند؟!

 ای شیعیان:
در مورد شخصیت مھدی، محمد بن حسـن عسـکری، شـک و تردیـدھای فراوانـی 

شـود کـه تـارک آن از  حسوب مـیوجود دارد با وجود اینکه این عقیده از لوازم ایمان م
شود، پس این شک و تردیدھا چیست؟!  کافر محسوب می )٣(دیدگاه شیعه دوازده امامی
 خواھند از دشمنانشان انتقام بگیرند!! شیعیان در این عقیده می

                                                 
ام و  ) من اقدام به تعدیل و استخراج احادیث و استحکام نقل قولھا کردم و اضافاتی را بر آن آورده١(

ام و تعلیقاتم را  ام و تعلیقی بر آن آورده ام میان دو کروشه [] آورده دهچیزھایی را که من اضافه کر
 ام. ای را بر آن آورده ام؛ سپس مقدمه و مؤخره با حرف (ع) جدا کرده

 ) نگا: پیوست آخر کتاب.٢(
 .٢٣/٣٩٠، ٨/٣٦٦، بحار االنوار ٤٤) نگا: ابتدای المقاالت، مفید ص٣(



 ترین دروغ تاریخ عجیب ٦ 
 

 ان:یعیشی ا
ن به تصویر بکشند کـه علـت طـرح ایـن مسـأله یھا این مسأله را برای ا د بعضییشا

به اھل بیت یا تقلیل جایگاه و منزلت آنان است. چرا که این دلیـل  بغض و کینه نسبت
خواھند میان تو و حقیقت جـدایی بیاندازنـد، پـس ھرگـاه  و برھان کسانی است که می

کسی بخواھد که از حقیقت بعضی از عقاید مخالف کتاب خدا اطالع پیـدا کنـد، بـه او 
 شود که: دشمن اھل بیت است!! گفته می

) نزد مسلمانان واضح و روشن است و علمـا بـر †ایگاه اھل بیت (در حالی که ج
 و واقعیت آنھا شاھد این امر است. )١(وجوب محبت آنھا و تبعیت از آنھا نص دارند

 ای شیعیان:
این رساله دعوتی است برای ھر کس که به محمد بن حسن عسکری ایمان دارد و 

 خواند.  فرج را میاشتیاق خروج او را دارد و با زبانش دعای تعجیل 
ای را دعوت به خواندن صفحات آن و تأمل در آن برای رسیدن  این رساله ھر شیعه

گر وقت یکند تا در خواب عمیق نمانند. و تا وقتی بیدار نشوند که د به حقیقت می
 گذشته و نامه اعمال انسانھا پخش شده باشد.

                                                 
در بیان عقیده اھل سنت در مورد اھل بیت (رضوان الله علیھم) –) /) شیخ االسالم ابن تیمیه (١(

کنند و وصیت رسول الله  را دوست دارند واز آنھا تبعیت می صگوید: اھل بیت رسول الله  می –
: بخاط خدا اھل بیت مرا فراموش  -که در روز غدیر گفت -کنند را در مورد آنھا رعایت می ص

اموش نکنید، ھمچنین به عمویش عباس گفت، چون نزد او نکنید، بخاطر خدا اھل بیت مرا فر
کنند، و گفت: قسم به کسی که جانم در  ھاشم جفا می گالیه کرد که بعضی از قریشیان به بنی

دست اوست، مؤمن نیستند تا زمانی که به خدا و نزدیکان من محبت نداشته باشند. و گفت: 
آنھا کنانه را برگزید و از میان کنانه، قریش را و از  خداوند متعال بنی اسماعیل را برگزید و از میان

 ].٣/١٥٤ھاشم برگزید. [نگا: مجموعه الفتاوی،  ھاشم را برگزید و مرا از میان بنی میان قریش، بنی
گوید: اما کسی که  ، میسحسین صدر مورد کشته شدن نوه رسول الله  )/ابن تیمیه (

آن راضی بوده، لعنت خدا و مالئکه و تمام مردم حسین را کشت یا به کشتنش کمک کرده یا به 
 بر او باد و خداوند ھیچ کار خالص و خیر او را قبول نکند.

گوید: محبت آنھا از دیدگاه ما واجبی است که اجر به دنبال  سپس در مورد محبت اھل بیت می
کینه آنھا را در گوید: کسی که  دارد. سپس در مورد کسانی که کینه اھل بیت را در دل دارند می

دل داشته باشد، لعنت خدا و مالئکه و تمام مردم بر او باد و خداوند ھیچ کار خالص و خیر او را 
 .٤٨٨-٤/٤٨٧نگا: مجموع الفتاوی،  قبول نکند.
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را بشناسد تا علتی برای  ھای این شخصیت کند تا نشانه این رساله عقل را دعوت می
 بیداری از خواب زیبا و سنگین باشد...

ن رساله دعوتی برای پاسخ به این سؤال مھم است که... چه وقت نورت شروع به یا
 کند ای منتظر؟ تابیدن می

 عبدالله بن سلمان
a_salman-m@hotmail.com 

 ھـ١٤٢٩اوایل محرم 





 

 مؤلف ۀمقدم

احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم ، مالك يوم الدين ، إله األولني واآلخرين، وخالق 

اخللق أمجعني وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبيه الكريم، سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيننا 

 حممد بن عبد اهللا وعىل آله الطيبني الطاهرين وعىل صحابته الغر امليامني .
 :اما بعد

کنیم که موضوعی را که بسیار مورد بحث و  سعی می -به اذن خدا  -در این رساله 
 .)١(باشد اختالف است به طور علمی مطرح کنیم که این موضوع، مھدی منتظر می

ثابت شده است، از جمله حـدیثی کـه  صاحادیث زیادی در مورد مھدی از پیامبر 
فرمود: اگر تنھا یـک روز از عمـر دنیـا  روایت کرده است که صامام ابوداود از پیامبر 

کند تا مردی از اھل بیـت مـن کـه  باقی مانده باشد خداوند آن روز را آنقدر طوالنی می
اسمش مترادف اسم من است و اسم پدرش مترادف اسم پدر من است، برانگیخته شود 

 .)٢(و دنیا را آن طور که پر از ظلم و ستم شده، پر از عدل و داد کند
مھدی جزء عترت من «آمده است که:  صدر سنن ابوداود از قول پیامبر  ھمچنین

 .)٣(»و از فرزندان فاطمه است
مھـدی از مـا «آورده اسـت:  صھمچنین امام احمد در مسند خود از قول پیامبر 

 .)٤(»فرستد اھل بیت است که خداوند او را در شبی برای اصالح می

                                                 
نامند چون آنھا برخالف شیعیان برای تکمیل دین به  ) اھل سنت مھدی را مھدی منتظر نمی١(

اند  اجر عظیمی دارند و روایت کردهنزد شیعه راین منتظران مھدی نشینند بناب انتظار مھدی نمی
اند!! نگا: بحار االنوار،  حد حاضر شدهکه اجر اینھا بزرگتر از اجر کسانی است که در جنگ بدر و اُ 

 .٥٢/١٢٨مجلسی، 
و آلبانی آن را  در صحیح الجامع  ٤٢٨٢) سنن ابی داود، اول کتاب المھدی، باب المالحم شماره ٢(

 .٥٣٠٤صحیح دانسته است.
و آلبانی آن را صحیح دانسته است  ٤٢٨٤) سنن ابوداود، اول کتاب المھدی، باب المالحم، شماره ٣(

٦٧٣٤. 
و آلبانی  ١/٨٤، مسند امام احمد ٤٠٧٥) سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، باب خروج المھدی شماره ٤(

 .٢٣٧١در السلسلة الصحیحة آن را صحیح دانسته است ش 
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مھدی از مـن اسـت، بـا «فرمود:  صو ھمچنین ابوداود نیز آورده است که پیامبر 
پیشانی برجسته و بینی عقابی، زمین را چنانکه پر از ظلم و ستم شده بود، پر از عدل و 

 .)١(»کند کند و ھفت سال حکومت می  داد می
: فرمـود صای به مھدی شده است آنجـا کـه پیـامبر  و در صحیح مسلم نیز اشاره

کننـد و آن را تـا روز  ھمیشه گروھی از امت من بر حق ھستند و بر سر آن مبارزه مـی
شود، پس امیر آنھا گفت: بیـا و بـا مـا  کنند و عیسی بن مریم نازل می قیامت اظھار می
گوید: خیر، بعضی از شما بر بعضی دیگر امیر ھسـتید و خداونـد ایـن  نماز بخوان و می

 .)٢(امت را گرامی داشته است
خواند، ھمان مھـدی  آید و با عیسی نماز می اند که این مردی که جلو می علما گفته

 .)٣(گیرد است و بعد از عیسی زمام امور را به دست می
گوید: امیرشان ھمان مھـدی  در روایتی ابن قیم گفته که سند آن خوب است و می

 .)٤(است
توان  اند و می د مھدی آمدهگوید: احادیثی که در مور ) می/بنابراین امام شوکانی (

باشند. که این امر  در مورد آنھا صحبت کرد، پنجاه حدیث صحیح و حسن و ضعیف می
بدون شک متواتر است، بلکه وصف تواتر را بر طبق تمـام اصـطالحات اصـولی تصـدیق 

کند، و اما آثار صحابه که در مورد مھدی صراحت داشته باشند، بسیارند کـه وقتـی  می
 .)٥(توان به آن حکم کرد د وجود نداشته باشد، میمجال اجتھا

بحث ما در این رساله بررسی امر مھدی از دیدگاه اھل سنت و جماعت نیست بلکـه 
 .)٦(کنند ای است که شیعه دوازده امامی از آن صحبت می بررسی مھدی

                                                 
و آلبانی در صحیح الجامع آن  ٤٢٨٥سنن ابی داود، ابتدای کتاب المھدی باب المالحم، شماره  )١(

 .٦٧٣٦را حسن دانسته است، ش 
) صحیح مسلم، شرح نووی، کتاب اإلیمان، باب نزول عیسی بن مریم حاکمًا بشریعة نبینا ٢(

 .صمحمد
 .٥٩-٣٣شراط الساعة، محمد مقدم صأ) نگا: کتاب المھدی و فقه ٣(
 .١٤٨-١٤٧) المنار المنیف، ص٤(
صدیق حسن خان  کتاب االذاعة،) توضیح در مورد تواتر بودن مھدی و دجال و مسیح به نقل ٥(

 .١١٤-١١٣ص
اندازند به طوری که به احادیث وارده در کتابھای اھل  ) بارھا شیعیان مسلمانان را به اشتباه می٦(

 =ھمان مھدی آنان و امام دوازدھم آنھا محمد بن کنند که این  سنت در مورد مھدی استدالل می



 ترین دروغ تاریخ عجیب ١١ 

داستان مھدی طبق عقیده شیعه دوازده امامی داستان عجیبی است که تار و پـود 
خیال بافته شده و حوادث و حاالت آن خیالی است و بعـد از آن بـه یکـی از  آن توسط

پـذیرد تـا  شود، که عقل سالم و فطرت صـحیح آن را نمـی ھای زمان تبدیل می اسطوره
پذیرند. پس شایسته نیست  ھای شیعیان غیر از خودشان آن را نمی جایی که سایر فرقه

 فته شود: بخواب که شب طوالنی است.که فرد عاقل این سخن را بپذیرد که به او گ

 روش من در تألیف این کتاب
عقیده شیعه دوازده امامی را در مورد مھدی منتظر به طور خالص بیان  -١

 ام. کرده
 گویی است نه شرح و تفصیل موضوع. منظور من خالصه -٢
 ام. سخنان را به گویندگانش نسبت داده -٣
 ام. کردهقضیه مھدی را از لحاظ حدیثی و اصل بودن بررسی  -٤
 ام. سپس آن را از لحاظ علمی صرف بررسی کرده -٥
در پایان کتاب پیوستی را در مورد تفاوتھای مھدی اھل سنت و مھدی شیعیان  -٦

 ام. دوازده امامی آورده
 ام. فھرست مراجع و منابع را در پایان کتاب ذکر کرده -٧

=
                                                 

حسن عسکری است در حالی که تفاوت بسیاری میان این دو مھدی وجود دارد، برای اطالع از 
 این تفاوتھا نگاه کنید به پیوست: تفاوتھای میان مھدی اھل سنت و مھدی شیعه د ر آخر کتاب.





 

 دیدگاه شیعیانتوسعه و تکامل نظریه مهدویت از 

داستان با ادعای وجود فرزند حسن عسکری شروع شد که بعد از مدتی مخفی شد، 
سپس به ادعای دیگری تکامل یافت که ادعای امام بودن این فرزند مخفی بود. سـپس 
به ادعای مھدی منتظر بودن این فرزند مخفی توسعه پیدا کـرد و بـاالخره بـه ادعـای 

 مل پیدا کرد.نیابت از جانب این امام تکا
غیبت محمد بن حسن عسکری از انظار مردم و عـدم خـروج او و رھبـری دینـی و 

کـه بـا  )١(طلبی بزرگی را با معتقدان به وجودش شـکل داد سیاسی امت اسالم، مبارزه
وجود اعتقاد به ضرورت وجود او و نیاز امت به او نمونـه یـک تنـاقض بـارز بـود. پـس 

د او ضروری است و در ھمـان حـال بگـوییم کـه او چگونه ممکن است که بگوییم وجو
 غائب است و باید که غایب باشد...؟!

کنیم  بنابراین ما با آوردن این موضوع شاید بسیاری را از خواب زیبا و سنگین بیدار 
 و ان شاءالله به واقعیت صحیح برسانیم.

                                                 
 ) نگا: تطور الفکر السیاسی الشیعی، احمد کاتب.١(





 

 نظر شیعیان در مورد مهدی

گوید: ما با وجود اینکه به درستی دین اسـالم و بـه اینکـه ایـن  مظفر می محمدرضا
دین، آخرین دین الھی است، ایمان داریم و دیـن دیگـری را بـرای اصـالح بشـریت آن 

دانیم. با وجود این ما شاھد رواج ظلم و ستم در دنیا ھستیم به طوری کـه جـایی  نمی
ینھای آباد پای در آن بگذراند. با وجود ماند که در سرزم برای عدالت و صالح باقی نمی

کنیم که مسلمانان از دینشان دست کشیده و احکام و قـوانین آن را در  آن مشاھده می
انـد و بـه یـک حکـم از ھـزار حکـم آن پایبنـد  تمام سرزمینھای اسالمی تعطیل کـرده

بایسـتی منتظـر بازگشـت دیـن اسـالم بـه دوران  -با وجـود ھمـه اینھـا مـا -نیستند
اش و گشایشی باشیم تا این دنیـای فـرو رفتـه در ظلـم و فسـاد را  رومندی و توانایینی

گردد تا زمانی یـک مصـلح بـزرگ در رأس  اصالح کند، و دین به دوران قدرتش باز نمی
گران را از دین دور نکند، و تمام بدعتھا و  آن نباشد، و اتحاد برقرار نکند و تحریف باطل

با لطف و عنایت الھی یک شـخص ھـدایتگر و ھـدایت شـده  گمراھیھا را باطل نکند، و
انگیز به او داده شده تا دنیا  باشد که این جایگاه عظیم و ریاست عمومی و قدرت شگفت

را مملو از عدل و داد کند بعد از آنکه پر از ظلـم و سـتم شـده بـود. بـه طـور خالصـه 
یده اسـت ھمـراه بـا طبیعت وضعیت فاسد در بشر که به نھایت درجه فساد و ظلم رس

ایمان به درستی این دین و خاتم بودن آن مقتضی انتظار این مھدی مصـلح اسـت، تـا 
دنیا را از آنچه که در آن ھست، نجات بدھد.. شیعیان امامیه معتقدند کـه ایـن مھـدی 

ھجـری متولـد شـد و  ٢٥٦مصلح ھمان شخص معین و معروفـی اسـت کـه در سـال 
عسکری است و نامش محمد است... و جایز نیسـت ھمچنان زنده است، او پسر حسن 
ای از دورانھا متحول شود، ھر چند کـه امـام مخفـی  که امامت منقطع شود و در دوره

باشد تا در روز موعودی که خداوند متعال وعـده داده اسـت و از اسـرار الھـی اسـت و 
 .)١(داند، ظھور کند کسی جز او نمی

ھیچگاه بر ما مخفی  ÷گوید: مھدی می -یکی از علمای شیعه  -جواد شاھرودی 
و پوشیده نیست ھر چند که از دیدگان ما مخفی و پوشیده باشد و کسی به او دسترسی 

ای بـه  نداشته باشد و جایش معلوم نیست ولی منافی این نیست که ھرگاه فرد درمانده

                                                 
 .٨٠-٧٧) عقائد االمامیه، مظفر، ص١(
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شده باشد،  او پناه ببرد، فردی که از تمام امور دست بریده و تمام درھا به روی او بسته
ظھور نکند، چون او پناه و کمک بیچارگان و درماندگان در آن حال است که در ھنگـام 

آید، یا وقتی که امکان صـبر بـر بالھـای دنیـا و  شدت و گرفتاری به کمک مردمان می
آخرت وجود نداشته باشد، یا امکان رھایی از دشمنان جن و انس وجود نداشـته باشـد، 

 .)١(برند به او پناه می
برد،  گفتم: سبحان الله! چگونه یک مسلمان در ھنگام گرفتاریھا به غیر خدا پناه می

برند و  در حالی که کافران با وجود کفرشان در ھنگام سختیھا به خداوند پناه می

ْ ِ�  فَإَِذا﴿ فرماید: خداوند متعال در مورد وصف کافران می ْ  ۡلُفۡلكِ ٱَر�ُِبوا َ ٱَدَعُوا َّ� 
ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ�  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ِ ٱفَلَمَّ ّ�َ

  .]٦٥[العنکبوت:  ﴾٦٥إِذَا ُهۡم �ُۡ�ُِ�وَن  لۡ
ر او را یخوانند (و غ شتی شوند، خدا را با اخالص میکه بر سوار بر کھنگامی « 

 کی رساند و نجات داد، باز مشرکه خدا آنان را به خشکنند); اما ھنگامی ک فراموش می
 ».شوند می

 -یعنی مھدی -گوید: امام زمان مرجع شیعیان آیت الله العظمی وحید خراسانی می
ای شد و ھنگامی که بنده شد، رب شد پس عبودیت و بندگی جـوھری اسـت کـه  بنده

اساس و کنه آن ربوبیت است، پس کسی که مالک چنین جوھری باشـد ربوبیـت او بـه 
 .)٢(شود به سایر چیزھا محقق می خداوند متعال نه به طور مستقل نسبت

گوید: امام زمان صاحب مقام امام مطلق است یعنی علم مطلق و قدرت  ھمچنین می
پس چه چیزی برای خداونـد  )٣(مطلق و اراده مطلق و کالم کامل و رحمت واسع است

 ماند؟! متعال باقی می
پنـاه و کمـک آیت الله العظمـی وحیـد خراسـانی مسـلمانان و غیرمسـلمانان را بـه 

ایـن  )٤(گویـد: از جملـه ضـروریات و مسـلمات خواستن از مھدی دعوت کرده است و می
آب و علـف  است که ھر کس که راھھا از او قطع شـده و در یـک صـحرای خشـک و بـی

                                                 
 .٣٢٥) اإلمام المھدی وظھوره ص١(
عنوان (صبر حجت) که در ب، سوم سنخرانی، شرح حال عباس پسرنخی، ٤١) مقتطفات والئیه، ص٢(

بصرت أثم «شد. به نقل از  القا ٢٧/٢/١٩٩١مطابق  ١٤١١شعبان  ١٣مسجد بزرگ قم در تاریخ 
 .١١٥، محمد خضر، ص»فتمة= آنگاه که حقیقت را یاالحقیق

 .٤٥ص ھمان –) ٣(
 ) پس حکم کسی که این ضروریات را انکار کند، چیست؟!٤(
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سرگردان شده و مسیرش را گم کرده باشد، خـواه یھـودی باشـد یـا مسـیحی، مسـلمان 

يـا أباصـالح «ه در آن حال پشیمان شود و بگوید: شیعی باشد یا سنی، فرقی ندارد وقتی ک

رسد... راز این امر آن است که در حقیقت دعـا کـردن  قطعًا به نتیجه می »املهدي أدركني
ھـا را  گیـرد و پـرده شود، چون از اضطرار واقعی سرچشمه می در آن حال متوجه امام می

ن کار میان خـدا و راه خـدا شود، و ای درد و در غیر این حالت پشیمانی متوجه او نمی می
شـود) و حکـم ایـن دو  ماند (کسی که وجود از اوست و کسی که وجود به او ختم می می

یکی است! پس چنانکه دعا کردن به (کسی که وجود از اوسـت) الزم اسـت کـه محقـق 
شود)  شود، تا استجابت تحقق پیدا کند و این امر نسبت به (کسی که وجود به او ختم می

آنگونه است، چرا که او راه بزرگ و صراط پایدار است، پـس دعـا کـردن بـه درگـاه او، نیز 
 .)١(کند کند و ضرورتًا در آن لحظه استجابت تحقق پیدا می تحقق آن را واجب می

گوید: پس وقتی کسی مجبور شد به سـبیل اعظـم یعنـی (کسـی کـه  ھمچنین می
صحرای خشک از سرگردانی نجات پیـدا کند تا از آن  شود) دعا می وجود به او ختم می

کنـد و او را بـه  ) او را به راھش ھدایت می÷کند و به آبادانی برسد. پس امام زمان (
کنـد... آن حالـت او را  آنچه که برای نجاتش الزم اسـت، انجـام دھـد، راه نمـایی مـی

دوا و درمانده کرده بود پس به او پناه برد و به او متوسل شد. پس امام زمـان نگـاھش 
 .)٢(شفا است

ِ ٱتَۡدُع ِمن ُدوِن  َوَ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می َكۖ فَإِن  �َّ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
ٰلِِم�َ ٱَ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن   .]١٠٦[یونس:  ﴾١٠٦ ل�َّ

ه از ھـر گونـه کساز  نی متوجهییه:) روی خود را به آکو (به من دستور داده شده «
 ».ان مباشکخالی است; و از مشر ،کشر

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: و می ِ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ  �َّ
َ
 ۡدُعوُهمۡ ٱِعبَاٌد أ

ْ لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ر از خدا یه غکی را یآنھا« .]١٩٤[األعراف:  ﴾١٩٤فَۡليَۡسَتِجيُبوا
د، و یھمچون خود شما ھستند; آنھا را بخواند)، بندگانی ینک د (و پرستش مییخوان می

 ».تان را برآورند)ید به شما پاسخ دھند (و تقاضاید باییگو اگر راست می

                                                 
 .٥٠) ھمان، ص١(
 .٥١) ھمان، ص٢(
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ْ ٱ قُلِ ﴿ فرماید: و می ِينَ ٱ ۡدُعوا ِ ٱزََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن  �َّ َّ�  �ِ ٖ� َ� َ�ۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
ٖك َوَما َ�ُ  ۡ�  .]٢٢[سبأ:  ﴾٢٢مِۡنُهم ّمِن َظِه�ٖ  ۥَوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

د! (آنھا ھرگز گرھی از ید بخوانیپندار ر از خدا (معبود خود) مییه غکسانی را کبگو: «
ستند، و ین کن مالیای در آسمانھا و زم ه) آنھا به اندازه ذرهکند، چرا یگشا ار شما نمیک

 ».نش) بودندیاور او (در آفریند، و نه یکت) آنھا شرکیو مال نه در (خلقت
در تمام این آیات عام است و ھیچ کس از آن استثنا نیسـت. » من دون الله«عبارت 

 پس آیا سخن خراسانی اصالح و تصحیح کالم خداست یا چیز دیگری است؟!
ایـان این فصل را درباره عقیده شیعه در مورد مھدی بـه ایـن سـخن خمینـی بـه پ

انـد و  گوید: ھر یک از انبیـاء تنھـا بـرای اجـرای عـدالت آمـده رسانیم؛ آنجا که می می
 صاند؟! حتی خاتم پیامبران محمـد ھدفشان اجرای آن در دنیا است ولی موفق نشده

که برای اصالح بشر و پاک کردن آنھا و اجرای عدالت آمده بود، او نیز موفق نشد! تنھـا 
شود! و عدالت را در تمام زوایـای دنیـا اجـرا  کسی که به معنای واقعی کلمه موفق می

 .)١(کند، ھمان مھدی است می
در دعـوتش  صدر اینجا سؤال مھم این است که: علت موفقیت و پیروزی پیـامبر 

د؟! آیا به علت عدم تکمیل شدن شریعت بود یا بـه علـت شایسـتگی او یـا خـوار چه بو
 کردن او توسط خداوند بود؟!

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می رَۡسَل رَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ۡ�َقِّ ٱَودِيِن  لُۡهَدىٰ ٱب

ه رسولش را با کسی است کاو «  .]٣٣[التوبة:  ﴾٣٣ لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱَولَۡو َكرِهَ  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ
ان کھا غالب گرداند، ھر چند مشر نیین حق فرستاد، تا آن را بر ھمه آییت و آیھدا

 ».راھت داشته باشندک
ِ ٱَجآَء نَۡ�ُ  إَِذا﴿ فرماید: میمتعال خداوند  يَۡت   ١ لَۡفۡتحُ ٱوَ  �َّ

َ
يَۡدُخلُوَن  �َّاَس ٱَوَر�

ِ ٱِ� دِيِن  فَۡواٗجا  �َّ
َ
ۚ ٱِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  فََسّبِحۡ  ٢أ ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ۡسَتۡغفِۡرهُ   .]٣-١[النصر:  ﴾٣َ�َن تَوَّ

مـردم گـروه گـروه ی نیه) فرا رسد. و ببک(فتح می روزیخدا و پی اریه کی ھنگام«
) یو نصرت الھی روزین پین نعمت بزرگ و ایرانهء اکشوند. پس (به ش ین خدا میوارد د

 ».ر استیذپ ار توبهیه او بسکن، و از او آمرزش بخواه کح و حمد یپروردگارت را تسب

                                                 
 .٢/٤٢ھای امام خمینی  ) برگزیده از احادیث و خطبه١(



 

 مهدی منتظر شیعیان کیست؟

 نخست: نامهای او
مھدی، محمد، قائم، غائب، صاحب، حجت، خائف، خلف، ابوصـالح، ناحیـه مقـدس، 

و نامھای فراوان دیگر تا جـایی کـه تعـداد آواره، صاحب ُکره اسب سفید و یاور و کمک 
 .)١(کند رسد، چنانکه نوری طبرسی ذکر می اسم می ١٨٢آنھا به 

خسرو مجـوس  -گوید نام چھل و ھفتم او چنانکه نووی می -ھمچنین از نامھای او
است، پس چطور مجوس به صاحب زمان نفوذ پیدا کرده است! ھمچنین از نامھـای او: 

یستاده، پرویز، بنده یزدان، خجسـته، فیـروز، خداشـناس، سـروش اقیذمو، ایزدشناس، ا
. و سایر نامھای که نوری طبری در )٢(ایزد، زندافریس، شماطیل، فرخنده و کوکما است

 ذکر کرده است. »النجم الثاقب يف أحوال احلجة الغائب«کتابش 

 دوم: حکم نامیدن مهدی به این اسم
اخـتالف زیـادی دارنـد، نخسـت در مـورد شیعیان دوازده امامی در مـورد مھـدی 

اند که گفت: صاحب  روایت کرده -جعفر صادق -اسمش اختالف دارند و از ابوعبدالله 
 .)٣(نداند این امر مردی است که جز کافران اسم او را نمی

گوید: امیرالمؤمنین عمر در مورد مھدی سؤال کرد و پرسـید: ای پسـر  می ÷باقر
گویم، چون دوست و  م مھدی چیست؟ گفت: اسمش را نمیابوطالب، به من بگو که اس

رفیقم از من عھد گرفته که تا زمانی که مبعوث نشود، اسمش را نگویم، و ایـن چیـزی 
 .)٤(است که خداوند علم آن را به رسولش داده است

اند که او به مادر مھدی گفت: تو بـه یـک  و از ابو محمد حسن عسکری روایت کرده

                                                 
 .٢٦٦) نگا: النجم الثاقب فی احوال الحجه الغائب، نوری طبرسی، ص١(
مھدی عرب و از نسل شریف ھاشمی مگر پرسد؛ آیا  کند و از خود می تعجب می) خواننده این نامھا ٢(

 پرستی این دنیا است.  ؟! پس این نامھا چیست؟ گویی که تجسم باقیمانده تمام ادیان بتنیست
، وسائل ١١٧؛ اإلمامة و التبصرة، ص٢/٥٣؛ االنوار النعمانیة، جزائری ١/٣٣٣) الکافی، کلینی ٣(

 .١٦/٢٣٨الشیعة، 
 .٦٤٨؛ کمال الدین ص٥١/٣٣؛ بحار االنوار ١١٧) االصابه و التبصره، ابن بابویه قمی، ص٤(
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 .)١(آید شد که اسمش محمد خواھد بود و او بعد از من میپسر حامله خواھی 
گوینـد کـه  گویند حسن عسکری اسم او را محمد نامیده و یـک بـار مـی یک بار می

 کسی که فرزندش را به اسم او بنامد کافر است!

 سوم: نام مادرش
از جمله دالیل عدم وجود این فرد این است که مادرش معلوم نیست. ھمچنان کـه 

اند کـه  گویند مادرش کنیزی بوده که اسمش سوسن بوده و نیز گفته یعه میعلمای ش
اند کنیزی به نام ملیکـه  کنیزی به نام نرگس بوده، یا کنیزی به نام صیقل بوده، یا گفته

انـد کنیـز  بوده، یا کنیزی به اسم خمط یا حکیمه یا ریحانـه بـوده اسـت، و نیـز گفتـه
ای به اسـم مـریم دختـر ابوزیـد علـوی بـوده  آزاده اند زن پوستی بوده و نیز گفته سیاه
 .)٢(است

پس چگونه ممکن است که فردی معروف باشد و این اختالفـات در مـورد مـادرش 
دھد، این  وجود داشته باشد؟ [جوابی که به این اختالفات در مورد نام مادرش پاسخ می

بـرای حـل  . ھمچنین روایت دیگـری)٣(است که مادرش ھر روز یک اسم داشته است]
گوید: مادرش ُملیکه نام داشت کـه بعضـی اوقـات او را  این تناقضات آمده است که می

 .)٤(کردند سوسن و گاھی ریحانه و گاھی صیقل و نرجس صدا می

 چهارم: داستان ازدواج حسن عسکری با مادر مهدی
[داستان ازدواج حسن عسکری با مادر مھدی داستان عجیبی است، در اینجا آن را 

وریم تا ببینیم کـه آیـا عقـل سـلیم چنـین چیزھـای عجیبـی را قبـول  آ تفصیل می به
 کند؟!]. می

از بشر بن سلیمان نخاس که فرزند ابوایوب انصـاری و یکـی از مـوالی ابوالحسـن و 

                                                 
 .٥١/٢؛ بحار االنوار ٤٠٨؛ کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص٢/٥٥) األنوار النعمانیة، ١(
؛ بحار االنوار، ٢٧٢، با اثبات الوصیة، مسعودی، ص٤٣٢-٤١٧کمال الدین، صدوق، صا) نگا: ٢(

؛ تاریخ موالید ٣٦٠، ٢٩٣، ١٢١، ٢٨، ٢٤، ٢٣، ١٩، ١٧، ١٥، ١٣، ٥، ٥١/٢، ٣٦/١٩٤ مجلسی،
 .٢٤١، ١٦٤، ١٤٧، ١٤٣، ١٤٢؛ الغیبة، طوسی، ص٣٢١-٣٢٠، منتخب االثر، ص٤٣االئمه ص

 .٣٢٠) نگا: منتخب االثر، ص٣(
 .٤/٢٤٠، به نقل از معجم االمام المھدی، کورانی، ١٣) النجم الثاقب، ص٤(
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مـوالیم ابوالحسـن  )١(ابومحمد بود و در سامراء ھمسایه آنھا بوده روایت شده که گفت:
به من آموخته بود و من جز با اجازه او خرید و فروش  داری را ) دانش برده÷ھادی (

کردم تا در این مورد سـناخت کامـل  کردم و بخاطر موارد اشتباه از آن اجتناب می نمی
پیدا کردم و به خوبی تفاوت حالل و حرام را درک کردم، شبی کافور خادم نزد من آمد 

 انده است، نزدش بیا.و گفت: موالیمان ابوحسن علی بن محمد عسکری تو را فراخو
به من گفت: ای بشر، تو از فرزندان انصار ھستی و این مواالت در میان شما نسل به 

و مـن تـو را بـا فضـیلتی  )٢(شود و شما معتمدان ما اھل بیت ھسـتید نسل منتقل می
کنم که از مواالت شیعه برتر است و آن رازی است کـه تـو را از آن بـاخبر  شرفیاب می

ای لطیف با خـط و زبـان رومـی  دھد، پس نامه را در خرید امتی نجات میکنم و تو  می
 نوشت و آن را مھر کرد و دویست و بیست دینار به من داد.

گفت: این را بگیر و به بغداد برو بامداد فالن روز در گذرگاه فرات حاضر شـو وقتـی 
عباس  الل بنیکه قایقھای اسیران به کنار تو رسیدند، سپس طوایف خریدار از وکالی د

شوند تمام روزت از دور بر عمر بن یزید  و گروھی از جوانان عرب پیرامون آنھا جمع می
نخاس مواظف باش تا اینکه کنیزی با فالن و فالن صفت ظاھر شود که لباس ابریشمی 

شود، و فریادی رومی از پشـت حجـابی نـازک  نرم پوشیده که بر روی زمین کشیده می
پوشـاند، بعضـی از خریـداران  گوید و خودش را می که او سخن میشود، بدان  ظاھر می

خرم، عفت و پاکدامنی او رغبت مرا به او بیشتر کرد، بـه  گویند: به سیصد دینار می می
و پادشـاھی او در بیـایی  کد: اگر به شـکل سـلیمان بـن داود و ملـیگو عربی به او می

رغبتی به تو ندارم، پس مالت را نزد خود نگه دار. نخاس گفت: این حیله برای چیست 
د کسـی را بـر یـدر حالی که من مجبورم تو را بفروشم. کنیز گفت: چرا عجلـه، مـن با

گزینم که قلبم به او و وفاداری و امانتداری او آرام بگیرد در آن حال به او بگو: من یک 
ای به زبان رومی از جانب بزرگان ھمراه دارم کـه کرامـت و وفـاداری و شـرافت و   امهن

سخاوتش را وصف کرده است. پس به او بده تا در مورد اخالق صاحبش تامل کند، پس 
 ل داشت و بدان راضی شد من وکیل او ھستم که آن را خریداری کنم.یاگر به آن م

                                                 
 .در قدیم (سرمن رأی) نام داشت و در حال حاضر یکی از شھرھای عراق است) سامراء ١(
کند که انصار طالب خالفت برای خودشان بودند نه برای علی  ) در حالی که حادثه سقیفه ثابت می٢(

توان به اینھا گفت که موالی علی ھستند؟! پس فرق میان  و فرزندانش، آیا طبق تعریف شیعه می
 چیست؟! شو عثمان عمرآنھا و ابوبکر و 
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برایم معـین کـرده بـود، انجـام دادم  ؛الحسن بشر گفت: تمام آنچه را که موالیم ابو
وقتی که به نامه نگاه کرد، شدیدًا گریه کرد و بـه او گفـت: مـرا بـه صـاحب ایـن نامـه 

کشد پس مدام  بفروش و قسم شدیدی یاد کرد که اگر او را به او نفروشد خودش را می
داده بـود، کردند تا به قیمتی رسیدیم که موالیم بـه مـن  در مورد قیمت او صحبت می

ام  پس آن را به او دادم و کنیز را شادان و خوشحال دریافت کردم و ھمراه او به حجـره
در بغداد بازگشتم! آرام و قرار نداشت تا وقتی که نامه موالیمان را از جیبش بیرون آورد 
و آن را بوسید و بر روی چشمانش گذاشت و آن را روی صـورتش قـرار داد و آن را بـه 

دانی صاحبش کیست؟ گفـت: ای  بوسی که نمی ای را می لید و گفتم: نامهما بدنش می
فرد عاجز و ناتوانی که شناخت ضعیفی از محـل اوالد انبیـاء داری، گوشـت را بـه مـن 
بسپار و قلبت را برای من خالی کن. من ملیکه دختر یشوع پسر پادشـاه روم ھسـتم و 

ح یعنی شمعون منتسب است. بـا مادرم از فرزندان حواریون است که به جانشین مسی
اش بدھد، در حالی که  گویم که جدم قیصر خواست که مرا به برادرزاده تعجب به تو می

ساله بودم پس سیصد نفر از نسل حواریون از کشیشیان و راھبان را در  ١٣من دختری 
قصرش جمع کرد و ھفتصد نفر از افراد مھم و خطرناک و چھار ھزار نفر از فرمانـدھان 

شکر و رئیس عشایر را جمع کرد و از زیباترین چیزھایش تختـی را از جـواھر درسـت ل
اش بـاال رفـت و صـلیبھا  کرد و به اندازه چھل پلکان آن را بلند کرد وقتی که برادرزاده

افراشته شدند و اسقفان ایستاده بودند و اسفار انجیل بـاز شـده بودنـد، صـلیب از بـاال 
ھای تخت را از ھم جـدا کـرد و کسـی کـه بـاالی  پایه سقوط کرد و به زمین چسبید و

تخت بود افتاد و بیھوش شد، رنگ اسقفھا تغییر کرد و ترس شدیدی وجودشان را فـرا 
گرفت، بزرگ آنھا به پدربزرگم گفت: ای پادشاه بـزرگ مـا را بخـاطر ایـن اتفـاق نحـس 

ا شدیدًا به فـال بـد کند. پدربزرگم این اتفاق ر ببخش، اتفاقی که بر زوال این داللت می
ھا را درست کنید و صلیبھا را باال ببریـد و بـرادر ایـن  گرفت و به اسقفھا گفت: این پایه

اش، نحـس  جد بخت برگشته را احضار کنید، تا این دختر را به او بدھم تا با خوشبختی
 بودن شما را از بین ببرد.

فتاده بود، بـرای دومـی نیـز وقتی که این کار را انجام دادند، اتفاقی که برای اولی ا
افتاد و مردم پراکنده شدند و جدم بسیار ناراحـت بـود، در آن شـب خـواب دیـدم کـه 

اند و منبری از نور را  ه ای از حواریون در قصر پدربزرگم جمع شد مسیح و شمعون و عده
اند در ھمان جایی که پدربزرگم تختش را نصـب کـرده بـود و پیـامبر  در آن نصب کرده

ای از انبیاء بر او وارد شدند. مسیح نزد او آمـد و او  امادش و جانشینش و عدهو د ص
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ام تـا ملیکـه دختـر  به او گفت: ای روح خدا من آمده صرا در آغوش گرفت و محمد 
 صشمعون جانشینت را برای این پسرم خواستگاری کنم. و با انگشتش به ابومحمـد 

ون نگاه کرد و گفت: شرف و افتخار نزد پسر صاحب این نامه اشاره کرد. مسیح به شمع
تو آمده است، پس رحمت را به رحم و مھربانی آل محمد وصل کن، گفت: چنین کرد. 
پس محمد از آن منبر باال رفت و مرا برای پسرش خواستگاری کرد و به عقد او در آورد 

م کـه و مسیح و فرزندان محمد و حواریون شاھد آن بودند. وقتی که بیدار شدم ترسید
ام بـه محبـت  این خواب را برای پدر و پدربزرگم تعریف کنم و مرا بکشـند. پـس سـینه

توانستم آب و غـذا بخـورم و شـدیدًا بیمـار  ) گرفتار شد تا جایی که نمی÷ابومحمد (
شدم و پزشکی در شھرھای روم باقی نمانده بود که پدربزرگم آن را بـرای مـن نیـاورد، 

نور چشـمانم آیـا اشـتھای چیـزی را داری؟ گفـتم: ای  وقتی که ناامید شد، گفت: ای
ای به آنھا  پدربزرگم اگر اسیران مسلمان را که در زندان تو ھستند، عذاب ندھی و صدقه

 بدھی، امیدوارم که مسیح و مادرش سالمتی را به من برگردانند.
این کار را انجام داد و من احساس صحت کردم و مقداری غـذا خـوردم، پـدربزرگم 

شحال شد و به اکرام اسیران روی آورد. چھارده روز بعد از آن دوباره شـبی خـواب خو
دیدم که سرور زنان، فاطمه، به مالقات من آمده است که مریم دختر عمران و ھزار نفر 
از حوریان بھشتی ھمراه او بودند. مریم به من گفـت: ایـن بـزرگ و سـرور زنـان مـادر 

خواھد با مـن مالقـات  ت و از اینکه ابومحمد نمیشوھرت ابومحمد است، پس نزد او رف
کنـد چـون تـو مشـرک  کند، گریه کردم و شکایت کردم. گفت: پسرم تو را مالقات نمی

ھستی و این خواھر مریم از دین تو تبری جسته است. پس بگو: اشھد ان ال اله اال اللـه 
خـودم خوشـحال وان محمدًا رسول الله، وقتی که این را گفتم مرا در آغوش گرفـت و 

شدم و گفت: حال منتظر دیدار ابومحمد باش. در آن شب ابومحمد را در خواب دیـدم 
گفتم: ای دوست من به من جفا نکن، بعد از اینکه خودم را کشتم تا  گویی که به او می

کردم و حـال کـه مسـلمان  عشق تو را درمان کنم. گفت: من به دلیل شرک تاخیر می
 آیم تا اینکه خداوند ما را در عالم واقع به ھم برساند. شدی ھر شب به دیدارت می

 آمد. بعد از آن تا به امروز ھر شب به دیدار من می
 بشر گفت: پس چطور در میان اسیران واقع شدی؟

گفت: شبی از شبھا ابومحمد به من خبر داد و گفت که جد تو فالن روز لشـکری را 
مراه آنھا بیایی و در جـزء خادمـان باشـی. فرستد. و تو باید ھ به جنگ با مسلمانان می

پس این کار را کردم و ھنگامی که لشکر مسلمانان بر ما حمله کرد، آنچه را کـه دیـده 
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بودم، درست درآمد و احساس نکردم که من دختر پادشاه روم، کسی غیر از تو ھسـتم، 
رجس. شیخی که من جزء غنایم او بودم نامم را پرسید و مـن انکـار کـردم و گفـت: نـ

کنم کـه تـو رومـی ھسـتی و بـه زبـان عربـی  گفت: اسم کنیز است؟ گفتم: تعجب می
کنی. گفت: این احساس پدربزرگم بود که مرا به یاد گرفتن آداب وا داشت و  صحبت می

 زنی را مسؤول این کار کرد که زبان عربی را به من بیاموزد.
گفت: چگونه خداوند عزت  بشر گفت: وقتی که بر موالیم ابوالحسن وارد شدم، به او

اسالم و شرف محمد و اھل بیتش را به تو داد؟ گفت: چگونه برایت بیان کنم ای پسـر 
گاھتری؟!! گفت: من دوست دارم که تو را اکرام کنم.  رسول خدا، در حالیکه تو به آن آ

بـه تـو بـدھم یـا اینکـه بـه  )١(تر است: ده ھزار درھم داشتنی کدام یک برای تو دوست 
تی ابدی تو را بشارت بدھم؟ گفت: شرافت ابدی. گفت: پس بشارت بر تـو بـاد بـه شراف

کنـد،  شود و زمـین را مملـو از عـدل و داد مـی فرزندی که مالک شرق و غرب دنیا می
تو را برای  صھمچنانکه مملو از ظلم بود. گفت: چه کسی؟ گفت: کسی که رسول الله 

سی؟ گفت: آیا از وقتی که توسط سرور زنان شنا او خواستگاری کرده است. آیا او را می
مسلمان شدم، شبی بوده است که او به دیـدار مـن نیایـد؟ گفـت: ای کـافور خـواھرم 
حکیمه را صدا کن وقتی که بر او وارده شده او را در آغـوش گرفـت و خوشـحال شـد. 

ا را به ات ببر و واجبات و سنتھ ابوالحسن به او گفت: ای دختر رسول خدا، او را به خانه
 .)٢(است ÷او یاد بده، چرا که او ھمسر ابومحمد و مادر قائم

داستانی شبیه به خیال، بلکه خود خیال، آیا چنین داستانی شایسته اسـت کـه بـه 
 خاندان نبوت منسوب باشد یا به کتاب ھزار و یک شب؟!].

 پنجم: مادرش چگونه به او باردار شد؟
گوینـد از پھلوھـایش  ھا می حامله شد و بعضیمادرش مانند سایر زنان از شکم به او 

                                                 
کند که از طال و  ) از دالیل دروغ بودن این روایت این است که او از تخت و تاج پدرش صحبت می١(

گریزد که ده  جواھر ساخته شده بود، پس این ده ھزار درھم چیست؟ در حالی که او از قصر می
 ھزار درھم بگیرد؟!

؛ دالئل اإلمامة، طبری ٢٥٥-٢٥٢ص ؛ روضة الواعظین،٤٢٣-٤١٩) کمال الدین، صدوق، ص٢(
؛ ٥٢١-٧/٥١٣؛ مدینة المعاجز، بحرانی، ٢١٤-٢٠٨؛ الغیبة، طوسی، ٤٩٦-٤٩٠(شیعی) ص
؛ ٢٨٥-١/٢٨٢؛ الزام الناصب، حائری، ٤٦-٢/٤٥؛ اعیان الشیعه، ا مینی، ١٠-٥١/٦بحار االنوار، 

 .٧٤-٢٩/٧١شرح احقاق الحق، مرعشی، 
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 .)١(به او حامله شد..؟!

 ششم: مادرش چگونه او را به دنیا آورد؟
اند برخالف معمول مـادرش او را از  مادرش مثل سایر زنان او را به دنیا آورد و گفته

ولی گوینده این روایت خمطـه و حکیمـه و مـریم را فرامـوش  )٢(رانش به دنیا آورد...!!
رده است و فراموش کرده که او گاھی آزاد و گاھی کنیز بوده و گاھی سفیدپوسـت و ک

گاھی سیاه پوست بوده است و فراموش کرده که او دوباره حامله شده یک بار از شکم، 
و بار دیگر از پھلو، و فراموش کرده که دوبار او را به دنیا آورده یک بار از مسیر طبیعـی 

ار او را به دنیا آورده است پس به رکیک بودن این جواب دقت و یک بار از ران، و شش ب
کن؟ تمامی اینھا برای بیـرون رفـتن از تناقضـھای بسـیاری اسـت کـه پیرامـون ایـن 

 شخصیت وجود دارد.

 هفتم: زمان والدت او
ھـ یا نیمه شـعبان سـال ٢٥٨ھـ یا سال ٢٥٧اند که در ھشتم ذی القعده سال  گفته

بدون اینکه سال  -ھـ یا نیمه رمضان ٢٥٦ھشتم شعبان سال ھـ یا ٢٥٢ھـ یا سال ٢٥٥
 .)٣(به دنیا آمده است...!! -را مشخص کنند

 شود؟ هشتم: آیا جسمش دیده می
[شاید خواننده از این سؤال تعجب کند ولی این حقیقتی است که در کتابھای شیعه 

نیدم کـه روایت شده است. از ریان بن صلت نقل شده که گفت: از ابوالحسـن رضـا شـ
گفت: جسمش قابـل دیـدن نیسـت و نـامش قابـل  -در مورد قائم سؤال شد  -گفت: 

 .)٤(نامیدن نیست]

                                                 
، ٣/٤٠٩، اثبات الھداة ٢٦، ١٧، ١٣، ٥١/٢؛ بحار االنوار، ٢٧٢) نگا: اثبات الوصیة مسعودی، ص١(

 .٣٩٤، اعالم الوری، ص٤١٤
 ) ھمان.٢(
؛ الفصول المختاره، مفید، ١١٤؛ المقاالت و الفرق، قمی ص١٠٣) نگا: فرق الشیعة نوبختی، ص٣(

، ١٥، ٤، ٥١/٢، بحار االنوار ٢٥١-٢٢٩؛ الغیبة، طوسی، ص٤٣٢؛ کمال الدین صدوق، ص٢٥٨ص
٢٣، ٢٢، ١٦. 

؛ ٣٧٠؛ کمال الدین، صدوق، ص١/٣٣٣؛ اکافی، کلینی، ١١٧) اإلمامة والتبصرة، ابن بابویه قمی ص٤(
 .١٦/٢٣٩وسائل الشیعه، حر عاملی، 
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 نهم: چگونگی رشد او
در  صنقل شده که گفت: ما گروه جانشـینان و اوصـیای پیـامبر ÷از ابوالحسن

 .)١(کنیم یک روز به اندازه یک ھفته دیگران رشد می
گـذرد  ھای ما وقتی یک ماه بر آنھا مـی بچه«نقل شده که گفت:  ÷و از ابوالحسن

 .)٢(»گویی که یک سال بر آنھا گذشته است
ما جماعت ائمه در یک روز به اندازه یـک سـال «و از ابوالحسن نقل شده که گفت: 

 . و این تناقضات پایان و انتھا ندارند...!!)٣(»کنیم دیگران رشد می

 دهم: مکان و جای مهدی
انـد کـه در جبـل  ، و برخی نیز گفتـه)٤(کند مدینه زندگی میاند که در  برخی گفته

انـد کـه در   اند که در مکه و ذی طوی است و نیـز گفتـه ، و برخی گفته)٥(رضوی است
 .)٦(باشد میسرداب سامرا 

 گوید: تا جایی که شاعر می
 دانستم که کجایی و بلکه در کدام سرزمین ھستی. ای کاش می

 در ذی طوی؟ آیا در سرزمین رضوی ھستی یا
 بینم ولی تو از دیدھا پنھانی!! خیلی برایم ناگوار است که ھمه مردم را می
 .)٧(شنوم!! و حتی نجوای تو را، و صدای پای تو را نمی

 گردد یا به صورت پیرمرد ؟ یازدهم: آیا به صورت جوان بر می
پرسیدم: سرورم آیا مھدی بـه صـورت  ÷از مفضل روایت شده که گفت: از صادق

دانی، او در  گردد یا به صورت پیر؟ گفت: سبحان الله، تو چگونه این را نمی وان بر میج

                                                 
 .٥١/٢٧؛ بحار االنوار ٥٠١؛ دالئل اإلمامة، ص٨/٢٥) مدینة المعاجز، ھاشم بحرانی، ١(
 .٤٢٩مة، ص، کمال الدین و تمام النع٢٥٩) روضة الواعظین، ص٢(
 .١/٤٦٦، الخرائج و الجرائح، ٥١/٢٩٣؛ بحاراالنوار، ٢٩٣) الغیبة، طوسی، ص٣(
 .١/٣٢٨) نگا: الکافی، کلینی، ٤(
 .٥٥-٥٤) الغیبة طوسی، ٥(
 .٤/٣٦١) مستدرک سفینة البحار، شاھرودی، ٦(
 .٥٨١-٥٨٠) مشھدی، المزار: ص:٧(
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 .)١(شود گردد و ظاھر می ھر شکل و صورتی که بخواھد بر می
 .)٢(کند ساله ظھور می ٣٢سپس در روایت دیگری آمده که او به شکل یک جوان 

 .)٣(کند ظھور میساله  ٥١سپس در روایت دیگر آمده که او به شکل یک پسر 
 .)٤(کند ساله ظھور می ٣٠و در روایت دیگری آمده که او به شکل یک جوان موفق 

 کند؟ دوازدهم: چقدر حکومت می
گوید: در این مورد روایتھای زیاد و ضد و نقیضی وجود دارد تا جایی  محمد صدر می

 .)٥(که بسیاری از مؤلفان را دچار حیرت کرده است
 سال است. ١٩وره حکومت او در روایتی آمده که د

و در روایتی آمده که طول حکومت او ھفت سال است کـه خداونـد طـول روزھـا و 
کند یعنی ھر سال آن به اندازه ده سال است، پس مدت حکومـت  شبھای آن را زیاد می

 سال مثل این سالھا است. ٧٠او 
 سال آمده است. ١٢٠سال و در روایتی  ٤٠و در روایت دیگر 

کنـد مثـل اصـحاب  سال حکومـت مـی ٣٠٩دیگری آمده که مھدی قائم  در روایت
 .)٦(سال در غار ماندند ٣٠٩کھف که 

 سیزدهم: مدت غیبت او چقدر است؟
ھای اضطراب و آشفتگی در مورد مھدی، اختالف زیاد در مورد مدت  از جمله نشانه

ی دارد، مھدی غیبت و حیرتـ«غیبت او است. از علی بن ابی طالب نقل شده که گفت: 
شوند، وقتـی کـه سـؤال شـد چـه  که گروھی به این وسیله گمراه و گروھی ھدایت می

 .)٧(»مدت در حیرت است؟ گفت: شش روز یا شش ماه یا شش سال
                                                 

 .٢/٢٢٣؛ الزام الناصب، ٥٣/٧) بحار االنوار، ١(
 .٤/٧٧؛ معجم احادیث المھدی، ١٩٥الغیبة، نعمانی، ص) ٢(
 .٣٦١) تاریخ ما بعد الظھور، صدر، ص٣(
 .٥٢/٢٨٧؛ بحار االنوار، ٤٢٠) الغیبة، طوسی، ص٤(
 .٤٣٣) تاریخ مابعد الظھور، ص٥(
؛ االرشاد، مفید، ٢/٢٩٠، اعالم الوری، طبری، ٣٥٣، صنعمانی؛ الغیبة، ٤٧٤،صطوسی) الغیبة، ، ٦(

، ٣٩٠، ٣٨٦، ٣٤٩، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩١، ٢٨٧، ٥٢/٢٨٠بحار االنوار، ، ٢/٣٨١
١٤٦، ٥٣/١٤٥. 

 .١/٣٣٨) الکافی، کلینی، ٧(
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این روایت در نگاه اول برای آرام کردن درونھای مشوش و برای ضمانت اموالی کـه 
تی که این مدت سپری شد و به نایبان مھدی سپرده شده بود، قابل قبول است، ولی وق

شش روز و شش ماه و شش سال به پایان رسید و ھیچ خبری نشد، روایت دوم آمد که: 
 .)١(سال از قومش غایب بود ٢٨سال است ھمچنانکه موسی  ٢٨مدت غیبت او 

سال  ٤٠و در روایت دیگری آمده که مدت غیبتش مانند دوران حیرت بنی اسرائیل 
 .)٢(است

نقل شده که گفت: فاصله بین آمدن قائم و کشـتن  ؛از ابوعبدالله در روایت دیگری 
 ھجری. ١٤٥یعنی سال  )٤(شبانه روز نیست ١٥بیشتر از  )٣(نفس زکیه

گویـد: ایـن خبـر قاتـل اعتمـاد اسـت و از لحـاظ  محمد صدر در مورد این خبر می
بن میمون مفید در االرشاد از ثعلبه  -طبق روش این کتاب  -تاریخی قابل اثبات است 

از شعیب حداد از صالح بـن میـثم جمـال روایـت کـرده و ایـن راویـان ھمگـی قابـل 
 .)٥(اطمینانند

وقتی که طبق روایت قبل نیز ظھور نکرد، این روایت از ابوعبدالله آمد که گفت: ای 
ثابت خداوند مدت این امر را ھفتاد سال قرار داده است وقتی که امـام حسـین کشـته 

سال به تاخیر انداخت. گفت: بـه  ١٤٠ھل زمین خشمگین شد و آن را شد، خداوند از ا
سال بعد ظھور خواھد کرد. و خداوند بعد از آن وقت دیگـری  ١٤٠گویم که او  شما می

 .)٧)(٦(را برای ما قرار نداده است
کند. از ابوعبدالله  آید که تمامی روایتھای قبل را تکذیب می سپس روایت دیگری می

کنند، دروغگو  ایت شده که گفت: کسانی که وقت ظھور را مشخص میرو هجعفر صادق

                                                 
 .٥١/٢١٦؛ بحار االنوار، ٤٧١، ٣/٤٥٩) اثبات الھداة ١(
 .٢٥٤؛ الغیبة، طوسی، ٥٢/٢) بحار االنوار، ٢(
و او مشھورترین  سی بن ابیطالبنفس زکیه: محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن عل –) ٣(

 .شخص است که گفته شده مھدی است
 .٤٤٥؛ الغیبة، طوسی، ص٢/٣٧٤) االرشاد، مفید، ٤(
 .١٨٥) تاریخ ما بعد الظھور، ص٥(
 .١/٣٦٨) الکافی، کلینی، ٦(
کند که خروج امام حسین ھمچنانکه شیعه  گویند نقض می ) این روایت آنچه را که شیعه می٧(

پس  .وداراده و اختیار خمیرد بجز با  یاینکه نمصل به امر خداوند بوده است؟!! و گوید در ا می
 تأمل کن.
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. پـس از ایـن روایـت معلـوم )١(کنـیم ھستند. ما اھل بیت برای ظھور تعیین وقت نمی
 شود که تمام اوقاتی که برای ظھور تعیین شده بودند، دروغ ھستند. می

تعیین کنـد  روایت دومی از ابوعبدالله آمده که گفت: کسی که برای مھدی ما وقت
 .)٢(در علم خداوند به او شرک ورزیده است

 توان از این روایتھای پریشان و مشوش برون رفت؟ چگونه می
برای برون رفت از تمامی این روایـات، روایتـی از ابـوجعفر ذکـر شـده کـه تمـامی 

م و مطـابق آن رخ داد، یزی گفتـیـگوید: وقتـی کـه چ کند، که می اشکالھا را قطع می
ن یـه در اکد: خدا راست گفته ییا راست گفته، و اگر مطابق آن رخ نداد، بگود خدییبگو

. و متأسفانه این روایتھا مورد قبول واقع شده )٣(دھد حال خداوند دوبار به شما اجر می
 است.

سـال در امنیـت و  ٢٠٠روایت شده که گفت: شـیعیان بـه مـدت  ÷از ابوالحسن
 آرزویی بیش نبود که تحقق نیافت!!. ولی این )٤(کنند آسایش زندگی می

گوید: وقتی ما جدای از آن نه سال کـه در بعضـی  آیت الله محمد آصف محسنی می
سـال فـرض کنـیم، ایـن امـر عجیبـی  ٤٠روایات آمده، عمر امام زمان را بعد از ظھور 

نیست چرا که انتظار بیش از ھزار سال و شاید ھزاران سـال بـرای ظھـورش در مـدت 
شد، و این برای افراد یک عصر عجیب و غریب اسـت و اگـر خواننـده بـه کمی طول بک

جواب آن پی برد خواھشمندم که آن را به مولف نیازمند به این فرضیه حیات اسـت، و 
 .)٥(ھر آنچه که گفته شده و دیده شده غوغا و سروصدایی بیش نیست

 چهاردهم: علت اختالف در مورد مدت غیبت
اختالف شده است؟ یک بار به علت کشتن امام حسین،  چرا در مورد مدت غیبت او

انـد،  و یک بار به علت فاش کردن راز، و یک بار به علت تکذیب آنچه کـه روایـت کـرده
کنند دروغگو ھستند و کسـانی کـه  گویند: کسانی که تعیین وقت می بوده است. و می

 شوند.  کنند نابود می عجله می
                                                 

 .١/٣٦٨) الکافی، کلینی، ١(
 .٥٣/٣) بحار االنوار، ٢(
 .٥٢/١١٨، بحار االنوار، ٣٠٥؛ الغیبة، نعمانی، ص١/٣٦٩) الکافی، کلینی، ٣(
 .٣٤١الغیبة، طوسی، ص؛ ٣٠٥؛ الغیبة، نعمانی، ص١/٣٦٩) الکافی، کلینی، ٤(
 .٢١٣-٢/٢١٢) مشرعة بحار االنوار، ٥(
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َولَۡو ﴿ باید طبق مناسبتھا و شخصیتھا باشد:و علت آن این است که جعل و دروغ 
ِ ٱَ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ    .]٨٢[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ��  ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ

 . »افتندی ر خدا بود، اختالف فراوانی در آن مییاگر از سوی غ«
حـال که از علمای قرن چھارم ھجری است  -یکی از علمای بزرگ شیعه -نعمانی 

کنـد: جمھـور شـیعیان  شیعیان را در وقت تشویش و اضطراب، این گونه توصـیف مـی
گویند مھدی کجاست؟ و چگونه ممکن است؟ و این غیبت تا کی باید ادامه داشـته  می

مـاه سـن دارد. و  ٦باشد؟ و چند سال زنده است؟ در حالی که او االن ھشـتاد سـال و 
کردنـد و  گروھی والدت و وجود او را انکار میگروھی معتقد بودند که او مرده است، و 

نگریسـتند، و گروھـی نیـز ایـن مـدت را  به کسی که آن را تصدیق کند با تمسخر مـی
 .)١(کردند تر می طوالنی

گوید: چه حیرت و سرگردانی باالتر از این که مردمان بسیاری بـرای ایـن  سپس می
 .)٢(م بوده استد مردیاند و اینھا به دلیل شک و ترد امر خروج کرده

گوید: به نیشابور برگشتم در آنجا ماندم و دیدم که بسیاری از شیعیان  ابن بابویه می
آنجا در مورد غیبت با من اختالف داشتند و غیبـت آنھـا را سـرگردان کـرده بـود و در 

 .)٣(مورد مھدی قائم دچار شبھه شده بودند
گویـد: در مـورد تولـد قـائم و  کنـد و مـی طوسی در الغیبه از جعفر صادق نقل مـی

غیبتش و تأخیر او و آشوب مؤمنان بعد از او و ایجاد شک و تردید در قلب شـیعیان در 
مورد طول مدت غیبتش و مرتد شدن اکثریت آنـان از دیـنش و بیـرون آوردن طنـاب 

 .)٤(اسالم از گردنشان تأمل کردم... دلم سوخت و اندوه بر من چیره شد
اند که بر سرگردانی مـردم  موعه بزرگی از روایات را ذکر کردهو کلینی و نعمانی مج

بعد از غیبت محمد بن حسن عسکری و اختالف شیعیان و پراکندگی آنھا در آن زمـان 
ھا بر بعضی دیگر و لعن و نفـرین آنھـا بـر یکـدیگر و  و اتھام دروغگو و کافر بودن بعضی

مواج دریا و شکستنشان ماننـد ای در ا واژگون شدن شیعیان مانند کشتی واژگون شده

                                                 
 .١٥٩) الغیبة، نعمانی، ص١(
 .١٩٢) الغیبة، نعمانی، ص٢(
 .٢) کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص٣(
 .١٦٩) الغیبة، طوسی، ص٤(
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 .)١(شیشه، داللت دارند
راه حل برون رفت از این معضل بزرگ بسیار ساده است و آن جعل کـردن حـدیثی 

روایـت  ÷بر یکی از ائمه و خاتمه دادن به این اختالفات است. پس از ابوجعفر صادق
اسـت و ھمـان شـود و او منتظـر  اند که گفت: مھدی قبل از اینکه بیاید غایب می کرده

گویند پدرش بدون فرزنـد مـرده  ای می کنند؛ عده کسی که در مورد والدت او شک می
گوینـد دو سـال قبـل از  ای می گویند مادرش حامله شده است، عده ای می است، و عده

مرگ پدرش مرده است ولی او مھدی منتظر است در حالی که خداوند متعـال دوسـت 
 .)٢(و شک آنھا برطرف شوددارد که شیعیان را امتحان کند 
باشند و برای حل تمام اشکاالت آمده اسـت و تـو فقـط  این روایات بازیچه و لھو می

باید یکی از ائمه را پیدا کرده که آن را به او نسبت بدھی و کسی را خواھی یافت که آن 
 را تصدیق کند!!

                                                 
 .٢١٦-٢١٥؛ الغیبة، نعمانی، ص٣٤٠-٣٣٨، ١/٣٦٦) نگا: الکافی، ١(
 . ١/٢٤٢؛ الزام الناصب، ١٧٠؛ الغیبة، نعمانی، ص١/٣٣٧) الکافی، کلینی، ٢(





 

 دالیل شیعیان بر وجود مهدی

 نخست: دالیل عقلی
وجود امامی بر روی زمین که تمام علم شریعت نزد او باشد و مردم در احکام دیـن 

باشـد،  سبه او مراجعه کنند و اینکه معصوم باشد و اینکه از فرزندان حسین بـن علـی
یعنی  -ضروری است. سپس ایمان به وفات حسن عسکری و اعتقاد به وراثت عمودی 

معصومی جز محمد و محمد بـن حسـن عسـکری (ھمـان  و اینکه -ساز نسل حسین
 مھدی منتظر) وجود نداشته، ضروری است.

باشد و رئیس  گوید: عقل مقتضی وجوب رئیسی در ھر زمان می بنابراین مرتضی می
 .)١(باید معصوم باشد

گوید: این اصلی است که مثل امامـت نیـازی بـه روایـت نصـوص و اخبـار  مفید می
 .)٢(ی آن استنیست و عقل خود مقتض

گوید: ھر زمانی باید امام معصومی وجود داشته باشد و امامت لطف است  طوسی می
 .)٣(و لطف در ھر حال بر خداوند واجب است

کند که لطف بر خداوند واجب است و وجـود امـام  گوید: عقل حکم می مجلسی می
و اجمـاع  شـود لطف است و باید او معصوم باشد و عصمت تنھا از جھت او فھمیده مـی

 .)٤(شود وجود دارد که غیر از صاحب زمان کسی معصوم نیست، پس وجودش ثابت می
 جواب دالیل عقلی

اینھا دالیل عقلی بودند که باید امامی وجود داشته باشد و ایـن امـام بایـد معصـوم 
باشد و باید از اوالد حسین بن علی م باشد و باید پسر حسن عسکری باشـد و بایـد کـه 

مرده باشد و باید محمد بن حسن عسکری باشد اما تمامی ایـن امـور از  حسن عسکری
گـوییم: اول عـرش را  کند...!! و ما می گویند که عقل بر آن داللت می اند؟! می کجا آمده

خواھید بـر آن درسـت کنیـد. ایـن عقیـده کـه امـام  ثابت کنید بعد ھر آنچه را که می
در احکـام دینـی بـه او مراجعـه کننـد،  و مـردم )٥(معصومی باید وجود داشـته باشـد

                                                 
 .٢/٢٩٤) رسائل المرتضی، ١(
 .٣٤٣-٢/٣٤٢) االرشاد، مفید، ٢(
 .٩٨) المسائل العشر، ص٣(
 .٢١٥-٥١/٢١٤) بحار االنوار، ٤(
 =گناھان  ائمه از) عصمت از دیدگاه شیعیان به قول مجلسی عبارت است از: بدان که امامیه بر عصمت ٥(
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است و اما بقیه سخنان آنھا که بایـد از  صگوییم که حقیقت دارد و او تنھا پیامبر  می
باشد و مھدی منتظر باشد، چیزھایی ھسـتند کـه در دالیـل نقلـی  سفرزندان حسین

=
                                                 

و چه  شوند چه عمدی و چه سھوی صغیره و کبیره اتفاق دارند و آنھا اصًال گناھی مرتکب نمی
مجلسی تمام اشکال عصمت را برای ائمه ، ٣٥٢/ ٤و نگا: مرآة العقول  ٢٥/٢٠٩. بحار االنوار، فراموشی
ه و فراموشی و این داند؛ عصمت از تمام گناھان کوچک و بزرگ، عصمت از خطا و اشتبا جایز می

عصمتی که مجلسی برای ائمه تصور کرده است برای انبیاء نیز متحقق نشده است که قرآن و سنت و 
باشد بلکه نفی مطلق سھو و نسیان از  اجماع بر آن تصریح دارند و در اصول اسالمی امری عجیب می

امام ھشتم  –راین به رضا . بنابعنی خداوندی گیرد ائمه شبیه کسی است که خواب و چرت او را نمی
در نمازش دچار  صکنند پیامبر  گفته شد: در کوفه قومی ھستند که گمان می –معصوم شیعه 

تنھا کسی که سھو و اشتباه از او سر  -لعنت خدا بر آنھا باد –اشتباه نشده است. گفت: دروغ است 
صمتی بحث شده که چیزی را . در کتابھای شیعه از ع ٢٥/٣٥٠زند، خداوند است. بحار االنوار  نمی

کند. در نھج البالغه چیزھایی آمده که تمام ادعاھایی را که در مورد  گویند، نفی می که علمای آنھا می
چنانکه صاحب نھج البالغه روایت  –عصمت ائمه آمده است، رد می کند؛ آنجا که امیرالمؤمنین 

، « گوید: می -کند می ةِ عَ الِطُونى بِاملُْصانَ الال ختُ ظام  وَ تِامسَ إعْ الَ الْ قٍّ قيلَ يل، وَ تِثْقاالً يف حَ َ اسْ نُّوا يبِ ظُ تَ

ِام  لُ هبِ مَ عَ ، كانَ الْ يْهِ لَ ضَ عَ رَ عْ لَ أَنْ يُ دْ عَ ، أَوِ الْ هُ قالَ لَ َقَّ أَنْ يُ لَ احلْ تَثْقَ نِ اسْ هُ مَ إِنَّ وا لِنَفْيس، فَ فُّ . فَال تَكُ يْهِ لَ لَ عَ قَ ثْ أَ

، أَ  قٍّ ة بِحَ قالَ نْ مَ ةعَ ورَ شُ ال وْ مَ ، وَ طِئَ قِ أَنْ اُخْ وْ تُ يف نَفْيس بِفَ ل، فإِينّ لَسْ دْ يل  بِعَ نْ فِعْ نُ ذلِكَ مِ الّ أَنْ إآمَ

نّي لَكُ بِهِ مِ وَ أَمْ نْ نَفْيس ما هُ يَ اهللاُّ مِ فِ كْ د ینکو گمان ن د،ییو با مدارا و چاپلوسی با من معاشرت ننما« »يَ
درخواست  م نابجای خود را از شمایه تعظکد یو مپندارن است، یدن سخن حق بر من سنگیه شنک

د، عمل ین آیسنگ شنھاد گردد بر اویا عدالت به او پیه اگر سخن حق به او گفته شود، ک را آنیدارم، ز
ه من کد، ینکا مشورت به عدل خودداری نی ییگو ن از حقیبه حق و عدل بر او دشوارتر است. بنابرا

 .٢/٢٠١نھج البالغه» منمیاز اشتباه ا ارمکنم، و نه در که خطا کدر نظر خود نه باالتر از آنم 
و ھمچنین در نھج البالغه آمده است که: بایستی که انسان امیری داشته باشد، چه خوب و چه بد و 

له او برساند و غنایم را ھا را به وسی مؤمن باید در رکاب او کار کند که کافر از او بترسد و خداوند مھلت
به وسیله او جمع کند و به وسیله او با دشمن بجنگد و راھھا امن شود و حق قوی از ضعیف گرفته 

 .١/٩١شود. نھج البالغه 
در اینجا شرط عصمت را برای امیر قرار نداده است و به نزدیکان یا افراد دور اشاره نکرده است. ابوالحسن 

خواستی  از گناه حفظ کردی و اگر می ا: خداوندا تو زبان ر-روایات شیعهطبق  -گوید موسی کاظم می
توانستی مرا کور کنی و  خواستی می توانستی مرا الل کنی، و چشمان مرا از گناه حفظ کردی و اگر می می

توانستی آن را فلج کنی و آلت مرا از گناه حفظ کردی  خواستی، می دستانم را از گناه حفظ کردی و اگر می
توانستی  خواستی می توانستی مرا عقیم کنی و پاھایم را از گناه حفظ کردی و اگر می خواستی می و اگر می

به من  ای از گناه حفظ کردی در حالی که این پاداش تو مرا لنگ کنی و تمام اعضایی را که به من داده
 .. (ع)٩٧٣-٩٦٢، ٩٤٣-٢/٩٤١؛ نگا: اصول مذھب الشیعة االمامیة، قفقازی، ٢٥/٢٠٣نیست. بحار االنوار 
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 کنیم. بررسی می
نـد متعـال اسـت. با خداوی ادب گویند: لطف بر خدا واجب است، این بی اما اینکه می

چون ھیچ کس حق ندارد که چیزی را بر خداوند واجب کند، چون خداوند ھر آنچه را 
اش ایـن  دھد، سپس ادعای این که وجود امام لطف است، الزمه خواھد انجام می که می

است که در ھر مکان و زمان امام معصومی وجود داشته باشد، وقتی که این گونه باشد 
 ازمندیم؟ما به چند معصوم نی

کامل شد و دیـن نیـازی  صدانیم که دین با آمدن محمد  در حالی که ما یقینًا می
ندارد که کس دیگری آن را کام کند بلکه نیاز به مبّلغ دارد و این امر بـه وسـیله افـراد 

شود. پس اگر آنھا در نقل قرآن  معتمد و امین که ناقالن دین و قرآن ھستند، انجام می
شد؟! و اگر قرآن فقـط بـه وسـیله  مین نبودند، چطور از آنھا پذیرفته میقابل اعتماد و ا

 معصوم نقل شود، پس قرآن معصوم کجاست؟!
و اگر نیاز به کسی بود که دین را ابالغ کند و تمـام ایـن مـدت زنـده باشـد، قطعـًا 

کرد، سپس روش استدالل علمای شـیعه  را طوالنی می صخداوند متعال عمر محمد 
ی برای رسیدن به اینکه معصوم ھمان محمـد بـن حسـن عسـکری اسـت، دوازده امام

تکلفی ظاھری و آشکار است. و مرجع آن این است که چه بسا ادعا شود که او معصـوم 
کند که او معصوم است، پس نیاز به پـذیرش آن دارد و بایسـتی  است، یا شیعه ادعا می

 کند. یمبتنی بر مقدماتی باشد که کسی آن را از آنھا قبول نم
گویند بایستی امام معصوم از فرزندان حسن عسـکری باشـد، قابـل قبـول  اینکه می

نیست و اینکه ایمان به وفات حسن ضروری است، این مسّلم است چون امـری آشـکار 
 است

گویند وراثت عمومی است این نیاز به دلیل دارد و دلیلی بر آن وجود  و اما اینکه می
 معصوم است، قابل قبول نیست.ندارد و ادعای اینکه عسکری 

دانیـد کـه امـت  شود که: وقتی که شما بیشتر از ھزار سال جـایز مـی پس گفته می
 کنید. بدون معصوم باشد، دلیل خود را (لطف) نقض می

آید که امامت باید تا قیامت ادامه داشته باشد  ھمچنین از این دلیل (لطف) الزم می
متوقف کردید و سـایر نسـلھا را از ایـن لطـف  ١٢ولی شما آن را قطع کردید و در عدد 

 محروم کردید!

 دوم: دالیل نقلی
 دلیل اول
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روایت شده که گفت: اگر زمین بـدون امـام باشـد، فـرو  ؛از ابوعبدالله جعفر صادق 
 .)١(افتد می

 جواب این دلیل: 

ۡهَل ﴿ فرماید: واقعیت گواه بطالن آن است چون خداوند متعال می
َ
أ قَۡد  لِۡكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ

�ٖ ّمَِن  َ�ۡ�َ ٰ ُ لَُ�ۡم َ�َ تاب! رسول کای اھل « .]١٩[المائدة:  ﴾لرُُّسلِ ٱَجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ
 ».امبران، به سوی شما آمدیان پیما، پس از فاصله و فترتی م

این بزرگترین دلیل بطالن آن است. بلکه واقعیت امروز شیعه این حدیث را تکذیب 
ام و قیام شیعه برای تأسیس دولتی برای خودشان و انتقال تمام کند؛ غیبت ام می

آنچه که مختص امام بود به علمای شیعه، از طریق والیت فقیه، بر بطالن این حدیث 
 کند. تأکید می
ھای زمانی میان رسوالن وجود داشته است و زمین نیز فـرو نیفتـاده اسـت و  دوره

 این بزرگترین دلیل بطالن آن است.
 ومدلیل د

گفت: این امام و پسر امام و بـرادر  ÷روایت شده که به حسین صاز رسول الله 
باشـد کـه اسـمش  امام است و پدر نه امام دیگر است که امام نھم آنھا مھدی قائم مـی

کنـد  اش مانند کنیه من است و زمین را مملو از عـدل مـی مانند اسم من است و کنیه
 .)٢(ھمچنانکه قبل از آن پر از ظلم شده بود

 جواب این دلیل:

چنین سخن نگفتـه اسـت و آنچـه کـه بـر دروغ بـودن آن  صبدون شک پیامبر 
کند دالیلی است که روایات دال بر مھدویت محمـد بـن حسـن عسـکری را  داللت می
 کنند. نقض می

 دلیل سوم

مشھور اسـت و نـزد شـیعیان در تمـام  صگویند: حدیث مھدی از رسول الله  می
 سرزمینھای دور از ھم بر متواتر بودن آن نص وجود دارد. 

 واب این دلیل:ج

نسـبت  صاین حدیث تنھا توسط یک فرقه از تقریبًا ھفتاد فرقه شیعه بـه پیـامبر 
گویند کـه ایـن  ھای شیعه می اند و سایر فرقه داده شده است و ھمه آنھا آن را رد کرده

                                                 
 .١/١٩٦؛ علل الشرائع، ٥٠٨؛ بصائر الدرجات، ص٢٣/٢٨) بحار االنوار، ١(
 .١٧٧، منھاج الکرامة، حلی، ص٩٨) الرسائل العشر، طوسی، ص٢(
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زیدیه، اسماعیلیه، فطحیه، کیسانیه، بتریه، جارودیه، مختاریه،  حدیث دروغ است مانند
فرقـه  ١١٣، راوندیه، خطابیه، ناوسیه، قرامطه، واقفه، ممطوره، نمیریه و کربیه، ھاشمیه

گویند که بعد از حسـن عسـکری فرزنـدی  دیگر که ھمگی با این عقیده مخالفند و می
و اگـر  )٢)(١(گیـرد؟! باقی نمانده است، پس چگونه بعد از این اختالفات تواتر صورت مـی

امامی متواتر است، این تواتر نادری است که منظور این است که فقط نزد شیعه دوازده 
ھایی نزد آنھا وجود دارد که نادر و  تمام امت اسالمی با آن مخالف است، چه بسیار تواتر

شاذ ھستند، مانند عقیده شاذ بودن روایتھـای متـواتری کـه مبنـی بـر تحریـف قـرآن 
 .)٣(است

                                                 
 .٢٤٨-٨/٢٤٧) نگا: منھاج السنة، ابن تیمیه ١(
 صحبت کردیم.) اما در مورد احادیث مھدی از دیدگاه اھل سنت و جماعت در مقدمه ٢(
توان آن  گوید: بدان که بر حسب  اخبار متواتر و غیرمتواتر حقیقتی که نمی ) ابوالحسن عاملی می٣(

تغییراتی در آن ایجاد شد  ص را پوشاند این است که این قرآنی که در دست ماست بعد از پیامبر
نداختند و قرآن ن اآآوری کرده بودند. کلمات و آیات زیادی را از  و کسانی که آن را جمع

آوری  جمع ÷محفوظی که طبق آنچه که خداوند متعال نازل کرده است قرآنی است که علی
کرد و آن را نگه داشت تا به پسرش حسن رسید و بدین ترتیب تا به مھدی قائم رسید و امروز نزد 

 اوست.
گوید:  کند، می می سید مرتضی که تحریف را انکارو در رد بر ، ٣٦مرآة األنوار و مشکاة االسرار ص

حکم کرده  آنجای بسی تعجب است که سید در امثال این تخیالت ضعیف ظاھری برخالف 
است، چون صحتش مقطوع است و چون موافق خواسته او نبوده است و اخباری را که به حد 

کسانی مثل سید  گوید: جای بسی تعجب است از داند، ھمچنین می اند، ضعف می فراوانی نرسیده
زنند در مقابل روایات  ی که به امثال این چیزھا که بندگی محض تخیالت است چنگ میمرتض

، برای مطالعه بیشتر نگا: الشیعة و تحریف ٥١متواتر، تامل کن. مرأة االنوار و مشکاة االسرار ص
 .(ع)القرآن محمد سیف 





 

 کند مبنی بر مهدویت امام دوازدهم را رد می دالیلی که تمام روایات

 دلیل اول
کنـد کـه  بسیاری از شیعیان قدیم از این امر اطالع نداشتند و این امـر داللـت مـی

کنـد، سـاختگی و جعلـی  روایاتی که مھدویت محمد بن حسـن عسـکری را بیـان مـی
بنـابراین باشد و بعد از دوران علمای قدیم شیعه به مدت طوالنی جعل شده اسـت.  می

 اند که امام بعد از او کیست. شیعیان تقریبًا بعد از وفات ھر امامی اختالف داشته
دنبال احول کـه  -عموی جعفر صادق و برادر محمد باقر -زید بن علی بن حسین 

مخفی بود، فرستاد تا او را یاری کند ولی احول نپذیرفت و گفت: اگر پدرت یـا بـرادرت 
زید گفت: چگونه در  کنم. زید به او گفت: ولی با تو خروج نمیکردم  می بود با او خروج

گذاشـت  کرد و سپس آن را در دھان من می حالی که او لقمه داغ را با دستش سرد می
و راضی بود که آتـش داغ  ،آیا به نظر شما او راضی نبود که لقمه داغ دھان مرا بسوزاند

گـاه نکـرد در جواب او گفت: فدایت شو )١(جھنم مرا بسوزاند؟ م او به خاطر این تـو را آ
روی و مرا خبر کرد و من پذیرفتم و نجات  ترسید اگر قبول نکنی به جھنم می چون می

 .)٢(کردم برای او مھم نبود که به جھنم بروم یافتم و اگر قبول نمی
این سخن باطل است چون الزمه آن این است که به تمام اھل بیت و فرزندان آنھـا 

ھا و سایر خویشان خبر نداده باشند از ترس اینکه آن را قبـول نکننـد و  ییو عموھا و دا
باشد  وارد جھنم شوند. و ھمچنین امامت نزد شیعیان رکن اصلی دین است و سری می

 چگونه مصالح امت متعلق به امامت است و آن سری است؟!! 
برای  خداوند تو را حفظ کند، تامل کن که چگونه امام سجاد عدم حرص خود را

کند و این توصیف امام سجاد را با  از آتش توصیف می -احول -نجات بھترین افرادش
توصیفی که خداوند متعال از پیامبر رحمت و اشتیاق او برای ھدایت مردم داشته، 

ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم إِن لَّۡم يُۡؤِمُنواْ بَِ�َٰذا  فَلََعلََّك ﴿ فرماید: مقایسه کن. آنجا که می َ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك َ�َ
َسًفا  ۡ�َِديِث ٱ

َ
  .]٦[الکهف:  ﴾٦أ

ن یـنی اگر بـه اک کخواھی بخاطر اعمال آنان، خود را از غم و اندوه ھال ی مییگو«

                                                 
 رسد. جعفر صادق می) یعنی به تو خبر داده که امامت بعد از او به محمد باقر و سپس به پسرش ١(
 .٥/٢٧٣؛ مدینة المعاجز، ١/١٧٤) الکافی، کلینی، ٢(
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 ».اورندیمان نیگفتار ا

نُفِس�ُ  لََقدۡ ﴿ فرماید: و می
َ
ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ ن، رسولی از خود شما یقیبه « .]١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعلَۡيُ�م ب
ت شما دارد; و نسبت یه رنجھای شما بر او سخت است; و اصرار بر ھداکتان آمد یبسو

 ».به مؤمنان، رئوف و مھربان است

 دلیل دوم
کنند که امام قبلی تا زمانی کـه خداونـد اسـم جانشـینش را در آخـرین  میروایت 

 .)١(میرد دقیقه عمرش به او نگفته و امام بعدی امامت خود را نداند، نمی
گویند: خداوند قبًال اسـامی تمـام امامـان را معـین کـرده و ائمـه ایـن را  سپس می

وی شیعه به طور مطلق کـه از بینیم که زراره بن اعین معتمدترین را دانند، ولی می می
شناسـد  میرد، در حالی که امام زمان خودش را نمی نزدیکان امام باقر و صادق بود، می

اش گفت: قـرآن را بـه  و ھنگامی که در حال احتضار و در حال جان کندن بود به عمه
اش گذاشت و گفت: ای عمـه تـو  من بده، پس قرآن را گرفت و باز کرد و آن را بر سینه

دانـد در  چگونه او ایـن امـر را نمـی )٢(ھد باش که من امامی غیر از این کتاب ندارمشا
 حالی که از نزدیکان ائمه بود.

 دلیل سوم
رد، غالب شیعیان با پسرش عبدالله بیعت کردنـد؛ کفوت  ÷وقتی که جعفر صادق

جایی مانند ھشام بن سالم جوالیقی، محمد بن نعمان احول، عمار ساباطی و دیگران، تا 
پیش عبدالله بن جعفر صادق سـردگردان بیـرون آمـدیم و  که ھشام بن سالم گفت. از

 .)٣(دانستیم که به چه کسی رو کنیم و چه کسی را امام کنیم نمی

                                                 
 .٢٧/٢٩٤، بحار االنوار، ٥/٤٦، مدینة المعاجز، ٤٩٧؛ بصائر الدرجات، ص١/٢٧٥) الکافی، کلینی، ١(
، ابی غالب زراری، ه(معروف به رجال کشی) تاریخ آل زرار ١/٣٧٣) اختیار معرفة الرجال، طوسی، ٢(

 .٧٨ص
، مدینه المعاجز، ھاشم ٤/١٠٩مستدرک الوسائل، نوری طبرسی،  خاتمة، ١/٣٥١) الکافی، کلینی، ٣(

، آیت الله العظمی ابوالفضل برقعی تعدادی از راویان بزرگ شیعه را که عدد آنھا ٦/٢٠٨بحرانی، 
رسد جمع کرده که دچار شک و آشفتگی شده بودند، چگونه اینھا امام را  نفر می ١٠٤به 

 (ع). ٢٤٣-٢٤٠گ ائمه بودند. نگا: بت شکن، صراصحاب بز زناختند در حالی که اش نمی
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 دلیل چهارم
کنـد  آنچه که در کتابھای شیعه آمده مھدویت محمد بن حسن عسکری را نفی مـی

 که از خالل عبارات زیر پیداست: 
حسـن  -روایـت شـده کـه گفـت: ابـو محمـد  -جد مھدی منتظر -از ھادی  -١

ترین آنھـا و بزرگتـرین  ترین آل محمد و مطمئن پسر من است. ناصح -عسکری
 .)١(شود پسرم است که امامت و احکام آن به او منتھی می

این داللت دارد بر اینکه آخرین امام، حسـن عسـکری اسـت و بعـد از او مھـدی و 
 دیگران وجود ندارند.

شود تا وقتی که مردی از اھـل بیـت  ر حدیث آمده است که: قیامت بر پا نمید -٢
 .)٢(من که اسمش اسم من و اسم پدرش، اسم پدر من است، خروج نکند

ھمچنانکه معلوم است، اسمش محمـد بـن عبداللـه اسـت و مھـدی  صو پیامبر 
شیعیان اسمش محمد بن حسن است پس اسمش ھـم اسـم پیـامبر اسـت ولـی اسـم 

 ھم اسم پدر او نیست؟! و این اشکال بزرگی است! پدرش
دو  صابوالحسن اربلی این اشکال را با این جواب عجیب حل کرده اسـت: پیـامبر 

نوه داشت ابو محمد حسن و ابو عبدالله حسین. و چون حجت باید از فرزند حسین ابو 
و کنیـه حسـین، ابـا عبداللـه اسـت پـس  -حجت یعنی مھدی منتظر –عبدالله باشد 

لفظ اسم را بر کنیه اطالق کرده است تا اسم نسبت به پـدرش توافـق پیـدا  صپیامبر
کند و لفظ پدر بر جد اطالق شود. گویی که گفت: اسم او اسم من است پس اسم مـن 

در اسـم  -ل کجاست؟و این اشکالی ندارد، اما اشکا -محمد است و او نیز محمد است 
 .)٣(پدر و موافق بودن کنیه جد با اسم پدر است که کنیه حسین ابوعبدالله بوده است

کند و ھر مـردی کـه  این امر صحیح نیست چون بر بسیاری از مردم صدق پیدا می
اسمش محمد باشد اگر نگاھی به اجداد پدری یا مادری خـود بیانـدازد کسـی را پیـدا 

وعبدالله باشد تا مھدی منتظر بر او صدق پیدا کند و این سخن از اش اب کند که کنیه می
 دیدگاه خردمندان پذیرفتنی نیست.

                                                 
 .٢/١٧٠؛ لصراط المستقیم، عاملی، ٣٢٠؛ االرشاد، مفید، ص٣٢٨-١/٣٢٧) الکافی، کلینی، ١(
؛ الطرائف، ٣٥٢؛ األمالی، طوسی، ص٣/٣٨٦؛ شرح األخبار، قاضی نعمان مغربی، ٦٢) فرق الشیعة، ٢(

 .٢٨٢؛ المالحم والفتن، ابن طاوس، ص٧٧العقد النضید، محمد قمی، ص؛ ٥٢٢ابن طاوس، ص
 .١٠٣، ٥١/٨٦؛ بحاراالنوار، ٢٧٧، ٢٤١-٣/٢٤٠) کشف الغمة فی معرفة األئمة ٣(
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از حسن بن علی بن محمد بن رضا نقل شـده کـه بعضـی از اشـعریانی کـه در  -٣
برادرش جعفـر؟ (از یکـی از  مجلس او بودند به او گفتند: ای ابوبکر چه خبر از

ری کـه عمـوی مھـدی منتظـر اسـت. علما در مورد جعفر برادر حسـن عسـک
نیـد؟ آیـا جعفـر ک پرسیدند) گفت: کدام جعفر؟ در مورد چه کسی سـؤال مـی

ن آدمھـا ووو بـا حسـن نزدیکـی یتـر ملعون فاسق فاجر و شـراب خـوار، پسـت
 .)١(دارد؟

سپس گفت: وقتی حسن عسکری بیمار شد دنبال پدرم فرستاده شد که پسـر رضـا 
ب شد و به دارالخالفه رفت و با عجلـه برگشـت کـه مریض شده است، پس سوار بر مرک

پنج نفر از خادمان امیر المؤمنین ھمراه او بودند که ھمگـی مـورد اعتمـاد بودنـد کـه 
ر خادم نیز در میان آنھا بود. پس آنھا را امر کرد تا به خانه حسن برودند و خبـر را ینحر

شـکان فرسـتاد و آنھـا را بـه به او بدھند و حالش را جویا شوند و دنبال چند نفـر از پز
طبابت امر کرد. (مریض در اینجا حسن عسکری است که خلیفـه تعـدادی از مـردم را 
فرستاده که ناظر او باشند و پزشکانی را برای مداوای او فرستاد تا اینکه حسن عسکری 

گوید:) وقتی که دفن شد، خلیفه و مردم شروع به جستجوی فرزنـد او  درگذشت). (می
ھا بسیار جسـتجو کردنـد و تقسـیم ارث را متوقـف کردنـد و کسـانی  در خانهکردند و 

مراقب حفاظت از کنیزی بودند که تصور باردار بودن او وجود داشت تـا اینکـه معلـوم 
شد که باردار نیست پس وقتی که این امر معلوم شد ارث میان مادر و بـرادرش جعفـر 

کـه حسـن عسـکری فرزنـدی نداشـته  کند . بنابراین این روایت ثابت می)٢(تقسیم شد
 است...!!

                                                 
کنند در حالی که در مورد جعفر برادر  ) چگونه شیعیان ادعای احترام و دوستی اھل بیت را می١(

 گویند. سخن میحسن عسکری و عموی مھدی منتظر این گونه 
 .٥٠٥-١/٥٠٤) الکافی، کلینی، ٢(



 

آیا امام دوازدهم از دیدگان همه غایب است یا برای بعضی از مردم 
 شود؟ ظاهر می

گویـد: مـا در وھلـه اول مھـدی را از دیـدگان تمـام اولیـای او مخفـی  طوسی مـی
اولیا، خود را نشان دھد و جز خـود  دانیم بلکه جایز است که مھدی برای اکثر این نمی

شود. پس اگر بر او ظاھر شد، دیگـری را نیـز  آن فرد کس دیگری از این امر باخبر نمی
بطلبد و اگر بر او ظاھر نشد باید بداند که مربوط بـه دلیلـی اسـت کـه بـه خـود او بـر 

ھی از گردد (مثل ضعف ایمان یا امور مشابه) و اگر به طور مفصل و بـه دلیـل کوتـا می
جانب خودش، ندانست، تکلیفش را در قبال او به خوبی انجـام نـداده اسـت. و مخفـی 

 .)١(بودن امام برای او علمی است که باید علت آن را پیدا کند
شود ولی بر کسی که ظاھر نشود به دلیـل آن  یعنی مھدی موجود است و ظاھر می

بپردازد و وقتـی کـه او را  ضعف ایمان یا ارتکاب گناه است پس باید به محاسبه خودش
 ندید او را انکار نکند...!!

این پاسخ مثل پاسخ یکی از کشیشان است که وقتی بـه او گفتـه شـد کـه چگونـه 
گانـه بـودن او نیـز  ایمان بیاوریم که خداوند یگانه است و در ھمان حال ایمان بـه سـه

 داشته باشیم؟
که ایمان داشته باشـی کـه جواب داد: اولین چیزی که بر تو واجب است این است 

خداوند یکی است و در ھمان حال ایمان به سه خدا نیز داشته باشی. وقتی کـه ایمـان 
دھد، پس اگر عیسـی نیامـد،  آید و این امر را برایت توضیح می آوردی، عیسی نزد تو می

 ای...!! شود که تو ایمان نیاورده معلوم می
ه بگوید که عیسی نزد من آمـد و مـرا قـانع ماند: یا اینک حال دو راه بیشتر باقی نمی

کرد و من ایمان کاملی دارم و دروغ بگوید. و یا اینکه بگوید: نزد من نیامد و خودش را 
متھم به غیر مؤمن بکند در اینجا نیز اگر مھدی را دیدی معنایش این است که تو ایمان 

 داری و اگر او را ندیدی ایمانت ضعیف است.
کنند تا گفته شـود کـه ایمـانش  افراد ادعای دیدن مھدی را می بنابراین بسیاری از

اند و چرا؟ تا اینکـه  قوی است...!! بنابراین بسیاری از افراد ادعای دیدن مھدی را کرده

                                                 
 .١٠٠-٩٩) الغیبة، طوسی، ص١(
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 گفته شود که به دلیل دیدن مھدی ایمانش قوی است.
 وقتی مھدی در زمان پدرش به دنیا آمده باشد آیا کسی او را دیده است؟

روز از  ٣وقتـی کـه بعـد از  -اش حکیمـه  عسکری نقل شده که بـه عمـهاز حسن 
گفت: او در حمایت خداوند است و خداوند او را محافظت و  -والدت مھدی از او پرسید

کند تا وقتی که خودش اجازه بدھد وقتی که من ُمردم و خداوند مرا میراند.  مخفی می
افراد مطمئن آنھا به من خبر بده ولی این اند، از  بینم که شیعیانم اختالف پیدا کرده می

 .)١(باید به صورت رازی میان من و تو باشد
کند که کسـی در  بنابراین، این امر سری بوده است پس ظاھر این روایت داللت می

 زمان حیات پدرش از این راز باخبر نبوده است.
نـد، تأمـل ا دن مھدوی کـردهیدر اینجا به کسانی که در زمان حیات پدرش ادعای د

 کنیم: می
 .)٢(نخست: دو خادم عسکری نسیم و ماریا

 .)٣(دوم: احمد بن اسحاق
 .)٤(سوم: حسن بن حسین علوی

 .)٥(چھارم: ابو ھارون
 .)٦(پنجم: عمرو اھوازی
 .)٧(ششم: مردی ایرانی

 .)٨(ای دیگر ھفتم: عثمان عمری ھمراه عده
 .)٩(ھشتم: طریف ابو نصر

 .)١(عبداللهای به اسم  نھم: مردی سوریه

                                                 
 .٥١/١٨؛ بحار االنوار ٦٦٠-٧/٦٥٩؛ مدینة المعاجز، ٢٣٧-٢٣٦) الغیبة، طوسی، ص١(
 .٢٣٢) الغیبة، طوسی، ٢(
 .٢٢٢) کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص٣(
 .٤٣٤) کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص٤(
 .٤٣٤کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص) ٥(
 .٣٤٨) االرشاد، مفید، ص٦(
 .١/٣٢٩کلینی،  ) الکافی ،٧(
 .٤٣٥) کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص٨(
 .٤٤١) کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص٩(
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 .)٢(دھم: سعد قمی
 .)٣(یازدھم: کسانی که حسن عسکری آنھا را امر به جستجوی پسرش کرده است

 .)٤(دوازدھم: کامل بن ابراھیم مدنی
 .)٥(سیزدھم: خادم عقید

 .)٦(چھاردھم: اسماعیل بن علی نوبختی
وب پانزدھم: علی بن بالل، احمد بن ھالل، محمد بن معاویه بن حکیم، حسن بن ای

انـد مھـدی را در زمـان حیـات پـدرش  نفر ھمـراه آنھـا ادعـا کـه کـرده ٤٠بن نوح و 
 .)٧(اند دیده

خداوند تو را حفظ کند در مورد این تناقض آشکار میان روایتی که رؤیت او را 
کند، و میان تصریحات این افرادی که ادعای رؤیت او را  توسط شیعیان نفی می

َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ﴿ فرماید: خدا را دریابی که می اند، تأمل کن تا این کالم کرده
ِ ٱ   .]٨٢[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ��  ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ

 ».افتندی ر خدا بود، اختالف فراوانی در آن مییاگر از سوی غ«

=
                                                 

 ) ھمان.١(
 .٤٥٦-٤٥٤) کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص٢(
 .٤٣٢النعمة، صدوق، ص) کمال الدین و تمام ٣(
 .٢٤٧-٢٤٦) الغیبة، طوسی، ص٤(
 .٢٧٢) الغیبة، طوسی، ص٥(
 .٢٧٢) الغیبة، طوسی،ص ٦(
 .٣٥٧) الغیبة، طوسی،ص ٧(





 

 استمهدی نایبانی دارد و دو بار غیبت کرده 

بعد از ادعای والدت مھدی، بایستی دلیل آشکار بر آن داشته باشـند، در حـالی کـه 
واقعیت برخالف آن بود و ناچارًا برای حل این معضـل بـه فکـر چـاره افتادنـد، سـپس 
مردی به نام عثمان بن سعید العمری آمد و ادعا کرد که نائـب مھـدی اسـت و جـز از 

پس شیعیان نیز در کاری که سـخن معصـوم طریق او رسیدن به مھدی ممکن نیست، 
باشد، آن را تصدیق کردند و او با این کار راه را بر تمام کسانی که ادعای رؤیت مھـدی 

کردند، سد کرد، تا وقتی که برای او آشکار نشود. سپس سه نفر دیگر جانشین او  را می
بت در بین شدند و این مرحله غیبت صغری نام داشت و شیعیان در مورد مدت این غی

سال اخـتالف دارنـد و علـت اختالفشـان ایـن اسـت کـه  ٧٤و  ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩
ھا آغاز غیبت را از زمان  اند، و بعضی ھا ابتدای غیبت را از تاریخ تولدش قرار داده بعضی

ھـا  اند، و عجیب این اسـت کـه بعضـی قرار داده )١(ھـ٢٦٠وفات پدرش حسن عسکری 
 .)٣(اند ھـ را قرار داده٢٦٧ھا سال  و بعضی )٢(٢٦٦آغاز غیبت صغری را سال 

انـد کـه  نفـر ادعـای نایـب بـودن کـرده ٢٠بنابراین در زمان غیبت صغری نزدیک 
 اند. که عبارتند از: نفر از آنھا را پذیرفته ٤شیعیان تنھا 

 عثمان بن سعید عمری. -١
 پسرش محمد بن عثمان بن سعید عمری. -٢
 حسین بن روح نوبختی. -٣
 .)٤(د سیمریعلی بن محم -٤

ای برای نوشت که در آن آمـده بـود:  [و او آخرین نفر بود و ادعا کرد که مھدی نامه
مری، بشنو که خداوند پاداش برادرانـت را در مـورد تـو بـزرگ یای علی بن محمد س«

میری، پس کارھایت را جمع کن و به کسی توصیه  داشته است، تو تا شش روز دیگر می
نکن که بعد از مرگت جانشین تو باشد. که غیبت کبری واقع شده اسـت و جـز بعـد از 

قساوت قلب و پر شدن  اجازه خداوند متعال ظھوری نیست و از این بعد مدت طوالنی و

                                                 
 .٣٦٦، ١٣٨، ٥١/٤٤، بحار األنوار٣٥٨منتخب األثر ص –) ١(
 .٣/٥٨٦؛ اثبات الھداة، ٥٣/٦) بحاراالنوار، ٢(
 .٥١/٤٤) بحاراالنوار، ٣(
 .٣٩٦-٣٥٣الغیبة، طوسی، ص) نگا: ٤(
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زمین از ظلم و ستم است. و افرادی از شیعیان من خواھند آمد که ادعای مشاھده مرا 
کنند، بدان که کسی که ادعای مشاھده مرا قبل از خروج سفیانی و صـیحه بکنـد،  می

بـت ین اعـالن غی. و با ا)١(»الَّ باهللا العيل العظيمة إوال حول وال قوکذاب و دروغگو است 
 ه تا ھنوز ادامه دارد.کبری شروع شد، کبت ید و غیان رسیی به پاصغر

آنچه که در اینجا قابل مالحظه است، این است که این نامه صـریحًا کسـانی را کـه 
کند. و جای بسی تعجـب  اند، رد می ادعای رؤیت مھدی را در زمان غیبت کبری کرده

انـد و بلکـه  را کـرده شنوی که بسیاری ادعای رؤیـت مھـدی است که ھنگامی که می
دیـدار بـا «ای به عنـوان  اند، تا جایی که حسن ابطحی نامه ادعای نشستن با او را کرده

داستان را ضمیمه آن کرد، داستان مردمـانی کـه بـا  ٦٦نوشت که » امام صاحب زمان
اند که اکثر آنھا در زمان غیبت کبـری بـوده، پـس مـا کـالم امـام  مھدی مالقات کرده

 ور کنیم یا کالم اینھا را؟!].معصوم را با
گردیم، مردم در ادعـای نیابـت از مھـدی بـا  حال به موضوع نیابت از مھدی بر می

ھای مادی و معنوی ایـن نیابـت بـوده  ھمدیگر به رقابت پرداختند و این بخاطر انگیزه
شد تا به مھدی بسپارند، و  است، انگیزه مادی اموالی است که به این نایبان پرداخت می

 انگیزه معنوی جدایی میان مردم با صفت نائب امام زمان بودن است.
انـد ولـی کسـانی کـه ادعـای  نایبی که قبًال بیان کردیم، رضایت داده ٤شیعیان به 

 اند، بسیارند که عبارتند از: نیابت کرده
بو ھاشم داود بـن قاسـم، إسـحاق األحمـر، حسن شریعی، محمد بن نصر نمیری و ا

اتب، قاسم بن العالء، أحمد کبودلف ان بن منصور، محمد بن غالب، یسد، حیزیحاجز بن 
ار، أحمـد بـن یـم بـن مھزی، محمد بن إبراھی، محمد بن صالح حمدانیبن ھالل عبرتائ

بن بالل،  ی، حسن بن قاسم بن عالء محمد بن علی، محمد بن صالح قمیإسحاق أشعر
محمـد بـن  ،یحمد بن علقل، قاسم بن میل صیمحمد بن جعفر بن عون، جعفر بن سھ

ھمـان ی بان شرعیکه تمامی اینھا از دیدگاه شیعه دروغگو ھستند و نا )٢(یشلمغان یعل
 بودند که قبًال ذکر کردیم.ی نفر ٤

 اند، به دالیل زیر: نفر اول نیز در ادعای نایب بودن دروغ گفته ٤گوییم حتی  ما می

                                                 
؛ االحتجاج، ٣٩٥، الغیبة، طوسی، ص١٠؛ الفصول العشرة، مفید، ص٥١٦) کمال الدین، ص١(

٢/٢٩٧. 
 .٤١٤-٣٩٧) الغیبة، طوسی، ٢(
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 دلیل اول: 
این چھار نفر به جعفر بن علی بن محمد بن علی بن موسی برادر حسن عسـکری و 

انـد چـون  ھـا طعنـه زده ه از سالله اھل بیت است، با شدیدترین تھمتکعموی مھدی 
انـد:  درگذشت با آنھا موافق نبود که او فرزندی دارد و گفتهی رکه حسن عسکی ھنگام

 .)١(ناھکار و دروغگو استاز دین خبری ندارد و فاسق و شرابخوار و گ
گوید: عموی مھدی  ای بپرسی که جعفر دروغگو کیست؟ می تا جایی که از ھر شیعه

 !! -پناه بر خدا -منتظر است و جز با این لقب شناخته شده نبود
از امام سجاد نقل شده که گفت: گـویی کـه بـا جعفـر دروغگـو مواجـه شـدم کـه 

بـال ولـی خـدا و کسـی کـه در حفـظ و شورشگران زمان خودش را برداشته و بـه دن
گشت، و از والدت او خبر نداشت و بر قتل او حـریص  می -مھدی  –نگھداری خدا بود 

 .)٢(بود و در میراث او طمع کرده بود که به ناحق صاحب آن شود

 دلیل دوم: 
گاه باشید که شما از ایـن بـه بعـد او را  ÷از حسن عسکری درباره پسرش گفته: آ

ی . پس اعتقاد به راستگو بودن این نایبان، تکذیب عسکری است در حال)٣(نخواھید دید
نھـا یکه او امامی معصوم است پس چگونه از عدم امکان رؤیت مھدی خبر داده سپس ا

 اند؟! اند و او را دیده کند که آنھا با او مواجه شده ادعا می

 دلیل سوم: 
از جملـه کسـانی بـود کـه  احمد بن ھالل عبرتائی که شیخ شیعیان در بغداد بود و

گفـت: مـن نائـب  بارھا عثمان بن سعید عمری (نائب اول) را یاری کرده بود، کـه مـی
ل یـپذیرفت، چرا؟ ظاھرًا به ایـن دل مھدی ھستم ولی اعتراف به محمد فرزندش را نمی

کرد که عثمان بن سعید عمری بعد از خودش بـه او وصـیت کنـد  است که او آرزو می

                                                 
 .٥٠٦-١/٥٠٣) نگا: الکافی، کلینی، ١(
؛ الخرائج والجرائح، ٢/٤٩، االحتجاج، طبرسی، ٣٢٠) کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص٢(

 .٣٦/٣٨٦، بحار االنوار، ١/٢٦٩راوندی، 
؛ مدینه المعاجز، ٢/٢٣٢؛ الصراط المستقیم، ٤٤؛ کمال الدین، ص٣٥٧) الغیبة، طوسی، ص٣(

 .٣٤٨-٥١/٣٤٧، بحاراالنوار، ٧/٦١١
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. و در مورد محمد بن علـی )١(فرزندش محمد وصیت کرد، صدمه دیدولی وقتی که به 
 .)٢(بن بالل نیز این گونه بود

 دلیل چهارم:
محمد بن علی شلمغانی وکیل نائب سوم حسین بن روح بود کـه از او جـدا شـد و 

یعنی  -خودش ادعای نیابت کرد و گفت: وقتی با ابوالقاسم حسین بن روح در این امر 
دانسـتیم و مـا بـه ایـن امـر چنـگ  شدیم تمام جزئیـات در آن را مـی وارد می -نیابت

 .)٣(زدند زدیم ھمچنان که سگان به پوست چنگ می می

 دلیل پنجم:
این نایبان نقش تربیتی یا سیاسی در خدمت شیعیان نداشتند و جز اخـاذی امـوال 

ا از علم مردم و جواب دادن سؤاالت آنھا از طریق مھدی شھرت دیگری نداشتند. اما آنھ
 ای نداشتند. و درس و بیان و خدمت بھره

 دلیل ششم:
شـد،  گرفتند، بـا آن نوشـته مـی خطی که جواب سؤاالتی را که نایبان از مھدی می

ِسّری بود. عثمان بن سعید عمری با سؤاالتی نزد مھدی منتطر رفـت، پـس برگشـت و 
و نوشته آن را  گفت: این جواب سؤاالتی است که مھدی منتظر داده است و کسی خط

دید، سپس بعد از او پسرش محمد آمد و خط ھمچنـان سـری بـود و کسـی آن را  نمی
دید. و در زمان نائب سوم حسین بن روح نوبختی و نائب چھارم علـی بـن محمـد  نمی

سیمری نیز اینگونه بود. حرص و پافشاری آنھا برای مخفی کردن خط مھدی بـه ایـن 
 ود.دلیل بود که دروغشان آشکار نش

ھا اختالف پیدا کرد و خط عثمان بن سعید عمـری غیـر از خـط  خط بنابراین دست
ای  پسرش و خط حسین بن روح و خط علی بن محمد سیمری بود. چون اصًال مھـدی

وجود نداشت، به ھمین دلیل خطھا سّری و پوشیده ماند تا کسی از آن مطلع نشود و از 

                                                 
 .٣٥٩) الغیبة، طوسی، ص١(
 .٣٥٣) الغیبة، طوسی، ص٢(
 .٥١/٣٥٩؛ بحاراالنوار، ٣٩٢-٣٩١) الغیبة، طوسی، ٣(
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 .)١(شود خط ما مطلع نمیاند که گفت: ھیچ کس از  مھدی روایت کرده

 دلیل هفتم:
کردند. از اسحاق بن یعقوب نقـل  در این دوره کار نایبان را انکار می †اھل بیت

خواستم که نامه حاوی سؤاالت  -باب دوم -شده که گفت: از محمد بن عثمان عمری 
مرا به دوست امام زمان برساند. پس با خط صاحب زمان جواب آمد که: خداونـد تـو را 

از  -گرداند  یاه منکران من ثابت قدم مکند و تو را در ر یدر مورد این سؤاالت ھدایت م
و بدان که خداوند بـا ھـیچ  -اھل بیت ما و پسر عموی ما چون تمام اینھا منکر ھستند

 ÷کس قرابتی ندارد و کسی که انکار کند از من نیست و راھش مثـل راه پسـر نـوح
 .)٢(است و راه عمویم جعفر و پسرش مثل راه برادران یوسف است

را تکذیب و ایـن نایبـان را  صاست که بزرگان اھل بیت پیامبر و این چیز عجیبی 
 کنند...!! تصدیق می

 دلیل هشتم:
ھای شیعیان آنھا را انکار کردند، چون شیعه بعد از مرگ حسـن عسـکری  سایر فرقه

شدند. و دچار سرگردانی و تشتت شدند، به طوری که بعضی از آنھا  فرقه تقسیم  ١٤به 
 .)٣(کردند کردند و ھمدیگر را لعن و نفرین می متھم میھمدیگر را به دروغ 

 دلیل نهم: 
و مـادی بـود. ی مشکالت و اختالفھایی که میان ابواب صورت گرفت، به علـت مـال

محمد بن علی بن بالل وکیل عثمان عمری بود سپس باب بودن محمد پسرش را انکار 
او را لعـن کـرد و از او تبـری کرد و از اموالی که نزد او بود تأثیر گرفـت تـا جـایی کـه 

 .)٤(جست
ای که طبق  پس این مرد چگونه روزگاری نزد مھدی مورد اعتماد بوده است؟ مھدی

                                                 
 .٣/٢٢٦المستدرک،  خاتمة؛ ٢٢؛ الفصول العشرة، مفید، ص٣٩-١/٣٨الحکام، ) تھذیب ا١(
 .٢/٢٨٣؛ االحتجاج، طبرسی، ٢٩٠؛ الغیبة، طوسی، ص٤٨٤-٤٨٣) کمال الدین و تمام النعمة، ص٢(
-٢١٥؛ الغیبة، نعمانی، ص١/٣٦٦؛ الکافی، کلینی، ١٦) نگا: کمال الدین وتمام النعمة، صدوق، ص٣(

 .٢٥٨، الفصول المختاره، مفید، ص٩٦وبختی، ص؛ فرق الشیعة، ن٢١٦
 .٤١٤-٣٩٧) الغیبة، طوسی، ٤(
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آوری اموال به اسم امام مھـدی  دانست. بدون شک آنھا برای جمع اعتقاد آنھا غیب می
ود شود: ھر کدام آتش را به طـرف خـ دادند. و ھمچنانکه گفته می این کار را انجام می

 کشیدند!! می

 دلیل دهم:
گانه، بجز آن چھار نفر، آمده اسـت کـه تمـامی  ھایی مبنی بر لعن نایبان بیست نامه

آوردند که در آن نوشته بود:  ھایی را می آنھا به اسم نایبان چھارگانه بوده است. پس نامه
محمد بن علی بن بالل ملعون است، شلمغانی ملعون اسـت، عبرتـائی ملعـون اسـت و 

نفـری کـه  ٢٠کردنـد. بنـابراین  کردند لعنت می ام کسانی را که با آنھا مخالفت میتم
نفر باقیمانده بعد از این چگونه تصـدیق  ٤پس  .)١(ادعای نیابت کرده بودند، لعن شدند

 شوند؟! می

 ازدھم: یدلیل 
آمـد امـروزه اثـری از آنھـا بـاقی  یھایی که از جانب مھدی و با خـط او مـ یادداشت

 .)٢(پس چرا نایبان آن را نگھداری نکردند، تا دلیل بر صدقشان باشد؟! نمانده،

                                                 
 .٥٣٨-٤٩٧) نگا: تاریخ الغیبة الصغری، محمد صدر، ص١(
 :بجا) اشکالی ٢(

اموالی که شیعیان به امام غایب و قبًال  -١آید:  گوید: دو سؤال پیش می محمد آصف محسنی می
روایت چیزی  د؟ یا خمس سود کاال بود؟ یا ھدیه بود؟ دردادند؛ آیا خمس غنایم بو می ھابه عسکری

بیان نشده است که از آن فھمیده شود و مقدار آن نیز بیان نشده است و این چیز عجیبی است. 
مفھوم روایات این است که قائم بر گرفتن اموال مذکور اصرار داشته است و ھمچنین  -٢

ه این چھار امام و مخصوصًا امام کاند. سؤال مھم این است  و امام جواد نیز اینگونه بوده ھا،عسکری
مھدی؛ چرا حکم اموال مذکور را در زمان غیبت کبری برای شیعیان بیان نکردند؟ به نظر من 

ای ندارد مگر اینکه گفته شود که امام مھدی این اموال را برای خودش  این سؤال جواب عاقالنه
ند و خداوند روزی او را در اموال مؤمنان قرار داده است خواسته است ھر چند که ھدیه بوده باش

و اما در زمان غیبت کبری راه دیگری برای او قرار داده شده که این احتمال وجوب خمس سود 
 .٢/٢١٨ة بحار االنوار، عکند. والله اعلم، مشر کاالھا را نمی



 

 والدت مهدی

اصل داستان والدت مھدی را یک زن روایت کـرده کـه کسـی غیـر از او از غیبـت 
و تنھا این زن از غیبت او باخبر بوده است. کـه ایـن زن  .)١(مھدی اطالع نداشته است

اش  یمه عمه حسن عسکری بوده است. از حسن عسکری نقـل شـده کـه بـه عمـهحک
اند  حکیمه گفت: وقتی خداوند مرا میراند و دیدی که شیعیانم با ھم اختالف پیدا کرده

به افراد مورد اعتماد آنھا خبر بده، و باید این امر به صورت یک راز میان تو و آنھا باشـد، 
آیـد تـا  بیند تا اینکه جبرئیل با اسبش مـی او را نمیشود و کسی  ولی خداوند غایب می

 .)٢(خداوند امر خود را عملی کند
این نیز عجیب است!! چگونه شیعیان سخن زنی را که معصوم نیست در مورد یکـی 

مـه کید: حیـگو یمـی ت الله محمـد آصـف محسـنیاند؟! آ از اصول دینشان قبول کرده
 .)٣((رحمھا الله) موثق نبود

و کسی که گمان کند این امر مربوط به روایات است باید به او گفـت کـه: روایـات،  
اند کـه بـه دلیـل عـدم شـناخت بیشـتر  جعلی و متناقض ھستند که بعدھا جعل شده

 متقدمین شیعه از این روایات بوده است.
شـوند از جملـه  ھای مختلفی تقسیم می دانیم که شیعیان دوازده امامی به فرقه می
 رترین آنھا اصولیه و اخباریه ھستند.مشھو

                                                 
یل قطعی ثابت شود و خبر گویند عقاید باید با دال ) جای بسی تعجب است وقتی که شیعیان می١(

کنند؛ نگا: اضواء علی عقائدالشیعة االمامیه، جعفر سبحانی،  آحاد را در مقام استدالل قبول نمی
اند. که بایستی کالم  ، پس چگونه روایت یک زن غیرمعصوم را در عقیده قبول کرده٥٩٦ص

 معصوم و متواتر باشد؟! 
آن این است که بعضی از علمای شیعه کالم اھل  و ھای اشاره کنیم در اینجا الزم است که به نکته

گویند مقصود از مھدی ھمان محمد بن  کنند و می سنت را در مورد تواتر روایات مھدی ذکر می
حسن عسکری است و این نوعی فریب است، علمای اھل سنت وقتی تواتر بودن روایات مھدی را 

وست آخر کتاب برای اطالع از کنند، مقصودشان مھدی دیگری است، دلیل آن پی ذکر می
 ع.ھای بزرگ دو مھدی است.  تفاوت

 .٥١/١٨؛ بحاراالنوار، ٦٦٠-٧/٦٥٩؛ مدینة المعاجز، ٢٣٧-٢٣٦) الغیبة، طوسی، ٢(
 .٢/٢٠٨) مشرعة بحار االنوار، ٣(
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کننـد. و  و اصًال به اسناد آن نگـاه نمـی )١(کنند که اخباریه تمام روایات را قبول می
کتابھای اربعه که عبارتند از: کافی، استبصار، تھذیب االحکام و مـن ال یحضـره الفقیـه 

 .)٢(ھمگی نزد آنھا صحیح ھستند
ات کتابھـای چھارگانـه را یـصـحت محتو ت ھسـتند کـهیولی امروزه اصولیان اکثر

پذیریم  گویند: ما ھیچ حدیثی را نمی یه مکشنویم  پذیرند. به ھمین علت از آنھا می نمی
 مگر اینکه سندش نزد ما صحیح باشد.

گوید: ھنگـام تحقیـق  می -یکی از علمای بزرگ حدیث شیعه -بنابراین حر عاملی  
صحیح حدیثی اسـت کـه یـک امـامی  شود. چون حدیث ضعف تمام احادیث معلوم می

عادل ضابط در تمام طبقات روایت کرده باشد که بجز موارد نادر بر عـادل بـودن راوی 
تأکید نشده است، بلکه بر اطمینان تاکید شده است که قطعًا مستلزم  عدالت نیسـت و 

یعنی کسـی را  -کنند  برخالف آن تصریح می -یعنی علمایشان -گوید: آنھا  سپس می
گویـد: و از ایـن امـر  دانند. پس می معتقد به فاسق و کافر بودنش ھستند موثق میکه 

شود چون جز در موارد نادر علـم بـه عـدالت آنھـا وجـود  ضعف احادیث ما فھمیده می
 .)٤)(٣(ندارد

                                                 
) از جمله علمای اخباریه، کاشانی صاحب الوافی، حر عاملی صاحب الوسائل  و مجلسی صاحب ١(

 و نوری طبرسی مؤلف مستدرک الوسائل و کلینی صاحب الکافی ھستند. (ع). بحاراالنوار
 .٢/٢٢٣؛ رسائل فی درایة الحدیث، بابلی ١/١٨٣؛ تنقیح المقال ١/١١) نگا: الوافی، کاشانی ٢(
 . ٣٠/٢٦٠) نگا: وسایل الشیعة، ص٣(
ز کتابھایشان استناد ) آنچه که الزم به اشاره است این است که بسیاری از اصولیان به روایاتی ا٤(

کنند و روشی برای تصحیح و تضعیف احادیث دارند و این ادعا تنھا برای پوشاندن حقیقت از  می
اھل سنت است تا خود را از تناقضی که در اخبارشان وجود دارد برھانند و طوسی در کتاب 

تضاد و احادیث تھذیب االحکام آن را این گونه توصیف کرده است: اختالف و تباین و منافات و 
 طوری است که در مقابل ھر خبری ضد آن وجود دارد .

باشد،  اعتراف کرد که این اختالف در مذاھب دیگر وجود ندارد و این بزرگترین طعنه به مذھبشان می 
وھمین باعث شده که بعضی از شیعیان وقتی به این اختالف و تناقض پی برند، از مذھبشان 

 ). ٣-١/٢، دست کشند. (تھذیب االحکام
کند: ھنگام تحقیق ضعف  برای نقض این ادعا حدیث صحیحی که از حر عاملی روایت شده کفایت می

شود. چون حدیث صحیح حدیثی است که یک امامی عادل ضابط روایت  تمام احادیث معلوم می
ه کرده باشد که بجز موارد نادر بر عادل بودن آن تأکید نشده است بلکه بر اطمینان تاکید شد

 =برخالف آن  -یعنی علمایشان –گوید: آنھا  است که قطعًا مستلزم  عدالت نیست و سپس می
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ن اسـت بـرای کـکننـد؟ مم بنابراین چرا اصولیان جز حدیث صحیح را قبـول نمـی

=
                                                 

داند. پس  یعنی کسانی که معتقد به فاسق و کافر بودنشان ھستند، موثق می –کنند  تصریح می
شود چون جز در موارد نادر علم به عدالت  گوید: و از این امر ضعف احادیث ما فھمیده می می

 ).٣٠/٢٦٠ندارد. (نگا: وسایل الشیعة، صوجود 
کنند چون معتقد به فاسق و کافر بودن آنھا  را رد می شدر حالی که شیعیان احادیث صحابه

ھستند. سپس روایت افراد دیگری را که حر عاملی در مورد آنھا گفته است: از ضعیفان و 
کنند. (وسائل الشیعة  ، قبول میکنند دانند روایت می  دروغگویان و نادانانی که حال خود را نمی

کنند که اسنادشان  . در مورد این تناقض تأمل کن. عجیب این است که آنھا اعتراف می٣٠/٢٠٦
منقطع است. از محمد بن حسن نقل شده که گفت: به ابوجعفر گفتم: فدایت شوم. بزرگان ما از 

ت پس کتابھایشان را مخفی اند، و تقیه شدید بوده اس ) روایت کرده÷ابوجعفر و ابوعبدالله (
ردند، نزد ما آمدند و گفت: آنھا را برایمان نقل کن اند، وقتی که مُ  اند و از آنھا روایت نکرده کرده

] آن اعتراف به منقطع بودن سند آنھا است، پس چگونه به ١/٥٣چون حق ھستند. [الکافی 
 نگرند که سند ندارند؟!  روایاتی می

کند، جایگاه نھج البالغه است که شریف رضی در قرن چھارم  ر داللت میاز جمله چیزی که بر این ام
آوری کرده است، با وجود توجه شدید به آن و تقدیس آن، سندی برای آن ندارند، پس اگر  جمع

ادعای تصحیح و تضعیف آنھا درست باشد، این کتاب را بیاورند تا اسنادی را که راه شناخت 
صحیح و  رورند، آنچه که روشن است این است که توانایی آنھا دصحیح از ضعیف آن است، در بیا

ضعیف کردن قوی است. آنھا تا زمان علمه حلی یا شیخ او ابن طاووس این تقسیم را 
گوید: این اصطالح در  کردند. حر عاملی می دانستند، بلکه بدون دقت و نظر روایات را اخذ می نمی

مد بن طاووس ایجاد شد، ھمچنانکه معلوم است سپس زمان عالمه ابن مطھر حلی یا شیخ او اح
موافق عقیده اھل سنت و اصطالحات آنھاست، بلکه از  -تقسیم حدیث -گفت: اصطالح جدید

کتابھای آنھا برگرفته شده است. ھمچنانکه در دنبال کردن آثار آنھا پیداست و ھمچنانکه از 
ما را به اجتناب از روش  ÷ئمهشود و ا و دیگران فھمیده می -عالمه حلی -سخن شیخ حسن

 ].٣٠/٢٥٩اند. [نگا: رسائل الشیعة،  اھل سنت امر کرده
این در صحیح و ضعیف کردن بود، پس در سایر ابواب حدیثی چگونه ھستند ما نند: پیگیری اسناد، 
تقویت به شواھد، شناخت علل الحدیث و احادیث شاذ و نادر و ...؟! چیزی که تعجب فرد را 

ترین رجال آنھا در جرح و تعدیل دچار تناقض شدید ھستند.  ند این است ه مطمئنک بیشتر می
گوید: در جرح و تعدیل و شرایط آن اختالف و تناقض و اشتباھاتی وجود  کاشانی در الوافی می

گاه پوشیده نیست. [الوافی  دارد تا جایی که فرد را مطمئن نمی ، نگا: رواة ١/١١کند و بر فرد آ
] اما مؤلفان شیعه مانند این توصیف طوسی ١٨٢-٩٦الئمة االطھار، محمد صادق صاالخبار عن ا

دھند  ھستند که گفت: بسیاری از مؤلفان ما و اصحاب اصول مذاھب فاسد را به خود نسبت می
 ٣٢ھر چند که کتابھایشان معتمد باشد. الفھرست .
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 که در کتابھایشان وجود دارد.خروج  از روایات متضاد و متناقضی 
 کنیم: اند ما در اینجا آنھا را ذکر می ردهکو چون خود را به آن الزام 

. و )١(حدیث را در مورد والدت مھدی روایت کـرده اسـت ٣١کلینی در کتاب کافی 
حدیث آنھا حکم کـرده اسـت.  ٢٢به ضعیف بودن  -مرآة العقول -مجلسی در کتابش 

حدیث نص صریحی بر والدت مھدی یـا وجـود  ٩ماند که در این  میحدیث باقی  ٩پس 
 او وجود ندارد.

، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ١٥،٢٠، ٨، ٤کنـیم: حـدیث و در اینجا این احادیث را ذکـر مـی
٢(٣١(. 

                                                 
 .٥٢٥-١/٥١٤) الکافی، کلینی، ١(
بن شیخ مظفر در کتابش الشافی فی شرح اصول الکافی ھشت  ) جای تعجب است که عبدالحسین٢(

حدیث را تصحیح کرده و حسن دانسته است و این ھشت حدیث نیز ھنگام تحقیق صحیح 
-٤٨٥نیستند، [نگا: المھدی المنتظر فی روایات اھل السنة والشیعة االمامیة، عّداب حمش، ص

را که در کتاب الکافی در مورد والدت ] و ھمچنین محدث محمد باقر بھبودی تمام روایاتی ٤٩٧
حدیث را صحیح ندانسته است که  ٣١مھدی آمده است، ضعیف دانسته است و بجز دو روایت از 

 .١/٦٠باشد. نگا: صحیح الکافی،  می ٢٤و  ٩آن دو حدیث 



 

 باشد روایات تولد مهدی که ده حدیث می

روایت در مورد والدت مھـدی اسـت کـه روایت حکیمه که مشھورترین  روایت اول:
این روایت از شش طریق روایت شده که ھمگی آنھا ضعیف ھستند و علت ضعف آنھا به 

 شکل زیر است:

باب آنچه که در مـورد مـیالد قـائم روایـت  ٤٢٤کمال الدین صدوق ص طریق اول:
 ) که در آن: ١شده است، حدیث (

کتـاب مسـتدرکات علـم رجـال حسین بن رزق الله وجود دارد کـه شـاھرودی در 
 اند. اوردهید: (علما) درباره او نامی نیگو می )١(الحدیث

باب آنچه که در مـورد مـیالد قـائم روایـت  ٤٢٦کمال الدین صدوق ص طریق دوم:
 ) که در آن:٢شده است، حدیث (

 محمد بن عبدالله طھوی وجود دارد که شرح حالی در کتب رجال ندارد.
 ) که در آن: ٢٠٥حدیث ( ٢٣٧الغیبه طوسی ص طریق سوم:

محمــد بــن حمویــه رازی وجــود دارد کــه مجھــول اســت و شــاھرودی در کتــاب 
 اند. اوردهیگفته: (علما) درباره او نامی ن )٢(مستدرکات علم رجال الحدیث

 ) که در آن:٢٠٦حدیث ( ٢٣٨الغیبه طوسی ص طریق چھارم:
گوید: او در حدیث قابل  می )٣(لفھرستاحمد بن علی رازی وجود دارد و طوسی در ا

 اعتماد نیست و به غلو متھم است.
 ) که در آن:٢٠٧حدیث ( ٢٣٨الغیبه طوسی ص طریق پنجم:

 احمد بن علی رازی وجود دارد و در حدیث قبل بیان شد که او ضعیف است.
 بدون سند است. طریق ششم:

 بود.این روایت حکیمه مشھورترین روایت شیعیان در مورد مھدی 
 روایت مردی ایرانی است که محور روایت، این مرد است. روایت دوم:

 ) که در آن آمده:٢الکافی کتاب الحجه باب تولد صاحب حدیث (

                                                 
 .٣/١٢٨) مستدرکات علم رجال الحدیث، ١(
 .٧/٧٦) مستدرکات علم رجال الحدیث، ٢(
 .٧٦) الفھرست، ص٣(
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 این مرد ایرانی و مجھول ناشناخته است.
 روایت یعقوب بن منقوش. روایت سوم:

) که در ٥(اند، حدیث  باب ذکر کسانی که قائم را دیده ٤٣٦کمال الدین، صدوق ص
 آن:

او  )٢(و ابن ابی داود در رجـالش )١(آدم بلخی وجود دارد که حلی در خالصه االقوال
 اند. را ضعیف دانسته
 روایت محمد بن عثمان عمری است. روایت چھارم:

) کـه در ٢اند حـدیث ( باب ذکر کسانی که قائم را دیده ٤٣٥کمال الدین صدوق ص
 آن:

گویـد: دروغگـو و متـروک الحـدیث  غضائری می جعفر بن مالک فرازی وجود دارد.
و ابـن ابـی  )٥(و حلی در الخالصه )٤(گوید: حدیثش ضعیف است. و نجاشی می )٣(است.
 اند. در رجالش آن را ضعیف دانسته )٦(داود

 روایت نسیم و طریف ابونصر، خادمان امام عسکری است. روایت پنجم:
) کـه در ١٢-١١اند حـدیث ( دیدهباب ذکر کسانی که قائم را  ٤٤١کمال الدین ص

 آن:
 آدم بلخی وجود دارد که در روایت سوم گفتیم او ضعیف است.

 روایت ششم:
 روایت اسماعیل نوبختی است. 

 ) که در آن:٢٣٧حدیث ( ٢٧١الغیبه طوسی ص
احمد بن علی رازی وجود دارد و در طریق چھارم روایـت اول گفتـیم کـه ضـعیف 

 است.
 بن ابراھیم مدنی است. روایت کامل روایت ھفتم:

 ) که در آن:٢١٦حدیث ( ٢٤٦الغیبه طوسی ص
                                                 

 .٣٢٦) خالصة االقوال، ص١(
 .٢٢٥) رجال ابن ابی داود، ص٢(
 .٤٨) رجال ابن غضائری، ص٣(
 .١٢٢) رجال النجاشی، ص٤(
 .٣٣١) خالصة االقوال، ص٥(
 .٢٣٥) رجال ابن ابی داود، ص٦(
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 جعفر محمد بن مالک فرازی است که در روایت چھارم گفتیم ضعیف است.
 روایت ابواالدیان بصری که بدون سند است. روایت ھشتم:

 روایت سعد بن عبدالله قمی. روایت نھم:
) که در ٢١اند حدیث ( دیده باب ذکر کسانی که قائم را ٤٥٤کمال الدین، صدوق ص

 آن:
نوفلی کرمانی وجود دارد که شاھرودی در مستدرکات رجال علـم الحـدیث گفتـه: 

. و احمد بن عیسـی وشـاء بغـدادی کـه شـاھرودی در )١(ستی(نزد علما) نامی از او ن
. و احمد بن طاھر )٢(ستیری از او نکمستدرکات رجال علم الحدیث گفته: (نزد علما) ذ

ری از او نزد کدارد که شاھرودی در مستدرکات رجال علم الحدیث گفته: ذقمی وجود 
 .)٣(ستی(علما) ن

 یلزام الناصـب فـروایتی که بدون سند است و علی حائری در کتاب: إ روایت دھم:
آورده است که دوست دارم در اینجا به علت عجیب و جالب بـودن  ثبات الحجة الغائبإ

 آن را به عنوان یکی از روایات ذکر کنم.
نقل شده که گفـت: حسـن  -خادم حسن عسکری  -از علی بن ابراھیم بن مھزیار 

مرا به آوردن حجت خدا از سرداب امر کرد من مھدی را آوردم، او را گرفت و بوسـید و 
ای از خواص خلیفه معتمد عباسی را دیدم  زد عسکری رفتم و عدهبر زمین گذاشت و ن

گوید: باخبر شدیم کـه خداونـد  رساند و می گویند: خلیفه به تو سالم می که به امام می
دھـی تـا در  را به تو عطا کرده است پس چرا به ما خبـر نمـی -یعنی مھدی -فرزندی

 که ما مشتاق دیدن او ھستیم. خوشحالی تو شریک شویم. و باید آن را پیش ما بفرستی
گوید: وقتی چنین سخنی را شنیدم، ترسیدم و نگـران شـدم و قلـبم  ابن مھزیار می

گویـد:  مضطرب شد. امام گفت: ای ابن مھزیار برو و حجت خدا را نزد خلیفه ببـر. مـی
خواھـد او را  اضطراب و نگرانیم بیشتر شد که چگونه مطمـئن باشـم کـه خلیفـه نمـی

کـردم پـس بـه روی مـن  دد بودم و به سید و موالیم عسکری نگـاه مـیبکشد. من مر
خندید و گفت: نترس حجت خدا را نزد خلیفه ببر. گفت: به زیرزمین رفـتم دیـدم کـه 

کند. پس او را بر دوشم گذاشتم وقتـی کـه از زیـرزمین  مانند خورشید پرتوافشانی می

                                                 
 .٥/٣٢٢) مستدرکات علم رجال الحدیث، ١(
 .١/٣٩٧) مستدرکات علم رجال الحدیث، ٢(
 .١/٣٣١لحدیث، ) مستدرکات علم رجال ا٣(
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ھا جمع شده بودند و  نھا و کوچهبیرون آمدم سامرا از نور او روشن شد و مردم در خیابا
توانستم حرکت کنم تا اینکـه یـاران خلیفـه راه را بـرایم بـاز  راه را بر من بستند و نمی

و ھنگــامی کــه او و  کردنــد و مــن وارد داراالمــاره شــدم و بــه مجلــس خلیفــه رفــتم
چ ھمنشینانش این زیبایی و ھیبت را دیدند، رنگشان تغییر کرد و زبانشان بند آمد و ھی

کس از آنھا صحبت نکـرد و از جـایش تکـان نخـورد. و مـن ایسـتاده بـودم و آن نـور 
پرتوافشان ھمچنان بر دوشم بود. مدتی نگذشت و وزیر با خلیفه مشورت کرد و صـالح 
را در کشتن او دید پس ترس بر من غالب شد وقتی که خلیفه بـه شمشـیرزنان اشـاره 

ه خواسـتند شمشیرشـان را در بیاورنـد، کرد کـه او را بکشـند و ھـر کـدام از آنھـا کـ
نتوانستند. وزیر گفت: این سحر بنی ھاشـم اسـت و چیـز عجیبـی اسـت ولـی گمـان 

کنم که سحرشان در شمشیرھایی که در خزانه خلیفه است، تآثیری نداشـته باشـد.  می
پس امر کرد که آن شمشیرھا را بیاورند سپس آنھا را آوردند و باز کسی نتوانست آنھا را 

ز غالف بیرون بیاورد و آھنگران و سکاکان را نیز آوردند آنھا نیز کاری از پیش نبردند، ا
و خلیفه امر کرد که شیران را بیاورند و سه شیر درنده را آوردند و خلیفه به من اشـاره 
کرد که او را به سمت شیرھا پرت کنم. متحیر ماندم و عقلم را از دست دادم و با خـود 

عجـل اللـه  -دھم حتی اگر مرا بکشند، پس مھـدی  کار را انجام نمیگفتم که من این 
به گوشھایم نزدیک شد و گفت: نترس مرا بیانداز وقتی که این را شنیدم، بدون  -فرجه

تامل او را به سمت شیرھا انداختم. پس شیرھا به سمت او دویدند و او را با دستانشـان 
تنـد و مثـل بنـدگانی از او خـدمتگزاری انداخ گرفتند و به نرمی و مالیمت به ھوا مـی

و امامـت علـی  ص کردند سپس یکی از شیرھا به یگانگی خداوند و رسالت محمد می
مرتضی و زکی مجتبی و شھید کربالء و یکایک ائمه شھادت داد و گفت: ای پسر رسول 

 دھی؟ و او اجازه داد سپس گفت: من پیر ھستم خدا شکایتی دارم، آیا به من اجازه می
کنند و  آورند، رعایت حال مرا نمی این دو شیر جوان ھستند وقتی که برای ما غذا می و

مـانم. مھـدی (عـج)  ماند و گرسنه می خورند و چیزی برای من باقی نمی طعمه را می
شوی وقتی که سـخنش تمـام شـد آن دو  شوند و تو مثل آنھا می گفت: آنھا مثل تو می

وقتی که حاضرین این را دیدند بدون اختیـار اللـه شیر پیر شدند و این شیر جوان شد. 
اکبر گفتند و خلیفه و ھمراھانش ترسیدند و رنگشان تغییر کرد و خلیفه امر کرد که او 
را نزد پدرش حسن عسکری ببرند، و من در حالی که شکرگزار و خندان بودم، بازگشتم 
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امـر کـرد کـه او را بـه پس او را نزد پدرش بردم و داستان را برایش تعریف کـردم و او 
 .)١(زیرزمین برگردانم

حتی یکی از این روایتھا که بتوان از آن به عنوان دلیل والدت مھدی استفاده کـرد، 
 صحیح نیست.

                                                 
 .٣٢٠-١/٣١٨) الزام الناصب فی اثبات الحجة الغائب، علی حائری، ١(





 

 چرا شیعه قائل به مهدویت امام دوازدهم هستند؟

ادگان حسـین بـن علـی م اند که امامت باید در میان نو گویند: چون شرط کرده می
انتقـال پیـدا کنـد.  )١(گویند که جایز نیست که به برادر یا عمو با پسر عمـو باشد. و می

بنابراین وقتی حسن عسکری ُمرد و فرزندی نداشت در سرگردانی و اضطراب ماندنـد و 
 ای جز یکی از این سه راه نداشتند: چاره

منتقل کنند، که ایـن  -جعفر -حسن یا از این شرط دست بردارند و آن را به برادر 
 .)٢(نظر جمعی از شیعیان است

 و یا به علت نداشتن فرزند حسن عسکری باید قائل به انقطاع امامت باشند.
 و یا باید فرزندی را برای حسن عسکری خلق کنند که جانشین او باشد.

تقسـیم فرقـه  ٢٠فرقـه یـا  ١٤بنابراین شیعیان بعد از حسـن عسـکری تقریبـًا بـه 
 ھای زیر از جمله آن ھستند: که فرقه )٣(شدند،

 گویند: عسکری ھمان مھدی است که نمرده است. گروھی می
 شود که ھمان مھدی است. گویند: عسکری ُمرد و سپس زنده می و گروھی می
 گویند: امامت حق جعفر است و امامت حسن باطل است. و گروھی می
 رش جعفر امام است.گویند: بعد از حسن، براد و گروھی می
 گویند: محمد بن علی ھادی امام است و امامت حسن باطل است. و گروھی می
گویند: حسن فرزندی داشته که به اسم محمد کـه در حیـات پـدرش  و گروھی می
 متولد شده است.
 گویند: ھشت ماه بعد از مرگ حسن فرزندی از او به دنیا آمد. و گروھی می

پراکنده شدند تا جـایی کـه یـک فرقـه کـه دوازده امـامی بنابراین شیعیان اینگونه 
گویند: خداوند حجتی از فرزند حسن عسکری دارد و بندگان حـق ندارنـد  ھستند، می

که در امور خداوند بحث و بررسی کنند و بدون علـم قضـاوت کننـد و آثـار مخفـی را 
رد، و مـا حـق بخواھند، و جایز نیست که اسمش را بیاورند، و نباید از مکانش سؤال کـ

                                                 
؛ علل الشرائع، ٥٧-٥٦؛ اإلمامة والتبصرة، ابن بابویه قمی، ص١/٢٨٥) نگا: الکافی، کلینی، ١(

 .٤١٤، کمال الدین، ص٢٠٧-١/٢٠٦
 .٩٦) فرقه الشیعة، نوبختی، ص٢(
 .١٢٩-١٢١احمد کاتب، ص ) نگا: تطور الفکر السیاسی الشیعی،٣(
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 نداریم که به دنبال او بگردیم، و جایز نیست که از او سؤال کنیم...!!

 چرا مهدی غائب است و چرا تا بحال خروج نکرده است؟
سال است پس چرا تا بحـال خـروج  ١١٧٢ھمچنانکه معلوم است، عمر مھدی االن 

 نکرده است؟
 اند: شیعیان جوابھای زیادی به این سؤال داده

 نخست: 
ھا بر آن ھستند. بنابراین یکی از اسامی و  ترسد و این چیزی است که اکثر آن می او

 القاب او ترسو است.
گوید: علتی بجز ترس از قتل خودش مانع ظھور او نشده است، چون اگر  طوسی می

 .)١(غیر از این بود مخفی بودن جایز نبود
 جواب این علت در مورد غیبت مھدی این است که:

ترس از قتل مانع ظھور او شده پس باید ھیچ وقت ظھور نکند چون نخست: اگر 
دشمنی و کینه توزی جزو طبیعت بشر است. خداوند متعال در مورد یھودیان و 

ۡلَقۡينَا بَ ﴿ فرماید: مسیحیان می
َ
� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةَ ٱ ۡيَنُهمُ َو�   .]٦٤[المائدة:  ﴾ۡلقَِ�َٰمةِ

 ».میندکامت عداوت و دشمنی افیان آنھا تا روز قیو ما در م«
 ھرگاه امامی ظھور کرده، دشمنانی داشته است، بنابراین نباید ھرگز ظھور کند.

انـد، چگونـه ایـن امـر  دوم: چرا انبیاء و رسوالن و امامان قبل، غایب و مخفی نشده
ا یـا مسـموم کنند که تمام امامھای آنھ ممکن است در حالی که علمای شیعه تاکید می

 .)٢(شدند یا کشته شدند
اش بوده است که ھمه آنھا مسـموم یـا مقتـول  آیا دشمنان او غیر از دشمنان پدری

اند؟ و چرا او تنھـا کسـی اسـت کـه  اند؟ یا مخفی نشده اند؟ پس چرا آنھا نترسیده  شده
 شود؟! ترسیده و مخفی می

دور است. در حالی کـه به  ÷سوم: نظریه ترس به طور قطعی از اخالق اھل بیت
دانسـت کـه تـا  آنھا دوست داشتند در راه خدا به شھادت برسند، مخصوصًا مھدی مـی

                                                 
 .٣٢٩) الغیبة، طوسی، ص١(
-١/٢١٩، عیون اخبار الرضا، صدوق، ١٨/٤٢٥؛ الحدائق الناظرة، بحرانی، ٤٣/٣٦٤) بحار االنوار، ٢(

٢٢٠. 
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کند و کسی قادر به قتل او نیست تـا زمـین را پـر از عـدل  زندگی می ÷نزول عیسی
 کند، پس آیا دشمنان قدرتمند و دولتھای متزلزل چنین ترسی را دارند؟

اساسی نـدارد و مخفـی شـدن بـه طـور کلـی بدون شک این سخن باطلی است و 
مخالف امامت است، امامتی که مبنای آن شجاعت است پس خروج کند و صـبر پیشـه 

 کند تا پیروز شود؟!
چھارم: دولتھای شیعه زیادی مثـل فاطمیـه، آل بویـه، قرامطـه، صـفویه، و اخیـرًا 

مطمـئن  عی ایران تشکیل شده پس چرا ظھور نکرد؟ که از صدق وعده اویجمھوری ش
شوند و از علمش استفاده کنند، پس وقتی که دولتشان سقوط کرد یا ضعیف شـد بـار 

کنـد؟ و در ھنگـام ضـعف  دیگر غایب شود، ولی وقتی دولت قوی است چرا ظھور نمی
 غایب شود؟!

دانند کـه چـه  ترسد؟ درحالی که در روایت آمده است که: امامان می پنجم: چرا می
 .)١(میرند!! تیار خود نمیمیرند و جز با اخ وقت می

ترسد؟ در حالی که از امام رضا روایت شده که گفت: قـائم کسـی  ششم: چگونه می
کند ھم سن پیران و در شـکل جوانـان اسـت و دارای بـدنی  است که وقتی خروج می

قوی است به طوری که اگر دستش را دراز کند و درخت بزرگی را بگیرد آن را از ریشه 
شـوند کـه عصـای  میان کوھھا فریاد بزند، سنگھای آن متالشـی مـی کند. و اگر در می

 .)٢(موسی و انگشتر سلیمان را به ھمراه دارد
 پس آیا چنین کسی باید بترسد؟؟

ای که امام مھدی از ترس آن غایب شده وجود ندارد، معلوم  ھفتم: علت قانع کننده
 خواھند او را بکشند یا نه. نیست که آنھا می
اند،  ی از این نایبان چھارگانه که ادعای ارتباط با امام مھدی را داشتهھشتم: چرا یک

ن یـن ننشست تا وقتـی ایمکشد در کخواست امام را ب ه میکسی ککشته نشدند؟ چرا 
 شند؟کروند با آنھا رفته و امام را ب ه نزد امام میکنائبان 

نایبـان او  کردنـد کـه مھـدی امـام مـردم اسـت و آنھـا آیا این چھار نفر ادعـا نمـی
 ھستند...!!

خواھند،  نھم: چرا مھدی به ھزاران بلکه میلیونھا نفری که شبانه روز از او کمک می

                                                 
 .٢٧/٢٨٥؛ بحاراالنوار، ٥٠٠؛ بصائر الدرجات، صفار، ص١/٢٥٨) الکافی، کلینی، ١(
 .٣/٣٣١؛ کشف الغمة، اربلی، ٥٢/٣٢٢بحاراالنوار، ؛ ٣٦٧) کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص٢(
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 کند. رحم نمی
دھم: خردمندان متفق ھستند که کسی کـه چیـزی را از دسـت بدھـد بـه او داده 

دھنـد کـه مھـدی آنھـا عـاجز از مواجـه بـا  شود، پس چگونه به قومی نسبت مـی نمی
کنـد و  ترسد؟ سپس به درمانده کمـک مـی است و از شدت و قدرت آنھا میدشمنانش 
 زداید؟ بدیھا را می

ایـم کـه  بینـیم و در زمانھـای قبـل در کتابھـا خوانـده یازدھم: ما در زمان خود می
انـد و کسـی  اند و بعضی ادعای مھدویت کرده بسیاری از دروغگویان ادعای نبوت کرده

ًا در زمان ما، اگر او خروج کنـد و بگویـد مـن مھـدی از آنھا کشته نشده است مخصوص
 کند؟! کشد؟ و چه کسی در مورد او تحقیق می ھستم، چه کسی او را می

شود که آیا مخفی شدن برای او واجب است یـا مسـتحب؟ اگـر  دوازدھم: گفته می
اند؟ چرا امامـان قبـل  مخفی شدن واجب است پس چرا دیگران قبل از او مخفی نشده

اند؟ مخصوصًا کسانی که طبق ادعای شیعه با سم و یا بـا شمشـیر کشـته  دهمخفی نش
 شدند. 

ولی اگر مخفی شدن مستحب باشد، الزمه آن ترک واجب است واجبی که دعوت به 
سوی خداوند متعال است. چون مخفی شدن مستحب و ترک واجب ھمان دعـوت بـه 

 خدا و تشکیل دولت است.
شیعیان نیاز به پنج چیـز دیگـر بـرای اثبـات آن اینکه علت غیبت ترس بوده است، 

 دارند:
نخست: اثبات اینکه ھویت مھدی باید از قبل معین باشد و ما گفتـیم کـه احادیـث 

 وارده در مورد آن، ھمگی ضعیف ھستند.
 دوم: اثبات ختم امامت به او.

ت سوم: اثبات حرام بودن به کار گرفتن تقیه در مورد او. زیرا او مثل اجدادش نیسـ
 که در مورد او بتوان تقیه کرد.

 است. ÷چھارم: اثبات ترس مھدی، که این برخالف عرف اخالق اھل بیت
 پنجم: اثبات پافشاری حاکم وقت بر قتل مھدی.

کننـد.  اما شیعیان مخفی شدن مھدی را در قیاس با ظھور سـایر ائمـه توجیـه مـی
و آنھـا شـورش علیـه گوید: چون وضعیت پدرانش برای حاکمان وقت معلـوم بـود  می

کنند، بلکه  دیدند و معتقد به قیام شمشیر نبودند تا دولتھا را نابود  حامان را صالح نمی
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 .)١(مانند معلوم است که آنھا منتظر مھدیشان می
پس علت ترس او این است که حاکمان وقت علم الیقـین داشـتند کـه تمـام ائمـه 

ھدی بر آنھا خروج خواھد کرد، بنابراین ھیچگاه بر آنھا خروج نخواھند کرد بلکه تنھا م
 بر کشتن او حریص بودند.

 اما به چند دلیل این علتھا بیمار ھستند:
ای بـرای آن  نخست: نظرشان در مورد خروج حسن چیسـت؟ جـواب قـانع کننـده

 خواھیم. می
کند. خلیفه وقت  دوم: وضعیت سیاسی در زمان مخفی شدن مھدی آن را باطل می

ھـ) ٢٥٦-٢٧٩سال طول کشید ( ٢٣احمد بن جعفر بود که خالفتش آن زمان معتمد، 
سال در زمان خالفـت  ١٩ھـ فوت کرد. پس مھدی ٢٦٠در حالی که عسکری در سال 

معتمد زندگی کرد و عجیب این است که در ایـن زمـان انقالبھـا و شورشـھای زیـادی 
 صورت گرفت از جمله:

 اول: شورش زنج در بصره.
 تحت حکومت عبدالرحمن الداخل.دوم: استقالل اندلس 

سوم: براندازی دولت آل اغلب توسط ابوعبدالله حسین بن احمـد بـن محمـد بـن 
 زکریای شیعی در شمال آفریقا.

 چھارم: شورش یعقوب بن لیث صفار در ایران و روم.
 پنجم: شورش حسن بن زید علوی.

 ششم: شورش قرامطه و دزدیدن حجر االسود توسط آنھا.
 ل دولت شیعه در آن.کیاحمد بن حسن مادرانی در ری و تشھفتم: شورش 

 ھشتم: شورش اسماعیلیان در یمن و برپایی دولت اسماعیلیه در ھمانجا.
 .)٢(نھم: شورش بویه و برپایی دولت آنھا

پس ترس کجاست؟ دولت آشوب و پر ھرج و مرج است تمامی اینھا خروج کردنـد، 
 نکرد...؟!!چرا مھدی نیز مانند تمامی اینھا خروج 

 سوم: از جمله علل مخفی شدن او:
ش بود. از ابن ابی یعفور نقل شده که گفت از اباعبدالله یبرای بررسی و امتحان آزما

                                                 
 .٣٣٠) الغیبة، طوسی، ص١(
 .٣٦٥-٣٤٥) نگا: تاریخ الغیبة الصغری، محمد صدر، ص٢(
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شنیدم که گفت: وای بر شورشگران عرب که به این امر زیـاد نزدیـک شـدند، گفـت:  ؛
فدایت شوم چند نفر از اعراب ھمراه قائم ھستند؟ گفت: تعداد اندکی. گفت: قسـم بـه 

وی ذکـر کـرده.  خدا کسی که این امر را توصیف کرده، بسیاری از شـیعیان را ھمـراه
د و از غربـال بسـیاری از آنھـا اسـتخراج گفت: باید مردم بررسی شـوند و غربـال شـون

 .)١(شوند

ءٖ ّمَِن  َوَ�َۡبلَُونَُّ�م﴿ فرماید: خداوند متعال می جواب: َوَ�ۡقٖص  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َۡوِف ٱ�َِ�ۡ
ۡمَ�ٰلِ ٱّمَِن 

َ
نُفِس ٱوَ  ۡ�

َ
ِ  �ََّمَ�ِٰت� ٱوَ  ۡ� ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ قطعا ھمه شما را با  « .]١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٥ ل�َّ

م; و ینک ش مییھا، آزما وهیاھش در مالھا و جانھا و مکزی از ترس، گرسنگی، و یچ
   ».نندگانک بشارت ده به استقامت

ش به غیبت یا ظھور کسی تعلق ندارد. و امتحان ممکن یبنابراین امتحان و آزما
است قبل از ظھور امامان و ھنگام ظھورشان و بعد از مرگشان باشد و این سنت خداوند 

َحِسَب   ١ الٓمٓ ﴿ فرماید: ورد بندگانش است. ھمچنانکه میدر م
َ
ن  �َّاُس ٱأ

َ
ْ أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
أ

ِينَ ٱَ�َتنَّا  َولََقدۡ  ٢َ�ُقولُٓواْ َءاَمنَّا وَُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن  ُ ٱِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ  �َّ ِينَ ٱ �َّ َصَدقُواْ  �َّ
  .]٣-١[العنکبوت:  ﴾٣ ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلََمنَّ 

، بـه حـال خـود رھـا » میمان آوردیا«ند: یه بگوکن یردند ھمکا مردم گمان یآ. الم«
نھا را یم (و ایش از آنان بودند آزمودیه پکسانی را کش نخواھند شد؟ ما یشوند و آزما می

ه کـسـانی کنـد و یگو ه راست مـیکسانی کد علم خدا درباره یم); باینک ز امتحان میین
   ».ابدیند تحقق یگو میدروغ 

 سوم: از جمله علل مخفی شدن او:
کند به علی بن موسی  تواند خروج  تا زمانی که بیعت حاکمان بر گردن او است، نمی

اند که در مورد سبب غیبت گفت: شیعیان ھنگام نبودن مـن بـه  نسبت داده ÷الرضا
ھسـتند، کـه او را  آورند ماننـد حیوانـاتی کـه بـه دنبـال چـرا روی می )٢(فرزند سومم

یابند. گفتم: چرا این گونه است ای فرزند رسول خدا؟ گفت: چون امامشان از آنھـا  نمی

                                                 
، العدد القویة، حلی، ٥٢/١١٤؛ بحاراالنوار، ٢١٢؛ الغیبة، نعمانی، ص١/٣٧٠) الکافی، کلینی، ١(

 .٧٤ص
گوید: مراد از آن ابومحمد و در بعضی  می٤٨٠) محقق کتاب کمال الدین و تمام النعمة، ص٢(

 .ھا (نفر چھارم) مراد حجت خدا (عجل الله فرجه شریف) است. (ع) نسخه
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خواھد قیام کند بیعت کسی بر گردن او  غایب است، گفتم: چرا؟ گفت: تا زمانی که می
 .)١(نباشد

یعنی خروج برای او جایز است، چون بیعتی بر عھده او نیست. نعمت الله جزائـری 
گوید: چون ھر یک از اجداد پاکش بیعت یکی از ظالمان زمان خودشان را بر گردن  می

خواست خلیفه شود این بود کـه بـرای  داشتند. تا جایی که از جمله علتی که علی نمی
 .)٢(بیعت با آن سه نفر مجبور بود

انـد  روایت کـرده ؛جواب: چگونه این امر ممکن است در حالی که شیعیان از صادق 
کننـده  که گفت: ھر بیعتی قبل از ظھور کفر و نفاق و نیرنگ است. لعنت خدا بر بیعت

 .)٣(و بیعت گیرنده باد
 چھارم: از جمله علل مخفی شدن او:

گویـد: قـائم مـا  مـی ÷تا سنت غیبت انبیاء در مورد او نیز جاری شود. ابوعبدالله
سول خدا چرا این طور است؟ گفت: خداوند غیبتی طوالنی مدت دارد. گفتم: ای پسر ر

خواسته که سنت انبیاء را در مورد آنھا اجرا کند، و ای ُسدیر به ناچار باید مدت غیبـت 
 .)٤(آنھا سپری شود

 انبیاء چقدر غایب بودند و مھدی چقدر غائب بود؟! جواب:
 پنجم: از جمله علل مخفی شدن او:

داند...!! صـدوق  ست، چرا؟ کسی نمیحکمت غیبت او مجھول است، او فقط غایب ا
ذکر کرده که ایمان به عصمت امام مھدی مقتضـی تسـلیم شـدن بـه وجـود حکمـت 

 .)٥(مجھولی در ورای غیبت است
 ای برای حل تمام اشکالھا است...!! این جواب زیرکانه

علت غیبت او عدم شناخت سبب است! چه بسا در عاقل بـودن فـردی شـک شـود 
شـود:  خواھید علت غیبت او را بدانید؟ با اشتیاق گفته مـی آیا می گوید: ھنگامی که می

                                                 
، عیون اخبار الرضا، صدوق، ١/٢٤٥، علل الشرائع ٤٨٠) کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص١(

 .٢/٢٢٩؛ اعالم الوری، طبرسی، ٢/٢٤٧
 .٢/٤٢) االنوار النعمانیة، جزائری، ٢(
 .٢/٢٢٤؛ الزام الناصب، ٥٣/٨) بحار االنوار، ٣(
 .٥٢/٩٠؛ ٥١/١٤٢؛بحاراالنوار، ٤٨١؛ کمال الدین و تمام النعمة، ص١/٢٤٥) علل الشرائع، ٤(
 .٥٨) نگا: کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص٥(
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 دانم چون مجھول است. گوید: علتش را نمی بله. سپس می
[بعد از بیان این اسباب چگونه ممکن است که میان غائب بودن او و حجت خداوند 
 بودن او برای مردم، در آن واحد موافقت حاصل کرد؟ چون مھمترین شرط اینکه امـام

 حجت خدا باشد این است که: 
 باید ظاھری باشد. -١
 عادل باشد.  -٢
 زنده باشد.  -٣
 معروف باشد. -٤

نقل شده که گفت: قسم به خدا ای محمد (راوی) اگـر روزی باشـد  ÷از ابوجعفر
شوند و اگر  که این امت امام عادل و ظاھری از جانب خدا نداشته باشند، آنھا گمراه می

 .)١(اند فاق مردهبا این حال بمیرند بر کفر و ن
ای از  شـده نقل شده که: حجت، فقط با امـام معـروف و شـناخته  ÷از عبدالصالح

 .)٢(باشد جانب خدا بر مردم می
تواند مخفی باشد در حـالی کـه شـروط حجـت بـودن او، ظھـورش  پس چگونه می

است؟ و چگونه ممکن است که امامت او حجت باشد تا عادل و زنده باشد در حالی که 
سال داشته باشد و تنھا یک دلیل قاطع بر زنده بـودن و عـادل بـودن او وجـود  ١١٧٢

و  نداشته باشد؟! و چگونه ممکن است کـه اختالفـات زیـادی در مـورد سـال والدت او
کیفیت حمل و والدت او و اسم مادر و مدت غیبتش و سبب غیبتش وجود داشته باشد 

 .)٣(و سپس از شروط غیبت این است که معروف باشد؟!
آید و آن این اسـت کـه: مـردم چگونـه از مھـدی  در اینجا یک سؤال مھم پیش می

 کنند در حالی که او غائب است؟! استفاده می
دھد  نسبت داده شده، این سؤال را جواب می ؛روایتی که به ابوعبدالله جعفر صادق 

ت ابـر کننـد ھنگـامی کـه پشـ گوید: مانند اینکه چگونه از خورشید استفاده می که می
 .)٤(باشد

                                                 
 .١٣/٢٩٤؛ الحدائق الناظرة،  ١/٣٧٥) الکافی، کلینی، ١(
 .٢٣/٥١؛ بحار االنوار، ٥٠٦صائر الدرجات، ص؛ ب١/١٧٧) الکافی، کلینی، ٢(
 .٧٣-٦٥) نگا: کتاب اسراء مع االمام الثانی عشر، ناصح عبدالرحمن امین، ص٣(
 =؛ االحتجاج، ٢٩٢، الغیبة، طوسی، ص٢٣/٦؛ بحاراالنوار، مجلسی، ٢٥٣) نگا: األمالی، صدوق، ص٤(
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بر فـرض  -این جواب خیلی از حقیقت به دور است؛ چرا که مھدی از زمان تولدش
غایب بوده و معروف نبوده است و اختالفات زیادی در مورد او وجود دارد. اما  -تولدش

ه یکـبرنـد. در حال کنند و از آن نفع می خورشید معروف است و مردم آن را مشاھده می
 تواند مثل آفتاب زیر ابر باشد؟! برند، پس چطور می از او نفع میمھدی تنھا شیعیانش 

خداوند متعال بر بندگانش منت نھاده است که تا روز قیامت، شب را تاریک 

رََءۡ�ُتۡم إِن َجَعَل  قُۡل ﴿ فرماید: نگرداند. ھمچنانکه می
َ
ُ ٱأ َۡل ٱَعلَۡيُ�ُم  �َّ َمًدا إَِ�ٰ يَوِۡم  �َّ ۡ�َ

ِ ٱَمۡن إَِ�ٌٰه َ�ۡ�ُ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ فََ� �َۡسَمُعوَن  �َّ
َ
� أ �ِيُ�م بِِضَيآٍء

ۡ
بگو: به « .]٧١[القصص:  ﴾٧١يَأ

ا معبودی جز خدا یامت بر شما جاودان سازد، آید اگر خداوند شب را تا قیمن خبر دھ
 . »د؟یشنو ا نمییاورد؟! آیی برای شما بیتواند روشنا می

گذرد و ھنوز غائب است و کسی نـور او  مر او میدر حالی که مھدی صدھا سال از ع
توان گفت که: نفع بردن از مھدی مانند نفـع بـردن از  را ندیده است!! آیا بعد از این می

 آفتاب زیر ابر است؟!
این بر فرض قبول نفع بردن شیعیان از اوست وگرنه حقیقت این اسـت کـه آنھـا از 

کند و قـرآن را بـرای  غیرمعصوم بر آنھا حکم میکنند، و  فتوای غیرمعصوم استفاده می
 برند؟! کند. پس چه نفعی از امام زمان می آنھا تفسیر می

مالحظه کنید که چگونه یکی از علمای بارز معاصر آنھا به نام آیت اللـه محمـد آصـف 
گوید: دوران غیبت کـه مـدت آن از ھـزار و بلکـه  محسنی به حقیقت اعتراف کرده و می

لیونھا سال خواھد گذشت، ولی مؤمنان در اصول و فروع از امام غائـب خـود ھزاران و می
نفعی نبردند و نخواھند برد. و آنچه که برخالف این گفته شود، تخیل و توھم و بـازی بـا 
اندیشه است. پس معنای امامت او بر روی زمین است که اگر ظھور کند و امر و نھی کند، 

 .)١(یمنر ما واجب است که در امر دین به او رجوع کپیروی از او بر ما واجب است، و ب
بعد از شھادت یکی از علمای معاصر بزرگ آنھا بر واقعیت علمی شیعه به عـدم نفـع 
از امام غائب، آیا درست است که مھدی را به آفتاب زیر ابر توصیف کرد یا به آفتابی کـه 

 در ھم پیچیده شده است؟!
د ھزار سال خورشید را از او پنھان کرد تا ببیند که کسی که بر این امر ُمصر باشد بای

 زندگی چطور است!

=
                                                 

 .٢/٢٨٤طبرسی، 
 .١/٤٠٨) مشرعة بحاراالنوار، ١(





 

آیا شیعیان اولیه به امام دوازدهم که فعًال غایب است، ایمان 
 داشتند؟

یابـد کـه قیامھـای شـیعی بـه اسـم  کسی که کتابھای تاریخ را بررسی کند، در می
انـد  رضای، آل محمد بوده است بدون اینکه اسم شخص معینی را ببرند و معین نکرده

باشد، آنچه که مشھور بود این بود کـه او راضـی و مقبـول  ؛که از اوالد حسین بن علی 
ه در آن زمـان خـروج کردنـد و بسـیاری از بوده و از آل محمد باشـد. و از کسـانی کـ

 رند:یشیعیان پیرو او شدند افراد ز
 .)١(ھـ.٩٨ابو ھاشم عبدالله بن محمد بن علی بن ابی طالب سال  -
 ھـ.١٢٢زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سال  -
 .)٢(ھـ.١٢٨عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب سال  -
محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب که به نفس زکیه  -

ھـ و این مشھورترین کسی بود که به مھدوی مشھور بود ١٣٠معروف بود سال 
و جعفر صادق به موسی و عبدالله (پسرانش) اجازه داد که به شورش محمد بن 

نام پدر  و پدرش ھم صعبدالله (نفس زکیه) بپیوندند، چون ھم نام پیامبر 
بود و از نوادگان حسن بود و او اقدام به شورش کرد و ھمگی  صپیامبر 

معتقد بودند که او مھدی منتظر است، بنابراین جعفر صادق، موسی امام بعد از 
جعفر و عبدالله، ھر دو با او بیعت کردند و کارھا به وسیله او مستقر شد تا 

 .)٣(وقتی که کشته شد
ابراھیم بن اسماعیل بن ابراھیم بن حسن بن حسن  سپس بعد از او محمد بن -

 .)٤(ھـ خروج کرد١٩٩بن علی بن ابی طالب مشھور به ابن طباطبا در سال 
اش مشھور به دیباج بود در سال  محمد بن جعفر صادق که بخاطر زیبایی -

 .)٥(ھـ خروج کرد٢٠٠
                                                 

 .٣٠الشیعة، نوبختی، ص) فرق ١(
 .٣٢) فرق الشیعة، نوبختی، ص٢(
 .٢٤٤ین، صی) نگا: مقاتل الطالب٣(
 .٣٥٣-٣٣٨ین، صی) نگا: مقاتل الطالب٤(
 .٢٤٥) عمدة الطالب، ابن عنبه، ص٥(
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کسـانی انـد  و از جمله کسانی که گفته شده مھدی ھستند و آنھـا ادعـایی نداشـته
 ھستند که نوبختی در کتاب فرق الشیعه ذکر کرده است:

 .سعلی بن ابی طالب -
 محمد بن علی بن ابی طالب و پیروانش (کیسانیه). -
 (ناووسیه). سجعفر صادق -
 اسماعیل بن جعفر (و پیروانش) (اسماعیلیه). -
 موسی بن جعفر (و پیروانش) (واقفیه). -
 محمد بن علی ھادی. -
 حسن عسکری -
 .)١(غیر معینمھدی قائم  -

اند که محمد بن حسن عسکری ھمان  ھا و تمام این شیعیان نگفته از تمام این فرقه
شـود، بلکـه بـر ایـن امـر داللـت  مھدی و امام دوازدھم است و امامت به او منتھی می

کنند که نظریه مھدویت قدیمی است ولی منحصر کردن آن در شخص معینـی کـه  می
 که بعد از وفات حسن عسکری بوده است. محمد بن حسن باشد متأخر است،

بنابراین بسیاری از بزرگان شیعه از این مھدی غافل بودند از جمله: عمار سـاباطی، 
جمیل بن دراج، ابان بن تغلب، ھشا م بن حکم، عبدالله بن ابی یعفور، ھشام بن سـالم 

ح بن جعفـر جوالیقی و محمد بن نعمان احول (مؤمن طاق). تمامی اینھا با عبدالله افط
 صادق بیعت کردند که از نسل مھدی نبود، پس منصوص بودن امامت آنھا کجاست؟!

گوید: غالب بزرگان شیعه فطحیه ھستند یعنی پیرو عبداللـه  تا جایی که نوبختی می
 .)٢(افطح بن جعفر صادق ھستند

ه بن شناسند مانند زرار بینیم که بعضی از راویان شیعه امام خود را نمی بنابراین می
 .)٣(ترین راوی شیعه بود، ُمرد و امام زمان خودش را نشناخت اعین که مطمئن

ه که در موسی کاظم متوقف شدند و امامـت فرزنـدش علـی را یھمچنین فرقه واقف

                                                 
 .١٠٨، ٩٥، ٩١، ٧٩، ٦٨، ٦٧، ٢٧، ٢٢) نگا: فرق الشیعة، نوبختی، ص١(
حق با کسی است که دلیل داشته باشد و آن  :که ؛ اگر کسی بگوید٧٧) فرق الشیعة، نوبختی، ص٢(

گوییم: ھمچنانکه دیدیم احادیثی که  روایتھایی است که از معصومین نقل شده است، به او می
 شود. قبًال به آن استدالل کردند، ضعیف است، که چیزی با آن ثابت نمی

 .١/٣٧٣) اختیار معرفة الرجال، طوسی، ٣(



 ترین دروغ تاریخ عجیب ٧٥ 

گفت: اگر کسی به شما خبر داد که این  اند که روایت کرده ÷قبول نکردند، از صادق
 .)١(نکنیدپسرم مرده و کفن و دفن شده به او باور 

در  ،)٢(انـد از ابوجعفر نقل شده که در مورد مھدی گفت: او را شکافنده دریا نامیـده
 حالی که شکافنده دریا موسی بود.
ُبرنده است؟ پس موسی  اند که گفت: اسم او اسم آھن از علی بن حسین روایت کرده

اند که: ھرگاه امامی ُمرد فقط یک امـام او را غسـل  و روایت کرده .)٣(ھمان مھدی است
پس چگونه رضا بعد از کاظم امـام  .)٥(و کاظم در بغداد ُمرد و رضا در مدینه )٤(دھد می

جانـب مردمـان  ند که ایـن روایتھـا ازک شد؟! و چگونه کاظم امام شد؟! این داللت می
 اند، جعل شده است. مختلفی که از لحاظ فکر و منطقه مختلف بوده

گانـه  محمد باقر بھبودی تعلیقی بر یکی از روایتھـای منصـوص بـودن ائمـه دوازده
آورده است: مبنی بر اینکه در بحث احادیث نادر و شاذ در مبحث امامت دانسـتیم کـه 

اند ھمگی از خبر لوح و... بوده است.  احادیثی را که بر منصوص بودن ائمه روایت شده
اند. پس اگـر ایـن  ر دروه غیبت و حیرت و اندکی قبل از آن ساخته شدهکه ھمه آنھا د

نصوص فراوان نزد شیعه وجود دارد، چرا این ھمه اخـتالف آشـکار در مـورد شـناخت 
ھـای مـذھب و ارکـان  ائمه وجود دارد و چرا این ھمه سرگردانی و حیرت در مورد پایه

زیـادی بـرای اثبـات غیبـت و ھـای  گر نیازی به تـالیف کتـابیحدیث وجود دارد؟ و د

                                                 
 .٥٥؛ الغیبة، طوسی، ص٢/٧٧٣ی، ) اختیار معرفة ارجال، طوس١(
 .٤٦) الغیبة، طوسی، ص٢(
 .٤٧) الغیبة، طوسی، ص٣(
 .٢٧/٢٩٠؛ بحاراالنوار، ١/٢٦٤؛ الخرائج و الجرائح، ١/٣٨٤) الکافی، کلینی، ٤(
. عجیب این است که مازندرانی که این ایراد را رد کرده ٦/٣٧٧) شرح اصول الکافی، مازندرانی، ٥(

کردند مانند داستان اسراء  مدت کمی طی می مسافتھای طوالنی را در است، به اینکه اولیا
امر کرد، پس رضا به این کرامت  تخت او یس وقتی که سلیمان به آوردنقو انتقال بل صپیامبر

 . جواب این ایراد:٦/٣٧٧تر است، چون او از اولیای خداست. .نگا: شرح اصول الکافی،  اولی
؛ األمالی، ١/٥٧نزد شیعه حرام است. [نگا: الکافی، کلینی، نخست: این قیاس است و قیاس 

] دوم: داستان اسراء و انتقال تخت بلقیس توسط وحی معصوم منتقل شد ٥٦-٥٥صدوق، ص
نقل  ما مدینه، چه کسی آن را برای رد، و رضا درمُ  دولی غسل دادن امام کاظمی که در بغدا

باخبر شدیم؟! آیا ھمین که بگوییم که رضا کند. پس چگونه از غسل دادن کاظم توسط رضا  می
 ولی خدا بوده است، کافی خواھد بود که او در یک چشم به ھم زدن به بغداد برود؟! (ع).
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 .)١(زدودن سردرگمی و حیرت از قلب امت، نبود

                                                 
به نقل از  ١٧٢) معرفة الحدیث و تاریخ نشره و تدوینه و ثقافته عندالشیعة االمامیة، بھبودی، ص١(

 مد خضر.مح» = آنگاه که حقیقت را یافتمبصرت الحقیقةأثم «



 

 اند هایی که اخیرًا اضافه شده روایت

اند  روایت کرده صکنند شیعیان از رسول الله  روایات دیگری بر این امر داللت می
 .)١(آید که دوازده مھدی است امام می ١٢که او به علی گفت: ای علی بعد از من 

 پس مھدویت خاص محمد بن حسن عسکری نیست...!!
اند که گفت: من و دوازده فرزنـدم و تـو ای  روایت کرده صشیعیان از رسول الله 

 امام!! ١٣شوند؟  پس چند نفر می .)٢(علی پایه و میخ زمین ھستیم
امام است که امام دوازدھم کسی است که زمـین  ١٢گوید: تعداد امامان  صدوق می

آیـد کـه یـا امـام بعـد از خـود را  کند، پس بعد از او امامی می را مملو از عدل و داد می
شود و ما مجبور نیستیم کـه از آن تبعیـت کنـیم جـز  کند یا قیامت برپا می معرفی می

 .)٣(آید کنیم و اعتقاد به اینکه بعد از او کسی میامام اقرار  ١٢اینکه به 
گوید: خداوند بر والیان زمان او و امامان بعد  کفعمی در المصباح در مورد مھدی می

 .)٤(از او درود و سالم بفرست

 امام نیستند. ١٢بنابراین او آخرین امام نیست و آنھا 

 بچه دارد یا نه؟ کند و آیا زن و مهدی منتظر در حال حاضر چگونه زندگی می
سال است. سؤال این اسـت کـه آیـا تـا بحـال  ١١٧٢گفتیم که مھدی االن عمرش 

 ١١٧٢ازدواج کرده یا ھمچنان مجرد است؟ و آیا برای او جایز است که تا ایـن مـدت (
سـال  ٣٠سال) مجرد بماند؟! واگر ازدواج کرده آیا ھمسرش نیز ھم سن او است یا ھر 

ند دارد؟ و آیا آنھا نیز سالخورده ھسـتند؟ و کند؟ و آیا فرز یک بار زن دیگری اختیار می
 »الجزیرة الخضراء وقضـیه مثلـث برمـودا«سؤاالت دیگری که جواب آنھا جز در کتاب 

گوید: مھدی در جزیره سرسبزی است که زن و بچه دارد و آنھا مالک آن  نیست که می
مثلـث داند که این جزیره کجاست. و بیان کـرده کـه آن  جزیره ھستند ولی کسی نمی

                                                 
، ٢٦١-٣٦/٢٦٠؛ بحاراالنوار، ١٥٩؛ مختصر بصائر الدرجات، حلی، ص١٥٠) الغیبة، طوسی، ص١(

 .١٩٦-١/١٩٥غایة المرام، ھاشم بحرانی، 
 .١/٥٣٤) الکافی، کلینی، ٢(
 .٧٧) کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، ص٣(
 .٥٥٠) المصباح، کفعمی، ص٤(
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 .)٢)(١(برمودا است...!!

 مهدی و مسجد جمکران
کیلومتری شھر قم در ایران واقع شـده اسـت. ایـن مسـجد  ٥[مسجد جمکران در 

 کنیم. داستان عجیبی دارد که قسمتی از آن را نقل می
رمضـان  ١٧گوید: شب سه شـنبه  حسن بن مثله جمکرانی صاحب این داستان می

ای از شب گذشته بود که ناگھان  م خوابیده بودم، پارها ھـ بود که من در خانه٣٩٣سال 
گفت: برخیز و بـه امـام مھـدی  صدایی از پشت َدر مرا بیدار کرد. ندایی شنیدم که می

خواند، با ترس برخاستم... وقتی که نزد َدر در آمـدم،  ) جواب بده، او تو را فرا می÷(
بود کـه نشـان از ھیبـت و  گروھی را دیدم که عالمت سجده بر سیما و صورتشان پیدا

وقار آنھا بود، بر آنھا سالم کردم، آنھا جواب دادند و با مھربانی استقبال کردند و مرا بـه 
محل مسجد بردند که آنجا یک زمین زراعی در قسمت شرقی شھر بود و ما آن را جـزو 

 کرد. دانستیم که زیاد میان جمکران و قم رفت و آمد می زمینھای حسن بن مسلم می
سـاله  ٣٠وقتی که به آنجا رسیدیم، صاحب زمان (مھدی) را در شـکل یـک جـوان 

دیدم که نور صورتش آنجا را پر کرده بود و گویی که ماه شب چھـارده بـود، بـر تختـی 
گاھی تکیه داده بود؛ و پیرمردی گرانقدر در کنار او بود که کتابی  نشسته بود و بر تکیه

خواندند. که بعضی از  نفر پیرامون او در آنجا نماز می ٦٠خواند و پیش از  را برای او می
آنھا لباس سفید بر تن داشتند و بعضی دیگر لباس سبز پوشـیده بودنـد. گـویی کـه در 
 یکی از باغھای بھشت ھستم و این منظره قلبم را پر از نور کرد و عطـری را در اعمـاق

ده نزدیک شدم و بـر آنھـا ز وجودم افشاند گویی که از عالم ملکوت بود! با حالت شگفت
) بود، جواب سالم مرا داد ومرا بر جایی نشاند. امام ÷سالم کردم. آن پیرمرد خضر (

) مرا با نام خودم صدا زد و گفت: ای حسن بن مثله بدان، این زمین که ما در آن ÷(
ھستیم، مکان شریفی است، خداوند آن را از بقیه زمینھا جـدا کـرده و بـه آن شـرافت 

 .)٣(است بخشیده

                                                 
 ثلث برمودا، ناجی النجار، دارالبالغه، بیروت.) نگا: کتاب الجزیرة الخضراء وقضیه م١(
 .٥٢/١٥٩) اصل داستان جزیره سرسبز را مجلسی در بحاراالنوار آورده است، ٢(
) نقل شده که گفت: سرزمین کعبه گفت: چه چیزی مثل من است در حالی ÷ابوعبدالله ( ز) ا٣(

 =آیند و خداوند اینجا را حرم خود  که خانه خدا بر روی من بنا شده و مردم از ھر جایی نزد من می
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خواھیم که در اینجا مسجدی بنا کنیم، نزد سیدابوالحسن برو و بگو که برود و   و می
حسن بن مسلم صاحب این زمین، را بیاورد. وقتی که حاضر شد، به او گفت: به مـدت 

ای و آن را غصب کردی و پنج سال در آن زراعت  دو سال این زمین موقوفه را آباد کرده
وز بر این حال زراعت و عمارت ھستی، در حالی که تو از فرمان خدا ای و تا به امر کرده

سرپیچی کردی و به حق ولی امر خود ظلم کردی و این زمین شـریف را بـه زمینھـای 
خودت اضافه کردی و خداوند تو، فرزند جوانت را از تو گرفت ولـی تـو متوجـه غفلـت 

سپاری تا مسجدی بـر آن بنـا نشدی، پس االن نباید سستی کنی و باید آن را به مردم ب
ای، برگردانـی تـا در  کنند، ھمچنین باید تمام منافعی را که از این زمـین بدسـت آورده

نھایـت خـدا گریبـانگیرت  بنای مسجد صرف شود و اگر این کـار را نکنـی، خشـم بـی

=
                                                 

و محل امن قرار داده است. خداوند بر او وحی کرد که فضیلت تو در مقابل خاک کربالء به اندازه 
!! و اگر خاک کربال نبود، تو را گیرد، است یفرو رفتن سوزنی  به دریا که چقدر با خود آب م

کنی، خلق  ای را که به آن افتخار می نبود تو را و خانهآنچه در کربال دادم و اگر  فضیلت نمی
متواضع در جای خودت بایست و تکبر نداشته  رو دنبالهکردم پس آرام باش و به عنوان یک  نمی

، ٤٥٠اندازم. کامل الزیارات، ابن قولویه، ص و در آتش جھنم می خشم گرفته تو بر باش و گرنه 
 .١٠٧-٩٨/١٠٦؛ بحار االنوا ر، ٥١٥-١٤/٥١٤وسائل الشیعة، حر عاملی، 

ِي  إِنَّ ﴿: فرماید خداوند متعال در توصیف مسجد الحرام در کتابش می  َل َ�ۡيٖت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
أ

َة ُمَباَرٗ� َوُهٗدى ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  ای که برای مردم (و نیایش  نخستین خانه«]. ٩٦[آل عمران:  ﴾٩بَِبكَّ
زمین مکه است، که پر برکت، و مایه ھدایت جھانیان خداوند) قرار داده شد، ھمان است که در سر

وَ ﴿: فرماید و می ». است
َ
ُف  أ نَّا َجَعۡلَنا َحَرًما َءاِمٗنا َوُ�َتَخطَّ

َ
� ْ ِ  �َّاُس ٱلَۡم يََرۡوا فَب

َ
 ۡلَ�ِٰطلِ ٱِمۡن َحۡولِِهۡمۚ أ

ِ ٱيُۡؤِمُنوَن َو�ِنِۡعَمةِ  که ما حرم امنی (برای آنھا) آیا ندیدند «]. ٦٧[العنکبوت:  ﴾٦٧يَۡ�ُفُروَن  �َّ
ربایند؟! آیا به باطل ایمان  قرار دادیم در حالی که مردم را در اطراف آنان (در بیرون این حرم) می

ٓ ﴿: یدفرما می ÷و خداوند متعال از قول ابراھیم » ؟کنند آورند و نعمت خدا را کفران می می �ََّنا  رَّ
ۡسَكنُت ِمن ُذّرِ�َِّ� بَِواٍد 

َ
ٓ أ مِ ٱَ�ۡ�ِ ذِي َزۡرٍع ِعنَد بَۡيتَِك إِّ�ِ لَٰوةَ ٱَر�ََّنا ِ�ُقِيُمواْ  لُۡمَحرَّ ۡ�  ۡجَعۡل ٱفَ  لصَّ

َ
َدٗة  ِٔأ

پروردگارا!  «]. ٣٧[إبراھیم:  ﴾٣٧لََعلَُّهۡم �َۡشُكُروَن  �ََّمَ�ٰتِ ٱّمَِن  ۡرزُۡ�ُهمٱَ�ۡهوِٓي إَِ�ۡهِۡم وَ  �َّاِس ٱّمَِن 
ای که حرم توست، ساکن  آب و علفی، در کنار خانه ن بیمن بعضی از فرزندانم را در سرزمی

ساختم تا نماز را برپا دارند; تو دلھای گروھی از مردم را متوجه آنھا ساز; و از ثمرات به آنھا روزی 
ابراھیم آن خانه را به خاطر عظمت و جایگاه واالیش به ». ده; شاید آنان شکر تو را بجای آورند

است. پس چگونه سرزمین کربال یا غیره قدر و جایگاه آن از خانه خدا خداوند متعال نسبت داده 
 دھد؟! شود یا خداوند جای دیگری را شریفتر از آن قرار می بیشتر می
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 شود. می
 کنم سرورم و موالیم. گفتم: اطاعت می

د قرار دادیـم. بـه او بگـو کـه ) گفت: ابوالحسن را مشرف بربنای مسج÷مھدی (
دست آورده، از او مطالبه کن و بـه کسـانی  تمام منافع زمین را که در طی آن سالھا به

کنند، بپرداز و نقصان و کاستی آن را از مالیات ملک ما  که در بنای مسجد مشارکت می
در منطقه (اردھال)جبران کن، تا مسجد کامل شـود. نصـف مالیـات آن را بـرای ایـن 

جد وقف کردیم، پس ھر سال منافع آن را جمع کن و در عمارت این مسـجد صـرف مس
کن و به مردم بگو: در زیارت این مکان شـریف تـأخیر نکننـد و بـه آن اشـتیاق داشـته 

 .)١(باشند!!
ای داشته باشـم، چـون مـردم بـدون  گفتم: سرورم، من بایستی برای این کار نشانه

 کنند. دھند و سخنم را باور نمی فرا نمیداشتن نشانه و حجت به سخن من گوش 
دھیم،  ای قرار می ) گفت: ما برای مسجد یک نشانه و برای تو نیز نشانه÷مھدی (

 برو و رسالت ما را برسان.
پس من خداحافظی کردم و برخاستم، ھنوز اندکی دور نشده بودم که مرا خواسـت 

تو باید آن را بخری و او  و گفت: در میان گله حیوانات جعفر کاشانی گوسفندی ھست،
رمضان  ١٨را به اینجا بیاوری و شب آینده آن را ذبح کنی و گوشتش را روز چھارشنبه 

آن را در میان بیماران و کسانی که سخت مریض ھستند، تقسیم کنـی، خداونـد ھمـه 
دھد، و آن گوسفند سیاه و سفید است که پشم زیادی دارد و ھفت نشانه  آنھا را شفا می

سه نشانه در یک سمت و چھار نشانه در سمت دیگر و سیاه و سفید مانند درھـم  دارد:
 است!

نگریست، در حالی که در میان  ای مکث کرد و او با مھربانی به اطرافش می لحظه
کنان ایستاده بود. سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد و  کنان و سجده نمازگذاران رکوع

رکعت نماز بخوان: دو رکعت تحیه المسجد که در  ٤بمان... و گفت: ھفت روز در اینجا 
خوانی و ھفت بار در رکوع و  ھر رکعت یک بار سوره فاتحه و ھفت بار سوره اخالص می

)!! که در رکعت اول ÷خوانی. و دو رکعت نماز امام صاحب زمان ( سجود تسبیح می

 ]٥[الفاتحة:  ﴾٥�يَّاَك �َۡسَتعُِ� َ�ۡعُبُد  إِيَّاكَ ﴿ خوانی وقتی که به سوره فاتحه را می

                                                 
 ) آیا این تالش برای منصرف کردن مسلمانان از مکه و مدینه نیست؟!١(
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خوانی و یک بار  کنی!! سپس سوره حمد را کامل می رسی صدبار این آیه را تکرار می می
خوانی!! و در رکعت  خوانی و ھفت بار در سجود و رکوع تسبیح می سوره اخالص می

ال اله اال « دھی، وقتی که نمازت را تمام کردی، یک بار دوم نیز این کار را انجام می

خوانی! وقتی که آن را  ) را می‘خوانی و سپس تسبیحات فاطمه زھرا ( می» الله
 فرستی. صلوات می صکنی و صدبار بر پیامبر  تمام کردی سجده می

شـوند، بایـد ایـن نمـاز را  سپس گفت: تو و تمام کسانی که در این مسجد حاضر می
 .)١(خانه خدا نماز خوانده است!!بخوانند و کسی که آن را بخواند، گویی که در 

ام برگشتم و آن شب تا صبح به  بعد از اینکه وضو گرفتم و آن نماز را خواندم به خانه
 -از خویشـانم –کردم، پس نماز صبح را خواندم و نزد علی بن منـذر  این سفر فکر می

واب او تعریف کردم. و او ھمراه من به جایی کـه دیشـب در خـ رفتم و داستان را برای
رفته بودم، رفتیم، زنجیرھا و میخھایی را دیدم که در کنار زمین کشیده شـده بودنـد و 

) بـه ÷ھایی که امام زمان ( مرز آن مشخص شده بود، گفتم: قسم بخدا یکی از نشانه
من گفت: وجود ھمین زنجیرھا و میخھا بود. پس با ھم نزد سید شریف ابوحسن رضـا 

اش رسـیدیم، خادمـانش بـه  رفتیم. وقتی که به درخانه -از فقھای باتقوای شھر قم  -
اید؟ گفتم: آری. گفتنـد:  استقبال ما آمدند و از ما سؤال کردند که: آیا از جمکران آمده

درود بر شما، سید ابوالحسن از سحر منتظر شماست! بر او وارد شدیم و سالم کـردیم، 
شاند، و قبـل از اینکـه سـخن به خوبی جواب ما را داد و اکرام کرد و مرا در مجلسش ن

بگویم. گفت: ای حسن بن مثله، من خواب دیدم که شخصی به من گفت: فـردا صـبح 
گوید  شود، آنچه که می آید که حسن بن مثله به او گفته می کسی از جمکران نزد تو می

او را تصدیق کن و به سخنش باور کن، چرا که سخن او، سخن ماست و سـخن او را رد 
بیدار شدم و تا به حال منتظر تو ھستم! من نیز داستان را به طور مفصـل  نکن، ناگھان

برای او بازگو کردم. پس امر کرد که اسبھا را زین کنند، پس ما سـوار شـدیم و ھمـراه 
بعضی از ھمراھان و دوستانش به راه افتادیم، وقتی که بـه آن روسـتا نزدیـک شـدیم، 

) ذکر ؛ھایی که امام ( گوسفند با ھمان نشانه جعفر چوپان را دیدیم، وارد گله شدم و آن
کرده بود، در آخر گله بود، به طور طبیعـی بـه سـوی مـن آمـد و مـن آن را گـرفتم و 
خواستم که پولش را به چوپان بدھم ولی چوپـان انکـار کـرد و قسـم خـورد کـه: ایـن 

                                                 
 ) پس چه نیازی به زیارت مکه و مدینه وجود دارد؟!١(
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واست او را گوسفند قبًال در گله او نبوده است و جز امروز آن را ندیده است و ھر قدر خ
 رم نتوانستم. حال که ایـن گوسـفند خـودش پـیش شـما آمـده اسـت، مـال خـودیبگ

شماست، پس آن را برداشتیم و بـه محـل مسـجد رفتـیم و شـب آن را سـر بریـدیم و 
گوشتش را روز چھارشنبه ھمچنانکه امام فرموده بود، در میان بیماران پخش کردیم و 

 الحمدلله ھمگی شفا یافتند.
سن رضا قمی با چند نفر از اھالی جمکران آمدند و حسـن بـن مسـلم را سید ابوالح

احضار کردند و منافع زمین را از او گرفتند و آنھا منافع زمـین را آوردنـد و شـروع بـه 
بنای مسجد کردند و چند روز نگذشته بود که مسجد را با شاخه درختان سقف گرفتند 

 .)١(ستن در آن کردندو شروع به رفت و آمد و نماز خواندن و تبرک ج
در مورد روایات مبنی بر ساخت این مسجد از سیدگلپایگانی سؤال شد که گفت: در 

 .)٢(اعتماد بر این روایان اشکالی نیست، والله عالم
 -حسن بن مثله جمکرانـی -با وجود این، این روایت جز از طریق این فرد مجھول 

 روایت نشده است!
خودش در زمان غیبت کبری تاکید نکرده بـود. در مگر مھدی بر عدم امکان رؤیت 

آورده بود، گفت: کسانی از شیعیان  -علی بن محمد سیمری -ای که نائب چھارم  نامه
 کنند، بدان که، کسی که قبل از خروج سفیانی و آیند که ادعای مشاھده مرا می من می

الَّ بـاهللا العـيل وال حـول وال قـوة إصیحه ادعای دیدن مرا داشته باشـد، دروغگـو اسـت. 

 .)٣(العظيم
ی بـرای خـود بجـا نگذاشـته یر نکن که این داستان خرافاتی در عالم واقعیت جاکف

باشد، چون این مسجد در حال حاضر موجود است و به شکل نوینی بنـا شـده اسـت و 
آینـد و قبـل از آن، آنچـه را کـه  شیعیان از ھر طرف برای نمـاز خوانـدن در آنجـا مـی

 اندازند! شند در صندوقھایی که در داخل مسجد گذاشته شده میخواھند ببخ می
ه نمـازی بـا صـفات و ویژگیھـای جدیـد کـدھنـد  چگونه شیعیان به خود اجازه می

ت دارد و گمان برند که نماز خواندن در آن یبخوانند و مطمئن شوند که این مکان فضل

                                                 
؛ الزام الناصب، حائری، ٥٨-٢/٥٢) النجم الثاقب فی احوال االمام الحجة الغائب، نوری طبرسی، ١(

 .٢٣٣-٥٣/٢٣٠؛ بحاراالنوار، ٥٣-٢/٥٠
 .١٩٨) ارشاد السائل، گلپایگانی، ص٢(
 .٢/٢٩٧، االحتجاج، ٣٩٥، الغیبة، طوسی، ص١٠، الفصول العشر، مفید، ص٥١٦) کمال الدین ص٣(
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که منبع تمـام ایـن امـور، برابر با نماز خواندن در کعبه و مسجد الحرام است! در حالی 
 مردی مجھول است؟!

وقتی که تصدیق ادعای این فرد ممکن باشد، پس چرا ادعای مشابه آن را از بعضـی 
 .کنند؟!] افراد تکذیب می

 کند؟ وقتی مهدی ظهور کند، چکار می
نقل شده کـه  ؛آورد؟! از ابوعبدالله  آورد، چرا قرآن جدید می قرآن جدید می نخست:

بینم که بر کتاب جدید  نگرم و مردم را می گفت. گویی که به میان ستون و محراب می
 .)١(کنند و علیه عرب بیعت می
ای را بـرای مـردم بـارز  گویـد: تفسـیر جدیـد و بـاطنی گسـترده محمد صـدر مـی

کند...و این امر صحیحی است که نیاز به بررسی ندارد و نمـاد و مصـداق حقیقتـی  می
ست باطنی که وجدان بشری آن را توصیف کرده است و ایـن فھـم جدیـد عمیقتـر از ا

 .)٢(تمام فھمھای پیشین است
 گفتم: آیا فھم او عمیقتر از فھم امامان قبل مثل علی و باقر و صادق و... است؟!

نگـرم، کـه چادرھـا را در  ه به شیعیان میکنینقل شده که گفت: مانند ا ÷از علی
 .)٣(آموزند اند و نشسته و قرآن جدید را به مردم می کردهمسجد کوفه برپا 

گوید: بدون شک قرآن، کالم خداونـد متعـال اسـت و  مفید در المسائل السرویه می
اسـت [نـه ھمـه آن] و باقیمانـده آن نـزد  کالم بشر نیست و این قرآن اکثر کالم خـدا

 .)٥)(٤(ضع نشده استعت گذاشته است، برای احکامی که چیزی از آنھا وینگھدارنده شر

                                                 
 .١١٢-٢/١١١؛ الزام الناصب، ٢٩٤، ٥٢/١٣٥؛ بحاراالنوار، ٢٠٠نعمانی، ص) الغیبة، ١(
 .٤٥٣) تاریخ مابعدالظھور، ص٢(
 .٢/٩٥) األنوار النعمانیة، ٣(
 .٧٩-٧٨) المسائل السرویة، ص٤(
) است که بعد از وفات ÷گوید: ظھور مصحف علی ( ) علی حائری در مورد صفات مھدی می٥(

الغیبة کتاب: اخبار زمان ظھورش از علی در  . ھمچنانکه در موردآوری کرده بود جمع ص پیامبر
اند و قرآن را چنانکه  شان را در مسجد کوفه برپا کردهھایآمده است: گویی که عجم چادر ینعمان

ھمان گونه که نازل قرآن این مگر د: ای امیرالمؤمنین شآموزند. گفته  نازل شده بود. به مردم می
واسم ابولھب نیز به  از آن پاک شدهنفر از قریشیان و پدرانشان  ٧٠اسم نه، گفت:  نیست؟شده 

 =، الزام الناصب، باشد صترک شده تا اھانت به پیامبر  است ص خاطر اینکه عموی پیامبر
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کند. از ابوجعفر نقل شده که گفت: وقتی کـه قـائم ظھـور  مساجد را نابود می دوم:
 .)١(کند مسجد را نابود می ٤رود و  کند، به کوفه می

ست مگـر اینکـه یی بر روی زمین نیاز ابوجعفر نقل شده که گفت: ھیچ مسجد برپا
 .)٢(نماید کند و ھموار می که امام زمان آن را نابود می

کند. از ابوجعفر نقل است که گفت: وقتی که قـائم آل  به حکم داود حکم می سوم:
 )٣(شود، کند و دلیلی از مردم خواسته نمی محمد بیاید به حکم داود و سلیمان حکم می

ن کـه مـردی از مـن یـرود تا ا ) نقل شده که گفت: دنیا از بین نمی÷از ابوعبدالله (
 .)٤(داود حکم کندد و به حکم آل یایب

کند. از ابو جعفـر نقـل  ) حد شرعی جاری میلبر ام المؤمنین عایشه ( چھارم:
آورند تا او را حد شرعی بزند و  شده که: وقتی که قائم ما ظھور کند، عایشه را نزد او می

 .)٥(را از او بگیرد صتا انتقام فاطمه دختر محمد 
کشـد و  آورد و آنھا را بـه صـلیب مـی می ابوبکر و عمر را از قبرھایشان بیرون پنجم:

 .)٦(سوزاند می
زنـد.  اش صـدا مـی کنـد خداونـد او را بـه اسـم عبرانـی وقتی که خروج می ششم:

گوید: وقتی کـه بـه امـام اجـازه داده شـد، خداونـد او را بـه نـام  ) می÷ابوعبدالله (
پـاییزی و آنھـا اسـت ماننـد ابرھـای  یـار دارد، ابـری ٣١٣زنـد و  اش صدا مـی عبرانی

خوابـد و صـبح در مکـه  پرچمداران ھستند، بعضـی از آنھـا شـب در رختخـوابش مـی
 .)٧(است

کند. از مفضل بن عمر نقل شـده  را ویران می صکعبه و مسجد رسول الله  ھفتم:

=
                                                 

١/٤٢١. 
 .٢/٣٨٥؛ االرشاد، مفید، ٢٥/٤٣٦؛ وسائل الشیعة ٥٢/٣٣٩) بحار االنوار، ١(
؛ بحاراالنوار، ٢/٣٨٥؛ االرشاد، مفید، ٢٥/٤٣٦وسائل الشیعة ؛ ٧/٢٨١) الحدائق الناظرة، بحرانی، ٢(

٨٠/٣٦٩. 
 .٢/٨٦٠؛ الخرائج و الجرائح، ١٧/٣٦٤؛ مستدرک الوسائل، ٢٧٩) بصائر الدرجات، ص٣(
 .٢٣١-٢٧/٢٣٠وسائل الشیعة  ٣٩٨-١/٣٩٧؛ الکافی ٢٧٨) بصائر الدرجات، ص٤(
، بحاراالنوار ١٨/٩٢؛ مستدرک الوسئل ٢١٣؛ مختصر بصائر الدرجات، ص٥٢/٣١٤) بحار االنوار، ٥(

 .٢٣٢؛ االیقاظ من الھجعة، حرعاملی، ص٢٢/٢٤٢
 .٢٧٠-٢٦٩، االیقاظ من الھجعة، ص١٨٧؛ مختصربصائر الدرجات ص١٤-٥٣/١٢) بحار اال نوار، ٦(
 .١/٦٧؛ تفسیر العیاشی، ٥٢/٣٦٨؛ بحاراالنوار، ٣٢٦) الغیبة، نعمانی، ص٧(
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پرسـد. از جملـه:  که او از جعفر بن محمد سؤالھایی را در مورد مھدی و احـوال او مـی
کنـد و جـز سـتونھای آن  کند؟ گفـت: آن را نـابود مـی چکار میسرورم او با خانه خدا 

) سـاخته ÷ای بود که در مکه و در زمان آدم ( گذارد که اولین خانه چیزی باقی نمی
 .)١(شد، و بوسیله ابراھیم و اسماعیل اوج گرفت

نقل شده که گفت: وقتی که قائم بیاید، خانـه خـدا و  ÷و از ابوبصیر از ابوعبدالله
 .)٢(گرداند و مسجد کوفه را به روز اولش بر می صبر مسجد پیام
کند از ابو جعفر نقل شده کـه: خداونـد  خداوند او را برای انتقام مبعوث می ھشتم:

 .)٣(کند را برای رحمت، و مھدی را برای انتقام مبعوث می صمحمد 
کشد. به رضا گفته شد: ای پسر رسول خدا در  نوادگان قاتالن حسین را می نھم:

روایت شده چه نظری داری که گفت: وقتی مھدی قائم  ÷مورد حدیثی که از صادق
کشد. گفت: چنین است.  خروج کند، نوادگان قاتالن حسین را به جرم پدرانشان می

ۡخَرىٰۚ  َوَ� ﴿ فرماید: شود که می گفتم: پس این کالم خداوند چه می
ُ
 ﴾تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

گفت: تمام اقوال » شدک یرا به دوش نمی گریبار گناه دی ارکچ گناھیھ« .]١٨[فاطر: 
به کار پدرانشان راضی ھستند و به  ÷خداوند راست است اما نوادگان قاتالن حسین

 .)٤(کنند آن افتخار می
کند. از ابو عبدالله  مھدی بر قتل عربھا و مخصوصًا قریش اصرار و پافشاری می دھم:

بجز قتـل و کشـتار چیـز دیگـری بـاقی نمانـده  میان ما و اعراب«نقل شده که گفت: 
 چرا عربھا؟! .)٥(»است

از ابو عبدالله نقل شده که گفت: از اعراب بپرھیز، چـون خبـر بـدی در مـورد آنھـا 
 .)٦(کنند وجود دارد و ھیچ کدام از آنھا با مھدی قائم خروج نمی

                                                 
 .٢/٢٢٦ام الناصب، ؛ الز٥٣/١١) بحاراالنوار، ١(
 .٥/٤٥٢؛ تھذیب االحکام، طوسی، ٤/٥٤٣؛ الکافی، ١١/٤٦١) الحدائق الناظرة، ٢(
 .٢/٣٤٥، ١/٥٢؛ مکیال المکارم، اصفھانی، ٨/٢٣٣؛ الکافی٥٢/٣١٥) بحاراالنوار، ٣(
، علل ٢١٧؛ ثواب االعمال، صدوق، ص١٦٢؛ کامل الزیارات، ابن قولویه، ص٥٢/٣١٣) بحار االنوار، ٤(

 .١/٢٢٩الشرائع 
 .٢/٢٦٤؛ الزام الناصب، ٢٤١؛ الغیبة، نعمانی، ص٥٢/٣٤٩) بحار االنوار، ٥(
؛ نفس الرحمن فی فضائل سلمان، نوری طبرسی، ٤٧٦؛ الغیبة، طوسی، ص٥٢/٣٣٣) بحار االنوار، ٦(

 .١٣١ص
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نفر از  ٥٠٠خروج کند صاز ابو عبدالله نقل شده که گفت: وقتی که قائم آل محمد 
نفـر دیگـر را نیـز جمـع  ٥٠٠زند و سپس  می کند و گردن آنھا را قریشیان را جمع می

نفر)  ٣٠٠٠کند (یعنی  زند و این کار را شش بار تکرار می کند و گردن آنھا را نیز می می
نفر بوده است؟ (چون ایـن روایـت در آن زمـان  ٣٠٠٠و گفته شده که تعداد قریشیان 

رد) گفت: آری خـود و کھا اندک بوده به این دلیل تعجب  داد قریشیبوده و آن زمان تع
 .)١(موالی آنھا این تعداد ھستند

کند این است کـه جاعـل  گویم که آنچه که بر جعلی بودن این روایت داللت می می
نفر بیشتر ھستند بنابراین تعجب کـرده، پـس  ٣٠٠٠ھا از  آن مطمئن نبوده که قریشی

کنـد کـه ایـن تعـداد اعـراب و مـوالی آنھـا  محکم کند بیان میبرای اینکه دروغش را 
 باشد. می

دانستند کـه قـائم ھنگـام خـروج  نقل شده که گفت: اگر مردم می ÷از ابو جعفر
کشد و او  چکار خواھد کرد، بیشترشان دوست نداشتند او را ببینند، از مردمانی که می

شـود، تـا جـایی کـه  ل نمیکند و جز شمشیر چیزی رد و بد با کشتن قریش شروع می
 .)٢(بود گویند که این از آل محمد نیست و گرنه مھربان می بسیاری می

خداونـد «است که فرمود:  صجای تعجب است که آیا این کار موافق کالم پیامبر 
 .)٣(»را در مورد اھل بیتم به یاد داشته باشید

 کشد؟! مگر بنی ھاشم از قریش نیستند؟ پس چرا آنھا را نیز می

فَۡ�ٰهِِهۡمۚ إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذٗبا ﴿
َ
 .]٥[الکهف:  ﴾٥َكُ�َۡت َ�َِمٗة َ�ُۡرُج ِمۡن أ

 ».ندیگو شود! آنھا فقط دروغ می سخن بزرگی از دھانشان خارج می«

                                                 
 .٢٤٠ی، ص؛ الغیبة، نعمان٢٦٥؛ روضة الواعظین، ص٢/٣٨٣؛ االرشاد مفید، ٥٢/٣٣٨) بحار االنوار، ١(
 .٢/٢٤٧؛ الزام الناصب، ٢٣٨؛ الغیبة، نعمانی، ص٥٢/٣٥٤) بحار االنوار، ٢(
شماره  س) به روایت مسلم در صحیح خود، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علی بن ابی طالب٣(

٢٤٠٨. 



 

 پایان

ِ ٱِد َ�ۡ�ِ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعن﴿ فرماید: خداوند متعال راست گفته است که می لَوََجُدواْ  �َّ
  .]٨٢[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ��  ۡختَِ�ٰٗفاٱ�ِيهِ 
  . »افتندی ر خدا بود، اختالف فراوانی در آن مییاگر از سوی غ«

پیرامون شخصیت محمد بن حسن عسکری و معین بودن مادرش که آیا کنیز بوده 
ھـم اسـم بـودن بـا او و  یا آزاده؟ و چگونگی حمل او و والدت او و سـال تولـد و حکـم

کیفیت رشد او و محل اقامت او و بازگشت او به شکل پیر یا جوان و مدت حکومت او و 
مدت غیبتش و علت غیبـتش سـپس در امکـان رؤیـت او در زمـان پـدرش و شـک و 

کنـد و  تردیدھای پیرامون نائبانش و ضعیف بودن روایاتی که بـر والدتـش داللـت مـی
دھـد و  ن گذشته از او و کارھایی که ھنگام خروج انجام میخبری بسیاری از شیعیا بی

باالخره غایب بودن او برای مدت طوالنی و اقدام شیعیان به انتقال صـالحیتھای او بـه 
 علمای مجتھد، اختالف و کشمکش زیادی وجود دارد.

گوید: عقیده ما در مورد مجتھد جامع الشرایط این است که در  محمد رضا مظفر می
باشد، پس مجتھد حاکم و رئیس مطلق است و در قضاوتھا و  ÷بت نائب امامزمان غی

رفع اختالفات میان مردم مثل امام است و کسی که او را رد کند مانند ایـن اسـت کـه 
امام را رد کرده باشد، و رد امام مثل رد خداوند متعال است، و این در حد شرک به خدا 

نقل شده است که: مجتھـد جـامع  †یتب است!! ھمچنانکه در حدیث از صادق اھل
الشرایط تنھا در فتوا مرجع نیست بلکه والیت عام دارد، و حق حکم و قضـاوت و فصـل 
میان مردم را دارد، و این از ویژگیھای او اسـت و جـز بـا اجـازه او کسـی حـق نـدارد، 

کـه شـود، و در امـوالی  ھمچنانکه اجرای حد و تعزیرات جز با امر و حکم او انجام نمی
به مجتھـد جـامع الشـرایط  ÷حق امام است، حق دارد و این منزلت و ریاست را امام

 .)١(شود داده است تا در زمان غیبت نائب او باشد. بنابراین نائب امام نامیده می
پس امت چه نیازی به امام دوازدھم، محمد بن حسن عسکری، دارند در حالی کـه 

 نیاز نیست؟! از او بیمجتھد این صالحیت را دارد! آیا مجتھد 

                                                 
 .٣٥-٣٤) عقائد االمامیة، مظفر، ص١(
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بنابراین شیعیان به تشکیل دولت و برپایی جمعه و جھادی اقدام کردند که در نظـر 
 بسیاری از شیعیان جز از طرف مھدی منتظر اجرای آنھا درست نیست.

گویـد: امکـان  الله محمد آصـف محسـنی تأمـل کـن کـه مـی و در مورد سخن آیت
مان در زمان غیبت چیزی اسـت کـه جـز فـرد گرفتن ما در مسائل دینی از امام ز بھره

 .)١(کند عقل آن را قبول نمی بی
پس چه فرقی میان قتل و مرگ و غیبت او برای شیعه وجـود دارد؟! چـرا کـه آنھـا 

جز مقدار کمی که با رجـوع  -برند ای دینی از او نمی حتی در زمان غیبت صغری بھره
و این در صورتی است که ما وجود  جدای از غیبت کبری -است  به علما نیز امکانپذیر

 تولد او را پذیرفته باشیم.
 خواننده گرامی:

برترین مخلوقات است. و در حقیقت او از لحاظ اخالقی  صبدیھی است که محمد 
و ترتیبی و دعوت و اصالح و اجرای عدالت، بھترین مردم بود. ولی فاجعه اینجاست که 

 این حقیقت به علت عقیده شیعه در مورد مھدی منتظر، از بین رفت.
گوید: ھر پیامبری برای اجرای عدالت آمده اسـت و ھـدف آنھـا اجـرای  خمینی می

خاتم پیامبران که بـرای  صعدالت در دنیا بوده است ولی موفق نشدند!! حتی محمد 
اصالح و پاک کردن بشر و اجرای عدالت آمده بود، او نیز موفق نشد!! و کسـی کـه بـه 

رد، مھـدی کمعنای واقعی کلمه پیروز خواھد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواھد 
 .)٢(منتظر است!!

 صآید، این است که: آیا علت عدم موفقیت پیامبر  اینجا پیش میسؤال مھم که در 
در اصالح بشر و اجرای عدالت، عدم تکمیل شریعت بوده یا عدم اھلیت و شایسـتگی او 

ای در اسـالم  و یا خوار کردن او توسط خداوند بوده است؟! آیا ممکن است کـه عقیـده
 وجود داشته باشد و نتیجه آن این باشد؟!

 امی:خواننده گر
انـد، بـه طـور آشـکار بـر حقیقتـی  تمام این اموری که در کتابھای شیعه ثابت شده

کند که قبول آن برای شیعیان بسیار سخت اسـت و آن ایـن اسـت کـه ایـن  داللت می
توانـد رکـن دیـن و  مھدی منتظر، عقیده امامـت نمـی شخصیت توھمی غائب است نه

                                                 
 .٢/٢٢٣) مشروعة بحاراالنوار، ١(
 .٢/٤٢خطابات االمام الخمینی،  ) مختارات من احادیث و٢(
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ر آن وجود داشـته باشـد، کـه ھمـان اساس آن باشد در حالی که این شک و تردیدھا د
 مھدی منتظر است.

این حقیقتی است که ایمان به آن واجب است، بـرای کسـی کـه طالـب رضـایت و 
خشنودی خداست و حرکت در مسیر آبا و اجدادی برای او مھم نیسـت، ھنگـامی کـه 
حقیقت برای او معلوم شد که برخالف چیزی است که او بر آن اسـت. پـس بـدان کـه 

اھل بیت از این اختالفات و آشفتگیھا به دور است، چرا که اھل بیـت بیشـتر از عقیده 
 سایر مردم به حق متمسک بودند و قرآن تنھا قانون و راھنمای آنھا بود.

 خواننده گرامی:
این آفتاب حقیقت است که از افق سرزده اسـت کـه حقیقتـی را بـرای تـو روشـن 

خواھیم که ما را  بزنی، پس از خداوند متعال میتوانی خود را به نادانی  کند که نمی می
به حقیقت ھدایت کند و بر آن ثابت قدم نگھدارد. چرا که او قادر بر ایـن کـار اسـت و 

پاک و مطھـرش و صـحابه و بر آل و خاندان  صسالم و درود خدا بر پیامبر ما محمد 
 گرانقدر او.

 لمین. خداوندا ما را با آنھا محشور گردان، آمین یا رب العا





 

 )١(های میان مهدی اهل سنت و مهدی شیعه پیوست: تفاوت

 اھل سنت یمھد م عهیش یمھد م
 محمد بن عبدالله ١ محمد بن الحسن ١

٢ 
-٢٥٦-٢٥٥ –٢٥٤ی ھا در سال

 )٢(به دنیا آمد ٢٥٨ -٢٥٧
 به دنیا نیامده است ٢

٣ 
کشد و  میابوبکر و عمر را به صلیب 

 )٣(زند عایشه را حد شرعی می
 کند عدل را برپا می ٣

 کند  زمین را پر از عدل می ٤ )٤(کشد اعراب را می ٤
 والدتش طبیعی است ٥ )٥(والدتش غیر طبیعی است ٥
 دارد مساجد را بزرگ می ٦ )٦(کند مساجد را ویران می ٦
 آورد قرآن جدید نمی ٧ )٧(آورد قرآن جدید می ٧
 ستین معصوم ٨ است معصوم ٨

 ٩ )٨(امور خارق العاده و معجزه دارد ٩
امور عجیب و غریب و خارق العاده 

 ندارد

١٠ 
کند و شریعت  قرآن را نسخ می

 )٩(آورد جدیدی می
 است صتابع شریعت محمد  ١٠

                                                 
کنند که این ھمان  ) بسیاری از شیعیان به احادیث وارده در کتابھای اھل سنت استدالل می١(

مھدی آنھا امام دوازدھم است. در حالی که این تفاوتھای آشکار تفاوت میان دو مھدی را روشن 
 کند. می

 .٢٨-٥١/٢) بحار األنوار ٢(
 .٢٢/٢٤٠ ،٥٣/١٤) بحار األنوار ٣(
 .٥٢/٣٤٩) بحار األنوار ٤(
 .٥١/٢٦) بحار األنوار ٥(
 .٥٢/٣٣٨) بحار األنوار ٦(
 .٢٠٠) الغیبة للنعمانی:ص٧(
 . ٣١٢-٥٣/٢٠٢) نگا: بحار األنوار ٨(
 .٢٩٣) النجم الثاقب : ص٩(



 ترین دروغ تاریخ عجیب ٩٢ 
 

 اھل سنت یمھد م عهیش یمھد م
 رحمت است ١١ )١(برای انتقام مبعوث شده است ١١

١٢ 
امام و پسر امام و وصی و پسر 

 )٢(وصی است
 امام و وصی نیست ١٢

 مسلمانان پیرو او ھستند ١٣ )٣(پیروانش از بنی اسرائیل ھستند ١٣

١٤ 
اش را در زیرزمین  دوران کودکی

 )٤(گذراند می
١٤ 

اش را درخانه سپری  دوران کودکی
 کند می

 بیعتی بر گردن او است ١٥ )٥(بیعتی بر گردن او نیست ١٥

١٦ 
شھادت با او معادل دو شھادت 

 )٦(است
١٦ 

شھادت با او معادل شھادت با 
 دیگران است

١٧ 
منتظران او از جنگجویان بدر و 

 )٧(ُاحد بیشتر اجر دارند
 منتظرانش اجری ندارند ١٧

 کشد دجال را می ÷عیسی ١٨ )٨(کشد دجال را می ١٨

١٩ 
کند  اولین کسی که با او بیعت می

جبرئیل در شکل یک پرنده 
 )٩(است

 کند بیعت نمیجبرئیل با او  ١٩

 ٢٠ )١٠(از پیروان او است صمحمد  ٢٠
کند بلکه  پیامبر از او تبیعیت نمی

 او از پیروان پیامبر است

                                                 
 .٥٢/٣١٥) بحار األنوار ١(
 .٥١/٣٤) بحار األنوار ٢(
 .٥٢/٣٤٦) بحار األنوار ٣(
 .٥١/٢٤األنوار ) بحار ٤(
 .٥٢/٩٦) بحار األنوار ٥(
 .٥٢/١٢٦) بحار األنوار ٦(
 .٥٢/١٢٨) بحار األنوار٧(
 .٥٢/٢٧٦) بحار األنوار ٨(
 .٥٢/٢٨٦) بحار األنوار ٩(
 .٥٢/٣٤٨) بحار األنوار ١٠(



 ترین دروغ تاریخ عجیب ٩٣ 

 اھل سنت یمھد م عهیش یمھد م

٢١ 
کشد و شکم زنان  مردان را می

 )١(کند حامله را پاره می
٢١ 

چیزھایی از این قبیل را انجام 
 دھد نمی

 مادرش معروف خواھد بود ٢٢ )٢(مادرش معلوم و معروف نیست ٢٢

٢٣ 
حمل و والدت او در یک روز بوده 

 )٣(است
 حمل و والدت او طبیعی است ٢٣

 شود از طریق رحم حامله می ٢٤ )٤(نه از راه رحم شود از پھلو حامله می ٢٤

٢٥ 
آید  از میان رانھا به دنیا می

 )٥(برخالف سایر زنان
 آید از راه طبیعی به دنیا می ٢٥

٢٦ 

در روز ھفتم کتابھای ابراھیم و نوح 
 و و ھود و داود صالح س ویدرا و

و قرآن را سی یع موسی و
 )٦(خواند یم

٢٦ 
چیزھایی از این قبیل برای او اتفاق 

 افتد نمی

٢٧ 
جز مادرش کسی به او شیر نداده 

 )٧(است
٢٧ 

خورد و ممکن  از مادرش شیر می
است که از زنان دیگر نیز شیر 

 بخورد
 کند خرق عادت نمی ٢٨ )٨(رفت روزگی راه می ٤٠در  ٢٨
 این تعداد اسم ندارد ٢٩ )٩(نام دارد ١٨٢ ٢٩
 نام بردنش جایز است ٣٠نام بردنش حالل نیست و کسی  ٣٠

                                                 
 .٥٢/٣٨٩) بحار األنوار ١(
 .١٣٥) النجم الثاقب:ص ٢(
 .١٤٤) النجم الثاقب:ص٣(
 .٥١/٢٦) بحار األنوار ٤(
 .٥١/٢٦) بحار األنوار ٥(
 .٥١/٢٧) بحار األنوار ٦(
 .٥١/١٤) بحار األنوار ٧(
 .٥١/٢٠بحار األنوار  -) ٨(
 .٢٦٦) النجم الثاقب:ص٩(



 ترین دروغ تاریخ عجیب ٩٤ 
 

 اھل سنت یمھد م عهیش یمھد م
که خود را به اسامی او بنامد 

 )١(ملعون است
 خداوند عالمتر است ٣١ )٢(پسر کنیز است ٣١

 ٣٢ )٣(کند سال حکومت می ٣٠٩ ٣٢
کند و گفته شده که  نمی حکومت

 کند سال حکومت می ٧
 مالئکه پیرو او نیستند ٣٣ )٤(مالئکه پیرو او ھستند ٣٣
 مردگان پیرو او نیستند ٣٤ )٥(مردگان پیرو او ھستند ٣٤

٣٥ 
در زمان او کسانی که در مشرق 

 )٦(شوند ھستند از مغرب دیده می
 ای ندارند پیروانش چنین معجزه ٣٥

٣٦ 
کند  زمان او زندگی میمردی در 

به طوری که ھزار پسر به دنیا 
 )٧(آورد می

 چنین نیست ٣٦

 سایه دارد ٣٧ )٨(سایه ندارد ٣٧
 کند ترس او را یاری نمی ٣٨ )٩(کند ترس او را یاری می ٣٨
 کند حکم می صبه حکم محمد  ٣٩ )١٠(کند به حکم داود حکم می ٣٩
 کشد زکات را نمیمانعین  ٤٠ )١١(کشد مانعین زکات را می ٤٠

                                                 
 .٥١/٣٣) بحار األنوار ١(
 .١٦٦للنعمانی:ص الغیبة –) ٢(
 .٤٧٤) الغیبة للطوسی:ص٣(
 .٥٢/٣٢٦) بحار األنوار ٤(
 .٥٣/٩٣) بحار األنوار ٥(
 .٥٢/٣٩١بحار األنوار ) ٦(
 .٤٦٨) الغیبة للطوسی، ص٧(
 .٥٢/٣٢٢) بحار األنوار ٨(
 .٢٣٩) الغیبة للنعمانی:ص٩(
 . ٣٢٩) الغیبة للنعمانی:ص١٠(
 .٥٢/٣٢٥) بحار األنوار ١١(



 ترین دروغ تاریخ عجیب ٩٥ 

 اھل سنت یمھد م عهیش یمھد م

 برد ارث می صطبق شریعت پیامبر  ٤١ )١(برد برادر از برادر ارث می ٤١

 صعلم زیادتری از پیامبر  ٤٢
 )٢(دارد

است و شریعت  صتابع پیامبر  ٤٢
 جدید ندارد

 ٤٣ )٣(آید عیسی به یاری او می ٤٣
آید بلکه او  عیسی به یاری او نمی

 پیرو عیسی است
 است شجاع ٤٤ )٤(ترسو است ٤٤

٤٥ 
قبل از خلقت مردم خلق شده 

 )٥(است
 قبل از خلقت مردم خلق نشده است ٤٥

 والدتش آشکار است ٤٦ )٦(والدتش سری است ٤٦
 بوسد جبرئیل دستش را نمی ٤٧ )٧(بوسد جبرئیل دستش را می ٤٧
 او پیرو عیسی است ٤٨ )٨(وزیر او استی سیع ٤٨
 رود خضر در جلو او راه نمی ٤٩ )٩(رود خضر در جلو او راه می ٤٩
 کشد مسلمانان را نمی ٥٠ )١٠(کشد ماه مردم را می ٨ ٥٠

٥١ 
بیند در حالی که آنھا  مردم را می

 )١١(بینند او را نمی
٥١ 

بیند و آنھا نیز او را  مردم را می
 بینند می

٥٢ 
سخن گفتن در مورد او صحیح 

 نیست
٥٢ 

صحبت کردن در موردش صحیح 
 است

                                                 
 .٢/٣٠٩) بحار األنوار ١(
 .٢٩٣) النجم الثاقب:ص٢(
 .٥١/٩٤) بحار األنوار٣(
 .٥٢/٩٠) بحار األنوار ٤(
 .٥١/١٤٤األنوار ) بحار ٥(
 . ٥١/١٣٥) بحار األنوار ٦(
 . ٥٣/٨) بحار األنوار ٧(
 .٣٤٤) یوم الخالص:ص٨(
 .٣٣٢) یوم الخالص:ص٩(
 . ٥٢/٣٤٧) بحار األنوار ١٠(
 .١٨١) الغیبة  للنعمانی، ص١١(



 ترین دروغ تاریخ عجیب ٩٦ 
 

 اھل سنت یمھد م عهیش یمھد م

٥٣ 
وقتی به کف دستش نواب او 

نگرند حکم آن مسأله را  می
 )١(دانند می

٥٣ 
پیروانش چیزھای عجیب انجام 

 دھند نمی

٥٤ 
علم در قلبش مثل بوته رشد 

 )٢(کند می
 گیرد مثل سایر مردم علم را فرا می ٥٤

٥٥ 
مردم را به والیت علی و برائت از 

 )٣(کند دشمنانش دعوت می
 کند به والیت علی دعوت نمی ٥٥

٥٦ 

کسی که از او اطاعت کند خدا را 
اطاعت کرده، و کسی که از او 
سرپیچی کند از خدا سرپیچی 

 )٤(کرده است

 ستیچنین ن ٥٦

٥٧ 
ل یھودیان و انجیبه تورات 

 )٥(ندک یم مکان حیحیمس
 صبه کتاب خدا و سنت محمد  ٥٧

 کند حکم می
 مھدی نیست ١٢بعد از او  ٥٨ )٦(مھدی است ١٢بعد از او  ٥٨

 ٥٩ )٧(کنند در زیرزمین او را زیارت می ٥٩
آید و  بعد از او کسی به دنیا نمی

 زیرزمین ندارد

٦٠ 
مردگان مختار ھستند که پیرو او 

 )٨(باشند یا در قبر بمانند
٦٠ 

مردگان از پیروان او نیستند و 
 ای بر آنھا ندارد سلطه

                                                 
 . ٣٨٢) یوم الخالص، ص١(
 . ٣٨١) یوم الخالص، ص ٢(
 . ٣٨١) یوم الخالص:ص٣(
 .٣٧٩) یوم الخالص، ص٤(
 .٣٧٩یوم الخالص، ص )٥(
 .٥٣/١٤٨) بحار األنوار ٦(
 . ٥٣/٩٥) بحار األنوار ٧(
 .٥٣/٩٢) بحار األنوار٨(



 ترین دروغ تاریخ عجیب ٩٧ 

 اھل سنت یمھد م عهیش یمھد م

٦١ 
ھر بیعتی قبل از او کفر و نفاق 

 )١(است
٦١ 

قبل از او صحیح ھستند  تمام بیعتھای
 اگر شرایطش فراھم بوده باشد

٦٢ 

کشد و این معنای  ابلیس را می

 قَاَل ﴿ گوید: این آیه است که می
إَِ�ٰ يَۡوِم   ٣٧ لُۡمنَظرِ�نَ ٱفَإِنََّك ِمَن 

-٣٧[الحجر:  ﴾٣٨ لَۡمۡعلُومِ ٱ لَۡوۡقِت ٱ

٢(]٣٨(.   

٦٢ 
کشد و آن روز معلوم  ابلیس را نمی
 قیامت استاست که روز 

٦٣ 
پیروانش روزھا در میان ابرھا راه 

 )٣(روند می
 روند در میان ابرھا راه نمی ٦٣

٦٤ 
شعار پیروانش یا لثارات الحسین 

 )٤(است
 گیرند انتقام کسی را نمی ٦٤

 ٦٥ )٥(شود قتل بیشتر می ٦٥
جز کسی را که استحقاق ندارد 

 کشد نمی

٦٦ 
قضاوت جدیدی را در مورد اعراب 

 )٦(آورد می
٦٦ 

کند و عرب و  قضاوت جدید نمی
عجم برای او فرقی ندارند و معیار 

 او اسالم است نه نژاد

٦٧ 
وقتی بخواھد چیزی یاد بگیرد، 

 )٧(دھد خداوند به او یاد می
 آموزد ر مردم علم مییمثل سا ٦٧

 کشد یجز به حق نم ٦٨ )٨(کشد بدون علت می ٦٨

                                                 
 . ٥٣/٩٢) بحار األنوار ١(
 .٥٧٥) تاریخ مابعد الظھور، ص٢(
 .٢٧١) تاریخ مابعد الظھور، ص٣(
 .٣٤٩) تاریخ مابعد الظھور، ص٤(
 .٣٩٧) تاریخ مابعد الظھور، ص٥(
 .٤٤٣ھور:ص) تاریخ مابعد الظ٦(
 .٤٧٣) تاریخ مابعد الظھور:ص٧(
 .٤٧٢) تاریخ مابعد الظھور:ص٨(



 ترین دروغ تاریخ عجیب ٩٨ 
 

 اھل سنت یمھد م عهیش یمھد م

٦٩ 
کند که  مسجدی درست می

 )١(در دارد ١٠٠٠
 کند چنین مسجدی بنا نمی ٦٩

٧٠ 
کشد که ریش دارد و  زنی او را می

 )٢(کند حسین او را کفن می
٧٠ 

کشد و حسین  چنین زنی او را نمی
 شود در زمان او زنده نمی

را  صپیراھن رسول الله  ٧١
 )٣(پوشد یم

را  صپیراھن رسول الله  ٧١
 پوشد نمی

٧٢ 
تغییر حرکت ستارگان در زمان او 

 )٤(کند می
٧٢ 

حرکت ستارگان در زمان او تغییر 
 کند نمی

٧٣ 
عجم در زمان او قرآن را به مردم 

 )٥(آموزند می
٧٣ 

آموزند و  مردم از حافظان، قرآن می
میان عرب و عجم جز تقوا تفاوتی 

 نیست

٧٧ 
تمام اموال دنیا نزد او جمع 

 )٦(شود می
٧٧ 

تمام اموال دنیا نزد او جمع 
 شود نمی

 از فرزندان حسن یا حسین است ٧٨ از فرزندان حسین است ٧٨

٧٩ 
امام بر  ١١وقتی خروج کرد تمام 

 )٧(گردند می
 شود در زمان او کسی زنده نمی ٧٩

 نایب و سفیر و دربان ندارد ٨٠ نایب و سفیر و دربان دارد ٨٠
 او غیبت ندارد ٨١ دو غیبت صغری و کبری دارد ٨١
 

                                                 
 .٥٤٥) تاریخ مابعد الظھور:ص١(
 .٦١٦) تاریخ مابعد الظھور:ص٢(
 . ١/١٦٤) إلزام الناصب ٣(
 .٢/٢٤٦) إلزام الناصب ٤(
 .٥٢/٣٦٤) بحار األنوار ٥(
 .١/١٥٧) إلزام الناصب ٦(
 .٥٣/٣٩) بحار األنوار ٧(
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ح: محمد حسن آل یطالب، تصح یأنساب آل أب یابن عنبه، عمدة الطالب ف -٢
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 -نجف اشرف -ة یدریچاپ: دوم، انتشارات: منشورات مطبعة الح، یطالقان
 ھـ.١٣٨٠

 یمؤسسة األعلم -ق: أحمد صقر، ین، تحقیی، مقاتل الطالبیأبو فرج اصفھان -٣
 روت.یب

ه، یة الفقیمن الشوری إلی وال یعیالش یاسیاحمد کاتب، تطور الفکر الس -٤
 روت.ید بیچاپخانه: دار الجد

 لبنان. –روتیب -معرفة األئمة، نشر: دار األضواء  ی، کشف الغمة فیأربل -٥
نشر:  –چاپخانه: مھر قم   –، یق محمد رضا جاللیعة، تحقی، وسائل الشیحر عامل -٦

 ھم السالم).یت (علیمؤسسه اھل ب
 روت.یعة، چاپخانه: منشورات دار األضواء، بی، فرق الشیحسن بن موسی نوبخت -٧
م یل اإلمام الحجة الغائب، تقدأحوا ی، النجم الثاقب فیطبرس ین نوریحس -٨

 ت.یه، کوی، مکتبة الفقین موسویاسیق: یق وتعلیوترجمه وتحق
 ) قم .†ت (یق ونشر: مؤسسه اھل بی، قرب اإلسناد، تحقیقم یریحم -٩

 – ینیم ونشر آثار امام خمی، الرسائل العشرة، چاپخانه: مؤسسه تنظینیخم -١٠
 ران.یإ

، یرجائ ی، آماده سازی: مھدینیم: احمد حسیق وتقدیرسائل المرتضی، تحق -١١
 م، قم.ید الشھداء،  ناشر: دار القرآن الکریچاپخانه: س

 - ی، المقاالت والفرق، مرکز انتشارات علمیقم یسعد بن عبدالله اشعر -١٢
 ران.یإ

ق وشرح: محمد عبده، چاپخانه: النھضة / دار ی، نھج البالغة، تحقیف رضیشر -١٣
 ران .یإ –الذخائر، قم 

، یان اصفھانین جعفریق: نورالدیل المختارة،  تحقف مرتضی، الفصویشر -١٤
د للطباعة ینشر: دار المف -چاپ: دوم،  - یومحسن احمد یعقوب جعفری

 ھـ .١٤١٤ –روت، لبنان یب –ع یوالنشر والتوز
منشورات جامعه  -، یأکبر غفار یق: علیح وتعلیصدوق، الخصال، تصح -١٥

 ه قم.ین حوزه علمیمدرس
 –، ین اعلمیخ حسیم: شیق وتقدیح وتعلیتصحون أخبار الرضا، یصدوق، ع -١٦

 ھـ .١٤٠٤لبنان  –روت یب -للمطبوعات  یچاپ ونشر مؤسسة األعلم
جامعه  ین وتمام النعمة، نشر: مؤسسه انتشارات اسالمیصدوق، کمال الد -١٧
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 ھـ .١٤١٥-ن قم/ایران.یمدرس
اء یت إلحیق: مؤسسة اھل بیتحق -، إعالم الوری بأعالم الھدی،  یطبرس -١٨

) †ت (ینشر: مؤسسة اھل ب –قم  هچاپخانه: ستار -چاپ: نخست -ث الترا
 ھـ .١٤١٧اء التراث، قم یإلح

ر داماد یق: میق وتحقیح وتعلیار معرفة الرجال، تصحی، اخت یطوس -١٩
) †ت (ینشر: مؤسسة اھل ب –چاپخانه بعثت قم  – یرجائ یومھد یاستراباد

 اء التراث .یإلح
ن یجامعه مدرس یسه انتشارات اسالمالرسائل العشر، نشر: مؤس -، یطوس -٢٠

 قم/ایران.
چاپخانه:  -أحمد ناصح،  یوعل یق: عباد الله تھرانیبة، تحقی، الغیطوس -٢١

 ھـ.١٤١١ة، قم،  یبھمن، نشر: مؤسسة المعارف اإلسالم
ن یجامعه مدرس ی، المسائل العشر، نشر: مؤسسه انتشارات اسالمیطوس -٢٢

 قم/ایران.
 –خرسانی  ید حسن موسویق: سیوتعلق یتحق -ب األحکام، ی، تھذیطوس -٢٣

 طھران . –ة یانتشارات: دار الکتب اإلسالم –د یچاپخانه: خورش –چاپ:سوم 
م مبارك، چاپ نخست، یق: عبدالرحی، منھاج الکرامة، تحقیعالمه حل -٢٤

 ، قم، انتشارات تاسوعا، مشھد.یچاپخانه: مطبعة الھاد
 عاشور . یق علیتحقإثبات الحجة الغائب،  ی، إلزام الناصب فیحائر یعل -٢٥
نشر:  –، چاپ نخست، چاپخانه بھمن ی، معجم اإلمام المھدیکوران یعل -٢٦

 قم . -مؤسسة معارف اسالمی
وحسن  یم: محمد مھدیق وتقدیتحق -ن، ی، روضة الواعظیشابوریفتال ن -٢٧

 قم. – یف رضینشر: منشورات شر –خرسانی 
چاپ   – ین جاللیق: محمد حسی، شرح األخبار،  تحقینعمان مغرب یقاض -٢٨

 ن قم/ ایران .یجامعه مدرس یونشر: مؤسسه انتشارات اسالم
با  ÷یق: مؤسسه امام مھدی، الخرائج والجرائح، تحقین راواندیقطب الد -٢٩

 –ة،  قم ی، چاپ اول، چاپخانه مطبعة العلمید محمد باقر موحد ابطحیاشراف س
 ھـ.١٤٠٩قم  – ینشر: مؤسسه امام مھد

ق: عالء آل جعفر، چاپ نخست، یصولھا، تحقعة وأیکاشف الغطاء، أصل الش -٣٠
  .÷یمؤسسه امام عل
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، چاپ دوم، دار المحجة یظل القائم المھد یوم الخالص فیمان، یکامل سل -٣١
 ضاء .یالب

ة،  چاپ نخست/ ی، چاپخانه: الدار اإلسالمیح الکافی، صحیمحمد باقر بھبود -٣٢
 ھـ .١٤٠١

 یمؤسسة األعلم ، المصباح، چاپ: سوم، انتشارات:یمحمد بن صالح کفعم -٣٣
 ھـ  .١٤٠٣ -روت یللمطبوعات ب

، چاپ یأکبر غفار یق:  علیح وتعلی، تصحی، الکافینیعقوب الکلیمحمد بن  -٣٤
 ه، تھران.یپنجم، دار الکتب اإلسالم

 روت.یبة الصغری، چاپخانه: دار التعارف للمطبوعات بیخ الغیمحمد صدر، تار -٣٥
 روت.یب –التعارف للمطبوعات خ ما بعد الظھور، چاپخانه: دار یمحمد صدر، تار -٣٦
رزا أبوالحسن یق: میق وتعلی، تحقی، شرح أصول کافیمحمد مازندران -٣٧

اء التراث یعاشور، چاپ نخست، چاپ ونشر: دار إح یح: علی، تصحیشعران
 ھـ.١٤٢١ ،لبنان ،روتیع، بیللطباعة والنشر والتوز یالعرب

ألطھار، مؤسسة الوفاء ، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة ایمحمد مجلس -٣٨
 ھـ .١٤٠٣ –لبنان  –روت یب -

داود، انتشارات  یم: حامد حفنیق وتقدیة، تحقیمحمد مظفر، عقائد اإلمام -٣٩
 ران.یإ -قم -ان یأنصار

 روت.یچاپ دوم، دار األضواء ب –ة، ی، إثبات الوصیمسعود -٤٠
 روت.یة بیچاپ سوم، چاپخانه: الدار اإلسالم -ة، ینی، الملحمة الحسیمطھر -٤١
د ی)، چاپ ونشر: دار المف†ت (یق: مؤسسه اھل بید، اإلرشاد، تحقیمف -٤٢

 ھـ.١٤١٤ ،چاپ دوم - لبنان – روتیع، بیللطباعة والنشر والتوز
د ید، چاپخانه: دار المفیق : صائب عبدالحمیة، تحقید، المسائل السرویمف -٤٣

 ھـ . ١٤١٤ -روت ، لبنان یع، بیللطباعة والنشر والتوز
م، چاپ: نخست، چاپخانه: مھر  قم یق: فارس حسون کریقبة، تحیالغ ،ینعمان -٤٤

 ھـ  .١٤٢٢ –نشر أنوار الھدی  -
 ران.یإ –ة،ی: األنوار النعمانینعمة الله جزائر -٤٥
خ عباد الله یق با ریاست شیق: لجنه تحقینة المعاجز، تحقی، مدیھاشم بحران -٤٦

، یاسالم، چاپ اول، چاپخانه پاسدار إسالم، نشر مؤسسه معارف یانجیم یتھران
 ھـ.١٤١٦ –ران یإ –قم  -
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