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  اًسلم تسليم واملهديني  وآل حممد األئمة  وحممد  علیاهللا ی صل و، احلمد هللا رب العاملني و
  

  :مقدمه
  .علی حممد و آله األئمة و املهديين و سلّم تسليماً کثيراً رب العاملين و صلّی اهللا احلمدهللا

ات برای او، ترين حلظ ترين حاالت برای جوينده حقيقت و بلکه خوشايندترين و دلچسب
ای تصور کند که گويی راه  گونهی بين خود و طرف مقابل را به  حلظاتی است که فاصله

وی دو طرفه برايش مهوار شده و او سوار بر مرکبِ حامل کالم طيب و دليل و انديشه و گگفت
  .به مست مقصد در حرکت است برهان،

ت دارد تا به عنوان يگانه راه مقابله با اين تنها منايی است که دعوت يمانی بر آن جدي
ديگران شناخته شود، اما متأسفانه هيچ گونه سعی و تالشی از طرف مقابل نيافتيم، بلکه در متام 

 .عکس اين موضوع ديديم مدت مسأله را کامالً
ارتباطی را قطع کند، و آخرين ی پل های  کند تا مهه میطرف مقابل با جديت تالش  

امروز رخ  چه آنتازه، . باطی که امکان دارد به پيروان يمانی مربوط شود را بسوزاندهای ارت راه
دهد صدور فتواهايی است که گفتگو و حبث با پيروان يمانی را ممنوع يا حرام اعالم  می
کند، اين اتفاق نشانگر اين است که طرف مقابل با ترسی فراگير و از روی عقده به  می

ـُوة إالّ بِاهللا« کند، پس مینگاه موضوع گفتگو و ارتباط    .»ال حولَ وَ ال ق
های ارتباطی با دعوت  مت و منع گفتگو، سياست بريدن راهدانيم اين فتواهای حر می

ای که پشت درهای بسته  و صدا های عوامانه دهد، هم چنين، سر میمبارک يمانی را نشان 
  . دارد میگيرد نيز از اين حقيقت پرده بر  میصورت 

زمانی که پشت برد،  میپناه  سکوتطرف فکری خمالف، که در رويارويی شرافتمندانه به 
 پرحرفگيرد بسيار  میهای اجتماعيش قرار  ها و پايگاه ها و آموزشگاه درهای بسته اتاق

کند، و ديگر هيچ چيزی نيست که  میبه طور کامل عنان نفس خود را رها  جا آنشود، و  می
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 برد بلکه هم زمان، اخالق و علم و میی گفتگو هجوم  يشهاند هنه تنها باو . جلام زند بر آن

  .دهد میی خود قرار  های واال را نيز هدف محله ی ارزش مهه
طور ه های گمراه کننده، ب شی و اتهامات و به کار بردن روشکه پناه بردن به فحا جا آناز 

حساس رنج شديدی که در آن دهد، گاهی ا میطبيعی، ضعف و سبکیِ طرف مقابل را نشان 
] اين بار[کند تا رويارويی را قبول کند، اما طبيعتاً طرف خمالف  میکند او را جمبور  میزندگی 

اين است  کند که از سکوت منحرف خود استفاده کند، در نتيجه کار او میبه خود يادآوری 
  !ها با ما مقابله کندکه کامالً از پشت ديوار

: کند میاست که روی جلد خود اين اسم رمزیِ مضحک را محل و اين، حقيقت کتابی 
  !!!»طالب حق :حمقق«

اين کتاب فقط يک روياروئی است به عبارت ديگر، طرف مقابل که ترس وجودش را فرا 
اين در حالی است که . روش سنگ پرانی از پشت ديوار را آزمايش کند کند میگرفته، تالش 

  .شناسيم میبرای رسيدن به هدفش سوار شده را خوب ما دمشن خودمان و نيز مرکبی که 
محد و سپاس از آن خدای عامليان است، محد و سپاس برای خدايی است که دمشنان ما را به 

هايشان در برابر خدا مانع است، پس خداوند از جايی که  ای قرار داد که گمان کنند قلعه گونه
های خود  خانه که اينيشان وحشت انداخت تا ها کردند به مستشان آمد و در قلب یفکرش را من

  .دست خود و دست مؤمنين خراب کنند را با
مالحظه خواهد کرد که دمشن ترسو، از رويارويی شرافتمندانه پرهيز  میی گرا خواننده

کند، در نتيجه هم  میاستفاده » از آب گل آلود ماهی گرفنت«کند، و به جای آن، از روش  می
 ،کند در اين کتاب و آن کتاب که توسط انصار نوشته شده است می ها، سعی چون وهابی

د، تا با لودگی و کلمات گزاف شود شکار کن میمواردی را که به گمانش لغزش حمسوب 
  .ارزش، طول و عرضی به حبث خود ببخشد بی

ی  به مشاره که اينخواهم کرد، بدون وئی، به عناوين مطالب اشاره گ به هر حال، در پاسخ
حه اشاره کنم، چون تا زمانی که کتاب موضوع رديه چاپ نشده باشد هنوز امکان تغيير صف

  .صفحاتش هست
ياد خواهم کرد، چون او خودش » ی سطرها نويسنده«ی کتاب، با لقب  از نويسنده

ن کتاب بر اي هدانيم ک میدر ضمن . خمفی شود» طالب حق«خواسته پشت اسم رمزِ مضحک 



 ى هدممام انصار اانتشارات  ..................................................................................................... ٨

 

دعوت امحد احلسن بين «عنوان ه ندبار منتشر شده است، يک بار بنترنت چاي هصفحات شبک
  .»دعوت امحد احلسن حق است يا بدعت«با عنوان  و بار ديگر» حق و باطل

  

  :دارد ربط کتاب ی مقدمه به که چه آن
گويند اسم جدش  می: (گفته احلسن  امحدکتابش در خصوص جد سيد  ی هدر مقدم
که  ينده را مشخص نکرده تا بدانيم آيا او از کسانی هست، و هويت شخص گو)گاطع است

  سخنش معترب باشد يا نه، و آيا دليلی بر اين مدعا دارد؟
ناه نيست، بلکه گ ی اين سخن، قطعاً يک گنجشک بی دانيم که گوينده میطبيعتاً ما خوب 

ی کالم وقت بنابراين. ها قبل به مهگان ثابت کرده دستانش خالی است دمشنی است که سال
هايی  اليش چهره ندارد و فقط از البه شود، بر هيچ چيز داللتی میگونه بدون گوينده نقل  اين

زنند  میهايی موهوم چنگ  گردد که از عجزشان به ديدگاه میآبرويی و ننگ عيان  آغشته به بی
  !!آبرويی مبيرند توانند از اين بی یچون حتی من

د امساعيل پسر سيد صاحل پسر سيد حسين پسر سيد پسر سي امحد اسم شريف آقايمان، سيد
های ما  ها و سايت است که در پايگاه سلمان پسر امام مهدی حممد بن احلسن العسکری 

حال بعد  .ترين افراد فاميل ايشان، تأييد گرديده است هائی معترب از مهم منتشر شده و با شهادت
   ند؟ها به چه چيز ايمان دار آن ،از رد کردن حق

که البته تالش او  -کند  میها برای رسيدن به چه چيزی تالش ی سطر دامن نويسنده یمن
که هيچ اثری  مسما چيست؟ در حالی هدفش از ذکر و انتشار اين اسم بیو  -نتيجه مانده بی

ی تقليد کورکورانه و بدون تدبر  شود، شايد او با غريزه یمن ای از آن حاصل ندارد و نتيجه
  !کند میحرکت 

که به  را تا زمانی امحد احلسن مهه شيعيان اهل بيت : (ی خود گفته است در مقدمه - ۲
  ).داند میدعوت او نپيوندند، مستحق آتش جهنم 

سطرها توقع فهم صحيح و سامل نداريم، اما درخواست  ی هاز نويسند: گويم میدر جواب 
با خونسردی  جا اينسطرها  ی هسندما از او اين است که دقيق نقل کند، و واضح است که نوي

  .مرتکب خيانت در نقل شده است
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و به اسم امام حممد بن ... «: گونه فرمودند در بيان برائت اين احلسن  امحدسيد  -الف

به ق . هـ ۱۴۲۵رجب سال  ۱۳کنم که هر کس بعد از تاريخ  اعالم می احلسن املهدی 
از  -۱: اعالم نکند و رسول امام مهدی  صیدعوت نپيوندد و آشکارا بيعت را برای و اين

سبب به جهنم وارد خواهد شد و چه بد  به اينخارج و   طالب ابیواليت علی ابن 
ورودگاهی است و متام اعمال عبادی او امجاالً و تفصيالً باطل است چون بدون واليت نه 

  .»...ای و نه زکاتی و نه منازی و نه روزهحجی وجود دارد و 
  : توضيح خواهم داد را فرمودند احلسن  امحدسيد  چه آنرا در مورد  نکاتی
هر کس که در زمان مشخص شده به دعوت مبارک  :فرمايند می احلسن  امحدسيد 

خارج خواهد شد و خروج او از واليت علی   طالب يمانی نپيوندد از واليت علی ابن ابی
 شود است که سبب داخل شدنش به آتش می.  

جاد اي هخواهد برای خوانند میها سطر ی هنويسندزند ولی  یجمازی حرف من د سي -ب
فرق بين . منود] دعوت[اعالن  به اسم امام مهدی  شاناي هن گونه است، بلکاي هتوهم کند ک

است  ای همسئل خروج از واليت امير املؤمنين  که ايناين دو امر بسيار است، اعالن يعنی 
به  احلسن  امحددارد و مردم در مقابل آن مسئول هستند، و سيد واقعی که وجود خارجی 

  .از اين حقيقت پرده برداشت فقط دستور امام مهدی 
طاهرين ی هو اين حقيقت برای کسانی که کالم ائم   شناسند واضح و آشکار  میرا

ترازوی شيعه در (» الشيعه علی حمک االختبار«باره داليل کافی را در کتاب  در اين. است
ذکر منوده بودم ولی برای توضيح بيشتر حبث، مطالب را تکرار » جامع االدلة«و ) آزمايش

  :کنم می
به خدا سوگند حتماً مانند در ( :که آن حضرت فرمود اند هروايت کرد از امام صادق 

گردد به مهان  میهم شکسنت شيشه در هم خواهيد شکست، البته شيشه به حالت اول خود باز 
خرد خواهيد شد، مهانا سفال  چون شکسنت سفال که بود، به خدا قسم حتماً هم صورت

ترديد غربال خواهيد  و به خدا سوگند بی شکند ولی به شکل اول خود باز خنواهد گشت می
سازی  اخته خواهيد شد و به خدا قسم پاکشن شد و سوگند به خدا بدون شک از يکديگر باز
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ک ي  هو حضرت کف دست خود را ب. ا جز اندکی باقی مناندمش خواهيد گشت تا جائی که از
  )١(.)سو برگرداند

چه مشا چشمانتان را به سويش  آن( :را خبوانيم ضا امام ر چنين اين حديث منقول از هم
سازی و جداسازی شويد و  پاک که اينواقع خنواهد شد تا ) و چشم به راه آن هستيد(د اي هدوخت

   )٢(.)ها مبانند ترين يابکم از مشا فقط که اينتا 
. ها نفر و حتی هزاران نفر نيست ليونيترين، م روشن است که منظور از کمياب: ضيحتو

  هک میبنگريد، هنگا اگر خواهان دقت بيشتری هستيد، به حديث منقول از امام صادق 
 فدايت گردم به خدا قسم من مشا و دوستداران مشا را: (کی از اصحاب از ايشان پرسيدي

 ؟بگو آنان چه مقدارند: حضرت فرمود !دارم، آقای من چقدر شيعيان مشا زيادند میدوست 
تعدادشان : عرض کرد ؟توانی آنان را بشماری می :فرمود حضرت  ،بسيار: عرض کرد

آگاه باش هرگاه آن عده وصف شده که  :فرمود پس امام صادق . ها است بيشتر از اين
عرض  ...خواهيد واقع خواهد شد میچه مشا  گاه آن آن ،ل شودهستند کام سيصد و چند ده نفر

اينان : گويند ما شيعه هستيم چه کنم؟ فرمود میکردم پس با اين شيعيان پر اختالف که مهگی 
خود گرفتار جدائی و آزمايش خواهند گشت و تبديل و جاجبائی در ميانشان رخ خواهد داد و 

را بريزد و اختالفاتی که مششيری که خونشان به قحطی و کمبودی که نابودشان سازد و 
  )٣().تا آخر حديث ...شوند میشان کند مبتال  پراکنده

شود که اگر سيصد و چند ده نفر از شيعه تکميل شود خروج  میاز اين حديث فهميده  
خواهد شد، اما مجعيت زيادی که مدعی تشيع هستند، از غربال فرو افتاده و  اجنام قائم 

  .ط خواهند کردحتماً سقو
قائم خروج : (کند که فرمود میروايت  ابو بصير در حديثی ديگر از امام صادق  

ده  :شود؟ فرمودند میحلقه با چه تعدادی کامل : عرض کردم .کند تا حلقه کامل شود یمن
  !!خواهد بود )۱۰.۰۰۰+ ۳۱۳(در نتيجه لشکر قائم مهان تعداد  )٤()....هزار

                                                
 .۲۱۵ص: نعمانی –کتاب الغيبة  -١
  .۲۱۶ص : مهان -٢
 .۲۱۰-۲۱۱ص  :انمه -٣
  .۳۲۰، صمهان -٤
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 به مهراه قائم : (روايت کرده که آن حضرت فرمود صادق  و باز ابوبصير از امام

قيام (اين امر  ها تعداد زيادی از عرب :شخصی گفت. ها خواهند بود اندکی از عرب ی هعد
سازی و جداسازی و  مردم به ناچار مورد امتحان و پاک :کنند، فرمود میرا توصيف ) قائم

   )٥().مردم بسياری از غربال فرو خواهند ريختگيرند و در آينده نزديک  میغربال شدن قرار 
شيعيان آل حممد حتماً مورد  ای: (روايت شده که آن حضرت فرمود  از امام باقر

چون پااليش و برطرف شدن سرمه از چشم که صاحب چشم  گيريد هم میسازی قرار  پاک
شود و  میآن بيرون داند چه زمانی از  یگيرد ولی من میداند چه وقتی سرمه در چشمش جای  می
يقی از امر شود و باز شب بر طر میآن خارج  در راه امر ماست و شب از چنين، مرد، صبح هم

  )٦().شود میکه از آن خارج شده است بيدار  ما است و صبح در حالی
اين امتحان، باقی ماندن انسان بر  ی هکند، و نتيج میحديث اول، امتحان را به غربال تشبيه 

شوند از چارچوب ايمان  میيا خروج از آن است، پس کسانی که از غربال خارج ايمانش و 
  کند؟  می تأکيدحال، آيا اين مهان چيزی نيست که حديث دوم بر آن . شوند میخارج 
آيا اين دليلی بر (: گويد میتوضيح شيخ نعمانی را بر اين حديث بشنويد، شيخ  جا ايندر 

 ن مسئلهجا دارد اي )٧(.)که به آن اعتقاد داشته نيست؟چه  خروج از نظام امامت و ترک آن
، خروج از واليت ها آنمهان واليت است، و خروج از امر  روشن شود که امر اهل بيت 

  .آن بزرگواران است
 علیال حول وال قوة إال باهللا ال، ايت ناراحت کننده است بی ای هو بدون شک اين نتيج

  .العظيم
مردم را از   امحد احلسنسيد : ن شکل خواهد بوداي  هرسيم ب میکه به آن  ای هنتيج

از آن خارج ) مردم( ها آنخارج نکرده، بلکه خود   طالب ابیواليت حضرت علی ابن 
  .برداری از اين حقيقت بوده است صدد پردهدر   ايشانشدند و کالم 

 امحد احلسنت که سيد بر اين نکته اس تأکيد جا اينمهم در  ی بسيار به مهين ترتيب، مسأله
  ن حقيقت است و اين کلمات ايشان اي  هنسبت ب ها آندر صدد انذار مردم و بيدار کردن

                                                
  .۲۱۲، ص انمه -٥

  .۲۱۴ مهان ص ٦-
  .۲۱۵ ص: نعمانیالغيبة  -٧



 ى هدممام انصار اانتشارات  ..................................................................................................... ١٢

 

 د بن احلسن املهدی : (استبه نام امام حمم کنم که هر کس بعد از تاريخ  اعالن می
امام  ی هن دعوت نپيوندد و بيعت را برای وصی و فرستاداي  هب) ق. هـ( ۱۴۲۵رجب ۱۳

  ).اخل ...اعالم نکند هدی م
مجادی الثانی بوده،  ۱۳داند که تاريخ اين بيانيه  میکس که از اين بيانيه آگاه است،  هر و
صدور آن قبل از فرا رسيدن زمانی است که در آن، کسی که به دعوت يمانی  که اينيعنی 

در . ترجب اس ۱۳خارج است و آن تاريخ   طالب ابیمؤمن نيست از واليت علی ابن 
دهنده از يک حقيقت قريب الوقوع است، نه توضيحی برای اتفاقی که هم  نتيجه، بيانيه بيم

  .اکنون افتاده است
کالم  ی هنقل کنند ،فقط  امحد احلسنچنين خوب است توجه داشته باشيم که سيد  هم

ملهدی اسم امام حممد بن احلسن ابه ( :گونه بيان فرمود است زيرا اين  پدرش امام مهدی
 کنم اعالن می....(   

است که  به اينچه گفته شد، نتيجه حقيقی اين بيان، جهت دادن افکار مردم  بنا بر آن
  .است که هيچ کس اجازه سرپيچی از آن را ندارد دعوت يمانيه مهان دعوت امام مهدی 

ايی من خصوصاً بعد از محالت سياه-ر کنم برای من بسيار مهم است که حقيقتی را آشکا 
  : آن حقيقت اين است -گيرد میکه توسط دمشنان دعوت صورت  ای هغير شرافتمندان

معنی  به اينخارجند،   طالب ابیغير مؤمنين، از واليت علی بن  که اينبرداری از  پرده
نيست که پيروان يمانی، جان و مال و ناموس کسانی که به دعوت ايمان ندارند را حالل 

ما هيچ يک از  - گونه تصوير سازی کنند اند اين ها سعی کرده بعضی گونه که آن–مشارند  می
غير بينيم  میشود وقتی  میهايمان از شدت درد پاره پاره  دانيم، بلکه دل یاين چيزها را حالل من

شدت حرص ه هايی سريع به سوی عقاب اخروی در حرکتند، ب مؤمنين به دعوت يمانی با گام
را از مسيری  ها آنروشن کننده،  ی هشان و بيان ادلاي  هندن حق بو جوش داريم تا از طريق رسا

روند بر حذر بداريم، و خداوند متعال بر ما شاهد است که ما از هيچ احدی، اجری  میکه 
  .که آرزومنديم رضايت خداوند متعال است چه آنخواهيم، و در ايت  یمن

﴿أَج نّكُم مأَلْتا سفَم متلَّيولَى اهللا  رٍفَإِن تإِلَّا ع رِيإِنْ أَج نيملسالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُم٨(.﴾و(  

                                                
  . ٧٢: يونس ٨-
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خواهم؛ مزد من، تنها بر عهده خداست و  و اگر رو برگردانيد، من از مشا مزدی منی(

  ). !مأمورم که از مسلمين باشم
﴿ أَلُكُممِ لَا أَسا قَواعلييرأَج ه إِلَّا ع رِيلُونَإِنْ أَجقعنِي أَفَلَا تي فَطَر٩(.﴾لَى الَّذ(   
 ی ه؛ پاداش من، تنها بر عهدطلبم ، پاداشی منی)رسالت(من از مشا برای اين  !ای قوم من(

  ).کنيد؟ یکسی است که مرا آفريده است؛ آيا تعقل من
سطرها چيزی جز خباثت نيست که از طريق آن  ی ويسندهاين سخن ن: سخن پايانی -ج

او در  -طور مثال هب–هد تصوير دعوت يمانی را در چشم مردم زشت کند، و گرنه خوا می
کرد که نشان دهد حق است يا نه، در حالی که تنها  یمناقشه من  امحد احلسنسيد  ی بيانيه

های  ن شيوه از روشاي  هسفانأدالل چنين مطلبی را بنويسد، و متکارش اين بود که بدون است
  !ارزش وهابيت است بی

  
 وجود دارد؟" کتماِن عیب"و " حتریف"آیا در روایات شریفه 

در آن خطای که بعضی از روايات را از کتابی گرفتند ( :گويد میسطرها  ی هنويسند - ۱
عالوه بر اين، (دهد که  می، سپس بدون مکث ادامه )مهانند کتاب بشارت االسالم چاپی هست

ها چاپی خطا گاهیفته شده مغايرت دارد، بيشتر روايات اين کتاب با مصدری که از آن گر
ن مؤلف به آن اي  هنياز است تا به مصادری ک ها آنپس برای آگاهی از صحت  بوده است

  ).اعتماد کرده مراجعه شود
ها چاپی بوده گاهی خطا(به ) در آن خطای چاپی هست(ببينيد با چه سرعتی عبارت او از 

بر کدام عبارت مستقر خواهد شد، و با کدام تغيير کرد، و خواهيم ديد که رأی او ) است
  .دليل

طور که از عبارت  مهان(های چاپی چه بالفعل موجود باشد، خطا :گوييم میاما ما مهواره 
شايستگی  ها باشد،سطر ی هتنها يک توهم از طرف نويسند که ناي  هو چ) شود میاول فهميده 

آيا در روايات شريفه حتريف و کتمان «وان اين نتيجه را ندارد که او باب اول کتابش را با عن
گذاری کند و اين عبارتی غير شرافتمندانه است که او قصد دارد با آن،  نام» وجود دارد عيب

                                                
 .۵۱: هود -٩
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های شريف دعوت اين نوع از خيانت  خواننده را حتت تأثير قرار دهد و بگويد که در کتاب
  ).پناه بر خدا(وجود دارد 

 ،مورد روايت زير که در کتاب بشارت االسالم وارد شدهبعد از گل آلود کردن آب، در  
اگر او را ديديد با او بيعت کنيد چون او  :سپس جوانی را ياد کرد، و فرمود.. .: (دهد مینظر 
  ).مهدی است ی هخليف

ن روايت به خيال او اي هکند اين است ک میاشکالی که او بر روايت مذکور وارد  ی هخالص
  !موجود نيست» عقد الدرر«در کتاب 

اين حديث موجود » عقد الدرر«در کدام نسخه از کتاب : کنيم میاکنون ما از او سؤال  
که نزد سيد کاظمی،  ای هچاپ شده در دست تو است يا نسخ ی هنيست؟ آيا مالک، نسخ

  مؤلف کتاب بشارت االسالم، موجود بوده است؟؟
  :گفتگويی ساده داشته باشيم» ادرمص« ی هبارناچاريم توقفی داشته باشيم و در جا ايندر 

های قديم، به صورت مصادر در عصر دانند، میطور که حتی افراد کم دانش و جتربه  مهان
ها  که شغل آن) چاپگر(برداران  نسخه ها صنفی بود به نام شد و در آن دوران میدستی نوشته 

ر د- برداران در هر عصر  نسخه. ها به عالقمندان بود ها و فروش آن برداری و تکثير کتاب نسخه
 کردند، میهايی که ذخيره کرده بودند، کتب را تکثير  نسخه  با اعتماد بر –مناطق خمتلف خود

بود، يعنی رسيد دست دوم  می ها آنکه به دست  ای هاوقات، نسخ اغلبو چه بسا و بلکه در 
  .های قبل از خودش نوشته شده بود اين نسخه، از روی نسخه

که منشاء آن،  افتاد، میبرداران اتفاق  نسخه های زيادی در کار اينخطابه طور طبيعی  
در مرتب  ها آن اجتهاداتچنين،  هم. ها و جوهرهای استفاده شده بود طبيعت خطوط و برگه

کرد، و امور ديگری هم هست که دانشجويان علم حتقيق متون از آن  میکردن متون دخالت 
  .آگاهی دارند

های  انواع خط در: گويم میتری از اين مسئله داشته باشيم،  وير واضحتص که اينخاطر   هب 
 ی هگاهی حرفی باالی کلمه و يا نزديک کلم. اند هبه کار گرفته شده، حروف، متداخل بود

عالوه بر اين، . رسيد از حروف کلمه دوم است میشد، تا جايی که به نظر  میديگر نوشته 
های پيشرفته  له در چاپئن مساي  هطور ک مهان شکل خود حروف، مضبوط و معين نيست،

  .افتد میکنونی نيز اتفاق 
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مورد استفاده را نيز بر موارد ياد شده اضافه کنيم، که از نوع  ی هالزم است خاصيت برگ

نوشتند، که در  میرا ) ذ(حرف  ها آنطور مثال ه ب ؛کرد میدرجه پايين بوده و جوهر را جذب 
حروف  ی هطور در بقي شد، مهين میظاهر ) ز(ط آن بصورت در وس حرکت جوهر ی هنتيج

، تا جايی که جمبور )تــ(و ) نــ(، )بــ(و ) يــ(افتاد مهانند  میمشابه نيز چنين اتفاقی 
شکل  به اينرا ) مئة(کلمه  -معامالت مادی  برای رهايی از اين مشکل، خصوصاً در - شدند 

را ) دينار داد صدبه من (» ديناراً مئةأعطانی «گاهی عبارت  ها آنزيرا  ؛بنويسند) مائة(
 منهأعطاين «شد  میگونه خوانده  به اينکرد و  مینوشتند، سپس جوهر مهزه جريان پيدا  می

  ).به من داد از خوديک دينار (» ديناراً
سياری از عباراتی که خمالف ب ها دردشوار نوشتاری، نسخه بردار ی هو اضافه بر اين پديد

کردند که مؤلف يا  میگونه فکر  اين ها آن دادند، میود تصرف کرده و آن را تغيير شان ب ذهنيت
دادند در حالی که گمان  میبردار قبلی دچار تؤهم شده، به مهين خاطر عبارتش را تغيير  نسخه

  .دهند می اجنامکار خوبی  کردند می
ها جهت  نوشنت نسخهداران بر هر چه بيشتر بر حرص نسخه ی هاين رخدادها، به اضاف ی همه

 های قديم عرف شده بود کهچنين آن چه که در عصر دست آوردن سود بيشتر، و همه ب
ی بسياری نوشتند، ناسخان را در خطاها میها و توضيحاتی در کنار عبارات منت  نويس پی

ها جزئی از منت  نويس کرد که توضيحات يا پی میبردار بعدی گمان  در نتيجه، نسخه. انداخت
کرد که مؤلف آن را به منت ملحق کرده است، و يا خواسته که آن را  میتند، و يا گمان هس

ديد و از روی عمد آن را به منت  مینسخه بردار، آن مطلب را زيبا  که اينيا . اضافه کند
  . کرد مینوشت اضافه  میکه خود  ای هنسخ

در معرض نابودی قرار  ها مشکل نيز اشاره کنيم که نوشته به ايندر ضمن فراموش نشود 
بردارها  کالم بود، که در بعضی جاها نسخه آن از دست رفنت اجزايی از ی هداشتند، و نتيج

کردند با گمان خود آن را ختمين بزنند و در بعضی جاها نيز متون را بدون دنباله رها  میسعی 
  . کردند می

 - ن طوالنی خواهد شدباره آبت درکه صح-اين اتفاقات و بسياری مشکالت ديگر  ی همه
هايی  ها و عالج شود که هدف آن، قرار دادن راه حلابداع  میايجاب منود تا در عصر حاضر عل

  .است) علم حتقيق النصوص(است و آن، علم حتقيق متون  میهای قدي مشکالت نوشته برای
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برداری  ره ی هرا آماد» کتاب کافی شيخ کلينی«به طور مثال اگر حمقق معاصر ما خبواهد  
در هر جای دنيا -وجود دارد  هايی که امکان دسترسی به آن آوری مهه نسخه مجع کند، ابتدا در

های ها و جوهر آوری آن، در مورد خاصيت برگ تالش خواهد کرد، و بعد از مجع -دکه باش
خ های خمتلف باهم تفاوت داشتند، مطالعه خواهد منود و به تاري کار برده شده که در زمانه ب
معموالً در بسياری  هايی که و يا بعضی از خواننده ،بردار  رج شده از طرف مؤلف و يا نسخهد

 ی همه. منايد مینوشتند، توجه  میهای خود و تاريخ مطالعه خود را روی کتاب  موارد مالحظه
صورت ه اين کارها فقط برای مشخص کردن زمان نوشته شدن هر نسخه است، گر چه ب

ترين نسخه به زمان مؤلف و يا  مشخص کردن زمان هر نسخه، نزديکتقريبی، و بعد از 
شود، البته در صورتی که امکانش وجود داشته  میکه زير نظر او نوشته شده انتخاب  ای هنسخ

مادر  ی هسپس بين نسخ. به کارگيری شود) مادر ی هنسخ(عنوان منت اصلی ه باشد، تا از آن ب
از اين طريق مشکالت موجود در آن اصالح شود، مثالً اگر  کند تا میهای ديگر مقابله  و نسخه

شکل مبهم در آورده باشد، آن را ه در آن مطلبی از قلم افتاده، يا تداخل در خط، عبارت را ب
های ديگر، و از عمليات ديگری  خود از نسخه ی هگيرد، پس برای مطالع میديگر  ای هاز نسخ

. گيرد میشود، کمک  میرجی برای منت شناخته های داخلی و بررسی های خا بررسی که با
افتد، که  میاين مراحل، از طريق تالش بشری که طبعاً معصوم از خطا نيست اتفاق  ی هتازه مه

ه که در ذهن او جای گرفته است، و ديگر اموری که ب چه آنفهم حمقق و سطح مهارتش و 
  .رد، در آن دخالت داردگذا میصورت سلبی و يا ايجابی بر منت به دست آمده تأثير 

تر است، چون در خيلی جاها  که توصيف کرديم بسيار پيچيده چه آنبلکه واقعيت امر، از 
کار گيری آن به عنوان نسخه مادر صالحيت ندارد و ه نزديک عصر مؤلف، برای ب ی هنسخ

بور علت آن، اتفاق افتادن تلفات و يا نقص و يا عدم وضوح در آن است، در نتيجه حمققين جم
 ی ههای ديگر، و حتی مه گاهی نسخه. نوان اصل ره بگيرندديگر به ع ای هشوند تا از نسخ می

بعضی با حمقق ندارند اما در  ای هکنند، از نظر زمان، فاصل میهايی که به آن دست پيدا  نسخه
؛ دن عبارات کم باشد و چه زيااي هچ ؛شود میهای موجود ديده  عبارات، اختالفاتی بين نسخه

شود، و در نتيجه خطاها هم زياد  میهای بشری و نظريات زياد  ست که دخالتجا اين
  .گردد می
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هايی که  آگاهی از اين موضوع است که نسخه کند، میتر  چيزی که تصوير کار را تاريک

هايی که افراد  بوده، و نسخه میهای عمو ها و خمزن يابند، غالباً در کتاخبانه می حمققان به آن دست
ست، مهيشه و يا در بسياری ، که واقعاً هم تعدادشان زياد ااند هآن بود) شخصی(خمتلف مالک 

ها از چارچوب حتقيق خارج است، در نتيجه، از اين جهت اين نسخه اکيداً ناقص  از وقت
  .شود میحمسوب 

ها و اجتهادات در آن فراوان است، و  ون در شرايطی قرار داريم که گمانبنابراين، اکن
ن اي  هو از تالش خود بی نياز باشد، چ ،به تالش ديگران اعتماد کند مکان ندارد که حمققیا

  .ديگران از حمققين کتب باشند و چه نباشند
با اين توضيحات، اگر شخصی بيايد و بگويد که منت را در دست نوشته کسی يافته که با 

ه از جهل خويش بر داشته که در فالن کتابِ چاپ شده آمده تفاوت دارد، فقط پرد چه آن
  .است

اگر او را ديديد با او بيعت : سپس جوانی را ياد کرد، و فرمود(: و در خصوص روايت
را در کتاب بشارت االسالم  آن  می، که سيد کاظ)است  مهدی ی هاو خليف کنيد چون

کرده از آن نقل   میکه سيد کاظ ای هتواند بگويد که به نوشت یخود نقل کرده، هيچ کس من
داند که سيد  میطور کامل مغاير با آن يافته است، چون او از کجا ه مراجعه کرده و نص را ب

  از مهين نسخه نقل کرده است؟؟  میکاظ
سطرها، منت  ی هانگيزد اين است که نويسند میحال، چيز عجيبی که واقعاً متسخر را بر 

تابی که حتت تاثير تالش فالن کتاب عقد الدرر را بياورد، يعنی ک چاپی ی هنسخموجود در 
های  از نسخه ای هدر حالی که حتی اگر او با نسخ ناشر و يا فالن حمقق چاپ شده است،

اصالً چرا او  !!شد یآمد، در ايت چيزی جز به زمحت افتادن عايدش من میاين کتاب   میقدي
 -جايگاه خود را دارددر حتقيق و علم  میدر حالی که سيد کاظ-داند  یرا معترب من  میسيد کاظ

ن اي  هنتيجه رسيده ک به اينو چرا او را به عنوان يک حمقق که منت را مورد مطالعه قرار داده و 
منت به مهان صورتی که در کتابش آورده، صحيح است، قبول ندارد؟؟ و چرا فرض را بر اين 

د الدرر از آن به نسخه هايی رسيده که دست حمقق کتاب عق  میگذارد که دست سيد کاظ یمن
     کوتاه مانده است؟
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ترين نقل به  اگر نگوييم عين حقيقت را ذکر کرده، نزديک  میواضح است که سيد کاظ
   ؛حقيقت را آورده است

رسند كه هر سه مدعی خالفت هستند،  میمشا سه نفر به قتل   نزد گنج(: فرمايد میروايت 
مى با پرچم هاى سياه از مست مشرق سر كه مرد شود تا آن یخليفه من ها آنولی هيچ يك از 
سپس جوانی  .را به قتل رسانند كه هيچ قومى را بدان وضع نكشته باشند ها آنرسند و طورى 

، و )است مهدى  ی هاگر او را ديديد با او بيعت کنيد چون او خليف :را ياد کرد و فرمود
به طور مثال سنگ و يا  ؛باشد يک شیءکنند،  میامکان ندارد اين چيزی که با او بيعت 

اين شخص مهان  ؛کند میو جوان بودن او بر امور زيادی داللت  !باشد بشرصندلی بلکه بايد 
آيند، و در نتيجه امکان ندارد او امام  میهای سياهی است که از مست مشرق  صاحب پرچم

که از  طور اش است، مهان او وصی و خليفهشود، باشد، بلکه  میکه در مکّه ظاهر  مهدی 
ثابت شده و به استناد  اند هکرد با آن استدالل ها روايت که انصار امام مهدی  طريق ده

وارد شده که  از مجله، روايتی که از امام باقر . روايات زياد ديگری او جوان است
دوازده هزار ] آنان[خداوند در طالقان گنج هايی دارد که نه از طاليند و نه از نقره، (: فرمودند

 ،هاشم است جوانی از بنی ها آناست، رهرب ) امحد امحد: (نفر در خراسان هستند که شعارشان
بينم که از فرات  میسوار بر قاطرى سفيد، و بر سرش پيشانی بندی سرخ است، گويی او را 

پس هرگاه خرب او را شنيديد، با سرعت به سوی او بشتابيد هرچند سينه خيز . کند میعبور 
  )١٠().رف و يخ بکشيدخود را روی ب

هاشم که در کف دست  جوانی از بنی: (نقل شده که فرمودند  و باز از امام باقر
کند، شعيب بن صاحل  میهايی سياه خروج  جود دارد از جانب خراسان با پرچمراستش خالی و

   )١١( .)را در هم خواهد شکست ها آنجنگد و  میدر رکاب اوست و با ياران سفيــانی 
جنگند، جوانی از  میهايی سياه خروج کرده و با سفيانی  پرچم( :فرمود  امام علی

لشگرش  ی هاست که در کتف مست چپش يک خال است و در طالي ها آنهاشم در ميان  بنی

                                                
 .۳۴۳ص : منتخب انوار املضيئه - ١٠
 . ۶۸ص ۲ج: ، واحلاوي۱۲۸ص: ، و از او عقد الدرر۸۴ص: ابن محاد -١١
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را در هم ) سفيانی(شود، پس يارانش  میمردی است از بنی متيم که شعيب بن صاحل خوانده 

  )١٢().شکنند می
نقل کرده که در آن » نتمالحم و ف«يد بن طاووس در کتاب و اين هم روايتی که س

  :است توصيف شده است» مهدی ی هخليف« که به اينهای سياه  صاحب پرچم
های سياه را ديديد که از طرف خراسان خارج شدند به آن بپيونديد هرچند  هرگاه پرچم(

  )١٣(.)هاست در ميان آن سينه خيز بر روی برف، زيرا جانشين مهدی 
                                                

  . ۱۰۳ص ۲ج: ، ومجع اجلوامع۶۹ص ۲ج: ، و نه احلاوي۳۱۴ص ۱ج: ابن محاد -١٢
آن آورده  ۶۴باب ۵۴اين کتاب، چاپ الکترونيکی ديگری نيز دارد که روايت در ص. ۵۲مالحم و فنت ص  - ١٣ 

و اين سفر گرانقدر در سايه زوايای کتاخبانه ها خمفی بود روزگار به او شک :(... آن آمده ی هشده است، در مقدم
حممد (ا راهنمايی انسان مهذّب غيورخداوند مهيمن ب که اينداد تا  اجنامن کار را با امثال او اي هکرده بود مهان طور ک

صاحب کتاخبانه حيدريه در جنف بر اين امت منت گذاشت، او تالش خود را در ) کاظم ابن حاج حممد صادق
جستجوی آن مبذول منوده، آن را بر اساس نسخه عالمه حمقق شيخ حممد مساوی نوشت و آن را به کمک عاملان دقيق، 

که بر اساس نسخه اصلی مؤلف )الذريعه الی مصنفات الشيعه(رگ مؤلف کتاب با نسخه شيخ حجت شيخ آغا بز
در نتيجه کتاب بصورت در گرانبهايی از چاپخانه خارج شد در حالی . اعلی اهللا مقامه نوشته شده است، مقايسه کرد

طه در هدايت بشر يی دال بر حقانيت کسانی که واسها آنو دروسی اخالقی و بره که در ميان برگ هايش آدابی علمی
از جناب ناشر که به او اشاره شده  پس خوانندگان گرامی. ، گنجانده شده استاند هبه راه روشن بود ها آنو ارشاد 

کنند مهان طور که او قبل از  خباطر اين وظيفه مهم و شعور ملتهب ازغيرتش در احياء مؤلفات گران قيمت تشکر می
از مؤلفات سيد مترجم ما رضوان اهللا تعالی عليه ) فرج املهموم ملعرفة النجوم(اين کتاب تالش خود را در چاپ کتاب 

چه که علمای شيعه و سنی در مورد جنوم اعتقاد  را مجع منود و آن که مؤلف در آن، اقوال اهل بيت عصمت 
د و با شواهد تاريخی، افت چه که در عامل هستی از صالح و فساد اتفاق می ها عالماتی هستند بر آن که آن به ايندارند 

که » واجب الوجود«کند چون تعطيل در حق  باشند را روشن می عاملی صاحب اختيار ها آن که به اينبطالن اعتقاد 
صاحب چاپخانه حيدريه با چاپ کتاب برما منت اد تا در برابر  جا اينکه در . شأنش متعالی است را به مهراه دارد
برد و  آيد و عامل نيز از آن ره می خبش باشد که شنونده از شنيدن آن به وجد میخوانندگان، نشانگر رونقی شادی 

کنيم که بر ناشر اين دو کتاب آن  گيرد و ما از درگاه مهيمن سبحان عاجزانه درخواست می مورخ از آن کمک می
. هللا مقدس کوشا بوده استگردد ببارد که در مواظبت در راه احياء آثار رسول ا چه را مايه قرب و نزديکی به او می

خدا رمحت کند کسی را که امر ما را احياء کند و برای ذکر و ياد ما دعوت کند : فرمايند می  در اين باره امام صادق
کتاب نشر شده مهراه پيوستی از اجزاء کتاب : (اما در خامته نيز آمده است) او تعالی است و سرپرست توفيقات است

سيد رضی الدين علی ابن طاوس کامل شد و بر نسخه متقوله ان از خط مؤلف سيد رضی  ی هنوشت) التشريف باملنن(
که بعد از آن بر اساس نسخه اصل با خط سيد ابن طاوس حممد بن شيخ طاهر  ۱۳۵۲الدين در شش صفر سال 

کتاخبانه (ت و در نسخه الکترونيکی موجود از آن در ساي). ه تصحيح شد ۱۳۶۵مساوی عفی اهللا عنه در جنف سال 
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تواند از عبارت صاحب عقد الدرر اين گونه برداشت کند که او اين  یا هيچ کس منام
سطرها بايد علّت اين فهمش را  ی هحديث را از مستدرک حاکم نقل کرده است و نويسند

بيان کند اما او چنان که عادتش اين است، امر را بدون توضيح ترک منوده، زيرا توان بيان آن 
  .را ندارد

شود، زيرا  یجاد مناي  هاز آن نقل کرده باشد تغيير زيادی در اين مسئل که اين تازه به فرض
  هاز مجل: سطرها به گزاف به آن قائل شده، خود نياز به اموری دارد ی هکه نويسند میحک

را پيدا کنيم ) های خود دو مؤلف نسخه(اصلی دو کتاب مستدرک و عقد الدرر ی هنسخ که ناي
در کتاب مستدرک وجود دارد،  چه آنموافق  که صاحب عقد الدرر آورده تا ببينيم آيا روايتی

صاحب مستدرک  چه آنهست يا خير؟ و اگر نيست آيا ممکن است که قسمت نادرستی در 
  آورده، وجود داشته و صاحب عقد الدرر از مصدر ديگری آن را تصحيح منوده باشد؟

 بسيار تفاوت دارد، چون سيد  سنامحد احلگوييم، اين امر در مورد سيد  میدر پايان 
  اوصياء رسول اهللا از شان اي  هاست و در نتيج  پدرانش  چه آنبه  فرمودند از

بله، اگر . منظور بر ايشان اعتراض کند به اينتر است، و کسی اجازه ندارد  ديگران آگاه
يق کنند، ادلّه حتق) که او يکی از اوصياء رسول خداست(خواستند که در مورد اين حقيقت 

و در حقيقت . اثبات حقانيت يمانی نيست ی هاست و طبعاً اين روايت، از ادل ها آنپيش روی 
های  روش به ايندعوت فرار کنند و  ی هو رديه زدن بر ادلّ کنند تا از مناقشه میتالش  ها آن

  .کند میرا رو  ها آنن فقط دست خالی بودن اي هگمراه کننده پناه بربند ک

                                                                                                                                                   
پرچم های خراسان ياد  ی هچه نعيم در مورد مهدی و نصرتش به وسيل در مورد آن: (چنين آمده) کاسر الصنمين

هرگاه پرچم های سياه را از مست خراسان در حال : کند أبو نصر حباب از خالد ابی قالبه از ثوبان نقل می: کرده
). ستها آنسينه خيز برروی برفها باشد، که خليفه مهدی درميان بشتابيد حتی اگر  ها آنخروج ديديد، پس به سوی 

تأليف عامل عامل عابد زاهد رضی » مالحم و فنت در ظهور الغائب املنتظر عجل اهللا فرجه« ی هو حديث اخير در نسخ
–قم  ه منشورات الرضی ۶۴۴اهللا ابی القاسم علی بن موسی جعفر بن حممد بن طاووس احلسنی احلسينی متوفی سال 

  . وارد شده است) ۹۴باب ( ۵۳ص.م ۱۹۹۸ –ه  ۱۳۹۸ايران چاپ پنجم 
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خطاهای چاپی در  - ۱: شود میترتيب واضح  به اينو ( :گويد میسطرها  ی هنويسند - ۲

های  نسخه ی هکتاب بشارت وجود دارد، و اين اتفاق به طور کامل شناخته شده است زيرا مه
  !)و مرتب شده است جديد اين کتاب با استناد به مصادر اصلی حديث، اصالح

ق  .ه ۱۴۱۰چاپ سال (چاپ ايرانی کتاب است ن يک دروغ است، زيرا اين اي  همتأسفان
ن اي  هدر حالی ک) حتقيق داود امير صابری –مؤسسه بعثت  – میخبش حتقيقات اسال: ناشر –

گونه و بدون هيچ تغييری در  ميالدی است و روايت به مهان ۱۹۶۳چاپ، بعد از چاپ سال 
   )١٤(.چاپِ اسبق آمده است

چاپ شده از اين کتاب وجود  ی هو چند نسخ صحيح باشد هاسطربلکه اگر کالم صاحب 
داشته باشد و بدون اطالع مؤلف که از دنيا رفته است، آن را دست خوشِ بازی قرار داده 
باشند، اين اتفاق يک فاجعه است، و خيانتی است که باالتر از آن خيانتی نيست، به هر حال 

اری از اين قبيل اتفاقات، در چنين خيانتی برای فقهای آخر الزمان جديد نيست، شواهد بسي
کسی که کتاب . دست ماست و از مجله آن، خيانتی است که نزار حسن مرتکب شده است

  : شکل حتريف شده وارد منود به اينبشارت االسالم را حتقيق کرد و روايت را 
که مهه  جنگند مینزد گنج مشا سه نفر ( :فرمودند رسول خدا : گفتثوبان  

از های سياه  رسد، سپس پرچم یمن ها آنکدام از  گاه امر به هيچ ت هستند آنمدعی خالف ها آن
طور جننگيده است  اين  میها طوری خواهند جنگيد که هيچ قو جانب مشرق بيرون آمده و با آن

که او  اگر او را ديديد با او بيعت کنيد چون :پس فرمود – )را ذکر کرد سپس چيزی( –
او . امام حافظ أبو عبداهللا حاکم آن را حتقيق و نقل کرده است )١٥(.)است خدا مهدی ی هخليف
حديث البته آن دو، خود اين  .»اين حديث طبق گفته خباری و مسلم صحيح است«: گويد می

راوی  ی هذکرِ گفت را نقل نکرده است و به جای حافظ ابو نعيم با اين معنا آن ، واند هرا نياورد
ن حتريف کننده، حتی به اي  هو عجيب اين است ک !!)آيد یمخدا مهدی  ی هخليف: (گويد می

در حاشيه کتاب به حتريفی که به آن اقدام کرده  -ال اقل از باب تربئه خود- خود زمحت نداده 
  !!بنمايد ای هاشار

                                                
  .از نسخه ايرانی مذكور ۳۷ص: ک.ر -۱

  از مهين کتاب ۳۶ص : ک.ر -١٥
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سطرها در مورد خطای چاپی، غريب و دور از ذهن بوده بلکه  ی هاما صحبت نويسند
کند، و  میايرانی مذکور، هر دو صورت را با هم روايت  متسخر برانگيز است، چون که چاپ

از دو جای کتاب عقد   میو ظاهراً سيد کاظ. اد کرديم حتقيق شده استي  هطور ک آن مهان
را ياد  ها آنسطرها تنها يکی از  ی هدر صورتی که نويسند. کند میالدرر روايت را نقل 

  .او استکند، و اين کار، کتمان حقايق از جانب خود  می
: سطرها در مورد روايت ذيل ی هکه مربوط است به اشکالِ وارده از نويسند چه آناما  - ۳

بشتابيد  ها آنهای سياه را ديديد که از خراسان در حال آمدن هستند، به سوی  هرگاه پرچم(
   ).ستها آندرميان   مهدی ی هخليف ها، چون روی برف چند سينه خيز بر هر

حديث سابق گفتيم، از اين جهـت که  ی همانند چيزی است که دربارکالم در مورد آن، 
چنين او به مصدری که سيد  کند، هم میهای چاپ شده استناد  به نسخهها، سطر ی هنويسند

آن مصدر، کتاب علی بن  - ن خيلی مهم است اي  هک –کند  یاز آن نقل کرده استناد من  میکاظ
حافظ أبو نعيم أمحد بن : (باره گفته در اين علی ابن عيسی اربلی . عيسی اربلی است

رای من را که مجع آوری کرده بود، ب ، چهل حديث در امر مهدی ای هعبداهللا، در نام
ها را مهان گونه که او آورده بود، در کتامب نوشته و به ذکر آن  من نيز جمموعه آن. فرستاد

  ).نقل کرده اکتفا منودم راوی که از پيامرب 
ورد حبث حديث بيست و ششم از چهل حديث مشار اليه است، و اين خيانت و حديث م

 چاپی کتاب ی هشود، که به نسخ میسطرها نوشته  ی هديگری است که به حساب نويسند
 که اينکند، با  مینعيم بن محاد، استدالل » الفنت«و کتاب » املستدرک علی الصحيحين«

، به نقل از ابن »املالحم و الفنت«اب خود بنام داند سيد ابن طاووس، اين حديث را در کت می
  .کنيم میاست که ما به آن استشهاد  ای همحاد آورده است که آن هم موافق نسخ

 کورانی ی هما بر اين شبه): أمحد... و از بصره... ( که تعلق دارد به روايت چه آناما  - ۴
ام  نوشته جا آنکه  چه آنقلِ جواب داديم، پس به ن» متخض الکورانی عن فأر قمیء«در کتاب 

  :کنم میبسنده 
از بصره،  :آمده که ۵۶۶روايت سوم در داليل اإلمامة ص :(شيخ کورانی ی هاما گفت

  ).عبدالرمحن بن اعطف بن سعد، و أمحد بن مليح، ومحاد بن جابر، و هفت نفر اصحاب کهف
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نقل » ية املرامغا«آن را از کتاب » بشارت االسالم«صاحب کتاب  :گويم میدر جوابش 

  .»دالئل االمامة«کرده است نه از کتاب 
: اما کتاب دالئل اإلمامة که کورانی آن را ياد کرده، حمققش در مورد کتاب خود گفته

آن کامل نيست، چون که قسمتی از اول آن از قلم افتاده، و دليل اين از قلم افتادگی  ی هنسخ«
  )١٦(. »را در توصيف کتاب خواهم آورد

عملکرد ما در اين : (گويد میبود که حمقق جمبور شد تا کتاب را اصالح کند،  جا ايناز 
 ۴ –: گويد که می جا آنتا  –.. .شده اجنامهای زير حتقيق اين کتاب طبق مراحل و گام :کتاب

 اجنامهای چاپی ها و غلطسازی آن از خطاهای نسخهاصالح منت کتاب؛ که با پاک –
  )١٧( ).های ديگر بسيار زياد استمقايسه با کتاب گيرد و اين خطاها در می

طور نسخهو مهين. کاهد میکتاب  میها از ارزش علدانند اين کاستی میطور که مهه مهان
غاية «هايی که حمقق، برای نوشنت کتاب دالئل اإلمامة بر آن اعتماد کرده، بعد از تأليف کتاب 

ين کتاب بر دو نسخه در حتقيق ا: (گويد میگونه نيا  هحمقق در اين بار. اند هنوشته شد» املرام
صورت  به اينطور بر نسخه چاپی خود اين کتاب اعتماد کرديم، مشخصات آن  خمتلف و مهين

  :است
شود تاريخ آن  مشهد نگهداری می ی هکه در کتاخبانه رضوي)۷۶۵۵(مشاره  ی هنسخ - ۱

قاضی أبو بکر حممد بن عمر جعابی به  بسم اهللا الرمحن الرحيم،: (جمهول است؛ در اول آن آمده
سيصد و سيزده نفر، که  :را ياد کرد، و گفت پس ياران قائم : (و آخر آن). ما خرب داد

   .است) م(رمز ما برای آن، ). بيند میخود را در بين سيصد نفر  ها آنهر کدام از 
شود،  می قم مشرفه نگهداری که در کتاخبانه سيد مرعشی ) ۲۹۷۴( نسخه مشاره - ۲

 ۱۰۹۲که در تاريخ صفر سال ای هق از روی نسخ. ه ۱۳۱۹ربيع الثانی سال  ۱۲و در تاريخ 
و ). قاضی أبو بکر حممد بن عمر جعابی: (ق نوشته شده بود،نوشته شده است که اول آن. ه

شد در پايان ماه صفر مظفر از مسند با کمک خداوند تعالی و حسن توفيقش متام ( :آخر آن
افتم، در حالی ي  هاين نسخه شريفه را در خزانه کتب آستان مشرفه غروي). ۱۰۹۲سال  های ماه

                                                
  .۳۳ص): الشيعي(حممد بن جرير الطربي  -دالئل اإلمامة  -١٦
  .۴۵ص): الشيعي(حممد بن جرير الطربي  -دالئل اإلمامة  -١٧
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أحقر الكتاب حممد تقي الربوجردي (. با خطی بسيار ضعيف بود  بسيار قديمی ای هکه نسخ
  .بود) ع(رمز ما برای آن، ). ۱۳۱۹در مورخه دوازده ماه ربيع الثانی سال  .احلائري وفق اهللا له

ه، و رمز ما برای  ۱۳۶۹چاپ شده در چاپخانه حيدريه در جنف اشرف سال کتاب  - ۳
  )١٨(.است) ط(آن، 

 ۱۱۰۰های  حمقق آن، بين سال ی هاين، در حالی است که تأليف کتاب غاية املرام، طبق گفت
غاية املرام و حجة  -۲۳(: گونه است به اين به پايان رسيد، منت کالم او) ق .هـ( ۱۱۰۳تا 

ق آن . ه ۱۱۰۳ق و سال . ه ۱۱۰۰در سال . يين االمام من طريق اخلاص و العاماخلصام يف تع
  )١٩( ).را نوشت

دالئل «های کتاب تر بود که روايات موجود در نسخه، برای حمقق کتاب بنابراين 
کرد، خصوصاً رواياتی که به  میمقايسه » غاية املرام«را با روايات مشاش در کتاب » االمامة
زيرا زمانی که مؤلف کتاب . است د کتاب متأخر آن را از کتاب اول نقل کردهرسي مینظر 

تری از  میهای قديون شک مؤلف کتاب اول نيز به نسخهکند، بد میمتأخر از کتاب اول نقل 
  .در دست حمقق کتاب متأخر هست دسترسی داشته است چه آن

غاية «، اعتماد بر کتاب »امهدالئل االم«اقل در روايات نقل شده از کتاب در نتيجه حد
  .»داليل االمامة«خود کتاب  ی هحتقيق شد ی هبه علميت نزديکتر است تا اعتماد بر نسخ» املرام

ک دست نوشته که جديداً يعنی ي  هسطرها ب ی هدانيم که نويسند میعالوه بر آن  :گويم می
که در سال  ای هچاپ شده استناد کرده، که خودش از روی دست نوشت ۱۹۴۷مهان سال 

ن آخرين دست اي ههايی کد نسخه و يا نسخهنسخه برداری شده است و در مور ۱۸۹۹
اين گونه استناد هيچ گونه ارزش  !نوشته از آن گرفته شده هيچ اطالعی در دست نيست

است که  ای هسطرها، فقط قائل به صحت نسخ ی همعناست که نويسند به اينندارد، و  میعل
د کرده، و هيچ گونه توجهی به مصدری که صاحب کتاب بشارت االسالم از خود به آن استنا

  .آن نقل کرده است ندارد و اين، زورگويی آشکار است

                                                
  .۴۴ص): شيعه(مد بن جرير طربی حم -دالئل اإلمامة  -١٨
  .۱۱ص ۱ج: سيد هاشم حبرانی -غاية املرام  -١٩
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سطرها را به پايان برسانيم،  ی هبرداری از دست خالی بودن نويسندکار پرده که اينبرای 

 به اينشده، روايت را حتقيق » نزار حسن«آن نسخه از بشارت االسالم که از جانب : گويم می
أعطف بن سعد، وأمحد و مليح ومحاد بن  )٢٠(عبد الرمحن به: و از بصره(: شکل آورده است

  ).جابر
را ياد کرده  ها آن و اين با عدد مردانی که امام صادق(: سطرها ی هاما سخن نويسند

مود چهار و نفر) و از بصره سه نفر مرد هستند: (فرمودند خوانی ندارد، چون امام هم
سطرها، چون اين عبارت در اين حديث نيست، بلکه  ی هنويسند اين هم دروغی است از ؛)نفر

  !آخر اين مهه فريب و دروغ برای چيست؟ ؛در روايت ديگری آمده است
و از بصره سه مرد، .. .: (شکل است به اينکند  یها را ياد منو روايت ديگر که اصالً اسم
  .)اخل ...شوند میهستند، و دو نفر تاجر که از انطاکيه خارج و اصحاب کهف که هفت نفر 

آگاه (: روايت را تقطيع کرده است امحد احلسنها گفته که سيد سطر ی هنويسند - ۵
ه را ب روايت گويد سيد می، او )از ابدال است ها آناز بصره و آخرين  ها آنباشيد که اولين 

  .هستند» علی و حمارب« اند هرو کسانی که از بص ،صورت کامل ذکر نکرده
  :جوابش اين است

روايت،  :آيد، حال اگر گفته شود یگرفنت حمل شاهد حبث از روايت، تقطيع به حساب من 
گوييم علتش اين  میکند،  یهای کسانی که از بصره هستند ذکر من اسم امحد را در ميان نام

برای داللت . رده در آن نيستوا  میاست که منت روايت مضطرب است و امکان اتکا بر اسا
الزام «را با شکل آن در » بشارت االسالم«بر اين مطلب، کافی است شکل روايت در 

  :مقايسه کنيم» الناصب
   :»نزار حسن«اب بشارت االسالم به حسب حتقيق روايت در کت -الف 

، ال استها از ابد ها از بصره و آخرين آن آگاه باشيد که اولين آن :فرمودند پس امام (
وثالثة . عبد اهللا و عبيد اهللا: و رجالن من قاشان. فعل و حمارب: اما کسانی که از بصره هستند

ورجالن من . عبد الرمحان: و رجل من السند. و هم حممد و عمرو و مالك: رجال من املعجمة
رجل  و. إبراهيم، و أمحد: ورجالن من قندهار. إبراهيم: ورجل من كندة. موسى، وعباس: هجر

                                                
 .است» بن«شکل آورده که صحيحش به اين -٢٠
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و ثالثة رجال من . أمحد بن حيىي، و فالح: وثالثة رجال من سعداوة. عبد الوهاب: من شرياز
: و أربعة رجال من الشريوان. مالك، و ناصر: و رجالن من محري. حسن، و حممد و فهد: زبيدة

أو  عبد الرمحان،: و رجلٌ من عفر و رجالن من املنصورية. عبد اهللا، وصاحل، و جعفر، و إبراهيم
و رجالن من . خالد، و مالك، و نوفل، و إبراهيم: و أربعة رجال من مهدان. عبد اهللا، و صالئب

مقداد، و : و رجالن من السرو. هارون، و مقداد: و رجل من الشقة. حمروز، و نوح: اجلزائر
 .جعفر: و رجل من الرباط. عبد السالم، و فارس، و كليب: و ثالثة رجال من العبوقني. هارون

: و رجل من الغالة. حممد، و صاحل، و داود، و هوائل، و كوثر، و يونس: و ستة رجال من عمان
و أربعة . عبد اهللا، و حممد: و رجالن من كرمان. مالك، و حيىي: و رجالن من ضغائر. مالك

و . فرعون، و موسى: و رجالن من عدن. حسني، و جبري، و محزة، و حيىي: رجال من صنعاء
و  علی: و ثالثة رجال من الطّائف. ، و صاحلعلی: و رجالن من صمد. كوثر: وحيةرجل من ل

و مخسة رجال . عزيز، و مبارك: و رجالن من اخلط. عبد القدوس: و من هجر. صبا، و زكريا
و . و رجل من الكيش. عامر، و جعفر، و نصري، و بكري، و ليث: من جزيرة أول، و هي البحرين

و عشرة رجال من . إبراهيم، و حممد، و عبد اهللا: وأربعة رجال من مكة. مإبراهي: رجل من اجلدد
، و جعفر، و محزة، و العباس، و طاهر، و احلسن، و احلسني، و علیعلى أمساء أهل البيت : املدينة

و رجل . حممد، و هود، وغاث، و عياب: و أربعة رجال من الكوفة. قاسم، و إبراهيم، و حممد
. ، و ماجدعلی: و رجالن من مسرقند. ، و مهاجرعلی: و رجالن من نيشابور. خليفة: من صرف

شيبان، و عبد : و رجالن من الثوث. عمر، و معمر، و يونس: و ثالثة رجال من كازرون
و رجلٌ من . عامل، و سهيل: و رجالن من الضيف. أمحد، و هالل: و رجالن من دسراه. الوهاب

يوسف، : و ثالثة رجال من بردعة. شعيب، و بشري: قوفو رجالن من قر. هالل: طائف اليمن
: وثالثة رجال من الزوراء. عقيل: و رجل من واسط. مكرم: و رجل من عكّة. داود، و عبد اهللا

: و رجل من السهم. مراد، و عامر: و رجالن من سر من رأى. عبد املطلب، و أمحد، و عبد اهللا
و . قاسم: و رجل من كرخ بغداد. ، و جعفرنوح، و حسن: و ثالثة رجال من سيالن. جعفر

هارون، و عبد اهللا، و جعفر، و : و مثانية رجال من قزوين. وائل، و فضل: رجالن من طوقه
و . صدقة: و رجل من مراغة. حسن: و رجل من الشلخ. ، و حممدعلیصاحل، و عمر، و ليث، و 

: فقال  الذين ذكرهم رسول اهللاو أربعة و عشرون رجالً من الطالقان وهم . يعقوب: رجل من قم
صاحل، : إني أجد يف الطالقان كنزاً ليس من ذهب و ال فضة، وهم هؤالء كنز اهللا فيها، وهم
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وجعفر، وحيىي، و هود، و صاحل، و داود، و مجيل، و فضل، و عيسى، و جابر، و خالد، و 

، و سعد، و فضة، و علوان، و عبد اهللا، و أيوب، و صالئب، و محزة، و عبد العزيز، و لقمان
و رجالن من . علیذبيان، و : و رجالن من سنجار. علیمهاجر، و عبدون، و عبد الرمحان، و 

وستة . عبد الغفور: ورجل من الدورق. حصني: ورجل من القادسية. حفص، و نافع: سرخس
: وصلو رجالن من امل. إبراهيم، و عيسى، و حممد، و أمحد، و محدان، و سامل: رجال من احلبشة
و رجل من . علیأمحد، و : و رجالن من نصيبني. صدقة: و رجل من بلخ. هارون، و فهد

و . أمحد، و حسني: و رجالن من أرمينية. نكبة، و شوت: و رجالن من خراسان. حممد: الدجيل
و رجل من . جممع: و رجل من الري. حسني: و رجل من زهار. يونس: رجل من أصفهان

و . و رجل من بلقيس. هارون: و رجل من سلماس. راش: من اهلراش و رجل. شعيب: دينور
و رجل من . حممد، و جعفر: و رجالن من خالط. طي: و رجل من كثري. عون: رجل من الكرد

زيد، و : و ثالثة رجال من الصيغة. سعد، و سعيد: و رجالن من املقدسية البيضاء. عمر: الشويا
: و رجالن من كالب. عبد الرمحان: و رجل من انطاكية. دحمم: و رجل من أوس. و موسى علی

و رجالن . داود، و عبد الرمحن: و رجالن من دمشق. جعفر: و رجل من محص. صبيح، حممد
و مخسة . داود، و بشري، و عمران: و ثالثة رجال من بيت املقدس. طليق، وموسى: من الرملية

و . عمري: و رجل من عنزة. هد، و هارونحممد، و يوسف، و عمر، و ف: رجال من عسقالن
و رجل من . فليح: و رجل من طربية. قريح: و رجل من عرفة. مروان، و سعد: رجالن من جند

أمحد، و عبد الصمد، و يونس، و : و أربعة رجال من القنطط، من مدينة فرعون. وارث: بلسان
و مخسة رجال من . عيدحسن، و س: و رجالن من اإلسكندرية. نصري: و رجل من صار. طاهر

ذهيب، و : و ثالثة رجال من السماوة. عبد اهللا، عبيد اهللا، و قادوم، و حبر، و طالوت: جبل لكام
و . ظافر، و عقيل: و رجالن من اليمامة. ، و حممدعلی: و رجالن من األفرنج. سعدان، و شبيب

عقوب، و حسني، و عبد اهللا، سويد، و أمحد، و حممد، و حسن، و ي: أربعة عشر رجالً من املعادة
. معشر: و رجل من الصولة. ، و حيان، و طاهر، و تغلب، و كثريعلیو عبد القدمي، و يغلم، و 

محزة، و شيبان، و قاسم، و جعفر، و عامر، و عمر، و عبد املهيمن، : و عشرة رجال من العابدان
يرب، و حوبش، و مالك، و خ: و أربعة عشر رجالً من اليمن. و عبد الوارث، و حممد، و أمحد

و . كعب، و أمحد، و شيبان، و عامر، و محاد، و فهد، و حنجرش، و كلثوم، و جابر، و حممد
. سنبة، و ضابط، و عريان: وثالثة رجال من بدو عقيل. عجالن، و ذراع: رجالن من بدو مصر
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و رجل . جابر :و رجل من بدو قبا. الناهش: و رجل من بدو شيبان. عمر: و رجل من بدو منري
و أربعة . عبد اهللا، و حيف، و أكرب: و ثالثة رجال من موايل أهل البيت. مطر: من بدو كالب

ناصح، و عبد : و رجالن من لوكان. صباح، و صبيح، و ميمون، و هود: رجال من موايل األنبياء
و . علیو حسن، و حسني، : و ثالثة رجال من كربالء. علیحممد و : و رجالن من احللّة. اهللا

 امام  .و ستة رجال من األبدال كلّهم باسم عبد اهللا. جعفر، و حممد: رجالن من النجف
مجع خواهند شد، خداوند  )شرق و غرب عامل(ها از حمل طلوع و غروب آفتاب  آن: فرمود

  )٢١().تا آخر حديث... ها را در کمتر از نصف شب در مکّه مجع خواهد کرد آن
اسم يکی از : و اما از اهل بصره دو مرد هستند ...: (ام الناصبروايت در كتاب إلز -ب

وثالثة رجال من . عبد اهللا، وعبيد اهللا: و رجالن من قاشان .ها علی است و ديگری حمارب آن
موسى، : ورجالن من حجر. عبد الرمحن: ورجل من السند. حممد، وعمر، ومالك: املهجمة
: و ثالثة رجال من سعداوة. عبد الوهاب: ل من شريازورج. إبراهيم: ورجل من الكورة. وعباس

: و رجالن من محري. حممد، و حسن، و فهد: و ثالثة رجال من زين. أمحد، وحيىي، و فالح
ورجل من . عبد اهللا، وصاحل، وجعفر، وإبراهيم: وأربعة رجال من شريان، وهم. مالك، وناصر

خالد، : وأربعة رجال من سرياف. العبعبد الرمحن، وم: ورجالن من املنصورية. أمحد: عقر
. هارون: ورجل من املثقة. حمروز، ونوح: ورجالن من خونخ. ومالك، وحوقل، وإبراهيم

. عبد السالم، وفارس، وكليب: وثالثة رجال من اهلويقني. مقداد، وهود: ورجالن من السنن
واشب، وكوش، حممد، وصاحل، وداود، وه: وستة رجال من عمان. جعفر: ورجل من الزناط

. عبد اهللا: ورجل من كرمان. حيىي، وأمحد: ورجالن من ضغار. مالك: ورجل من العارة. ويونس
. عون، وموسى: ورجالن من عدن. جربئيل، ومحزة، وحيىي، ومسيع: وأربعة رجال من صنعا

، وسبا، علی: وثالثة رجال من الطائف. ، وصاحلعلی: ورجالن من ممد. كوثر: ورجل من لوجنه
ومخسة رجال من . عزيز، ومبارك: ورجالن من اخلط. عبد القدوس: ورجل من هجر. كرياوز

فهد : ورجل من الكبش. عامر، وجعفر، ونصري، وبكري، وليث: جزيرة أوال وهي البحرين
. عمر، وإبراهيم، وحممد، وعبد اهللا: وأربعة رجال من مكة. إبراهيم: ورجل من اجلدا]. حممد[

، ومحزة، وجعفر، وعباس، وطاهر، وحسن، علی: لى أمساء أهل البيتوعشرة من املدينة ع

                                                
  .روايت به طوری که در نسخه حتقيق شده نزارحسن آمده و اختالف هايی با روايات قبلی در آن وجود دارد -٢١
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. حممد، وغياث، وهود، وعتاب: وأربعة رجال من الكوفة. وحسني، وقاسم، وإبراهيم، وحممد

، علی: ورجالن من مسرقند. ، ومهاجرعلی: ورجالن من نيشابور. حذيفة: ورجل من مرو
شيبان، وعبد : ورجالن من األسوس. ر، ويونسعمر، ومعم: وثالثة رجال من كازرون. وجماهد
ورجل من . عامل، وسهيل: ورجالن من الضيف. أمحد، وهالل: ورجالن من دستر. الوهاب

يوسف، : وثالثة رجال من بروعة. بشر، وشعيب: ورجالن من مرقون. هالل: طائف اليمن
وثالثة . عقيل: ورجل من واسط. مكرم الطيب، وميمون: ورجالن من عسكر. وداود، وعبد اهللا

. مرائي، وعامر: ورجالن من سر من رأى. عبد املطلب، وأمحد، وعبد اهللا: رجال من الزوراء
ورجل من كرخا . نوح، وحسن، وجعفر: وثالثة رجال من سيالن. جعفر: ورجل من السهم

هارون، وعبد اهللا، : ومثانية رجال من قزوين. واصل، وفاضل: ورجالن من نوبة. قاسم: بغداد
: ورجل من املداغة. حسن: ورجل من البلخ. ، وحممدعلیعفر، وصاحل، وعمر، وليث، ووج

وأربعة وعشرون من الطالقان وهم الذين ذكرهم رسول اهللا . يعقوب: ورجل من قم. صدقه
: إين أجد بالطالقان كنزاً ليس من الذهب وال فضة، فهم هؤالء كنزهم اهللا فيها، وهم: فقال

وهود، وفاحل، وداود، ومجيل، وفضيل، وعيسى، وجابر، وخالد، وعلوان، صاحل، وجعفر، وحيىي، 
وعبد اهللا، وأيوب، ومالعب، وعمر، وعبد العزيز، ولقمان، وسعد، وقبضة، ومهاجر، وعبدون، 

. ناحية، وحفص: ورجالن من شرخيس. علیآبان، و: ورجالن من سحار. علیوعبد الرمحن، و
وستة . عبد الغفور: ورجل من الدورق. حصني: قادسيةورجل من ال. علوان: ورجل من األنبار
: ورجالن من املوصل. إبراهيم، وعيسى، وحممد، ومحدان، وأمحد، وسامل: رجال من احلبشة

: ورجل من سنجار. علیأمحد، و: ورجالن من نصيبني. صادق: ورجل من بلقا. هارون، وفهد
ورجل من . أمحد، وحسني: نيةورجالن من أرم. نكية، ومسنون: ورجالن من خرسان. حممد

. شعيب: ورجل من دنيا. جممع: ورجل من الري. حسني: ورجل من وهان. يونس: أصفهان
ورجل من . حممد: ورجل من بلقيس. هارون: ورجل من سلماس. روش: ورجل من هراش

: ورجل من الشوبا. حممد، وجعفر: ورجالن من اخلالط. كثري: ورجل من احلبش. عون: الكرد
ورجل . ، وموسىعلیزيد، و: وثالثة رجال من الضيعة. سعد، وسعيد: ورجالن من البيضا. ريعم

ورجل . صبيح، وحممد: ورجالن من حلب. عبد الرمحن: ورجل من األنطاكية. حممد: من أوس
. طليق، وموسى: ورجالن من الرملية. داود، وعبد الرمحن: ورجالن من دمشق. جعفر: من محص

حممد، : ومخسة رجال من عسقالن. بشر، وداود، وعمران: بيت املقدسوثالثة رجال من 
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. مروان، وسعد: ورجالن من عكة. عمري: ورجل من عنزة. ويوسف، وعمر، وفهد، وهارون
وأربعة رجال . عبد الوارث: ورجل من البلسان. فليح: ورجل من الطربية. فرخ: ورجل من عرفة

: ورجل من بالس. أمحد، وعبد اهللا، ويونس، وظاهر: من القسطاط من مدينة فرعون لعنه اهللا
ومخسة رجال من جبل . حسن، وحمسن، وشبيل، وشيبان: وأربعة رجال من اإلسكندرية. نصري
صليب، وسعدان، : وثالثة رجال من السادة. عبد اهللا، وعبيد اهللا، وقادم، وحبر، وطالوت: اللكام

وأربعة عشر . ظافر، ومجيل: من اليمامةورجالن . ، وأمحدعلی: ورجالن من اإلفرنج. وشبيب
سويد، وأمحد، وحممد، وحسن، ويعقوب، وحسني، وعبد اهللا، وعبد القدمي، : رجالً من املعادة

وعشرة رجال من . معشر: ورجل من املوطة. ، وخيان، وظاهر، وتغلب، وكثريعلیونعيم، و
من، وعبد الوارث، وحممد، محزة، وشيبان، وقاسم، وجعفر، وعمر، وعامر، وعبد املهي: عبادان
جبري، وحويش، ومالك، وكعب، وأمحد، وشيبان، وعامر، : وأربعة عشر من اليمن. وأمحد

عجالن، : ورجالن من بدو مصر. وعمار، وفهد، وعاصم، وحجرش، وكلثوم، وجابر، وحممد
جل ور. عمر: ورجل من بدو أغري. منبة، وضابط، وعريان: وثالثة رجال من بدو أعقيل. ودراج

ورجل من بدو . جابر: ورجل من بدو قسني. ريان: ورجل من متيم. راش: من بدو شيبان
وأربعة رجال من . عبد اهللا، وخمنف، وبراك: وثالثة رجال من موايل أهل البيت. مطر: كالب

ورجالن . عبد اهللا، وناصح: ورجالن مملوكان. صباح، وصياح، وميمون، وهود: موايل األنبياء
ورجالن من . حسني، وحسني، وحسن: وثالثة رجال من كربالء. علیمد، وحم: من احللة

: فرمودند  علی .وستة رجال من األبدال كلهم أمساءهم عبد اهللا. جعفر، وحممد: النجف
  )٢٢().ها از حمل طلوع و غروب آفتاب و از کوه و بيابان مجع خواهند شد آن ی همه

جزئيات با هم اختالف دارند، حال اختالف ن دو روايت در بسياری از اي هواضح است ک
 به اينو مواضع ديگری است،   میو اگر روايات ديگری را که دارای اسا. در عدد مباند ها آن

های وارده  امساء و مکان نتيجه خواهيم رسيد که متسک به به اينها اضافه کنيم، حتماً  تفاوت
  .در اين روايت، امکان پذير نيست
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ها فشار  ر خواهيم گرفت که بدون شک بر ذهناً در مقابل سؤالی قراطبيعت جا ايندر  
اين روايت از اعتبار احتجاج و  -گونه است که بدون شک مهين - گونه باشد  اگر اين: آورد می

  کنند؟ میو انصار به آن استدالل   امحد احلسناستدالل ساقط است، پس چگونه سيد 
گردد، چون  یو به تبع ايشان، به انصار بر من  امحد احلسنامثال اين اشکال به  :جواب

روايت  است، از پدران طاهر خود  کی از اوصياء رسول اهللا ي  هايشان با اين وصف ک
خواهد به  میصادر شده داناتر است، پس هر کس  ها آناز  چه آنکند، و در نتيجه به  می

بتدا در مورد دليل ايشان مبنی بر کند پی بربد بر اوست که ا میشان روايت اي  هک چه آنصحت 
کند  یطور ايشان به متام اين روايت استدالل من و مهين. داشته باشد ای هوصی بودنشان مطالع

  .کند میداند صحيح است استدالل  میبلکه با خبشی از روايت که 
او دروغ گفته : (سطرها در مورد ابو حممد انصاری که گفته ی هاما جواب سخن نويسند

، اين است که دروغ از جانب خود )نفر است ۳۱۳ر بعضی از روايات عدد کمتر که د
مشاست، چون ابو حممد انصاری نگفته که روايت مورد نظر، مهان روايت ياد شده در کتاب 

  :کنيم میهای موجود در آن را مشارش  اين هم منت روايت که ما اسم. استالزام الناصب 
از ابدال است و اما کسانی که از  ها آناز بصره و آخرين  اه آنآگاه باشيد که اولين (... 

رجال من  و ثالثة. عبد اهللا، و عبيد اهللا: و من قاشان. هستند طليقو  حماربو  علیبصره هستند 
موسى، : من هجر ورجالن. عبد الرمحن: من السند ورجل. حممد، وعمر، ومالك: املعجمة
: رجال من سعدواة و ثالثة. عبد الوهاب: من شرياز و رجل. إبراهيم: من الكند ورجل. وعباس

مالك، : من محري ورجالن. حسن، وحممد، وفهد: رجال من زبيدة وثالثة. أمحد، وحيىي، وبالح
 ورجالن. من عفر ورجل. عبد اهللا، وصاحل، وجعفر، وإبراهيم: رجال من شرياز و أربعة. وناصر

. خالد، ومالك، وهرقلة، وإبراهيم: ل من مهدانرجا وأربعة. عبد اهللا، وصالئب: من املنصورية
عبد : رجال العبوقني وثالثة. مقداد، وهود: من الشقة ورجل. حمروز، ونوح: من اجلزائر ورجالن

حممد، وصاحل، : رجال من عمان وستة. جعفر: من الرباط ورجل. السالم، وفارس، وكليب
 ورجل. وحيىي: من ظفار ورجالن. كمال: من القارنة ورجل. وداود، وهوافل، وكوثر، ويونس

: من عدن ورجالن. حسني، وجپرا، ومحزة، وحيىي: رجال من صنعا وأربعة. عبد اهللا: من كرمان
رجال من  وثالثة. ، وصاحلعلی: من صمد ورجالن. كوثر: من لوحبة ورجل. عون، وموسى

عزيز،  :من اخلط ورجالن. عبد القدوس: من هجر ورجل. ، وصبا، وزكرياعلی: الطائف
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 ورجل. عامر، وجعفر، ونصري، وبكري، وليث: رجال من جزيرة وهي البحرين ومخسة. ومبارك
. وإبراهيم، وحممد، وعبد اهللا: رجال من مكة وأربعة. وإبراهيم: من احلد ورجل. من الكبيش

، وجعفر، ومحزة، وعباس، وطاهر، واحلسن، علی: رجال من املدينة على أمساء أهل البيت وعشرة
. حممد، وهود، وغياث، وعباب: رجال من الكوفة وأربعة. حلسني، وقاسم، وإبراهيم، وحممدوا

، علی: من مسرقند ورجالن. ، ومهاجرعلی: من نيشابور ورجالن. خليفة: من سرف ورجل
شيبان، وعبد : من الثوث ورجالن. وعمر، ومعمر، ويونس: رجال من قاذرون وثالثة. وماجد
من  ورجل. عامل، وسهيل: من الضيف ورجالن. أمحد، وهالل: راهمن دس ورجالن. الوهاب

يوسف، : رجال من بروعة وثالثة. شعيب، وبشري: من قرقون ورجالن. هالل: طائف اليمن
رجال  وثالثة. عقيل: من واسط ورجل. مكرم، وميمون: من عسكر ورجالن. وداود، وعبد اهللا

 ورجل. مرادي، وعامر: من سر من رأى جالنور. عبد املطلب، وأمحد، وعبد اهللا: من الزوراء
: من كرم بغداد ورجل. نوح، وحسن، وجعفر: رجال من سيالن وثالثة. جعفر: من الشهم

هارون، وعبد اهللا، وجعفر، : رجال من قزوين ومثانية. واثل، وفضل: من طوقه ورجالن. قاسم
. صدقة: املراغةمن  ورجل. حسن: من الشلخ ورجل. ، وحممدعلیوصاحل، وعمر، وليث، و

: رجالً من الطالقان وهم الذين ذكرهم رسول اهللا فقال وأربعة وعشرون. يعقوب: من قم ورجل
صاحل، : إين أجد يف الطالقان كنزاً ليس من ذهب وال فضة، وهم هؤالء كنزهم اهللا فيها، وهم

، وعبد وجعفر، وحيىي، وهود، وصاحل، وداود، ومجيل، وفضل، وعيسى، وجابر، وخالد، والوان
اهللا، وأيوب، وصالئب، ومحزة، وعبد العزيز، ولقمان، وسعد، وفضة، ومهاجر، وعبدون، وعبد 

 ورجل. خفض، ونافع: من سرخس ورجالن. علیدبان، و: من سنجار ورجالن. علیالرمحن، و
إبراهيم، وعيسى، : رجال من احلبشة وستة. عبد الغفور: من الدوق ورجل. حصني: من القادسية

. صدقة: من بلخ ورجل. هارون، وفهد: من املوصل ورجالن. ومحدان، وأمحد، وساملوحممد، 
نكبة، : من خراسان ورجالن. حممد: من سنجار ورجل. علیأمحد، و: من نصيبني ورجالن
: من زدها ورجل. يونس: من أصفهان ورجل. أمحد، وحسني: من امنينه ورجالن. وشوت
من  ورجل. روش: من اهلراش ورجل. شعيب: نياءمن د ورجل. جممع: من الري ورجل. حسني

. كثري: من احلبش ورجل. عون: من الكرد ورجل. حممد: من بلقيس ورجل. هارون: سلماس
سعد، : من البسفيا ورجالن. عمر: من الشوبا ورجل. حممد، وجعفر: من خالط ورجالن
من  ورجل. حممد :من آوس ورجل. ، وموسىعلیزيد، و: رجال من الصينعة وثالثة. وسعيد
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من  ورجالن. جعفر: من محص ورجل. مبيح، وحممد: من كالب ورجالن. عبد الرمحن: الطاقة
: رجال من بيت املقدس وثالثة. طليق، وموسى: من الوسيلة ورجالن. داود، وعبد الرمحن: دمشق

 .حممد، ويوسف، وعمرو، وفهد، وهارون: رجال من عسقالن ومخسة. داود، وبشري، وعمران
من  ورجل. فويح: من عرفة ورجل. مروان، وسعد: من عكا ورجالن. عمري: من عنزة ورجل
أمحد، وعبد : رجال من القنطط من مدينة فرعون وأربعة. وارث: من بلسان ورجل. فليج: طربيا

. حسن، وسبيت: من األسكندرية ورجالن. نصري: من صار ورجل. الصمد، ويونس، وطاهر
رجال من  وثالثة. عبد اهللا، وعبيد اهللا، وقادوم، وحبر، وطالوث: مرجال من جبل الكا ومخسة
: من اليمامة ورجالن. ، ومحدعلی: من االفرنج ورجالن. وذهيب، وسعدان، وشبيب: السمار

سويد، وأمحد، وحممد، وحسن، ويعقوب، وحسني، : رجالً من املعادة وأربعة عشر. ظافر، وعقيل
: من الصولة ورجل. ، وحيان، وطاهر، وتغلب، وكثريعلیووعبد اهللا، وعبد القدمي، ويعلم، 

محزة، وشيبان، وقاسم، وجعفر، وعامر، وعمر، وعبد املهيمن، : من عبادان وعشرة رجال. معشر
خبري، وحويش، ومالك، وكعب، : رجالً من اليمن وأربعة عشر. وعبد الوارث، وحممد، وأمحد

من بدو  ورجالن. وكلثوم، وجابر، وحممد وأمحد، وشيبان، وعامر، ومحاد، وفهد، وحنجرش،
من  ورجل. النهراش: من بدو شيبان ورجل. عمر: من بدو منري ورجل. عجالن، ودراع: مصر

عبد اهللا، وحيف، : رجال من موال أهل بيت وثالثة. مطر: من بدو كالب ورجل. جابر: بدو قبا
: من ملوكان ورجالن. ، وهودصياح، وصبيح، وميمون: رجال من موايل األنبياء وأربعة. واكرب

. حسن، وحسني: رجال من كربالء وثالثة. علیحممد، و: من احلد ورجالن. فاصح، وعبد اهللا
  )٢٣(.)رجال من األبدال كلهم امسهم عبد اهللا وستة. جعفر، وحممد: من النجف ورجالن

 سطرها باشد که ديگر فريبکاری نکند، چون در ی هاين بار، حساب کار دست نويسند
ليستی که در آخر کتاب خود قرار داده دروغ گفته است، چون که از سلماس سه مرد را قرار 
داده در صورتی که صحيح آن يک مرد است و مشکل اين جاست که او با قرار دادن تنها يک 

  !!آبروی خود را برده است )هارون(اسم 
شت سر او اصحاب گيرد و پ میو اموال قائم را باز پس  ...: (و در خصوص روايت - ۶

دار و نائب قائم است و امنيت را با کرامتی  روند، و او وزير مست راست و پرده میکهف راه 

                                                
  .۳۳۱ – ۳۳۴ص : الشيخ أبو احلسن املرندي -جممع النورين  -٢٣
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ص  ۲ج  :کتاب الزام الناصب) گستراند می در مشرق و مغرب از حجت بن احلسن 
سطرها  ی هنويسند ذکر شده،» الرد احلاسم علی منکری ذرية القائم«که در کتاب  ،۱۵۸

است، و دليلش اين است که اسم عيسی بن مريم  اين روايت خاص عيسی (: گويد می
  جسم او سفيد رنگ است توصيف شده است که به ايندر آن آمده و.(  
   :هايش خبوانيم که به صورت زير استبياييد اين روايت را از مصدر :گويم می 

  :غاية املرام
و آن ( ،﴾وإنه لَعلم للساعة﴿ :عالیخداوند ت ی دهثعلبی نيز در تفسير فرمو: سی و هشتم(

است که در پوشش دو مهرود يعنی دو  او عيسی بن مريم  :گفته است) علم ساعت است
عيسی بن مريم  :حديث چنين آمده آيد و در میلباس زرد رنگی که با زعفران رنگ شده، فرود 

  آيد در  میشود فرود  می گفته» اثبنی«ای از سرزمين مقدس که به آن  )حمدوده(» ثية«بر
حالی که دو جامه که با گل سرخ، رنگ آميزی شده بر تن دارد، موهای سرش روغن مالی 
شده در دستش جنگ افزاری است و آن جنگ افزار، مهانی است که با آن دجال را به 

آيد در حالی که مردم در مناز عصر بوده و امام،  میسپس به بيت املقدس . رساند میهالکت 
دوباره او را برای  ايستد و عيسی  میرا بر عهده دارد آن گاه امام عقب  ها آنمامت ا

ها را  ايستد، سپس خوک میبه مناز  برد و پشت سر او طبق شريعت حممد  میامامت جلو 
ه کشد ب میها را  و مسيحی شکند و معابد و کنيسه ها را خراب کرده میکُشد و صليب را  می

   .و ايمان آورده باشندجز کسانی که به ا
عيسي ابن مرمي : فرمايند کرده كه مي نقل عمر بن إبراهيم األوس در کتابش از پيامرب 

  ،به هنگام شکافته شدن صبح، بني دو لباس مهرود که آن، دو لباس زرد زعفراين است
روغن گويی از موهايش  ،آيد با جسم سفيد رنگ، با موهای زرد، فرق موهايش منايان میفرود 

صليب را ] از نزول آمسانی خود بعد  عيسی [است  ای هدر دستش اسلح ؛چکد می
. گيرد میرا پس  رساند، اموال قائم  كشد، دجال را به هالكت مي شكند و خوك را مي مي

دار و نائب  و او وزير دست راست قائم و پرده كنند، میو پشت سر او اصحاب كهف حركت 
گسترش  مشرق با كرامتی از حجت ابن احلسن  در مغرب وامنيت را  باشد، و میاو 



   ۳۵ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
  )٢٤(.)دهد می

  :الزام الناصب
در پوشش دو لباس مهرود که آن دو لباس زرد است که با  عيسی  :در حديث آمده(

عيسی بر سرزمين بلندی  :و در مهين حديث آمده .آيد میزعفران رنگ آميزی شده است فرود 
آيد در حالی که دو جامه که با گل  میشود فرود  میگفته » بنیاث«از سرزمين مقدس که به آن 

 ای همالی کرده، در دستش اسلح سرخ، رنگ آميزی شده بر تن دارد، موهای سرش روغن
آيد در  میرساند، سپس به بيت املقدس  میاست و آن مهانی است که با آن دجال را به هالکت 

را بر عهده دارد، پس امام عقب  ها آن، امامت حالی که مردم در وقت مناز عصر هستند و امام
پشت سر او طبق شريعت حممد  برد و میدوباره او را به امامت جلو  ايستد و عيسی  می

  ها را  شکند و معابد و کنيسه میکُشد و صليب را  میها را  سپس خوک ،ايستد میبه مناز
و در  .اند هه او ايمان آوردجز کسانی که به کشد ب میها را  و مسيحی خراب خواهد کرد

گيرد و پشت سر او اصحاب كهف حركت  میو اموال قائم را پس  :روايتی ديگر چنين آمده
 و امنيت را در مغرب و ؛دار و نائب او مي باشد پرده و او وزير دست راست قائم و ؛مي كنند

  )٢٥().گستراند می مشرق با كرامتی از حجت بن احلسن 
  

  : املهدي معجم أحاديث اإلمام
به هنگام شکافته شدن صبح، بني دو لباس مهرود که آن، دو  عيسي ابن مرمي  :۳۶۱(

 ،آيد با جسم سفيد رنگ، با موهای زرد، فرق موهايش منايان میلباس زرد زعفراين است، فرود 
بعد از نزول  عيسی مسيح [است،  ای هدر دستش اسلح ؛چکد میگويی از موهايش روغن 

اموال  ؛رساند كشد، و دجال را به هالكت مي شكند و خوك را مي صليب را مي ]آمسانی خود
وزير دست و او  ؛كنند یرد و پشت سر او اصحاب كهف حركت مگي می را پس قائم 

مشرق با كرامتی از  و امنيت را در مغرب و؛باشد دار او و نائب او مي راست قائم و پرده
تا جايی که شير با گوسفند و برب با ) دو باد د بر آندرود خداون(گستراند  میحجت بن احلسن 
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کنند و عيسی با زنی  میها بازی روند، و کودکان با مار میگاو، و گرگ با گوسفند به چراء 
د و او را نگفتند او از بشر نيست رو سياه شو میکسانی که  کند تا میاز قبيله غسان ازدواج 

کند و در ميان هفتاد هزار نفر حج  میو ازدواج  آشامد میخورد و  میخواهند ديد که چگونه 
را از انطاکيه ) آمسانی(و کتب  هستند ها آنآورد که اصحاب کهف در ميان  میعمره به جا 

کند و بين اهل تورات با توراتشان و  میبين اهل مشرق و مغرب حکم  که اينکند تا  میمجع 
شان و بين اهل فرقان با فرقانشان حکم کند تا بين اهل اجنيل با اجنيلشان و بين اهل زبور با زبور

پرده از ارم ذات العماد، و قصری که سليمان فرزند داود، در نزديکی  خدواند برای او که اين
گيرد و بين  میهست را  جا آنمرگ خود ساخت، خواهد برداشت و سپس اموالی که در 

اخته اند  همر کرده بود در دريای طربيو خداوند تابوتی را که به أرميا ا. کند میمسلمانان تقسيم 
که آل موسی و آل هارون به جا  چه آناز  ای هشود خارج خواهد کرد که در آن، باقيماند

قبای هارون و ده پياله از شربت  لوح و عصای موسی و ی هگذاشتند وجود دارد، و تکه شکست
 نوشيدند میکه بنی اسرائيل پشت دروازه سرزمين مقدس (من (ی  و تکهـلوهای س) گوشتی

که بنی اسرائيل آن را برای افراد بعد ) خوردند میکه بنی اسرائيل پشت دروازه سرزمين مقدس 
گونه که گذشتگان  آن تابوت، شهرها را فتح خواهد کرد مهاناز خود ذخيره کرده بودند و با 

) ر آن زماند(شود و  میقبله منتشر  کردند، و اسالم در مشرق و مغرب و جنوب و میفتح 
قايی چون ساعت است و برای ساعت ب چون هفته و روز هم سال مانند ماه است و ماه هم

 ی هتر از حرير مهچون مسک خواهد وزيد، و خداوند به واسط نيست، سپس باد سرد زردی نرم
  )٢٦().را خواهد گرفت آن، جان عيسی بن مريم 

  :يابيم که میدر  منابعاز ميان اين 
نقل شده، بيش از يک » الزام الناصب«و » غاية املرام«صادر اساسی، يعنی که در م چه آن

و ) روايت کرد(= » روِی«روايت است، و حد فاصل بين روايات در کتاب غاية املرام کلمه 
است و مهم اين است که ) و به روايت ديگر(= » و برواية« ی هدر کتاب الزام الناصب کلم

: در آن وارد شده. ه کتاب الزام الناصب، روايت مستقلی استمنت مورد استشهاد، با توجه ب
اب كهف گيرد و پشت سر او اصح میو اموال قائم را پس  :در روايتی ديگر چنين آمده(
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و امنيت را در  ؛باشد یدار و نائب او م پرده و او وزير دست راست قائم و ؛كنند یحركت م
   ).ستراندگ می  مشرق با كرامتی از حجت بن احلسن مغرب و

كشد، دجال را به هالكت  یشكند، خوك را م یصليب را م: ن گونه استاي  همضامين وارد 
كنند، امنيت را  یيرد، پشت سر او اصحاب كهف حركت مگ رساند، اموال قائم را پس می یم

آورد که  دهد، در ميان هفتاد هزار نفر حج عمره به جا می یمشرق گسترش م در مغرب و
که بين  کند تا اين را از انطاکيه مجع می) آمسانی(ها هستند، کتب  ر ميان آناصحاب کهف د

اهل مشرق و مغرب حکم کند و بين اهل تورات با توراتشان و بين اهل اجنيل با اجنيلشان و بين 
فرقانشان حکم کند، با تابوت شهرها را فتح خواهد  اهل زبور با زبورشان و بين اهل فرقان با

کردند، و اسالم در مشرق و در مغرب و جنوب و قبله  که گذشتگان فتح می گونه کرد مهان
  .شود منتشر می

وارد شده، به مهدی يا  ن اعمال در روايات ديگری که از آل حممد اي  هروشن است ک 
ن روايات، روايتی است که شيخ صدوق اي  هاز مجل منسوب شده است، مهان قائم آل حممد 

  :گويد میست، او آن را روايت کرده ا
از عبداهللا بن مغيره، از  ،سعد بن عبداهللا از حسن بن علی کوفی :روايت کرد پدرم (

مردی به مست امام  :سفيان بن عبداملؤمن انصاری، از عمرو بن مشر از جابر برای ما روايت منود
ر حاضر بودم و گفت خداوند مشا را مورد رمحتش قرا جا آنآمد در حالی که من  باقر 

دهد اين پانصد درهم زکات مال من است آن را از من بگيريد و در جای خودش مصرف 
خودت آن را برب و بين ايتام و مساکين و برادران مسلمانت  :به او فرمود امام . کنيد

به ] بيت املال را[قيام کند، چون  زمانی است که قائم ما  اين فقط در ؛تقسيم کن
تقسيم خواهد کرد، پس هر کس او را ) چه پاک و چه فاجر( مساوات بين خلق خدای رمحان

اطاعت کند خداوند را اطاعت کرده و هر کس او را معصيت کند خداوند را معصيت کرده، 
ساير کتب  تورات و کند و مینامند از آن جهت که راهنمايی به امری خمفی  میاو را مهدی 

رده و بين اهل تورات با تورات و بين اهل خداوند را از غاری در انطاکيه بيرون آو) آمسانی(
و متام اموال  .اجنيل با اجنيل و بين اهل زبور با زبور و بين اهل فرقان با فرقان حکم خواهد کرد

گويد  میشود، و به مردم  میکه درون آن است برای او مجع  چه آنکه روی زمين و  چه آندنيا 
ها را ريخته و حمارم خدا را  خون ا قطع وبياييد به سوی چيزی که به خاطر آن صله رحم ر



 ى هدممام انصار اانتشارات  ..................................................................................................... ٣٨

 

خبشد که قبل از او به کسی اينقدر خبشيده نشده  می ها آنبه  ای هازاند همرتکب شديد، پس ب
فرمودند او مردی از من است، اسم او مهانند اسم من  رسول اهللا و : است سپس فرمود

کند، زمين را پر از عدل  میل کند و او با سنت من عم میاست خداوند به واسطه او مرا حفظ 
  )٢٧().از ظلمت و جور و بدی پر شده بود که اينبعد از  کند میو قسط و نور 

  :که سيد بن طاووس نوشته، از آن دسته روايات است و نيز روايتی
از صفوان بن عمر، از عبداهللا بن بسر محصی، از  ،نعيم به ما گفت، ابو يوسف مقدسی

شود، به او ده فقه داده  بار برای جنگ با روم مبعوث میمهدی يک : کعب روايت منود
سازد؛ در آن، توراتی که خدا بر  شود، تابوت سکينه و آرامش را از غار انطاکيه خارج می می

بين اهل تورات با توراتشان . موسی نازل منود و اجنيلی که خدا بر عيسی نازل منود، وجود دارد
  )٢٨().واهد منودو بين اهل اجنيل با اجنيلشان حکم خ
  :روايت بعد در الزام الناصب آمده

سپس مهدی به سوی بيت .. .از ابدال است ها آناز اهل بصره و آخرين  ها آناولين .. .(
و الواحی که بر موسی  کند و تابوت سکينه و خامت سليمان بن داود  میاملقدس حرکت 

های زراعی و  زمين رسد که می به او) دجال(و خربِ تک چشم .. .کند مینازل شده را خارج 
نسل بشر را به تباهی کشانده، و آن خرب اين است که دجال يک چشم از سرزمينی به نام 

های اصفهان است و آن سرزمينی از سرزمين های شود که روستايی از روستا میيهوداء خارج 
سوار  اکاسره است داری يک چشم در پيشانی است انگار که ستاره درخشان است، بر خری

هفتاد ذراع است و ) مرکب(است که هر قدمش به امتداد ديد چشم است و طول آن 
دهد که  میسپس با صدايش ندا  ،کند میرود بر روی آب حرکت  میطور که بر زمين راه  مهان

بياييد به سوی من به سوی من : گويد میرسد در حالی که  میبه جاهايی که خداوند خبواهد 
من، که من مهان پروردگار بلند مرتبه مشايم که خلق کرد و آفريد و  ای مجعيت دوستداران

وجود آورد، آن گاه فرزندان زنا و ه مهامن که تقدير و سپس هدايت کرد و مهامن که مراتع را ب
بدترين مردم از فرزندان يهوديان و مسيحيان دنبال او خواهند رفت و مهراه او هزاران نفر مجع 

                                                
  .۱۶۱ص ۱ج: شيخ صدوق - علل الشرائع  -٢٧
  .۱۴۲ص: سيد ابن طاووس - مالحم وفنت  -٢٨



   ۳۹ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
کند در حالی  میسپس حرکت  ،را ندارد ها آنتعال کسی توان مشردن شوند که جز خدای م می

های نان، و خروج او در هنگام  کوهی از گوشت، و کوهی از تکه: ردکه دو کوه به مهراه دا
کنند و چيزی از او کم  میقحطی شديد است، سپس آن دو کوه بين دستان او حرکت 

  )٢٩().خواهد داد شود و به هر کس که به ربوبيت او اقرار کند یمن
افتد و به سوی قبله جدش رسول اهللا  مینسل من، جلو  مهدی از.. .: (کورانی نقل کرده

  به بيت املقدس  که اينتا  –مهدی و اصحابش  – خواند و مهگی خواهند رفت میمناز
لشگر دجال را از اول  ها آنبرسند، سپس جنگ بين او و بين دجال را ياد کرد، و ياد کرد که 

  )٣٠(.)...آخرش خواهند کشت تا
نسبت داده شده، در احاديث  ، اعمالی که در احاديث قبل، به حضرت عيسی بنابراين

  .شود مینسبت داده  زيادی به مهدی 
ن نفر آخر، آن را اي  هکند در حالی ک میعالوه، صاحب کتاب غاية املرام از ثعلبی نقل ه ب 

آورده و با اين  )و آن علم ساعت است( )٣١(علْم لِّلساعة﴾﴿وإِنه لَشريفه  ی هدر ضمن تفسير آي
مقصود از  جا اينباشد، متناسب نيست چون که در »  عيسی ابن مريم«کالم که منظور، 

است، در نتيجه، در اين حديث، نزول  ساعت، قيامت صغری يعنی مهان خروج قائم 
 چه آنافتد، در حالی که  میفاق ات عالمتی خواهد بود که قبل از قيام قائم  عيسی 

پس امکان  است بعد از قيام قائم  صحيح و معروف است اين است که نزول عيسی 
  .است باشد بلکه او شبيه عيسی  ن شخصيت خود عيسی اي  هندارد ک

که در حبث قبلی آمده وارد  چه آن، روايتی مانند طالب  ابیو از امير مؤمنين علی بن 
) انتخابات(گردد و امور از طريق شوراء  میبر) بغداد(مرکز حکومت به زوراء  ...( :شده که

پس خروج سفيانی در اين  دهد می اجنامرا  گيرد هرکسی که بر کاری غلبه کند آن می اجنام
آنگاه  دهد میرا شکنجه  ها آنشود و به بدترين شکل  می هنگام است که نه ماه بر زمين مسلط

کنم در  میزوراء و وای بر کوفه و وای بر واسط، انگار به واسط نگاه وای بر مصر و وای بر 
حالی که خربنگاری وجود ندارد که دارای خربی باشد و در آن هنگام خروج سفيانی و 

                                                
 .۱۷۴ – ۱۸۱ص  ۲ج: شيخ علی يزدی حائری -إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب  -٢٩
  .۶۵۹ح:  معجم احاديث امام مهدی -٣٠
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رويد و هيچ آمسانی  یکمبودی غذا و قحط زدگی مردم و کمبودی باران که هيچ زمينی من
گيرد  میپرچم را از دست عيسی بن مريم  بارد، سپس مهدی هادی مهتدی آن کسی که یمن

  )٣٢()....شود میخارج 
 خود حضرت عيسی » عيسی«شود نتيجه گرفت که هدف از  یدر اين روايت نيز من

در کتاب . کند تا پرچم را به دست ايشان حتويل دهد ینزول من  باشد زيرا او قبل از مهدی
خواهد گرفت، و او  از دست فرزندش يمانیجامع االدله با دليل ثابت کرديم که امام پرچم را 

  .است  است و مهوست که شبيه عيسی) امحد(های سياه  مهان رهرب پرچم
شود، از قبيل  یخيال که بر يمانی منطبق من به ايناما متسک به اوصاف وارده در رويات 

در حالی که وصف ] است خمصوص حضرت عيسی ) [دارای جسم سفيد(وصف  :که اين
اگر مراد از سبزه بودن، صورت سبزه : عنوان سبزه وارد شده، جوابش اين است که يمانی به

  .سفيد بودن جسم ندارد باشد، منافاتی با
چنين، اين صفت در روايتی غير از روايت مورد استناد آورده شده، آن چنان که در  هم
   .آمده است» الزام الناصب«کتاب 

باشد و بقيه اوصاف،  برای عيسی و در ايت اشکال ندارد که صفت جسدی 
اين نوع سخن گفنت، در کالم اهل . نائب امام بودن، متعلق به شبيه عيسی باشد خصوصاً

کنند و بعضی از اوصافش يا  میبالغت شناخته شده است، مثالً گاهی در مورد چيزی صحبت 
ی صحبت در مورد خصوصيات ديگر مهان کالم، ی هآورند، سپس در ادام میخصوصياتش را 

ا نزديک به آن است ي  هبا قبل ارتباط دارد ولی به چيز ديگری که شبي ای هکنند که به گون می
توان تشخيص داد مراد کدام  میتعلق دارد و اين قرائن هستند که با در نظر گرفنت آن در کالم، 

مطلب  اينبه ما در باال به بعضی از اين قرائن اشاره کرديم، فقط مانده . يک از دو چيز است
وصی و  شويم که او میمتوجه  جا ايناشاره کنيم که چون روايت او را نائب امام دانسته از 

صحيح نيست، زيرا امامت فقط   ن گفته در مورد عيسیاي  هاست، ک جانشين ايشان 
  .است - ائمه و مهديين - در آل حممد 

                                                
 .۱۳۴ص : سيد بن طاووس حسنی –مالحم و فنت  - ٣٢



   ۴۱ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
کند  میا پر از عدل ر کند و آن میسپس مردی سبزه حکومت (که به حديث  چه آن - ۷

) جنگد مید و از جانب او  میاو  رود و سپس گردن به طاعت می آنگاه به سوی مهدی 
  : تعلق دارد

–شيخ ناظم عقيلی قسمتی از روايت را قطع کرده، و آن : (گويد میها سطر ی هنويسند
و داد  در صدد صحبت در مورد مردی آفريقايی است که آفريقا را پر از عدل –يعنی روايت

  .)رود می کند سپس به سوی امام مهدی  می
سطرها معلوم است که او در صدد يک شوخی  ی هاز کالم نويسند: گويم میدر جواب 

. خنده دار نيست، بلکه کامالً جدی است، ولی تا حدودی از محاقت برخوردار است
ابن طاووس » الفنتاملالحم و «که در کتاب  ای هشيخ ناظم عقيلی روايت را به گون: گويم می

ابن » الفنت«که در  ای هسطرها، آن را به گون ی هکند، در حالی که نويسند میوارد شده نقل 
مورد استناد شيخ ناظم را  است که او مصدر عجيب !!دهد میمحاد وارد شده مورد حبث قرار 

او فرصت  که اينو دليل اين کار چيزی نيست جز  ،به آن توجه کند که اينکند بدون  مینقل 
گونه که در املالحم و الفنت ابن طاووس وارد شده برای  حال روايت را آن. طلبی نادان است

  :کنم میمشا نقل 
: کند که او گفت نعيم از رشدين از ابن هليعه از ابی قبيل از شفی از تبيع از کعب نقل می

هم جبنگند، و و مصری با   زمانی که مردی بر شام و مردی بر مصر حکومت کنند سپس شامی
های سياه کوچک  ربند و مردی از اهل مشرق با پرچماهل شام قبايلی از مصر را به اسارت ب

 :قبيل گفتابو  کند، قبل از صاحب شام بيايد، او مهانی است که اطاعت را به مهدی اداء می
کند سپس به سوی مهدی حرکت  را پر از عدل می کند و آن سپس مردی سبزه حکومت می(

روشن است که در  )٣٣().کند د و طاعت را برای ايشان اداء کرده به جای او جنگ میکن می
سطرها در مورد آن  ی هروايت صحبتی از مرد آفريقايی وجود ندارد، پس تقطيعی که نويسند

  !گويد جايگاهی جز در خياالتش ندارد سخن می
آفريقايی صحبت  ابن محاد موجود است در مورد مردی» الفنت«بله روايتی که در کتاب 

  :کنم میطور که در الفنت وارد شده نقل  کند، حال روايت را مهان می
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زمانی : کند که او گفت رشدين از ابن هليعه از ابی قبيل از شفی از تبيع از کعب نقل می(
و مصری با هم جبنگند، و اهل   که مردی بر شام و مردی بر مصر حکومت کنند سپس شامی

های سياه کوچک قبل  ربند و مردی از مست مشرق با پرچما به اسارت بشام قبايلی از مصر ر
 :ابو قبيل گفتکند،  از صاحب شام بيايد، او مهانی است که اطاعت را به مهدی اداء می

گاه مردی سبزه  خواهد بود، آن ای هدوازده سال در آفريقا امير خواهد بود، سپس بعد از او فتن(
شان اي  هکند سپس به سوی مهدی رفته و طاعت را ب عدل میرا پر از  کند و آن حکومت می

  )٣٤().جنگد کند و به جای او می اداء می
چيزی بر خروج مردی سبزه روی از آفريقا داللت ندارد، و  روشن است که در اين روايت

معنی نيست که مرد  به اينقبل از مرد سبزه روی در مورد اميری آفريقايی صحبت شده،  که اين
نتيجه  کند، در میوی بايد از آفريقا باشد زيرا روايت در مورد عالمات زيادی صحبت سبزه ر

 که اينو اين حديث عالوه بر . سياق آن، مجع بين عالمات است حتی اگر از هم دور باشند
کند، در  یاز او ياد من میگويد و نا میمتنش مضطرب است، در مورد مردی آفريقايی سخن 

اما در کالم اثری از اسم  بوده» يکون«، کلمه امير خرب »ر خواهد بوددر آفريقا امي«: مجله
پر  –سطرها  ی هنويسند ی هيا قسمتی از آن، طبق گفت –متام زمين  که اينو  )٣٥(نيست» يکون«

توان حتقق خبشيدن به آن  های اهلی  شود، امری است که کسی غير از حجتاز عدل و داد 
هاست، و برای هيچ  دولت ما آخرين دولت(: شده که فرموندنقل  از امام باقر  .را ندارد

کنند که وقتی روش ما را ديدند  میقبل از ما حکومت  که اينماند مگر  یخاندانی دولتی من

                                                
 .۱۸۹ص: نعيم بن محاد مروزی -كتاب الفنت  -٣٤
ای کند دخل و تصرف کرد و  که اشاره الزم به ذکر است که اصوالً کورانی عادت دارد در روايت بدون اين -٣٥

 :به اين شکل آورده) ۴۱۵ص  ۱ج: از شيخ علی کورانی عاملی –معجم احاديث امام مهدی (آن را در کتابش 
و مصری با هم جبنگند، و اهل شام قبايلی از مصر را   زمانی که مردی برشام و مردی بر مصر حکومت کنند و شامی(

اسيرکنند و مردی از مست مشرق با پرچم های کوچک قبل از صاحب شام بيايد، او مهانی است که اطاعت را به 
ی خواهد بود،  قا خواهد بود، سپس بعد از او فتنهاميری دوازده سال در افري(: کند، ابو قبيل گفت مهدی اداء می

ايشان اداء  کند سپس به سوی مهدی رفته و طاعت را به کند و آن را پر از عدل می آنگاه مردی سبزه حکومت می
  .)جنگد کند و به جای او می می



   ۴۳ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
: کرديم، خدای سبحان فرمود میها عمل  کرديم مانند روش اين مینگويند اگر ما حکومت 

﴾نيقتلْمةُ لباقالْع٣٦().﴿و(  
جنگ   ن است کسی که به جای امام مهدیاي  هين، چيزی که قبالً ثابت شدچن و هم

های سياه مشرقی است، که روايات بسياری بر آن داللت  کند مهان يمانی صاحب پرچم می
جنگد مردی  میکند شخصی که به جای امام مهدی  یکرده است، به ذهن کسی خطور من

که در روايت تکرار شده  »کند میهدی اداء اطاعت را به م«آفريقايی باشد و شايد عبارت 
  .نقل کرديم چه آنباشد بر  ای هقرين

است و نه جايگاهی   و در ايت جتاهل نسبت به روايتی که ابن طاووس نقل کرده نه علمی
درست است : در علم و روايت جايگاهی ثابت شده دارد) ابن طاووس(در حالی که او : دارد

از کتاب  ای هکرد، اما احتمال قوی دارد که به نسخ ن محاد نقل میکه ابن طاووس از الفنت اب
الفنت دست پيدا کرده که حمقق کتاب الفنت به آن دست نيافته است و شکی نيست که عبارت 

ها اتفاق  مير خواهد بود که بعد از او فتنهدوازده سال در آفريقا ا: ابو قبيل گفت« : مضطرب
لکه عبارتی است که ابو قبيل گفته است و از کعب صادر جزئی از روايت نيست ب» افتد می

ممکن است  که اينسيد ابن طاووس آن را نياورده است دليلی قوی است بر  که ايننشده و 
  .ها اضافه شده باشد بعدها به بعضی از نسخه

برسانيد که او مهدی است و نامش امحد  خود را در مکّه به او( :که به روايت چه آن - ۸
  :علق داردت .)است

ابو حممد انصاری روايت را قطع کرد در حالی که در اصل ( :گويد میسطرها  ی هنويسند
است و در نتيجه، روايت ) امحد بن امساعيل(نام سيد (: گويد میو باز ) امحد بن عبداهللا است

   .)شود یبر او منطبق من طور که ابو حممد انصاری گمان کرده آن
طور که أبو صاحل سليلی  از حذيفة بن يمان وارد شده مهان ايتاين رو :گويم میدر جواب 

در حديثی که گذشت شنيدم که حذيفه : گويد میربعی ابن حراش : (کند، او گفته است میياد 
 جا اينبه  که اينتا  هايش را ياد کرد، سپس سفيانی و خروجش و داستان: فتابن اليمان گ

ن اتفاق اي  هزند، هرگا میند را در دروازه دمشق و گردن کسانی که به روم فرار کرد :رسيد

                                                
  .۴۷۲ – ۴۷۳ص : شيخ طوسی -کتاب الغيبة  -٣٦
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ای مردم خداوند مدت زورگويان و منافقان و : از آمسان نداء خواهد داد ای هبيفتد، ندا دهند
را از مشا قطع کرد و ترينِ امت حممد را سرپرست مشا قرار داد، پس در مکه به او  ها آنپيروان 

  )٣٧( ).د بن عبداهللا استملحق شويد که او مهدی است و نامش امح
اگر اين  –ن روايت را نقل کرده است اي  هشبي» الغيبة«شيخ طوسی نيز در دو جا از کتاب 

مهدی را ياد  شنيدم رسول اهللا (: او از حذيفه نقل کرده است که –روايت مهان نباشد 
هدی است و شود، اسم او امحد و عبداهللا و م میبا وی بين رکن و مقام بيعت  :کرد و فرمود

در شب وفاتش  اين روايت با روايت وصيت رسول اهللا  )٣٨( ).يندهای او ها هر سه، نام اين
ها دليل بر امحد ياد شده در  طور که ده خوانی دارد مهان که عين اين سه نام را ياد کرده هم

  .استدالل آن گذشت» جامع االدلّة«اقامه شده است، که در کتاب  وصيت رسول اهللا 
اد کرده، يا خطای نسخه برداران بوده، و يا ي  اسم پدر وی را عبداهللا» سليلی« که اينا ام

مذهب بوده به خاطر موافقت روايت با مذهبش آن را اضافه کرده   میسليلی که عا که اين
حممد ابن «است، و روايت سيد مرعشی که به صورت ديگری آورده شده است و در آن 

  )٣٩(.ديگری بر اين احتمال استذکر شده دليل » عبداهللا
ج خياالت و گمانه يکنيم، نه از نتا میما از چيزی که با دليل ثابت شود پيروی  بنابراين

» الغيبة«سطرها از وجود اين روايت در کتاب  ی هنويسند که اينهای مذهبی، عالوه بر  زنی
راری برای خود معرفی کردن منبع حديث راه ف  میطوسی غافل شده است و سعی کرده با عا

اگر در ) سنی(  میيک روايت عا ؛ن راه درمان خود، بيمار کننده استاي  هحالی ک بيابد، در
با آن برخورد  ای هکتب ما روايتی موافق با آن پيدا شود سزاوار نيست با چنين روش امحقان

  .کنيم
  :فرزند مهدی ظهور خواهد کرد - ۹

                                                
  .۲۸۰ص: سيد ابن طاووس - مالحم وفنت  -٣٧

 .۳۰۵و ص ۲۹۹ص: بت طوسیغي ٣٨-
و جابر که ترينِ : و در روايتی آمده: (... آمده: ۳۳۹حاشيه ص ۲۹ج: سيد املرعشي - در شرح إحقاق احلق  -٣٩

  ).در مکه به او ملحق شويد زيرا او مهدی است و نامش حممد بن عبد اهللا است.شود امت حممد است سرپرستتان می
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ايتی از سطيح کاهن وارد شده که در رو ۱۹۶۳چاپ سال » بشارت االسالم«در کتاب 

حقيقت،  به اينسطرها  ی هبا وجود اعتراف نويسند ، و)٤٠(کند میآن ظهور فرزند مهدی را ياد 
مذکور آورده باز هم به » بشارة االسالم«روايت را به صورت موجود در کتاب  که اينو 

دامن اين  یمن !)اند هيف کردانصار روايت را تقطيع و حتر: (گويد میفرصت طلبان بيچاره  ی هشيو
روايت در کتاب بشارت االسالم فعلی . سطرها دارد ی هچه فکر کجی است که نويسند

  موجود است پس چگونه تقطيع و حتريفی صورت گرفته است؟
اام  به اينطبيعی است اگر حتريفی وجود داشته باشد صاحب کتاب بشارت االسالم 

 جا ايندر کتابش آورده است، که در ) ابن املهدی(صورت  هسزاوارتر است زيرا او روايت را ب
  کنيد؟ میکنيم، او را با کدام دليل متهم  میباز سؤال 

گونه است که صاحب بشارت  به اينآورد  میسطرها در گفتارش  ی هدليلی که نويسند
ارق مش«خود آن را از کتاب  ی هاالسالم روايت را از حبار األنوار و صاحب حبار نيز به نوب

مربوط به کتاب  ها آنکی از ي  هآورد ک میهايی  کند و تصاويری از دست نوشته مینقل » االنوار
و تصوير ديگر مربوط به کتاب مشارق االنوار، و  ،است) ۱۶۹۵(حبار بوده و تاريخ آن سال 

ها سال بعد از نسخه اصليشان يعنی هر دو دست نوشته صد. باشد می )۱۸۵۵(تاريخ آن سال 
که صاحبش، تقريباً هم عصر » مشارق االنوار«کتاب  ی هو خمصوصاً دست نوشت اند هشد نوشته

دو نوشته، فقط فريب و خنديدن به  به اين، بنابراين استدالل )٤١( بوده است» یحلعلّامه «با 
  .ريش نا آگاهان است نه بيشتر

 اند هوشته شدها و بلکه صدها دست نوشته وجود دارد که در اين فاصله زمانی ن زيرا ده
های بيشماری رخ داده باشد پس  رود خطاهای زياد و دخل و تصرف میدرحالی که انتظار 

های بسيار استدالل کند؟ و چرا  ی با يک دست نوشته از ميان نوشتهچگونه ممکن است شخص

                                                
ناشران و حمققانی که امانتدار نبودند حتريف شده است، به عنوان مثال  اين روايت در چاپ های بعدی از طرف -٤٠

منايند، آيا بی  کنند اما ديگران را به حتريف متهم می اينان خود، حتريف می. به چاپ ايرانی و چاپ نزار حسن نگاه کن
  !پروايی باال تر از اين وجود دارد؟

انسان عارف رضي الدين رجب بن حممد بن رجب حلی، : (۳۵۴ص ۱۸الذريعة ج - گويد آقا بزرگ طهرانی می -٤١
من أواخر املائة الثامنة واملقارب لعصر العالمة " مشارق األنوار"، و "األلفني"صاحب کتاب ) حافظ برسی(ه  معروف ب

  .)وتويف قريباً من هذا التاريخ ۸۱۳كان حياً سنة : (۴۶۷ – ۴۶۵ص ۶وقال السيد األمني يف أعيان الشيعة ج). احللي
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دست پيدا  ای هبه نوشت» بشارت االسالم«کند که صاحب کتاب  یاين استدالل کننده تصور من
تنها يک سبب وجود دارد : آمده است؟ حقيقت اين است» ابن النبی«ه در آن عبارت کرده ک

  .و آن، دست خالی بودن، و گل آلود کردن آب زالل و ماهيگيری از آن است
و نبايد فراموش کنيم که صحيح نيست گمان کنيم عالمه جملسی در مهه جا بر روايات 

در فصل اول مقدمه  –نقل سيد خوئی از اوطبق  –اعتماد کرده است، چون جملسی » برسی«
حافظ «نوشته » األلفين«و کتاب » مشارق االنوار«و کتاب (... : کتاب حبار گفته است

دو کتاب او  که اينکنم به خاطر  چه او به تنهايی نقل کرده اعتماد منی ، و بر آن»رجب برسی
و از بين بردن از آن  و تداخل  دارای چيزهايی است که لغزش و م ريختگی و بی نظمی

شود، و از اين دو کتاب رواياتی را خارج کردم که موافق اخبار برگرفته از اصول  برداشت می
  )٤٢().باشند معترب می

مشارق « ی هها دست نوشتها يا صد ک دست نوشته از ميان دهي  هآقا نه تنها بو اين 
که از حلاظ تاريخ نگاشته شدن،  استشهاد کرده ای هاستشهاد کرده بلکه به دست نوشت» االنوار

  .ک بازی کودکانه داردي  هبسيار جديد است، اين کار او شباهت زيادی ب
آمده است، برای » مشارق االنوار«حبار و سپس در کتاب  در چه آناکنون روايت را طبق 

کنم تا با چشم خود اختالف نسبی دو روايت را در دو کتاب ببينيد، و در نتيجه  میمشا نقل 
کند حتی  یدر کتاب مشارق وارد شده اعتماد من چه آنطور کامل بر ه بدانيد که صاحب حبار ب
  :در خصوص اين روايت

: نوار از کعب بن حارث روايت کرده و گفتالبرسی در مشارق ا: (حبار آمده در -الف
ی برای امری که در آن شک کرده بود به دنبال سطيح فرستاد وقت» ذا جدن«پادشاهی به نام 

سطيح آمد خواست علم او را قبل از حکمش بيازمايد، ديناری زير پايش خمفی کرد سپس به او 
ای سطيح چه چيزی را برايت خمفی کردم؟ : اجازه ورود داد، وارد شد پس پادشاه به او گفت

سطيح گفت قسم به بيت و حرم و حجر اصم و شب اگر تاريک شد و صبح اگر تبسم کرد و 
: الل، که بين نعل و قدمت ديناری را برايم خمفی کردی، پادشاه گفتبا هر خوش سخن و 

از جانب يک برادر، که هر گاه فرود آيم مهراهم : گفت! سطيح اين علم را از کجا آوردی

                                                
  .۱۸۸ص ۸ج: السيد اخلوئي -معجم رجال احلديث  -٤٢
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: دهد مرا خرب ده، سطيح گفت های آينده رخ می ناچه در زم از آن: پادشاه گفت. آيد فرود می
د و اشرار رهربی کنند، و تقديرات را دروغ بشمارند و که خوبان در زمين فرو رون هنگامی

های سنگين را محل کند شده، و صله ها خيره کسی که بار ا کند، و چشممال ای زياد پيد
شوند، و دانند در حريم اسالم پديدار  عقل که حرام را حالل می رعيت بیرحم قطع شود و 

ا کم شود، و آن در هنگام طلوع ه ها شکسته شود، و حرمت کالم خمتلف شود، و پيمان
ا دنباله است و در اندازد، و برای آن چيزی شبيه دم ي است که عرب را به وحشت می ای هستار

ها در  شود و قيمت ها زياد میشود و تند باد ها خشک میشود، و رود ها قطع می آن زمان باران
که  آيند، تا اين های اصيل می اسبهای زرد سوار بر  ها با پرچم سپس بربری. رود مهه جا باال می

های سياه را به  های سخت خروج کند و پرچم در مصر فرود آيند و مردی از فرزندان سنگ
هاشان آويزان  د، و زنان را در حالی که از سينهکن قرمز تبديل کرده و حمرمات را حالل می

ها  برهنه که بر سر راه های کوفه است و چه بسيار زنان با ساقکند، او غارتگر  هستند رها می
گردند، شوهرانشان کشته شده و عجزشان  ها حماصره می شوند، و سواران با آن قرار داده می

بيشتر و حرمتشان حالل مشرده شود، در آن هنگام مهدی فرزند پيامرب ظهور کند، و آن، 
فی است که مظلوم در يثرب کشته شود، و پسر عمويش در حرم به قتل رسد، و خم  هنگامی

در آن هنگام فرد شوم با گروه ستمگرش خواهد آمد و . مهراهی کند» ومشی«ظاهر شود و با 
گيرد، زمانی که با  دست خواهد شد، در آن زمان خورشيد می با روميان در قتل بزرگمردان هم

سپس پادشاهی از صنعای يمن . ها تشکيل شوند صف دست و پا حرکت کردن فرا رسد، و
که مهراه خروجش بسياری از  چون پنبه امسش حسن و يا حسين است، مخروج کند، سفيد ه

شود و در حالی که  صورت مبارک و پاک ظاهر میه ها فراگير شود، پس در آن هنگام ب فتنه
برای مردم گشايش کند زمانی که منت اهلی که با . هادی هدايت شده و سيدی علوی است

ها را روشن کند و با او حق بعد  با نورش تاريکی ه خود بياورد، پسمهراه آن هدايت شدند را ب
کند و مششير را در  شود و اموال را به مساوات بين مردم تقسيم می از پنهان بودن آشکار می

 که مردم در بشارت و راحتی زندگی کنند و با کند، تا اين دهد و خونريزی منی غالف قرار می
ها برساند، و  و حق را بر مردمان آبادیپاک کند ها  آب عدالتش چشم دهر را از ناپاکی

دارد،  ها و مهمانی در ميان مردم زياد شود و با عدالتش موارد گمراهی و کوری را بر می آبادی
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گويی غباری فراگير از ميان رفته است سپس زمين را از عدل و قسط پر کرده و روز ها را 
  )٤٣().است برای قيامت  منايد و آن بدون شک، علمی دلچسب می

و اما : (آورم چه صاحب مشارق نقل کرده را برايتان می ، آنجا اينو در  -ب 
پادشاه، برای امری که » ذا يزن«: های سطيح را کعب بن حارث نقل کرده و گفت پيشگويی

که رسيد، شاه تصميم گرفت قبل از  هنگامی. شکی در آن نيست، به دنبال سطيح فرستاد
ای خود ديناری را برای او خمفی کرد سپس به او اجازه زير پ. حکمش، علمش را بيازمايد

ای سطيح چه چيزی برای تو خمفی کردم؟ سطيح : شاه به او گفت. ورود داد و او وارد شد
گفت قسم به بيت و حرم و سنگ ناشنوا و شب زمانی که تاريک شود و صبح وقتی تبسم 

برايم خمفی کردی، پادشاه  کند و به هر خوش سخن و الل سوگند، بين کفش و پايت ديناری
از جانب برادری که از جنيان دارم؛ هر : ای سطيح، اين علم را از کجا آوردی؟ گفت: گفت

چه که در زمان آينده اتفاق  از آن: شاه گفت. آيد هم بامن فرود می گاه به منزلی فرود آيم او
ند و اشرار جبنگند، و که خوبان به زمين فرو رو هنگامی: سطيح گفت. افتد به من خرب بده می

های ها به سوی کسی که بار و مال ای زياد پيدا کند، و چشمتقديرات را دروغ بشمارند 
کند خيره شده، و صله رحم قطع شود و برای کسانی که در حريم اسالم  سنگين را محل می
شود، و  ها خبشيده شود، و عهده شود، کالم خمتلف می مشرند، طعام آشکار می حرام را حالل می

است که عرب را به وحشت افکند، و برای  ای هحرمت کم شود و آن از هنگام طلوع ستار
با ) هزبرخ(شود، سپس بررها  ها قطع می ا دنباله است و در آن زمان بارانآن چيزی شبيه دم ي

و مردی از . رود آيندکه در مصر ف آيند، تا اين های ابتر می های زرد سوار بر مرکب پرچم
منايد، و حمرمات  های سياه را به قرمز تبديل می کند و پرچم های سخت خروج می دان سنگفرزن

کوفه کند، او غارتگر  هاشان معلق هستند رها می و زنان را در حالی که از سينه را مباح کرده،
ه ها حماصر و سواران با آن. اند هها قرار داده شد ر راههای برهنه ب نزديک زنان، که با ساق. است

در آن . گردند، شوهرانشان کشته شده و عجزشان بيشتر و حرمتشان حالل مشرده شود می
است که مظلوم در يثرب، و پسر  کند، و آن هنگامی ظهور می» مهدی«هنگام فرزند پيامرب 

کند و در آن  مهراهی می» ومسی«شود و با  عمويش در حرم کشته شوند، پنهان شده آشکار می

                                                
  .۱۶۲ – ۱۶۳ص  ۵۱ج: عالمه جملسی -حبار األنوار  -٤٣
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دهد و بزرگمردان را به قتل  آيد پس به روم باج می روه مظلومش میهنگام فرد شوم با گ

ها  بيايد، و صف» زخوف«ود، زمانی که رساند، پس در آن زمان خورشيد گرفتگی ش می
چون پنبه امسش  تشکيل گردند، سپس پادشاهی از صنعا و عدن يمن خروج کند، سفيد هم

ه رود، پس در آن هنگام ب از بين می های فراگير که با خروجش فتنه حسن و يا حسين است،
پس زمانی . شود و هادی هدايت شده و سيدی علوی است صورت مبارک و پاک ظاهر می

ها شاد  ها را هدايت کرد، آن آيد مهان که خداوند آن که او با منت اهلی به سوی مردم می
شود و  اهر میرود و با او حق بعد از خفاء ظ ها کنار می ش تاريکیپس با نور. خواهند شد

دهد و خونريزی  کند و مششير را در غالف قرار می اموال را به مساوات بين مردم تقسيم می
ها  ب عدالتش چشم زمانه را از ناپاکیکند، و مردم در شادی و راحتی زندگی کنند و با آ منی

شود و با  ها زياد ، و در ميان مردم مهمانی و آبادیها برساند پاک کند و حق را به اهل آبادی
دارد، گويی غباری بوده و از بين رفته باشد سپس  عدالتش موارد گمراهی و کوری را بر می

  )٤٤().زمين را از عدل و قسط پر کند و روزها را از دوستی، و بدون شک او علم قيامت است
» ابن النبی املهدی«آمدن لفظ : گويم میبرای جلوگيری از اشتباه بعضی خوانندگان عزيز، 

ن دو صحيح بوده و در کتاب بشارة االسالم اي  همعنی نيست ک به اين دو روايت مذکور، در
دانيم  میزيرا ما  - سطرها خيال کرده ی هآن گونه که نويسند- خطای چاپی اتفاق افتاده است 

به  ای هاين دو کتاب از زير قيچی حمققين گذشته است، و شايد نسخ ی ههای چاپ شد نسخه
مؤلف کتاب   میطور که سيد کاظ آمده باشد مهان» ابن املهدی«که در آن  رسيده ها آندست 

منظور آن را نفهميدند و به تغيير آن دست زدند در  ها آنبشارة االسالم به آن دست يافت، اما 
  .نتيجه، حرف آخر در اين امر آن است که بياييم خود روايت را بفهميم

داشته باشيم که او در مورد ظهور امام  –ند کوتاههرچ– ای هتوانيم مالحظ منظور، می به اين
صورت مبارک و پاک ظاهر ه پس در آن هنگام ب: (چنين تعبير کرده است اين مهدی 

حال آن که از صحبتش در مورد ابن ) شود و هادی هدايت شده و سيدی علوی است می
  مام مهدیاز ظهور ا قبلروشن است که ظهورش » يا مهان ابن النبی املهدی«املهدی 

به داللت خواهد بود و امکان ندارد که مقصود از اين دو، يک نفر باشد، بر اين اساس، 

                                                
  .۱۹۶ – ۱۹۷ص : حافظ رجب برسی - مشارق أنوار اليقني  -٤٤
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» ابن املهدی«عبارت  –ثابت کردند طور که أنصار امام مهدی  مهان –روايات بسيار
  .صحيح است

های انصار، بر  مسؤليت وجود خطاء در کتاب: گويد میها سطر ی هبيچار ی هاما نويسند
در   وصی و رسول امام مهدی(زيرا او در کتاب  ؛ستا  امحد احلسنسيد  ی هعهد

  .ها اشاره کرده است کتاب به اين، )تورات و اجنيل و قرآن
ثابت شد که هيچ خطايی نيست مگر در افکار منحرفين از يمانی آل  :جوابش اين است 
از حبث است که متناسب  ناظر به جاهايی  امحد احلسنسيد  ی هچنين، اشار هم،  حممد

  . ک کتاب، به معنی قبول متام حمتوای آن نيستي  هبا جوابش بوده، در ضمن، اشاره ب
سطرها مردود است چون فقط از روی حقد و کينه است نه  ی هدر نتيجه، کالم نويسند

  .خود مبيريد، صبح برای کسی که منتظر آن باشد، نزديک است ی هپس با کين. بيشتر
  
  :روایات داّل بر سیزده امام تعلق دارد چه به آن

  :حدیث لوح
امامان دوازده گانه ، های بعد از رسول اهللا  حجت که اينبه طور کلی، روايات دال بر 

گذشته و اين مطلب قبالً  از حد تواتر هم و مهديين دوازده گانه هستند، خيلی زياد است، بلکه
امامان از  که اينی که داللت دارند بر چنين، روايات هم. در جای خودش ثابت شده است

ما بعد االثنی «بسياری از اين روايات را در کتاب . دوازده نفرند فرزندان علی و فاطمه 
  .ام آورده» عشر مهدياً

اما نسبت به حديث لوح، روايات بسياری در منابع وارد شده، که از جهت عدد با هم 
مورد مسأله حتقيق کرده و روايات را بررسی و برای شناخت حق، بايد در  اختالف دارند،

کنم که در واقع  مینقل  جا ايننوشتم را در ) ما بعد االثنی عشر مهدياً(در کتاب  چه آنکنيم، 
اما قبل از اين . باره کتاب نوشتند مرتضی عسکری و ديگرانی که در اينپاسخی است به سيد 

  :شکل است اين بهرا بياوريم که » کافی«الزم است تا روايت کتاب 
کند که امام حممد  میحممد بن حييی، از حممد بن حسني، از ابن حمبوب، از ابوجارود نقل 

وارد شدم در حالی که  بر فاطمه : (به نقل از جابر بن عبد اهللا انصاری فرمود باقر 



   ۵۱ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
زده تن مشردم، دوا. در آن، نام اوصياء از فرزندانش نوشته شده بود. مقابل ايشان، لوحی بود

  )٤٥().سه تن، علی بودند بود، سه تن از آنان حممد و ه آخرين آنان قائم بودند ک
  :وارد شده» ما بعد االثنی عشر مهدياً«در کتاب  چه آنحال،  و
ترين منابع آورده  برای حتقيق در مسأله، رواياتی را که با روايت کافی خمالف است، از مهم(

  :کنيم میو آن را بررسی 
از سعد بن عبداهللا از حممد بن حسني از حسن پدرم (: در خصال وارد شده هچ آن - ۱

به نقل از جابر بن عبد اهللا انصاری   کند که امام حممد باقر میابن حمبوب، از ابوجارود نقل 
وارد شدم در حالی که مقابل ايشان، لوحی بود که در آن نام اوصياء  ه بر فاطم: (فرمود

سه  کی از آنان قائم بود، سه تن از آنان حممد وي  هردم، دوازده تن بودند کمش. نوشته شده بود
  )٤٦().تن، علی بودند

: گويد میحسين بن امحد بن ادريس : (هدر عيون اخبار الرضا وارد شد چه آن - ۲
از امحد بن حممد بن عيسی و ابراهيم بن هاشم، که مهگی از حسن ابن حمبوب و او نيز از  پدرم

به نقل از جابر بن عبد اهللا انصاری  جعفر امام حممد باقر  کند که ابو مید نقل ابوجارو
وارد شدم در حالی که مقابل ايشان، لوحی بود که در آن، نام اوصياء  بر فاطمه : (فرمود

مشردم، دوازده تن بودند که آخرين آنان قائم بود، سه تن از آنان حممد و چهار . نوشته شده بود
  )٤٧().ودندتن علی ب

  : در کمال الدين در دو جا وارد شده چه آن - ۳
از حممد بن يحی العطار از عبداهللا بن جعفر محيری  حممد بن موسی بن متوکل ( -الف

 کند که امام حممد باقر  میجارود نقل  از حممد بن حسين ابن اخلطاب از ابن حمبوب، از ابو
وارد شدم در حالی که مقابل ايشان،  بر فاطمه : (ودبه نقل از جابر بن عبد اهللا انصاری فرم

مشردم، دوازده تن بودند که . لوحی بود که در آن، نام اوصياء از فرزندانش نوشته شده بود

                                                
 . ، اين روايت در کتب ديگر نيز ذکر شده، از مجله غيبت طوسی با اسناد ديگر۵۳۲، ص۱ج: کافی -٤٥
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بود، سه تن از آنان حممد و چهار تن، علی بودند صلوات اهللا عليهم  آخرين آنان قائم 
  )٤٨().امجعين
پدرم از حممد بن حسين ابن اخلطاب : گويد می  امحد بن حممد بن يحی العطار( -ب

به نقل از جابر بن عبد  کند که امام حممد باقر  میجارود نقل  از حسن ابن حمبوب، از ابو
وارد شدم در حالی که مقابل ايشان لوحی بود که در آن،  بر فاطمه : (اهللا انصاری فرمود

بود، سه تن از  ودند که آخرين آنان قائم مشردم، دوازده تن ب. نام اوصياء نوشته شده بود
  )٤٩(.)آنان حممد و چهار تن، علی بودند صلوات اهللا عليهم امجعين

جارود نقل  حسن ابن حمبوب، از ابو: (در کتاب من ال يحضره الفقيه وارد شده چه آن - ۴
وارد  مه بر فاط: (به نقل از جابر بن عبد اهللا انصاری فرمود کند که امام حممد باقر  می

. شدم در حالی که مقابل ايشان لوحی بود که در آن، نام اوصياء از فرزندانش نوشته شده بود
بود، سه تن از آنان حممد و چهار تن، علی  کی از آنان قائم ي  همشردم، دوازده تن بودند ک

  )٥٠().بودند صلوات اهللا عليهم امجعين
به   امام حممد باقر: ابوجارود نقل شدهاز : (در ارشاد مفيد وارد شده است چه آن - ۵

وارد شدم در  دخت رسول اهللا  بر فاطمه : (نقل از جابر بن عبد اهللا انصاری فرمود
. حالی که مقابل ايشان، لوحی بود که در آن، نام اوصياء و ائمه از فرزندانش نوشته شده بود

ن از آنان حممد و چهار تن، علی بود، سه ت مشردم، دوازده تن بودند که آخرين آنان قائم 
  )٥١().بود

  :چند نکته
از (» من ولدها«ها، عبارت  شود که در بعضی از آن میمل در اين احاديث، روشن با تأ

 اشاره شده، از فرزندان فاطمه  ها آنآمده است، يعنی اوصيايی که در حديث به ) فرزندانش
روايت (و يکی از روايات کمال الدين هستند، به استثنای روايت عيون و روايت خصال 

شده است چون احاديث  ها آنن عبارت باعث اضطراب فهم اي  هروشن است ک). قسمت ب
                                                

 .۲۶۹ص: شيخ صدوق -كمال الدين ومتام النعمة  -٤٨
 .۳۱۱ -۳۱۲مهان، ص  - ٤٩
  .۱۸۰ص ۴ج: شيخ صدوق - من ال حيضره الفقيه  -٥٠
  .۳۴۶ص ۲ج: شيخ مفيد -اإلرشاد  -٥١



   ۵۳ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
بوده و از فرزندانش  مهسر فاطمه  علی  که اينداللت بر دوازده نفر دارند و به اعتبار 

  .مهان امام سيزدهم است نيست، پس دوازدمهين نفر از فرزندان فاطمه 
حديث  ی هادام وارد نشده، اما در» من ولدها«مورد روايت خصال، که در آن عبارت  در
سه تن، علی «در اين صورت، عبارت » حممد و سه تن، علی هستند ها آنسه تن از «: آمده

عدد به ، کند چون با ايشان  میرا از تعداد مورد نظر خارج  ، امير املؤمنين »هستند
  :شکل به اين ؛رسد نه سه میچهار 
  . طالب ابیعلی ابن  - ۱
  .السجاد  علی ابن احلسين - ۲
  . علی بن موسی الرضا  - ۳
  .علی بن حممد اهلادی  - ۴

داللت ) من ولدها(بر مضمون عبارت ) سه تن از آنان علی هستند(، عبارت بنابراين
  .کند میداللت  ن روايت به نوبه خود بر امام سيزدهماي  هکند، در نتيج می

  

در  )ره(شيخ صدوق : »کمال الدين«از ) ب(و روايت » عيون«اما پاسخ روايت کتاب 
چنين در خصال، خمالف مضمون  و در کتاب من ال يحضره الفقيه و هم) قسمت أ(کمال الدين 

که روايت مربوطه را  بعد از اين) من ال يحضره الفقيه(اين دو روايت را آورده، بلکه در کتاب 
کمال الدين و متام النعمة فی «روايات صحيح السند را در کتاب : (ن گفته استآورده، چني

چيزی از آن را وارد نکردم چرا که من اين  جا اينآوردم، و در » اثبات النعمة و کشف احليرة
کتاب را تنها برای فقه قرار دادم و خداوند توفيق دهنده به راه صواب و ياری کننده بر کسب 

  )٥٢().ثواب است
روايت » من ال يحضره الفقيه«را در کتاب  چه آناو  که ايندارد بر  ای هين کالم اشارا

 که به اينکرده، قبول دارد، بلکه فقط مهان صحيح است نه غير آن، خصوصاً وقتی دقت کنيم 
إکمال (از کمال الدين  )ب(، روايت »جامع احاديث شيعه«سيد بروجردی در کتاب خود بنام 

. در نسخه چاپی کمال الدين آمده متفاوت است چه آنآورده که با  ای هه گونرا ب )٥٣( )الدين
                                                

  .۱۸۰ص ۴ج: شيخ صدوق - من ال حيضره الفقيه  -٥٢
آن را إكمال الدين  -از قبيل سيد بروجردی-يخ صدوق را کمال الدين، و بعضی ديگرها کتاب ش بعضی -٥٣
  .خوانند می
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چاپ شده صورت  ی هکند تغييراتی توسط حمقق کتاب در نسخ میاين چيزی است که ثابت 
های  ا نسخهي  ههای کتاب موجود بوده را بر نسخ يکی از نسخه در چه آناو  که اينيا  گرفته، و

  :ن هم روايت سيد بروجردیو اي. ترجيح داده است ديگر
پدرم از حممد بن حسني  :گفت امحد بن حممد بن يحيی العطار  – ۳۱۱إکمال الدين

جعفر امام حممد باقر  کند که ابو میجارود نقل  بن ابی اخلطاب از حسن ابن حمبوب، از ابو
 بر فاطمه : (به نقل از جابر بن عبد اهللا انصاری فرمود  که مقابل وارد شدم در حالی

) فقيه - ها آنيکی از ( ها آنآخرين  ).۳۱۳ -إکمال  -خ  –بود  ای هنوشت(ايشان، لوحی بود 
 )٥٤().بود، سه تن از آنان حممد بودند، سه تن از آنان علی بودند  قائم

دهد اين است که بدانيم شيخ طوسی در کتاب  میقرار  تأکيدن امر را مورد اي  هو آن چ
توانيم بگوييم  میکند که موافق روايت کافی است تا جايی که  میا نقل روايتی ر» الغيبة«

از او از  – ۱۰۳( :اين هم روايت شيخ طوسی .اند هروايات خمالف کافی دستخوش بازی شد
پدرش از جعفر بن حممد بن مالک از حممد بن نعمه سلولی از وهيب بن حفص از عبداهللا بن 

 جعفر امام حممد باقر ابو: السفاتج از جابر بن يزيد نقل شده قاسم از عبداهللا بن خالد از ابی
 بر فاطمه : (به نقل از جابر بن عبد اهللا انصاری فرمود  وارد شدم در حالی که مقابل

مشردم، دوازده تن بودند، که آخرين . ايشان، لوحی بود که در آن، نام اوصياء از فرزندانش بود
  )٥٥().حممد و سه تن، علی بودآنان قائم بود، سه تن از آنان 

چهار تن علی (وارد شده و درست در مهان روايت ) من ولدها(رواياتی که در آن عبارت  
بودن ايشان، حضرت علی  آمده، در تناقض آشکار هستند چون از فرزندان فاطمه ) بودند
  دستانی کند و اين تناقض، دليل روشنی است بر دخل و تصرف  میرا از تعداد خارج

. ندندغافل ما» علیثالثة منهم «را برداشته و از عبارت ديگر » من ولدها«ناشناس که عبارت 
  .ترتيب اين دخل و تصرف ناپسند رسوا گشت به اين

در آن، دليل ديگری هم بر » من ولدها«اما روايت کتاب ارشاد، عالوه بر وجود عبارت 
املستجاد من «کتاب خمتصری که آن را  دست بردن در روايت دارد و عالمه حلی آن را در

                                                
  .۵۷۰ص ۱۴ج: سيد بروجردی -جامع أحاديث شيعه  -٥٤
  .۱۳۹ص: شيخ طوسی -الغيبة  -٥٥
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ابی جارود : شکل به اينکند،  مینقل » علی هستند ها آنسه تن از «ناميده، با لفظ » االرشاد

بر فاطمه : (به نقل از جابر بن عبد اهللا انصاری فرمود جعفر امام حممد باقر  ابو: گويد می
نام  ،ن، لوحی بود که در آنوارد شدم و در حالی که مقابل ايشا دخت رسوال اهللا 

مشردم، يازده تن بودند، که آخرين آنان قائم از فرزندان فاطمه . اوصياء و ائمه از فرزندانش بود
  )٥٦().بود، سه تن از آنان حممد و سه تن از آنان علی بودند

» املستجاد من االرشاد«خود آورده که کتاب » الذريعة«آقا بزرگ طهرانی در کتاب 
  )٥٧(.کتاب ارشاد شيخ مفيد است خمتصری از
قدس (که صدوق  چه آنو : (شود میشيخ لطف اهللا صافی به مهين شبهه ملحق  ی هو گفت

روايت کافی  که اينتری است بر وقوع حتريف در روايت کافی و  نقل کرده شاهد روشن) سره
د بن صدوق از علی ابن حسين بن شاذويه مؤدب و امح: از منت طوالنی آن است ای هخالص

نقل کرد که گفتند حممد بن عبداهللا بن جعفر محيری از پدر ش  )رضی اهللا عنهما(هارون قاضی 
از جعفر بن حممد بن مالک فزازی کوفی از مالک سلولی از درست بن عبد احلميد از عبداهللا بن 

باقر ابی جعفر حممد بن علی : از ابی سفاتج از جابر جعفی که گفت قاسم از عبداهللا بن جبله
 بر سرورم فاطمه : از جابر بن عبداهللا انصاری فرمود  وارد شدم در حالی که مقابل

سه اسم در . گيرد در آن دوازده اسم بود ايشان لوحی بود نزديک بود نور آن، چشم ها را فرا
دم، را مشر ها آن. ظاهر آن و سه اسم در باطن آن و سه نام در آخر آن و سه نام در گوشه آن

های  ها نام فرمود اين های چه کسانی هستند؟ ها نام اين: عرض کردمه نام بودند، دوازد
جابر  .است پسر عمويم و يازده نفر از فرزندامن و آخرينشان قائم  ها آناولين . اوصياست

 .در سه جا حممداً حممداً حممداً ديدم و در چهار جای ديگر آن علياً علياً علياً علياً ديدم: گفته
صدوق در «و » کلينی در کافی«چه  داند آن ی که در فن حديث خربه و آگاه است میکس

  )٥٨().اين حديث است ی ه، خالصاند هروايت کرد» شيخ در الغيبة«و » عيون و کمال الدين
روايت  چه ابو جارود از امام باقر  اين روايت، روايت ديگری است غير از آن :جواب

کسی که در : (است و اين کالم جعفی به نقل از امام باقر کند و اين روايت از جابر  می
                                                

  .۲۳۷ص: عالمه حلی -) جمموعه(املستجاد من اإلرشاد  -٥٦
  .۲ص ۲۱ج: الذريعة -٥٧
  .۲۳۰ – ۲۳۱ص : حملات -٥٨
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صدوق در عيون و کمال «و » کلينی در کافی«چه  داند آن فن حديث خربه و آگاه است می
صحيح نيست، زيرا ) اين حديث است ی ه، خالصاند هروايت کرد» شيخ در الغيبة«و » الدين

  .ن دو حديث يکی هستنداي  هشود ک که از اطالق اين سخن اين طور برداشت می
نشده، کامالً شبيه در روايات لوح ذکر   امحد احلسناما اين اشکال که نام سيد 

ـَهت « .در قرآن ذکر نشده است  گويند نام علی میها است که  اشکاالت وهابی تشاب
  .)هايتان به هم شبيه است قلب(» قلوبکم

 :پنجمین نفر از نسل هفتمین فرزند
سطرها  ی هکنم سپس اشکاالت نويسند میآمده نقل » جامع االدله«ر کتاب د چه آنابتدا، 

  : در کتاب جامع االدله چنين آمده. در مورد آن را پاسخ خواهم داد
نقل  حممد بن حنفيه از امير املؤمنين : آمده مینوشته خزاز ق» کفايت االثر«در کتاب 

 در فضيلت اهل بيت  در حديثی طوالنی شنيدم رسول خدا : (کرده که فرمود
خواهد بود، در آن هر دوست راز دار سقوط  ای هکرِ نابودکنند ی هبعد از من فتن: فرمود می

خواهد کرد، و اين زمانی است که شيعيان تو، پنجمين نفر از نسل هفتمين فرزند تو را گم 
  )٥٩().کنند

در زمان پنهان گويد که  میسخن  ای هفتن ی هدربار با اميراملؤمنين  حضرت رسول 
: ايشان فرمودند ؛گيرد میصورت  شدن پنجمين فرزند از نسل هفتمين فرزند امير املؤمنين 

  .از فرزندانت
  :باشد می علی ن شخص، کدام فرزند اي  هاکنون بايد ديد ک

 -  .۵امام باقر  - .۴امام سجاد  - .۳امام حسين  -.۲امام حسن  -  ۱
) باشند میايشان هفتمين فرزند ( .امام رضا  - .۷امام کاظم  - .۶امام صادق 

  :کيست اکنون بايد بدانيم پنجمين فرزند نسل هفتمين فرزند امير املؤمنين 
امام مهدی  – . ۴ امام عسکری –  .۳امام هادی  – . ۲ امام جواد – ۱
. ۵ – امحد سيد  . ت شب وفات رسول اهللاکه نام مبارکش در وصي  ياد شده
  .است

                                                
 .۱۵۸ص : االثر ةفايک -٥٩
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است، زيرا او پنجمين فرزند از  فرزند امام مهدی  امحددر نتيجه منظور روايت مهان 

کرِ نابودگر  ی هاوست که با پنهان شدنش فتن. باشد می املؤمنين  نسل هفتمين فرزند امير
  .کند میشود، يعنی آزمايشی که هر دوست رازداری در آن سقوط  میواقع 

  :شيخ کلينی -» الکافی«کتاب 
زمانی که پنجمين نفر از نسل : (به فرزندان و خويشان خود فرمود امام کاظم : تگف

هايتان، کسی مشا را از آن  از خدا بر حذر باشيد درباره دين هفتمين نفر پنهان گرديد، از خدا
به ای فرزندامن، صاحب اين امر به ناچار غيبتی خواهد داشت که در آن هر کسی . جدا نکند

؟ اين آزمونی از جانب خدای سبحان است که !گردد میقائل بوده از آن باز  )واليت(امر اين
 تر سراغ داشتند حتماً ان و اجداد مشا دينی از اين درستآزمايد، اگر پدر میخلق خود را با آن 

ای سرورم، پنجمين از نسل : شان عرض کردماي  هگويد ب میراوی . کردند میاز آن پيروی 
هايتان حمدود  وابهايتان کوچک تر از آن است، و خ عقل !فرزندامن یا: هفتمين کيست؟ فرمود

  )٦٠().تر از جای دادن آن است، ولی اگر زنده مبانيد، او را درک خواهيد کرد

يعنی قائم  -صاحب اين امر  ی هباربا فرزندان و خويشاوندان خود در امام کاظم 
 -  شدن پنجمين فرزند از نسل  را از آزمونی که هنگام پنهان ها آنگويد و  میسخن

گويد او پنجمين فرزند از  یدارد، ولی اين روايت من میحذر  گيرد، بر میهفتمين نفر صورت 
است، پس آيا ممکن است منظور اين روايت امام مهدی  املؤمنين  نسل هفتمين فرزند امير

  باشد؟ حممد بن احلسن 
از چه چيزی  ديکان امام کاظم عقل فرزندان و نز: حال بياييد از يکديگر بپرسيم

تر است؟ آيا شناخت نام امام مهدی  حمدودهايشان از چه چيزی  تر است، و خواب کوچک
شناسند، و روايات آن را ياد کرده  میاست که دور و نزديک آن را  حممد بن احلسن 

ه در ه شده، مهان چيزی است کها روايت درباره آن سخن گفت دهاست؟ و آيا غيبتی که در 
  گنجد؟ یهايشان من و در عقل  های فرزندان امام کاظم خواب

                                                
  .۳۳۶ص  ۱ج : الکافی - ٦٠
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امر مربوط به شخصی است که خدای سبحان او را ذخيره کرده تا : توان گفت میشک  بی
چنين آزمايشی بازگشت مؤمنين از امر ايشان  ی هاو مردم را آزمايش کند و نتيج ی هبه وسيل

  .وندش میخارج  است، يعنی از واليت اهل بيت 
  :اينک روايت بعدی را خبوانيم

  :عالمه جملسی -حبار االنوار 
 ام سلمه نزد پيامرب   در خانه: (فرمود از عبد الرمحن بن ابی ليلی نقل شده که علی 

: به ما رو کرد و با صدايی بلند فرمود سپس رسول اهللا : فرمود تا جايی که.. .بودم
 علی  .از نسل هقتمين فرزند من پنهان شودمراقب باشيد آن زمان که پنجمين فرزند 

تا وقتی که  )٦١( فقط صرب: فرمود ای رسول خدا، اين غيبت چيست؟: عرض کردم: فرمود
  )٦٢()....خدای سبحان به او اذن خروج دهد

است، و او  املؤمنين  او پنجمين نفر از نسل هفتمين نفر از فرزندان امير بنابراين
نيست، اين  ا آزمايش، دو غيبت امام مهدی ي  هت، و فتناس  امحد که گفته شد چنان

مهان صاحب األمر  امحدو . شان بدهداي  هخروج ب ی هآزمايش فقط صرب است تا خداوند اجاز
  .اند هاو را ياد کرد است که امام کاظم 

،  گويد پنجمين نفر از نسل هفتمين نفر از فرزندان رسول اهللا میسطرها  ی هنويسند
 که اين. است، و ظاهراً او حتی حساب کردن را هم به خوبی بلد نيست دی امام مه
، مغالطه )شود میزمانی که مطلق باشد اين معنی از آن برداشت : (سطرها گفته ی هنويسند

مقيد شده است، يعنی » من ولدي«گوييم که با کلمه  میاست، زيرا ما درباره عبارتی سخن 
 جا ايندر . توضيح يافته است» فاطمة، و يا يعلمن ولد «قيد  و يا با فرزندان رسول اهللا 

را از ليست حماسبه خارج کنيم زيرا او از فرزندان  به ناچار بايد به قيد توجه کنيم، و علی 
  .نبوده، بلکه برادر ايشان است رسول اهللا 

م درماندگان هر امر معقول و غير معقول، فقط کال ی هبارسطرها در ی هاما سخنان نويسند
ا قيد ي  هزيرا استفاده از يک عبارت به دو معنای خمتلف بدون قرار دادن اشار ؛است نه بيشتر

                                                
در . مناسب نيست جا اين، روشن است اين کلمه در ۱۵۰ص : »اصبت«چه درکفايت االثر آمده  طبق آن - ٦١

 .معنای صمت به صرب نزديک است). الصمت(اصبت : ۲۹۶ص  ۱ج   کتاب معجم احاديث امام مهدی
  ۲۹۷ص  ۱ج   امام مهدی، معجم احاديث ۳۳۵ص  ۳۶ج : حبار االنوار - ٦٢



   ۵۹ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
اشاره قرار  که گذشت، قيد و چنان کامالً غير معقول است، در حالی که اهل بيت 

  .اند هداد
 شاناي  هکتا جايی  ...بودم در خانه ام سلمه نزد پيامرب : (ن روايتاي  هاما نظرش دربار

زمانی که پنجمين نفر از : سپس پيامرب به ما رو کرد و با صدای بلند فرمود: فرمود علی  به
 يا رسول اهللا: گفتم: فرمود علی  .نسل هفتمين از فرزندامن پنهان شد مراقب باشيد

 تا زمانی که خداوند به او اجازه خروج » سکوت«الصمت  :فرمودندن غيبت چيست؟ اي
» أصبت«، يا »الصرب«، يا »الصمت«آيا لفظ اصلی به کار برده شده در روايت  ، حال)دهد

ست جا اينل حبث ما اين نيست، حبث اصلی است، سخن گفنت در اين رابطه بيهوده است و حم
، کلمه »پنجمين از نسل هفتمين از فرزندان رسول اهللا«که منظور اين عبارت چيست؟ 

کورانی با قرار دادن اين کلمه در  روايت آمده است،های اين  در برخی از نسخه» الصمت«
» امحد احلسنخمتصری از دعوت سيد «کتاب  ی همطلب اشاره کرده، اما نويسند به اينپرانتز 

يک غيبت سخن گفته  ی همرادش از استدالل به روايت اين است که بيان کند روايت دربار
، اين  گفتم يا رسول اهللا: (تاست، و اين از سوالی که در روايت مطرح شده روشن اس

بينيم،  یسطرها حتقيقی درباره لفظ صحيح من ی هگذشته از آن، ما از نويسند). غيبت چيست؟
  آيا ايت علم او فقط فرصت طلبی است؟

از فرزندان رسول ا   علیو فرزندان :  
   :آن را آورده است» الکافی«شود که کلينی در  میمربوط به روايت ذيل  چه آن
حممد بن يحيی از عبد اهللا بن حممد خشاب از ابن مساعه از علی بن احلسن بن رباط از ابن (

دوازده امام : شنيدم که فرمودند از امام حممد باقر : اذينة از زراره نقل کرده است، گفت
اند، از رسول اهللا و فرزندان علی هستند، و  حمدث ها آنوجود دارند که مهه  از آل حممد 

  )٦٣(.)دو پدر اين امامان هستند رسول اهللا و علی 

هنگام نوشنت » الکافی«نسخه بردار کتاب : (گويد مین روايت اي  هسطرها دربار ی هنويسند
خود اين روايت را از » االرشاد«آن دچار سهو و خطا شده است، زيرا شيخ مفيد در کتاب 

                                                
، غيبت ۱۳۶۳چاپ پنجم سال  –علی اكرب غفاری : قعليت ، تصحيح و۵۳۱ص ۱ج: شيخ كلينی -كافی  -٦٣
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  ؟!) »تن از فرزندانش و يازده«: نقل کرده اما اين مجله را آورده »الکافی«
دروغی بسيار آشکار و زشت گفته است، زيرا شيخ مفيد از  جا اينسطرها در  ی هنويسند

از کلينی نقل کرده است، و اگر از کتاب  ای طهنقل نکرده است، بلکه با واس» الکافی«کتاب 
هه را که به هر حال پاسخ اين شب. آورد میکلينی را  نقل کرده بود بايد مهان سند» الکافی«

آن چه بعد از (» ما بعد االثنی عشر اماماً«سيد مرتضی عسکری مطرح کرده، در کتاب 
  :نوشته بودم چه آنداده بودم، اين هم ) دوازده امام خواهد بود

در کتاب " الکافی"شيخ مفيد اين روايت را از : (سيد مرتضی عسگری چنين گفت(
نقل کرده است و " اعالم الوری"را در کتاب خود نقل کرده است و طربسی نيز آن " االرشاد"

طالب ،  علی بن ابی: اند ازده امام از آل حممد مهگی حمدثدو: شکل است به اينالفاظ هر دو، 
نيز شيخ صدوق . هستند پدر اين امامان و يازده نفر از فرزندانش، و رسول اهللا و علی دو 

: ا اين الفاظ از کلينی نقل کرده استب» اخلصال«و » الرضا عيون االخبار«آن را در کتاب 
اند، و علی بن ابيطالب از  د که مهگی بعد از رسول اهللا حمدثدوازده امام از آل حممد هسنت

چه  در برابر آن» الکافی«ادن حديث از قرار د: نتيجه حبث و تطبيق آن چنين است). ها است آن
رسيم که نسخه برداران بعد  نتيجه می به اين، اند هشيخ صدوق و مفيد و طربسی از آن نقل کرد

، نگفتم بعد از اند هدچار اشتباه شد» الکافی« از عصر شيخ مفيد در نوشنت حديث در کتاب
گرفت  مفيد می» االرشاد«کتاب از » اعالم الوری«عصر طربسی زيرا طربسی اخبار خود را در 

  )٦٤(.)کرد پيروی می» االرشاد«و در ساختار کتابش از 
از استادش عسگری تبعيت کرده » شبهات و ردود«در کتاب » بدری سيد سامی«
ظاهراً در اين منت حتريفی صورت گرفته : (ولی شيخ لطف اهللا صافی چنين گفته است )٦٥(.است

ازده دو: (حديث خود را از کلينی نقل کرده و منت آن چنين است است، زيرا شيخ مفيد 
بيطالب، و يازده تن از فرزندانش، رسول اهللا و علی علی بن ا: اند امام از آل حممد مهگی حمدث

آن را از حممد بن علی ماجيلويه از کلينی  هم چنين شيخ صدوق ). دو پدر اين امامانند
 د : (با اين الفاظ نقل کرده استدوازده امام از آل حمم  وجود دارد که مهگی بعد از

                                                
 ۲۶۲ص ۳ج: معامل املدرستني -٦٤



   ۶۱ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
بر روايت  جا اينپس در ). هاست نباشند و علی بن ابيطالب از آ حمدث می رسول خدا 

  )٦٦().کنيم مفيد و صدوق تکيه می
  :جواب شبهه

نقل کرده است، عبارت » خصال«و در » عيون االخبار الرضا«شيخ صدوق در  چه آن
از حممد بن يعقوب کلينی از ابو علی اشعری از  حممد بن علی بن ماجيلويه : (است از

خشاب از علی بن مساعه از علی بن حسن رباط از  حسين ابن عبيد اهللا از حسن بن موسی
شنيدم که  از امام حممد باقر : کند که گفت میپدرش از ابن اذينه از زرارة ابن اعين نقل 

اند و علی  حمدث  که مهگی بعد از رسول اهللا ما مهان دوازده امام از آل حممديم: فرمودند
  )٦٧(.)هاست از آن  طالب ابیبن 

ابوالقاسم از حممد بن يعقوب از علی اشعری از : (يخ مفيد عبارت است ازاما روايت ش
از حسن ابن موسی خشاب از علی ابن مساعه از علی ابن حسن رباط از » حسن ابن عبيد اهللا«

که از  میدوازده اما: شنيدم که فرمودند از امام حممد باقر : عمر ابن اذينه از زراره نقل کرد
اند، علی ابن ابيطالب و يازده نفر از فرزندانش، در حالی که  ی حمدثآل حممد هستند مهگ

  )٦٨(.)باشند درود خدا بر آن دو باد میرسول اهللا و علی ابن ابيطالب دو پدر ايشان 
از حممد ابن يحيی از عبد اهللا ابن حممد از خشاب از حسن ابن ( :حال روايت شيخ طربسی

 ذينه از زراره نقل کرد، او گفت از امام حممد باقر مساعه از علی بن حسين رباط از ابن ا
اند و از فرزندان رسول  وازده امام خواهد بود، مهگی حمدثاز آل حممد د: شنيدم که فرمودند

دو پدر ايشان  و علی ابن ابيطالب  طالب، پس رسول اهللا  و علی ابن ابی اهللا 
  )٦٩(.)باشند می

  :چند نکته را بايد در نظر گرفت

                                                                                                                                                   
 .۶۵ – ۶۶ص  ۱ج: بدری سيد سامی -شبهات وردود  -٦٥
 .۲۲۸ – ۲۲۹ص : شيخ لطف اهللا صافی -حملات  -٦٦
 .۴۸۰ص: شيخ صدوق -، خصال ۶۰ص ۲ج: شيخ صدوق -   ر الرضاعيون أخبا -٦٧
 .۳۴۷ص ۲ج: شيخ مفيد -اإلرشاد  -٦٨
 .۱۷۱ص ۲ج: شيخ طربسی -إعالم الورى بأعالم اهلدى  -٦٩
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نقل کرده » الکافی«کنند با روايتی که کلينی در  میوايتی که صدوق و مفيد آن را نقل ر
کند از  میکلينی در کافی نقل  چه آن. متفاوت است، اختالف سند نيز بر اين مدعا داللت دارد

حممد بن يحيی است ولی صدوق و مفيد اين روايت را از کلينی از ابی علی اشعری نقل 
 -کنونی را بپذيريم» عيون«و » خصال«های نوشته شده در  واهيم روايتاگر خب-کنند،  می

ن است که کلينی روايت را يک مرتبه از ابو علی اشعری شنيده است و يک مرتبه از اي  هنتيج
کنند که با ديگری تفاوت دارد و شايد  میحممد ابن يحيی، هر کدام از طريقی روايت را نقل 

مهان سبب روايت حممد ابن يحيی را در کتابش آورده ولی روايت  يافته و به ای هکلينی قرين
 .ديگر را نياورده است

 اند هن دو گمان کرداي  ه، زيرا واضح است کاند هبنابراين عسکری و صافی دچار توهم شد
است، در نتيجه اعتراضشان » الکافی«روايت نقل شده توسط صدوق و مفيد مهان روايت در 

ن روايت از اي هان کردن ندارد، زيرا اعتراضشان زمانی ارزش دارد کباطل است و ارزش بي
» الکافی«در  که اينهای خمتلف دليلی است بر  نقل شده باشد، پس نقل قول» لکافیا«کتاب 

دانيم عسکری  که می با اين. اشتباه واقع شده که مسبب اين اشتباه نسخه برداران هستند
کند، پيش از اين  بيان می» الکافی«ای واقع شدن اشتباه در اش را به عنوان شاهد مثالی بر گفته

سندها  که اينهای حديثی اشتباهاتی وجود دارد و با  در نسخه برداری کتاب: (گويد سخن، می
چه  پی در پی آمده است طبق آن» اهل بيت تا خود رسول خدا«در جوامع حديثی در مکتب 

های حديثی خود  رس اهل تسنن که بعضی کتابم، اما فقيهان اين مکتب بر خالف مدااي هديد
هايشان قلمروی را  ، و برای عقلاند هرا صحيح ناميدند هيچ جامع حديثی را صحيح نشمرد

و بلکه در کتب جامع خود، هر  اند هرا نبست  و در هيچ زمانی درب حبث علمی اند هتعيين نکرد
ها سر فرود  ن بررسیاي  هبر نتيجکردند، و در برا حديث را بر قواعد درايت احلديث عرضه می

رخ   دانند راويان حديث از فراموشی و اشتباهی که برای هر غير معصومی آوردند زيرا می می
چه امروزه با آن مواجهيم، اشتباهاتی است که در مشهورترين  آن. اند هداده در امان نبود می

  )٧٠(.)...رخ داده است» الکافی«عنی کتاب ي  هکتاب شيع

                                                
 . ۲۶۱ص ۳ج: سيد مرتضى عسكری - معامل املدرستني  -٧٠



   ۶۳ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
و دقيقاً با مهان لفظی که در آن آمده نقل شده » الکافی«يت طربسی از کتاب ولی روا

دامن عسکری چگونه از اين مطلب غافل شده است و چنين گفتاری از او سر زده  یاست، من
  است؟

های شيخ صدوق و شيخ مفيد خصوصاً  ر از شک باشيم، شک در روايت کتاباگر ناچا
زيرا اين معنا را به ذهن شک . ن دو روايت، سزاوارتر استبعد از دقت در اختالف متنی بين اي

متوجه داللت اين روايت بر  -ها و شايد روايت کننده-کند که نسخه بردارها  میکننده القا 
، و چون در ذهنشان ثابت شده بود که امامان دوازده نفرند، هر کسی به اند هامام سيزدهم شد

. ر داده است، در نتيجه اختالف روايت پديد آمدروش خود عبارت موجود در روايت را تغيي
کند اين بود که راويان  میها در ذهن داشتند و سخن ما را تأييد ديگر که نسخه بردار ای همسال

کردند عباراتشان معنا را اشتباه  میکنند، به مهين دليل گمان  میحديث، آن را نقل به معنی 
کردند اشتباه است قوت  میگمان  چه آنالح رسانده است، در نتيجه، انگيزه شان برای اص

  .يافت می
نسخه : (د، زيرا اگر بگويندتواند معکوس باش میادعای عسکری و صافی : به عبارتی ديگر

، و دليلش اختالفی باشد که خصوصاً روايت )اند هکرد» الکافی«ها خطايی را وارد کتاب بردار
شکل داشته  به اينها را  يقاً عکس ادعای آنتوانيم دق می مفيد با روايت کافی دارد، ما نيز

دهد که دستی بازيگر به کتاب شيخ مفيد  می اختالف روايت مفيد با روايت کافی نشان: باشيم
گيرد، و طبق  میبا اين سخن، ادعا در مقابل ادعا قرار . دراز شده است، و تغييراتی داده است

. ادعا بر ديگری، خود نيازمند دليل استآن چه معروف است، برتری دادن هر کدام از اين دو 
فقط ادعايی است که حمتاج دليل  ها آنهای  بريم که گفته میچه گذشت پی  بنابراين از آن

  .است
چه در ذهن ما ثابت است، بلکه آن چه  دليل ما اين است که آن: گفته شودممکن است 

امام هستند، و هر چه خمالف آن  تقريباً مهه بر آن اتفاق نظر دارند اين است که امامان دوازده
  .باشد به ناچار باطل است

بايد منشأ امر ثابت در ذهن و امر امجاعی در روايات باشد، پس تکيه  :جواب اين است
گاه ما داللت روايات بر آن است، در حالی که روايات تنها بر آن داللت ندارد، بلکه هم بر 

ير يا زيادی، از بسياری از مردم پنهان باشد، آن و هم بر غير آن داللت دارد و وقتی اين غ
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ها هستند که  اين ذهن: که معنی حقيقيش اين استپنهان بودنش به معنی نبودن آن نيست، بل
يک چيز، اين است  گيرند، آيا دليل ما بر وجود نداشنت یو روايات را در نظر من اند هدور شد

  ؟!خربيم که ما از آن بی
مجاعی نبودن بيش از دوازده نفر، دليلی نيست که ما را وادار بديهی است که ارتکازی و ا

شود در حالی که روايات داللت کننده بر زيادی، ارتکاز و  میبه رد آن کند، چگونه رد 
گذارد و کار آن فقط اضافه  میکنند، بلکه ارتکاز و امجاع را به حال خود  یامجاع را نقض من

تر و يکی  کی کوچکي  هاست بين دو روايت کو باز بديهی . کردن قسمتی جديد است
گيرد و به آن چيزی اضافه  میبر  تر را در تر، به طور کامل کوچک تر است و آن وسيع گسترده

  .دهد یکند تعارض يا تناقضی رخ من می
دو روايت متفاوت از حديث  ی هکنند بازگو کنند میآن چه شيخ صدوق و شيخ مفيد نقل 

و اشتراک اين دو روايت در بعضی از مضامينشان چيزی را تغيير  است،» الکافی«موجود در 
چنان که تفاوت مضمون در  دقت در تفاوت سند اين روايات، همدهد، خمصوصاً بعد از  یمن

شود، البته تا جايی که تعارضی  یبرخی جزئيات هم دليل بر دست برداشنت از بعضی روايات من
که داشتيم چنين تعارضی بين اين دو روايت وجود  ای هقوی وجود نداشته باشد، و طبق اشار

 .ندارد
کند بين اين دو روايت تفاوت وجود دارد، اين باشد که  میشايد يکی از چيزهايی که تأييد 

يعنی روايت کلينی در  ؛اين دو روايت را با هم آورده است» کشف الغمة«در کتاب » اربلی«
: او روايت را اين گونه نقل کرده است ؛استو روايتی که مفيد ذکر کرده » الکافی«کتاب 

وازده امام خواهد از آل حممد د: فرمود می  شنيدم امام باقر: از زراره نقل شده که گفت(
  )٧١(.)دو پدر ايشان هستند  و علی اند و رسول اهللا  بود، مهگی حمدث

دوازده : فرمود می شنيدم امام حممد باقر : زراره گفت: (چنين اين روايت را آورده هم
اند، علی بن ابيطالب و يازده تن از فرزندانش، و  مهگی از آل حممدند و مهگی حمدث امام،

  )٧٢(.)باشند میرسول اهللا و علی، دو پدر ايشان 

                                                
 .۳۱۱ص ۳ج: ابن أبی الفتح إربلی -كشف الغمة  -٧١
 .۲۴۶ص ۳ج: مهان -٧٢



   ۶۵ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
، آمدن اين روايت در مصادر معترب است، برخی از اين »الکافی«از مجله مؤيدات روايت 

 به اينروايت ) بصائر الدرجات(ارند مانند کتاب قدمت بيشتری د» الکافی«مصادر از کتاب 
عبداهللا از حسن ابن موسی خشاب از ابن مساعه از علی ابن حسين رباط از ابن : (شکل آمده

که از آل حممدند مهگی  میدوازده اما: فرمود می شنيدم امام باقر : کند میاذينه از زراره نقل 
دو پدر  هستند، پس رسول اهللا و علی  و علی  حمدثند و از فرزندان رسول اهللا 

 الرمحن بن زيد درحالی که از طرف مادر برادر علی ابن احلسين  عبد. باشند میايشان 
بر ران او ضربه زد و  گويد امام حممد باقر  میکند و  میشد اين حديث را نقل  میحمسوب 

 )٧٣(.)ستها آنات يکی از  آگاه باش که برادر مادری: فرمود
نوشته شيخ طوسی » الغيبة«يگر از مصادر معتربی که حديث را نقل کرده کتاب يکی د
مجاعتی از طريق گروهی از يارامنان به من : (شکل آمده است به اينروايت  جا آناست، در 

خرب دادند و ايشان از حممد بن يعقوب و او از ابی علی اشعری و او از حسين بن عبد اهللا و او 
اب و او از حسن ابن مساعه و او از علی ابن حسن رباط و از ابن اذينه از حسن ابن موسی خش

ند و که از آل حممد میدوازده اما: فرمود شنيدم امام حممد باقر : کند میو او از زراره نقل 
باشند، پس  می طالب  و فرزندان علی ابن ابی فرزندان رسول اهللا ] از[مهگی حمدثند 

  )٧٤(.)ر ايشان هستنددو پد رسول اهللا و علی 

 :من و دوازده نفر از فرزندامن
حممد ابن يحيی : (آن را آورده است» الکافی«در خصوص حديث زير که کلينی در کتاب 

از حممد ابن امحد از حممد ابن احلسين از ابی سعيد عصفوری از عمرو ابن ثابت از ابی جارود از 
من و دوازده نفر از فرزندامن به مهراه : فرمود رسول اهللا : کند مینقل  امام حممد باقر 

ما ثابت گشت از  ی ههای آن، زمين به واسط ها و کوه تو ای علی تکيه گاه زمينيم، يعنی ميخ
اهل خود را فرو برد، پس وقتی آن دوازده نفر از فرزندامن بروند زمين اهل خود را فرو  که اين

  ).دشو یخواهد برد و هيچ مهلتی به آنان داده من

                                                
 . ۳۴۰ص: حممد بن حسن صفار -درجات بصائر ال -٧٣
 .۱۵۱ – ۱۵۲ص : شيخ طوسی -الغيبة  -٧٤
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هم بر مرد و هم بر زن منطبق است، بنابراين » ولد«لفظ : (گويد میسطرها  ی هنويسند
  ).باشد میداخل در اين دوازده فرزند  فاطمه 

تکيه گاه زمين و «کند از مجله  میهايی در سياق کالم آمده که فقط داللت بر امامت  لفظ 
ا خود را به ي  هاز اين مساله غافل شد او يا کامالً» برد میاگر بروند زمين اهل خود را فرو 

صادر شود  ها آناز  میاست که اگر کال ای هدامن اين چه منطق دو گان یغفلت زده است، من
  .شنيدنی است ولی از غيرشان شنيدنی نيست

) پنجمين نفر از نسل هفتمين نفر از فرزندان رسول اهللا( تعبير ی هقبل از اين، او دربار میک
ات قبول است، ولی  مان است، و ما هم گفتيم اين گفتهن تعبير فقط شامل امااي  هگفته بود ک

شود خواه تکرب حقير تو بپذيرد يا نپذيرد، اما  میمهراه وجود قرينه، معنی منصرف به امامان 
و » تکيه گاه زمين«معنی  که به اينوجود داشته باشد قائل شده  ای هقرين که ايناکنون بدون 

ها روايت اين دو  شود در حالی که ده میشامل غير امامان نيز » برد میرا فرو زمين اهل خود «
  .های مردان به کژی رفته است سبحان اهللا عقلمعنا را فقط برای امامان بيان کرده است، 

را  ها آن های سيد عسکری است، و بنده نيز قبالً هايش بر گرفته از گفته گفته ی هو اما بقي
  :ام در آن کتاب نوشته چه آنام، اين مشا و  رد کرده» الثنی عشر اماماًبعد ا ما« در کتاب

کتاب » كتاب احلجة«از  ۱۸و  ۱۷حديث مشاره ( :گويد سيد عسكري درباره آن می(
درباره أيب سعيد )  ه ۱۵۰: ت: (را کلينی از أيب سعيد عصفري نقل کرده است» الکافی«

عباد أبو : درباره او چنين گفته است» تالفهرس«عصفري جستجو کرديم و ديديم شيخ در 
سعيد عصفري كتابی دارد و اين خرب را گروهی به ما دادند به نقل از تلعكربي و او از ابن مهام 

أيب مسينه و او نيز از أيب سعيد عصفري که  علیو او از حممد بن خاقان دي و او از حممد بن 
  .نام او عباد است
ست، أبو احلسن أمحد بن حممد بن عمران از حممد بن مهام از او فردی كويف ا: جناشي گفت

درباره کتاب . أبو جعفر حممد بن أمحد بن خاقان دي از أبو مسينه از كتاب عباد به ما خرب داد
عباد عصفري أيب سعيد : گويد اش می درباره» الذريعة«م و ديديم صاحب وی جستجو کردي

ن اصل و اصل اي هز اصول موجود است، ديديم دربارکی اي  هكويف يک کتاب اصل داشته ک
از کتاب وزير منصور بن احلسن آيب برداشته است، او نيز کتاب  ای هنسخ: گويد حمفوظ می



   ۶۷ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
خود را از کتاب اصل حممد بن حسن قمي بازنويسی کرده که او آن را از أيب حممد هارون بن 

  .روايت کرده است  ه ۳۷۴موسى تلعكربي در سال 
ديم شيخ نوري در مستدرک خود درباره اصل أيب سعيد با متام تفاصيلش حتقيق کرده و و دي

و زندگی نامه کند،  در آن نوزده حديث وجود دارد، سپس احاديثش را توصيف می: گويد می
خطی  ای هو از کتاب اصل عصفری نسخ .کند های خمتلف رجالی بيان می ابی سعيد را از کتاب

در کتاخبانه » الذريعه«و کتاب » املستدرک«ن توصيفاتی که در کتاب يافتيم دقيقاً با مها
ما . »اصول چهارصدگانه«به نام  ای همرکزی دانشگاه ران آمده است، البته در ضمن جمموع

اصل عصفری را با هم مقايسه کرديم و در پی اين مقايسه » الکافی«دو حديث موجود در 
حممد بن حيىي از حممد بن أمحد  -۱۷: »الكايف«در : حديث هفدهم –أ : ن قضيه شديماي همتوج

 از حممد بن احلسني از أيب سعيد عصفري از عمرو بن ثابت از أيب اجلارود از امام حممد باقر 
از فرزندامن و تو ای  دوازده نفرمن و : فرمودند رسول اهللا : کند، ايشان فرمودند نقل می

خداوند به وسيله ما زمين را نگه داشته  –ها  ها و کوه خيعين مي - تکيه گاه زمين هستيم  علی
برد، و  گاه که دوازده نفر از فرزندامن رفتند زمين اهلش را فرو می است تا اهلش را فرو نربد، آن

  .شود هيچ مهلتی به آنان داده منی
 اجلارود از امام حممد باقر عباد از عمرو از أيب : شکل آمده به اينو در أصل عصفري 

تکيه  از فرزندامن به مهراه تو يازده نفرمن و  :فرمودند رسول اهللا : کند که فرمود نقل می
زمين را نگه داشت تا اهل خود را ] خدا با ما[ -ها  کوه] و[ها  يعين ميخ - گاه زمين هستيم 

ن داده برد و مهلتی به آنا میفرو نربد، وقتی يازده نفر از فرزندامن رفتند زمين اهل خود را فرو 
  .شود یمن

وجود دارد به هر دو حنوش حتريف شده است چه » الکافی«که در  ای هنسخ: نتيجه مقايسه
و روايت وارد شده در اصل عصفری » االثنا عشر من ولدي«و چه » اثين عشر من ولدي«

و آن شخصی که کلينی » األحد عشر من ولدي« و » أحد عشر من ولدي«و : صحيح است
  )٧٥(.)کند نقل میروايت را از او 
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اشتباه صورت گرفته است » الکافی«بنابراين، نظر سيد عسكري اين است که در کتاب 
تفاوت ) يا عصفوري طبق سند كليين(زيرا روايت موجود در آن با روايت موجود در عصفری 

  .دارد
  :جواب شبهه

 وجهیاگر کلينی روايت را از اين کتابِ اصل نقل کرده بود، امکان داشت اين شبهه 
داشته باشد، اما طبق سند روايت، آن را از کتاب مورد نظر نقل نکرده است، زيرا کلينی 

حممد بن حيىي، از حممد بن أمحد از حممد بن حسني از أيب : (کند روايت را با اين سند نقل می
در صورتی که اگر از . سعيد عصفوري از عمرو بن ثابت از أيب جاورد از امام حممد باقر 

کتاب اصل نقل کرده بود بايد در باالی ليست سند، نام ابو سعيد عصفری يا عصفوری قرار 
بود، زيرا در اين حالت،  مهان سند کتاب اصل عصفری می» الکافی«داشت، و نيز بايد سند  می

ک ي  هن شبهاي  هروشن است ک بنابراينکافی از کتاب اصل ياد شده نقل روايت کرده است، 
هيچ ارزشی ندارد، پس کلينی از کتاب اصل عصفری نقل نکرده است، بلکه با توهم است که 

  ).چند واسطه از شخص عصفری روايت منوده است

  :از فرزندامن دوازده فرمانده خواهند بود
: فرمود امام حممد باقر : (آورده است» الکافی«در خصوص حديثی ديگر که کلينی در 

و  فهميدهنده از فرزندامن خواهند بود، مهگی جنيب و دوازده فرما: فرمودند رسول اهللا 
قائم به حق است تا آن را پر از عدل و داد کند مهان گونه که پر از ستم  ها آنحمدثند، آخرين 

عسکری سخنی به ميان آورد از که از سيد  سطرها بدون آن ی هنويسند ، دوباره)شده است
ما بعد «های عسکری را قبالً در کتاب  فتهکند، و چون دروغ بودن گ میهايش برداشت  گفته

  :کنم میآن چه را گفته بودم نقل  جا اينثابت کرده بودم، در » اإلثين عشر إماماً
  : آمده است» الكايف«در : حديث هجدهم: گويد عسكري می(

نقل کرده  از امام حممد باقر ) به صورت مرفوعه(با اين سلسله سند، أيب سعيد  -۱۸
 دوازده فرمانده از فرزندامن خواهند بود، مهگی جنيب :فرمودند  ول اهللارس: که فرمود

دارد زمين را از عدل پر  میها قائم است که حق را به پا  حمدث و فهميده هستند، آخر آن
  .گونه که از ستم پر شده است کند مهان می



   ۶۹ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
کند که  می نقل آن را از امام حممد باقر ) به صورت مرفوعه(عباد : و در اصل عصفری

خواهند  فهميدهاز فرزندامن يازده فرمانده جنيب و حمدث و  :فرمودند  رسول خدا: فرمود
چنان که از  کند آن میها قائم و برپا کننده حق است، زمين را پر از عدل و داد  بود، آخرين آن

  .ستم پر شده است
چه در اصل  ولی آن حتريف است) إثنا عشر(» الکافی«عبارت موجود در : مقايسه ی هنتيج

و اين نيازی به توضيح و استدالل ندارد؛ زيرا کلينی . آمده درست است) أحد عشر(عصفري 
کند و ما يقين داريم که اشتباه صورت  اين حديث را از اصل عصفری نقل می» الکافی«در 

ه لفظی که در سلسله سند دو حديث آمد. گرفته از جانب قلم نسخه برداران حديث بوده است
او در . باشد، او راوی اين کتاب اصل از عباد عصفری است است به نقل از تلعکربی می

صورت ه عباد، ب: (گويد و در سند حديث دوم می) عباد(گويد  ابتدای هر دو روايت می
  )٧٦(.)آمده است» الکافی«چه که هم در کتاب اصل و هم در نسخه  طبق آن) مرفوعه

  :جواب شبهه
مهان جواب  گذشته است، و جوابش نيز دقيقاً ی هقاً مضمون شبهمضمون اين شبهه دقي

کند بلکه از  باشد، زيرا آن گونه که عسکری پنداشته است، کلينی از اصل عصفری نقل منی می
تر از اين  ، به سند روايت قبل)وبا مهين سند(... کلينی  ی هکند، و گفت شخص عصفری نقل می

حممد بن حيىي از حممد بن أمحد از حممد بن احلسني از : (تروايت اشاره دارد و آن سند اين اس
  ).…کند نقل می أيب سعيد عصفوري از عمرو بن ثابت از أيب جارود از امام حممد باقر 

دالئل «اسم است، روايتی که از کتاب  گويد ايمان در گرو شناخنت میسطرها  ی هنويسند
ن بايد بفهمد که حد واجب د، ولی او االمهين معنی داللت دارنقل کرده، بر » االمامة

شناخت، شناخنت امام زمان است، زيرا هر کسی مبيرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ 
  .جاهليت مرده است
دهم که اصل دين فقط  میسپس به تو خرب ... (: نقل شده که فرمود از امام صادق 

است، و او امام اهل هر زمان است، هر  يک مرد است، اين مرد مهان يقين است و مهان ايمان
کسی او را بشناسد خدا و دين خدا را شناخته است، و هر کسی او را انکار کند خدا و دينش 
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را انکار کرده است، هر کسی او را نشناسد به خداوند و دينش جاهل است، و خداوند و دين 
ه شناخت اين مردان، مهان دين چنين است ک شناسد، اين یو شرايعش را کسی غير از اين امام من

  )٧٧().اخل ...خدای عز و جل است
داند ممکن است بر اساس آن  یداند، و من یاش حدود آن را من است که گوينده ای هاين شبه

  .است  میاين شبهه قدي :گويم میايمان خارج شوند،  ی هاز مؤمنين از داير بسياری
در امامت  صادق بود مردم بعد از امام اگر خرب دوازده امام درست : گويند زيديه می(

که برخی از شيعيان قائل به امامت عبداهللا و برخی به امامت امساعيل و  جا آنکردند تا  شک منی
را مورد  کی از شيعيان عبداهللا پسر امام صادق ي  هبرخی سرگردان شدند تا جايی ک

ت خارج شد در حالی که خواست را در نزد او نياف چه می آزمايش قرار داد و وقتی آن
پس به کجا برويم؟ به گروه مرجئه بپيونديم؟ يا به گروه قدريه؟ يا به گروه حروريه؟ : گفت می

نه مرجئه و نه قدريه و نه : اين سخن را از او شنيد و اينگونه پاسخ داد امام موسی کاظم 
  .حروريه بلکه بايد به سوی من بياييد

عبداهللا در مسند  که اينتوان از چند جهت باطل مشرد، يکی  ببينيد خرب دوازده امام را می
امامت قرار گرقته بود، دوم شيعيان به سوی عبداهللا رفتند، سوم پس از آزمودن وی سرگردان 

آنان را  دانستند امامشان چه کسی است تا وقتی امام موسی کاظم  ماندند، چهارم آنان منی
الی که قبل از مرگش قرآن بر قيه آنان مرده بود در حبه خود فراخواند در اين هنگام زراره ف

خداوندا (» اللهم إين أئتم مبن أثبت إمامته هذا املصحف«: اش بود و اين سخنان را گفت سينه
به آنان ) اثنی عشريه(پس ما ). دامن ن قرآن امامتش را اثبات کند امام میاي  همن آن کسی را ک

ادعا نداريم که شيعيان در  جا اينارزشند و فريبند، ما در  بیاين سخنان مهه : گوييم می) زيديه(
خرب داد بعد از  رسول اهللا : شناختند بلکه گفتيم هايشان می اين زمان دوازده امام را با نام

هايشان  ن حديث را مهراه ناماي  هاو دوازده امام خواهد بود که جانشينان اويند، علماء شيع
ها يک نفر يا دو نفر يا بيشتر اين حديث را  ممکن است در بين آن در حالی که اند هروايت کرد

اش از دنيا رفت ولی  اما زراره قبل از بازگشت منايندهنشنيده باشند و اين انکار ناپذير است، 
نشنيده بود زيرا اين خرب عذر را از او گرفته بود  هرگز نص صريحی بر امام موسی کاظم 
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» اللهم إين أئتم مبن يثبت هذا املصحف إمامته«: ر داده و گفتپس قرآن را بر سينه خود قرا

، آيا فقيه متدين وقتی امر )دامن ن قرآن امامتش را اثبات کند امام میاي  هخداوندا من کسی را ک(
زراره به امر : کند؟ زيرا نقل شده کند و مانند زراره عمل می شود چنين می دچار اختالف می

کاظم را به سوی امام موسی » عبيد«عمل کرده بود و فرزندش و امامتش  موسی کاظم 
 که  فرستاد تا بداند آيا برای او جائز است امامتی را که از آن خرب دارد منايان کند يا اين

تر و به معرفتش  اين مسأله به بزرگی زراره نزديک تقيه را پيش بگيرد و آن را خمفی نگاه دارد،
  )٧٨(.)سزاوارتر است

 دانستند، آيا اين نا یرا من های دوازده امام  شيعيان نام ی هشيخ صدوق مه ی هطبق گفت
کند چه  یکرد؟ طبيعتاً آنان را خارج من میايمان و تشيع خارج  ی هآگاهی، آنان را از داير

  .سطرها بپسندد چه نپسندد، برای آنان شناخت امام زمان خودشان کافی است ی هنويسند
  :خواهد بود بعد از ما دوازده وصی

برنامه قريش چنني بود : كند كه گفت ابان از سليم از سلمان نقل مى: (روايت زير ی هدربار
ديدند سخن خود را قطع  نشستند و مردى از اهل بيت را مى كه هر گاه در جمالسشان مى

 مثل حممد در ميان اهل بيتش«: يك بار كه كنار هم نشسته بودند يكى از آنان گفت. كردند مى
. رسيد اين خرب به پيامرب  !!!» مانند درخت خرماىي است كه در زباله داىن روئيده باشد

سپس . آن حضرت غضبناك شد و به منرب رفت و بر فراز آن نشست تا مردم مجع شدند
. تو پيامرب خداىي: گفتند اى مردم، من كيستم؟: برخاست و محد و ثناى اهلى جبا آورد و فرمود

، و حضرت »رب خدامي، و من حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم هستممن پيام« :فرمود
رسيدند، خلقت اهل بيت و نسبشان را بيان » نزار«چنان نسب خود را ذكر كردند تا به  هم

دو هزار سال  -بدانيد كه من و اهل بيتم نورى بودمي كه در پيشگاه خداوند: سپس فرمود. کرد
گفت  مى  و چنني بود كه وقىت آن نور تسبيح . حضور داشتيم -دكه آدم خلق شو قبل از آن

وقىت خداوند آدم را خلق كرد آن نور را در صلب او . گفتند مالئكه به تسبيح آن تسبيح مى
سپس آن را در صلب نوح در كشىت . قرار داد، و سپس آن را در صلب آدم به زمني فرستاد

چنان در  سپس خداوند ما را هم. تش پرتاب كردبعد آن را در صلب ابراهيم به آ. محل منود
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ترين  ن معادن از نظر اصالت و با كرامتكه ما را از تري كرد تا آن هاى حمترم منتقل مى صلب
 ها آنطورى كه هيچ كدام از ه ها از نظر رشد، از بني پدران و مادران خارج ساخت، ب مكان

دانيد كه ما فرزندان عبد املطلب سادات ب. صورت زنا با يك ديگر مالقات نداشتنده هرگز ب
خداوند . من و على و جعفر و محزه و حسن و حسني و فاطمه و مهدى: اهل شت هستيم

بدانيد كه خداوند نظرى به اهل زمني منود و . حممد و علی و امامان را به عنوان حجت برگزيد
نوان فرستاده و پيامرب مبعومث عه يكی از آن دو منم كه ب: از بني آنان دو مرد را انتخاب كرد

و به من وحى كرد كه او را برادر و دوست و وزير و . منود، و ديگرى على بن اىب طالب است
هر . بدانيد كه او صاحب اختيار هر مؤمىن بعد از من است. ی خويش قرار دهم وصيم و خليفه

كند خدا با او دمشىن كس او را دوست بدارد خدا او را دوست دارد، و هر كس با او دمشىن 
او بعد از من قوام زمني و . دارد دارد و جز كافر مبغوض منى او را جز مؤمن دوست منى. كند مى

يريدونَ ليطْفؤا ﴿ .تقواى خداوند و ريسمان حمكم اوست ی هاو كلم. باعث آرامش آن است
كَرِه لَو و ورِهن متاهللا م و هِماهللا بِأَفْواه ورون نرخواهند نور خدا را با دهانشان  مى( )٧٩(.﴾الْكاف

  )رساند اگر چه كافران را خوش نيايد خاموش كنند وىل خداوند نور خود را به كمال مى
انتخاب منود، و  دوازده وصى از اهل بيتمبدانيد كه خداوند نظر دومى منود و بعد از ما،  

ى پس از ديگرى مثل ستارگان در آمسان هستند آنان يك. شدگان امتم قرار داد آنان را انتخاب
 ی هكنند آنان امامان هدايت  .كند اى غايب شود ستاره ديگرى طلوع مى كه هر گاه ستاره

تفاوتی كساىن كه ايشان را رها  بی كساىن كه بر آنان حيله كنند، و ی هاند كه حيل هدايت شده
، و شاهدان او بر خلقش، و زمني هاى خداوند در آنان حجت .زند كنند به آنان ضرر منى

هر كس از آنان . هاى حكمتش هستند كنندگان وحيش و معدن داران علمش، و بيان خزانه
اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است و هر كس از آنان سرپيچى كند معصيت خدا كرده 

ر من وارد شوند تا در حوض كوثر ب از قرآن جدا منى. آنان با قرآن، و قرآن با آنان است. است
و اين را  .پروردگارا شاهد باش، پروردگارا شاهد باش. پس حاضران به غائبان برسانند. شوند

  )٨٠().سه مرتبه فرمودند

                                                
٧٩- ۸: صف. 
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به گمان - وجود دارد زيرا ئیدر اين روايت خطا: (گويد میسطرها چنين  ی هنويسند

  :آورد میرا  ، روايت بعدی)اين روايت با تفصيلی بيشتر در کتاب سليم آمده است -خودش
  
مثل حممد فقط «: گذشتم كه به من گفت روزى از كنار صهاكى مى :فرمود على (

آمدم و اين مطلب  نزد پيامرب  !»اى روييده باشد مثل درخت خرماىي است كه در حمل زباله
خاطر غضىب كه از ه انصار ب. حضرت غضب كرد و با مهان حال غضب بر منرب آمد. را گفتم

چه شده است «: حضرت فرمود. يدند دهشت زده شدند و غرق در اسلحه آمدندآن حضرت د
در فضيلت آنان  چه آنكنند؟ در حاىل كه  اقوامى را كه مرا در مورد خويشاوندامن سرزنش مى

ها را  خدا به ايشان اختصاص داده كه بدي چه آنخدا ايشان را فضيلت داده و  که اينام و  گفته
برترين  ی هباررا در چه آنچنني  هم اند هرا پاك گردانيده است را از من شنيداز ايشان برده و آنان 
خداوند او را بدان اختصاص داده و او را  چه آن ايد از ام شنيده گفته ها آناز اهل بيتم و ترين 

هاى او در راه آن، و  اكرام منوده و تفضيل داده مانند سبقت او در اسالم و گرفتاري
بعد از . كه او نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسى است ا من و اينخويشاوندى او ب

روييده در زباله دان  خرمايیكنيد مثل من در اهل بيتم مهچون درخت  اين مهه، گمان مى
بدانيد كه خداوند خملوقاتش را آفريد و آنان را به دو گروه تقسيم منود، و مرا در ترين  !است؟

ها و قبايل و  پس يك فرقه را به سه گروه تقسيم كرد كه از شعبهس. دو گروه قرار داد
را هم به  ها آنسپس . ار دادها قر ها و قبيله شد، و مرا در ترين شعبه هاىي تشكيل مى خاندان

 :قرار داد، و اين مهان كالم خداوند است كه ها ناىي تقسيم كرد و مرا در ترين خاندها ناخاند
اين آيه درباره اهل  )٨١(. ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت و يطَهركُم تطْهِرياً﴾﴿إِنما يرِيد اهللا

بدانيد كه خداوند  .بيت من و عترمت و خودم و برادرم على بن اىب طالب حتقّق پيدا كرده است
رد و برادرم سپس نظر ديگرى ك. نظرى به اهل زمني كرد و مرا از ميان ايشان انتخاب كرد

على و وزير و وصيم و جانشينم در امتم و صاحب اختيار هر مؤمىن بعد از مرا انتخاب كرد، و 
عنوان برادر و ه راهنما مبعوث كرد و به من وحى منود كه على را ب عنوان رسول و نىب وه مرا ب

  .وىل و وصى و خليفه در امتم بعد از خود قرار دهم
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هر كس او را يارى كند خدا او را . هر مؤمىن بعد از من است بدانيد كه او صاحب اختيار
دارد، و هر كس او را دوست  كند، و هر كس با او دمشىن كند خدا او را دمشن مى يارى مى

جز . دارد دارد، و هر كس او را مبغوض بدارد خدا او را مبغوض مى بدارد خدا او را دوست مى
و   او سرپرست زمني بعد از من. دارد ا مبغوض منىمؤمن او را دوست ندارد و جز كافر او ر

خواهيد نور خدا  آيا مى. تقواى خداوند و ريسمان حمكم اهلى است ی هباعث آرامش آن و كلم
رساند اگر چه مشركان را خوش  را با دهانتان خاموش كنيد؟ خداوند نور خود را به ايت مى

كه نور خود  گذارد تا آن وش كنند، وىل خدا منىخواهند نور برادرم را خام دمشنان خدا مى. نيايد
  . خدايا بر اينان شاهد باش. اى مردم، حاضران مشا سخن مرا به غائبان برسانند. را كامل منايد

ها دوازده جانشني از اهل بيتم  مى منود و بعد از من از ميان آناى مردم، خداوند نظر سو
يازده امام يكى پس از ديگرى بعد از برادرم . انتخاب كرد كه آنان برگزيدگان امتم هستند

مثل آنان مثل . گريد دست مىه باشند كه هر يك از دنيا برود يكى از آنان خالفت را ب مى
كند، چون آنان  اى غروب كند ستاره ديگرى طلوع مى ستارگان در آمسان است كه هر ستاره

تفاوتی  ه با ايشان مكر كنند و بیكساىن كاى هستند كه حيله  شده كننده هدايت  امامان هدايت 
رساند، بلكه خداوند به كساىن كه با ايشان  آنان كه ايشان را رها كنند به ايشان ضررى منى

هاى خداوند  آنان حجت. زند حيله كنند يا آنان را خوار كنند با مهان مكر و خوارى ضرر مى
ند خدا را اطاعت كرده و هر كس از آنان اطاعت ك. در زمني و شاهدان او بر خلقش هستند

آنان با قرآنند و قرآن با آنان . هر كس از ايشان سرپيچى كند از خدا سرپيچى كرده است
) كوثر(شود تا بر حوض من  شوند و نه قرآن از ايشان جدا مى است، نه ايشان از قرآن جدا مى

پسرم حسني و سپس پسرم حسن و سپس . ستها آناول امامان برادرم على ترين . وارد شوند
بعد . صلوات خدا بر آنان باد. سپس نه نفر از فرزندان حسني كه مادرشان دخترم فاطمه است

و عمومي محزة بن عبد   ، پسر عمومي و برادر برادرم جعفر بن اىب طالب)در فضيلت(از آنان 
دخترم . بدانيد كه من حممد بن عبد اهللا هستم و ترين انبياء و مرسلني هستم. املطلب است

زنان اهل شت است، و على و فرزندان او كه اوصيائند ترين اوصياء هستند،  ی هفاطمه سيد
  . هاى پيامربانند و دو پسرم آقاى جوانان اهل شتند و اهل بيت من ترين اهل بيت

اى مردم، اميدهاى مشا به شفاعت من هست، آيا اهل بيت من از آن حمرومند؟ هر كس كه 
كه شركى قائل شود  عبد املطلب به دنيا آمده باشد و خدا را با توحيد و بدون آن از نسل جدم
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. ها و كف درياها باشد عدد ريگه كنم، اگر چه گناهانش ب مالقات كند، او را وارد شت مى

اى مردم، اهل بيت مرا در حيات من و پس از من بزرگ بشماريد و ايشان را اكرام كنيد و 
براى احدى جايز نيست به احترام ديگرى از جايش برخيزد مگر براى . آنان را فضيلت دهيد

درب شت را بگريم و سپس پروردگار برامي جتلّى كند و من به  ی هاگر من حلق. اهل بيتم
: فرمود. دارم سجده در آمي و به من اجازه شفاعت داده شود هيچ کس را بر اهل بيتم مقدم منى

از : يك نفر از انصار برخاست و عرض كرد !من كيستم؟اى مردم، نسب مرا بگوئيد كه 
يا رسول اهللا، به ما خرب ده كه چه كسى در باره . برمي غضب خدا و رسولش به خدا پناه مى

و بدين وسيله به عترتش نيكى شده   اهل بيتت تو را اذيت كرده تا گردن او را بزنيم
د بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن من حمم«: نسب مرا اين گونه بگوئيد: حضرت فرمود.باشد
، و حضرت نسب خود را تا نزار ذكر كرد و بعد تا حضرت امساعيل بن ابراهيم خليل »هاشم

امي و نسل ما  بوده  من و اهل بيتم با طينت پاكى از زير عرش تا آدم: اهللا رساند و سپس فرمود
  )٨٢(). ]شده استهاى جاهليت به نسل ما خملوط ن ازدواج[اش نكاح بوده است  مهه

شود، آيا از  مین چه هوا و هوسی است که تبعيت اي هاست، بلک میدامن اين چه منطق عل یمن
درست است که شخصی بگويد اين روايت خطا دارد ولی آن روايت درست است  میحلاظ عل
توضيحی بدهد و دليلی بيان کند، بلکه چون اين روايت با مذاقش جور نيست و  که اينبدون 

  کی جور است؟ آن ي
ها او را  که دمشنی یاين روايت، با آن روايت تفاوت دارد و اين برای هر صاحب عقل سامل

کور نکرده باشد روشن است، تفاوت ميان اين دو روايت ترين شاهد است، ولی يکی بودن 
ما مثل حممد إال كمثل خنلة نبتت يف (سبب اين روايت با آن روايت که مهان قول قريش است 

رساند، و ممکن است اين کلمه به عنوان يک اهانت رايج  ی، يکی بودن اتفاق را من)كناسة
شده، بلکه سياق دو روايت، تعدد اين اتفاق را  میاز قريش صادر   نسبت به رسول اهللا

قريش هر وقت در يک جملس نشسته بودند و در آن (: رساند، سياق روايت اول اين است می
و در مهان حال يکی از . کردند میهای خود را قطع  ديدند، گفته میرا حال يکی از اهل بيت 

مثل حممد در اهل بيتش مانند خنلی است که در زباله دانی رشد کرده باشد، اين : گفت میآنان 
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رسيد و ايشان خشمگين شدند، سپس خارج شده و به منرب  مساله به گوش رسول اهللا 
روزی از کنار  :فرمود امام علی : (م اين استکه سياق روايت دو ، در حالی)رفتند

مثل حممد در اهل بيتش مانند خنلی است که در زباله : صهاکی گذر کردم و او به من گفت
 پيامرب . رفتم و اين مساله را نقل کردم دانی رشد کرده باشد، پس به نزد رسول اهللا 

در روايت اول ). منرب رفتندخشمناک شدند و در حالی که خشمناک بودند خارج شده و به 
رسد، ولی  می باشد، و اين مساله به رسول اهللا  میهايش در حال گفتگو  قريش در جملس

او چنين  کند میلعنت اهللا عليه عبور » صهاکی«از کنار عمر  در روايت دوم امام علی 
لعنت اهللا رفته و ايشان را از گفته عمر  نزد رسول اهللا  گاه علی  کند، آن میجسارتی 

رخدادها خمتلف شدند، سليم بن قيس نيز اين دو روايت را به  جا ايندر . سازد میعليه با خرب 
  .کند نه به عنوان يک روايت میعنوان دو روايت نقل 

دست آخر بايد گفت اگر ناچاريم بگوييم خطايی وجود دارد چرا نگوييم اين روايت 
  ؟مشکل دارد و ديگری ندارد

  :است  مسیحبر سنت  علی 
بن إبراهيم و او از حممد بن عيسى بن عبيد  علی: (کند میروايتی را نقل » الکافی«کلينی در 

شان اي  هکند ک مینقل  و او از حممد بن فضيل و او از أيب محزة و او از امام حممد باقر 
زده وصی را به سوی جن و انس فرستاد و پس از او دوا خداوند متعال رسول اهللا : فرمود

ای سنتی دارد و اوصيا  ، هر وصیاند هو برخی ديگر نيامد اند هآمد ها آنقرار داد، که برخی از 
و ايشان دوازده نفر بودند و اميراملؤمنين  هستند بر سنت اوصيا عيسی  بعد از حممد 

 ٨٣().نيز بر سنت مسيح است(  

                                                
  .۵۳۲ص ۱ج: شيخ كلينی -الكايف  -٨٣



   ۷۷ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
ای سنتی دارد، و  و هر وصیدوازده نفرند،  در اين روايت اوصيای پس از رسول اهللا 

 را دارند که دوازده نفر بودن است، ولی امير اين اوصيا سنت اوصيای حضرت عيسی 
نيز بر سنت عيسی است، بنابراين او خود از دوازده وصی نيست، بلکه مهراه او  املؤمنين 

کرده است و را از بقيه جدا  اين روايت در واقع علی . رسد میتعداد اوصيا به سيزده نفر 
  .او را از دوازده نفر استثنا کرده است

و پس از او دوازده وصی ( اين سخن امام حممد باقر : (گويد میسطرها  ی هولی نويسند
او ). معروف است چه آناولين دوازده وصی است طبق  املؤمنين  يعنی امير) قرار داده است

مردم او را دوست دارند تا  در اين است که به عيسی   کند شباهت علی میگمان 
 ی هوالدتش پنهان بوده، و نتيج که ايندهند و  میخدا قرار  ی هجايی که او را نازل منزل

  .امامان سيزده نفر نيستند که اينکند در  میهای خود را خالصه  گفته
سطرها بايد خواندن را به طرز صحيحی بياموزد، زيرا روايت  ی هنويسند: گويم می

، و اين يعنی هر وصی سنتی خمتص به خود دارد، و )ای سنتی دارد هر وصی و: (گويد می
خود،  عيسی اوصيای عيسی دوازده نفرند که هر کدام از اين دوازده نفر سنتی دارد، 

نيز بر سنت عيسی است، اکنون دوازده  سنتی دارد که اکنون ما سيزده سنت داريم، علی 
اگر . شود، پس اوصيا سيزده نفرند میک وصی ي  هوط بسنت ديگر باقی ماند که هر کدام مرب

 ؛فهمد پس سزاوار است که قلم را کنار بگذارد یسطرها چنين منطق آسانی را من ی هنويسند
  .اند هطبق يک ضرب املثل، برخی مردان فقط برای خوردن خلق شد

از  ن املؤمني سطرها نسبت به پنهانی بودن والدت امير ی هنويسند ی هگفت: سخن آخر
در کعبه صورت گرفت تا  شود چه رسد از عاقل، زيرا والدت علی  یديوانه هم صادر من

  .گويد میسطرها  ی هنويسند چه آنمهه از والدت ايشان آگاه شوند نه 

  :وقتی چهار اسم از امامان که از فرزندان من هستند، موافق شود
و او از پدرش و  امام صادق از : »اهلداية الكربى«درباره حديث وارد شده در کتاب 

و او از  املؤمنين  و او از امير و او از امام حسن  بزرگش امام حسين  او از پدر
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وقتی چهار نام از امامان که فرزندان منند موافق : (کنند که فرمودند مینقل   رسول اهللا
  )٨٤().کشند میشود، چهارمين آنان قائم آرزو شده است که انتظارش را 

در اين روايت خطا صورت گرفته است، و صحيحِ آن  قطعاً: (گويد میسطرها  ی هندنويس
روايت شده است خرب واحد است و فقط يک  چه آنآمده است زيرا » دالئل اإلمامة«در کتاب 
  ).سند دارد

» اهلداية الكربى«است، ولی صاحب کتاب ) حممد بن سنان(حمل تالقی هر دو سند  :جواب
با چند واسطه از او نقل » دالئل اإلمامة«که صاحب  کند، در حالی میاو نقل با يک واسطه از 

  :طور که خواهد آمد کند، مهان می
  :دالئل اإلمامة -الف

وقتی سه نام از امامان که : شان فرمودنداي  هنقل شده ک و با اين سند از رسول اهللا (
ن، چهارمين آنان قائم مؤمل حممد و علی و حس: شکل پی در پی شود به اينفرزندان منند 

: سندی است که در روايت قبل آمده است) با اين سند(منظور او از  )٨٥().منتظر است
حممد بن احلسن كويف از حممد بن عبد اهللا فارسي از حيىي بن : ابواملفضل به ما خرب داد، گفت(

او از سرورمان امام ميمون خراساين از عبد اهللا بن سنان از برادرش حممد بن سنان زاهري و 
و از  بزرگشان امام حسين  کند ايشان نيز از پدرشان و ايشان از پدر مینقل  صادق 

  ).کنند مینقل  از رسول اهللا  املؤمنين  و از امير عمويشان امام حسن 
  :اهلداية الكربى -ب
پدرشان و نقل کرده و ايشان از  حممد بن سنان زاهري از امام صادق : از او نقل شده(

و از رسول  املؤمنين  و از امير و از عمويشان امام حسن  از جدشان امام حسين 
وقتی چهار نام از امامان که فرزندان منند موافق شود، چهارمين آنان : (کنند مینقل  اهللا 

  ").موسى بن حممد"يعنی از » از او نقل شده«). قائم مؤمل منتظر است
ته، روايتی را که از ديگری بگويد خطايی در روايت صورت گرف بنابراين اگر جمبور است

اما خيلی طبيعی است اگر بگوييم روايت . تر است قول نزديک به اينهای بيشتری دارد  واسطه

                                                
  .۳۷۴ص: هداية الكربى -٨٤
  .۴۴۶ – ۴۴۷ص ): شيعه(حممد بن جرير طربی  -دالئل االمامة  -٨٥



   ۷۹ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
- باشد، و اتحاد سند در برخی راويان آن  می» دالئل اإلمامة«غير از روايت » اهلداية الکربی«

بلکه . طور که معروف است کی بودن دو روايت نيست، مهاندليل بر ي - آنان ی هبلکه در مه
، )إذا تواتت أربعة أمساء: (گويد می» اهلداية الكربى«ها دو روايت هستند، زيرا روايت  اکنون اين

» سه» «چهار«، و )إذا توالـت ثالثة أمساء: (گويد می» دالئل اإلمامة«در حالی که روايت 
  سطرها؟ ی هنويسندباشد، آيا اين گونه نيست ای  یمن

را بيان نکرده پس  مینا» اهلداية الكربى«روايت : (گويد میچنين  سطرها هم ی هنويسند
  ).؟کنيد میروايت استدالل  به اينچگونه 

چهار نام . يعنی موافقت کرد) إذا تواتت أربعة أمساء: (گويد میروايت  :جواب اين است
کند امام حممد مهدی  میزيرا کسی که خروج  ؛که ممتنع است) علی(کنند يا با نام  میموافقت 

  د(است، يا با نامهم داخل در موضوع است زيرا ) أمحد(که مهين درست است، نام ) حمم
 -حممد مهدي  -حممد جواد  -حممد باقر : (با نام حممد توافق دارد، آن چهار نام عبارتند از

  ).أمحد

  :آید پدری که پس از او می
  :کند میکه سليم بن قيس در کتابش آن را نقل  درباره روايتی

 :ضربه زد و گفت سپس با دست خود بر امام حسين : (... در خربی طوالنی آمده
که از ستم پر شده، از  کند پس از آن میای سلمان، مهدي امتم که زمين را پر از عدل و داد 

ای فرزند وصی، پدری که پس  فرزند عامل، وصی  یفرزند امام، عامل  میاما. فرزندان اين است
ای پيامرب خدا، مهدی برتر است يا : عرض کردم: گفت .آيد امام وصی عامل است میاز او 

ه زيرا خداوند بقيه را ب ؛را دارد ها آناجر متام  ها آناولیِ . پدرش از او برتر است :پدرش؟ فرمود
  )٨٦().او هدايت کرد ی هواسط

و طبيعتاً به - کند  میکه زمين را از عدل و داد پر  اين روايت داللت دارد که مهدی ای
: است، به داللت اين قسمت از کالم ايشان امحد - دهد می اجنامدستور پدرش اين کار را 

آمده و پس از  قبل از امام مهدی  ، امام حسن عسکری )آيد میپدری که پس از او (
چنين امام  اوست، و هم ی هرستادقبل از پدرش آمده است زيرا ف امحد که او نيست، در حالی
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برتر است،  روايات به آن داللت دارند از پدر خود امام عسکری  چه آنطبق  مهدی 
گويد که پدر مهدی از مهدی برتر است، پس اين روايت بر امام مهدی  میولی اين روايت 
  .شود میمنطبق » أمحد«شود بلکه بر  یمنطبق من حممد بن احلسن 

 از پدرانش غير از اصحاب کساء رواياتی که داللت دارد امام مهدی اين هم برخی 
 برتر است:  

آيد، و اين مطلب  میآيد، يعنی پس از او  میطبق اين حديث شريف، مهدی پدرش در پی او 
زيرا پدرش او را فرستاده است تا امرش را برپا دارد و زمين را پاک  ؛منطبق است  امحدبر 

  .کند
در » هاء«ضمير : (گويد میزند و  میسطرها، دست به کاری بس عجيب  ی هولی نويسند

  !!)گردد میباز  يليه به امام حسن عسکری 
آيد امام وصی  پدرش که در پی او می - أبوه الذي يليه إمام وصي عامل: (يعنی اين عبارت

العسكري  أبوه الذي يلي احلسن: (شود میسطرها اين گونه  ی هنويسند ی هطبق گفت) عامل است
  !!)آيد امام وصی عامل است میپدرش که در پی حسن عسکری  –إمام وصي عامل 

بپرسيم که به چه کسی باز ) أبوه(هاء موجود در کلمه  ی هسطرها دربار ی هکاش از نويسند
باشد که زمين را پر از عدل و داد  میای  دد؟ شکی نيست که سخن درباره مهدیگر می
است  امام حسن عسكري ) األب(گردد، پس منظور از  میو باز ن هاء به ااي هکند، ک می

احلسن العسكري : (شود میسطرها فهميده است، در نتيجه عبارت چنين  ی هنويسند چه آنطبق 
حسن عسکری ای که پس از حسن عسکری  –الذي يلي احلسن العسكري إمام وصي عامل 

عادی هم صادر  ی هنی، حتی از ديوان؟ به اعتقاد من چنين سخ!) آيد امام وصی عامل است می
  .شود یمن

گويد، از جهت  میای که روايت از آن سخن  سطرها درباره برتری ی هنويسند ی هاما گفت
های قبليش کمتر نيست، زيرا از جهتی مصادره به مطلوب  ر از ذهن بودن و احنراف، از گفتهدو

حالی که مهين مسأله  دهد، در میو زورگويی است چون فهم خودش از روايت را صحيح قرار 
کند، و از جهتی گمانه زنی  میپسندد بر آن بار  میرا که خود  ای هحمل حبث است، و نتيج

  .است که هيچ دليلی برای آن وجود ندارد
  :روايت به ايناما استدالل او 



   ۸۱ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
... حتقيق حممد باقر انصاري در روايتی طوالنی آمده است، -در كتاب سليم بن قيس 

على بن اىب طالب هشت دندان برنده و : (فرمودند به حضرت فاطمة  هللا رسول ا
اميان او به خدا و رسولش قبل از هر : دارد و مناقىب دارد كه هيچ يك از مردم ندارند  شكافنده

و علم او به كتاب خدا و . كسى، كه احدى از امتم در اين باره بر او سبقت نگرفته است
داند، چرا كه خداوند علمى را به من  جز مهسرت مهه علم مرا منىه بسنتم كه احدى از امت 

داند، و به مالئكه و پيامربانش هم نياموخته و فقط به  آموخته است كه غري از من و او آن را منى
اين هيچ بنابر. دادم اجناممن اين كار را  من آموخته، و مرا امر كرده كه آن را به على بياموزم و

كه تو اى  ديگر اين. داند طور كامل غري او منىه ه علم و فهم و حكمت مرا بكس از امتم مه
دو سبط امتم  ها آنهاى من هستند و  دخترم مهسـر او هسىت، و دو پسرش حسن و حسني نوه

به او حكمت  -جلّ ثنائه -كه خداوند کند، و اين میو او به معروف امر و از منكر ي . هستند
 متايزات اهل بيت . و باطل را آموخته استو کالم فاصل بني حق : دخترم، ما اهل بيىت

جز ما عطا ه هستيم كه خداوند هفت چيز به ما عطا كرده كه به احدى از اولني و آخرين ب
من آقاى پيامربان و مرسلني و ترين آنامن، و جانشني من ترين جانشينان است، : نكرده است

ان است، و شهيد ما ترين شهيدان است، كه مقصود عمومي و وزيرم بعد از من ترين وزير
 .محزه است

، آيا او آقاى شهيداىن است كه مهراه تو  يا رسول اهللا :عرض كرد حضرت زهرا 
 - جز انبياء و اوصياءه ب -نه، بلكه آقاى شهيدان از اولني و آخرين: اند؟ فرمود كشته شده

  .است
در  ها آنت منود و صاحب دو بال خونني است كه با و جعفر بن اىب طالب كه دو بار هجر

و دو پسرت حسن و حسني دو سبط امتم و دو آقاى . كند شت مهراه مالئكه پرواز مى
دست اوست، مهدى اين امت از ماست كه خداوند ه كه جامن ب قسم به آن. جوانان اهل شتند
 .ه از ظلم و ستم پر شده استطور ك كند مهان را پر از عدل و داد مى به وسيله او زمني

 اند؟ يك از اينان كه نام بردى افضل ، كدام يا رسول اهللا :عرض كرد حضرت زهرا 
محزه و جعفر، اين دو افضل . ترين شخص امتم است برادرم على با فضيلت :فرمود پيامرب 

ن اين پسـرم ام حسن و حسني و جانشينان از فرزندا امت من بعد از على و تو و دو پسر و نوه
. و مهدى از ايشان است -فرمودند به امام حسني  با دست اشاره  و پيامرب -هستند
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اوىل شان افضل از ديگری است، زيرا او امام . از او افضل است) مهدى(كه نفر قبل از او 
ما اهل بيىت هستيم كه خداوند براى ما آخرت را بر دنيا ترجيح . است و ديگری وصى او است

  .ه استداد
به فاطمه و مهسر  سپس پيامرب : دستی امت در مقابل علی  خرب دادن پيامرب به هم

گريم كه من با كساىن كه  اى سلمان، خدا را شاهد مى :او و دو پسرش نگاهى كرد و فرمود
با اينان جبنگند روى جنگ دارم و با كساىن كه با اينان روى صلح داشته باشند روى صلح 

 .كه اينان در شت مهراه منندبدانيد . دارم
زودى بعد از من، از قريش ه يا على تو ب :كرد و فرمود رو به على  سپس پيامرب 

ه آنان ياراىن علياگر بر . ه تو و ظلمشان بر تو سخىت خواهى كشيدعليو متحد شدنشان بر 
ر يارى نيافىت موافقانت جنگ كن، و اگ ی هيافىت با آنان جهاد كن و با خمالفني خود به وسيل

  .صرب كن و دست خود را نگهدار و با دست خويش خود را در هالكت مينداز
منزله هارون نسبت به موسى هسىت، و تو از هارون اسوه و روش ه تو نسبت به من ب 

استضعفُونِي و كادوا  إِنَّ الْقَوم﴿ :نيکويی خواهى داشت كه به برادرش موسى گفت
  )٨٧(. يقْتلُوننِي﴾

زيرا اين عبارت بر آن ، است فرزند امام مهدي ) أمحد(و مهدی مقصود اين روايت 
در حالی که ) و کسی که قبل از اوست برتر است_ والّذي قبله أفضل منه (کند  میداللت 

د در توانند مقصو یگويند حممد بن احلسن از پدر خويش برتر است، پس ايشان من میروايات 
  .سطرها کامالً بدون دليل است ی ههای نويسند جه گفتهروايت باشند، در نتي

  :گر از ذریه پیامرب امتند و آنان از من هستند دوازده امام هدایت
حممد بن حيىي از حممد بن احلسني از : (روايتی که کلينی آن را نقل کرده است ی هدربار

أيب حيىي مدائين از أيب هارون عبدي مسعدة بن زياد از أيب عبد اهللا وحممد بن احلسني از إبراهيم از 
زماىن كه ابو بكر مرد و عمر جانشني او شد، : ابو سعيد خدرى گويدنقل کرده که او نيز از 

من حاضر بودم كه مردى از بزرگان يهود مدينه نزد عمر آمد، و يهوديان مدينه معتقد بودند كه 
  .سيدنزديك عمر ر که ايندانشمندترين مردم زمان خود است، تا 
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اگر هر چه پرسيدم جواب . خواهم مسلمان شوم یام و م من نزد تو آمده !اى عمر :گفت 

خواهم از  یکه م چه آندامن تو دانشمندترين اصحاب حممد نسبت به قرآن و سنت و  یگفىت، م
 .تو بپرسم هسىت

و من چنني نيستم، وىل تو را راهنمايى مي كنم به كسى كه نسبت به قرآن و سنت  :عمر
اشاره  - گاه به على  آن -از او بپرسى، دانشمندترينِ امت است و او اين مرد است چه آن

  - كرد
ای عمر اگر چنني است كه مي گويى، در صورتى كه او دانشمندترين مشا باشد،  :يهودى

  چرا مردم با تو بيعت كنند؟
اىن كه تو چن: رفت و گفت يهودى به جانب على . عمر با او درشىت و سرزنش كرد

 عمر گفت؟
گويد،  میاگر تو چناىن كه او : عمر چه گفت؟ يهودى گزارش را بيان كرد و گفت: فرمود

مي  داند؟ تا بفهمم مشا كه ادعا میمن مطالىب از تو مي پرسم تا بدامن آيا كسى از مشا آن را 
ن مشا كه گوييد، به عالوه خودم هم در دي یها هستيد، راست م كنيد، ترين و داناترين امت

  .اسالم است وارد شوم
تو  بهخواهى بپرس،  میمن چنامن كه عمر به تو گفت، هر چه : فرمود امري املؤمنني 

   .گومي ان شاء اهللا میجواب 
  .من خرب دهه سه مسأله و سه مسأله و يك مسأله را ب: يهودى
   !من خرب دهه چرا نگفىت هفت مسأله را ب !اى يهودى: على 

پرسم و گرنه خوددارى  یسه مسأله را جواب گفىت بقيه را مكه اگر  ينبراى ا :يهودى
دامن دانشمندترين و برترين مردم روى زميىن و  كنم، و اگر هفت مسأله را جواب گفىت، مى یم

  .نسبت به مردم از خودشان اولی هسىت
  .هر چه خواهى بپرس !اى يهودى: على 

وى زمني اده شد و خنستني درخىت كه در به من خرب بده از خنستني سنگى كه ر: يهودى
  .اى كه روى زمني جوشيد زمني كاشته شد و خنستني چشمه

  .به او پاسخ داد  امير املؤمنين
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به من بگو اين امت چند امام دارد؟ و پيغمرب مشا منزلش در كجاى شت است؟ و  :يهودى
  به من بگو مهراهان او در شت كيانند؟

از نژاد من هستند و  ها آنده امام هدايتگر از نسل پيغمربش دارد و اين امت دواز: على 
ترين مقام شت به نام جنت عدن است و اما مهراهيان او  منزل پيغمرب ما در ترين و شريفاما 

خدجيه ( ها آنو مادر مادر  ها آندر آن منزل، مهني دوازده تن از نسل اويند با مادرشان و جده 
( ،٨٨(.).كسى ديگر با ايشان در آن منزل شركت ندارد و اوالد ايشان(  

کند، تفسيری که  میسطرها در برابر تفسير انصار از حديث شريف احتجاج  ی هنويسند
، خود را فراموش کرده املؤمنين  آيا امير: (گويد میاستنادش به منت روايت است، او 

   ؟)است
حديثش داللت بر سيزده امام نه، خود را فراموش نکرده است بلکه  :جواب چنين است

تر خودت اين را  مزه است، قبل لطه و مصادره به مطلوبی زشت و بیتو فقط مغا ی هدارد، و گفت
خود را  آيا علی : پرسی میگيری سپس  میکه امامان دوازده نفرند امری ثابت در نظر 

و داللتش بر  در حالی که اگر روايت ؟او از امامان نيست که اينفراموش کرده است و يا 
  .ماند یفهميدی ديگر جايی برای سؤالت باقی من میسيزده امام را خوب 

 آيا اين يعنی علی : (کنی میکه مضمونش چنين است اعتراض  ای هو باری ديگر با گفت
  ).با آنان در شت نيست؟؟

در صدد بيان مقام خويش نبوده است، و نبود تصريح در  علی  :جواب چنين است
در شت به معنی مهراه نبودن اين دو بزرگوار در   و رسول اهللا ودن علی مهراه ب

است در ممکن ) کسی در اين مقام با آنان شريک خنواهد بود: (شت نيست، و اين سخن
مردم در يک مقام قرار خنواهند  ی ههای شت باشد در نتيجه مه صدد بيان درجات و منزلگاه

مهين دوازده نفر به مهراه رسول اهللا  که اينيت داللت کند بر گرفت، و اگر هم ظاهر اين روا
  در يک منزل و مقام هستند و غير از آنان در اين مقام خنواهد بود، به ناچار بايد از ظاهر

معنايی اين روايت دست بکشيم زيرا رواياتی ديگر بر خالف ظاهر اين روايت وجود دارد، و 
که شت دارای منزلگاه های بسياری است، منزلگاه شود  مینتيجه سخنی که گفتيم اين 
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رسول اهللا و اهل بيتش بسيار بلند و واال است و احدی از مردم در آن مقام با آنان شريک 

شريک  ها آنم نيز با گويند بعضی از خواص در اين مقا مینيست، هر چند طبق برخی روايات 
  :واهد آمدطور که برای مثال در دو روايت زير خ هستند، مهان

هر کسی ما را با قلبش دوست : (آورده است ، از قول ايشان »اخلصال«صدوق در 
بدارد و با زبانش ما را ياری رساند و مهراه ما با دمشنامنان پيکار کند، حتماً با ما در شت در 

هر کسی ما را با قلبش دوست بدارد و با زبانش ياری دهد ولی مهراه . ما خواهد بود ی هدرج
و هر کسی ما را با قلب خود . تر خواهد بود پيکار نکند دو درجه از ما پايين ما با دمشنامنان

  )٨٩()..دوست بدارد ولی با زبان و دست ما را ياری ندهد در شت خواهد بود
أمحد بن حممد بن عبد اهللا جوهري، از أبو زرعة عبد اهللا بن : (روايتی نقل کرد خزاز قمي

مد بن مسعود از مالك بن سلمان، از عمر بن سعيد مقري، از شريك از جعفر ميموين، از حم
مريض  حسن و حسني  :ركني بن ربيع، از قاسم بن حسان، از زيد بن ثابت نقل کرد

به سوی آنان آمد، آنان را با خود برد و هر دو را بوسيد سپس دست   شدند رسول اهللا
سپس دست خود را بر کتف امام : ه گفتتا جايی ک... خود را به سوی آمسان دراز کرد

تو امام فرزند ويل خدا هستی، و دست خود را بر پشت امام : قرار داد و فرمود حسن 
که پدر نه امام از صلبت هستی، امامانی پاک و  میتو آن اما: قرار داد و فرمود حسين 
د، در روز قيامت با ما قائم است، هر که به مشا و به امامان از ذريه مشا چنگ ز ها آنمين 

مريضی هر دو با دعای رسول اهللا : گفت .خواهد بود، و در شت نيز در درجه ما خواهد بود
 ٩٠(.)شفا يافت(  

سطرها شبهاتی که در گذشته شيخ صايف و سيد بدري مطرح کرده بودند را  ی هنويسند
خواهم  میگرفته است،  ها آنن شبهات را از اي هکند ک یکند، ولی طبق معمول بيان من میتکرار 

  :ام بيان کنم آورده» ما بعد اإلثين عشر إماماً«در کتاب  چه آنجواب شبهه را طبق 
ظاهراً موضوع اين حديث، آمدن يهودی به : ولی منت حديث ششم: (شيخ صايف گفت(

 املؤمنين  خواست سؤال کرد و عمر او را به امير سوی عمر است، او از آن چه می
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رد، اين دقيقاً مهان موضوعی است که کلينی در اين باب آن را نقل کرده است، راهنمايی ک
كمال «و آن چه صدوق در کتاب . ۳ح  ۲۹۶تا  ۲۹۴ص ۱ج/  ۵ح ۵۳۰و ۵۲۹ص ۱ج

از » كمال الدين«چه با مهان سند باز هم در کتاب  از أيب طفيل نقل کرده است، و آن» الدين
 ۱ج: ، در مهان کتاب آمده در۵ح ۲۹۹تا  ۲۹۷ص۱نقل کرده است، ج امام صادق 

، در کتاب ۳۰۲و  ۳۰۱ص ۸و ح ۳۰۰ص ۷ح: ، در مهان کتاب در۶ح ۳۰۰و  ۲۹۹ص
، ۴۰ح ۲ج ۴۷۷و  ۴۷۶ص» اخلصال«، و در ۱۹ح ۵۴و  ۵۳ص ۱ج» عيون أخبار الرضا«

ينابيع «، آن را در کتاب ۱۷و  ۱۶و  ۱۵و  ۱۴از عمر بن سلمة ص» مقتضب األثر«و در 
» فرائد السمطني على ما يف العبقات«کند، و در  از عامر بن واثلة نقل می ۴۴۳در ص» املودة

  .۱۲ح ۲ج ۲۴۰ص
ها  د، لفظ حديث در برخی از اين نسخهظاهراً متام اين احاديث بيانگر واقعيتی يکسان هستن

. »دوازده امام عادل خواهد داشت حممد  -إنّ لمحمد اثني عشر إمام عدل «: اين است
يكون هلذه األمة بعد نبيها اثنا عشر إمام عدالً، والّذين يسكنون معه يف اجلنة، «: ديگر در برخی

برای اين امت بعد از پيامربش دوازده امام عادل خواهد بود، کسانی  -هؤالء األئمة اإلثنا عشر 
ة اثنا عشر فإنّ هلذه األم«: و در برخی ديگر. »که مهراه او در شتند، اينان دوازده امام هستند

، وأما »ن امت دوازده امام هدايت گرِ هدايت شده دارد اي  هبه درستی ک -إمام هادين مهديين
چه  :گفتی که اين، ولی _من مع حممد من أمته يف اجلنة، فهؤالء االثنا عشر أئمة اهلدى: قولك

در برخی از  .اين دوازده نفر، امامان هدايت گرندکسی از امت حممد در شت مهراه اوست؟ 
إنّ حملمد من اخللفاء اثنا عشر إماماً عدالً، ويسكن مع حممد يف جنة عدن معه «: روايات نيز آمده

دوازده امام عادل هستند و در  جانشينان حممد  قطعاً -أولئك اإلثنا عشر األئمة العدل
ديگر چنين و لفظ برخی . »شت مهراه حممد مهين دوازده امام عادل زندگی خواهند کرد

حملمد بعده اثنا عشر إماماً عدالً، ومنزل حممد يف جنة عدن، والذين يسكنون  !يا هاروين«: است
دوازده امام عادل خواهد بود، و  بعد از حممد ! ای هارونی -معه، هؤالء االثنا عشر

ازده کنند، مهين دو جايگاه حممد در شت برين خواهد بود، کسانی که مهراه او زندگی می
كم هلذه األمة من إمام هدى، ال يضرهم من : قال«: در بعضی ديگر نيز چنين آمده. »نفرند

 -إثنا عشر إماماً :يف منزله؟ قال) يعين مع النيب(فمن ينزل معه : قال إثنا عشر إماماً :خالفهم؟ قال
: ند؟ فرمودرسا ر دارد که خمالفت خمالفين به آنان آسيبی منیگ اين امت چند امام هدايت: گفت
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دوازده  :خواهد بود؟ فرمود] منظور پيامرب است[چه کسی در جايگاه او : گفتدوازده امام، 

های کامالً معترب، حديث روايت شده توسط أيب سعيد خدري  اين منت ی هو به وسيل. »امام
و يا ) تغيير(دهند که در اين روايت تصحيف  ها شهادت می اين ی همه. تصحيح خواهد شد

چه بر آن تکيه  هی در نقل الفاظ و مضمون صورت گرفته، پس هيچ شکی نيست، آنکوتا
 )٩١().های بسيار است اين منت اند هکرد

مضمون اين خرب را نعمانی در کتاب غيبت خود و شيخ صدوق در : (گويد سيد بدري می
عشر أمام هدى  إنّ هلذه األمة اثين :قال إنّ أمري املؤمنني «: اند کتاب اکمال الدين نقل کرده

گر دارد و آنان از من  اين امت دوازده امام هدايت: فرمودند امير املؤمنين  -وهم مني
زيرا اين لفظ از نسخه برداران حديث » از خاندان پيامربش -من ذرية نبيها«بدون لفظ » هستند

 )٩٢().به آن اضافه شده است
 :جواب شبهه

با روايت شيخ صدوق در » الکافی«ا در بنابراين، شيخ صايف روايت شيخ کلينی ر
اش اين است  ی گفته داند، و نتيجه متعارض می» کمال الدين«و در » العيون«و در » اخلصال«

  .شده است) دستکاری(اين روايت دچار تصحيف » الکافی«که در کتاب 
اختالف : توانست اين ادعا را به عکس مطرح کند، مثالً بگويد شيخ صافی می :گويم می

دليلی بر تصحيف » الکافی«های شيخ صدوق با روايت موجود در  موجود در کتاب
های شيخ صدوق است، خمصوصاً که شيخ طوسی در الغيبة مضمون  در کتاب) دستکاری(

با مهان : (کند، به اين شکل روايتی را که کلينی در الکافی آورده، با استناد به کلينی نقل می
کند و حممد بن  نقل می  مد حسني از مسعدة بن زياد از امام صادقسند، از حممد بن حيىي از حم

زمانی : کند حسني از إبراهيم بن أيب حيىي مدين از أيب هارون عبدي از أيب سعيد خدري نقل می
ای از بزرگان يثرب به نزد او آمد من  که ابوبکر هالک شد و عمر جايگزين او شد و يهودی

تا . باشد ترين عامل زمان خود می پنداشتند اين يهودی بزرگ حاضر بودم، يهوديان مدينه می
ای عمر، به سوی تو آمدم و اسالم را : گاه به عمر گفت که به سوی عمر رفت، آن اين
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ترين فرد به اين کتاب و سنت و هر  خواهم خربم دهی پس تو عالم چه می خواهامن، اگر از آن
خواهی  گونه که می من آن: گويد عمر به او گفت خواهم از تو بپرسم هستی، او می چه می آن

نيستم، ولی تو را به عامل ترينِ امتمان به اين کتاب و سنت و هر آن چه خبواهی بپرسی 
ای عمر، : يهودی به او گفت -اشاره کرد و به علی  -کنم، و او اين است راهنمايی می

ترين مشاست؟  اگر او عامل! ای فتهگويی پس چرا بيعت مردم را تو گر گونه است که می اگر اين
ای  گونه آيا تو مهان: برخاست و گفت سپس يهودی به سوی علی . عمر به او پرخاش کرد
گونه  اگر آن: خرب داد، و گفت او به علی عمر به تو چه گفت؟  :که عمر گفت؟ فرمود

ز مشا دانای به خواهم بپرسم تا بدامن آيا کسی ا چه می که عمر گفت بودی و من از تو از آن
هاييد، و با اين  ها هست؟ پس خواهم دانست که مشا در ادعايتان صادقيد و ترين امت آن

ام که عمر  بله من مهان گونه :فرمود امير املؤمنين علی . وسيله در دين مشا داخل خواهم شد
از سه چيز : تگف .خواهی بپرس إن شاء اهللا تعاىل به تو خرب خواهم داد به تو گفت، هر چه می

ای يهودی، چرا نگفتی به من از : به او فرمود علی . و سه چيز و يک چيز به من خرب ده
اگر به من از سه چيز خرب دهی از تو از سه چيز ديگر سؤال : يهودي گفتهفت چيز خرب ده؟ 

خواهم کرد، وگرنه مهان برای تو بس است، و اگر بتوانی به اين هفت چيز پاسخ دهی تو 
ای يهودی از  :فرمود. ها و به مردم از خودشان سزاوار تری ترين فرد اهل زمين و برترين آندانا

از اولين سنگی که بر زمين اده شد خرب بده، و اولين : گفت .خواهی بپرس چه می هر آن
به او  امام علی . ای که در زمين جوشيد درختی که بر زمين کاشته شد، و اولين چشمه

اين امت چند امام  به من خرب ده که: سپس يهودی به او گفت. را خرب داد خواست چه می آن
گر خواهد داشت؟ و به من خرب ده که پيامربتان حممد منزلگاهش در شت کجاست؟ و  هدايت

قطعاً  :به او فرمود به من خرب ده که چه کسی در شت مهراه او خواهد بود؟ امام علی 
. گر خواهد بود، ايشان از من هستند مربش دوازده امام هدايتبرای اين امت از خاندان پيا

اما کسانی که . هاست، مهان جنت عدن در شت برترين و ترين آن منزلگاه پيامربمان 
در اين منزلگاه مهراه اويند مهين دوازده امام از خاندان او و مادرشان و مادر بزرگشان و 

  )٩٣().ها شريک خنواهد بود ن منزلگاه با آنباشند، هيچ کسی در اي خاندان اينان می

                                                
  .وما بعدها ۱۵۲ص: شيخ طوسی -الغيبة  -٩٣
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بنابراين، مبنای ادعای صافی هيچ پايه و اساسی ندارد جز زورگويی و مغالطه، و چرا اين 

  گيرد؟ ادعا را وارونه در نظر منی
 ی تعارض خيالی با برخی روايات دال بر دوازده امام  شک مبنای صافی بر پايه نظريه بی

  )٩٤().اين رابطه گذشت، و بيش از اين ان شاء اهللا خواهد آمد بنا شده است، حبث ما در
برداران حديث باشد، بايد  بله، اگر اختالف در روايت بيانگر دستکاری از جانب نسخه

شک خود را متوجه رواياتی کنيم که با روايت کلينی خمالفت دارد، زيرا تغيير در عبارات 
ها برای تغيير و  در چنين حالتی ميزان آن ها ناشی از فکر تعديل و تصحيح است، و روايت

اعتقاد  جا اينتعديل و تصحيح آن چيزی است که در ذهنشان مستقر شده است، و آن چيز در 
چه در اذهان  است، در نتيجه قلم و پاک کن در جايی که روايات با آن به دوازده امام 

  .کنند مستقر شده تفاوت داشته باشد، ميدان پيدا می
بينيم عسکری و صافی و بدری متام  آوريم، می ما در مقابل دليل روشنی که می! سبحان اهللا

چه در اذهانشان مستقر شده منافات  که با آن» الکافی«نظر پست خود را بر روی روايات 
  .کنند دارد، متمرکز می

  : دوازده امام از فرزندان فاطمه 
بو الفضل ااز  یبن علی خزاز قمبو القاسم علی بن حممد اشيخ : (در خصوص روايت زير

بو احلسن يسرباين از كاتب از حممد بن عالء گفت ااز رجاء بن حيىي  حممد بن عبد اهللا 
نس بن ااز ابن عوف از هشام بن يزيد از  به ما خرب داد، معاذ بن معاذ ءبوبكر باهلي در سامراا

: پرسيدم، ايشان فرمودنددرباره حواريون عيسی  از رسول اهللا : مالك نقل کرد که گفت
: گفتم -تا جايی که گفت -  نفر بودند دوازدههای او بودند، و  آنان از برگزيدگان و ترين

اند،  امامان بعد از من دوازده نفر از پشت علی و فاطمه :اند؟ فرمود حواريون مشا چه کسانی
  )٩٥().باد ها آناز جانب خدا بر  اينان حواری و ياران منند، حتيت و سالمی 

                                                
چه بعد از دوازده امام خواهد  آن_ما بعد اإلثين عشر إماماً(ای به برخی مطالب کتاب  چه در منت است اشاره آن -٩٤
  .باشد می) بود
، حبار األنوار ۲۵۸ – ۲۵۹ص ۱ج: ابن شهر آشوب -، مناقب آل أيب طالب ۶۹ص: خزاز قمی -ر كفاية األث -٩٥
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  ؟؟؟)غفلت کرده است جا اينراوی در : (گويد ی اين روايت می ی سطرها درباره نويسنده
  ای صاحبان خرد آيا اين سخنی عاملانه است؟!! با او بودی جا آنگويا تو  :گويم به او می

از آن به  گويند امام سيزدهم از اسرار است، پس چگونه پيامرب  انصار می: (گويد او می
  ) !!دهد الک خرب میانس ابن م

گويند به  واقعاً اين کالم درماندگان است، سری که انصار از آن سخن می :گويم می
شخص امام سيزدهم تعلق دارد نه به عنوان امام سيزدهم، يعنی به سيزدمهين نفر بودن ايشان، 

تر  ها حکيم از آن گذشته از آن، پيامرب . پس ای اهل عقل بين اين دو تفاوت قائل شويد
که  دارند، تا اين پنداريد اين خرب و امثال آن پرده از اسرار بر منی است، و اين مشا هستيد که می

  .صاحب سر آمد و آن را برای مردم فاش کرد، و اين روايت و امثال آن بر مردم حجت بودند
به خدا اين عهدی است : (گويد می است که حسن از امام   روايت دومی: (گويد او می

آن را به ما وا اد، مالک اين امر، دوازده امام از فرزندان علی و فاطمه  ه رسول اهللا ک
 جايگاه امير املؤمنين  :گويم می).. هستند  در عهد رسول اهللا کجاست؟(!  

کند، گذشته از آن، حديث درباره امامان از  اثبات يک چيز، غير آن را نفی منی :گويم می
ی متام ائمه و  خواست درباره است، اين يک قيد است، و اگر حديث میفرزندان علی و فاطمه 

ی سطرها فقط  ی نويسنده کرد، گفته را ذکر می جانشينان سخن به ميان آورد، حتماً علی 
  .چنگ زدن به اوهام و مغالطات است نه چيزی بيشتر

کند  ل میی سطرها به آن استدال است و نويسنده اما روايت ديگر که از امام حسن 
چه ما  گويد، ولی اين روايتی ديگر است غير از آن کامالً صحيح است و کسی غير از اين را منی

کنيم، و هيچ تعارضی بين اين روايات وجود ندارد و در نتيجه استدالل به آن  به آن استدالل می
  .دانند هيچ معنايی ندارد گونه که عاقالن می مهان

 
  مام به طور مهزمان وجود دارند؟آیا در زمان غيبت كربى دو ا

کند امکان ندارد دو امام در زمان غيبت كربى مجع شوند و به  ی سطرها گمان می نويسنده
در بيان   از علی بن جعفر، از برادرش موسى بن جعفر: (کند اين حديث استدالل می
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: بگو( )٩٦(فَمن يأْتيكُم بِماء معنيٍ﴾ ﴿قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً: ی خدای عز و جل گفته

  ). های مشا به زمين فرو رود چه كسی آب روان برايتان خواهد آورد؟ خرب دهيد اگر آب من به
جديد برايتان خواهد  زمانی که امامتان از ميان مشا پنهان شد چه کسی امامی: فرمود

  )٩٧().آورد؟
ی  در بيان گفته  بصري، از ابی جعفر ابی: (کند چنين به اين حديث استدالل می هم

اين آيه : فرمود ﴿ قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماء معنيٍ ﴾:خدای عز و جل
وقتی امامتان از مشا غايب گرديد که ندانيد کجاست، در آن : فرمايد ی قائم است و می درباره

آورد؟ چه کسی اخبار آمسان و زمين و حالل و  م ظاهر را برايتان میحال چه کسی اخبار اما
واهللا تأويل اين آيه هنوز : فرمود  سپس ايشان آورد؟ حرام خدای عز و جلّ را برای مشا می

  )٩٨().نيامده و بعدها بايد بيايد
د خواه ی سطرها می چه نويسنده و اين واقعاً استدالل غريبی است چرا که دو روايت به آن

حرف   اين دو حديث از غيبت امام. کنند، بلکه کامالً از آن دور هستند داللت منی
شود و علم در تاريکی فرو ميرود،  که با غيبت ايشان اخبار آمسان و زمين قطع می زنند و اين می

اما خدا برای خلقش برنامه . ی وجود يا عدم وجود امام بعد از او ندارد و اين ربطی به مسأله
  .دارد هايی

بر دورانی  -يعنی عدم وجود شخصی که اخبار آمسان را برای مردم بياورد -اين موضوع
در صدد  يعنی امام . به وجود آمده منطبق است که در زمان بعثت رسول امام مهدی 

 ،ماء معنيٍ﴾﴿قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِ: ی قرآن است که تفسري فرموده
 و ايشان  های مشا به زمين فرو رود چه كسی آب روان برايتان خواهد آورد؟ اگر آب: بگو
زند که در آن کسی نيست که علم و اخبار آمسان  مهانا اين آيه از دورانی حرف می: فرمايد می

ی غيبت  هولی نه در مه. دهد را برای مردم بياورد و اين دوران در زمان غيبت امام رخ می
. بلکه در دورانی که رسولی در آن نيست تا مكلف به رساندن علم به مشاها باشد ايشان 

و . رسيد چرا که غيبت صغرى نيز غيبت بود ولی اخبار آمسان از طريق سفراء به دست مردم می
                                                

  . ۳۰: امللك -٩٦
  إذا غاب عنكُم إمامكم فمن يأتيكم بإمامٍ جديد؟. ۳۴۰ص ۱ج: شيخ كلينی - الكايف -٩٧
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 ى هدممام انصار اانتشارات  ..................................................................................................... ٩٢

 

ی او از مقصود آيه خارج  در نتيجه اگر کسی يافت شود که اخبار آمسان را بياورد، زمانه
  .است

حجة بن (معناى حديث اين است که وقتی از اين امت امامشان : (ی او ی گفته و اما درباره
  )!غايب شود پس ديگر امام جديدی به جز او وجود ندارد) احلسن 
را از کجا آورده؟ آيا امام اين » امام جديدی به جز او وجود ندارد«: اين عبارت :گويم می

: ی او ی سطرهاست؟ اصالً معناى اين گفته نب خود نويسندهای از جا يا گمانه زنی  را گفته
امام نيست؟  چيست؟ آيا کسی هست که قائل باشد امام مهدی » امام جديدی به جز او«

  . مگر اين کسانی که از دين خدا خارج شدند
کنند و ديگران را  ها به چيزهايی که برای خودشان مشتبه است استدالل می اين! سبحان اهللا

  . کنند رضی که دارند متهم میبه م
چه کسی برای مشا (: ی سطرها در کالم امام صادق  که چرا نويسنده و دست آخر اين

جديد که در زمان   ای که به وجود امامی کند و اشاره ، فکر منی)امام ظاهر مقرر خواهد کرد
يت اين است که بيند؟ واقع خواهد آورد را منی) آب روان(برايشان علم  غيبت امام مهدی 

 .، در واقع اشاره و يا مهان القاء اين مطلب است، نه انكار آنجا اينسؤال قرآن در 
  :منحصر منودن ائمه به دوازده نفر

کند  که تعداد ائمه، دوازده نفر است، با چيزهايی استدالل می ی سطرها برای اين نويسنده
آن بايد گفت که با تأسف زياد،  يکی پس از ديگری توضيح خواهيم داد، ولی قبل از که

است را از ريشه کنده   ها روايتی را که قائل به مهديني گيری احنرافيش ده نويسنده با موضع
ها  های آن کند و خود را ملتزم به گفته ها تقليد می و با گفتار بسياری از فقهايی که از آن

از پيش   در جنگ با آل حممدکوبد، با اين حال او  داند، آن روايت را به ديوار می می
  :های اوست هايی از استدالل ها منونه اين. شکست خورده است

و دينم را توسط پسرش ... : (او به اين قسمت از حديث لوح استدالل کرده است - ۱
  ).کنم تکميل می -ی رمحت بر جهانيان است که مايه - حممد

ه فقط کسی که در قلبش مرض هست اين از قبيل استدالل با متشاات است ک :و جوابش
به طور کلّی در اين مجله نه تصريح و نه . برم کند و از اين مرض به خدا پناه می از آن تبعيت می
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وجود   هايی بعد از امام مهدی ظهور معنايی در باب اين مسأله وجود ندارد که حجت

. هوس است نه بيشتر ی سطرها اظهار کرده فقط تبعيت از هوی و چه نويسنده پس آن. ندارد
تکميل  -ی رمحت بر جهانيان است که مايه -و دينم را توسط پسرش حممد: (ی برای فهم مجله

ظاهر  که علم كامل به دست ايشان  مثالً اين. توان چند وجه احتمالی ارايه کرد می) کنم می
بيست و پنج  مهدی : رواياتی هست که مضمونش اين است از معصومين . شود می

باز هم . حرف از علم را به مهراه دو حرف ديگر علم که نزد مردم است منتشر خواهد کرد
  .طور که گفتيم اين حديث متشابه است احتماالت ديگری وجود دارند و به مهين دليل مهان

  از امام باقر: جابر جعفي گفت: (چنين او حديث بعدی را شاهد آورده هم - ۲
﴿إِنَّ عدةَ الشهورِ عند اهللا اثْنا عشر شهرا : خدای تعالی سؤال کردم ی ی تأويل اين فرموده درباره

مظْلفَلَا ت مالْقَي ينالد كذَال مرةٌ حعبا أَرنهم ضالْأَر و اتاومالس لَقخ موابِ اهللا يتىفِ ك يهِنواْ ف
﴾ كُمها و  ها نزد خداوند در كتاب اهلى از روزى كه آمسان اهی م كه مشاره بدانيد( )٩٩(أَنفُس

خود  ها به پس در آن. زمني را آفريده است، دوازده ماه است، كه از آن چهار ماه حرام است
ای جابر، منظور از سال مهان جدم : آقايم نفَسی عميق و دردناک کشيد و فرمود ).ظلم نکنيد
امري املؤمنني تا من و فرزندم جعفر،  ها آناست،  هايش دوازده ماه است، و ماه رسول اهللا 

و پسرش موسى، و پسرش علی، و پسرش حممد، و پسرش علی، و تا پسرش حسن، و تا پسرش 
. داران وحي و علم اويند های خدا در ميان خلق و امانت حممد هادي مهدی، دوازده امام حجت

: يک اسم هستند  د، چهار تن از آنان بهو چهار ماه حرام که مهانا آنان دين استوار خدا هستن
اقرار . بن حممد» علی«بن موسى، و » علی«بن احلسني، و » علی«امري املؤمنني، پدرم » علی«

ها  ی آن که به مهه يعنی اين به. ها مهان دين استوار است که مبادا در آن به خود ظلم مناييد به اين
  )١٠٠().معتقد باشيد تا هدايت شويد

چنين عدد ائمه  های سال دوازده ماه است نه بيشتر و نه کمتر، هم عدد ماه( :گويد و می
  )!دوازده تا است و نه بيشتر

                                                
  . ۳۶: توبةال -٩٩

  .۱۴۹ص: شيخ طوسی -الغيبة -١٠٠
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که با آوردن يک عدد  اين  اين استدالل چيزی جز سفاهت نيست؛ به چند علّت؛ از مجله
در برخی روايات،   شود، و ديگر آن که اهل بيت معنای احنصار در آن تعداد فهميده منی

پس . اند و در برخی روايات ديگر نام مهديني برده شده است مامان دوازده گانه را ذکر کردها
نگاه  ها  ی احاديث آن های خدا را بشناسد بر او واجب است به مهه هر که خبواهد حجت

  .که بعضی از آن را بگيرد و بعضی ديگر را رها منايد اين  کند نه
شی باشد، تعداد امامان در بعضی از روايات ايشان هشت ی گزين تازه اگر امر به اين شيوه

  :مانند روايات زير. نفر است
: ی خدای تعالی در قرآن در بيان فرموده  از قاسم بن عروه، از امام باقر: تفسري عياشي(

ىن و قرآن بزرگ عطا تو را سبع املثا( )١٠١(﴿و لَقَد َءاتيناك سبعا من الْمثَاىنِ و الْقُرَءانَ الْعظيم﴾
  )١٠٢().هفت امام و قائم است: (، فرمود)منوديم
﴿و لَقَد َءاتيناك سبعا من الْمثَاىنِ و الْقُرَءانَ : در بيان  ابواحلسن: مساعه گفت: تفسري عياشي(

و آن هفت امام . چنين چيزی داده نشده به هيچ پيامربی به جز حممد: (فرمود الْعظيم﴾
  )١٠٣().گردد، و قرآن عظيم نيز مهان حممد است ها می که افالک به دور آن است
است، استدالل  خامت اوصيا ايشان وارد شده که چه در وصف امام مهدی  او به آن - ۳

  .کرده است
  :ام گونه پاسخ داده به اين» بعد از دوازده امام«قبالً به اين شبهه در كتاب  :جواب

من خامت اوصيا : (فرموده )صلوات اهللا عليه(که امام مهدی  در بعضی روايات آمده است
به اين اسناد، از ابراهيم بن حممد : (آمده است" كمال الدين و متام النعمة"، و در کتاب )هستم

شرفياب شدم  به حضور صاحب الزمان : کند که گفت علوي از طريف ابونصر، نقل می
 :عرض كردم شناسی؟ مرا می :ايشان دادم، سپس فرمود به .آن صندل قرمز را به من بده: فرمود

تو را از  :سپس فرمود. تو سرور من پسر سرور منی: عرض كردم من که هستم؟ :فرمود. بله
 :فرمود. خدا مرا فدای مشا کند برايم روشن فرماييد: عرض کردم: طريف گفت .نسبم نپرسيدم

                                                
  .۸۷: احلجر -١٠١
  .۱۱۷ص ۲۴ج: عالمه جملسی -حبار األنوار  -١٠٢
 . ۱۱۷ص ۲۴ج: مهان -١٠٣
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بال را از خانواده و شيعيان من بر  ی من و خدای عز و جل به واسطه. من خامت اوصيا هستم

  )١٠٤().دارد می
يا  فهمند که اوصيا گونه می بعضی اين) من خامت اوصيا هستم(: و از گفتار ايشان 

و با توصيف   در وصف علی  که چنين فهمی در حالی. خلفايی بعد از ايشان وجود ندارد
  .تمردود بوده و پاسخ داده شده اس» خامت اوصيا«ايشان به نام 

به عنوان خامت اوصيا وارد شده  بعضی رواياتی را که در وصف علی  جا ايندر 
  :آوريم می

حممد امحد بن احلسني بن يوسف : (کند شيخ صدوق در کتاب عيون اخبار الرضا روايت می
طالب  بغدادي، از علی بن حممد بن عيينه، از حسن بن سليمان ملطي در حمل مزار علی بن ابی

 ،د بن قاسم بن عباس بن موساى علوي در قصر ابن هبريه و دارم بن قبيصة : نقل کردحمم
، از پدرش از پدران بزرگوارش از علی بن موسى بن جعفر : ابن شل شلي بوديم، گفتند

تو از پروردگارم ! يا على :فرمودند نقل فرمود که رسول خدا   طالب علی بن ابی
من هم مثل آن را خواستم، فقط خدای جلّ جالله كه  چيزی درخواست نکردی مگر آن

  )١٠٥().پيغمربى بعد از تو نيست؛ تو خامت پيغمربان و على خامت اوصيا است: فرموده
من خامت انبياء هستم و  :فرمود و با مهين سلسله سند، رسول اهللا : (و نيز روايت شده
  )١٠٦().علی خامت اوصيا است

از سرزمين كربال سوار بر اسبی عبور  ابراهيم روايت شده مهانا : (در حبار األنوار
شروع . اسب سر خورد و ابراهيم بر زمين افتاد و سرش شکافت و خون جاری شد. کرد می

جربئيل بر او نازل شد و  خدايا چه چيزی از من سر زد؟ :کرد به استغفار کردن و گفت
ی خامت نبيين و فرزند  گوشهجگر  جا اينولی در . گناهی از تو سر نزده! ای ابراهيم :فرمود

  )١٠٧()....پس خون تو به خاطر مهراهی با خون او ريخته شد. شود خامت اوصيا کشته می

                                                
  .۲۴۶ص: شيخ طوسی - ، الغيبة۴۴۱ص: شيخ صدوق -كمال الدين و متام النعمة -١٠٤
  .۷۸ص ۱ج: شيخ صدوق -عيون اخبار الرضا  -١٠٥
  . ۷۹ص ۱ج: شيخ صدوق -عيون اخبار الرضا  -١٠٦
  . ۲۴۳ص ۴۴ج: عالمه جملسی - حبار األنوار -١٠٧



 ى هدممام انصار اانتشارات  ..................................................................................................... ٩۶

 

اين معنا چيست که در وصف  آخرين اوصيا نيست و توجيه  پر واضح است که علی 
ايشان آخرين وصی نيست؟ شبيه مهين  گفته شود او خامت اوصيا است در حالی که  علی

که  ايشان خامت اوصيا است يا اين  آورد كه  توان در وصف امام مهدی را نيز میتوجيه 
  .گيرد ی متشاات قرار می پس اين امر در ايت خود، در زمره. آخرين خلفا است

ترين  به مهراه چهار نفر که من کوچک: (از عباية بن ربعي اسدي روايت شده که گفت
برادرم رسول اهللا  :فرمود رسيدم، شنيدم ايشان می  علیها بودم به حضور امري املؤمنني  آن

 من خامت هزار نبی هستم، و تو خامت هزار وصي، و بر من : با من سخن گفت و فرمود
  )١٠٨().ها نبود تكليفی هست که بر آن

که او  اين  خامت اوصياء است و به معناى خاصی او خامت هزار وصي است، نه  پس علی
پس . هم قابل اطالق است  و مثل اين توضيح به امام مهدی. استی اوصياء  خامت مهه

ی  ايشان آخرين دوازده نفر است بدون در نظر گرفنت بقيه گونه فهميده شود که  ممكن است اين
با در نظر گرفنت اين متايزات،  )١٠٩(.ها زيرا از بقيه متمايزند شرحش پيش از اين آورده شد آن
آخرين اوصياء نگريست، يعنی آخرين دوازده نفر بدون در نظر  توان به آخرينشان به چشم می

توان به راحتی از اين برداشت چشم پوشيد، زيرا در غير اين صورت  که منی جا آنتا . گفنت بقيه
پای تعارض موضوع با روايات بسياری در اين باره، که از حد تواتر بسيار فراتر هستند، و قائل 

  . آيد هستند به ميان می مهدی به وجود خلفای بعد از امام 
سزاوار است باالتر بياييم و بدانيم که مقتضای تأويل رواياتی که دال بر اين موضوع هستند 

مهان آخرين اوصياء است موضوع ديگری است که   که امام مهدی حممد بن احلسن
به طور قطعی ذکر شده، و   مستلزم نفي رجعت است، به اين علت که رجعت ائمه

شود امام  پس چطور می. طور که هيچ کسی منکر نيست، آنان، خلفا و اوصيا هستند مهان
کند و يا متوىل امر خالفت اهلي  آخرين اوصيا، آخرين کسی که حكومت می مهدی 
  باشد؟

                                                
، و ۳۳۰ص: حممد بن حسن صفار -، وبصائر الدرجات۲۶۶ص: حممد بن ابراهيم نعمانی -كتاب الغيبة -١٠٨

  . ۲۰۷ص: حسن بن سليمان حلی -خمتصر بصائر الدرجات
 ).ما بعد از دوازده امام(کتاب : ک.ر -١٠٩
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آخرين   ايشان شايد به اين گونه پاسخ اين اشكال داده شود که مقصود اين است که 

. چون دليلی برايش وجود ندارد. اين موضوع نيز مردود است. اوصياء در عامل دنيا است
  .ها در عامل دنيا است آخرين آن  اند ايشان روايات نگفته

منايد و  و ممکن است پاسخ ديگری به اين اشكال داده شود که امام مهدی نيز رجعت می
امام رجعت  اين پاسخ نيز با رواياتی که آخرين. آخرين نفر عامل رجعت خواهد بود  ايشان

  :منونه. شود کند، رد می معرفی می کننده را امير املؤمنين 
شنيدم : در کتاب خمتصر بصائر الدرجات از عبد الكرمي بن عمرو خثعمي آورده شده گفت

شوند مهلت بده و  مرا تا روزی که برانگيخته می: ابليس گفت: (فرمود می امام صادق 
پس . روز وقت معلومتو از مهلت داده شدگانی تا : مودخدا از چنين مهلتی امتناع کرد و فر

ی شيعيانش از زمان خلقت آدم تا روز  در ميان مهه) لعنه اهللا(وقتی روز وقت معلوم برسد ابليس 
پس : عرض كردم. است شود و اين آخرين بازگشت امري املؤمنني  وقت معلوم حاضر می

در  هيچ امامی ! بله، چندين و چند بار :فرمود طور است؟ هايی وجود دارند؛ اين بازگشت
که  جا آنگردند تا  که به مهراه او خوبان و بدان زمانش هم باز می ای نبوده مگر اين زمانه

با  پس وقتی زمان وقت معلوم برسد امري املؤمنني . خداوند مؤمن را بر کافر پيروز گرداند
ها در سرزمينی از  و حمل تالقی آنآيند  گردند و ابليس نيز با يارانش می يارانش باز می

 جا آنپس در . گويند می» الروحا«ی مشا است که به آن  های فرات نزديک کوفه سرزمين
و انگار من دارم ياران . ها نظير آن را نديده است کنند که بشر از زمان خلقت جهان جنگی می

بينم  نگار دارم آنان را میاند و ا بينم که صد قدم به عقب برگشته را می علی امري املؤمنني 
هايی از ابر هبوط  در آن هنگام جبار تعالی در هاله. که پاهايشان در فرات فرو رفته است

آيد و در  پيشاپيش او می شود، و رسول خدا  چنين و کار متام می کند و مالئك نيز هم می
و به عقب باز  کشد بيند پا پس می وقتی ابليس او را می. دستش جنگ افزاری از نور هست

من : روی؟ خواهد گفت ای کجا می حال که پيروز شده: گويند يارانش به او می. گردد می
او را  نبی اکرم . من از خدای پروردگار جهانيان بيم دارم. بينيد بينم که مشا منی چيزی می
  او و مههکند و  اش ضربتی به ميان دو کتفش وارد می رسد و با نيزه کند و به او می دنبال می

شود و  در آن وقت است که خداوند عز و جل عبادت می. شوند ياران و پيروانش هالک می
چهل و چهار هزار سال حکومت  ورزد، و امري املؤمنني  هرگز کسی به او شرک منی
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هزار پسر متولّد شوند، و در آن زمان است که دو   که از مردی از شيعيان او کند تا آن می
در کنار مسجد ) جممع البحرين: جايی که از سرسبزی به سياهی ميزند: مدهامة(شت سرسبز 

  )١١٠().آيد کند به وجود می كوفه و اطراف آن تا چشم کار می
از سعد بن عبداهللا، از ابراهيم : (نيز آمده» مدينة املعاجز«و از اين دست روايات در کتاب 

و ديگران، از عبداهللا بن يسار، نقل است  بن هاشم، از حممد بن خالد برقي، از حممد بن سنان
ای حممد، : فرمود) در يک حديث قدسي( رسول اهللا  :فرمود امام صادق : که گفت

علی آخرين فردی ) ای حممد. (گيرم از او پيمان می علی اولين کسی است که از ميان ائمه 
با مردم حرف  ای است که کنم و او مهان جنبنده از امامان است که قبض روحش می

   )١١١().زند می
ها  به معنای اوسط آن) »ت«ی  با فتحه(تواند منظور خاتم اوصيا  که می و دست آخر اين

 به اوصيای انبيا بودند، و بعد ايشان نيز اوصيايی از آل حممد  باشد، چون قبل از علی 
 ش مهديني و بعد ايشان فرزندان قبل او پدرانش   چنين است امام مهدی آمدند، هم

  .باشد می
تفسريی در معناى اين گفته  ی امام مهدی  ، وصي و فرستادهامحد احلسناز سيد  :نکته

حممد خاتم النبيني و «: ايشان حتت عنوان  خامت انبياء است پرسش شد، که  که رسول اهللا
  :فرمود» خاتمهم

ـَم ايشانهم خاتـم پيامربان است و ه که حممد  گرديم به اين باز می( او . م خات
است، و رسالتش ) سبحانه و تعاىل(آخرين انبياء و مرسلني از جانب خدای ) صلوات ربی عليه(

 :و شريعتش تا روز قيامت باقی است، پس بعد از اسالم دينی خنواهد بود -قرآن -و كتابش
وه و هنلَ مقْبي يناً فَلَنالمِ دالْإس رغِ غَيتبي نم و﴿ ﴾رِيناسالْخ نم ةري الْآخهر كس غري از ( )١١٢(ف

اسالم ديىن إختيار كند هرگز از وى پذيرفته خنواهد شد و او در آخرت از مجله زيانكاران 
ولی راه دستيابی به مقام نبوت برای بين آدم باز ماند، پس هر يک از مؤمنني که خود .  )است

خالص منايد ممكن است که به مقام نبوت ) و تعاىلسبحان (را در عبادت و عمل برای خدای 
                                                

 .به بعد ۲۶ص: يمان حلیحسن بن سل -خمتصر بصائر الدرجات -١١٠
  .۹۶ –۹۵ص ۳ج: سيد هاشم حبرانی -مدينة املعاجز -١١١
  .۸۵: آل عمران -١١٢
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» رؤيای صادقه«برای بين آدم توسط ) سبحان و تعاىل(طوری که راه وحي خدای  برسد مهان

  . باز مانده است و وجود دارد و در زندگی واقعی ملموس است
ت نائل به مقام نبو -سبحانه و تعاىل -اما فرستادن انبياء، يعنی کسانی که از جانب خدای

باشند و چه خبواهند دين جديدی ايجاد  که حافظ شريعت اسالم حممد  اين شدند، چه 
 با بعثت حممد ) سبحانه و تعاىل(کنند، وجود ندارد و اين مهان چيزی است که خدای 

ی بر حق خدای، و ظهور خدا  مهان انسان كامل و خليفه -ولی بعد از حضرت حممد. ختم منود
پس . جتديد شد از جانب حممد ها  امر فرستادن فرستاده -ان و تصوير الهوتدر کوه فار

خدای در «که مهان  مرسل به سوی اين امت هستند، ولی از جانب حممد  ی ائمه  مهه
  )١١٣().است» خلق

و نيز  ، که در وصف امام علی »خامت اوصيا«ممكن است، منظور از عبارت  :گويم می
  پس اگر رسول اهللا. اين معىن باشد ذکر شده، چيزی شبيه  در وصف امام مهدی

خود  جا اينکه در (ها از نظر جهت ارسال  است يعنی آخرين آن) »ت«ی  با كسره(خاتم انبياء 
بار اوسط  ، يعنی اين)»ت«ی  با فتحه(خاتم ايشان  و او ) است )سبحانه و تعاىل(خدای 

خدای در (ی كامل  ، اين جهت، خليفهجا اينکه در  ها از نظر تغيير جهت ارسال باشد، آن
، يعنی رسول خدا است که اوصيايی بعد از خود را فرستاده است، پس مشابه آن )ميان خلق

، يا »خدای در ميان خلق«رسيده و » فتح«ی  که به مرحله تواند برای امام مهدی  نيز می
  .شده رخ دهد» جتلّي الهوت«

: در غيبت نعماين آمده. امری جديد خواهد آورد دی آورده شده است که امام مه
ـّتیجديد،  كتابیجديد،  امری وقتی خروج منايد: فرمود  و ايشان...(  قضاوتیجديد و  سن

. ها سخت خواهد گرفت، و کاری به جز کشتار پيشه خنواهد کرد بر عرب. آورد جديد می
  )١١٤().يچ کس توجهی خنواهد کردهيچ کس را باقی خنواهد گذارد و در راه خدا، به مالمت ه

علی بن امحد بندنيجي، از عبيداهللا بن موسى علوي، از : (و باز در مهان کتاب آمده است
کند که  نقل می که برايش روايت کردند، از جعفربن حيىي، از پدرش، از امام صادق  آنان

                                                
  .۲۷ص:  امحد احلسنسيد  -النبوة اخلامتة -١١٣
 .۲۶۳ –۲۶۴ص: حممد بن ابراهيم نعمانی -كتاب الغيبة -١١٤
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ىن تازه برايشان زده باشند، سپس فرما  ها  در مسجد كوفه خيمه اگر ياران قائم : (فرمود
  )١١٥().بريون آورده شود، که بر عرب سخت باشد، مشا چگونه خواهيد بود؟

حسني بن حممد اشعري، از معلى بن حممد، از وشاء، از امحد بن عائذ : (در كايف آمده است
ی ما قائم  مهه: فرمود. ی قائم پرسيده شد درباره از امام صادق : کند از ابی خدجيه نقل می

مششري   وقتی صاحب. مششري بيايد  تا زماىن كه صاحب. خداييم، يكى پس از ديگرىبه امر 
  )١١٦().آورد چه بوده مى بيايد، امری غري از آن

و بايد اشاره کرد که در روايات آورده شده که امام : (گويد ی سطرها می نويسنده: نکته
اوصياء رسل قبل از اين لقب متناسب با . مهان خامت وصيني يا خامت اوصياء است  علی

  ).اوست پس او خامت اوصيای انبياء است چون او وصي خامت برای نيب خامت است
چون او وصي خامت برای نيب «ی او  گفته. بينيد گفتارش بسيار آشفته است طور که می مهان

، »علی خامت اوصيای انبيا است«: مانند اين سخنش که گفت. اصالً معنا ندارد» خامت است
  مهگی اوصيای پيامرب خدا حممد - ی ايشان است از مجله  که علی - مه زيرا ائ

. را از بينشان جدا کرده و بگوييم او خامت اوصيای انبيا است  دهد علی هستند، و معىن منی
  .اوصيا نيستند ها آنی سطرها گمان کرده باشد  مگر آن که نويسنده

  به ابو جعفر باقر : (قل است که گفتاز عبيد بن زراره ن: نگارد كليين در كايف می
ـَم بن عتيبه«پيام فرستاد تا به   زراره صلوات خدا بر او و  - اعالم كند كه اوصياء حممد » حك

  )١١٧().حمدثند -بر اوصيای او باد
خامت يا  که روايات وارد شده در اين رابطه، دارای اين قيد نيست که علی  اين تازه  

  !يشين استآخرين اوصيای انبيای پ
ها ذکر شده امامان، اوصيای علی  آورد که در آن ی سطرها شاهد از دو روايت می نويسنده

 ای که در آن گرفتار آمده جنات پيدا  کند که با اين کالم، از خممصه هستند و خيال می
  .کند می

                                                
  .۳۳۴ص: مهان -١١٥
  .۵۳۶ص ۱ج: الكايف -١١٦
  .۲۷۰ص ۱ج: شيخ كلينی - الكايف -١١٧
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البته به جز آن، روايات بسياری موجود  - تر با نقل يک روايت داديم جواب آن را پيش

هستند، و روايات بسيار  ی امامان اوصيای رسول اهللا  کند مهه که تصريح می - است
  .آيد وصي نفر قبل از خود است می گويند هر وصيی که ديگری هم می

از علی بن امحد بن موسى : (کند ی سطرها به اين روايت استدالل می نويسنده - ۴
لك كويف فزاري از حممد بن حسني بن زيد محزة بن قاسم علوي عباسي از جعفر بن حممد بن ما

ی اين  درباره کند، از امام صادق  زيات از حممد بن زياد ازدي، از مفضل ابن عمر نقل می
و ياد آر زمانی که () ١١٨(﴿و إِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات﴾ :ی خدای تعالی پرسيدم فرموده

كلماتی بودند که آدم از : فرمود ، اين كلمات چه هستند؟)دابراهيم را خدايش با کلماتی آزمو
به حق حممد و علی و ! يا رب: ی او را پذيرفت و او گفت خدای خويش دريافت کرد و توبه
اش را پذيرفت  ی مرا بپذيری، پس خداوند توبه خواهم توبه فاطمه و حسن و حسني از تو می

ی خدا يعنی  يا ابن رسول اهللا، اين فرموده: دمعرض کر .زيرا بسيار توبه پذير و مهربان است
ها  مهه را برمشرد که آن قائم يعنی تا  :فرمود. )ها را متام کرد آن] او[( ﴿فَأَتمهن﴾چه؟ 

  )١١٩().دوازده امام هستند که نه نفر از فرزندان حسني هستند
. دوازده گانه استی امامان  که قائم مهان است که متام کننده اين حديث يعين اين :جواب

ولی . ها به معناي نفي ديگران نيست منايد اما اثبات آن را اثبات می اين حديث، دوازده امام 
  .زنند شود به هر پر کاهی چنگ می ها برايشان تنگ می اين مجاعت وقتی عرصه

بلند مرتبه تر از مقام  مقامی  اشکالی ندارد ياد آوری کنيم که دوازده امام جا ايندر 
های اهلی و امام هستند،  که مهديني مثل امامان، خلفا و حجت دارند، على رغم اين مهديني 

توان کسی را با  ی انبياء است چون از آل حممد هستند، و منی بلکه حتی مقامشان بلندتر از بقيه
به  ، نگاه بعضی روايات با توجه به بلندتر بودن مقام دوازده امام. مقايسه کرد  آل حممد

طور که در  اول و آخری دارد، مهان) ائمه و مهديين(ها اين است که هر کدام از اهل بيت  آن
  .ها نيست پيش ذکر کرديم اين موضوع مستلزم نفي اشخاصی غير آن

  
                                                

  .۱۲۴ :بقرةال -١١٨
  .۳۰۴ –۳۰۵ص: شيخ صدوق -اخلصال -١١٩
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  :سیزدمهین نفر و بیشرت
سدير : کند ی سطرها به حديث وارد شده در غيبت شيخ طوسي استدالل می نويسنده

مجاعتی، به نقل از ابی مفضل حممد بن عبداهللا بن حممد بن : (طوالنی گفت صرييف در روايتی
خربم دادند که ابواحلسني حممد بن حبر بن سهل شيباين رهين از علی بن  عبيداهللا بن مطلب 

حارث، از سعد بن منصور جواشين از امحد بن علی بديلي از پدرش از سدير صرييف نقل 
 ابو بصري و ابان بن تغلب به حضور موالى خود امام صادق با مفضل بن عمر و : کند می

گريبان آستني كوتاهى پوشيده  دار ىب و جبه خيربى طوق  نشسته  ديدمي روى خاك. شرفياب شدمي
هايش رسيده و  گرييد، اندوه تا گونه و چون مادر شيدايی فرزند مرده و جگر سوخته مي

غيبت تو ]! آقاي من[: فرمود بود و مي اش دگرگون شده و چشمانش پر از اشك رخساره
غيبتت ! آقای من. خواب از چشمم ربود و آرامگاهم را تنگ كرد و آسايش قلبم را برد

ی ابدى پيوند داده و يكى را پس از ديگرى ناپديد كرده و مجع و  هايم را به فاجعه مصيبت
ام سر  اى كه از سينه الهتعداد دوستان را نابود منود، من ديگر اشكى كه بر چشمم خشکيده و ن

ی مهلک عقل از سر ما  از اين اتفاق هولناك و پديده: سدير گويد .كنم كشد را احساس مني می
اى در سوز و گداز است و مصيبىت  پريد و دل ما پاره پاره شد و گمان بردمي از آسيب كوبنده

ات را  خدا ديده عرض كردمي ای فرزند ترين خلق خدا،. از روزگار بر او وارد شده است
ات گريان است؟ چه وضعى پديد آمده است كه  نگرياند، از چه پيشامدى اشكت روان و ديده

آهى كشيد كه درونش بر آمد و نگرانيش   ی اين سوگواري است؟ امام صادق شايسته
واى بر مشا، بامداد امروز در كتاب جفر نگريستم که كتايب است كه : افزون گشت و فرمود

چه بوده و تا قيامت خواهد بود در آن مندرج  ها و مرگ و مريها و اطالع بر آن اريعلم گرفت
ی تولد  است، مهان كتايب كه خداوند، حممد و امامان پس از وي را بدان اختصاص داده، درباره
هايی كه  قائممان و غيبت او و دير كردن و طول عمرش و گرفتارى مؤمنان در آن زمان و شك

ی اسالم را از گردن باز  ر دلشان پديد آيد و بيشترشان از دين برگردند و رشتهاز طول غيبت د
امت، به خاطر طول غيبت . گونه است غيبت قائم اين :که فرمود جا آنتا  ...كنند تأمل كردم

و برخی افترا . اصالً او به دنيا نيامده: برخی خواهند گفت. را انکار خواهند کرد] غيبت[آن 
يازدمهين : دنيا آمده و مرده است، و برخی کفر خواهند ورزيد و خواهند گفتبه : خواهند زد
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به سيزدمهين : امام عقيم بوده و فرزند نداشت، و برخی نيز از دين خارج شده و خواهند گفت

نفر رسيده و باالتر خواهد رفت، و برخی هم با ادعای خويش خدا را معصيت خواهند کرد 
 )١٢٠().حلول کرده و سخن خواهد گفت در جسم ديگری  روح قائم: که

با مهان سلسله سند و با » إلزام الناصب يف اثبات احلجة الغائب«اين روايت در کتاب 
  .تغيرياتی جزئی در بعضی الفاظ آورده شده است

با مفضل بن عمر و ابو بصري و أبان بن تغلب به : سدير صرييف، گفت: (و روايت اين است
تا ... رسيديم و ديديم بر خاک نشسته  جعفر بن حممد صادق حضور مواليمان ابی عبداهللا

کنند چون  ای از مردم غيبت را انكار می غيبت قائم اين گونه است پاره: ايشان فرمود که جا آن
گويند خواهند گفت او اصالً  د، برخی کسانی که به دور از هدايت سخن میاجنام به طول می

: به دنيا آمده و مرده است، و برخی ديگر گويند: د گفتبه دنيا نيامده، و ديگرانی خواهن
به سيزدمهين نفر رسيده و از او رد نشده : ای خواهند گفت يازدمهين ما عقيم بوده، و پاره

روح قائم در بدن شخصی ديگر سخن خواهد گفت، که مهگی : گويند ای نيز می است، و پاره
  )١٢١().اين سخنان باطل است

ا، خصوصاً به آن صورت که در غيبت طوسي آمده، دستاويزی قرار ها اين روايت ر بعضی 
  . اند تا عمل کسانی که قائل به وجود امام سيزدهم هستند را زشت نشان دهند داده

  :گويم گويی می در مقام پاسخ
اين روايت، تک روايت است و احاديث خمالف آن، متواتر بوده بلکه در مشارش از حد  - ۱

  .افتد اين روايت، با سر بر زمين می رود در نتيجه  ر میتواتر هم بسيار فرات
ی روايت طوسي و روايت صاحب کتاب  اختالف وارد شده در منت آن، در مقايسه - ۲

  .شود داللت آن، آشفته شود و حتی متناقض در آيد الزام الناصب، باعث می
باشد ) ستبه سيزدمهين نفر رسيده و از او رد نشده ا(چه منت صحيح مهان  پس چنان

ايت مطلب اين است که افرادی که قائل به . روايت دال بر وجود سيزدمهين نفر خواهد بود
از او رد نشده (اين امر هستند قبل اززمان خودش معتقد به آن هستند، چرا که گفته شده 

                                                
  .و بعد از آن ۱۶۷ص: طوسی -الغيبة -١٢٠
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به معنای نفي در يک زمان خاص است، نه برای جاودان » ماعدا«ی  در کلمه» ما«زيرا ) است
  . باشد می) هرگز(ی لن  اين معنای کلمه  نفی يک موضوع تا ابد که ساخنت

، از يک سو وجود سيزدمهين نفر را به عنوان يک )و ما عدا(و در نتيجه، کالم حضرت 
اين  در زمانی که گوينده-کند، و از سوی ديگر وجود خارجی مصداق آن را  حقيقت اثبات می

  .کند نفی می -گويد کالم را می
آمده، به ) فصاعداً(ی  کلمه) وما عدا(که در آن به جای  ت شيخ طوسي، با اينرواي - ۳

نسبت داده » خروج از آن سوی دين«ی اين کالم، تعبير  مهين معنا داللت دارد زيرا به گوينده
به سيزدمهين : و برخی نيز ازدين خارج خواهند شد و خواهند گفت: (شده است، به اين بيان

شود که کالم  ، اين داللت استفاده می»خروج از دين«، و از )خواهد رفتنفر رسيده و باالتر 
خدايا : (در دعا نيز وارد شده. گوينده از نظر زمانی از حضور سيزدمهين نفر جلو افتاده است

بر حممد و آل حممد درود بفرست، آن درخت نبوت و جايگاه رسالت و حمل رفت و آمد 
ی، خدايا بر حممد و آل حممد درود بفرست، آن کشتی که فرشتگان و معدن علم و خاندان وح

در امواج بلند دريا در حرکت است، هر کس سوار آن شود در امان است و هر کس آن را 
است و ) خارج از دين(ترک گويد غرق خواهد شد، کسی که از آنان پيشی بگيرد مارق 

] به منزل[آنان مهراه است  گردد و فقط آن که با کسی که از ايشان عقب بيفتد نابود می
  )١٢٢().خواهد رسيد

در خصوص حديثی که در غيبت طوسي آمده، ابتدا بايد مهه توافق کنيم اين کسی که  - ۴
رسد، از دين خارج  که تعداد امامان به سيزدمهين نفر و بيشتر می با اعتقادش به اين«

ها است،  نيز جزء آن  از کسانی است که به دوازده امام معتقدند که امام مهدی» شود می
های شيعيان به خاطر طول غيبت او و  ها در قلب تولد انواع شک«پس حديث در صدد بيان 

. است» هايشان ارتداد اكثريت مردم از دين و بيرون کردن طوق بندگی اسالم از گردن
های  گروهی  که مهه چنين در اعتقاد به دوازده امام، هيچ کس با شيعيان موافق نيست، با اين هم

و در اين باب كايف است برای جستجوی حقيقت . نامربده در روايت، در بين شيعه پيدا شد
تواند به قطع و يقين برسد که  در نتيجه، هيچ کس منی. سری به كتاب غيبت طوسي بزنيم

                                                
 .۴۵ص: شيخ طوسی - مصباح املتهجد -١٢٢



   ۱۰۵ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
ی منظور اين حديث و يا قسمتی از آن، شايد متوجه غير شيعيان باشد، و اين ادعا را  مهه

  :بندی زير قرار دهد ی تشكيك در تقسيمکليدی برا
  :آيد ای است که در پی می بندی به گونه آن تقسيم

ی مؤمنني به دوازده امام باشد، چند احتمال به وجود  اگر شخصِ معتقد به اين امر در زمره
  :آيد می

نيست، به امامان دوازده گانه   که شخصی را که از فرزندان امام مهدی اين -الف
ی  مشابه اين احتمال رخ داده است؛ کتاب رجال جناشي در ترمجه). مثل زيد بن علی(بيفزايد 

هبة اهللا بن امحد بن حممد كاتب، : (گويد که از رجال عصر غيبت است می» هبة اهللا بن امحد«
ر حممد بن عثمان عمري گفت مادرش ام كلثوم دختر ابی جعف ابو نصر، معروف به ابن برنيه، می

سخنور هم بوده، و در جملس ابی احلسني بن شبيه . ی بسياری شنيده استها حديث. است
يافت، و كتابی برايش نوشت و در آن ذكر کرد  علوي که زيدي مذهب است نيز حضور می

که امامان با احتساب زيد بن علی بن احلسني سيزده نفرند، و به حديثی از كتاب سليم بن قيس 
   )١٢٣().دوازده نفرند  املؤمنني مان از فرزندان امرياما: گويد هاليل احتجاج کرد که می

بعد امامت برادرش  به مهين ترتيب مجاعتی نيز قائل به امامت جعفر پسر امام هادي 
  .شدند حسن عسكري 

شود، مسأله در اين جا دو خبش   که قائل به انتقال امامت به فرزند امام مهدی اين -ب
  :دارد

  .و انتقال امامت به پسرش باشد ی قائل به فوت امام مهد :اول
  . قائل به امامت فرزند شود، در زمان امامت پدر يعنی مهان امام مهدی  :دوم

: اما کسانی که معتقدند: (گويد شيخ طوسي در غيبت به چنين معنايى اشاره کرده می
ی که آورديم ی داليل پسر دارد و امامان سيزده نفرند، قولشان به واسطه] آل حممد[ی  بازمانده

شود، پس اين اعتقاد را بايد دور  دوازده نفرند، فاسد و باطل می که ائمه  مبنی بر اين

                                                
 .۴۴۰ص: جناشی - رجال النجاشي -١٢٣



 ى هدممام انصار اانتشارات  ..................................................................................................... ١٠۶

 

ی اين فرقه ها منقرض شدند و ديگر کسی با اين عقائد باقی  انداخت، خدا را شکر که مهه
  )١٢٤(.)ها است ها دليل بر بطالن اين حرف ی اين همنانده است، و مه

توان به آن  شود، و منی بندی هايی باعث متشابه بودن داللت حديث می طبيعتاً چنين تقسيم 
به دعوت ) ب(ی دوم  و خبش اول از دسته) الف(ی اول  دسته: تکيه کرد، مگر آن که بگوييم

شود با  ای است که می ی دوم از خبش دوم و تنها دسته ماند دسته گردند، می مبارك مياين بر منی
  .شکال گرفتآن بر دعوت مبارک يمانی ا

ولی حىت اين احتمال هم وجهی ندارد، چون در حقيقت احتمالی است که از درجه اعتبار 
شان  ای با اين گفته دسته: (گويد کند، حديث می ساقط است و الفاظ روايت به آن کمکی منی

در ) يتعدى(ی  و معناى کلمه) شوند شوند، از دين خارج می ها سيزده نفر و بيشتر می که آن
: او نوشته. شود که در کتاب صحاح جوهري آورده شده می» فراتر رفنت: جتاوز«م عرب کال

فراتر «را به معنای » عدا«ی  مشتقات کلمه) [...يعنی از آن عبور کرد: و عداه يعدوه...(
  )١٢٥(].آورده» رفنت

ه ی ب متناسب با باقی ماندن بر عقيده) عبور و فراتر رفنت(آن گونه که واضح است، جتاوز 
شود، و اين چيزی است که دعوت  نيست بلکه منجر به نفی آن می امامت امام مهدی 

  .يمانی به آن معتقد نيست
مراد اين است کسانی که با اعتقادشان به نفر سيزدهم از دين خارج : شايد گفته شود

دمهين، يعنی سيز) به باال: فصاعداً(ی  کنند، بلکه كلمه شوند، به سيزدمهين نفر اکتفا منی می
تواند اين باشد که خارج  در نتيجه مقصود می. چهاردمهين، پانزدمهين و اىل ما شاء اهللا

هايی بعد امام  بر اعتقاد به وجود امامان يا حجتشوندگان از دين، کسانی هستند که بنا را 
  .گذارند می دوازدهم 

، اما حقيقت هم اند يکی است، و تنها بعضی الفاظ تغيير کرده  مسأله :جوابش اين است
باعث ) گذرد می/ رود فراتر می: يتعدى(ی  طور که گفته شد، فقط كلمه يکی است، و مهان

  .های ديگری که ذكر گرديد شود، چه برسد به نکته ط اشكال میسقو

                                                
  .۲۲۸ص: طوسی -الغيبة -١٢٤
  ).عدا(ی  ماده: جوهري - الصحاح -١٢٥



   ۱۰۷ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 

  :مولودی از پشت یازدمهین نفر
غرق  رسيدم ديدم در افکارش املؤمنني  به حضور امري: (از اصبغ بن نباته روايت شده

کوبيد؟  میبينم که متفکرانه بر زمين  میچه شده مشا را : عرض کردم. کوبد میاست و بر زمين 
نيا حتی نه به زمين و نه به متام د. نه به خدا :دآيا به خاطر رغبتی است که به زمين داريد؟ فرمو

امن به دنيا ولی به مولودی که از پشت يازدمهين فرزند از فرزند ام، يک روز رغبتی پيدا نکرده
ای است که زمين را مهان گونه که پر از ظلم و جور شده، پر  او مهان مهدی. آيد انديشيدم می

او يک غيبت و حريت خواهد داشت که در آن مردمانی گمراه و . کند میاز عدل و داد 
شش روز، : فرمود کشد؟ میحريت و غيبت او چقدر طول : گفتم. شوند میمردمانی هدايت 

طور که  بله، مهان :و آيا اين واقعاً اتفاق خواهد افتاد؟ فرمود: عرض کردم !ا شش سالي هشش ما
ها خوبان اين امت هستند که مهراه  اصبغ، تو کجا و اين امر کجا؟ آن خلق هم شده است، ای

 اجنامسپس خدا هر چه خبواهد : شود؟ فرمود میبعد از آن چه : عرض کردم .ابرار اين عترتند
ها و اهداف و  و خواسته] تصميم به تغيير امور[ که او در اين امر بِداءها دهد، چرا می

  )١٢٦().هايی قرار داده است ايت
چاپ ) از پشت يازدمهين فرزندم: (صورت به ايناين روايت در مصادر حديث، يک بار 

 بدانيم کدام يک از که اينبرای ). يازدمهين فرزند از پشت من: (شده، و بار ديگر به صورت
کنيم که روايت را به دو صورت زير نقل  میهايی ياد  ترين کتاب ها درست است از مهم نوشته
  :اند هکرد

  :اند هنوشت) از پشت يازدمهين(مصادری که به صورت  -الف
  كتاب كايف شيخ كليين

  كتاب غيبت شيخ طوسي با دو سند
  كتاب اهلداية الكربى خصييب 
  ربيكتاب دالئل اإلمامة حممدبن جرير ط 

  کتاب االختصاص شيخ مفيد
 .كتاب كمال الدين و متام النعمة شيخ صدوق 

                                                
 .۳۷۹ص ۱ج: الكايف -١٢٦



 ى هدممام انصار اانتشارات  ..................................................................................................... ١٠٨

 

 ):يازدمهين از پشت من(مصادری که به صورت  -ب
  كتاب غيبت شيخ نعماين

  چاپ شده از آن ی هكتاب كمال الدين و متام النعمة شيخ صدوق در يک نسخ
 .االمامة و التبصرة ابن بابويه قمي و كفاية األثر خزاز قمي 

هايی که روايت  کتاب ی هيعنی در رد) الف( ی هطور که ديديد كتاب الكايف را در رد مهان
چاپی اصالح  ی هنسخ که اينم با اي هگذاشت اند هنوشت) از پشت يازدمهين فرزند من(را با قيد 

  !)يازدمهين از فرزندان من :احلَادي عشر من ولدي] ي[من ظَهرِ :(شده آن، نوشته
. چسبانده شده است) ظهر( ی هاز جانب نسخه برداران كتاب، به کلم) ي(پس حرف 

  : چند دليل بر اين امر وجود دارد
ها و به حديث اضافه  به برخی کتاب) ی(ن اي  که اينبر  ای ههيچ توضيح حاشي که اينيکی 

  . شده نوشته نشده است
 حممد صاحل موىل ی هدر كتاب شرح اصول كايف نوشت) ي(خود اين  که اينو ديگر 

و پر واضح است موىل که موصوف به حمقق بودن  )١٢٧(.مازندراين به حديث اضافه شده است
طور که در  مهان. صورت مردد استخراج کند به اين توانسته منت را یو شارح بودن بوده من

  . در بين پرانتز اشاره نکرد) ي(کتاب شرح خود به علت گذاشنت 
از پشت يازدمهين (يت را از کافی نقل کرده، آن را به صورت هر کس اين روا که اينو باز 

مرآة «، و عالمه جملسي در )١٢٨(چون سيد ابطحي از آن مجله، راويانی هم. نوشته است) فرزند
  )١٢٩(.اند هبه مهين حنو روايت کرد» العقول

شکل آورده شده باشد باز هم شكی باقی  به اينها  حديث در بعضی نسخه که اينبر فرض 
بودن هم وارد  نسخه، اشكال خالف قاعده به اينماند که در قياس با احاديث مشابه،  یمن

  .در پرانتز قرار گيرد) ي(و اين امری است که باعث شده . شود می
  آمده) ی(زير به صورت بدون  های روايت كتاب كمال الدين در چاپ ی هاما دربار

   .هـ ۱۴۲۸سال / چاپ اول/ايران/دار ذو القرىب -الف 
                                                

  .۲۵۵ – ۲۵۶ص ۶ج: مولی حممد صاحل مازندرانی -شرح اصول الكايف: ببينيد -١٢٧
  .۲۰۶ – ۲۱۲شرح ص  ۵ج: سيد حممد على ابطحی - ذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال النجاشي -١٢٨
  .۴۳ص ۴ ج: مرآة العقول يف شرح اخبار آل الرسول -١٢٩



   ۱۰۹ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
  . هـ ۱۴۲۵سال /چاپ اول/ايران/نور ی هانتشارات طليع -ب
  . هـ ۱۴۲۹سال /چاپ سوم/ايران/نور ی هانتشارات طليع -ج

 ی هچاپ انتشارات مؤسس: آورده شده است) ی(های بعدی به شکل دارای  ولی در چاپ
 ۱۴۲۲سال /چاپ چهارم/حتقيق و تصحيح علی اكرب غفاري/ مدرسني قم ی هاسالمي جامع

   .هـ
يابيم که مريزا حممد تقي  میرا بررسی کنيم، در » كمال الدين«اگر نقل روايت از كتاب 

نقل کرده ) من ظَهرِ(به نقل از كمال الدين به صورت » مكيال املكارم«را در کتاب  اصفهاين آن
  .بعدها به روايت اضافه شده است) ي(کند  میو اين مهان چيزی است که داللت  )١٣٠(.است

» الكايف«ه با كتاب غيبت نعماين وقتی برايمان ثابت شد كليين در كتاب خود در رابط
آورده است، بدون شك شيخ نعماين نيز، در کتاب ) از پشت: من ظهر(حديث را به صورت 

غيبت خود، آن را به مهين صورت آورده اما خود اين کتاب به نوبه خود دستخوش دخل و 
  .تصرف گشته است

شکل صحيح اين  که اينگيريم و آن  میبرابر حقيقت آشکاری قرار  ترتيب ما در به اين
از پشت  :من ظهر احلادي عشر(های معترب آمده، به صورت  طور که در کتاب روايت، مهان

  . است) يازدمهين
بينيم که حديث از مولودی سخن  میچون . و اين حقيقت مهان مضمون واقعی روايت است

. الزمان خواهد آمد منايند که او در آخر میت ديگری تبيين گويد و اين مولود را روايا می
 بامداد خدمت سرورم امام حممد باقر : کند میصدوق در كمال الدين از ام هاين ثقفيه نقل 

اى از كتاب خداى تعاىل بر دمل خطور كرده و  آيه !آقاى من: عرض کردمشان اي  هرسيدم و ب
: عرض کردم .اى ام هاىن بپرس: وده است، فرمودمرا نگران ساخته و خواب از چشمم رب

خوب  !اى ام هاين :فرمود  ﴾الْجوارِ الْكُنسِ  بِالْخنسِ  فَال أُقِْسم﴿: اين قول خداى تعاىل !سرورم
 او مهدى اين عترت است و براى او. اين مولودى در آخر الزمان است. اى پرسيدى مسأله

                                                
  .۱۱۳ص ۱ج: مريزا حممد تقی اصفهانی -مكيال املكارم -١٣٠
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هايی نيز هدايت يابند و خوشا  هايی در آن گمراه و گروه وهحريت و غيبىت خواهد بود كه گر
  )١٣١().به حال تو اگر او را درک کنی و خوشا به حال هر كسى كه او را درک کند

ها  و اين !ا شش سالي  هطور که در مدت غيبتش ترديد است بني شش روز، شش ما مهان
  .تناسب ندارد -  احلسن حممد بن -عددهايی است که با هيچ يک از دو غيبت امام مهدی

داشتم : (کند اين است میسطرها برای فهم حديث ارائه  ی هاما تصويری که نويسند
تی واجب در کالم وجود وسپس سك- کردم  میمولودی که از پشت من است فکر  ی هدربار
  ). يازدمهين فرزند از فرزندان من -دارد

اگر دوباره کالم از تی در روايت نيامده است و وچنين سک :پاسخش اين است
که - که شنونده بعد از اين سکوت  شود چرا میشروع شود، باعث اشتباه ) اخل... يازدمهين(

بعد از سکوت،  ی هکند مجل میگمان  -سطرها حد و زمان آن را مشخص نکرده ی هنويسند
ک ضمير ي هقبل از آن ندارد در اين گونه موارد برای ارتباط بين دو مجله ب ی هارتباطی با مجل

)واين ضمير موجود نيست جا اينتمالی را از بين بربد اما در احتياج داشتيم تا اشتباه اح) او: ه .  
من : (شود میکه در روايت آمده دقيقاً معنايش ) از پشت من: من ظهري( ی هچنين کلم هم
  .شود میپس تعبري او از نظر فصاحت دچار اضطراب ) از فرزندان من: ولدي

) من مهانا از پشت من است ی ههر شخصی از ذري: (سطرها ی هنويسند ی هتاما اين گف
پشت خود حرف  ی هدربار شان اي  هباشد، چرا ک املؤمنني  تواند تفسري كالم امري یمن
  .زنند بلکه سخن از پشت يازدمهين نفر از فرزندان ايشان است یمن

ترسيم ) ان من از پشت يازدمهين نفرمولودی از فرزند: (حنو به ايناو عبارت را  که ايناما 
از «و » از پشت من«جای (هايش است  گری و حتی حتريف كلمات از جايگاه کند، حيله می

برای به هم ) ياء(و اما سخن گفنت از حذف حرف علّه ). را عوض کرده است» فرزندان من
حىت اگر هم . مزه است پذيرفتنی نيست چون بسيار بی) نينالتقاء ساک(چسباندن دو ساكن 

برای به هم چسباندن دو ساكن، حروف  نوشتار در بر داشته باشد، از کی تا حاال در ای هنکت
  شوند؟ میحذف 

                                                
 .۱۳۷ص ۵۱ج: عالمه جملسي -حبار األنوار: ، و۳۳۰ص: شيخ صدوق -كمال الدين و متام النعمة -١٣١



   ۱۱۱ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
را  میآن چه نعماين نقل کرده، چنين کال ی هبارر ختيل و اوهام دليل است، چرا درحال، اگ

نوشته نعمانی هم ) من ظهرِ(چون كليين آن را با کسره : گويی یمثالً چرا من ؛از تو نشنيديم
  آيا فقط مشا حق داريد که به اوهام استدالل کنيد؟. بوده است) ياء(خيال کرده آن کسره 

 به اينکند که  چه در رسائل شيخ مفيد آمده استدالل می سطرها به آن ی هچنين، نويسند هم
. نطريق اين احاديث را و توجيه و وجه داللت آن را برای ما بيان ک: گفت: (گونه است

در اين حديثی که شيعه و سنی آن را نقل کردند، ابتدا خرب كميل ابن زياد است که : گفت
. کشيد شرفياب شدم در حالی که او بر زمين چيزی می املؤمنني  به حضور امري: گفت

به  :کنيد؟ رغبتی به آن داريد؟ فرمود موالي من چه شده که بر زمين چنين می: عرض کردم
ولی به مين نفر از فرزندان حسني . ساعتی بدان رغبتی نداشتمخدا قسم هرگز حتی 

گونه که پر از ظلم و جور شده، پر از عدل و داد  هم اوست که زمين را مهان. انديشيدم می
! ای كميل بن زياد. افتد او غيبتی خواهد داشت که هر اهل باطلی در آن به شک می. منايد می

مينش حجتی بگمارد، يا شخصيتش آشکار و مشهور خدا در ز که ايننيست مگر  ای هچار
خرب طوالنی است  ...های خدا باطل نشوند حجت که ايناست و يا پنهان و در پس پرده، برای 

  )١٣٢().و ما فقط به حمل شاهد بسنده کرديم
چرا که پر واضح است که شيخ مفيد در . اين استشهاد او عني ی دستی است :گويم می

و خرب : (او ی هشايد اين مجل. بوده، بلکه احتجاج او به مضمون آن استصدد آوردن روايت ن
طور که ظاهراً از  ، کالمش را تفسير کند، مهان)طوالنی است و ما فقط شاهد آنرا آورديم

آيد که انگار شيخ مفيد خرب را با كلمات و مجله بندی خودش و با  چنين بر می او اين ی هگفت
است و شايد به مهين خاطر بني نام كميل بن زياد و نام اصبغ بن  نوشته تکيه بر حمفوظاتش می

  !واقعاً که چنين سطحی از استدالل گوارايتان باشد. نباته به اشتباه افتاده است
جز روايت نقل ه و شايد چيزی که شيخ مفيد روايت کرده، روايت ديگری ب :گويم می

ماند  یسطرها اثری باقی من ی هستی نويسندشده از اصبغ بن نباته باشد، بنابراين ديگر از چوبد
   .های بينای بصير شود چه برسد به انسان میلنگ بودن او برای نابينايان نيز آشکار 

  وصیت رسول خدا 
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 امحد احلسنسيد  ی هفرصت طلبان شکست خورده، به گفت ی هسطرها به شيو ی هنويسند
 ندگی مهدی اول را به تفصيل و روايات اهل بيت اسم و صفات و حمل ز: (که فرموده

مردم ناخواسته و  که ايناست يعنی  -اسرائيل-پس نام او امحد و کنيه اش عبد اهللا  اند هبيان منود
بنا بر : (کند که میگونه اعتراض  به اين) کنند بر خالف ميلشان او را اسرائيلی خطاب می

 ).وصيت، عبداهللا اسم است نه کنيه
که مهين برای ابطال -وصيت را در اين کالمش ذکر نکرد   امحد احلسنسيد  که اينبا 

و با وجود بی ارزش بودن اين اشکال، ما پاسخش را  -سطرها کافی است ی هکالم نويسند
  :دهيم میگونه  اين

 ی هن فرصت طلب چرا به کلماي  هدامن ک یتوانيم اسم هم بناميم و من میکنيه و لقب را 
را » اسم« ی هلقب است ولی با اين وجود رسول خدا کلم توجه نکرده، زيرا آن هم» مهدی«

  .برای آن به کار برده است
در ) امحد(شود وجود وصی  می» اول املؤمنين«از عبارت  او اقرار کرده که که اينبا وجود 

ن اشکال را مطرح اي  هکند ک میعصر غيبت کربی را استفاده کرد، ولی نفس بيمار او وادارش 
سپس  !)ن روايت معنی ديگری داشته باشد که بعد از ظهور فهميده شودشايد اي: (کند که

نويسد که هيچ کدامشان با معنای مورد نظر ما تعارض ندارد، به  میتعدادی از آيات قرآن را 
 . ن آيات با کالم ما متعارض استاي هکند بگويد ک یکه خودش هم جرأت من ای هگون

ا جاثليق مسيحی و رأس اجلالوت يهودی ب  انصار به حديث امام رضا: (گويد می
و ) ممکن نيست غير از صاحب وصيت کسی آن را ادعا کند که اينکنند بر  میاحتجاج 

 اين مطلب صحيح نيست که ما گمان کنيم دليل اثبات نبوت پيامرب خدا حممد : (گويد می
 .)های مقدس آمسانی ذکر شده است اين است که امسش در کتاب

  :کنيم میباشد مرور  میث را که حمورش اسم اين حدي :جواب
در جملسی بزرگ در  کند که امام رضا  میحممد بن فضل در حديثی طوالنی نقل  

از دانشمندان از مجله جاثليق مسيحی و رأس اجلالوت  ای هبصره حاضر شد که در آن عد
وت حممد راهنمايی آيا اجنيل به نب: (رو به جاثليق کرده و فرمود امام رضا . حضور داشتند

: ايشان فرمود. کرديم یداشت ما آن را انکار من ای هاگر اجنيل به آن اشار: جواب داد کند؟ می
از امساء خداست که ما جماز  یامس: جاثليق گفت .به من از آن خبش از سفر سوم اجنيل خرب بده



   ۱۱۳ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
و  ...حممد استاگر به تو اثبات کنم که آن اسم : فرمود امام رضا . به اظهارش نيستيم

جاثليق و -را در اجنيل و تورات برايشان آورد  نام رسول خدا  بعد از آن که امام 
توانيم آن را رد  یبه خدا قسم او برای ما چيزی آورد که به هيچ عنوان من :گفتند-رأس اجلالوت

در حالی که  خبواهيم تورات و اجنيل و زبور را رد کنيم که اينکنيم و نه به آن پاسخ دهيم مگر 
پيش از اين به ما بشارت او را داده بودند ولی تا به االن برای ما ثابت  موسی و عيسی 

توانيم به پيامربی او  یاو نامش حممد است من که ايننشده که او مهان حممد است و به صرف 
يل مشا شک را دل :فرمود اقرار کنيم و شک داريم که او مهان حممد مشا است امام رضا 

در  آيا خداوند متعال از آدم تا امروز پيامربی را با نام حممد فرستاده است؟ !داي هخود قرار داد
 )١٣٣(.)...درمانده شدند اين هنگام بود که آنان از پاسخ

م بلکه اي ههای مسيحيان نبود ما به دنبال بيان دالئل رسول خدا از کتاب !ای فرصت طلب
تواند به وصيت  میدهد تنها کسی  مینشان  مام رضا خواستيم بيان کنيم استدالل ا می

تقوای اهلی پيشه کنيد و از شياطين انسانی   میاستدالل کند که صاحب وصيت باشد، پس ک
  .جدا شويد

با کتمانی روشن و دروغی عمدی مهراه بود، زيرا » تتبري« ی هاما سخنش در رابطه با کلم
قل کرد که به معنای قطع کردن و از بين بردن است ن» لسان العرب«معنای آن را از  که اينبا 

خدا عمر او را ناقص  :گونه است پس معنا اين: (اما اين معنی را در نظر نگرفته و گفته است
و معترض شد  !)شود میيعنی مقداری از عمر او کاسته (شکند  میلبه عمرش  که اينکند يا  می

امت کند نه کسی که ادعای وصی بودن کالم متوجه کسی است که ادعای ام جا اينکه در 
  ؟گوييم میدامن چه کسی او را فريب داده و به او گفته که ما چيزی غير از اين  یمن !کند
روايت وصيت خالی از اشکاالت معنايی و دستکاری نيست زيرا روايت : (گويد می 
  ).شود میاطالق   املؤمنين گويد که اسم مهدی فقط بر امير می

خداوند متعال تو را در آمسان خود، : (نين چيزی را بيان نکرد بلکه گفتروايت چ :جواب
ها  و مأمون و مهدی ناميد و اين نام علی مرتضى و امير املؤمنين و صديق اکرب و فاروق اعظم

 ).برای کسی غير از تو صحيح نيست
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ولی شود اين صفت را از بقيه سلب کنيم،  یاگر صفتی را به شخصی نسبت داديم دليل من
نسبت داد به خاطر علتی  توان به علی بن ابيطالب  میصفت امير املؤمنين را فقط  که اين

که او تنها کسی است که از نظر علم،  اند هآن را توضيح داد است که خود اهل بيت 
  .کند میمؤمنين را تغذيه 

يعنی در ) خداوند در آمسانش تو را اين گونه ناميده است: (طور که روايت فرمود مهان
های  يعنی متام نام) باشد یها برای شخصی غير از تو صحيح من اين اسم: (چنين فرمود آمسان و هم

چنين در روايات بسياری داريم  هم .تنها يک نام چنين خصوصيتی دارد که ناي  هبر مشرده شده، ن
اين . نيز مهدی ناميده شدند امام مهدی  که اينباشند، و  میمهدی  که مهه اهل بيت 

زند، پس به عنوان مثال معنای روايت شريف اين  میروايات اطالق معنای وصيت را ختصيص 
کند يعنی علی  یصدق من ترين معنايش، بر کسی جز علی  شود که صفت مهدی به کامل می

 ترين مصداق برای صفت مهدی است ين و کاملباالتر.  
بين رکن و  گويد با مهدی  می ، با روايتی که)وصيت( روايت شيخ طوسی: (گويد می 

در حالی که  ،، تعارض دارد»عبد اهللا و مهدي أمحد و«شود و او سه نام دارد  میمقام بيعت 
  !)است گيرد خود امام مهدی  میمقام بيعت و معروف است آن کسی که بين رکن 

اين روايت آخر، روايت . ای هاگر قضيه را معکوس بنگری به هدف درست رسيد: جواب
گيرد  میکند، و بر اين داللت دارد که شخصی که بين رکن و مقام بيعت  می تأکيدصيت را و

  .است امحدنقل کردم نيز  است، و مراد از روايتی که از امام حممد باقر  امحد
بعد از بيعت گرفنت از مردم  گويند که امام مهدی  یمن ها آنبه انصار دروغ نبند زيرا 

های انصار موجود است، بگو اين را  گيرد، کتاب میای وصيش بيعت در بين رکن و مقام، بر
گيرد او  میبيعت  فقط برای پدرش  امحد؟ آگاه باش که اند هکه خيال کردی در کجا گفت

  .خواهد مینيامده تا برای خود عظمت خبواهد بلکه برای کسی که او را فرستاده عظمت 
منظور از فرزند، فرزند مستقيم خود امام رساند که  میروال حديث اين را : (گويد می 

فرزند مستقيم » وصيت را به فرزندم حتويل دهد«فرمودند  پيامرب اکرم  که ايناست، و 
  !!) است خود پيامرب از طريق حضرت زهرا 



   ۱۱۵ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
ا در نوشته خود جدی بوده ي  هسطرها به شوخی اين را نوشت ی هدامن نويسند یمن :جواب

مزه است، اما اگر در  اش به غايت بی شوخی و مزاح نوشته، شوخی از روی است؟ اگر اين را
  کنيد؟ میسخنش جدی بوده باشد درباره او چه قضاوت 

باشد فرزند  می  در حالی که فرزند دخترش زهرا، اگر امام حسين  ،خيلی خوب
از طريق سلمان   امحد احلسنپس چرا سيد  ،شود میحمسوب  مستقيم پيامرب اکرم 

را فرزند  حمسوب نشود؟ حال، وقتی که امام حسين  مستقيم امام مهدی فرزند 
  دانيد، بگوييد که فرزند مستقيم در نزد مشا چه معنايی دارد؟ می مستقيم پيامرب اکرم 

» فرزندان فرزندان«و » فرزندان«امامت در  که اينگويی؟  میاصالً از کدام روال سخن 
فرزند،  ﴾ذريةً بعضها من بعضٍ﴿کند،  میاهلی آن را تعيين است که نصب  ای هقرار دارد، مسأل

به کالم امام . فرزند است هر چقدر که پايين رود و پدر، پدر است هر چقدر که باال رود
، اگر )سالم بر تو ای پدرم: (دهد توجه کنيد میسالم  که به حضرت رسول  کاظم 

بينيم پدران بين  میاست در حالی که  فرزند پيامرب  او نيز قطعاً ،حضرت رسول پدر اوست
و امام مهدی   امحد احلسنبسيار بيشترند تا پدران بين سيد  و پيامرب   امام کاظم

 .بن حسان،  علیاز سهل بن زياد، از  ،از اصحاب ما ای هعد: (در کافی روايت شده که
عيسى بن  ت ووق ی هو هارون خليف نزد امام کاظم : کنند میاز بعضی اصحاب ما نقل 

 رفتند، هارون به امام کاظم  به سوی قرب پيامرب  .جعفر و جعفر بن حيىي در مدينه بودم
ايستاد عيسی بن  ای هپيشقدم شو ولی او نپذيرفت هارون سالم کرد و به گوش: عرض کرد

گفت پيشقدم شو ولی او باز نپذيرفت عيسى نيز سالم کرد و بعد به  جعفر به امام کاظم 
شان گفت پيشقدم شو ولی او نپذيرفت، او هم سالم کرد و اي  ههارون ايستاد جعفر نيز ب کنار

سالم بر تو ای پدرم از خدايی : فرمودپيش رفت و  گاه أبو احلسن  کنار هارون ايستاد آن
ها تو را برگزيد و تو را هدايت منود و هدايت را به دست  و را انتخاب کرد و از بين ترينکه ت
 شنيدی که او چه گفت؟: هارون به عيسى گفت. خواهم که بر تو صلوات فرستد مید تو دا

  )١٣٤(.)است پدر بر حقش  دهم که او  میشهادت : گفت بله، هارون گفت
  !انصاف داشته باشيد )لعنه اهللا(خواهم که دست کم مانند هارون  میاز مشا 
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ويز خود قرار داده جوابش را را دستا» اعقابِ اعقاب«و » اعقاب«او روايت  که اينولی 
با سکون قاف به فرزند و فرزند " عقب"و " عقب"(: شيخ طريحی در جممع البحرين داده است

  )١٣٥().را به فرزندان فرزندان گويند: فرزند گويند، و اعقابِ اعقاب
ت، اشاره به فرزندان مستقيم و اس» فرزند فرزند«و » فرزند«به معنای » عقب«پس اگر 

  .طه داشته باشد، در نتيجه اعقاب اعقاب اشاره به معنايی غير از اين داردواس بی
اگر ما درباره مردی : (که فرمودند کالم اهل بيت  ی هاو دربار ی هولی جواب گفت

چيزی را گفتيم و در او حمقق نشد ولی در فرزند و يا فرزند فرزند او حمقق شد اين مطلب را 
ن روايت اي  هکند ک میر اين مضمون داريم که مشخص ، روايات زيادی د)انکار نکنيد

دست کم قائم يکی از مصاديق اين روايت است، لطفاً اين  که اينقائم است، يا  ی هدربار
  : روايت را نيز مالحظه بفرماييد
پدر مرمي مادر (خداى تعاىل به عمران : (کند که فرمود مینقل  ابو بصري، از امام صادق 

خبشم، سامل و مبارك كه به اذن خدا كور مادر  یكه من به تو پسرى موحى كرد )  عيسى
كند و مردگان را زنده كند و پيغمرب بىن اسرائيل قرارش خواهم داد،  میزاد و پيس را درمان 

، چون به مرمي حامله كه مادر مرمي است گزارش داد» حنة«عمران اين مطلب را به مهسرش 
: گفت) و ديد دختر است(ت، چون او را زائيد كرد كه محلش پسر اس یگشت، فكر م

خداى . دشو یيعىن دختر كه پيغمرب من »من دختر زائيدم و پسر مانند دختر نيست« !پروردگارا
، سپس چون خداى »چه او زائيده داناتر است خدا به آن«: فرمايد یم) در باره او(عز و جل 

ه كه به عمران بشارت داده بود و به او وعدخبشيد، او مهان پيغمربى بود  تعاىل عيسى را به مرمي
مردى از خاندان خود چيزى گفتيم، و در فرزند يا فرزند  ی هبارپس هر گاه ما در. كرده بود

  )١٣٦().او پيدا شد آن را انكار نكنيد ی هزاد
 ی هاما چيزی که نويسند. مهان قائم بنی اسرائيل بود دانند عيسی  میگونه که مهه  مهان

اعتقاد به امحد مستلزم اين است که حممد بن «: گويد میکرده باطل است که  سطرها گمان
زيرا در روايات از او با نام مهدی و قائم ياد شده است، » احلسن نه قائم باشد و نه مهدی

                                                
  .۲۱۵ص ۳ج: شيخ طرحيی - جممع البحرين  -١٣٥
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   ۱۱۷ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
هايی  باشد که بنا به ضرورت میبنابراين، منظور در روايت مورد حبث، مهدی و قائم ديگری 

  .، نام او را به روشنی بيان نکردندمثل امتحان خلق و غيره
را به   می، کال)دهد میخداوند يک شبه امر او را سامان : (اين روايت ی هبارنويسنده در

انصار نسبت داده در حالی که مصدر آن را نقل نکرده در صورتی که موظف بود آن را بيان 
کنی و  میخی امور را ذکر نيستيم که تو در آن بر ای هبه دنبال جدال زيرکان جا اينکند، ما 

های آخر الزمان اين  دهی، و اگر اوضاع حوزه میگونه بدون سند نسبت  ی اقوال را اينبرخ
  .نيست که بتواند کسی را به علم برساند ای هگونه است، بدانيد اين شيو

ها  ر نکرده است و ايمان آوردن به آناسم مهديين را ذک) وصيت(اين روايت : (گويد می
  ).ها است دانسنت نام آن منوط به

زنی کامالً بدون دليل است، و قبالً توضيح داديم که شناخت امام زمان  اين گمانه :جواب
ها را بيان نکرده است  گذشته از اين آن کسی که نام. استدر ايمان آوردن به مهديين کافی 

شان ايمان داريد، اي  هتر است، و اگر واقعاً ب باشد و يقيناً او از مشا حکيم می پيامرب اکرم 
و نيز به  مقتضای ايمان مشا اين است که به طور کلی به وجود مهديين بعد از امام مهدی 

اين امتحان مشاست، به . اولين مهدی که در وصيت نامش ذکر شده است، ايمان داشته باشيد
  .خوار گرداندهايش  تا اين حد مشا را با وسوسه )لعنه اهللا(نگذاريد ابليس  !خودتان بنگريد

ا يآ  های طلح... : (کند مینويسنده، اين حديثی را که در كتاب سليم آمده است نقل 
برای من کتف و جوهر بياوريد تا چيزی بنويسد که امت : فرمود نديدی که رسول اهللا 

حرفش را گفت ) عمر(بعد از او دچار گمراهی و اختالف نشوند؟ در اين هنگام دوست تو 
بله : عرض کرد ؟نارحت شد و ننوشت رسول اهللا » گويد میهذيان  خداپيامرب «: که

مرا از آن و  مشا رفتيد پيامرب  که اينپس از : فرمود املؤمنين  امير. شاهد اين ماجرا بودم
. امت را بر اين نوشته گواه بگيرد، با خرب کرد ی هاز چيزی که قرار بود در آن بنويسد و مه

امت پس از او دچار تفرقه  که اينپروردگار متعال از « : دادخرب  به او  جربئيل 
ک صحيفه خواست و پس از ي  ه، آنگا»آيد آگاه است میشوند و اختالف بينشان بوجود  می

و سه بزرگوار را بر آن شاهد خواست در کتف بنويسد به من امال کرد  میآن، هر چه را که 
دايت گری که تا روز قيامت خداوند اطاعت آنان آن ائمه ه سلمان و أباذر و مقداد، و ،گرفت

دست  –هستم سپس اين پسرم  ها آننام مرا برد که اولين . را واجب کرده است را نام برد
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و سپس نه فرزند از فرزندان اين  سپس حسني –خود را به نشان اشاره به حسن نزديک کرد 
  )١٣٧().-يعين حسني  -پسرم

گويد  میکند و  میين حديث امجال دارد، حق را کتمان کند ا میو بعد از آن که اعتراف 
دوازده  ها آن که اينکند و  مین روايت، امامان واجب االطاعه را تا روز قيامت ذکر اي  هک

  !نفرند
اين روايت در پيش روی ماست، کجای اين روايت گفته است که امامان تا روز  :گويم می

های امامان دوازده گانه را ياد کرده آن گونه که  مزده نفرند، و کجای اين روايت ناقيامت دوا
ساری  گونه خجالت و شرم آشکاری در روز روشن بدون هيچ به اينتوان  میپندارد، آيا  میاو 

 که اينخواهد دست پيش را بگيرد که پس نيفتد قبل از  میدروغ گفت؟ طبيعتاً او با اين کار 
روايت وصيت : خودت در چند خط پيش گفتی !نويسنده ای  هکسی بر او اشکال وارد کند ک

توانيم به مهديين مذکور در روايت اعتقاد داشته  ینام مهديين را ياد نکرده پس در نتيجه ما من
ن حديث هم اي  هتوانی از اين روايت چنين استداللی را بچينی در صورتی ک میباشيم، چگونه 

  از امامان نربده است؟؟ مینا
ين روايت با روايت شيخ طوسی تعارض دارد، زيرا روايت سليم ا(در اين هنگام سخن تو 

چه معنايی ) باشند نه تا ظهور مهديين میگويد اين امامان واجب االطاعه تا روز قيامت  می
  ؟دارد

هدايت گر را تا روز  ی هاسم ائم و پيامرب (: املؤمنين  اين سخن امير :گويم می
ولی . رسد می ها آنشود و امر قبل از قيامت به دست  میشامل مهديين نيز ) قيامت نام برد

نيز به نه  ای هرا ذکر کردند و اشار و امام حسين  فقط خود را و امام حسن  که اين
 زيرا اثبات يک چيز ؛کند یرا نفی من  داشتند وجود کسانی غير از ائمه  فرزند امام حسين
آن زمان حمل ابتال و آزمايش مردم بود به مهين  از امامان در کند، اين مقدار یغير آن را نفی من

خاطر نام بردن ايشان به حسب مهين ضرورت واجب بود، حال آن که هيچ نيازی به ذکر نام 
  .در آن زمان وجود نداشت  مهديين

                                                
  .۲۱۱ص: حتقيق حممد باقر انصاری -كتاب سليم بن قيس  -١٣٧



   ۱۱۹ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
به معنای نام بردن نام ) نام برد...  پيامرب (املؤمنين  داند اين سخن امير می که اينبا 

، و اگر اين گونه نيست پس بايد بگوييم  است به ائمه  ای هبلکه اشار های ائمه نيست،
  املؤمنين و امام حسن و امام حسين روايت سليم مضطرب است، زيرا اين روايت فقط امير

  .برد میرا نام 
از وصيت مهر و موم شده که خاص هر وصی است سخن  که به اينو رواياتی شبيه 

يت مقدسه ندارد، مهان گونه که گفتيم ذکر تعداد و اثبات آن، گويد، هيچ تعارضی با وص می
 ۱۲های روايت گفته شده که وصيت با  در برخی نسخه که اينکند، و  یغير از خود را نفی من

معنا نيست که  به اينسطرها گمان کرده،  ی هگونه که نويسند نفر مهر و موم شده است، آن
توان در اين مقام گفت اين است که تکليف  میی که زيرا کمترين چيز ؛نفرند ۱۲اوصياء فقط 

شود، و در روايات بسياری آمده که مهدی با امر جديدی  میمهديين در وقت خودش مشخص 
و بلکه به خدا قسم از بنابراين از روی عجز و ی دستی است . آيد که از قبل نبوده است می

زنی هايی چنگ زند که هيچ کدام از  به گمانه میها است که انسان در چنين مقا بيماری قلب
ها هم ندارند، تازه دفع  ن، حتی اين روايات ظهور در اين گمااند هروايات به آن تصـريح نکرد

ها روايتی را که داللت بر وجود مهديين  توان ده میاين معانی امکان پذير و آسان است، بلکه 
  .دارند را عرضه کرد

حممد بن حسني از موسى بن سعدان از عبد اهللا بن : (روايت زير ی هولی سخن او دربار
جربئيل به نزد : فرمود میشنيدم که  از امام صادق : کند میقاسم از عبد اهللا بن سنان نقل 

جربئيل  ،مهر و موم شده بود هفت مهر از طال داشت ای هآمد مهراه او صحيف رسول اهللا 
حتويل دهد و او  طالب ابیفه را به علی بن به او دستور داد که اگر مرگش فرا رسيد اين صحي

نيز بر اساس اين صحيفه عمل کند و اين صحيفه را برای کسی غير از خودش جتويز نکند و 
در آن وجود دارد  چه آنهر وصی را امر کند که مهر مربوط به خود را باز کند و به  که اين

  )١٣٨().عمل کند و اين صحيفه را برای کسی ديگر جتويز نکند

                                                
  .۱۶۶ص: حممد بن احلسن الصفار -بصائر الدرجات  -١٣٨
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برداران حديث دستکاری  ن حديث را راويان و يا نسخهاي  هکند ک میکه گمان  جا آن
توانست  می، سخنی بدون دليل است، و اند هواقفيان در آن حتريف ايجاد کرد که اين، يا اند هکرد

  .به تأخير بيندازد  میسخن گفنت در اين مورد را ک -داشت میاگر تقوی -
وصيت از آمسان بر وجود رسول : نقل شده است که  قاز امام صاد: (ولی اين روايت

بر رسول اهللا جبز وصيت  ای همهر و موم شده نازل شد و هيچ نوشت ای هبه صورت نوشت  اهللا
يا حممد، اين وصيت تو است که بايد در حق : مهر و موم شده نازل نشد، جربئيل به او گفت

مين از خاندان من ای جربئيل؟ عرض کدا: گفت بيتت به امتت برسانی، رسول اهللا  اهل
تو به ارث بربد ست تا علم نبوت را قبل از إبراهيم از  ها آنجنيبِ خداوند و نسل او از : کرد

او  گونه که به مهر اول را باز کرد و مهان هايی زده شده بود، علی بر اين صحيفه مهر
ن گونه که دستور مهر دوم را باز کرد و آ  سپس حسن. دستور رسيده بود عمل کرد

مهر سوم را باز کرد و ديد که در آن نوشته شده جبنگ و  سپس حسين . داشت عمل کرد
هيچ شهادتی ازشان  ها آنخروج کن و  میشوی و به هدف شهادت بر قو میبکش و کشته 

بن  علیشود مگر در جوار تو او نيز مهان گونه که گفته شده بود عمل کرد سپس  یقبول من
 که اينهر چهارم را باز کرد ديد در آن نوشته شده که در را بکوب و پس از م  احلسني

حتويل داد و او مهر   علیسپس آن را به حممد بن . علم پنهان شد، سکوت اختيار کن
پنجم را باز کرد، ديد که نوشته شده کتاب خدا را تفسير کن و پدرت را تصديق کن و علم 

امت را آماده کن، و حق را بگو چه در حال امنيت و چه در را برای فرزندت به ارث بگذار و 
سپس وصيت را به بعد از . حال ترس، و از کسی جز خدا نترس او نيز اين گونه عمل کرد

 به اينتو را : آيا تو مهانی؟ فرمود: عرض کردمبه آقا : معاذ بن كثري گفت خودش حتويل داد،
تا جايی که . آن را روايت کنی؟ بله من مهامنبروی و از جانب من  که اينامر چه کار؟ مگر 

مهين  :سپس چه کسی؟ فرمود: عرض کردمبرای من دوازده اسم برمشرد سپس ساکت شد، 
)١٣٩().قدر برای تو کافی است

  

ائمه دوازده بر پنداشته است که فقط  سطرها ی هکه نويسند چه آناين روايت بر خالف 
  از ائمه داللت دارد، اگر غير از اين بود امام کند، بر وجود مهديين بعد میگانه داللت 

                                                
  .۵۳ – ۵۲ص: نعمانی -الغيبة  -١٣٩



   ۱۲۱ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
اين برای تو کافی . »اين برای تو کافی است«بگويد  که ناي  هن» متامش مهين بود«فرمود  می

اين مقدار برای تو بس است، هر چند بيش از اين هم وجود داشته باشد، زيرا تو «: است يعنی
  .»شوی مینه تکليف داری و نه با آن آزموده 

نگرم  یم گويا به قائم : فرمود گويد امام صادق  میمفضل بن عمر : (روايت بعدی
که بر فراز منرب كوفه است و سيصد و سيزده مرد به تعداد اهل بدر اطرافش هستند و ايشان 

 از قباى خود خدا بر خملوقاتش در زمني هستند تا آن كه امام  صاحبان برتری و حاكمان
دا براى او و آورد كه سفارشى است از طرف رسول خ یطال بريون ميك نامه با مهری از 

رمند و از آنان  یگنگ از دورش م ی هدارد مانند گوسفندان وحشت زد یچون آن را اعالم م
ها  اين. ماندندماند به مهان اندازه كه با موسى بن عمران  یمن جز يك وزير و يازده فرمانده كسی

به خدا من . گردند یم يابند و به سوى او بر گريزی از او منى گردند و راه یدر سراسر زمني م
  )١٤٠().شوند میگويد كه به آن كافر  میچه  ها آندامن براى  می

پندارد که عهدی که در اين روايت ياد شده، مهان وصيتی است که به  میاو اين گونه 
ب شيخ طوسی شوند ولی روايت مذکور در کتا یواسطه آن مردم دچار اشکال و اشتباه من

اين سخن او جهل آشکار است زيرا عهدی که در روايت ذکر شده است تکليف  !!نيست
است که قرار است بر اساس آن عمل کند ولی برای اصحابش پذيرش آن  خمصوص امام 

هايشان مطمئن شود که  آورد تا قلب میبيرون  ها آنآيد، در نتيجه عهد را برای  میسنگين 
از رسول اهللا به او رسيده  چه آنوی مهين عهد بوده است، دقيقاً مطابق را گفته از ر چه آن

  .است
شود  میآن گاه که سپاه قائم وارد مدينه (... : کند می تأکيدروايت بعدی اين روايت را 

به خدا قسم که وقتی « :فرمايد میشود و اين کالم علی بن ابيطالب است که  میقريش ناپديد 
فرصتی ) هر چند ناچيز(بح يک گوسفند ذازه اند  هکند که ب میيش آرزو شوند قر میوارد مدينه 

که دارد و هر آن چه که ماه و خورشيد بر  چه آنداشته باشد تا با متام قوا ايستادگی کند و هر 
دهد قريش  می اجنامآفريند و وقتی او اين کار را  می ای هسپس حادث» تابد را فدا کند میآن 
بياييد به مصاف اين طغيانگر، به خدا قسم اگر او حممدی بود اين کار را  گويد با ما بيرون می
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زد، خدواند  یبود اين کار از او سر من  میکرد و اگر فاط یکرد و اگر علوی بود اين چنين من یمن
ها را اسير  گذراند و خانواده میدهد، پس جنگجويان را از دم تيغ  میرا به دست قائم  ها آن
رسد که  میرسد نا گاه به او خرب  می» شقرة«به سرزمين  که اينافتد تا  میه کند سپس را می

در » حرة«کشد که واقعه  می ای هرا به گون ها آنگردد و  میپس باز  اند همناينده اش را کشت
سنت رسول اهللا و کند و مردم را به کتاب خدا و  میسپس حرکت . مقابلش ناچيز است

رسد، مردی از  می» ثعلبية« ی هخواند، وقتی به منطق میانش فرا ت از دمشنئواليت علی و برا
که از نظر قدرت بدنی و شجاعت از ترين مردم است البته به جز صاحب (زادگان پدری اش 

گونه مردم را  کنی؟ به خدا قسم تو اين میآهای چه : گويد میرود و  میبه سوی او ) اين امر
ا چيز ديگری سبب اين ي  هرسول خدا عهدی به تو رسيدرمانی، آيا از  میچون گوسفندان  هم

شوی  میبه خدا قسم يا ساکت : گويد میکه بيعت گرفنت به دست او بوده  میکار است؟ خاد
ای فالنی ساکت شو بله به خدا قسم  :گويد میقائم به آن مرد  زمن؟ میگردنت را  که اينيا 

آورد  میيا خورجين را بياور، آن را  نفالنی آن مهيا ؛مهراه من است عهدی از رسول خدا 
خداوند مرا فدای تو کند سرت را : گويد میخواند، آن مرد  میو ايشان عهد را برای آن مرد 

آورد و آن مرد بين دو چشم او را بوسه  میجلو بياور تا بر آن بوسه بزمن او نيز سرش را جلو 
ی بگير و او نيز از آنان بيعتی تازه جامن به فدايت دوباره از ما بيعت: گويد میزند سپس  می
  )١٤١().گيرد می

پر واضح است که عهد ياد شده تکليف خاص خود ايشان است و آن وصيت که معنايش 
  .باشد نيست تصـريح بر امامت امامان 

کند داللتی  میولی روايتی که نويسنده پيش از کالمش آن را نقل کرد، بر آن چه او گمان 
که شناخت قائم با وصيت ير از آن داللت دارد و آن مضمون اين است نداشته و به معنايی غ

به امام : گويد میحارث بن مغريه نضري : (شود و آن، اين روايت است میپذير و کامل  امکان
با آرامش و متانت : شود؟ فرمود میعرض کرديم که صاحب االمر چگونه شناخته  صادق 

  )١٤٢().و علم و وصيت
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  :رجعت
گويد اولين کسی که در  میدرباره رجعت به ما رسيده،  ز آل حممد رواياتی که ا

کند که هيچ پشتی  میرجعت   میاو بر اما که ايناست و   آيد امام حسين میرجعت 
  . ندارد) فرزندی(

رفت و  بن أيب محزة نزد أيب احلسن الرضا  علی: (خراز نقل شده که علیاز حسن بن 
: فرمود میاز پدر بزرگت جعفر شنيدم که : باز گفت .بله: دتو امام هستی؟ فرمو: عرض کرد

يا خود را  ای هآيا فراموش کرد !ای شيخ: فرمود ، امام رضا بدون فرزند نيست  میهيچ اما
بدون فرزند نيست   میهيچ اما: گونه نگفت بلکه گفت اين  جعفر !زنی؟ میبه فراموشی 
عرض  .شود زيرا اين امام فرزندی ندارد میبرای او خارج  که امام حسين  میمگر آن اما

  )١٤٣().گونه شنيدم بزرگتان اين گويی از پدر میفدايت شوم راست : کرد
بسيار واضح است، و » ندارد) فرزند(که پشت  میاما«که فرمود  امام  که اينو معنای 

ماندند به  تواننان که از مواجهه با اين مطلب نااين به معنای آن است که اوالد ندارد، ولی آ
به نظر : (گويد میسطرها  ی هتوانند مغالطه درست کنند، در اين باره نويسند میهر روشی که 

من ممکن است منظور از عقب در اين حديث فقط اوالد نيست بلکه شايد منظور فرزندی باشد 
  !)که خالفت را بعد از امام حتويل بگيرد باشد

، آيا غير از اين )١٤٤(ن قدر گمانه زنی کنيداي  هسبحان اهللا، چه چيزی باعث شد: گويم می
عقل در سر او نيست؟  ای هکند که ذر میگونه گمانه زنی اقدام  به ايناست که تنها شخصی 

مطلب اعتراف کرد که عقب يعنی اوالد، پس چگونه  به اينسطرها چندی قبل  ی هخود نويسند
   ؟)شودبه معنای کسی است که جانشين امام : (نظرش برگشته و گفت

  :کند میاو برای گمانه زنی خود، به حديث زير استشهاد 
هست که   میآيا اما: عرض کردم  به أيب احلسن الرضا: از حنان بن سدير نقل شده(

آگاه باش که برای من جز يک فرزند متولّد خنواهد شد اما : عقب نداشته باشد؟ ايشان فرمودند
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ابو خداش گفت که من اين حديث را  .خواهد آوردخداوند از طريق او نسلی فراوان به وجود 
  )١٤٥().سال پيش شنيده بودم ۳۰

آگاه باش که برای « که فرمود  معنای سخن امام رضا : (گويد میدهد و  میو توضيح 
يعنی فرزندی که بتواند خالفت را از من بگيرد و امام » من جز يک فرزند متولد خنواهد شد 

شود مگر  یندان او امام نبودند زيرا که امامت در دو برادر مجع منفرز ی هدر حالی که بقي ؛باشد
  ). حسن و حسين

  :دهيم میدارد پاسخ  اوالد و ذرية ظهور در معنای کلّی عقب که اينبا صرف نظر از 
يی باشی، زيرا که گو میکه  چه آنخورد و بايد متوجه  یاين حديث به درد مشا من - ۱

هم امامند و هم وصی، بنابراين استفاده  -تصريح دارد ها آنث به طور که احادي مهان –مهديين 
خواهی با اين سخنت بگويی  میزيرا . کردن از اين حديث به عنوان شاهد مثال جايگاهی ندارد

کند عقب ندارد،  میبه سوی او و برای او رجعت  که امام حسين  میکه آن مهدی و قائ
  .در آن وجود دارند ای هنسلی دارد که ائم ثابت شده است امام مهدی  که در حالی

شان هيچ فرزندی جز يکی خنواهد اي  هظهور در اين معنا دارد ک حديث امام رضا  - ۲
اين نکته را ياد آوری  -با وجود اضطرابشان و تناقضشان  -داشت، هر چند که برخی اخبار 

ما گفتيم ندارد زيرا  چه آنبا کنند که فرزندان ديگری نيز داشته است، و اين هيچ منافاتی  می
  .احتمال بداء وجود دارد

سطرها در  ی هگذشته از معنای ظاهری حديث، اين نکته حائز امهيت است که نويسند - ۳
ولی معنای حديث، به چنين  اين صدد است که معناى عقب را منحصر در امام کند،

ر زمان حديث صاحب د  رساند که امام رضا میکند روال حديث  یهايی کمک مناحنصار
آيا : (کند میسوال   است زيرا حنان بن سدير از امام اين معنا واضح. ذريه نبوده است

به   ، زيرا اين سوالی کلی است، ولی از جوابی که امام)هست که عقب نداشته باشد میاما
زيرا به او . بوده است شود که سوال کننده منظورش خاص امام رضا  میاو داد روشن 

آگاه باش که برای من جز يک فرزند متولد خنواهد شد اما خداوند از طريق او : (سخ دادپا
کند،  میامام جواب را روی خود متمرکز  که اينيعنی ). نسلی فراوان به وجود خواهد آورد
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و سکوت  درک کرده منظور از سؤال خودش است، کامالً روشن است که حضـرت 
. گوييم نيز داللت بر مهين امر دارد میاين مطلبی که ما  اش بر سوال کننده و عدم پيگيری

فرزند ندارد،   کند امام میکه گمان  ای هبنابراين مفهوم حديث اين است که سؤال کنند
امام نيز به او خرب داد . خواهد از امام بپرسد که امامت بعد از او به دست چه کسی است می
 چه آنو اين مطلب هيچ ارتباطی به . دی استک فرزند متولد خواهد شد که امام بعي  هک

  .سطرها پنداشته ندارد ی هنويسند
در حالی که عکس  کند، میاو را تأييد  ی هکند حديث زير گفت میسطرها گمان  ی هنويسند

  :آن حديث اين است. اين مطلب صحيح است
رفتم و  در قادسيه نزد امام رضا : از أمحد بن حممد بن أيب نصر نقل شده که گويد(

خواهم از مشا سؤال کنم ولی شأن مشا را از آن  میفدايت شوم درباره چيزی : عرض کردم
خواهم از آتش جنات پيدا  میدامن، زيرا  میبينم، ولی سخن گفنت در اين باره را مهم  میباالتر 

 یا ههر سوالی در هر رابط: ايشان ديدند که در چشمامن اشک مجع شده بود، به من فرمود. کنم
بعد از  ی هفدايت شوم من از پدرتان درباره خليف: عرض کردم .خواهی از من بپرس میکه 

ايشان سؤال کردم ايشان مرا به مشا راهنمايی کردند در حالی که چند سال پيش در حالی که 
فرزندم امام امام بعد از مشا سؤال کردم فرموديد که  ی ههيچ فرزندی نداشتيد از مشا دربار

خواهم بدامن کدام يک از اين دو فرزند امام  می، خداوند متعال نيز به مشا دو فرزند داد، است
: عرض کردم. ن وقتش نيستاين چيزی که از من سوال کردی اال :بعد از مشا هستند؟ فرمودند

فدايت شوم، مشا امتحانات و آزمايشاتی که در دوران پدرتان از جانب خدا به سر مردم آمد 
هرگز، إن شاء اهللا، اگر آن چيزی که تو : فرمود. نيز از اين اتفاقات در امان نيستم ديديد، من

دانی اگر  یآيا من. توامن برای تو و امثال تو برای اثباتش دليل بياورم میترساند اتفاق بيفتد  میرا 
که امامِ بعد از خود  ،امام برای خود ترس مرگ داشته باشد از جانب خدا بر او واجب است

و ما كَانَ اهللا ليضلَّ ﴿: فرمايد میتعاىل در قرآن  ا با دليلی آشکار معرفی کند؟ خداوند تبارك ور
ىتح ماهدإِذْ ه دعا بمقُونَ  قَوتا يم ملَه نيبخدا را نسزد گروهی را پس از آن که ( )١٤٦(﴾...ي

ها روشن  ايد از آن پروا کنند بر آنچه را ب هدايتشان منوده گمراه گرداند تا وقتی که آن
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نگران نباش و هم خودت آسوده خاطر باش و هم خيال دوستانت را راحت کن،  )....سازد
  )١٤٧().که از آن هراسانند امر حمقق خواهد شد چه آنزيرا إن شاء اهللا تعاىل بر خالف 

بفهمند که  کنند تا میعقب سوال  ی هدربار اين حديث نيز مانند حديث قبل، از امام 
امام بعدی کيست، به مهين خاطر مهان جوابی را به آنان دادند که در حديث قبلی داده شده 

گيرد و اين،  میامام صاحب فرزندی خواهند شد که امامت را در دست  که اينبود، و آن، 
  .معنای عقب را منحصر در امام کنيد هيچ ارتباطی ندارد که

   :چيند میاستدالل خود را سطرها با حديث بعدی  ی هنويسند
سپاهيانی به سوی سفيانی در : کند؟ فرمود میگاه مهدي چه  سرورم آن: مفضل گفت(...
سپس امام حسين . برند میگيرند و بر روی ختته سنگی سر  میانگيزد، آنان او را  می دمشق بر

  يق و به مهراه هفتاد و دو تن که در میظهورکربال او را  کند به مهراه دوازده هزار صد
 علیاملؤمنني  سپس صديق اكرب أمري. ياری کردند، چه بازگشت درخشان و سپيدی خواهد بود

ها و  شود که رکن میشود، برای او در جنف مکانی ساخته  میخارج  بن أيب طالب 
يکی در جنف، يکی در هجر، يکی در صنعاء، و ديگری در يکی از : های مرتفعی دارد ستون
کند، مانند  میهای اين مکان آمسان و زمين را روشن  بينم چراغ میک، گويی که های پا زمين

شوند، و هر مادر شيردهی نوزاد خود  میها آشکار  ماه و خورشيد، در اين هنگام انروشنايی 
  )١٤٨()....تا آخر آيه. کند میرا رها 
تعارض ) ترندکه متوا(چنان قدرت ندارد تا با روايات مهديني  اين حديث آن :گويم می

با . ن حديث کلّاً ساقط است، البته اگر قائل به وجود تعارض باشيماي  هداشته باشد پس در نتيج
حديث در صدد بيان ترتيب زمانی حوادث نيست که بتوان از آن برای اثبات رجعت  که اين

که حرفی است ) سپس(استفاده کرد، خمصوصاً در جايی که از حرف  بعد از امام مهدی 
و بعد از  ،..). سپس حسني : (گويد میکند، حديث  میای مهلت دادن بسيار، استفاده بر

، زمانی که دانستيم ) بن أيب طالب علیاملؤمنني  سپس صديق اكرب أمري: (گويد میآن 
نيز آخرين نفر  املؤمنين  گردد و امير میاولين کسی است که در رجعت باز  حسين 
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شود که حديث در صدد  میآيند، برای ما روشن  میائمه و انبياء  است، و بين اين دو بزرگوار

سطرها  ی هبيان ترتيب زمانی حوادث نيست، در نتيجه از اين حديث، داللتی که نويسند
  .شود میخواهد شکارش کند، ساقط  می

  :کند میچنين با حديث بعدی استدالل  هم
 حسن بن مشون، از عبد اهللا بن عبداز اصحاب ما، از سهل بن زياد، از حممد بن  ای هعد(

﴿و  :کنند مین آيه نقل اي  هدربار الرمحن اصم، از عبد اهللا بن قاسم بطل، از امام صادق 
و ما به بىن اسرائيل در كتاب ( ،إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفِْسدنَّ في الْأَرضِ مرتين ﴾  بين  قَضينا إِىل

 ،)فساد خواهيد كرد ترديد دو بار در زمني كردمي كه مشا ىبحكم قطعى و اعالن حتمى 
﴿و لَتعلُن علُوا  و مسموم کردن حسن  بن أيب طالب  علیيعنی کشنت : فرمودند
﴿ فَإِذا  است کشنت حسني : فرمودند ،)و طغيان بزرگى را مرتكب خواهيد شد( كَبرياً﴾

اری ي  هآن زمان ک ستني آن دو طغيان فرا رسد،پس چون زمان وعده خن جاَء وعد أُوالهما﴾
 بأْسٍ شديد فَجاسوا خاللَ الديار﴾  كُم عباداً لَنا أُويلعلي﴿بعثْنا آمد  دهنده خون حسني 

ها را  ها درون خانه برخى از بندگان خود را كه سخت جنگجويند بر مشا برانگيزمي پس آن(
انگيزد  میبر  را قبل از خروج قائم  ها آنه خداوند اينان گروهی هستند ک ،)جستجو كنند

﴿و كانَ  کشند میآن را  که اينگذارند مگر  یرا باقی من ای ههيچ جنبند به خاطر آل حممد 
﴿ثُم رددنا  و يعنی خروج قائم  ،)شدىن است اجنامو اين يك وعده مسلم ( وعداً مفْعوالً﴾

يعنی خروج  ،)گردانيم ها را به مشا باز مى سپس غلبه و تسلط بر آن( )١٤٩(هِم﴾عليلَكُم الْكَرةَ 
هر . خودهائى طالكارى شده بر سر دارند در ميان هفتاد نفر از يارانش كه كاله  حسني 

رسانند که حسين خارج شده تا وقتی که مؤمنان هيچ  میكه به مردم  کاله خود دو رو دارد
كه او دجال و شيطان نيست در حالی که حضرت حجت شك و ترديد در او نكنند و بدانند 

است مرگ   ن خود امام حسيناي  هوقتی که مهه مطمئن شدند ک.   است ها آنقائم در ميان 
کند و به حلد  میشود و آن کسی که او را غسل و کفن  میمستولی   بر حضرت حجت
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ز هر وصی، وصی ن گونه است که بعد ااي  هخواهد بود زيرا مهيش گذارد حسين  می
  )١٥٠(.)بيايد

در صدد تفسير آيات است، و در  جا ايندر  اين حديث نيز مانند قبلی است زيرا امام 
و حجت قائم در (گويد  میجايگاه بيان ترتيب زمانی حوادث نيست، ولی اين مجله حديث که 

است، در  او امام مهدی  که ناي  هاين است، ن ها آنيعنی حجت فعلی بين ) ستها آنميان 
اين اصطالح فقط (:گويد میکه ) حجت قائم(سطرها درباره اصطالح  ی هنتيجه سخن نويسند

رساند نه چيز ديگر، زيرا در اصول  میفقط جهل او را ) رود میبه کار   برای امام مهدی
  :كايف آمده

، از امام حسني بن حممد اشعري، از معلى بن حممد، از وشاء، از امحد بن عائذ از ايب خدجيه(
ما يکی پس از  ی همه: کند که از ايشان درباره قائم سوال شد، فرمود مینقل  صادق 

صاحب مششير آيد، زمانی که صاحب مششير بيايد،  که اينديگری قائم به امر اهلی هستيم، تا 
  )١٥١().بوده است خواهد آورد چه آنامری غير از 

  :چنين اين حديث هم
زياد، از حممد بن حسن بن مشون، از عبد اهللا ابن عبد الرمحن، از بن حممد، از سهل بن  علی(

عرض کردم اين  به امام صادق : کند که میعبد اهللا بن قاسم بطل، از عبد اهللا بن سنان نقل 
روزی که هر کدام از مردم را با امامشان ( )١٥٢(﴾دعو كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم﴿يوم ن: عنی چهي  هآي

  )١٥٣().شود میبوده که قائم اهل زمانش حمسوب  ها آنکه در ميان  میاما: فرمود ،)نيمخوا فرا می
  :کند میو نيز با دو حديث زير استدالل 

 از امحد بن حممد ايادي نقل شده که او نيز از أمحد بن عقبه از پدرش از امام صادق (
اولين : گفته شد. »لهب«: ا رجعت حق است؟ فرمودنديآ  هکند از ايشان سؤال شده ک مینقل 

آيا در اين هنگام : ، گفتمکند میخروج  پس از قائم  حسني : کيست؟ فرمود ها آن
فرمايد  میطور که خداوند متعال در کتابش  بلکه مهان !نه: گردند؟ فرمود میمهه مردم باز 

                                                
  .۲۰۶ص ۸ج: شيخ كلينی -كايف  -١٥٠
  .۵۳۶ص ۱ج: مهان -١٥١
  .۷۱: اإلسراء -١٥٢
  .۵۳۶ – ۵۳۷ص  ۱الشيخ الكليين ج -الكايف  -١٥٣
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شود و  در صور دميده میآن روزی که ( )١٥٤(﴿يوم ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجاً ﴾ :آيند می

  ).آيند میگروهی پس از ديگری  ،)آييد به سبب آن گروه گروه می
آيد،  میارانی که با او کشته شدند ي  هبه مهرا حسني : (نقل شده ايشان  از و باز

  قائم ،آيند میگونه که مهراه موسى بن عمران بر انگيخته شدند  مهراه او هفتاد پيامرب مهان
نيز کسی خواهد بود که امور کفن و دفن او  کند، و حسني  میبه او تقديم انگشتری را 

  )١٥٥().خواهد داد اجنامرا 
ندارد، و ) فرزند(قائم در اين حديث مهان دوازدمهين مهدی است او کسی است که عقب 

نيست، طی روايات زيادی، مهديين  سطرها، او امام مهدی  ی هبر خالف گمان نويسند
  .اند هتوصيف شد) قيام کنندگان(» القُوام« به

» خاتم«موجود است که مهان  ای هدر اين حديث قرين: گويد میاين قسمت سخن او که 
در روايات گذشته که در باب اول ذکر : (گويد میباشد، و اين قسمت که  می) انگشتری(

برانگيز است، زيرا اين کالم او بيشتر ناله ) که انگشتری دارند اند هدوازده گان ی هکرديم، ائم
گويد  میروايتی است که درباره وصيت سخن ) در باب اول ذکر کرديم چه آن(منظورش از 

توانست فقط مهر  می  میمهان وصيتی که از آمسان نازل شد و مهر و موم شده بود و هر اما
جا اين  هک یکنند، ولی خامت میکه نامه را با آن مهر و موم  میمربوط به خود را باز کند، خات 

کند، بنا به ظاهر روايت، مهان انگشتری است،  میمقصود است و نويسنده به آن سوء استدالل 
  ).کند میتقديم  انگشتر را به امام حسين  قائم (فهميم که  می جا ايناز 

وصيتی که از آمسان نازل شد که دوازده مهر داشت، و : حال جا دارد که از او بپرسيم
بق آن عمل منود، آيا بوط به خود را در زمان زندگی خود باز کرد و مطامهر مر حسني 

 آن را به امام حسين  ک مهر آن اضافه آمده و قائم ي هها زياد شدند ک مهر و موم
کند؟ اگر بگويی که بيش از دوازده مهر در آن وجود داشت سخن سابق خود را  میتقديم 

يک تکليف بيشتر نداشت و مهان مهری   ينولی اگر بگويی که امام حس. ای هنقض کرد
گويند  میکند، که روايات خالف سخن تو را  میکه مربوط به خودش بود را دوباره دريافت 

                                                
 .۱۸: النبأ -١٥٤
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که در رجعت، دمشنان خود را  کربال برود و شهيد شود، در حالی زيرا در دنيا قرار بود که به
  .کشد می

اهللا حممد بن سهل جلودي از ابو اخلري أمحد ابو عبد : (کند میروايت استدالل  به ايناو باز 
از حممد بن حسن بن حيىي حارثي از  بن حممد بن جعفر طائي كويف در مسجد موسى بن جعفر

ها به حج مشرف شدم، به  در يکی از سال: کند میبن إبراهيم بن مهزيار اهوازي روايت  علی
بودم، ولی  پی صاحب الزمان  در جا آناقامت کردم،  جا آنمدينه رفتم و چند روزی در 

خربی از ايشان نيافتم، و چشمم به ديدار ايشان روشن نشد، بسيار ناراحت شدم و ترسيدم 
بود از دست بدهم، بيرون رفتم و به مکه رسيدم، در  آرزويم را که ديدار صاحب الزمان 

ظات او را طلب حج خود را ادا کردم و يک هفته عمره به جا آوردم، در متام اين حل جا آن
چون  کردم و به فکر فرو رفتم ناگهان درب کعبه برايم باز شد، ناگهان ديدم که فردی هم می

 ی هپشمين به کمر بسته بود، بر روی يک لباس ديگر، که لب ای هبلند پديدار شد، جام ی هشاخ
و به جامه پشمين خود را روی گردنش اده بود، قلبم آرام گرفت و به سوی او شتافتم، ا

 از کجای عراق؟: گفت. از عراق :ای مرد تو اهل کجايی؟ گفتم: طرف من خم شد، گفت
خدا رمحتش کند، چه : گفت. بله: شناسی؟ گفتم میآيا خصييب را : گفت. از اهواز :گفتم
ابن مهزيار را : گفت !ای و چه پاداش زيادی، و چه اشک جاریای داشت  های طوالنی شب

خدا تو را به سالمت زنده : گفت. من مهان هستم: گفتم )شناسی؟ میيعنی او را نيز (چطور؟ 
ای ابا احلسن با آن : سپس با من دست داد و مرا به آغوش کشيد و گفت. بدارد ابا احلسن
: بود چه کردی؟ گفتم) اش را شاداب گرداند که خداوند چهره(تو و ابو حممد  عالمتی که بين

 حممد و«و بردم و انگشتری که بر روی آن نوشته بود دست در گريبان خود فر. مهراهم است
که در دست داشت،  ای هکهن ی هرا بيرون آوردم آن را خواند،گريست تا جايی که جام» علی

زيبايی امت هستی، خدای تعالی به  ی هابا حممد خدا تو را رمحت کند، تو ماي: تر شد، گفت
عرفت را به تو ارزانی دارد، ما به سوی مشا امامت، به تو شرف دهد، و تاج علم و م ی هواسط

ابا احلسن بگو از من چه : سپس با من دست داد و مرا در آغوش گرفت و گفت. در حرکتيم
ايشان از مشا پنهان نشده : او گفت. که از ديدگان عامل پنهان شده میاما: خواهی؟ گفتم می

گاه  آن. ديدارش باش ی هبرگرد و آمادبلکه اعمالتان او را بر مشا پنهان کرده است، به کاروانت 
. که خورشيد غروب کرد و ستارگان آمسان آشکار شدند، من بين رکن و صفا منتظرت هستم
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خواستم به من عطا کرد،  میخيامل راحت شد و يقين کردم که خدای تعالی آن فضيلتی که 

ر روی بارهايم روی مدام حواسم به وقت بود تا زمانش فرا رسيد، به مست مرکبم روانه شدم، ب
بيرون رفتم و او را ديدم، به من  !ای ابا احلسن: پشتش نشستم، ناگهان صدای او را شنيدم

رفت و سپس از کوهی باال  میک وادی پايين ي  هب مدام. برادر، با ما بيا: سالم کرد، گفت
سيديم، که به طائف ر جا آنتا ) گذاشتيم میها را يکی پس از ديگری پشت سر  تپه(آمد  می

پياده شدم و او در . مناز شب را خبوانيم ی های ابا احلسن، با ما پياده شو تا بقي: گفت
اين دو، قسمتی از مناز شب : اين دو رکعت اول بود؟ گفت: حضورمان مناز شب خواند، گفتم

گاه به  آن. بود، بعد از آن مناز يک رکعتی خواند، قنوت هم خواند که در هر منازی جائز است
آورد  میبرد و از کوهی باال  می ای هدوباره ما را مدام در در. برادر ما را به سفر برب: گفت من
طرف و آن طرف نگاه کردم  به اينبزرگی رسيديم که شبيه کافور بود،  ی هبه در که اينتا 

وجود دارد که در آن نوری روشن است، به من  جا آناز موی بز در  ای هناگهان ديدم که خان
که از مو درست شده را  ای هخان: بينی؟ گفتم میچيزی  جا آنه پلک بزن آيا در گفت ک

او از دره پايين رفت و من نيز به دنبال او رفتم تا به . است) تو(آن آرزوی : گفت. بينم می
وسط دره رسيديم، از مرکب خود پياده شد و آن را رها کرد، من نيز از مرکبم پياده شدم، به 

است که فقط مؤمنان  ای هاين در: ولی اگر گم شد چه؟ گفت: گفتم. نرهايش ک: من گفت
تر از من رفت و به خيمه وارد شد و  او پيش. يايند و از آن خارج شوندتوانند در آن ب می

وقتی وارد شدم ديدم . مژده بده، ايشان اجازه ورود به تو دادند: شتابان سوی من آمد، گفت
ای : شان سالم کردم، به من فرموداي  هتابد، به نام امام ب میکه از يک گوشه آن نور به شدت 

عرض  أبا احلسن، ما روز و شب منتظرت بوديم، چه باعث شد اين قدر دير به ديدار ما بيايی؟
کسی را : فرمود. راهنمايی کند جا اينبه ن کسی را نيافتم که مرا سرور من، تا به اال: کردم

ها را زياد  نه، ولی مشا دارايی: زمين فرو برد و فرمودانگشتان مبارک خود را در  نيافتی؟
ن رحم را بين خود قطع کرديد، اال ی هکرديد، و به مؤمنين ضعيف زور گويی کرديد، و صل

مرا ببخشيد ببخشيد، دستم را بگيريد دستم را : عرض کردم چه عذری برايتان وجود دارد؟
کردند  یز مشا برای برخی ديگر استغفار منای پسر مهزيار، اگر برخی ا :ايشان فرمود. بگيريد

هايی که  دند به جز برخی شيعيان خاص، مهانش میکسانی که روی زمين هستند نابود  ی همه
ای پسر  :سپس دست خود را به سوی من دراز کرده و فرمود افعالشان شبيه گفتارشان است
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و مغريب حرکت کند، و خواهی خربی به تو بدهم؟ آن گاه که خردسال بنشيند،  میمهزيار، 
دهد، از ميان صفا و  میعماين برود، و با سفياين بيعت شود خداوند به ولی خدا اذن خروج 

آيم و  میکه سيصد و سيزده مرد يکسان مهراه منند، به کوفه  شوم در حالی میمروه خارج 
ی جبارين را ها سازم، و متام ساخته میکنم و مثل روز اول آن را دوباره  میمسجد آن را خراب 

آيم و حجره را خراب  میبرم، به مدينه  میکنم، مردم را به حج واقعی  میدر اطراف آن خراب 
را رو به بقيع  ها آنآورم که تر و تازه هستند،  میکنم، و آن دو را در حالی بيرون  می
درخت های  ه خشک درخت به دار بياويزند، تنهرا به دو تن ها آندهم که  میگذارم، دستور  می

تر از آزمايش  ن امر بسی سختاي  هکند، پس مردم به واسط میشروع به سبز شدن  ها آناز زير 
ای آمسان مجع شو، و ای زمين «: آيد که میگيرند، از آمسان ندايی  میاول مورد آزمايش قرار 

در اين هنگام جز مؤمنی که قلب خود را برای ايمان خالص کرده، کسی بر روی زمين » ببلع
باز گشت باز گشت  :فرمود شود؟ میسرور من، بعد از اين چه  :عرض کردم .ماند یقی منبا

هِم و أَمددناكُم علي﴿ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ : سپس اين آيه را تالوت فرمودند .رجعت رجعت
ردانيم گ را به مشا باز مى ها آنسپس غلبه و تسلط بر ( )١٥٦(بِأَموالٍ و بنني و جعلْناكُم أَكْثَر نفرياً﴾

  )١٥٧().گردانيم رسانيم و تعدادتان را زياد می اموال و اوالد به مشا ياری می ی هو به واسط
اين روايت نيز هيچ تعارضی با روايات مهديني ندارد، چون نه تنها تصريح بلکه حتی 

در اين : (رمودکه ف  به عدم وجود مهديني ندارد، و اين قسمت از سخن حضرت ای هاشار
) ماند یهنگام جز مؤمنی که قلب خود را برای ايمان خالص کرده، کسی بر روی زمين باقی من

بعد : (کنند و اين قسمت نيز میای دارد که مهديين در آن حکومت  اشاره به دولت عدل اهلی
مشخص نکرده که بالفاصله ) بازگشت بازگشت رجعت رجعت: فرمود. شود میاز اين چه 

ر بعد از دولت افتد، بلکه مطابق ظاهر معنايی حديث، داللت ب میاتفاق  از امام مهدی بعد 
  .طور که توضيح داديم مهديين دارد مهان

                                                
  .۶: سراءالا -١٥٦
  .۵۳۹ – ۵۴۲ص ): شيعه(حممد بن جرير طربی  -دالئل اإلمامة  -١٥٧



   ۱۳۳ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
کند که بعد از امام  میاين روايت به روشنی بيان : (گويد میسطرها  ی هنويسند که اين
و به جز حکم ، کالم باطلی است که ظاهرش زيباست، )گيرد میرجعت صورت  مهدی 

  بر اساس هوای نفس چيزی نيست، کدام روشنی؟ کدام بيان؟ 
زيرا ) حديث ثقلين با احاديث مهديين تعارض دارد: (گويد میاين قول او نيز باطل است که 

برخی روايات در سياق خود، دوازده نفر را بر  که اينمهديين نيز از اهل بيت هستند، و 
که در زمان ايشان نسبت به  ای هازاند  هکند، و اهل بيت ب یرا نفی من، غير از اين تعداد اند همشرد

ه تطهير نيز يآ هحديث مربوط ب ، دقيقاً مهين مطلب دراند هآن تکليف وجود داشته است نام برد
 که اينجواب . ندارد )١٥٨(گويند عدد مفهوم خمالف میگونه که خودشان  شود، مهان میگفته 

فقط در حق من و برادرم علی و دخترم : (باشد اين است میحصر گويد حديث دارای ابزار  می
غير از ما کسی مهراه . فاطمه و دو فرزندم حسن و حسين و نه نفر از فرزندان حسين نازل شده

ما  چه آندر قرآن برای . آيد یمهيشه به معنای حصر من» إنما«، جوابش اين است که )ما نيست
به درستی که تو فقط  ﴿ إِنما أَنت منذر﴾ :مثالً اين آيه: گوييم شاهد مثال موجود است می

سخن پيامرب اکرم . بشارت دهنده نبودند ، اين بدين معنا نيست که پيامرب ای هانذار دهند
 ) : ه نفرفقط در حق من و برادرم علی و دخترم فاطمه و دو فرزندم حسن و حسين و ن

 هممکن است منظور اين باشد ک) ا کسی مهراه ما نيستغير از م. از فرزندان حسين نازل شده
چنين روشی در . اينانند متام مصاديقش که ناي  هنان، باالترين مصداق برای اين آيه هستند، ناي 

: يدههای فصيح رايج است، شاعر أبو العالء معري سخن مشهورش به مهه رس کالم عرب
، در حالی که شعراء منحصر )شاعر است )١٥٩(»متنيب«اند، و فقط  حبتري و أبو متام دو حکيم(

بگوييم او مصداق  که اينيا  ،باشد میمتنبی  ها آنگويد که ترين  میدر آقای متنيب نيستند، بلکه 
غير از ما کسی : (فرمودند که اينشايد منظور سخن پيامرب از . برتری برای شاعر بودن است

ه عنوان حاکم انتخاب کردند، نيز ممکن است را ب ها آنکسانی باشند که مردم ) مهراه ما نيست
ن شبهه به ذهنشان نرسد، اي  هبرخی به اشتبا که اينمراد ايشان خارج کردن زنانشان باشد، تا 

  .حقيقی خنواهد بود ی هخارجی شده و قضي ای هدر نتيجه قضي

                                                
 ی فقهی استاصطالح -١٥٨
 .نام يک شاعر عرب زبان است -١٥٩
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ه شريفه درباره آنان يآ هحديث در صدد مشخص کردن افرادی است ک که اينو در پايان 
آن خبشی را  چنين حضرت رسول  نازل شده است نه مشخص کردن تعداد امامان، و هم

  .کند یذکر کردند که نسبت به آن تکليف وجود داشت، و اثبات شيء نفی ما عدا من
باشند و رجعت حتماً صورت  میاما احاديثی که درباره رجعت ذکر کرد کامالً صحيح 

چون هيچ تعارضی بني اين احاديث و روايات مهديني  گيرد، ولی تناسبی با حبث ما ندارد، می
  .های ناقص وجود داشته باشد ن تعارض، در عقلاي  که اينوجود ندارد مگر 

  :دوازده مهدی
باشند که به  میکند که مهديني گروهی از شيعيان اهل بيت  میسطرها گمان  ی هنويسند

حديث استدالل  به ايننيستند، و امام  ها آنکنند و هيچ کدام از  میواليت ايشان دعوت 
  :کند می

ای پسر رسول اهللا، من : عرض کردم به امام صادق : از ابو بصير نقل شده که گفت(
 :فرمود بعد از قائم دوازده مهدی خواهند بود، امام صادق : از پدرتان شنيدم که فرمودند

نان گروهی از شيعيان مايند ايشان فقط فرمودند دوازده مهدی و نفرمودند دوازده امام، ولی اي
  )١٦٠().کنند میکه مردم را به مواالت ما و شناخت حق ما دعوت 

به کنند،  میاهل بيتند که به واليت ايشان دعوت  ی همهديين گروهی از شيع که اين :جواب
اهل بيت بود و در عين حال امام  ی هشيع معنا نيست که آنان امام نيستند، زيرا ابراهيم  اين

  .)من تو را برای مردم امام قرار دادم( )١٦١(إِني جاعلُك للناسِ إِماماً﴾... ﴿د، هم بو
اهل بيت بودن  ی همقام بلند برسند، که مهان شيع به ايننتوانستند  بلکه بسياری از انبياء 

ر ها هفتاد هزار نف زمان  میاست، در روايات آمده که تعداد شيعيان آن بزرگواران در جمموعِ متا
  .است، در صورتی که تعداد انبياء از اين تعداد خيلی بيشتر است

: کند میيکی از اصحاب ما از أمحد بن حممد سياري نقل : (در کتاب بصائر الدرجات آمده
از أمحد بن حممد شنيده ام که گفت أبو حممد عبيد بن أيب عبد اهللا فارسي برايم گفته است که 

عيان مايند كروبيني گروهی از شي: که فرمود اند هشنيد ادق او و چند نفر ديگر از امام ص

                                                
 . ۳۵۸ص: كمال الدين ومتام النعمة -١٦٠
  .۱۲۴: البقرة -١٦١



   ۱۳۵ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
را در پشت عرش قرار داد که اگر نور يکی از  ها آنهايند خداوند  که جزء اولين خلق شده

وقتی که موسی آن  :سپس فرمود .کند میبر اهل زمين تقسيم شود، برايشان کفايت  ها آن
کی از کروبيين دستور داد که به کوه جتلّی کند او ي  هالش را از پروردگار پرسيد، خداوند بؤس

در نتيجه، آن کسی که با موسی سخن گفت، از  )١٦٢().نيز چنين کرد و کوه متالشی شد
  .شيعيان اهل بيت است

کنيد شيعه  میزبان ادعا  ی هگويند که مهديني امامند، ای کسانی که با لقلق میروايات ما 
کنيد؟ مشا را به بررسی برخی روايات  میاعتنايی  حممد بی را اين گونه به کالم آلهستيد، چ

  :کنم میدعوت 
قطعاً اين به آن : (رفته و فرمود» حيره«به مست  املؤمنين  امير: گويد میحبه عرين  
تا جايی که هر ذراع از زمين بين اين  - با دست مبارکش به كوفه و حريه اشاره کرد -رسد می

شود که  میشود، و قطعاً در حيره مسجدی با پانصد درب ساخته  یمدو با قيمت زيادی خريده 
کوچک خواهد  ها آنزيرا مسجد کوفه برای  ؛در اين مسجد جانشين قائم مناز خواهد خواند

يا أمري املؤمنني، مسجد : ، عرض کردمبود، و قطعاً در آن دوازده امام عدل مناز خواهند خواند
کوفه چهار مسجد خواهد : فرمود !!ز مردم را دارد؟كوفه در اين زمان کشش اين تعداد ا

و دو مسجدی که در دو طرف کوفه  ؛ها است، و اين آنترين  داشت که مسجد کوفه کوچک
 )١٦٣().، با دست مبارکش به مست بصريني و غريني اشاره فرمودشود میساخته 

... : (هکرد، در آن آمد میزندگی  امام مهدی  ی هدعای نقل شده از زنی که در خان
 و حسن رضا، و مرتضى، و فاطمه زهراء، علیو  ،خداوندا درود فرست بر حممد مصطفی
های تقوی،  های هدايت، مشعل ها، پرچم های تاريکی حسني مصفى، و متام اوصياء، چراغ

های عهد دستاويز مطمئن، و ريسمان قوی، راه استوار، و بر ولی خودت درود فرست و بر ولی
ها را طوالنی گردان، مرگشان را به تأخير بينداز، آنان را  نسل او، عمرهای آن و و امامان ازا

 )١٦٤().شان برسان زيرا تو بر مهه چيز توانايی ين آرزوهای دنيوی و دينی و اخرویبه دورتر

                                                
  .۸۹ص  -حممد بن احلسن الصفار  -بصائر الدرجات  - ١٦٢
 .۲۵۳ص ۳ج: ذيب األحكام -١٦٣
 .۸۳ص ۹۱، وج ۲۲ص ۵۲ج: ، حبار األنوار۲۸ص : الغيبة طوسی -١٦٤
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بعد  در دعای روز سوم ماه مبارک شعبان درباره مهديني  از امام حسن عسکری 
های اهلی  نان حجتاي  هکنند ک میاقرار   شاناي  هحالی کوارد شده، در  از امام مهدی 

به  اين دعا آمده که امام حسن عسکری  ی هباشند، دربار می بعد از امام مهدی 
شنبه سوم شعبان  در روز پنج موالی ما حسين : (وکيلشان ابی قاسم بن عالء مهدانی فرمود

، اين دعا طوالنی است اما من فقط )وانمتولد شدند در اين روز روزه بگير و اين دعا را خب
و بزرگ خاندان، آن کسی که در روز (... : آورم میموضوع شاهد مثال را برای مشا 

شوی، کسی که به عوض شهادتش ائمه از نسل او شدند و  میبازگشت با نصرت اهلی ياری 
از قائم و در خاکش شفا است و در بازگشتش پيروزی از آن اوست، و کسی که اوصياء بعد 

خواهی کنند و خداوند جبار را راضی  انتقام بگيرند، و خون که اينغيبتش از نسل اويند، تا 
 )١٦٥().گردانند، و ترين ياران شوند

  :چنين دعايی که در کتاب مصباح املتهجد شيخ طوسي آمده است و هم
، و نگين بسم اهللا الرمحن الرحيم خداوندا درود فرست بر حممد آن آقای فرستادگان(

ها انتخاب  ه در روز ميثاق، او که در تاريکیپيامربان، و حجت پروردگار جهانيان، انتخاب شد
شد، کسی که از هر آفتی پاک شده، و از هر عيبی دور است، کسی که جنات خواهان 

 ...آرزويش را دارند، و شفاعت طلبان به او اميد دارند، کسی که دين خدا به او واگذار شده
خداوندا در نفس او و نسلش و پيروانش و مردمش و ): منايد میايی که حضـرت عرض تا ج(

شوند و دمشنش و  یشوند و آنان که از خواص او حمسوب من میآنان که از خواص او حمسوب 
متام اهل دنيا چيزی را به او عطا کن که با آن چشمش روشن گردد و جانش شاد گردد، و او 

سپس عرض ( ...ر دنيا و آخرت برسان زيرا تو بر هر چيز توانايید را به برترين آرزوهايش
مرهای عهدهايت و امامان از نسل او دورد فرست، خداوندا ع خداوندا بر وليت و ولی): کرد

هايشان در دين و أخير بيانداز، و به دورترين آرزوهای آنان را به ت آنان را طوالنی گردان، مرگ
  )١٦٦().بر هر چيزی توانايیدنيا و آخرت برسان، زيرا تو 

                                                
: ، البلد األمني۵۴۳ص: ، مصباح كفعمی۶۸۹ص: سيد ابن طاووس -، اقبال ۹۴ص ۵۳ج: حبار األنوار -١٦٥

 .۸۲۶ص: شيخ طوسی -، مصباح املتهجد ۱۸۵ص
: سيد ابن طاووس -به بعد، مجال األسبوع ۲۷۳ص: ، الغيبة طوسی۴۱۱ – ۴۰۵ص: مصباح املتهجد - ١٦٦

  .۳۳۱ص ۱ج: شيخ علی يزدی حائری - به بعد، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب  ۳۰۱ص



   ۱۳۷ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
جای جای اين کسانی که قبالً در (: در کتاب مجال األسبوع از سيد ابن طاووس آمده 

ابن أيب اجليد : کنند که مینقل  ام برايم از جدم ابی جعفر طوسی  کتاب شرحشان را گفته
بن إبراهيم  علیز چنين از محريي و ا به ما خرب داد، که حممد بن حسن بن سعيد بن عبد اهللا و هم

نان از إبراهيم بن هاشم از إمساعيل بن مولد و از صاحل بن اي هو از حممد بن حسن صفار، و نيز مه
 چه آنکنند که جدم ابی جعفر طوسی به او درباره  میسندي، و او از يونس بن عبد الرمحن نقل 

طوالنی نشدن بيش از حد  کند و ما آنان را به خاطر میهايی نقل  که يونس بن الرمحن به واسطه
به را  دادند صاحب امر  میدستور  امام رضا : کنيم، روايت کرده است که یذکر من

خداوندا دور گردان از وليت و جانشينت، حجتت بر خلقت، و آن : (شکل دعا کنند اين
خداوندا به او در جانش و ): يی که فرمودجا تا آن(... کسی که به اذن تو زبان توست

اش و پسرش و نسلش و امتش و متام مردمش آن چيزی را عطا کن که با آن چشمانش  وادهخان
های او و خداوندا بر ولی عهد): که فرمودند جا اينتا ( ...روشن شود و جانش شاد گردد

هايشان برسانشان و مرگ آنان را تاخير بينداز و با  ان بعد از او درود فرست، به آرزوامام
آن برسند را به آنان بده و  از مقام و منزلت قرار است به چه آنبفرما و هر  قدرت آنان را ياری

های آنان را استوار بدار، ما را نيز از بازوان آنان و ياران دينت قرار ده، زيرا آنان معادن  ستون
باشند، و آنان  میهای اصلی دينت و واليان امرت  نكلماتت و أركان توحيدت و ستو

و نسل اوليای  باشند، آنان اوليای تو میشدگان خلقت  و برترين انتخاب ترين بندگانت خالص
ها  ، سالم و رمحت و برکات خدا بر آنباشند میباشند و برترين فرزندان فرستادگانت  میتو 
  )١٦٧().باد

کند برای امام بودن مهديين هيچ دليلی وجود  مین مغرور گمان اي  هآور است ک تعجب
  .ندارد

، )پدرم فقط گفت دوازده مهدی و نگفت دوازده امام: (فرمود  ادقولی چرا امام ص
فهماندن   خواهند که امام بودن اينان را نفی کنند، زيرا ممکن است منظور امام یمن  ايشان

ين مهان ائمگذاری  دوازده گانه نيستند و ايشان را با نام ی هاين مطلب به شنونده باشد که مهدي
 گونه که رسول اهللا  گذاری به ائمه از يکديگر جدا منود مهان ا با نامبه مهديين و امامان ر

                                                
  .۳۰۷ – ۳۱۰ص : مجال األسبوع -١٦٧
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دادند، بلکه ممکن است توصيف آنان به  اجنامدر وصيت مقدس شب وفاتشان اين کار را 
ن توصيف چيزی از شأن اي  هاشاره به مهين معنا داشته باشد، در نتيج) گروهی از شيعيان ما(

  .کند یمهديين کم من
 های انصار امام مهدی کتاب که اينسطرها به جای  ی هتاسف است که نويسندجای بسی 

بيشتر بفهمد، به آنان نسبت کتمان  را خبواند تا استدالل آنان را درباره امام بودن مهديين 
گويد که انصار امام  میآورد و  می دهد و اين حديث را از جانب انصار امام مهدی  می

  :کنند مین از اين حديث استفاده مهدی برای امامت مهديي
به حج رفتم و وارد مدينه شدم، به مسجد رسول : عبد الرمحان بن بكار اقرع قريواين گفت(
پرسند و او نيز  میو از او سؤال  اند هرسيدم ديدم که مردم دور مالک بن انس را گرفت اهللا 

هره در مسجد است که من نيز به سوی او رفتم، ناگهان ديدم مردی خوش چ. دهد میفتوی 
: گفتند دهند، به اطرافيانش گفتم او کيست؟ میفرزندان و نوادگانش مردم را از دور او فاصله 

به  که اينجلو رفتم تا   میمالک را رها منودم و به دنبال او رفتم، کامالً به آرا. موسى بن جعفر
مغرب هستم از آن کسانی  يا بن رسول اهللا، من مردی از شيعيان مشا در: او رسيدم عرض کردم

از من دور شو ای مرد، حمافظانی دارم : به من فرمود. کنند میکه خدا را با واليت مشا عبادت 
خواستم از مشا سؤالی  میبسم اهللا، من فقط : عرض کردم .ترسم به تو آسيب برسانند میکه 

دی از مشاست، به ما روايت شده که مه: عرض کردم خواهی بپرس؟ میهر چه : فرمود. بپرسم
از من سؤال کردی مثل عمودی است  چه آن: کند؟ فرمود میکند و کجا قيام  میچه موقع قيام 

که اگر از آمسان نازل شود سر آن در مغرب و ته آن در مشـرق خواهد بود اگر اين عمود بر 
. توامن آن را مشاهده کنم میاز سرش : عرض کردم ؟توانی آن را ببينی میپا شود چگونه 

کند ولی اصل او در مشرق  میقدر برای تو کافی است که بدانی از مغرب قيام  مهين: فرمود
چنين مهدي از مشرق  هم. رسد میشود و امرش به امتام  میست که قيامش کامل جا آناست و 
ولی در مشرق . ستجا ناکند قيامش از مه میکند و سپس به سوی مغرب هجرت  میشروع 

 جا آنکند که خداوند به وسيله او آن امر را در  میز نسل او کسی قيام و ا شود، میکارش متام 
﴿و لَقَد كَتبنا  :گونه که در قرآن فرموده د مهان میرساند، و زمين را به او به ارث  میبه پايان 



   ۱۳۹ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
زبور بعد از ذکر نوشتيم  در( )١٦٨(في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحون ﴾

 ؛است) عليه السالم(اش منتسب به مهدی  ها مهه اين ،)رسد که حتماً زمين به بندگان صاحلم می
از فرزندانش   میکند و هر قائ میزيرا او کليد اين امر است، و با دعوت او اين امر ادامه پيدا 

توسط آنان بندگانش را به که بعد از او بيايد مهدي است خداوند آنان را هدايت کرده، و 
کسانی که  ،سوی خودش هدايت کرده، پس ايشان امامان هدايت شده و بندگان صاحلند

خداوند در قرآن يادشان کرد که زمين را وارث خواهند شد بدانيد که خداوند خلف وعده 
  )١٦٩().کند یمن

  ارگی نيست؟بنديد، آيا اين کار نشانه ناتوانی و بيچ میچرا بر انصار دروغ : گويم می
 در روز سوم شعبان برای والدت امام حسين دعای امام حسن عسکری  ی هولی دربار

 که در حق مهديين   آورم بايد بگويم که میدعا منودند و من فقط شاهد مثال دعا را :
شوی، کسی که  میو بزرگ خاندان، آن کسی که در روز بازگشت با نصرت اهلی ياری ...(

مه از نسل او شدند و در خاکش شفا است و در بازگشتش پيروزی از آن به عوض شهادتش ائ
انتقام بگيرند، و  که ايناوست، و کسی که اوصياء بعد از قائم و غيبتش از نسل اويند، تا 

  )١٧٠().خواهی کنند و خداوند جبار را راضی گردانند، و ترين ياران شوند خون
 به وجود اوصيای بعد از قائم   واضحکامالً بينيد حديث به طور میطور که  و مهان

در  !!ن حديث درباره رجعت استاي  هپندارد ک میسطرها  ی هتصـريح دارد، ولی نويسند
 گردد امام حسين  میم که اولين شخصی که در رجعت باز اي هحالی که از روايات دانست

 ی هنويسند که ناييا  !!شود میاز خاندان خودش حمسوب  است، حال آيا خود امام حسين 
و امام   ؟ درباره امام علی!استثناء است  خواهد بگويد که امام حسين میسطرها 

که  هستند؟ حال آن چه خواهد گفت؟ آيا آنان هم از خاندان امام حسين   حسن
آيا امام ) به فرزندش حتويل دهد -يعنی امامت را -آن را(مطلب اشاره دارد که  به اينوصيت 
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ن گونه قضاوت اي  هشود ک میاست، مشا را چه  از فرزندان امام مهدی نيز  حسين 
  کنيد؟ می

کند که اوصيای بعد  یداللت من) پيروزی در بازگشتش از آن اوست: (فرمايد می که اينولی 
اوصيائی (از قائم، در زمان رجعت خواهند بود، بلکه هيچ ارتباطی بين اين عبارت و اين مجله 

اوصيای در (گويد  یوجود ندارد، اين مجله من) ئم از خاندان او خواهند بودکه بعد از غيبت قا
انتقام بگيرند  که اينتا : (چنين مجله و هم). رجعت بعد از غيبت قائم از خاندان او خواهند بود

متعلق به اوصياء ) خواهی کنند، و خداوند جبار را راضی گردانند، و ترين ياران شوند و خون
در  خواهی امام حسين  مهين دنيا خواهند بود، زيرا خون ها در دهد آن می نشان است که

آن کسی که در رجعت از سوی : (خود ايشان است به داللت اين دو مجله ی هرجعت بر عهد
، روايات ديگری نيز بر اين معنا )در رجعت پيروزی از آن اوست: (، و)شوی میخدا ياری 

  .داللت دارند
به مست  املؤمنين  امير: گويد میحبه عرين (اين حديث  ی هبارسطرها در ی هنويسند

با دست مبارکشان به كوفه و حريه اشاره  - رسد میقطعاً اين به آن : (رفتند و فرمود» حيره«
در  شود، و قطعاً میتا جايی که هر ذراع از زمين بين اين دو با قيمت زيادی خريده  –کردند 

شود که در اين مسجد جانشين قائم مناز خواهد  میه حيره مسجدی با پانصد درب ساخت
ها کوچک خواهد بود، و قطعاً در آن دوازده امام عدل مناز  برای آنزيرا مسجد کوفه  ؛خواند

يا أمري املؤمنني، مسجد كوفه در اين زمان کشش اين تعداد از : عرض کردم خواهند خواند،
ها  ترين آن داشت که مسجد کوفه کوچککوفه چهار مسجد خواهد : فرمود !!مردم را دارد؟
با دست مبارکش به مست  شود، میو دو مسجدی که در دو طرف کوفه ساخته  ؛است، و اين

  )١٧١().بصريني و غريني اشاره فرمود
  ).خوانند میمنظور حضرت دوازده امامند که در رجعت در اين مسجد مناز : (گويد می
ت که به هيچ وجه دليلی برای آن وجود اين گفته او، يک زورگويی زشت اس :گويم می

؟ ظاهر اين !قين برسدي  هسادگی ب به اينتواند  میدامن که در مسائل عقايدی چگونه  یندارد، من

                                                
 .۲۵۳ص ۳ج: ذيب األحكام -١٧١



   ۱۴۱ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
امثال  که اينن امامان در اين مسجد در مهين دنيا مناز خواهند خواند، و اي  هروايت اين است ک

  .ارتباطی به حديث نداردچسبانند هيچ  میسطرها آن را به رجعت  ی هنويسند
او مهان گونه که در حديث قبل ظاهر بينانه نظر داد، درباره حديث زير نيز مهين را 

  :گويد می
هايشان برسانشان و ان بعد از او درود فرست، به آرزوهای او و امامعهد خداوندا بر ولی(

ز مقام و منزلت قرار ا چه آنمرگ آنان را تأخير بينداز و با قدرت آنان را ياری بفرما و هر 
های آنان را استوار بدار، ما را نيز از بازوان آنان و  آن برسند را به آنان بده و ستون است به

های اصلی دينت و  ياران دينت قرار ده، زيرا آنان معادن كلماتت و أركان توحيدت و ستون
باشند،  میگان خلقت ترين بندگانت و برترين انتخاب شد باشند، و آنان خالص میواليان امرت 

باشند، سالم و  میباشند و برترين فرزندان فرستادگانت  میو نسل اوليای تو  آنان اوليای تو
  )١٧٢().باد ها آنرمحت و برکات خدا بر 

آيند مهان گونه که بر اين  میائمه بعد از قائم مهان دوازده امامند که در رجعت : (گويد می
  !) ماي هباور بزرگ شد

خداوندا در نفس : (مثل روايت زير اند هين امامان را روايات ديگری معرفی کردا :گويم می
شوند و آنان که از  میاو و نسلش و پيروانش و مردمش و آنان که از خواص او حمسوب 

شوند و دمشنش و متام اهل دنيا چيزی را به او عطا کن که با آن چشمش  یخواص او حمسوب من
در دنيا و آخرت برسان زيرا تو  د، و او را به برترين آرزوهايشروشن گردد و جانش شاد گرد

عهدهايت و امامان از نسل  خداوندا بر وليت و ولی): سپس ايشان فرمود(.. .بر هر چيز توانايی
های آنان را به تأخير بيانداز،  مرهای آنان را طوالنی گردان، مرگاو دورد فرست، خداوندا ع

  )١٧٣().دين و دنيا و آخرت برسان، زيرا تو بر هر چيزی توانايی هايشان درو به دورترين آرزو
  .پس اينان فرزندان اويند نه پدرانش
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 که اينخداوندا ولی و حافظ و رهرب و يار ولی خودت باش تا ... : (ن روايتاي  هاما دربار
و او های آن به او در متام زمين بچشانی،  او را ساکن زمين کنی، و از خوبی از روی اطاعت،

  )١٧٤()....و نسلش را امامان وارث در زمين قرار دهی
او و خاندان او را امامان وارث قرار  که اينتا « اين قسمت: (گويد میسطرها  ی هنويسند

ترين  سطرها بزرگ ی ه؟ بنا به نظر نويسند!)را ممکن است راوی به آن اضافه کرده باشد» دهی
ها، جلد چهار کتاب آن مصدر ی هست، از مجلنيامده ا  میسبب اين است که در مصادر قدي

در  گويد در مصباح املتهجد شيخ طوسی می و !کند یبرد ولی صفحه را ذکر من میکافی را نام 
  .آمده ۶۳۰ص

سطرها بايد در نظر داشت اين است که سخن را نيمه  ی هاولين چيزی که در سخن نويسند
کاری که  ،ات از چه نظر با هم تعارض دارندبيان کند اين رواي که اينکند بدون  میکاره رها 

  .»ال حول وال قُوة إلّا بِاهللا«ترسد دزدی اش برمال شود،  میکند مانند دزدی است که  میاو 
دعا برای حضرت حجت در بسياری از روايات ائمه آمده است و  :گويم میدر جواب 

وليت دوست و حافظ و رهرب و يار خداوندا برای : (اند هايشان اين عبارت را بسيار تکرار کرد
های متام آن به او  از روی اطاعت ساکن کنی و از خوبیباش تا جايی که او را در زمينت 

به در يک دعا نيامده  ای همجل که ايناست و  اين در بسياری از دعاهای ايشان ) بچشانی
حتی از ديوانه  یا همعنی نيست که در دعاهای ديگر نيز اضافه نشده است و چنين گفت اين

ن روايت ديگری است که با روايت اي  هببينيد ک ؛اين هم روايت کتاب کافی. شود یصادر من
  :مورد نظر ما تفاوت دارد

اين دعا را شب بيست و سوم ماه : کند مینقل  حممد بن عيسى از ائمه معصومين (
 در کل ماه رمضان به هر ا در هر حالی و اصالًي  ها نشستي  ها ايستادي  هرمضان در حال سجد

اندازه که توانستی و يا در هر زمانی از عمرت که توانستی بعد از محد و سپاس خدای تعالی و 
خداوندا برای وليت فالن بن فالن در اين حلظه و هر حلظه «: صلوات بر حممد و آل حممد خبوان
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   ۱۴۳ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
ه او را با اطاعت ساکن ک جا آنباش تا ) بان هو ديد( دوست و حافظ و يار و رهرب و کمک

  )١٧٥().»ها به او بچشانی  نت کنی و زمانی طوالنی از ترينزمي
  :اين نيز روايت وارد شده در کتاب مصباح املتهجد

خداوندا برای وليت فالن بن فالن در اين حلظه و هر حلظه دوست و حافظ و رهرب و يار و (
کنی و و زمانی طوالنی از  اکن زمينتکه او را با اطاعت س جا آنراهنما و ديدبان باش تا 

  )١٧٦().ها به او بچشانی ترين
های دعا را مطالعه کند اين مجالت را در بسياری از  هر کس کتاب :گويم میدر پايان 

عرق شرم  ای هن دعاها فقط يک دعا هستند، حال آيا قطراي  همعنا که مه به اينيابد نه  میدعاها 
  ها خواهيم ديد؟ ضی چهرهالت بر بعسرخی خج ای هو يا ذر

ن دعا با روايت زير اي  هاين است ک -سطرها ی هبه نظر نويسند–اما سبب مهم ديگر 
  :تعارض دارد

اما پاسخ کسی : نقل است که فرمود در رواياتی از امير املؤمنين : کتاب تفسري نعماين(
ن كُلِّ أُمة فَوجاً ممن يكَذِّب ﴿و يوم نحشر م :قرآن است ی هکند اين آي میکه رجعت را انکار 
انگيزيم برخی از آنانی که  آن روزی که از هر امتی گروهی را بر می( )١٧٧(بِآياتنا فَهم يوزعونَ﴾

يعنی در  ،)کردند آنان در يک جا به نظم مجع آوری خواهند شد های ما را تکذيب می نشانه
لَم نغادر ﴿و حشرناهم فَ آوريم میشريفه را  ی همت اين آيدنيا، ولی برای بر انگيخته شدن در قيا

 ،)ها را در حالی بر انگيختيم که هيچ احدی از آنان را جا نگذارديم آن( )١٧٨(﴾منهم أَحداً
آن ( )١٧٩(﴾كْناها أَنهم ال يرجِعونقَرية أَهلَ  ﴿و حرام على: چنين اين سخن خداوند سبحان هم
ت، يعنی در رجع ،)گردند حرام است آنان ديگر باز منی) برگشتشان(ی که هالکشان کرديم امت

﴿و إِذْ أَخذَ اهللا ميثاق النبِيني  :فرمايند میمهان گونه که خداوند . گردند میولی در قيامت باز 
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ل قدصولٌ مسر جاَءكُم ثُم ةكْمح تابٍ وك نم كُمتيلَما آتؤلَت كُمعما مهنرصنلَت و بِه نن١٨٠(﴾م( 
و هنگامى كه خداوند از پيامربان پيمان گرفت كه هر گاه به مشا كتاب و حكمت دادم سپس (

چه را در نزد مشاست تصديق منود حتماً بايد به او اميان آوريد و  اى براى مشا آمد كه آن فرستاده
که خداوند  چه آنچنين است  هم .در رجعت خنواهد بود چنين چيزی جز ،)او را يارى دهيد
شان و غلبه بر دمشنانشان  هايی که برای ياری از مجله آن وعده ،وعده داده خطاب به ائمه 

 - إلی قوله  - ﴿وعد اهللا الَّذين آمنوا منكُم و عملُوا الصالحات  :ها داده است و فرموده به آن
ها  و به نيکی اند هخداوند به آنانی که از مشا ايمان آورد( )١٨١(شيئاً ﴾  يشرِكُونَ يب ال  يعبدونين

در حالی که در هيچ چيز به من شرک  –فرمايد  که می جا آنتا  –وعده داد  اند هعمل کرد
خداوند سبحان  چه آنو مانند . برای زمانی است که به دنيا رجعت کنند اين ،)ورزند منی

نريد أَنْ نمن علَى الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ و نجعلَهم أَئمةً و نجعلَهم الْوارِثني  ﴿و :فرموده
خواهيم بر آنان که در زمين ضعيف مشرده شدند منت بگذاريم و آنان را امامان و  و می( )١٨٢(﴾

  ك الْقُرآنَ لَرادك إِىلعليلَّذي فَرض إِنَّ ا﴿ :و آن چه که خدای سبحان گفت ،)وارثان قرار دهيم
﴾عادبه يقني آن كسى كه اين قرآن را بر تو واجب منوده تو را به حمل بازگشت باز ( )١٨٣(م

لَم تر إِلَى الَّذين خرجوا ﴿أَ: چنين سخن خدای تعالی و هم. دنيوی يعنی بازگشت ،)گرداند مى
ح أُلُوف مه و ميارِهد نممفَقالَ لَه توالْم ذَر مياهأَح وا ثُموتآيا به كساىن كه از ( )١٨٤(﴾اهللا م

هاى خود از بيم مرگ بريون آمدند در حاىل كه هزاران نفر بودند، ننگريسىت؟ خداوند به  خانه
بعني قَومه س  ﴿و اختار موسى :چنين و هم ،)ها را زنده گردانيد ها گفت مبيريد، سپس آن آن

سپس  ،)و موسی هفتاد نفر را از قومش برای ميقات ما انتخاب کرد( )١٨٥(رجالً لميقاتنا﴾
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   ۱۴۵ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
خوردند و ) بعد از اين زنده شدن(خداوند پس از مرگشان آنان را زنده کرد و آنان نيز 

  )١٨٦().گونه بود عزير پيامرب نيز اين .آشاميدند و ازدواج کردند
تعارضش کجا و چگونه است و : را خبواند خواهد پرسيد ن منتاي  هطبيعتاً آن کسی ک

زيرا  ؛يابد یسطرها از اين سخنش چه بود؟ ولی هرگز پاسخی برای سؤالش من ی همنظور نويسند
شود خود را فريب دهد و اصالً  میسطرها با خود تصميم دارد به هر شکلی که  ی هنويسند

  .نه اي  هبرايش مهم نيست که خواننده کالمش را فهميد
، ولی اگر اشتباه بزمنکنم که منظور او را به صورت آزمايشی ختمين  میولی بنده سعی 

و سخنم را بر اساس اين . کردم به گردن خود اوست، و او فقط بايد خودش را مالمت کند
که برای  ای همهان مجل) و او و خاندان او را از امامان وارث قرار دهی(...کنم  میمجله بيان 
قسمتی از اين مجله در کالم خدای تعاىل  ،از روايت آورديم به امام بودن مهديين استدالل 

ةً و نجعلَهم ﴿و نريد أَنْ نمن علَى الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ و نجعلَهم أَئم: آمده است
منت بگذاريم و آنان را خواهيم بر آنان که در زمين ضعيف مشرده شدند  و می( ﴾الْوارِثني

ن آيه شريفه در روايت اخير که در رابطه با اي  ه، از آن جايی ک)امامان و وارثان قرار دهيم
البته در  -سطرها در صدد اين بوده که خود را قانع کند  ی هرجعت است ياد شده، نويسند

امامان دوازده  و گفته که منظور از ذريه در اين دعا، - خواهد خود را گول بزند میحقيقت 
  !گانه است که در رجعت وارث زمين خواهند شد

گوييم که امامان دوازده گانه در رجعت حکومت خواهند کرد،  میخود  ی هما نيز به نوب
 چه آنچنين پيامربان، زيرا  داند شايد مهديين هم در رجعت حکومت کنند، و هم میولی او چه 

کم است، ولی اين آيه شريفه در دنيا نيز تأويل خاصی عامل رجعت به ما رسيده بسيار  ی هدربار
  امتداد امامان نمهديين در دولت عدل اهلی حکومت خواهند کرد و اينا بنابرايندارد، 

و مهان حکومت رسول اهللا  مهان حکومت ائمه  حکومت مهديين  که اينهستند، يعنی 
 ن برای آن مبعوث شدند، ما برای است و اين مهان دولتی است که متام پيامربان و پاکا

  :آوريم مینيز دارد روايتی را ) يعنی قبل از رجعت(ن آيه تاويلی در دنيا اي هاين سخن ک

                                                
  .۱۱۸ – ۱۱۹ص  ۵۳ج: عالمه جملسی -حبار األنوار  -١٨٦



 ى هدممام انصار اانتشارات  ..................................................................................................... ١۴۶

 

چون بازگشت مهربانانه  دنيا بعد از وشى هم: فرمايد می أمري املؤمنني : ج البالغة(
: ين آيه را تالوت فرمودو در پى اين گفتار ا .گردد شتر سركش بر فرزند خويش به ما باز مى

 )١٨٧( ﴿و نريد أَنْ نمن علَى الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ و نجعلَهم أَئمةً و نجعلَهم الْوارِثني ﴾
  .)ومنظور حضرت از دنيا در اين حديث، مهين عامل است

فرزندانش، خداوندا بر آنان های او، و امامان از عهد درود بر ولی: (اين روايت ی هو دربار
های آنان را دور گردان، و با قدرت به آنان  ن را به آرزوهايشان برسان، مرگدرود فرست، آنا

حتويل دهی را به امتام برسان، و ما را برای آنان و  ها آنخواهی به  میرا  چه آنياری رسان، 
داران علمت و پايه  و خزانههای کلمات تو  کار قرار بده، زيرا آنانند معدن برای دينت کمک
ترين بندگانت و برترين انتخاب  اصلی دينت و واليان امر تو و پاکهای  ستونهای توحيدت و 

هايت، درود و سالم  ياء تو و برترين فرزندان برترينشدگان از خملوقاتت و اولياء تو و نسل اول
م و رمحت و برکت خدا بر آنان برسان، و سالم ايشان را به ما باز گردان، سال ها آنما را به 

  )١٨٨().باد
  میاين روايت صالحيت استدالل ندارد زيرا به هيچ معصو: (گويد میسطرها  ی هنويسند

  ).نسبت داده نشده است
اين روايت صالحيت اين را دارد که روايات ديگر را تاييد کند، زيرا رواياتی که  :جواب

بسم اهللا الرمحن الرحيم خداوندا : (ن روايتاي  هبا مضمون آن موافق باشد وجود دارد، از مجل
درود فرست بر حممد آن آقای فرستادگان، و نگين پيامربان، و حجت رب العاملني، انتخاب 

او که از هر آفتی پاک شده، و از هر  ،ها ثاق، برترين برگزيدگان در تاريکیشده در عامل مي
شند، و برای شفاعت به او اميد هست، ک میعيبی دور است، کسی که برای جنات آرزويش را 

خداوندا به او ): فرمايد میتا جايی که حضرت ( ...کسی که دين خداوند به او واگذار شده
شوند و آنان که از خواص  میدر نسلش و شيعيان و مردمش و آنان که از خواص او حمسوب 

آن خوشنود شود و  شوند و دمشنش و متام اهل دنيا، چيزی را عطا کن که با یاو حمسوب من
هايش در دنيا و آخرت برسان زيرا تو بر هر ه باالترين آرزوچشمش روشن گردد، و او را ب
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عهدهايت و امامان از نسل  خداوندا بر ولی خودت و ولی): سپس ايشان فرمود( ...چيز توانايی

داز، و او دورد فرست، و عمرهای آنان را طوالنی گردان، مرگ های آنان را به تأخير بيان
ايشان را به دورترين آرزو هايشان در دين و دنيا و آخرت برسان، زيرا تو بر هر چيزی 

  )١٨٩().توانايی
کند که نويسنده اش  مینقل ) املزار(گونه که صاحب حبار األنوار اين دعا را از کتاب  مهان

  :آن گفته ی هباردر
چه درباره ترغيب  فه، و آناما بعد، در اين کتاب تعدادی از آداب زيارت در مشاهد مشر(

رگزيده و دعاهايی که بعد از منازها و تشويق برای مسجدهای مبارک گفته شده و دعاهای ب
خوانند، يعنی دعاهای لذت خبشی که  هايی که با آن خدای تعاىل را می وارد شده، و مناجات

ناه برده ها خواند، و دعاهايی که در پی مشکالت سنگين به آن پ توان در خلوت گاه می
متصل بودند به  ترين راويان حديث که به اهل بيت  ثقآوری منودم که از مو شود را مجع می

  )١٩٠().دستم رسيد
  .است، بنابراين، دعا صالحيت استدالل دارد  ، ائمه»سادات« :ظاهراً منظور او از

فاطمه مرتضى، و  علیو  ،خداوندا درود فرست بر حممد مصطفی...(: ن روايتاي  هدربار
های  ها، پرچم وصياء، چراغ های تاريکیو حسن رضا، و حسني مصفى، و متام ا زهراء،

های تقوی، دستاويز مطمئن، و ريسمان قوی، و راه استوار، و بر ولی خودت و  هدايت، مشعل
، مرگشان را را طوالنی گردان ها آنهای او و امامان از نسل او درود فرست، عمرهای عهد ولی

شان برسان زيرا تو بر  نی و اخرویها را به دورترين آرزوهای دنيوی و دي ينداز، آنبه تأخير ب
  )١٩١().مهه چيز توانايی

حال چرا اين  !)اين حديث در نزد ما ثابت شده نيست: (گويد میسطرها  ی هنويسند
او در ذهنش دارد يعنی دوازده  چه آنحديث در نزد او ثابت شده نيست؟ زيرا اين حديث با 

  !!شود، خمالف است میشروع  رجعت بعد از امام مهدی  که اينو   بودن ائمهنفر 
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سطرها مصداق واضحی است برای آنان که خود را  ی هبينيد، نويسند میطور که  مهان و
عقائد خود را  که اينکتاب پيشوای آنان باشد، او به جای  که اين  هپيشوای کتاب قرار دادند، ن

کند و بر  میرا تأسيس   میرسيده بچيند، از فکر خود حک يت از اهل ب چه آنبر اساس 
  .کند میاساس آن، روايات را رد يا قبول 

در روايات آمده که : گويد میآورد و  میبعد از اين برای سخنش از روايات شاهد مثالی 
خامت حجت ها و اوصياء است و در اين رابطه ما قبالً مسأله را کامالً روشن  امام مهدی 

  .کنيم یرديم و دوباره آن را تکرار منک
روايات که  ی ه، هيچ تعارضی با بقياند هگون خواند روايات امام مهدی را گندمبرخی  که اين

  :اين است ها آنکی از ي  هگويد او سفيد روی است ندارد بنا به دالئلی ک می
  .اين صفت بر زبان غير معصوم جاری شده است

در نور چراغ بوده، ممکن است تاريکی باعث شده که شبانه و  ديدار امام زمان 
در يک شب نور چراغ : (گويد زيرا راوی می. گون جلوه کند ت مبارک حضرت گندمصور

را در رواقی که در آن بوديم مانند نور مشعل ديدم، ديدم که درب باز شد ولی نديدم کسی از 
ون که به زردی گ  ه بود و گندمرا ديدم که چهارشان اهل خانه آن را باز کرده باشد، مردی

 )١٩٢().گراييد می
وست تبديل به گندم گون شود، ممکن است به داليل خمتلف خارجی، رنگ سفيد پ

 .گون بودن طبيعت اين شخص نيست ديد خورشيد، و اين به معنای گندمهايی مثل تابش ش دليل
ست، اما چنگ زدن ا  در اين جا مهم اين است که روايت داللت بر اين دارد که او امام

 .باشد می ها آنشان پوستشان چه رنگی است فقط استدالل ناتواي همطلب ک به اين
گويد امامت مطلق و امامت ختصيص خورده،  میسطرها که  ی هحال اين سخن نويسند
تا به ما بفهماند منظور او چيست سپس بر اوست که برای اين  سخنی است که ما منتظريم

 و در پايان آن را به روشنی بيان کند، تا درباره آن دقيق حبث کنيم وگرحرف دليل اقامه کند 
مانند امامت پدران  پس امامت مهديين . نه سخنش بيهوده و خالی از معناست

  .است بزرگوارشان، ائمه 
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کند با آن معنی مهديين را تفسير  میآورد که گمان  میسطرها يک وجه ديگر  ی هنويسند

  !!اهل بيت هستند نه کسی ديگر ی همهديين مهان امامان دوازده گانگويد  میکند،  می
اش به رواياتی استدالل کند که ائمه دوازده گانه  کند برای کالم از دست رفته میاو سعی 

جا در مورد  مسأله در اين !را مهديين ناميده است، با اين گمان که شاهکار کرده است
ن اين امر با اين منطق آن قدر سطحی است که هيچ ها نيست و به چالش کشيد گذاری نام

گفته شده و هم  امامکسی آرزوی داشنت چنين منطقی را ندارد، زيرا در روايات هم به مهديين 
هم امامند و هم مهدی،   ها آنمهه  که اين، و اين دليلی ندارد مگر اند هگفت مهدیبه ائمه 

خبوانند که عنوان آن  میبوده که هر کدام را با ناولی به خاطر تشخيص تر اين دو گروه الزم 
  .گروه باشد

کنند  میخواهند حقيقت را بشناسند و به آن اعتراف کنند تالش  یها که من گاهی بعضی
روش باعث سختی در فهم يا غير ممکن  به اينهايی در روايات  گذاری بگويند ورود چنين نام

زيرا مهديينی که در روايات به امام . درست استشود، ولی چنين منطقی کامالً نا میشدن آن 
باشند که حکمشان نيز مانند حکم ائمه  می مهان فرزندان امام مهدی  اند هنيز توصيف شد

کند، ولی الزم نيست  یدر ديدن آن خطا من میاست، و اين خصوصيتی است که هرگز چش
  .نی با او نداريمکسی را که به دنبال کوریِ ديده و دل است توجيه کنيم و سخ

کنيم، و آن را با احاديثی که  میسطرها آن را آورده بيان  ی هاآلن احاديثی را که نويسند
دهيم، تا ببينيم آيا تشخيص بين اين روايات روشن  میمطابقت  اند هدرباره مهديين سخن گفت

  :است يا نه، اين مشا و اين احاديثی که او آورده است
: فرمود کند که امام حسني فرزند علی ابن أيب طالب  مینقل  عبد الرمحن بن سليط( - ۱

است و آخرين  بن أيب طالب  علیأمري املؤمنني  ها آندوازده مهدی از ما هستند که اولين 
  )١٩٣().باشد که او قائم است میمين نفر از فرزندامن  ها آن

ن قائم است، مراد از و آخرينشا  ها أمري املؤمنني روشن است وقتی گفته شده اولين آن
  .باشد میدوازده امام  جا اينمهديني در 
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دوازده مهدی از : فرمود میکند که شنيدم ايشان  مینقل  أيب بصري از امام صادق ( - ۲
در  که خداوند هر چه را دوست بدارد اند هما هستند شش نفر گذشتند و شش نفر باقی ماند

  )١٩٤().دهد میششمين نفر قرار 
يعنی وفات - اند هفرمايد شش نفر از مهديين رفت میکه  از سخن امام صادق جا  در اين 
منظورش از مهديين، دوازده  روشن است که امام اند هو شش نفر از آنان باقی ماند - اند هيافت

  .امام است
أبو سعيد سهل بن زياد آدمي رازي و او : پدرم نقل کرد حسني بن أمحد بن إدريس از( - ۳

آدم شيباين از پدرش آدم بن أيب إياس و او از مبارك بن فضالة از وهب بن منبه نقل  حممد بن از
زمانی که به سوی پروردگارم باال «: فرمودند  رسول اهللا: کند که ابن عباس گفت می

ها لبيك، خداوند  پروردگار بزرگی !لبيک: يا حممد گفتم: برده شدم ندايی شنيدم که گفت
تا  ...اختالف صورت گرفت؟ ای هيا حممد، در مال اعلی در چه رابط :متعال به من وحی کرد

مجع  طالب  ابیخدای من آيا امتم بعد از من بر واليت علی بن : گفتم: جايی که فرمود
خداوند تعالی به من  ؟ها در روز قيامت در جايگاه حوض بر من باز گردند گردند تا مهه آن می

حکم من بر آنان را خلق کنم حکم کردم  که اينندگامن قبل از يا حممد من درباره ب: وحی منود
ها اجرا خواهد شد، تا آن کسی را که خبواهم هالک کنم و به واسطه آن هر کسی را  آن

من علم تو را بعد از تو به او دادم و او را بعد از تو وزير تو و جانشين تو . خبواهم هدايت کنم
هر کسی او را دوست بدارد (ين عهدی است از جانب من بر امتت و خانواده ات قرار دادم، ا

و هر کسی بعد از تو او را دمشن بدارد و از او کينه داشته باشد و واليت ) کنم میوارد شت 
او را در دل داشته باشد دمشنی تو را  کنم، پس هر کسی دمشنی یاو را انکار کند وارد شت من

در دل داشته باشد دمشنی مرا در دل داشته است، و  در دل داشته است، و هر که دمشنی تو را
دمشنی کند  مهچنين هر که با او عمال دمشنی کند با تو دمشنی کرده است، و هر که با تو عمالً

با من دمشنی کرده است، هر که او را دوست بدارد تو را دوست داشته و هر که تو را دوست 
را دادم، به تو نيز اين را عطا کردم که از بدارد مرا دوست داشته است، به او اين برتری 

از نسل تو از فرزندان دختر بتول تو  ها آنمهدی خارج خواهم کرد که مهه  صلبش يازده

                                                
  .۶۹ص ۲ج: مهان -١٩٤
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کسی است که عيسى بن مرمي پشت سرش مناز خواهد  ها آنخواهند بود، آخرين 

  )١٩٥().»خواند
ها دوازده امام  آن کند که میهستند مشخص  مهديين از صلب امير املؤمنين  که اين
 هستند.  
در  آن کسی که او را برای خود بعد از رسول اهللا ) درود بفرست بر(و ... ( - ۴

و بر دختر کريمه  ،بن أيب طالب علیزمينت و برای خلقت، جانشين قرار دادی أمري املؤمنني 
سرور طاهره فاضله اش زهراء بانوی نورانی، فاطمه و بر دو فرزندشان حسن و حسني دو 

جوانان اهل شت آن دو فاضل برگزيده پاک سرشت تقی شهيد نيک، و بر علی زين العابدين 
و آقای عبادت کنندگان آن کسی که اعضای سجودش پينه بسته و بر حممد باقر، و جعفر 
صادق و موسى بن جعفر، و بر علی بن موسى الرضا، و بر حممد جواد، و علی النقی، و حسن 

آن کسی که منتظر امر تو است، مهان کسی که رضايت تو را در زمين برپا عسكری، و بر 
که فرزند مهديني  و جانشين تو برای بندگانت، مهان مهدی ،کند، و حجت بر خلق تو می

مهديينی که در اين دعا  )١٩٦().افته فرزند راهنمايان به راه مستقيم و حمکم استي هاست مهان را
مهان مهدی که : (يابيم که فرمود میجا در  د و اين را از اينهستن آمده پدران امام مهدی 

  .ائمه دوازده گانه است جا اين، در نتيجه منظور از مهديين در )فرزند مهديني است
توان به مهان  مینگريم تا ببينيم آيا  می اند هو حال در برخی رواياتی که مهديين را ذکر کرد

  يم، مهديين منظور از روايت را تشخيص داد يا نه؟آسانی که در روايات گذشته تشخيص داد
از پدرشان   امام حممد باقر: در شب وفاتش آمده است  در وصيت رسول اهللا - ۱

  های طوالنی و آقای عبادت کنندگان، و ايشان از پدرشان امام حسين صاحب عبادت
: کنند که فرمود مینقل  مهان پاکی که شهيد شد، و ايشان از پدرشان أمري املؤمنني 

يا أبا احلسن کاغذ : فرمود در شبی که در آن وفاتشان صورت گرفت به علی   رسول اهللا(
نقطه از  به اينوصيت خود را بيان منودند تا جايی که   و جوهری بياور سپس رسول اهللا

هدی ها دوازده م امام و پس از آن بعد از من دوازده يا علی قطعاً: وصيت رسيدند و فرمودند
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آيند که  میمهديينی که در اين روايت آمده است بعد از ائمه دوازده گانه  )١٩٧(.)خواهند بود
  .ها متفاوتند قطعاً با آن

يا ابن رسول اهللا من : عرض کردم به امام صادق : (از أيب بصري نقل شده که گفت - ۲
ايشان فرمود دوازده : مودبعد از قائم دوازده امام خواهند بود فر: از پدر مشا شنيدم که فرمود

مهدی و نفرمود دوازده امام، ولی اينان گروهی از شيعيان ما هستندکه مردم را به پيروی از ما 
 جا اينآيند در  میمهديين در اين روايت نيز بعد از قائم  )١٩٨().کنند میو شناخت حق ما دعوت 

  .اند هنيز، قطعاً مهديين غير از امامان دوازده گان
ما هستند قطعاً بعد از قائم دوازده مهدی از : (نقل شده که فرمودند مام صادق از ا - ۳

  .نيز بعد قائم است جا ايننام مهديين در  )١٩٩(.)هستند  که مهه از فرزندان حسين
کند که  مینقل   از أيب محزة نقل شده که در سخنی طوالنی از امام صادق - ۴

ائم يازده مهدی از ما هستند که مهه از فرزندان حسين ای ابا محزه، قطعاً بعد از ق: (فرمودند
 اند نيز مهديين بعد از قائم جا ايندر  )٢٠٠().هستند.  

، پس چه بنابراين، تشخيص بين امامان دوازده گانه و مهديين دوازده گانه بسيار آسان است
  ها کور شوند؟ ها و دل چيزی باعث شده برخی ديده

متام تالشش اين است که  که اينسطرها و بر  ی هنطق نويسندبر افتضاح بودن م که اينبرای 
بر خودش مشتبه کند، دليلی بياوريم، آن چه را گفته برای مشا نقل کرده و توضيح  امور را

هستند و در رجعت  گانه  شد که مهديين مهان امامان دوازدهروشن «: گويد میاو : دهم می
بعد از قائم دوازده مهدی  که اينلت دارند بر روايات دال«: گويد می !»حکومت خواهند کرد
 بايد رسول اهللا  -به خيال خودش –عدد را تکميل کنيم ناچار که اينخواهند آمد و برای 

 !»دوازدمهين نفر بوده باشد
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کنی باشد، و موضوع روايات مهديين  میگونه که گمان  اگر اين: پرسيم میجا از او  مهين

، پس چرا گفتی روايات مهديين با رجعت تعارض دارند؟ رجعت است ی هسخن گفنت دربار
ا ايمان حمض داشته ي  هگردند ک میکنند که فقط کسانی باز  میتازه، روايات رجعت تصريح 

گردد، به مهين خاطر جمبور شدی  یباز من باشند يا کفر حمض، و تو پنداشتی که امام مهدی 
 - بنابراين. را جايگزين کنی سول خدا عدد را کامل کنی به جای ايشان ر که اينبرای 

مان حمض اي  هاز کسانی هستند ک تو معتقدی که امام مهدي  - پناه بر خدا از سخن بد
شرمانه خود باز گردی و بگويی که چرا ايشان نيز باز  ن از سخن نادرست بیندارند؟ اگر اال

خواهی با معضل جديدی که  می اکنون ؛شود نه دوازده نفر میسيزده نفر  ها آنگردند، تعداد  می
  در آن قرار گرفتی چه کنی؟

شان از اي  که اينسطرها گمان دارد روايات مهديني که داللت دارند بر  ی هدر پايان، نويسند
  :برد میها را نام  و اين !!نسل امام هستند فقط سه تاست

دی از ما هستند مهدوازده قطعاً بعد از قائم : (نقل شده که فرمودند  از امام صادق - ۱
  )٢٠١().هستند که مهه از فرزندان حسين 

ای ابا محزه، : (در حديثی طوالنی فرمودند محزه نقل شده که امام صادق  از ابی - ۲
 )٢٠٢(.)هستند  دان حسينمهدی از ما هستند که مهه از فرزن يازدهقطعاً بعد از قائم 

درباره امامان بعد از پيامرب  از امام صادق : کند که گفت میجعفر از ذريح نقل ( - ۳
باشد و  می امام بعد از حضرت رسول  بله أمري املؤمنني : سوال کردم ايشان فرمودند

، سپس امام امروزتان، اگر علیسپس حممد بن  سپس علی بن احلسين   اهل بيت علی
کرده  کسی امروز اين را انکار کند مانند اين است که شناخت خدا و رسول اهللا را انکار

امروز مشا امام هستيد خدا برای مشا فدايم کند؟ اين را سه مرتبه : گويد عرض کردم می .است
گونه بيان کردم تا تو از شاهدان خداوند در زمين  من برای تو اين :تکرار کردم ايشان فرمودند

د سپس ياد دا آن را به نبيش که اينتعاىل هيچ چيز را رها نکرد مگر  باشی، خداوند تبارك و
شهادت دهد و او را  جربئيل را برای او فرستاد تا به در زمان حيات خود، به واليت علی 
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دعوت  به اينفقط مشا را : پيامرب خدا نيز نه قبيله را فراخواند و فرمود. امير املؤمنين بنامد
خواهيد اقامه شهادت کنيد و  می] حال خود دانيد[کنم که از شاهدان خدا باشيد  می
. أمري املؤمنني سالم کن علیای أبا بكر برخيز و بر : سپس فرمود. خواهيد کتمانش کنيد می

آيا اين امری از جانب خداوند و رسول خداست که بايد به علی، أمري املؤمنني بگوييم؟ : گفت
ای عمر برخيز و بر أمري املؤمنني سالم کن، او نيز : گاه فرمود آن. بله، و او سالم کرد: فرمود

آيا اين دستور از جانب خداوند و رسول خداست که بايد علی را أمري املؤمنني : ل کردسوا
برخيز و به أمري املؤمنني سالم کن، بلند شد : بله، سپس به مقداد بن اسود فرمود: بنامم؟ فرمود

برخيز و : گونه که آنان گفتند نگفت، سپس به ابوذر غفاری فرمود و بر علی سالم کرد ولی آن
برخيز و به أمري : ري املؤمنني سالم کن، بلند شد و سالم کرد، سپس به حذيفه فرمودبه أم

املؤمنني سالم کن، او نيز ايستاد و سالم کرد، سپس به عبد اهللا بن مسعود فرمود برخيز و به 
برخيز و به : أمري املؤمنني سالم کن او نيز برخاست و سالم کرد، سپس به بريده اسلمي فرمود

ترين فرد قوم بود، سپس رسول  ؤمنني سالم کن، او برخاست و سالم کرد، بريده کوچکأمري امل
خواهيد  می] حال خود دانيد[خاطر مشا را فرا خواندم که شاهد باشيد  به اينفقط : اهللا فرمود

بعد از آن أبوبکر امير مردم شد در حالی که . خواهيد کتمانش کنيد میاقامه شهادت کنيد و 
م رفته بود پس از بازگشتش از شام نزد أبو بكر رفت در حالی که او در جايگاهش بريده به شا

ای أبا بكر آيا فراموش کردی آن زمانی را که ما به علی سالم کرديم : نشسته بود، به او گفت
ای بريده، : و به او امير املؤمنين گفتيم و اين امری واجب از جانب خدا و رسول بود؟ گفت

گونه نيست که  کند و اين میو ما بوديم و خداوند متعال امر را دائما جتديد تو حضور نداشتی 
سپس امام صادق  خداوند متعال نبوت و پادشاهی را با هم برای اين خانواده قرار داده باشد،

 خاطر اين را ياد آوری کردم که از شاهدان اهلی در زمين باشی،  به اينفقط  :به من فرمود
امام واجب االطاعه  هفت وصی وجود دارند که يت، بعد از رسول قطعاً از ما اهل ب
قطعاً خداوند عزيز و حکيم است، هر چه را  ،قائم است إن شاء اهللا ها آنهستند، هفتمين 
اندازد در حالی که او عزيز و حکيم  میاندازد و هر چه را خبواهد به تأخير  میخبواهد به پيش 

: عرض کردم اند، که مهه از فرزندان حسينی خواهند بود است، سپس بعد از قائم يازده مهد
سه  .امر مشا بر روی چشم و سر من جای دارد) خدا مرا فدای تو گرداند(هفتمين نفر کيست 

پدرم ترين . بعد از من امام مشا و قائم مشا خواهد بود إن شاء اهللا :مرتبه تکرار کردم، فرمود
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علم را وديعه  ها آناگر سه قبيله را سراغ داشتم که به : دفرمو میدائماً ) خدا رمحتش کند(پدر 

گفتم که احتياجی به دقت در حالل و  میشان اي  هلياقتش را داشتند، چيزی را ب ها آندهم و 
سخن ما دشوار است . کردم میافتد را بازگو  میحرام نداشته باشند آن چه تا روز قيامت اتفاق 

تعالی قلب او را برای ايمان امتحان کرده باشد، کسی به  مؤمنی که خداوند ی هو غير از بند
های خدا در زمين از ما هستند،  به خدا سوگند نگهبانان خزانه :سپس فرمود .آورد یآن ايمان من

داران سيم و زر نيستيم، بلکه حامالن عرش  ما خزانه. آن در آمسان از مايند چنين نگهبانان و هم
و حسن و حسني و آن کسی است که  علیستند حممد و خداوند در روز قيامت از ما ه

  .خداوند خبواهد باشد و چهار تن ديگر که خداوند اراده کرده است که باشند
کند ولی يک  میجعفر بن حممد از عبد اهللا بن طلحه دي مانند حديث ذريح را نقل 

و کردم تا تو نيز اين سخن را با تو بازگ :فرمود  امام صادق: گويد میقسمت اضافه دارد 
  )٢٠٣(.)برای فرزندم فالنی، از شاهدان خداوند بر روی زمين باشی

 اين روايت به امام کاظم : گويد میدهد و  مین حديث نظر اي  هسطرها دربار ی هنويسند
تغيير و : گويم می. گيرند میها دستخوش تغيير و بداء اهلی قرار  اختصاص دارد و اينگونه حديث

وجود ه شود ب میآيد، بلکه برای اموری که در خارج واقع  یديث بوجود منبداء، برای احا
معنا  به اينبداء حاصل شده و ايشان قائم نبودند،  امام كاظم  ی هو حال که دربار آيد، می

نيست که از متام آن مطالبی که در اين روايت وارد شده دست برداريم، و چنين چيزی را هيچ 
چنان باقی  ن، داللت اين روايت بر وجود مهديين بعد از قائم همگويد، بنابراي یاحدی من

خاطر است که قائم مورد نظر در اين  به ايناما يازده نفر بودن مهديين بعد از قائم، . ماند می
را خبوانی تا در  های انصار امام مهدی  توانی کتاب میروايت، مهان مهدی اول است، و 

  .چيزهای زيادی بياموزیاين مورد و موارد غير از اين 
روايت سوم،  ی هروايت اول و دوم نيز به قرين« : سطرها ی هنويسند ی هاين گفت ی هاما دربار

آيا  ؛روی به ترکستان است میاين ره که تو : ، بايد گفت»باشد می خمتص به امام کاظم 

                                                
الظاهر أن هذا احلديث عن اإلمام الصادق بداللة سند . ۹۰ – ۹۱ص: عدة حمدثني -األصول الستة عشر  -٢٠٣

  ...).قال جعفر عن ذريح عن أيب عبد اهللا : (الرواية اليت تسبقه يف األصل نفسه، وهو كما يلي
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به قرينه داشته  واضح بود که برای فهميدن آن نياز داللت اين دو روايت، برايت پيچيده و نا
  هايت به بن بست رسيده و به مغالطه پناه بردی؟ راه ی همه که اينباشی يا 

، اند هآن چه که انصار در اين خصوص نگاشت سطرها در تفسير و توضيحش بر ی هنويسند
قائم خواهند بود، داللت بر اين دارد  پندارد رواياتی که گفته مهديين بعد از امام مهدی  می

 !اند هدوازده گانه است، زيرا در برخی روايات ايشان را مهديين خواند ی ه، ائمکه مقصود
 ای هسطرها هيچ مغالط ی ههای سطح پايين دور از ذهن باشد، زيرا نويسند طبيعتاً نبايد اين حبث

بله در برخی روايات امامان : گوييم میدود،  میسراسيمه به سوی آن  که اينکند مگر  یرا رها من
، ولی اين صفت اند هشان داداي  ه، و برخی روايات نيز نام قائم که ائمه باند هديني ناميدرا مه

هستند، و  پيشواو  آقاو  خليفهو  مهدیو  امامو  قائممهگی   ها آنمورد حبث ما نيست، زيرا 
توانی  یبگو ولی من توانی در مورد اهل بيت  میعالوه بر اين صفات، هر صفت خوبی که 

را ادا کنی، ولی بسيار روشن است که مهديني مورد حبث ما بعد از امام مهدی  حق مطلب
  باشند، و طبيعتاً آنان از خاندان امام حسين میآمده و خاندان و يا فرزندان ايشان   نيز

باشد، و اين مهديين نيز دوازده  می  شوند، زيرا پدرشان از نسل امام حسني میحمسوب 
که   و ائمه ها آنتوانيم با وجود آن به آسانی بين  میزی است که ما نفرند، و اين مهان چي

شوند تفاوت قائل شويم که تا دنيا دنياست، تنها نه نفر از  میحمسوب  پدران امام مهدی 
خواهيد آن چه روشن  می که اينهستند، آيا اين روشن است، يا  ايشان از نسل امام حسين 

به خدا قسم اگر چنين چيزی نزد مشا روشن نيست پس هرگز است را دوباره توضيح دهيم؟؟ 
  .هيچ چيز نزد مشا واضح خنواهد بود

کند،  میهای شيطان زاد ولد  چون جوجه شدن ختم ها و اشکاالت همجايی که خطا از آن 
  :دهد میروايت زير نيز نظر  ی هسطرها دربار ی هنويسند

ده امر را بر بندگامن : و جلّ فرمودخداوند عز : (نقل شده که فرمود از امام صادق 
را در ملکوت خويش جای خواهم داد، و شت  ها آنواجب منودم که اگر آن را شناختند 

خودم را برای آنان مباح خواهم کرد، اولينش شناخت و معرفت من است، دوم شناخت 
ر کرده و او را به او قرا که اينام و  ه او را به سوی خملوقامت فرستادهمن است ک ی هفرستاد

حجت های بر خلقم هستند، هر  ها آن که اينتصديق منايند، سوم شناخت اولياء من است و 
پيروی کند مرا پيروی کرده و هر کس با آنان دمشنی کند با من دمشنی کرده  ها آنکس از 
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هر کس آنان را انکار کند او را در آتشم خواهم  است، آنان پرچم بين من و خلقم هستند و

نداخت، و عذامب را بر او چند برابر خواهم کرد، چهارم شناخت کسانی است که از روشنايی ا
، اينان قائمان عدل من اند، پنجم شناخت و تصديق کسانی است اند هقدس من به پا داشته شد

که قائم به فضل اينانند، ششم شناخت دمشن من إبليس و چيزهايی که از طرف خود او و 
قبول کردن دستور من و تصديق فرستادگان من است، هشتم پنهان کردن  يارانش است، هفتم

سر من و سر اوليای من است، م بزرگ مشردن کسانی است که از بين برترين ها انتخابشان 
مراجعه کنيد،  ها آنقبول کنند، و اگر در چيزی دچار اختالف شويد به  ها آناز  که اينکردم و 

اش يکسان  خودش و برادر دينی و دنيايی که اينضيح دهند، و دهم آن را تو ها آن که اينتا 
را به ملکومت داخل خواهم کرد، و از هراس بزرگ  ها آنگونه بودند من  باشند، اگر اين

  )٢٠٤(). ني خواهند بودعليايمن خواهم کرد و نزد من در ) قيامت(
و اگر از  !!اند هن دوازده گاننيز مهان اماما اند هقائمانی که در اين روايت آمد: گويد میاو 

آخر الزمان، چگونه چنين چيزی ممکن است در حالی که روايت  ی های پديد: او بپرسيم
، و اين )های بر خلقم هستند ها حجت آن که اينشناخت اولياء من است و  سوم: (گويد می

شناخت  چهارم: (گويد میگويد، سپس  میسخن  ائمه  ی هسومين امر واجب، دربار
، و اين )اند ، اينان قائمان به عدل مناند هکسانی است که از روشنايی قدس من به پا داشته شد

ائمه قرار  ی هچهارمين واجب اختصاص به مهديني دارد، و حال که تو اين امر را نيز دربار
تو را تصديق  ؛تو بگو !ک فريضه کردیي هدادی، پس واجب سوم و واجب چهارم را تبديل ب

  خداوند را تصديق مناييم؟ که اين کنيم يا
ساير پيامربان و اوصياء اهلی  ی هدربار توانيم بگوييم که اولی می: (جواب او چنين است

ی هبگوييم که اولی دربار که اينيا .. گويد میامامان از اهل بيت سخن  ی هدربار میاست و دو 
ها ايمان آورده  جعتشان نيز به آنبعد از ر گويد يعنی میاز رجعت آنان سخن  میائمه است و دو

  !!) ها را بشناسيم و آن

                                                
حممد بن مهام اسكافی  - ، وكتاب التمحيص ۳۳۳ص ۸ج: ، مستدرك الوسائل۱۳ص ۶۶ج: حبار األنوار -٢٠٤

 .۱۷۴ص ۷ج: ، ومستدرك سفينة البحار۹ص): شيعه(
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، )توانيم اين گونه بگوييم می(درباره فرضيه اولی که گفتی : پاسخ من برای او اين است
، آيا )هفتم قبول کردن دستور من و تصديق فرستادگان من است: (گويد میهفتم  ی هفريض

قسمت هفتم را فراموش کنی؟ به خدا  فراموش کردی؟ چه چيزی باعث شده که عجله کنی و
  .پناه برب از شيطان رانده شده

مردم در هر زمان و  ی هها را بر مه خداوند متعال اين ؛دوم تو) ممکن است( ی هو اما دربار
در عامل دنيا، در عامل ذر اول، در عامل رجعت و در هر عامل ديگری  ؛مکانی واجب کرده است

دامن  یروح است و من بندی تو بسيار سرد و بی ، در نتيجه، بقسيمجهانيان خبواهدکه پروردگار 
آبرويی به  چيزی جز بیکنی برای خود  میحال فکر . کرده است میعقلت چگونه چنين تقسي

 میدوم فقط تقسي) ممکن است(ارمغان آوردی؟ نه تو سخت در توهم هستی، تقسيم تو در 
اصالً بايد ) عامل دنيا و عامل رجعت(گيرد  میاست برای يک فريضه که دو زمان را دربر  

که پروردگارت اراده کرده است را نيز  چه آندادی و عامل ذر و هر  میتقسيمت را بيشتر قرار 
ال «پس  ؛بندی تو به زمان تعلق گرفته است نه فريضه آوردی، زيرا اين تقسيم میدر تقسيمت 

  .کند میرونی، انسان را کور و کر های د ، کينه»العظيم علیحول وال قوة إال باهللا ال
خداوندا بر واليان عهد او درود فرست و آنان را به آرزوهايشان : (در خصوص اين روايت

خواهی به آنان  میکه از امر دينت  چه آنبرسان و بر عمر ايشان بيفزا و آنان را ياری فرما، و 
ای دينت يار قرار ده، و بر واگذار کنی متام و کمال عطا فرما، ما را برای آنان کمک و بر

خداوندا اينان معادن كلماتت هستند، و . پدران پاکش درود فرست، مهان امامان راهنما
ترين بندگانت، و برگزيدگان خلقت، و  باشند، مهان واليان امرت و پاک مینگهبانان علمت 

ند، درود و رمحت باش میهايت  هايی که فرزندان برترين ئت، و نوادگان اوليائت، و برتريناوليا
  )٢٠٥().باد ها آن ی هو برکتت بر مه

و بر «عبارت  ها آنکی از ي هاين حديث دو نسخه دارد ک: (گويد میسطرها  ی هنويسند
  :آورد می، سپس اين دو روايت را )را ندارد» پدران پاکش درود فرست

ن اين ها را در جای جای اين کتاب ذکر کردم به مگروهی که قبالً آن( :روايت اول
که خدا او را با امنيت و رضوان در روز جزا (حديث را به استناد به جدم ابی جعفر طوسی 

                                                
 .۷۳ص ۲ج: مريزا حممد تقی اصفهانی -مكيال املكارم  -٢٠٥
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ابن أيب جيد، از حممد بن حسن بن سعيد بن عبد اهللا و : نقل کردند که گفت) پذيرايی کند

بن  نان از إبراهيم بن هاشم، از إمساعيلاي هبن إبراهيم و حممد بن حسن صفار، و مه علیمحريي و 
روايتش را از يونس  مولد و صاحل بن سندي، از يونس بن عبد الرمحن، و جدم أيب جعفر طوسي

کنم نقل کرده  یبن الرمحن از راه های خمتلفی که به خاطر طوالنی نشدن مساله آنان را ذکر من
سفارش   اين دعا را برای صاحب امر امام رضا : است، از يونس بن عبد الرمحن نقل شده

  :دندکر می
خداوندا مدافع وليت و جانشينت، وحجتت بر خملوقاتت، و زبانی که به اذن تو و به (

آفريدهگويد، و چشم بينای تو بر متام  میکه به حكمتت سخن گويد، مهان مینيابت تو سخن 
هايت، و شاهدت بر خلقت، آن بزرگ مرد جماهد، آن کسی که نزد تو، به تو پناه آورده باش، 

که به تصوير کشيدی در امان  چه آنز شر مجيع آن چه خلق کردی و رشد دادی و هر و او را ا
بدار، و او را از رو به رو و پشت سرش و از مست راست و چپش و از باالی سر و زير پايش 

، رود، و در وجود او یحفظ کن، با مهان حفاظی که هر کسی را با آن حفظ کنی از بين من
 ی هامانت خان های دينت هستند را حفظ کن، و او را درو ستون رسولت و پدرانش که امام

خودت که نابود نشدنی است، و در جوار خودت که هيچ حقارتی در آن نيست، در دژ خود 
و قدرت خودت که هيچ شکستی ندارد قرار ده، و او را ايمن کن با مهان امان مطمئنی که هر 

گاه خود قرار ده که هر کس در آن و را در پناهشود، ا یکسی را با آن امان دهی نا اميد من
شود، و او را با ياری شکست ناپذيرت تأييد کن، و با سربازان پيروزت تأييدش  یباشد نابود من

منا، با قوت خويش او را قوی گردان و فرشتگانت را به دنبال او به صف کن، آن که او را 
زره مستحکم خود را به ، ند را دمشن بدارک میدوست دارد دوست بدار و آن که با او دمشنی 

او بپوشان، وفرشتگانت را گرداگرد او مجع گردان، خداوندا او را به برترين چيزهايی که به 
را با او از بين برب، و خداوندا درد . برسان ای همتام قائمين به عدلت از ميان پيروان انبياء داد

و نابود منا، و عدل را با او منايان کن، و زمين را با ها را با او مجع کن، و ستم را با اپراکندگی
ترس او را ياری کن، و  ی هبقاء طوالنی او مزين کن، با ياری خويش او را تاييد کن، به واسط
کسی را که دمشنی را برای يارانش را قوی گردان، آنان که او را ياری نکردند ياری نفرما، آن 

سان، هر کس با او صادق نيست را نابود کن، با او کند به هالکت بر میگذاری او پايه
ران گمراهی و تشريع و با او، س ،های کفر را بکُشورگويان کافر و فرماندهان و ستونز
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کنندگان باطل را در هم بشکن، با او و تقويت هاها و کُشندگان سنتکنندگان بدعت
و  ای زمينه ها و مغربدر مشرق ملحدان را ی هزورگويان را خوار گردان، با او، كافران و مه

هايشان  نابود گردان، تا جايی که در خانههای آن  ها و کوه درخشکی و دريای آن و دشت
  .حتی يک نفر را زنده رها نکنی و هيچ اثری از آنان باقی نگذاری

شفا  ها آن) نابودی(پاک گردان، قلب بندگانت را از  ها آنهايت را از  خداوندا سرزمين
انبيا را  ی ههای فراموش شد های فرستادگان و حکمت سنت منين را با او عزيز گردان،بده، مؤ

که از دينت حمو شده و از حکمت عوض شده را با او تازه کن، تا  چه آنبا او زنده گردان، و 
 ای هباز گردانی در حالی که تر و تازه و خالص و درست باشد، به گون با او دينت را که اين

های ستم را  با عدلش تاريکی که اينای و مهراهش هيچ بدعتی نباشد، تا  هيچ کژیکه در آن 
از عدل  چه آنهای حق و  گاه ا با او خاموش گردانی، با او گرههای کفر ر روشن کنی و آتش

خودت خالصش کردی از بندگان توست که برای  ای هجمهول است را روشن منايی، زيرا او بند
لقت او را انتخاب کردی و بر متام بندگانت برتری دادی، و امين غيب های خ و از بين برترين

خود قرار دادی، و او را از ارتکاب گناهان معصوم کردی و عيب ها را از او دور کردی، و 
او را از پليدی ها پاک گردانيدی و او را از آلودگی ها سالمت خبشيدی، خداوندا ما برای او 

شوند شهادت خواهيم داد که او هيچ گناهی  میآشکار  ها نانهدر روز قيامت و آن روزی که پ
نکرد و هيچ خطايی از او سر نزد و مرتکب هيچ نافرمانی نشد و از هيچ دستوری از تو 
سرپيچی نکرد و هيچ حرمتی را از تو ندريد و هيچ واجبی از واجباتت را عوض نکرد و هيچ 

ت گر و هدايت شده و پاک و پرهيزکار و پاک او هداي که اينشريعتی از تو را تغيير نداد، و 
پاک گشته، خداوندا به او در خود و خانواده اش و فرزندش  ی هسرشت است آن خوشنود شد

کند و چشمانش را روشن  میو نسل و امتش و متام مردمش، چيزی را که خوشنودش 
های کشورا، تا جايی که پادشاهی متام کشورهای دور و نزديک و گرداند عطا بفرم می

ها مقدم کند و با حق خود  حکم ی هبر مه حکمش را که اينکوچک و بزرگ را به او دهی، تا 
  .هر باطلی را مغلوب سازد

ترين شاه راه، و مهان راه ميانه راه برب،  خداوندا ما را با دستان او در راه هدايت، و بزرگ
خود را به آن برساند، و در يد آن راهی که زياده رو بايد به آن بازگردد و عقب مانده با

برداری از او به ما قوت ده و ما را در پيروی از او ثابت قدم گردان، و با پيرويش بر ما  فرمان



   ۱۶۱ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
منت گذار، و ما را در گروه او قرار ده، آن گروهی که با امر او قيام منوده و به مهراه او صرب 

ما را  که اينکنند، تا  میضايت تو را طلب مهانان که با خير خواهی برای او، ر ؛کنند می پيشه
  .اش حمشور کنی رانش و تقويت کنندگان فرمانروايیدر روز قيامت جزء انصارش و کمک کا

خداوندا اين نعمت را برای ما خالص و خالی از هرگونه شک و شبهه و ريا و مسعه قرار 
جا که ما  و را طلب نکنيم، و تا آناز وجه تبا آن به غير از تو اعتماد نکنيم و غير  که اينده، تا 

ما را از بی تاب شدن و تنبلی و . را در جايگاه او قرار دهی و مهراه او در شت قرار دهی
رسانی و ياری وليت  به دينت ياری می ها آن ی هسستی در امان بدار، و از کسانی که به وسيل

ا جايگزين ما نکن زيرا جايگزين خبشی قرارمان ده، و کسی ر میآنان استحکام  ی هرا به وسيل
  .باشد میکردن ديگران به جای ما، برای تو سهل و آسان است ولی برای ما سخت و گران 

را به آرزوهايشان  ها آنخداوندا بر واليان امرش و امامان از فرزندانش درود فرست، 
خواهی به  میرت که از ام چه آنو  ،بيافزای، و با قدرت ياريشان کن، ها آنبرسان، و بر عمر 

آنان واگذار کنی متام کمال عطا فرما،، ستون های آنان را استوار گردان، و ما را کمک برای 
و اركان توحيدت، و ستون های  ،آنان و ياور برای دينت قرار ده، زيرا آنان معادن كلمات تو

لوقاتت، دينت، واليان امرت، و بندگان خاص و خالصت، و برترين انتخاب شدگان از ميان خم
و اوليائت و خاندان اوليائت و برترين انتخاب شدگان فرزندان فرستادگانت هستند، سالم و 

  )٢٠٦().باد ها آنرمحت و برکت خدا بر 
نياز کننده از اين تأويل بود و آن را ذکر  اين دعا را در روايتی ديدم که بی( :روايت دوم

مهان چيزی است که انسان شريف و جليل تر است، و اين  زيرا در تفصيالتش کامل ؛نکرده بود
أبو احلسني إسحاق بن حسن : أبو احلسني زيد بن جعفر علوي حممدي نقل کرده است، گفت

حممد بن مهام بن سهيل كاتب و حممد بن شعيب بن : عفراين، برای ما روايت کرده که گفت
 رمحن، از امام رضا ن ها از شعيب بن أمحد مالكي، يونس بن عبد الاي هأمحد مالكي، و مه

 شان دستور دادند اين دعا را برای حضرت حجت صاحب الزمان اي  هک اند هنقل کرد
  :)صلوات اهللا عليهما(خبوانيم، اين دعای ايشان برای امام زمان بود 
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خداوندا بر حممد و آل حممد درود فرست، و مدافع وليت و جانشينت و حجت بر خلقت، (
گوی به حكمتت، و چشمان بينای تو در  گويد باش، آن سخن میو از تو و زبانی که به اذن ت

ات که پناهنده  کوش، بنده زرگ مرد جماهد بسيار سختخملوقاتت، و شاهد بر بندگانت، آن ب
خلق کردی و پديد آوردی و رشد دادی و به  چه آنبه توست، خداوندا و او را از شر هر 
ز پيش روی او و از پشت سرش و از مست راستش و از تصوير کشيدی در امان بدار، و او را ا

مست چپش و از باالی سرش و از زير پايش حمافظت کن، با آن حفاظی که اگر کسی را با آن 
ات را و پدرانش که  ات را و وصى فرستاده شود، و در وجود او، فرستاده یحفظ کنی گم من

حفظ فرما، و او را در امانت باد  ها آن های دينت هستند که درود تو بر مهه تو و ستون ی هائم
ای در آن نيست، و در جوار خويش که هيچ حتقيری در آن راه ندارد، و در  ات که نابودی خانه

خداوندا و او را با امان حمکم . پناه مستحکم خويش که هيچ شکستی در آن نيست قرار ده
گاه خود  و او را در پناه ،ببخششود امنيت  یخويش که هر که را با آن ايمن گردانی خوار من

شود قرار ده، با ياری پر قدرتت به او ياری رسان، و  یکه اگر کسی در آن باشد به او ظلم من
با سربازان پيروزت او را تأييد کن، و او را با قوت خود قوی گردان، و فرشتگانت را به دنبال 

و با آن کس که با او دمشنی که او را دوست دارد دوست بدار،  خداوندا آن. او به صف کن
. کند دمشنی کن، و زره مستحکم خود را به او بپوشان، و فرشتگانت را گرداگرد او قرار ده

 ای هخداوندا او را به برترين چيزهايی که به متام قائمين به عدلت از ميان پيروان انبياء داد
او مجع کن، و ستم را با او نابود ها را با  پراکندگیخداوندا درد را با او از بين برب، و . برسان

منا، و عدل را با او منايان کن، و زمين را با بقاء طوالنی او مزين کن، با ياری خويش او را 
ترس او را ياری کن، و برای او گشايشی آسان قرار ده، و از جانب  ی هواسطه تاييد کن، ب

خداوندا او را قائم منتظر قرار . خود برای او بر عليه دمشنت و دمشنش غلبه و پيروزی قرار ده
شوی، و او را با ياری حمکمت و گشايش نزديکت تأييد کن، و  میکه با او پيروز  میده، و اما

قرار دادی را به ارث او در آور، و  ها آنمشارق زمين و مغارب آن، که برکت خود را در 
از ترس  که اينه گردان، تا سنت رسولت که درود تو بر او و خاندانش باد را به وسيله او زند

از حق را خمفی نگرداند، و يارانش را قوی گردان، و آنان که  ای ههيچ احدی از خلقت، ذر
گذاری کردند نابود گردان، و  آن کسانی که دمشنی با او را پايهرهايش کردند ياری نفرما، و 

فرماندهان کفر و  خداوندا زورگويان کافر و. آن کسی را که با او صادق نيست از بين برب
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کنند را بکُش، و سران گمراهی، و تشريع  میهای کفرند وآنان که كفر را برپا  آنان که ستون

کنندگان بدعت ها، و گشندگان سنت ها و تقويت کنندگان باطل را با او در هم بشکن، و 
ه و در هر ملحدين را به هر گون ی هزور گويان را با او ذليل گردان، و كافران و منافقان و مه

و خشکی و دريای آن و دشت و کوه آن،  کجا که هستند در مشرق ها و مغرب های زمين
با او از بين برب تا جايی که در خانه هايشان حتی يک نفر را زنده رها نکنی و هيچ اثری از 

پاک گردان، قلب بندگانت را از  ها آنهايت را از  خداوندا سرزمين. نان باقی نگذاریآ
های  های فرستادگان و حکمت نين را با او عزيز گردان، و سنتشفا بده، مؤم ها آن )نابودی(

که از دينت حمو شده و از حکمت عوض  چه آنانبيا را با او زنده گردان، و  ی هفراموش شد
باز گردانی در حالی که تر و تازه و خالص و  با او دينت را که اينشده را با او تازه کن، تا 

با  که اينای و مهراهش هيچ بدعتی نباشد، تا  که در آن هيچ کژی ای هبه گوندرست باشد، 
های کفر را با او خاموش گردانی، با او  های ستم را روشن کنی و آتش عدلش تاريکی

های دشوار را  است را روشن منايی، و با او حکم از عدل جمهول چه آنگاههای حق و  گرِه
د خالص گردانيدی و از بين ت آن کسی که برای خوتوس ی هخداوندا او بند. واضح کنی

های خلقت انتخاب کردی، و بر بندگانت برتری خبشيدی، و غيب خود را به او  ترين
سپردی، و او را از گناه معصوم گردانيدی، و عيوب را از او دور گردانيدی، و او را پاک 

را از شک در سالمت قرار ای جدايش کردی، و او  ، و از هر آلودگی)از پليدی(نيدی گردا
  .دادی

شوند شهادت  میآشکار  ها ناخداوندا ما برای او در روز قيامت و آن روزی که پنه
خواهيم داد که او هيچ گناهی نکرد و هيچ خطايی از او سر نزد و مرتکب هيچ نافرمانی نشد 

ی از واجباتت و از هيچ دستوری از تو سرپيچی نکرد و هيچ حرمتی را از تو ندريد و هيچ واجب
گر و  او امام پرهيزکار هدايت که اينرا عوض نکرد و هيچ شريعتی از تو را تغيير نداد، و 

پاک شده است، خداوندا به او در خود  ی ههدايت شده آن پاک پرهيزکار وفادار خوشنود شد
کند و  میو خانواده اش و فرزندش و نسل و امتش و متام مردمش، چيزی را که خوشنودش 

متام کشورهای دور و نزديک  گرداند عطا بفرما، تا جايی که پادشاهی میانش را روشن چشم
حکم ها مقدم کند  ی هبر مه حکمش را که اينهای کوچک و بزرگ را به او دهی، تا و کشور

خداوندا ما را با دستان او در راه هدايت، و . و با حق خود هر باطلی را مغلوب سازد
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مهان راه ميانه راه برب، آن راهی که زياده رو بايد به آن بازگردد و عقب ترين شاه راه، و  بزرگ
برداری از او به ما قوت ده و ما را در پيروی از او  خود را به آن برساند، و در فرمانمانده بايد 

ثابت قدم گردان، و با پيرويش بر ما منت گذار، و ما را در گروه او قرار ده، آن گروهی که با 
مهانان که با خير خواهی برای او، رضايت  ؛کنند میقيام منوده و به مهراه او صرب پيشه  امر او

رانش و تقويت ما را در روز قيامت جزء انصارش و کمک کا که اينکنند، تا  میتو را طلب 
اش حمشور کنی، بر حممد و آل حممد درود فرست، خداوندا اين نعمت را  کنندگان فرمانروايی

با آن به غير از  که اينلص و خالی از هرگونه شک و شبهه و ريا و مسعه قرار ده، تا برای ما خا
جا که ما را در جايگاه او قرار دهی و  را طلب نکنيم، و تا آنتو اعتماد نکنيم و غير از وجه تو 

مهراه او در شت قرار دهی، و ما را در امر او دچار ماللت و تنبلی و سستی و کوتاهی نکن، 
وسيله آنان ه رسانی و ياری وليت را ب به دينت ياری می ها آن ی هز کسانی که به وسيلو ا

خبشی قرارمان ده، و کسی را جايگزين ما نکن زيرا جايگزين کردن ديگران به  میاستحکام 
تو بر مهه چيز  ؛باشد میجای ما، برای تو سهل و آسان است ولی برای ما سخت و گران 

  .توانايی
واليان عهدهايش درود فرست، و آنان را به آرزوهايشان برسان و بر عمر آنان  خداوندا بر

خواهی از امر دينت برسانی عطا کن، و  میکه  چه آنرا به  ها آنبيافزای، و آنان را ياری کن و 
ما را برای آنان کمک و برای دينت يار قرار ده، و بر او و بر پدران پاکش درود فرست مهان 

ترين  انان علمت، و واليان امرت، و پاک، خداوندا اينان معادن كلماتت، و نگهبامامان راهنما
نتخاب شدگان تو و بندگانت، و ترين خلقت، و اولياء تو و خاندان اوليائت، و برترين ا

اما  بارخدايا،. ها و رمحت و برکات تو بر مهه آنان بادهای تو هستند، درود فرزندان برترين
ش و آنان که او را در طاعت تو کمک کردند، آن کسانی که آنان را دژ و شريکان او در امر

گاه و انسش قرار دادی، آنان که خانواده فرزندان را از ياد  سالح او قرار دادی و آنان را پناه
م و نرمشان را وا ادند و های گرش آسايش نداشتند، و آنان که بستربردند و در وطن خوي

از شهر و  که اينهاشان ضرر رساندند، و بدون  گذاشتند، و به معيشتشان را کنار هاي جتارت
يافت نشدند، و با آنان که از شدند  میديار خود غيبتی داشته باشند ديگر در جمالسی که ديده 

را از رسيدن  ها آنکردند هم قسم شدند، و با نزديکانی که  میهای دور در امرشان ياريشان  راه
ها و قطع  گردانی د، خمالفت کردند، و آن کسانی که پس از رویکردن میبه هدفشان منع 
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کرد،  میهای دنيا متصل  وختهاند هرا ب ها آنها با يکديگر يکپارچه شدند، و اسبابی که  ارتباط

محايتت قرار ده، و ضرری را که هر  ی هخدايا آنان را در حفظ خود و در ساي ؛قطع کردند
از  ها آنبرساند، از ايشان دور گردان، و به  ها آندمشنی به  کدام از خملوقاتت که قصد دارد با

، پاداشی عطا فرما که با آن ها آنشان و تأييد و ياريت برای اي هدعوتت، از کفايتت و کمک ب
بر اطاعتت ياريشان کنی، و با حقشان، باطل هر کسی را که خبواهد نورت را خاموش کند 

   )٢٠٧()....د فرستنابود کن، و بر حممد و آل حممد درو
اين دو نسخه با هم تفاوت دارند، و : (گويد میسطرها بعد از آوردن اين دو دعا  ی هنويسند

شان بتواند به صحت يکی از آن دو جزم و يقين پيدا اي هبه خاطر مهين اختالف، ممکن نيست ک
 خود رادارد و خيال  میگونه دست از اين دو روايت بر  و اين !)کند و ديگری را رد کند

  .کند میزند و از او شکايت  میکند، در حالی که حقيقت فرياد  میراحت 
ن اي هگونه نگاه کنيم ک به ايندو روايت  به اينتوانيم  می: گويم میو در مقام جواب به او 

در بعضی از مضامين با هم تفاوت دارند، دو روايت خمتلف هستند و  که ايندو روايت به خاطر 
هر دوی اين  که به اينزند، و حتی  یمطلب من به اينهای ديگر، ضرری اشتراکشان در جا

ن دو، اي  که اينرساند، اما بر فرض  یصادر شده باشد نيز ضرری من ها از امام رضا  روايت
عالی به هر  شود که جناب می، چه چيزی باعث اند هيک روايت باشند که به دو شکل نقل شد

ايی مورد قبول است که تعارضی وجود داشته باشد، يا دو روايت متسک نکنی؟ توقف در ج
مضامين روايات با هم خمالف باشد، در حالی که هيچ کدام از اين دو مورد در دو  که اين

که اگر بتوانی درک کنی، مهم مهين - ل شاهد مورد حبث حم. شود یافت مني  هروايت ذکر شد
شود که به هر دو روايت متسک  میدر هر دو روايت وجود دارد، پس چه چيزی مانع  - است

  ؟منايی؟؟
وارد ) و بر پدران پاکش درود فرست(در يکی از دو روايت، عبارت : گفتی که اينو اما 

اين فقط راهی  ؛نشده، و اين مهان چيزی بود که وادارت کرد دست از هر دو روايت برداری
وی علم و حقيقت هيچ در تراز توانی نفس سرکش خودت را با آن بفريبی، اما میاست که 

در يک نسخه عبارتی  که ايندر ضمن، . وزن و ارزشی ندارد، زيرا جايگاه شاهد ما اين نيست
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توانيم از اين عبارت  میشود، بلکه  یبيايد و در ديگری نيايد، باعث به وجود آمدن تعارض من
 ی هقطعاً در حمدودن اي  هبيابيم تا ما را در فهم داللت آن کمک کند، ک ای هاضافه شده، قرين

  .خواستی گفتی چه آنصالحيت تو نيست، و به مهين خاطر بود که سقوط کردی و 
و بدان اگر اين ترازوی تو برای متام روايات به کار گرفته شود، تعداد بسيار زيادی از آن 

  .تقوای اهلی پيشه کن  کالم اهل بيت ی هشود، پس بيا و دربار میدرو 
نقل  أبو احلسني بن منادى در كتاب مالحم از سامل بن أيب جعد: (ن روايتاي هولی دربار

بيست و يک سال يا بيست و دو سال خواهد   مهدی) پادشاهی(: کند که گفته است می
او فرد صاحلی  تر است و اش از ايشان پايين آيد که مرتبه میسپس کسی ديگر بعد از او  ،بود،

اش  آيد و او نيز از قبلی رتبه میاز او کسی ديگر کند، بعد  میاست، او چهارده سال حکومت 
اين سخن هر چند از  )٢٠٨().کند میتر است ولی فرد صاحلی است او نه سال حکومت  پايين

  .کند میمعصوم صادر نشده است ولی روايات صادر شده از معصومين را تقويت 
  :انصار و شهيد صدر

نيستيم، و به  ها آندر صدد بيان سخن بسيار است، ولی ما  درباره نظرات سيد صدر 
انصار  که اينهر حال اين مرد معصوم نيست، و ما هيچ تعبدی به آراء و نظرات او نداريم، اما 

خاطر است که ممکن است با حبث مورد نظر  به اينکنند  میبرخی نظرات او را به وفور ذکر 
شود، ولی اين فراوانی در نقل  مین مناسبت از خود حبث فهميده اي  هيک مناسبتی داشته باشد ک

از اين باب نبوده و خنواهد بود که بگوييم کالم او از چيزهايی  -هر چند که مهم است -
است که احتجاج و استدالل با آن صحيح است، مگر در مقابل کسی که خود را به کالم او 

است ملزم  داند که در اين صورت صحيح است او را با چيزی که خود به آن ملتزم می ملتزم
  .مناييم
سطرها، جواب من به اشکال او چنين است  ی هله مورد حبث ما با نويسندأدر خصوص مس 

-نويسد دوباره فکر کند، زيرا او مدام  می چه آندر  که به اينکنم  میبه آسانی او را دعوت 
خ شي ؛گويد میفهمد، در نتيجه بد سخن  میبد  -گاهی از روی عمد و گاهی از روی نادانی

در صدد توضيح مطلبی بود که سيد صدر » الوصية والوصي أمحد احلسن«عقيلي در کتاب خود 
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 ی هنويسند که اينندارد تا  میخود آورده بود، و از اين جهت سخن شيخ هيچ اا ی هدر موسوع

 - کند میپندارد ساقط  میرا لغزش  چه آناست که  به ايندر حالی که خودش متهم -سطرها 
مراجعه کرده تا ر کالم شيخ چيزی را شکار کند پس به ناچار به کتاب ديگر صدر نتوانست د

  !هايش را پرتاب کند ريزه از آن جا سنگ
حبث «به هر حال اعتراض شيخ عقيلي بر فهم سيد صدر در مورد رجعت، حتی به کتابش 

نبوده  م و کمال موفقنيز سيد صدر، به صورت متا جا ايندر . کند میسرايت » حول الرجعة
ن مورد حبث ما چيزی ديگر است، وگرنه در اين مورد به طور کامل حبث است، ولی اال

  .کرديم می

  :روايات در محدا
بن أمحد بن  علی: (متام النعمة و ديگر کتب حديثی آمده است در کتاب كمال الدين و

ل بن مالك، از از حممد بن أيب عبد اهللا كويف از حممد بن إمساعيل برمكي از إمساعي موسى 
  ، از پدرش از جدش باقر علیحممد بن سنان، از أيب اجلارود زياد بن منذر از أيب جعفر حممد بن 

از فرزندان من : فرمود -در حالی که بر منرب بود - امير املؤمنين  :کنند که فرمود مینقل 
فراخ و  در آخر الزمان فرزندى ظهور كند كه رنگش سفيد متمايل به سرخى و شکمش

هايش ن است و در پشتش دو عالمت است، يكى به رنگ پوستش و  يش سطرب و شانهها نار
 شود و ديگرى آشكار میدو اسم دارد، يكى پنهان ، ديگرى مشابه عالمت پيامرب 

گردد حممد است، و  میکه آشكار  یو امس است امحدشود  میگردد، اما آن اسم که پنهان  می
كند و دستش را بر سر  میاهتزاز در آورد، از مشرق تا مغرب را تابان چون پرش را به 

تر شده و خداوند  های آهن حمکم ز پارهقلبش ا که اينماند مگر  ید و هيچ مؤمنی من میبندگان 
آن شادی در قلبش  که اينماند مگر  یمن ای هکند و هيچ مرد میتواناىي چهل مرد به وى عطا 

 ی هروند، و مژد میکه در گورش است، و در قرب هايشان به ديدار هم شود در حالی  میوارد 
  )٢٠٩().دهند میديگر  را به يك  قائم قيام

و در عين  اند هو انصار او به آن استدالل کرد  أمحد احلسناين روايتی است که سيد 
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  :اول. سطرها در چند نکته به روايت اشکال کرده است ی هحال نويسند
، پس چگونه در )برای او دو اسم است: (صل روايت اين گونه استا: (گويد میاو 
  ؟)قائم دو اسم دارد(آوريد  میشکل  به اينهايتان  کتاب
گرفنت مستقيم : دهيم مین نوع اشکاالت ارزش وقت گذاشنت ندارند، اما پاسخ اي که اينبا  

نتيجه خوب است به  جاد اشتباه کند و دراي  هنا آگا ی همکان شاهد، ممکن است برای خوانند
نقل به معنی است هر چند که به آن اشاره نشده  ی هجای ضمير اسم بياوريم، اين از مقول

تواند گمان کند که چنين کاری،  میطبيعتاً هيچ احدی ن: ما بايد به او بگوييم. باشد
يی که هيچ تغييری در داللت جا آنو از . ترين تغييری در داللت روايت صورت دهد کوچک

شود که هيچ حرفی برای گفنت  میصادر  ای هآيد پس چنين اشکالی فقط از بيچار یوجود من به
  .ندارد

روايت : (سطرها وارد کرده است مضمونش اين است ی هاشکال ديگری که نويسند
است و هر دو اسم  گويد و او امام مهدي حممد بن احلسن  میيک شخص سخن  ی هدربار

  !)گردند میبه او باز 
شده است، و بر او واجب  میسطرها دچار کج فه ی هباز هم مانند مهيشه نويسند :ويمگ می

برای او دو اسم : (بيشتر دقت کند که فرمودند بود که در منظور کالم أمري املؤمنني 
 امحدشود  میکه پنهان  یگردد، و اما آن امس میکه آشکار  یشود و امس میکه پنهان  میاس: است

چيست؟ آيا اين اسم  جا اين، مراد از اسم در )شود حممد است میآشکار  که یاست و آن امس
شود، يعنی مهان صداها و  میقرار داده  ها آنمهان لفظی است که برای شناخت اشخاص برای 

  يعنی خود مهان شخص است؟  میمنظور، مس که اينشود، يا  میحروفی که از دهان خارج 
مهان معنای اول است، يعنی مهان لفظی که برای  رسد میطبيعتاً آن چه ابتدا به ذهن 

 که ايننداريم مگر  ای هشود نه خود شخص، ولی چار میقرار داده  ها آنشناخت افراد برای 
دست از اين معنای متبادر به ذهن برداريم و به معنای جمازی آن برگرديم که مهان مسمى يا 

يابد؟ دليلش کالم خود  میضرورت حال چرا دست برداشنت از اين معنا . خود شخص است
، اگر منظور از اسم در اين روايت )است امحدماند  میکه پنهان  یو آن امس: (حضـرت است

، )است أمحد(جا ذکر منوده و فرمود  ود ايشان لفظ مورد نظر را در اينمعنای اول است، چرا خ
د تا با آن آزموده شوند، و بو براين بايد مراد اين باشد که شخص قائم از مردم خمفی خواهدبنا
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 اند هآن بسيار نوشت ی هگوييم اشاره دارند، و انصار دربار میمعنايی که ما  به اينها روايت  ده

  .پس مراجعه کن
، منظور مهان خمفی بودن لفظ است، و معنای روايت جا اينممکن است که گفته شود در 

ماند، يعنی از آن با  میردم پوشيده قائم يک اسم خواهد داشت که بر م: اين گونه خواهد بود
  . خرب خنواهند بود

آن را ذکر کند زيرا اهل  اين معنا امهّيتی ندارد که اقبال يابد امير املؤمنين  :گويم می
معنا داللت  به اين) شود میپنهان (و . بيهوده سخن بگويند که اينبسيار منزهند از  بيت 

شود، و اگر  میکه برای مهيشه پنهان  -شود میيده طور که از اطالق آن فهم مهان–کند  می
  چنين است، پس به زبان آوردن اسم خمفی چه حکمتی دارد؟

؟ امروزه )دو اسم(فرمودند   بيشتر از دو اسم دارد چرا امام امام مهدی  که ناي هبه عالو
، احلسنصاحب الزمان، أباصاحل، حجة ابن : شناسند میها  نام به اينرا   مردم امام مهدي

اين  :گويم میهای او هستند،  ها و کنيه ها مهه لقب ها، و اگر گفته شود اين هايی جز اين و اسم
  .مانند جناب ابو طالب اند هو خودشان اسم شد اند هها بر اسم غلبه پيدا کرد

بر  بن أيب طالب  علیأمري املؤمنني : کند که گفت میشيخ صدوق از حسن بصري نقل 
شناسد بايد نسب  میای مردم، نسب مرا بگوييد، هر کسی که مرا : (ه و فرمودمنرب بصـره رفت

گويم، من زيد پسر عبد مناف پسـر عامر پسر عمرو پسر  میمرا بگويد، وگرنه خود نسبم را 
ای تو، تنها نسبی : در روی ايشان ايستاد و گفت ابن الكواء .مغرية پسر زيد پسر كالب هستم

بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن  یعلشناسيم  میکه از تو 
ای پست فطرت زبون، پدرم مرا زيد ناميد مانند نام جدش : ايشان به او فرمود. كالب است
اش بر امسش غلبه پيدا کرد، و نام عبد املطلب نيز  پدرم نيز عبد مناف بود ولی کنيه قصی، و نام

غلبه کرد و نام هاشم عمرو بود سپس لقبش بر امسش غلبه عامر بود سپس لقب او بر نامش 
کرد و نام عبد مناف مغريه بود سپس لقب بر نام غلبه کرد و نام قصي نيز زيد بود متام عرب او 

پس در نتيجه او نيز  - در مکه مجع کرد) اقصی(زيرا عرب را از سرزمين دور -را قصی ناميد 
  )٢١٠().لقبش بر امسش غلبه پيدا کرد
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نقل کرده، فقط  رواياتی که در خصوص ذکر نکردن نام امام  ی هدربار :ويمگ می
خودش را به سختی انداخته و ذکر آن برايش هيچ سودی ندارد زيرا اوالً اين موضوع مربوط 

ن امر اي  که اين) تر است که از نکته اول مهم(مشخصی از زمان است، و ثانياً  ی هک بازي هب
  .»حممد«شود يعنی  میشکار است که آ یمربوط به امس

  :است» أمحد أمحد«  شعار انصار امام مهدی
 از امام حممد باقر  گردد، میاز مهان طريقی که گفتيم به جابر بن عبداهللا انصاری باز (

خداوند متعال در طالقان گنجی دارد که نه طالست و نه نقره،  :شان فرمودنداي هنقل شده ک
است، رهرب آنان جوانی است » امحد امحد«: هستند که شعارشان دوازده هزار نفر در خراسان

از بين هاشم که سوار بر قاطری تيز پا است، که پيشانی بندی قرمز دارد، گويی دارم او را 
د، حتی اگر به سوی او بشتابي اگر خربش را شنيديد حتماً. کند میبينم که از فرات عبور  می

  )٢١١().ها شده سينه خيز روی برف
های طالقان مربوط به  گذارند که گنج میروايت، بنا را بر اين  به اينر در استدالل انصا

گيرند و آن  میشعار خود را از اسم او  ها آنگويند  میاست و » امحد«هستند که نامش   میقائ
: گيرد میسطرها اين روايت را با يک روايت ديگر اشتباه  ی هزنند، ولی نويسند میرا فرياد 

کند در حالی که  میباشد از سوی ديلم خروج  میجوان حسنی که خوش چهره سپس (... 
مظلوم مضطر و کسی که از اطراف ضريح ندا  به اين، امحدای آل : زند میفرياد رسايی 

  )٢١٢().کنند میهای طالقان او را اجابت  دهد پاسخ دهيد، در اين هنگام گنج می
که نامش  میدهند به قائ میبرای خود قرار که شعاری » امحد امحد«دانستيم  که اينپس از 

که در روايت دوم آمده، در واقع » امحد آليا «توانيم بفهميم  میاست اشاره دارد، » امحد«
هرگونه ارتباط و  تواند به معنی می» آل« ی ه، زيرا کلم»امحد انصارای «شود  میمعنايش 

آل «شان اي هآمده است ک حممد آل  ی همثالً در روايات دربار. انتساب به کار گرفته شود
جاست که آل اهللا به معنی خانواده و اهل و عيال خداوند است؟ و اگر  هستند، سؤال اين» اهللا

بودن ايشان از جانب خدا و  گونه توجيه کرد که منظور، منتخب اين بتوان اين نوع تعبير را
ی ياران و انصار نيز با مهين تر بودنشان به او و امثال آن است، استعمال کلمه آل برا نزديک
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   ۱۷۱ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
شود که  میجا روشن  از اين. نای انتساب است که گفتيمتوجيه صحيح است و اين مهان مع

  .سطرها مردود و باطل است ی هاعتراض نويسند
است، به خودی » ای اهل بيت نبوت«، »امحدای آل «او گفته است مقصود از  که اينولی 

با توجه به دالئل و شواهدی که داللت بر  جا ايندر  خود امکان دارد که درست باشد، ولی
  .است و انصارش به او منتصب هستند، اين احتمال بعيد است امحداين دارد که قائم مهان 

گويد اين روايت با برخی از روايات تعارض دارد زيرا  میولی اين قسمت از سخنان او که 
است، فقط سخن جاهالن است » احلسني يا لثارات«آمده است که شعار ياران قائم  ها آندر 

شکل مجع کنيم که آنان بيش از يک شعار  به اينتوانيم بين اين روايات  مینه بيشتر، زيرا 
دارند، بلکه بيش از دو يا سه شعار، يک شعار در صلح و يک شعار در جنگ و به مهين 

  ...ترتيب
است، و  ها آنن تنها شعار اي  هنفرموده ک) است امحد امحدشعارشان ( گويد میو روايتی که 

ر نتيجه، اين تعارض موهوم به روايت ديگری که تو آوردی نيز مانند مهين روايت است، د
  .يابد یهای سليم راه من عقل

ست نوجوانی که دو ساق ها آناست جزء  امحدو بدانيد کسی که نامش : (اما اين روايت
در جمامع  - گويد میطور که خودش  مهان–سطرها  ی ه، که نويسند)٢١٣()پايش زرد رنگ است

آبرويی  روايت بی به اينهای انصار خدا به آن دست پيدا کرده است، اشکال گرفنت  و گروه
باشد که  میبرای او است، زيرا روشن است که اشکال گرفنت بر يک چيز زمانی صحيح 

اش نيز اين  نشانه رده باشد، وبيان ک ای هبنا بر نوشت  یاشکال کننده مطلب خود را به طور رمس
است که در يک کتاب و يا يک بيانيه که از طرف دعوت مبارک صادر شده، وجود داشته 

، برای هيچ احدی قابل استدالل نيست، )در اينترنت(شود  میباشد، اما آن چه در جمامع گفته 
او نيز ( .زند میالبته فردی که در حال غرق شدن است به هر چيزی برای جنات خود چنگ 

رای اثبات کالم خود بر ضد دعوت به هر چيزی که از نظرش دليل حمسوب شود چنگ ب
  ).زند می
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مانی از ي  هک اينروايات نگفتند که نام يمانی امحد است يا : (گويد میاو  که ايندر رابطه با 
اش که هيچ روايتی نيست که از ميان اصحاب قائم، اسم مردی از  بصـره است و اين گفته

  .)نام امحد ابن امساعيل يا امحد احلسن برده باشد بصره را به
های ناصبی است، زيرا آنان  های وهابی های مشا شبيه قلب قلب: جوابش چنين است

؟ اکنون هم اين !را نياورده پس چگونه به او ايمان بياوريم» علی«قرآن نام امام مشا : گويند می
است، در حالی که استدالل  امحدمانی نامش ي هک اند هگوييد که روايات نگفت میمشا هستيد که 

به نام او از روايات، مانند خورشيد در وسط روز آشکار و روشن است، ولی ما به کسی که 
  توانيم بگوييم؟ میبصيرت خود را کورکرده، چه 

گفته شده برای مشا کافی   أمحد احلسنها دليلی که برای شناخت حقانيت  اگر ده
أمحد بن «و هرگز برای مشا کافی خنواهد بود، و اگر در روايات اسم نيست، پس دانسنت نام ا

ن شخصی که مشا پيرو او اي هگفتيد از کجا بدانيم ک میآمد  می» أمحد احلسن«يا » إمساعيل
خواهيد در دمشنی خود مبانيد که صبح نزديک  میاست؟ پس اگر  امحد احلسنهستيد مهان 

  .است
م پس اي هگفته است را قبالً جواب داد» البيان«خطبه  ی هرسطرها دربا ی هنويسند چه آنولی 

  .نيازی به بازگو کردنش نيست

  :یمانی و عصمت
  :رسيده که فرمودنددر مورد روايت زير که از امام باقر 

تر از پرچم يمانی نيست، آن است پرچم  هدايت کننده یها پر و در ميان پرچم ...(
مانی خروج کرد، فروخنت سالح بر ي  هخواند، پس هرگا می هدايت، زيرا او مشا را به صاحبتان

مانی خروج منود به سوی او به پا خيز، ي  هشود، و زمانی ک میمردم و بر هر مسلمانی حرام 
از (اعتنايی کند  ی جايز نيست که به او بیزيرا پرش پرچم هدايت است، و برای هيچ مسلمان

د از اهالی آتش است، زيرا او به حق و به راه و هر کس اين کار را بکن) او سرپيچی کند
  )٢١٤().منايد میمستقيم دعوت 
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   ۱۷۳ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
 منايد، میزيرا او به حق و به راه مستقيم دعوت  :ی همعنی مجل: (گويد میها سطر ی هنويسند

زيرا « خواند میفرا )  حضرت حجت بن احلسن(که حجت است  میاين است که او به اما
). حق است و او صراط مستقيم است)   امام مهدی(پس او » خواند میمشا را به صاحبتان 
پس دعوت به حق ضرورتاً دليلی بر عصمت نيست، زيرا روايت : (کند میو در ادامه اضافه 

زيرا بين » کند میاو هدايت به حق «و يا نگفته » او خود، حق و راه مستقيم است« :نگفته
. کند، تفاوت وجود دارد هدايتق شخصی به ح که اينکند و  دعوتشخصی به حق  که اين

شديم که هر  میبين عصمت و دعوت به حق وجود ندارد، وگرنه ما بايد معتقد  ای هيعنی مالزم
  ).کند، معصوم است میدعوت  کس مردم را به حق و واليت اهل بيت 

  :گويم میدر جواب 
زيرا او : (ن فرمودندچني و هم) خواند میيرا او مشا را به صاحبتان ز: (فرمودند امام باقر 

، اگر داللت عبارت اول مهان داللت عبارت دوم باشد، )منايد میبه حق و به راه مستقيم دعوت 
. از اين مربا هستند گردد امام  میاين مستلزم تکرار و لغو بودن اين قسمت از کالم امام 

ن روشن و آشکار ، عبارت دوم دارای معنايی غير از معنای عبارت اول است، و ايبنابراين
از اعتقاد  که اينآن، سعی و تالشی بيهوده است برای  ی هاست، و اشکال کردن و حبث دربار

 .به عصمت او که عبارت بر آن داللت دارد فرار کند
آيد که او معنی صراط مستقيم را در امام  میسطرها اين گونه بر  ی هاز ظاهر کالم نويسند

يح نيست، زيرا خدا و فرستادگانش و امامان مهگی داند، و اين صح میمنحصر  مهدی 
کنند، يعنی  میخاطر که مهگی به سوی خدا هدايت و راهنمايی  به اينصراط مستقيم هستند، 

خداوند متعال . کنند میبه سوی حق واحد و يگانه و صراط مستقيم يعنی راه استوار دعوت 
و مهانا تو ايشان را به راه استوار دعوت ( )٢١٥(تقيمٍ﴾صراط مس  ﴿و إِنك لَتدعوهم إِىل: فرمود

کند اين است که او خود،  میمانی به حق و راه مستقيم دعوت ي که اين، معنی بنابراين، )کنی می
 .طريق مستقيم است و هر چه از او صادر شود طريق مستقيم است

زيرا در آن  ؛ن روايت بر عصمت داللت ندارداي  هسطرها که گفت ی هاين سخن نويسند
زيرا معنا يکی است، به سوی حق دعوت  ؛، مغالطه است)کند میبه حق هدايت (گفته نشده 
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و به مهين خاطر در قرآن کريم کالم خدا اين  ،کند میکند يعنی مهان به سوی حق راهنمايی  می
 صراط مستقيمٍ﴾  ﴿و إِنك لَتدعوهم إِىل :گونه آمده
﴿قالُوا يا صالح قَد كُنت . شده است دعوتتعبير به  ءانبيا هدايتاز  چنين در قرآن، و هم

ـْه شك م  فينا مرجوا قَـبلَ هذا أَ تنهانا أَنْ نعبد ما يعبد آباؤنا و إِننا لَفي ما تدعونا إِلَي
يا ما را از عبادت خداياىن آ. ای صاحل، تا کنون اين اميدها به تو داشتيم: گفتند( )٢١٦(﴾مريبٍ

كىن؟ ما نسبت به چيزی كه ما را به آن دعوت  كنند منع مى ها را بندگى مى كه پدرامنان آن
  .)كىن، سخت در شك هستيم مى

ال يسمعوا و تراهم ينظُرونَ   ﴿و إِنْ تدعوهم إِلَى الْهدى: فرمايد میو خداوند در جای ديگر 
ه و كون﴾إِلَيرصبال ي بيىن كه به  شنوند و مى ها را به هدايت دعوت كنيد منى اگر آن( )٢١٧(م

  .)بينند كنند در حالی که منى سوى تو نگاه مى
شخصی (: اند هتفسير کرد) کنی میدعوت (به  را) کنی میهدايت ( ی هدر حديثی، کلم

و جهاد در راه او  دعوت به سوی خدا ی هدر بار :عرض كردم به امام صادق : گويد می
و خداوند در مورد پيامربش .. . :فرمودحضرت نکاتی فرمود تا آن جا که . مرا آگاه کن... و

کنی، سپس  میدعوت : فرمايد میدر اين جا خدا  صراط مستقيمٍ﴾  إِىل تهدي﴿و إِنك لَ :فرمود
  )٢١٨().اخل ...خبوانفرمايد که با کتابش نيز مردم را به سوی او  میبرای سومين نکته 

شديم که هر کس مردم  میوگرنه ما بايد معتقد : (سطرها که گفته ی هاما اعتراض نويسند
 !)کند، معصوم است میدعوت   اهل بيت را به سوی حق و واليت

اين سخن مشا به هيچ وجه ارزشی ندارد، شايد مشا بتوانيد مثل اين کالم  :پاسخش اين است
وقتی  تباه و گمراه گمراه کننده به کار بربيد، اما اهل بيت را در مورد انسان پر اش

کند، به طور قطع  گويند که و او به حق و راه استوار دعوت می شخصی می ی هباردر
مقصودشان اين است که او مردم را به هيچ گمراهی داخل و از هيچ هدايتی خارج خنواهد 

گويند، اما آن چه  دانند که چه می ن وجه میمنود، يعنی او معصوم است، ايشان حتماً به تري
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   ۱۷۵ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
طور مطلق و بدون هيچ قيدی فرمود، و به عنوان دليل برای اين قسمت از ه ب  که امام باقر

از او (و برای هيچ مسلمانی جايز نيست که به او بی اعتنايی کند ( فرمايششان ذکر کردند
معنيش اين است که هر کس  ،)تو هر کس اين کار را بکند از اهالی آتش اس) سرپيچی کند

زيرا او به : چرا؟ جوامبان اين است از يمانی اطاعت نکند از اهالی آتش است، و اگر ما بپرسيم
کند، يعنی چون او يک معصوم است که اشتباه  استوار و مستقيم دعوت می ی هحق و طريق

   .کند منی
هست که ما  ای هه گونکند آيا ب میاصالً هر کس را که مشا بگوييد که به حق دعوت 

زيرا در روايات آمده  ای هبله، دروغ گفت: سرپيچی از او را نداشته باشيم؟ اگر بگويی ی هاجاز
  :کنند اهل حق نيستند، در کتاب مالحم و فنت آمده میکه بعضی از کسانی که به حق دعوت 

 طالب ابیز علی بن نعيم از وليد بن مسلم و رشدين از ابن هليعه از ابن قبيل از ابی رومان ا(
 های سياه را ديديد بر زمين بنشينيد، نه  زمانی که پرچم: شان فرموداي  هنقل کرد ک

که هيچ کنند  میدستانتان را و نه پاهايتان را حرکت ندهيد، سپس گروهی حقير غلبه پيدا 
 های آهن سخت است، آنان صاحب دولتند، چون پاره هايشان هم ارزش و منزلتی ندارند، دل

انند اما خود اهل آن نيستند، خو میبه هيچ عهد و پيمانی وفادار نيستند، ديگران را به حق 
هايشان شهرهايشان است، موهايشان مانند موی زنان، بلند و رها  هايشان کنيه است و نسب نام

خورند، سپس خداوند حق را به کسی که  می بر  بين خودشان به اختالف که  ايناست، تا 
   )٢١٩(.)سپارد میخبواهد 
يا نه،  او قائم هست آيا که اينسطرها در مورد يمانی، و  ی هاما سخن نويسند :گويم می

 هچه ک ه آنخواهد، ب می، و هرکس حق را اند هها دليل اثبات کرد انصار اين مطلب را با ده
های  ردن فقط يک حديث، روش شکست خوردهاما شکار ک. مراجعه کند اند هشان نوشتاي 

روايات  شود که بين آن و میکننده است، زيرا يک حديث تنها، زمانی داللتش روشن  گمراه
 هاين مسأله ک ی هبارسطرها خبواهد در ی هبراين زمانی که نويسندبنا. ديگر مجع صورت گيرد

انگيزه  به اينهايی که انصار  ا نه حبث کند، بايد در متام دليليمانی مهان قائم است ي آيا
  .حبث شود آورند وارد می
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    :معصوم و دستور زبان
و  !)شود یدر دستور زبان دچار اشتباه و خطا من معصوم : (گويد میسطرها  ی هنويسند

بر اوست که برای ما بيان کند چه ارتباطی بين حقيقت عصمت و آن چيزی که او  جا ايندر 
به  ای هبه جز از شاخ که اينتواند يا  مینامد وجود دارد؟ آيا  میخطای در گفتار و دستور زبان 

 ؛چنين بايد بر اين مسأله، دليلی قطعی بياورد ديگر پريدن کار ديگری بلد نيست؟ هم ی هشاخ
توانند به آن معتقد  یزيرا متعلق به حبث عصمت است و عصمت از مسائل عقائدی است که من

  .مانيم میو ما منتظر ... بر آن دليل قطعی اقامه شود که اينباشند مگر 
زيرا  ؛کند میگوييم و نگفتيم که حجت خدا در دستور زبان اشتباه  یيد دانست که ما منبا

دانيم، چه رسد که آن را  یما قواعد زبانی را که مردم وضع کردند، قانون کامالً صحيحی من
کنند، اين  میگونه گمان  جايز نباشد، چنان که جاهالن اين قانونی بدانيم که رعايت نکردنش

خواهد به حقيقت  میام و هر کس  بيان کرده» عصمت ی هحبثی در بار«ر کتاب مسأله را د
  .آگاهی يابد، به آن مراجعه منايد

اشکال نيز در  به اين، )داند میی جهان را ها نازب میو متا: (گويد میسطرها  ی هو نيز نويسند
سطرها از آن  ی هدامن چرا نويسند یپاسخ دادم، اما من» عصمت ی هحبثی در بار«مهان کتاب 

کشد، پس حداقل او بايد  میهای ما را به نقد  ع است، در حالی که او دارد گفتهاطال بی
کند، اما هايمان را بداند تا در مورد دليل حبث  گوييم و دليل میچه که ما  حقيقت آن

  .اند هپرانی از پشت ديوار کار کسانی است که علم و دانش را به بازی کودکانه گرفت سنگ
 ی هآي امام صادق : گويد میحممد بن مسلم : (حنو روايتی موجود است ی هما در بارو ا
و نوح ما را ندا داده است و ما خوب پاسخ ( ﴿و لَقَد نادانا نوح فَلَنِعم الـمجيبونَ﴾ ی هکريم

: عرض كردمسپس  !نوح: عرض كردمقرائت فرمود،  نوحاًرا به صورت ) دهندگانی هستيم
مرا از سهک : انداختی، حضرت فرمود مینگاهی ) علم عربية(، ای کاش در اين فدايت شوم

 هنوح را مفتوح قرائت کردند در حالی ک جا، امام صادق  در اين )٢٢٠().خودتان رها کن
شان اي هشد، و وقتی هم صحبتشان ب مین کلمه در اين مجله نقش فاعل را دارد و بايد مرفوع اي 
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مرا از : دهند میگونه جوابش را  انداختی، اين مینگاهی ) علم عربية(ين ای کاش در ا: گويد می

  . سهک خودتان رها کن
است که انسان در بدن کسی که عرق کرده،  ای ه، در زبان عربی، بوی زنند»سهک«

آيد و نيز به بوی تند  وجود میه چنين به زنگار زرد رنگی که روی آهن ب ند، همک استشمام می
   )٢٢١(.شود گفته می» کسه«ماهی، 

با علم عربيت  امام صادق : (گويد میسطرها برای توضيح اين روايت  ی هنويسند
: نقش مفعولٌ بِه را دارد زيرا امام قرائت کردند نوحاً زيرا در اين مجله، ؛خمالفت نکردند

  ).)نوح مارا ندا داد( نادانا: و نگفتند) ما نوح را ندا داديم(» نادينا«
﴿و لَقَد نادانا نوح فَلَنِعم : طور که در قرآن نوشته شده ببينيد ه را مهانابتدا آي
  )٢٢٢(الْمجيبون﴾

در   آيا نظرت اين است که امام صادق: گوييم سطرها می ی هدر اين باره به نويسند
 که اينيا  -طور باشد خودت حرف خودت را نقض کردی که اگر اين-خطا کرد  قرائت فعل

براين بايد بدانی استدالل کردن به قرآن موجود بين که بنااست،  ائت اهل بيت گويی قر می
به قرائت  جايز نيست زيرا امام  -دهی که تو آن را ميزان خود قرار می -دستان مردم 
ل طور که ناز مضمونی آمده است که قرآن را مهانتر است، و در روايات، چنين  صحيح آگاه

گويی که  تازه تو می. ماند جا نيز برايت حرفی باقی منی ر اينشده قرائت خواهد کرد، و د
گردد که فاعل است، در  به اهللا خداوند جل جالله بر می» نا«مفعول به است و ضمير » نوح«

فهمی؟ زيرا بنا بر قول تو  کريمه، چگونه می ی هدر آيرا » فَلَنِعم الْمجيبون«اين صورت، عبارت 
دهد، زيرا ندا دهنده خداست و پاسخ  يعنی نوح پاسخ می. »عم الْمجيبفَلَنِ«: فرمود بايد می

  .دهنده نوح است
ن هم يک قرائت است، يا اي هبرای سؤال کننده بيان نکردند ک  هم چنين چرا امام

: بنا به تعبير مشا، در قرائتم اشتباه نکردم و به جای آن گفتند: چرا مثالً به او نفرمودند که اين
  سهک خودتان رها کن؟مرا از 
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 و امام صادق  و امام سجاد  تو را رسول خدا  ی هن گفتاي  که اينعالوه بر 
خدا از بستر  ی هزمانی که بند :نقل شده که فرمودند  از رسول خدا(کنند،  میتکذيب 

ب يا رب، تو ا اهللا، يا رب يا ري  ا اهللاي  يا اهللا: فرمايد میجا که  تا آن.. .گرم و نرم خود برخيزد
 ای هبه خدا قسم که تو چه خوب جواب دهند ،﴿و لَقَد نادانا نوح فَلَنِعم الْمجيبون﴾ :فرمودی

  )٢٢٣().هستی ای ههستی، و خوب خوانده شده و خوب سؤال شوند
﴿و لَقَد نادانا نوح فَلَنِعم : ای هآقای من تو فرمود: (در دعايی نقل شده  و از امام سجاد

هستی، و تو خوب خوانده  ای هبه عزتت سوگند که تو خوب جواب دهند !آری. مجيبون﴾الْ
  )٢٢٤( .)هستی ای هشد

گروهی از ياران ما از امحد بن حممد بن خالد از پدرش از : (نقل شده و از امام صادق 
آيا : عرض كردم  به امام صادق: فضالة بن ايوب از معاوية بن عمار نقل کردند که گفت

ای : طور بگو اين :سپس فرمود .آموزم میچرا : آموزی؟ فرمود یدعای خمصوص به من من يک
نياز، ای کسی که نه زاد و ولد کرده و نه متولد شده است و  تنها، ای پيروز، ای يگانه، ای بی

 ی هناپذير، ای کريم، ای پر مهر، ای خبشنده، ای شنوند شکستهيچ کس مهتايش نيست، ای 
ترين کسی که از او در خواست شده، و ای ترين کسی که عطا  ای خبشنده ها، در خواست
 سپس امام صادق  ،﴿و لَقَد نادانا نوح فَلَنِعم الْمجيبون﴾: ا اهللا، فرمودیي ا اهللاي کرده، يا اهللا

هستی، و خوب خوانده  ای هتو خوب جواب دهند] آری: [گفت می رسول خدا : فرمود
هستی، ار تو درخواست دارم به حق نور رويت، و از تو  ای هشوند شده و خوب سؤال

خواهم به حق ملکوتت و سپر  میخواهم به حق عزت و قدرت و جربوتت، و از تو  می
ارکانت، و به حق حممد و به حق اوصياء بعد حممد، که   میمستحکمت و به مجاعتت و متا

  )٢٢٥()....م چنين و چنان کنیبراي که ايندرود بفرستی بر حممد و آل حممد و 
 که اينو در متام اين روايات، خوانده شونده خداست و جواب دهنده خود خداست، يعنی 

  .مفعولٌ به نيست» نوحاً« ی هکلم
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تو مردی صاحب فضيلت : عرض كردم به امام صادق : (و از حويزة بن امساء نقل شده

سهک مشا  به اينمرا : او فرمودانداختی،  میهستی، ای کاش در اين عربيت هم نگاهی 
  )٢٢٦().احتياجی نيست

را مفتوح قرائت کرده بودند، در اين » نوح«،  و اگر در روايت اول امام صادق 
يشان با اين حال، امساء بن حويزة به ا روايت به ظاهر چيزی از قرآن را قرائت نکردند،

چيزی که از ظاهر اين کالم ). انداختی میهم نگاهی ) حنو(ای کاش در اين عربيت : (گويد می
هايشان امهيتی برای علم حنو قائل  حالت  میدر متا شود اين است که امام  میفهميده 

  . اند هنبود
  : سطرها بايد اين روايات را خبواند ی هو در خصوص دانسنت دستور زبان، نويسند

عبد اهللا بن حممد بن حسني، از موسى بن سعدان، از (: در بصائر الدرجات آمده است
: کند که گفت میقاسم، از صباح مزين، از حرث بن حصرية، از حبة بن جوين عرين نقل 

های  نون وصی موسی بن عمران بود و لوحيوشع بن : فرمود می  شنيدم امير املؤمنين علی
موسی از زمرد سبز بود، زمانی که موسی غضب کرد، يوشع الواح را از دست او گرفت که 

بعضی هم به آمسان باال رفته بود، زمانی  ها آنبود و برخی باقی مانده بود و از بعضی شکسته 
بيان آن چه در الواح بوده نزد مشا هست؟ : که غضب موسی فرو نشست، يوشع بن نون گفت

را خاندانی پس از خاندان ديگر به ارث بردند تا  ها نابله، از آن پس دائماً اين بي: موسی گفت
را در امه بر  ار خاندان از اهل يمن واقع شد، و خداوند حممد در دست چه که اين

خواری و  گويد؟ گفته شد او از شراب میاين پيامرب چه : شان رسيد، گفتنداي هانگيخت و خرب ب
دهد، آنان  میهای اخالق و کريم بودن در مهسايگی فرمان  دارد و به زيبايی میعفتی باز  بی

زهايی که در اختيار ما هست سزاوار تر است، در نتيجه تصميم چي به ايناو از ما : گفتند
گرفتند که در فالن ماه به سوی او بروند، خدا به جربئيل وحی فرمود که به نزد پيامرب برو و به 

فالنی و فالنی و فالنی و فالنی الواح موسی را به : او خرب بده، جربئيل نزد ايشان آمد و فرمود
ن ماه و مهچنين در فالن شب نزد تو خواهند آمد، حضرت آن شب ارث بردند و آنان در فال

شان رسيد و درب خانه پيامرب را کوبيدند در حالی که اي  هرا برای ايشان بيدار ماند، قافل
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بله، فالنی پسر فالنی و ای فالنی پسر فالنی و ای فالنی پسر : ای حممد، او فرمود: گفتند می
که از يوشع بن نون وصی موسی بن عمران به ارث برديد  ای هنامفالنی و ای فالنی پسر فالنی، 

خدايی نيست، تنهاست و شريکی ندارد و » اهللا«دهيم که جز  میشهادت : کجاست؟ گفتند
ن ها نزد ما قرار گرفت، اي هخدا هستی، به خدا سوگند از روزی ک ی هتو حممد فرستاد که اين

آن را گرفت در حالی  پيامرب : امام فرمود .هيچ احدی قبل از تو از آن اطالعی نداشت
بود به زبان عربانی خالص، آن را به من داد و من آن را کنار سرم گذاشتم و صبح  ای هکه نام

خملوقات خدا از زمان برپايی  ی هعلم مه. که بيدار شدم ديدم نامه به زبان عربیِ روشن است
  )٢٢٧().آن بود، که به آن آگاهی يافتم و زمين تا زمانی که قيامت برپا شود، در ها ناآمس

ابو حممد، از عمران بن موسى، از موسى بن جعفر بغدادي، ( :چنين در مهان کتاب آمده هم
کند که  مینقل  بن اسباط، از حممد بن فضيل، از ابو محزة مثايل، از امام صادق  علیاز 

الواح را بر موسی فرو در کتاب جفر آمده که خداوند تبارک و تعالی زمانی که  :فرمود
بر او نازل کرد که در آن توضيح و بيان مهه چيز بود و تا قيام قيامت وجود  ای هفرستاد، به گون

خواهد داشت، زمانی که عمر موسی به پايان رسيد، خداوند به او وحی کرد که الواح را که 
افته شد او نيز زبرجدی از شت بود به کوهی بسپارد، موسی به کوه رفت و کوه برايش شک

الواح را به صورت پيچيده شده در کوه قرار داد، زمانی که آن را در کوه قرار داد کوه بر 
روی آن الواح بسته شد و در کوه بود تا زمانی که خداوند پيامربش حممد را بر انگيخت، 

، کوه خواستند، زمانی که به آن کوه رسيدند میکاروانی از يمن از راه رسيد که پيامرب را 
شکافته شد و الواح به مهان صورت پيچيده شده که موسی قرار داده بود خارج شد و آنان 
الواح را برداشتند، زمانی که الواح در دستان آنان قرار گرفت، به دلشان افتاد که به آن نگاه 

ر بياورند، خداوند جربئيل را ب  آن را نزد رسول خدا که ايننکنند و آن را بزرگ داشتند تا 
پيامربش فرو فرستاد و او را از امر اين مجاعت و چيزی که به آن رسيدند آگاه منود، زمانی که 

چيزی که پيدا  ی هوارد شدند، پيامرب خود با سخن را با آنان آغاز کرد و از آنان دربار بر پيامرب
م مرا به آن پروردگار: دانی؟ فرمود میتو از چيزی که ما يافتيم چه : آنان گفتند. کردند پرسيد

خدايی، سپس آن  ی هدهيم که تو فرستاد میشهادت : الواح هستند، گفتند ها آنآگاه منود که 
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آن را خواندند  و آن را به او تقديم کردند حضرت در آن نگاه کردند والواح را بيرون آوردند 

او  را خواستند و به اش به زبان عربانی بود، سپس امير املؤمنين  در حالی که نوشته
اين را بگير، در اين الواح علم اولين و علم آخرين هست و اين الواحی موسی است و : فرمودند

توامن آن را به  یای رسول خدا من :پروردگارم به من دستور داده که آن را به تو بدهم، گفت
جربئيل مرا مأمور کرد تا به تو دستور دهم آن را امشب زير سرت : خوبی خبوامن، فرمود

 :فرمود امام صادق  ،توانی آن را خبوانی میشوی در حالی که  میو صبح بيدار  ،ریبگذا
 ی هايشان هم آن الواح را زير سرشان گذاشتند و وقتی صبح شد در حالی که خداوند مه

به او دستور دادند که  چيزهايی را که در آن بود را به او فهمانده بود، سپس رسول خدا 
او نيز آن را بر روی پوست گوسفندی نسخه برداری منود و اين . آن را نسخه برداری کند

مهان جفر است که علم اولين و آخرين در آن هست و آن نزد ماست و الواح و عصای موسی 
  )٢٢٨().به ارث برديم نزد ماست و ما از پيامرب 

 ير املؤمنيناز صفّين به مهراه ام: کند میأبان از سليم نقل : (نيز در کتاب سليم بن قيس آمده
 هيئت  چهره و خوش ر مسيحی اتراق کرد، پير مردی خوشگشتيم و لشکر نزديک دي میبر

 که اينو خوش لباس از دير خارج شد و به سوی ما آمد در حالی که مهراهش کتابی داشت، تا 
خوش : به او فرمود رسيد، به او بنا بر خليفه بودنش سالم داد، علی  به امير املؤمنين 

 ی ای برادرم مشعون بن محون، خدا تو را مورد رمحت قرار دهد حالت چگونه است؟آمد
پروردگار جهانيان، من از  ی هخومب ای امير مؤمنان و آقای مسلمانان و وصی فرستاد: گفت

هستم و من از نسل مشعون بن يوحنا  نسل مردی از حواريون برادرت عيسی بن مريم 
شان  ترين حواری عيسی بن مريم بود و حمبوب ترينِ دوازدهوصی عيسی بن مريم هستم، که از 

ها  به او وصيت کرد و کتاب ترين آنان نزد او بود، و عيسی بن مريم  نزد عيسی و برگزيده
اش مهيشه در طول زمان بر دين او  حکمتش را به او سپرد، و اهل خانههايش و علم و  و نامه

ردند و تغييری در نتيجه کفر نورزيدند و جايگزين نکين او چنگ زده بودند، يآ  هبودند و ب
ها نزد من است که به امالء عيسی بن مريم است و پدرمان با دست خود آن  ندادند، و آن نامه

 که ايندهند، پادشاه به پادشاه، و  می اجنامهايی که مردم بعد از او چيز ی هو مه. را نگاشته است

                                                
  .۲۸ص ۲ج: تفسري عياشی: ، و نگاه کن به۱۵۹ – ۱۶۰ص : مهان -٢٢٨
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افتد در آن  میکدام از آنان چه اتفاقی  زمان هر کند و در میهر کدامشان چقدر حکومت 
ها از فرزندان امساعيل بن ابراهيم خليل الرمحن  تا زمانی که خداوند مردی از عرب نوشته شده

محد است، صاحب به نام مکه برانگيزد که نامش ا ای هرا از سرزمينی به نام امه و از قري
يعنی -تر و االغ و چوبدستی و تاج های به هم پيوسته، صاحب شچشمان درشت و ابرو

دوازده اسم دارد، سپس در مورد برانگيخته شدن و تولد و هجرتش و کسانی که با او  -عمامه
چقدر  که اينکنند و  میکنند و کسانی که با او دمشنی  میجنگند و کسانی که او را ياری  می

ها و اختالفات، و  ند از تفرقهشو میکند و امتش بعد از او با چه حوادثی رو به رو  میزندگی 
در آن نام هر پيشوای هدايت و پيشوای گمراهی آمده تا زمانی که خداوند عيسی بن مريم را 

اد ي  از آمسان فرو فرستد، و در آن نامه از سيزده مرد از فرزندان امساعيل بن ابراهيم خليل اهللا
نزد خدايند، و خداوند دوست ترينشان  تر از مهه خملوقات خدا و حمبوبشده بود، آنان 

ند هدايت يافته و هر کس کس ايشان را اطاعت ک دوستانشان و دمشن دمشنانشان است، هر
شان کند گمراه خواهد شد، اطاعت از آنان، اطاعت از خدا و نافرمانی از ايشان،  نافرمانی

 که اينن و ها و صفاتشا ها و نسب نافرمانی از خداست، در آن نامه، يکی پس از ديگری اسم
چند مرد از آنان دينش را خمفی  که اينکند نوشته شده، و  میهر مرد از آنان چقدر زندگی 

کند و کدام يک به پادشاهی  میمنايد، و کدامشان غلبه  میکرده و آن را از قومش کتمان 
را بر   خداوند عيسی بن مريم که اينآورند تا  میرسد و مردم برايش سر تسليم فرود  می
مشا امامانی هستيد : گويد میگزارد، و  میرينشان فرو فرستد سپس عيسی پشت سر او مناز آخ

رود و امام  میکه برای هيچ احدی سزاوار نيست که بر مشا مقدم شود، در ايت او جلو 
اولينشان از مهه آنان . ايستد میشود و عيسی نيز پشت سرش در صف اول  میمجاعت مردم 

آنان و هر کس از آنان اطاعت کرده   میينشان اجری است مانند اجر متابرتر است و برای آخر
گر، امحد رسول خداست  خبشايش ی هو با هدايت ايشان هدايت شده است، به نام خدای خبشند

هايش حممد و ياسين و طاها و نون و فاتح و خامت و حاشر و عاقب و ماحی است، و او  و نام
 ی هو انتخاب شده از جانب او و امانتدارش و برگزيد پيامرب خدا و دوست و حمبوب خدا

بيند، و با  میکنندگان يعنی در صلب پيامربان  خداوند جا به جا شدنش را در سجدهاوست، 
ترين و  شود، او با کرامت میگويد پس هر گاه خدا ياد شود او نيز ياد  میرمحتش با او سخن 

مقربی و هيچ پيامرب  ی ههيچ خملوقی، هيچ فرشت ترين خملوقات خدا در نزد اوست، خداوند حمبوب
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تر از او باشد، خدا در روز  او نيافريد که نزدش تر و حمبوباز آدم و غير  ای هفرستاده شد

دهد، و قلم  میشفاعت شوندگان قرار  ی هنشاند و او را شفيع مه میقيامت او را بر عرش خود 
يابد، بعد از او برادرش صاحب  میاد او جريان ي  هدر لوح حمفوظ در ام الکتاب به اسم او و ب

رش و جانشين او در امتش و پرچم روز قيامت روز حشر بزرگ، و برادرش و وصی و وزي
است، مهو که سرپرست هر  طالب ابیترين خملوقات خدا بعد از حممد نزد خدا، علی بن  حمبوب

، يازده امام خواهند )علی( ازده نفرمؤمنی است که بعد از او باشد، سپس از فرزندان اولينِ دو
تر  تند و نه تن از فرزندان آن کوچکبود، دو تايشان هم نام دو فرزند هارون، شرب و شبير هس

که حسين باشد، يکی پس از ديگری خواهند بود، عيسی بن مريم پشت سر آخرينشان مناز 
سد بود و هر کدامشان که خواهد گزارد، در آن نامه نام هر کدام از آنان که به پادشاهی بر

ز ايشان پيروز گردد، متام کند، اولين کسی که ا میکند و هر کدام که غلبه  میدينش را خمفی 
های بين شرق و غرب  سرزمين ی هکند و فرمانروای مه میهای خدا را از عدل و داد پر  سرزمين

  . ها غالب گرداند دين ی هخدا آن را بر مه که اينعامل خواهد شد تا 
را برانگيخت، پدرم زنده بود و او را تصديق منود و به او  زمانی که خداوند پيامرب 

توانست از جايش بلند شود، شهادت داد که او  یايمان آورد و در حالی که بسيار پير بود و من
سه امام از امامان گمراهی و زمانی که : رسول خداست، پدرم از دنيا رفت و به من گفت

هايشان برده شده  هايشان و نام قبيله به سوی آتش از ميان رفتند که نامردم کنندگان م دعوت
کنند بيان شده،  میهر کدام چقدر حکومت  که اينو صفاتشان و ] فالنی و فالنی و فالنی[

عبور او که اسم و اوصافش در اين نامه نوشته شده، از حمل زندگی تو  ی هوصی حممد و خليف
جا گذشت، به سويش خارج شو و با او بيعت کن و به مهراه او  ز اينخواهد کرد، پس هرگاه ا

با دمشنانش جبنگ، زيرا جهاد مهراه او مانند جهاد مهراه حممد است، و دوستدار و پيرو او مانند 
دوستدار و پيرو حممد است و دمشنی کننده با او مانند کسی است که با حممد دمشنی کند، يا 

نوشته آمده که دوازده امام از قريش خواهند بود، گروهی از قوم او با اهل  امير املؤمنين در اين
گردانند و از  میرانند و حمروم  میکنند و آنان را  میجنگند و ايشان را از حقشان منع  میبيتش 

کی پس از ديگری نام و صفاتشان و مدت ي  هترسانند ک میجويند و آنان را  میايشان برائت 
کشند مثل قتل و ترس و بال در  میکه فرزندانت و يارانت از دست آنان  هچ آنحکومتشان و 

گيرد و چيزهايی که به  میخداوند چگونه از آنان و دوستان و يارانشان انتقام  که اينآن آمده و 



 ى هدممام انصار اانتشارات  ..................................................................................................... ١٨۴

 

آبرويی و قتل و ترس از سوی مشا اهل بيت،  شوند مثل ذلت و جنگ و بال و بی میآن گرفتار 
   .ه استدر آن نوشته بيان شد

دهم  میای امير املؤمنين، دستت را باز کن تا با تو بيعت منايم، من شهادت : سپس گفت
اوست، و شهادت  ی هدهم که حممد بنده و فرستاد مینيست و شهادت » اهللا«که خدايی جز 

خدا در امتش و وصی او هستی و شاهد خدا بر خلقش و  ی هدهم که تو جانشين فرستاد می
اسالم دين خداست و من از هر دينی که با دين اسالم  که اينمينش هستی و حجت او در ز

جويم زيرا آن دين خداست که آن را برای خود برگزيده و برای اوليائش  میخمالف باشد برائت 
پيامربان و فرستادگان خدا  ی هو مه به آن راضی گشته است، و اين مهان دين عيسی بن مريم

من به آن پايبند بودند، و من تو  ی هان دينی است که پدران درگذشتقبل از او است، و اين مه
دارم و از دمشنانت بيزارم، و يازده امام از فرزندانت را دوست  میرا و دوستانت را دوست 

دارم و از دمشنانشان و هر کسی از اولين و آخرين که با آنان خمالفت کند و از آنان بيزاری  می
جويم، سپس دستش را  میی شود و به آنان ظلم کند، از او برائت جويد و حق ايشان را مدع

 ات را برايم بياور، نوشته: به او فرمود  امير املؤمنين گرفت و با او بيعت منود، در آن هنگام
بياب که کالمش   یبا اين مرد برو و مترمج :دکی از مهراهانش فرموي  هاو نيز چنين کرد، امام ب

، ربی برايت بنويسد، او نيز رفت و اين نوشته را به عربی برای امام آوردرا بفهمد و به زبان ع
که به تو دادم بياور، او  ای هپسرم، نوشت :فرمود زمانی که آورد، امام به پسرش حسن 

اين نامه  ی هگفتی نسخ میپسرم تو آن را خبوان، فالنی تو که  :، سپس حضرت فرمودچنين کرد
آن را . است اين نوشته به خط خودم و به امالء رسول خدا جمهول است، نگاه کن، زيرا 

انگار خواند و حتی در يک حرف با هم اختالف نداشت، حتی در آن تقديم و تأخيری نبود، 
خدا را شکر کرد و  يک نفر بر دو مرد آن را امالء منوده باشد، در آن هنگام امير املؤمنين 

افتد و نه در  میر خبواهد امت نه به اختالف سپاس خدايی را که اگ: فرمودسپاس گفت و 
فراموش نکرد و امر مرا بر زمين نگذاشت و  شود، و سپاس خدايی را که مرا میميانشان تفرقه 

ياد مرا نزد خودش و نزد اوليائش به فراموشی نسپرد، زيرا ياد اولياء شيطان را کوچک گردانده 
حاضر بود، شاد گشته و  نزد امير املؤمنين هر کس از شيعيان که در آن جا  .و فراموشانيد
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شکر کرد و بسياری از کسانی که در اطرافش بودند به حدی ناراحت شدند که اثرش را در 

  )٢٢٩().صورت و رنگ رخسارشان ديديم
ی دنيا، حرف آخر در اين مورد آن رواياتی است که ها نازب ی هاما در مورد دانسنت مه

آموزد، به عالوه، دانسنت  میهند چيزی را بدانند خدا به آنان هرگاه خبوا  فرمايد ايشان می
   .يک چيز است و خمالفت با قواعد وضع شده در حنو چيزی ديگر است ها نازب ی همه

را  ها نازب شان اي  هم کاي هگوييم و نگفت یگاه من بگوييم که ما هيچ البته بد نيست
چيزهايی را که  ی هدر عوامل باال که خداوند مهدانند، اما ناچار بايد بين حقيقت اهل بيت  یمن

به آن احتياج دارند را به آنان آموخته است و بين وجود مادی ايشان که از حقائقشان حمجوب 
توانند بدون اذن خداوند به آن متصل شوند، تفاوت قائل شويم، و اين سخنی است  یبوده و من

جا مراجعه کند، و فقط با اين  م پس به آناي هبيان منود» حبثی پيرامون عصمت«که در کتاب 
رود، زيرا در بعضی از روايات آمده  میکار است که تعارض ظاهری موجود در روايات از بين 

دانند  یرا من ها ناشان برخی زباي  هدانند و در بعضی ديگر نيز آمده ک میرا  ها نازب ی هکه آنان مه
، بلکه با اين تفاوت قائل شدن، تعارض ظاهری بين و نياز به مترجم دارند تا برايشان بيان کند

حمتاج .. .شان به طبيب واي  که اينهيچ چيزی از علوم بر ايشان خمفی نيست و بين  که اين
   .شود میشوند نيز حل  می

رؤيات مجع  ی هرؤيا را با کلم ی هآيا صحيح است که کلم: اما اين سخن او که گفته
حنو پاسخ  ی هرسد که سؤاالت پيشين ما را دربار میی به جايی ببنديم يا خير؟ اين کالمش زمان

  ا اين قواعد کامل و صحيح است يا نه؟يآ  هگويد ک
جا هيچ ارتباطی  ، در اين»کالم ما را إعراب کنيد«: اند هفرمود  اهل بيت که اينو اما 

اين سؤال را  بين اعراب منودن و چيزی که امروز به نام علم حنو وجود دارد در کار نيست، و
   :ام اين است خبشی از آن چه گفته. ام جواب داده» حبثی پيرامون عصمت«ب در مهان کتا

ل خود را اعراب کرد، او دلي: شود اعراب يعنی فصيح و روشن منودن، گفته می :گويم می(
قول و سخنش را واضح : مرد إِعراب کرد )٢٣٠(...پرده بيان کرد و از هيچ کس نترسيد يعنی بی

  .دون اام آوردو ب
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  )٢٣١(.فصيح است: او زبانش عربانی است 
آشکار کردن و روشن کردن، مانند اين : بكسر مهزه) إعراب(«: گويد شيخ طرحيي می

قرآن را (و مانند اين خرب ) فصيح هستيم  میاحاديث ما را اعراب کنيد زيرا ما مرد: (حديث
  )٢٣٢(»ه در آن است بيان کنيدهای اعراب را ک يعنی لغات غريب و تازگی) اعراب کنيد
اين است که غرائب و اسرار و » احاديث ما را اعراب کنيد« ی همنظور از مجل بنابراين

: يعنی» زيرا ما مردمانی فصيح هستيم«مضامين پيچيده شده در آن را برای مردم بيان کنيد، 
تان است، خود ی هبيان تفاصيلش بر عهد و) طبق روايت(کنيم  اصول را به مشا القاء می

های زياد در آن وجود دارد و  گوييم که معانی و داللت خمتصر سخن می  ما با کالمی: چنين هم
   .اين کار مشاست که در آن تدبر کرده و از آن اطالع يابيد

، قرار دادن حرکات روی حروف است، با حديثی »إعراب«منظور از : گويند می که ايناما 
شان در کالم خود حنو را اي  هشود از اين رو ک ض میوارد شده نق که از امام صادق 

شود  اين حقيقت نقض می ی هچنين سخنشان به وسيل نامند، هم می سهکرعايت نکرده و آن را 
آورد و  دهد، حتماً در کالمش آن را می که هر کس تا اين اندازه به حرکات حروف امهيت می

 شان اي  هگوييد ک حال آيا مشا می. خبواهدديگر دليلی ندارد که ديگری اين کار را از او 
ن کار را اي  هخواستند ک کردند و از راويان حديثشان می حرکات را بر روی حروف ظاهر منی

مطلوب حاصل شد، معصوم ضرورتی بر التزام به قواعد حنو در  بنابراين :گويم میدهند؟  اجنام
  ).بيند کالمش منی

﴿إِنه  :آيات استشهاد کرده به اينعربی نازل شده و  گفته است قرآن با زبان که ايناما 
 نيالَمالْع بنزِيلُ رلَت  نيالْأَم وحالر لَ بِهزن  رِيننذالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِكع  بِيرع انسبِل

  )٢٣٤(.لُونَ﴾،﴿إِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً لَّعلَّكُم تعق)٢٣٣(مبِنيٍ﴾
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   ۱۸۷ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
توان  میمعنی اين آيات  ی هچيزهايی که دربار ی هبا صرف نظر از مه: مردود است، زيرا

ديگر است،  ای هگفت، اين سخن تو مصادره به مطلوب و پريدن از روی موضع حبث به شاخ
آن را وضع کردند، متام حقيقت  ها ناا قواعد زبان عربی که انسيآ هچون حمل حبث اين است ک

جا حقيقت مصادره به  حداقل قواعد ناقصی است؟ و در اين که اينرساند، يا  میعربی را زبان 
ن قواعد کامل و بدون نقص اي  هک ای همطلوب اين است که تو از قبل فرض را بر اين گذاشت

   !هستند
دوم که ذکر کردی ما قبالً آن را جواب داديم، امام اين روايات وارده از  ی هاما نکت
هر کس در طلب حنو کوشش زياد بنمايد، خشوع از او سلب : (اند هکه فرمود  معصومين

را توضيح ) کنند میدانشمندان علم عربيت، کالم را از موضع خودش حتريف : (و يا) شود می
دادی، توضيحت بسيار ناقص است، زيرا تو در ابتدا از توضيح حديث اول به طور کامل 

در اشاره به نقش ختريبی که حنويون بر عهده داشتند  ن حديثاي  هدوری کردی، در حالی ک
را به طوالنی شدن ) تالش بسيار(» اماک« که اينظهور دارد، سپس تو در گام دوم، بعد از 

تفسير کردی، بيان نکردی که دانسنت حنو تا چه حد مورد نياز است، حال آيا به نظر تو آيا 
نه، پس بايد برای اين حديث : نه؟ اگر بگويی صحيح است مقداری از علم حنو را نياموزيم يا

معنی ديگری غير از آن که گفتی انتخاب کنی، و اگر بگويی آری، بايد مقداری که الزم 
است برای آن وقت بگذاريم را مشخص کرده و ميزان خود را برای چنين انتخابی بيان کنی، 

، بدان که تو فقط از روی جهل توانی یالبته با ذکر دليل قطعی، آيا توانش را داری؟ اگر من
  . گويی نه چيز ديگر میسخن 

، مرادش حنو نيست، بلکه منظور )زبان عربی را ياد بگيريد: (اما کالم ائمه که فرمودند
  . الفاظ و معانی آن است، اين دو را باهم خلط نکن

و اما چيزی که آن را بديهی فرض کردی مثل مرفوع شدن فاعل و منصوب شدن مفعولٌ 
تو را » نادانا نوحاً«قرائت  ی هآن را حمکم بدانی، به رواياتی که در بار که اينه، بايد قبل از ب

   .تکذيب کردند پاسخ دهی
   )٢٣٥(.﴿إِنما يخشى اهللا من عباده الْعلَماء﴾ :اين آيه شريفه ی هدربار

                                                
 .۲۸: فاطرال -٢٣٥
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، و هيچ کس برای فهم افتد یاين آيه، هيچ کسی که خدا را بشناسند به اشتباه من ی هباردر
: ترين افراد نسبت به علم حنو بپرسی اطالع توانی از بی میاين آيه نيازی به قواعد حنو ندارد، و 

ترسند؟ و يادت نرود  میترسد يا علما از او  میترسد؟ آيا اهللا از علما  میچه کسی از چه کسی 
د، تا اين بيان برای برايت که آن را به صورتی قرائت کنی که با علم حنو خمالفت داشته باش

تا  اند ه، مشا را فريب دادای ههای مدرس و بدان که حنويون با اين مثال. دواضح و روشن باش
  .سهک خود را به خورد مشا بدهند

خواهی به چه چيزی برسی؟ آيا حنو را برای  میاز حمکم کردن حنو : حال جواب من را بده
ن محاقتی است که سفاهتی باالتر از اي  هخواهی، ک میی حنو حنو را برا که اينخواهی؟ يا  یبيان من

که معصوم - خواهی به بيان برسی، بدان که حضرت موسی  میاگر تو از حنو . آن نيست
  )آيا عصمتش زير سؤال است؟(کرد  یاصالً به نص قرآن بيان من -هستند
چ ربطی به حنو متعفن ندارد و هي ای هاما روايت زير که در کتاب کافی آمده برايت فايد 

مشا ندارد، زيرا مقصود از زبان در اين روايت، دانسنت کلمات است، و اين داللت در اين 
شکار شبهه، مشا را از داللت واضح آن دور  روايت بسيار روشن است اما مشغوليت مشا به

  . کرده است
 ه امام کاظم ب: کند که گفت می، از أبو بصري نقل علیأمحد بن مهران، از حممد بن (

اما : با چند خصلت: شود؟ فرمود میفدايت شوم، امام با چه چيزی شناخته : عرض کردم
او گفته شده و در آن  ی هباردر چيزی که قبالً از سوی پدرش دراو : خصلت اول اين است

شود و جواب  میاست به او تا بر مردم حجت باشد وجود دارد، و از او سؤال  ای هاشار
منايد، و از آن چه که فردا رخ  میاگر از او سؤال نشود، خود شروع به کالم  دهد، و می

ای ابا حممد، : سپس به من فرمود. گويد میدهد و با مردم با هر زبانی سخن  میخواهد داد خرب 
طولی نکشيد که مردی از اهل  .از جايت برخيزی، عالمتی به تو خواهم داد که اينقبل از 

شد، و با امام به زبان عربی صحبت کرد، امام نيز با او به فارسی سخن خراسان بر ما داخل 
خاطر با  به اينفدايت شوم، به خدا قسم فقط : عرض کردشان اي  هگفت، شخص خراسانی ب

اگر  :دانيد، امام فرمود یمشا به فارسی صحبت نکردم که گمان کردم به خوبی آن را من
سپس رو به من کرده و  س برتری من بر تو چيست؟توانستم به خوبی جوابت را بدهم، پ یمن

پا و چه هر موجودی  ای ابا حممد، کالم هيچ احدی که انسان و چه پرنده و چه چهار :فرمود



   ۱۸۹ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
ها در او نباشد، امام  اين خصلت که دارای روح باشد، بر امام پوشيده نيست، پس هر کس

  )٢٣٦().نيست
های حنوی است ارائه رها با اين توهم که خطاسط ی ههايی که نويسند آن کليپ ی هباراما در

کردند،  میقرائت  طور که پدرانش  مهان  امحد احلسنسيد  :گوييم میکرده، به او 
خواند، و ضاد را ظاء تلفظ  می» جعنا«را » جعلنا«گوييد او  می که اينکند، اما  میقرائت 

به حنو  که اين  هگردد ن میبراست که به صدا  ای هکند، اين سفاهت است زيرا اين مسأل می
   .برگردد

کنيم تا با او يک حرف  میسطرها سؤاالمتان را ياد آوری  ی ه، در پايان به نويسندبنابراين
  :ديگر داشته باشيم

يابد، يک موضوع عقائدی است، پس برای ما  میچه به آن ارتباط  عصمت و آن ی همسأل -
مش موافق قواعدی باشد که حنويون آن را دليل قطعی بياور که بر معصوم واجب است کال

  .اند هوضع کرد
ن قواعد لغوی، صحيح و کامل است و هيچ نقصی ندارد، و اي  هبرای ما اثبات کن ک -

 .شود میشامل متام ظهورات لغت 
برای ما بيان کن عصمت از نظر تو چيست، و چگونه خمالفت با اين قواعد نقض  -
  عصمت است؟ ی هکنند

  :از معصوم) فراموشی(و نسيان ) ی غير عمدیخطا(نفي سهو 
عنوان که جزئی از  به اينسطرها آورده  ی هدر متنی که نويسند: گويم میقبل از هر چيز 

سطرها فته  ی هاست، تزويری از سوی خود نويسند  امحد احلسنحمرم سيد  ی هخطب
صورت  به اينرا  به خاطر هدف ناپاکی که در دلش است، از روی عمد آن است، و شايد او
  . مبهم آورده است

، منظورش مطلق معصوم »برای بشری مانند خودشان«  امحد احلسناما کالم سيد 
  .از ما بپرسيد تا به مشا بفهمانيم که ايناست، پس سعی کنيد آن را بفهميد يا 

، و با )از خطا و فراموشی منزه هستند امامان اهل بيت : (گويد میسطرها  ی هنويسند
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  .کنند میخمالفت  ين حرف خود را در جايگاه کسانی قرار داد که با ائمه اهل بيت ا
ای پسر رسول خدا، در کوفه : عرض کردم به امام رضا : (گويد میابا صلت هروی  

در منازش خطايی واقع نشد، حضرت  کنند هرگز بر پيامرب  میگروهی هستند که گمان 
کند،  یرا از رمحتش دور گرداند، آن که هرگز خطا مندروغ گفتند خداوند ايشان : فرمود

  )٢٣٧().است که هيچ معبودی جز او وجود ندارد» اهللا«
  :کنند میو اين هم بعضی از آيات و رواياتی که گمان او را تکذيب 

لشيطانُ أَنْ أَذْكُره و ﴿قالَ أَ رأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرة فَإِني نسيت الْحوت و ما أَنسانيه إِالَّ ا
آرام  ای هگفت يادت هست که در پناه صخر] يوشع[( )٢٣٨(اتخذَ سبيلَه في الْبحرِ عجبا﴾

راه گرفتيم؟ من ماهی را فراموش کردم و کسی به جز شيطان ياد آن را از خاطرم نربد، ماهی 
  .)خود را در دريا به شکل تعجب آوری در پيش گرفت

﴿فَلَما بلَغا مجمع بينِهِما نِسيا حوتهما فَاتخذَ سبيلَه في الْبحرِ  :فرمايد میديگر  ی هدر آي
زمانی که به حمل تالقی دو دريا رسيدند، ماهی خود را فراموش کردند، ماهی نيز ( )٢٣٩(سرباً﴾

فراموش  هردو در اين جا يوشع و موسی  ؛)به سرعت راهش را در دريا در پيش گرفت
  .کننده هستند

]  موسى[( )٢٤٠(من أَمري عسراً﴾  بِما نسيت و ال ترهقْين  قالَ ال تؤاخذْين﴿: و در جای ديگر
چه فراموش كردم، مرا مؤاخذه مكن و به خاطر كارم، تکليف سخت بر  به سبب آن«: گفت

  .)دوشم قرار نده
ات بسيار ديگری يآ  هچند ک است، هر مهين مقدار از آيات برای رساندن مقصود ما کافی

روايتی است که در کتاب  ها آن ی هاز مجل ؛هست که بر اين مطلب داللت دارد، اما روايات
مناز ظهر را برای  رسول خدا ( :شده که فرمودند نسبت داده کافی به امام صادق 

 ای پيامرب: کردعرض شان اي  همردم دو رکعت خواند، سپس سهواً سالم داد، ذو الشمالين ب
عرض  !موضوع چيست؟: نازل شده؟ حضرت فرمود) وحی(مناز چيزی  ی هخدا، آيا دربار

: گفتند !بقيه هم نظرشان مثل اوست؟: فرمود رسول خدا . دو رکعت خوانديد: کرد

                                                
وحبار  ،۱۵۵ص ۷ج: حمدث حبرانی - ، ومدينة املعاجز۲۱۹ص ۱ج: شيخ صدوق –عيون أخبار الرضا  -٢٣٧
  .۳۱۲ص: ودرر األخبار ،۲۷۱ص ۴۴وج ۳۵۰ص ۵۲وج ۱۰۵ص ۷۱ج: عالمه جملسی - األنوار



   ۱۹۱ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
سهو به جای  ی هبرخاستند و مناز را برايشان متام کردند، و دو سجد حضرت . آری

  )٢٤١()....آوردند
خداوند تبارک و تعالی رسول : (فرمود می شنيدم که امام صادق : گويد میعرج سعيد أ

خورشيد طلوع کرد سپس برخاست و دو  که اينرا برای مناز صبح در خواب کرد تا  اهللا 
رکعت نافله صبح را خواند، سپس مناز صبح را خواند، و در جايی او را در منازش به سهو 

  )٢٤٢().چهار رکعتی سالم داد انداخت، که در رکعت دوم مناز
  

آيا : (سهو سخن گفتم، فرمود ی هدربار در حمضر امام صادق : گويد میفضيل نيز 
نشامن تا مواظب منازم  میکسی را از آن گريزی هست؟ چه بسا پشت سرم خادمم را 

  )٢٤٣().باشد
 ترسيدم کالم به درازا بکشد و و غير از اين روايات، روايات زيادی هستند که چون

را نياوردم، و اين روايات رساند، آن  میروايات ذکر شده غرض ما را  که اينچنين به خاطر  هم
بر وقوع سهو از سوی معصوم تصريح دارند، و آن کسی که  -طور که روشن است مهان –

  . زند، اهللا است که هيچ معبودی به جز او نيست یهرگز سهوی از او سر من
  :کند میبه روايت زير استدالل  سطرها برای سخن خود ی هنويسند

 چه در جای جای علم امام به آن ی هردربا از امام صادق : گويد میمفضل بن عمر (
ای : و پشت پرده است سؤال منودم، ايشان فرمود اش زمين است در حالی که او در خانه

ا آن روح زندگی که ب: پنج روح قرار داد مفضل، خداوند تبارک و تعالی، برای پيامرب 
کند، و روح شهوت  میخيزد و تالش  میميرد، و روح قدرت که با آن بر میکند و  میزندگی 

کند، و روح ايمان که با آن  میآشامد و با زنان از راه حالل نزديکی  میخورد و  میکه با آن 
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که با آن پيامربی ) روح طهارت و پاکی(کند، و روح القدس  میکند و به عدالت رفتار  میامر 
از دنيا رفت، روح القدس از او منتقل شده و در امام  منايد، زمانی که پيامرب  میا حتمل ر

منايد،  یشود و خطا نيز من یکند و سرگرم من یخوابد و غفلت من یقرار گرفت، و روح القدس من
شوند، و  میکنند و غافل و سرگرم نيز  میخوابند و خطا  میدر حالی که آن چهار روح ديگر 

ی که در شرق و غرب عامل و در خشکی و دريايش يهالقدس ثابت است با آن متام چيزح ارو
چه در بغداد است را با دست خود  فدايت شوم، آيا امام آن: عرض کردم .بيند میهست را 

  )٢٤٤(]).دهد می اجنامخودش [چه را که زير عرش است  چنين آن و هم ،بله: دهد؟ فرمود می اجنام
کند  یگويد کسی که هرگز خطا من میعاقالنه هست يا نه؟ زيرا روايت  دامن آيا حرفش یو من

  . و فراموشی ندارد، روح القدس است نه شخص معصوم
  :کند میچنين به روايت زير استدالل  هم
هرگاه خداوند خبواهد : فرمود میشنيدم که  از امام صادق : گويد میيونس بن ظبيان (

خبواهد در  که اينشود و قبل از  میاز شت برايش آورده به دنيا بيايد، هفت برگ  میکه اما
ها را  رحم قرار گرفت، در شکم مادرش سخنخورد، زمانی که در  میرحم جای گيرد، آن را 

شنود، و زمانی که مادرش او را به دنيا آورد، ستونی از نور بين آمسان و زمين برايش برپا  می
﴿و تمت كَلمةُ ربك صدقاً و عدالً ال مبدلَ : شود و بر روی بازوی راستش نوشته شده می

پروردگارت با صدق و عدالت کامل شد هيچ تبديل  ی هو کلم( م﴾عليلكَلماته و هو السميع الْ
  )٢٤٥().)برای کلمات او نيست و او شنوای داناست ای هکنند
ی خطا و فراموشی از معصوم دارد؟؟ و ترين داللتی بر نف مشا را به خدا، اين روايت کوچک 

  کند عاقل است؟  میآيا کسی که به آن استدالل 
  :روايت به اينچنين است استداللش  و هم

امام در شکم مادرش صداها : کند که فرمود مینقل   إسحاق، از عمار، از امام صادق(
﴿و تمت كَلمةُ  :دهگذارد، روی بازوی راستش نوشته ش میشنود، زمانی که پا به زمين  میرا 

، و زمانی که رشد يافت، ستونی از م﴾عليربك صدقاً و عدالً ال مبدلَ لكَلماته و هو السميع الْ
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 )٢٤٦().بيند میشود که به آن وسيله اعمال بندگان خدا را  مینور برای او از آمسان تا زمين برپا 

  ؟فراموشی از معصوم در کجای اين روايت است نفی خطا و !سطرها ی هآقای نويسند
  :کند میاو به حديث زير نيز استدالل 

: هايی دارد امام عالمت :نقل شده که فرمود بن موسى الرضا  علیاز أبو احلسن (
ترين مردم،  صبورترين مردم، و شجاعترين مردم، و ترين مردم، و با تقوا داناترين مردم، و حکيم

آيد، و  میترين مردم است، و در حالی که ختنه شده به دنيا دم و عابدترين مر و با سخاوت
] شکم[بيند، و سايه ندارد، و زمانی که از  میپاک گرديده، و از پشت سرش و رو به رويش 

شود، روی دو زانوی خود قرار گرفته و صدايش را به شهادت بلند  میمادرش به زمين گذاشته 
جا  اين )٢٤٧().گيرد یخوابد ولی قلبش را خواب در من میمش شود، و چش یکند، و حمتلم من می

نفی خطا و فراموشی از معصوم در کجای اين روايت است : شود مینيز مهان سؤال تکرار 
  سطرها؟ ی هآقای نويسند

گويد ممکن است از  میاحاديثی که  ی هسطرها در بار ی هحال بايد بشنويم که نويسند
 اند هاين احاديث يا ساخته شد: (گويد میگويد، او  میند چه معصوم هم خطا و فراموشی سر بز

اساس اين  ، اما دليل او بر اين کالم بی)شوند و يا احتمال دارد تأويل شوند میو يا محل بر تقيه 
  : است

از معصوم نفی  و نيز با ديگر احاديثی که خطا و فراموشی را. با داليل عقلی تعارض دارد
  .کند متعارض است می

به چه صورت است و اصالً تعارضش با داليل عقلی : سطرها بپرسيم ی هاگر از نويسند حال
سفيان بن مسط : (های عقلی چه هستند؟ او با اين حديث پاسخ ما را خواهد داد اين دليل

که به  آيد میفدايت شوم، مردی از طرف مشا : عرض کردم به امام صادق : گويد می
 مشاريم، امام صادق  میگويد که ما آن را زشت  یمحديثی . دروغگويی معروف است

نه، : عرض کردم گويد که من گفتم شب روز است و روز شب است؟ میآيا به تو : فرمود
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پس اگر به تو گفت که من چنين گفتم او را تکذيب نکن زيرا فقط مرا تکذيب : فرمود
  )٢٤٨().کنی می

 ی هاز معصوم ندارد، و نويسنداين حديث هيچ ربطی به نفی سهو و فراموشی  :گويم می
  ).بافد میآمسان و ريسمان را به هم (کند  میسطرها يمن و شام را در يک سبد مجع 

کند سهو و فراموشی را از معصوم نفی  میاحاديثی که او گمان  چگونه با که ايناما 
ن مجله از آ: (گويد میسطرها  ی هکند، تعارض دارد و اصالً اين احاديث کدامند؟ نويسند می

  !)کند میخوابد و نه فراموش  میاست حديث روح القدس که نه 
خوابد و فراموشی ندارد، نه معصوم، حال  یخوب، اين روح القدس است که من: گويم می

  بگو چه ربطی بين اين دو مسأله هست؟ 
، پاسخش را )چطور ممکن است که پيامرب خطا کند؟: (پرسد تعجب کرده و می که ايناما 

دهد که البته شک دارم نويسنده از نظر شيخ آگاهی داشته باشد، زيرا بعد از  وق میشيخ صد
کند،  را و دو رکعت خواندن مناز ظهر را نقل می) خطای پيامرب(روايت سهو النبی  که اين
، خطای )لعنهم اهللا(و مفوضة ) اهل غلو(غالة : گويد می اين کتاب  ی هنويسند: (گويد می

در مناز سهو سر   اگر ممکن باشد که از پيامرب: يندگو کنند و می ار میرا انک پيامرب 
طور که تبليغ بر او واجب است، مناز  زيرا مهان بزند، پس ممکن است که در تبليغ نيز خطا کند؛

طور که در  حاالت مشترک، مهان ی هکند، زيرا مه و اين ما را ملزم منی. نيز برا او واجب است
دهد، و او هم مانند کسانی که پيامرب  افتد برای پيامرب نيز رخ می اتفاق می مناز برای ديگران

حالتی که اختصاص به  ران مانند او پيامرب نيستند، امانيستند، به مناز امر شده، در حالی که ديگ
او دارد، نبوت است که تبليغ از شرايطش است، و جايز نيست مهان چيزهايی که در مناز 

فتد، در تبليغ نيز برايش پيش آيد، زيرا آن عبادتی خمصوص است در حالی که ا برايش اتفاق می
شود و با اثبات خواب غير  مناز بنده بودن او ثابت می ی همناز عبادت مشترک است، و به وسيل

آمد، ربوبيت از او  ارادی برای او از حمضر پروردگارش که بدون اراده و قصد برايش پيش می
 ی هگيرد و نه خواب سنگين، اهللا زند ی که نه خواب سبک او را میشود؛ زيرا کس نفی می

جل  و مانند سهو ما نيست؛ زيرا سهو او از جانب خدای عز  پاينده است، و البته خطای پيامرب
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اندازد که اعالم کند او بشری خملوق است  خاطر به سهو می به ايناست، و خداوند او را فقط 

خاطر که با سهو او به مردم اعالم  به ايندا انتخاب نشود، و نيز تا به عنوان رب معبود غير خ
کند وقتی دچار سهو شدند، حکمش چيست، و خطا و سهو ما از سوی شيطان است در 

إِنما سلْطانه علَى الَّذين يتولَّونه و الَّذين ﴿ تسلطی ندارد حالی که شيطان بر پيامرب و ائمه 
گردانند و بر کسانی  می او بر کسانی است که از خداوند روی بر ی هسلط( كُون﴾هم بِه مشرِ

چنين بر گمراهانی که از او تبعيت کنند تسلط دارد، و کسانی که  و هم )که به او مشرکند
» ذو اليدين«در صحابه کسی نيست که به او : گويند را قبول ندارند می سهو النبی 

شود، در حالی که دروغ  اين روايت يافت منی ی هو ريش بگويند، و اصل و نسب اين مرد
ذو «گويند زيرا اين مرد معروف است و نامش ابو حممد بن عمير بن عبد عمرو است که به  می

، و در کتاب وصف اند همعروف است و هم خمالفين و هم موافقين از او روايت کرد» اليدين
شيخ ما حممد بن حسن امحد بن وليد . تجنگ با قاسطين در صفين اخباری از او رسيده اس

است، و اگر جايز بود که  غلو نفی سهو از پيامرب  ی هاولين درج: گفت می) رمحه اهللا(
اخبار رد شوند، و  ی هقين جايز بود مهي  هروايات وارد شده در اين معنی را مردود اعالم کنيم، ب

که کتابی مستقل در اثبات سهو النبی  و من برای کسی. شود با رد آن دين و شريعت باطل می
 بر منکران آن بنويسد، اجری در نظر می ٢٤٩().اهللا تعالی ان شاء. گيرم و رد(  

ها برايش  سطرها که راه ی هپس قضيه متعلق به امور دنيای فانی نيست، آن چنان که نويسند
 که اين مثالً به خاطر ها آنتنگ گشته گمان کرده است، و هيچ کس نيست که بگويد 

 اجنامسطرها  ی هآن گونه که نويسند ،شوند میکنند، دچار فراموشی  میدنيا فکر  ی هباردر
  . دهد می

حدود  ی هو اما از مجل: (... کند میسطرها به آن استشهاد  ی هو اما اين خربی که نويسند 
گناهان چه  ی هکه شايستگی امامت را دارد، اين است که امام متولی عليه بداند که از مه میاما

صغيره و چه کبيره معصوم است، مهيشه در حال فتوا دادن است و هرگز در جواب خطا و 
  )٢٥٠().شود یزند، و سرگرم هيچ امر دنيوی من یسهو و فراموشی از او سر من
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کند، زيرا سهو و  یاين خرب، به طور مطلق سهو و نسيان را از معصوم نفی من :گويم می
در جواب نه خطا «يعنی بيان احکام است، که در اين جا معصوم » بجوا«نسيان يا متعلق به 

» چيزی از امور دنيوی«متعلق به  که اينگويی، و يا  يعنی در پاسخ »کند و نه سهو و نسيان می
به چيزی  که اين  هکند و نه سهو و نه نسيان و ن مینه خطا «است، که در اين قسمت معصوم 

ر خالل کلمات شيخ صدوق که نقلش کرديم، اين را بيان ، و ما د»شود میاز دنيا سرگرم 
سهو و نسيان در  که اينبه عالوه جمرد . دو امر نيست به اينم که سهو و نسيان متعلق اي هکرد

ا به ي  هن اتفاق در يک امر افتاداي  هامور مقيد شده، دليل بر اين است ک به اينروايت مذکور، 
استثنا است يعنی وقوع سهو و نسيان، در اين موارد  ی همقيد کردن به منزل. هر دليل ديگر

استثنا شده است و احتمالش در موارد ديگر باقی است و آن اين است که دانسته شود او 
  .خملوق است

اين معنی را ) خوامن مناز خبوانيد میبينيد مناز  میآن گونه که ( :  اما کالم رسول خدا
از او سر نزده، بلکه معنايش اين  که اينحمال است، يا  دهد که سهو و فراموشی از سوی او یمن

مهيشه در مناز خود دچار  شان اي  هاست که مناز را از من بياموزيد، و هيچ کس نگفته ک
شد، يا حتی بسياری مواقع، بلکه شايد اين حادثه فقط يک بار واقع شده باشد نه  میسهو 

کن است پدری به د تناقضی ندارد، زيرا حتی ممکه از ايشان ذکر ش میبيشتر، و اين امر با کال
از  که اينشود با  اجنامو هدف ) خوامن مناز خبوان میبينی من مناز  میطور که  آن(فرزندش بگويد 

   .زند میپدر سهو سر 
اصالً  آيا رسول خدا : پرسيدم گويد از امام باقر  میزرارة : (اما روايت زير

  )٢٥١().کند ینه، و انسان فقيه نيز سجده سهو من: ودحضرت فرم داد؟ اجنامسهو  ی هسجد
سهو معصوم وارد شده  ی هتواند در مقابل رواياتی که دربار یاين روايت من :گويم می

  :بايستد، به چند دليل
براين اگر از مطلق سهو، بنا آيد نه میسهوی است که در مناز پيش  ی هاين روايت دربار - ۱

  .سهو در جاهای ديگر باقی استسهو در مناز دست برداريم، باز 
 .روايات متعارض با آن زياد است ولی اين روايت در باب خود تنهاست - ۲
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نوع خاصی از انواع سهو باشد،  ی هاين روايت داللتش متشابه است، زيرا شايد دربار - ۳

، کند میاين احتمال را تقويت ) کند یو انسان فقيه نيز سجده سهو من( ی هنه مطلق سهو، و مجل
و اگر اين عبارت را بر ظاهرش محل کنيم، هرگز در بين مردم کسی باقی خنواهد ماند که 

. شود میدچار سهو  که اينشايستگی صفت فقيه را داشته باشد، زيرا هيچ فقيهی نداريم مگر 
  .ن روايت را به نوع خاصی از سهو تأويل کنيماي هبراين، ناچاريم کبنا

هيچ فقيهی هرگز مناز را : (که فرمود ن از امام صادق چنين روايت محزة بن محرا و هم
حممد بن ). کند تا تکرارش نکند انديشد و تدبيرش می کند، برای آن چاره می تکرار منی

م که بعضی از اي هاين حديث خمصوص خود احکام است زيرا ما بيان کرد: (گويد می )٢٥٢(حسن
مناز هيچ کار ديگری برای جربانش ممکن انواع سهوها غير قابل جربان است و به جز تکرار 

  )٢٥٣().نيست
رسول خدا الگويی نيکوست، حال آيا کسی که برای مناز صبح : (سطرها گفته ی هنويسند

  ).چنين باشد؟ تواند اين میماند  میخواب 
اين سخن فقط يک استحسان است، به عالوه، اگر اين مورد فقط يک بار آن هم  :گويم می

الگويی  رسول خدا  که اينبه وقوع پيوسته باشد، تناقضی ندارد با با يک هدف حکيمانه 
 ی هک امر طبيعی است و نقض کنندي  هنيک باشد، و سهو، نه گناه است و نه کوتاهی، بلک

  .نيست الگو گيری از رسول خدا 
خوابند ولی  می، و اما شاهد آوردن او از رواياتی که در آن آمده که معصومين 

  .ندارد خوابد، صحيح نيست زيرا داللتی بر نفی سهو از ايشان  یهايشان من قلب
شود  میخوب است دانسته شود وقتی ما به رواياتی که از ظاهرش چنين برداشت  :مالحظه

، منظورمان اين نيست که حتماً به اينهايی شبيه از از معصوم سهو سرزده، و يا چيزکه در من
چنين منظورمان نفی آن نيز نيست، اما  واقع شده و همن موارد چنين چيزی اثبات کنيم در اي

شود، پس  یگوييم سهو و فراموشی از طبيعت بشری، خصوصاً در اين دنيای مادی جدا من می
کسانی که قائل به نفی سهو و نسيان از معصوم هستند، نظرشان را به چه چيزی مستند 
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 !گويد میيم اين متون عکس آن را بين میاز متون روايی است، که  ای هکنند؟ اگر بر پاي می
کنيم نه از باب  میاستشهاد  ها آن ی همتون از باب آوردن مثال نقض بر نظري به اينما  بنابراين

استدالل، هرچند که به طبيعت حال، برای استدالل نيز صالحيت دارد، اما ما مسأله را نياز مند 
  .بينيم زيرا از بديهيات است یدليل من

  :  یم مهدعمر ظاهري اما
فهميم در مورد دو شخص سخن  میرواياتی در مورد قائم وجود دارد که از مطالعه آن 

بينيم اين دو شخص، در شکل چشم و رنگ پوست و بلندی  میک شخص، و ي  هگويد ن می
قامت و صفات ديگر با يکديگر اختالف دارند، و اين امر کانون توجه بعضی از حمققين غير 

کند بين  میبه سختی تالش  - طبق عادت خود -سطرها  ی هاست، اما نويسند انصار قرار گرفته
  !موارد اختالف توافق ايجاد کند، آن هم به هر روشی که ممکن باشد

» باريک ابرو«در يک روايت وصف ابروها به صورت  که اين: (گويد میسطرها  ی هنويسند
 به اينشود بين آن دو مجع منود  می آمده،» ابروانی بلند و مرتفع«و در روايت ديگر به صورت 

در حالی که در  !)صورت که در مهان وقتی که ابروانش باريک و بلند است، مرتفع نيز هست
توانستند اين  می  توانيم بين دو وصف به شکل خيالی مجع کنيم، زيرا ايشان یجا من اين

، پس چرا اين گونه )و بلندابروانی طوالنی : (سطرها آورده، بياورند ی هعبارتی را که نويسند
دو ابرو هم طوالنی باشند و هم بلند باشند، عالمتی جدا کننده است که  که اين؟ اند هنفرمود

درست ). در روايت ديگر(جا  باشد و جزئی آن) در يک روايت( جا اينشود جزئی از آن  یمن
  هشود ختيل کرد ک میتوان در مورد دو عالمت خال و اثر گفت، زيرا  میمانند مهين سخن را 

ک روايت يکی از آن دو را بگويد ي  که اينن دو عالمت خمتلف در يک صورت مجع شود، اما اي
هر کدام از دو روايت صفاتی را برمشرده که  که به اينو روايت ديگر عالمت ديگر را، با توجه 

ودن، و با صفات مشارش شده در روايت ديگر متفاوت است، مثل سبزه بودن و سفيد پوست ب
ک خيال ي هن امری است که فقط تصورش نياز باي  هبلندی و کوتاهی قد، و غير آن، در نتيج

  .بيمار دارد
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» درشت چشم«و » چشمانش گود رفته«بين دو صفت : (اما اين حرف او که گفته

، چنين سخنی فقط نياز به مريضی خيال ندارد بلکه بايد عناد شديد نيز به )تناقضی وجود ندارد
  .افزوده شودآن 

اشاره به بلندی قامت » خداوند موسی را رمحت کند«عبارت : (در مورد اين سخن او
است که  به اينباشد، و اين اشاره  ندارد، و شايد موسای مورد نظر، مهان امام کاظم 

  ).کنند او قائم است میها در آينده گمان  واقفی
ها نيز به کار  شود در مورد زنده می را» خداوند او را رمحت کند«هرچند تعبير : گويم می

صادر  بينيم روايت از امام باقر  میبرد، ولی در مورد متوفی بارزتر است، در حالی که 
رسد،  میباشد، بسيار دور از ذهن به نظر  مقصود از آن امام کاظم  که اينشده است، پس 

د فراوان و متواتر به ح  به موسی بن عمران مهان گونه که احاديث در تشبيه قائم 
  )٢٥٤(.به آن اشاره کرده است» اثبات اهلداة«است، چنان که شيخ حر عاملی ره در کتاب 

  :فرزند کنیز سیه چرده
 هصاحب اين امر، در وجودش شباهتی ب: (کند مینقل  يزيد كناسي، از امام باقر  

  )٢٥٥().فرزند کنيزی سيه چرده ؛وسف هستي 
شن است، داللت بر اين امر دارد که صاحب األمر امام طور که رو اين روايت نيز مهان

زيرا بانو نرجس  ؛است  امحد احلسناش، سيد  نيست، بلکه فرزند و فرستاده مهدی 
 های فکری عادت داده،  سطرها که ما را به قهرمان بازی ی هسيه چرده نبود، اما نويسند
د عباسيان زنان سيه چرده را تفتيش اين روايت از روی تقيه صادر شده تا کاری کن: (گويد می

منظور از کنيز سيه چرده، زنی باشد که تربيت  که اين: (آورد مینيز   میو احتمال دو !!)کنند
  !!!)به او سپرده شده بود امام 

                                                
  او شبيه موسی بن عمران که ايناست، يا  مراد اين است که او از فرزندان موسى بن جعفر : گويم می( -٢٥٤

است، مهان گونه که در احاديث متواتر به آن تصريح شده است،و مقصود اين نيست که امسش موسی است زيرا با 
معجم أحاديث ) باشد ای زياد برايش ثابت شود و موسی از آن اسامیه که اسم ايناحاديث متواتر منافات دارد، مگر 

 .۲۳۷ص ۳ج: شيخ علی كورانی عاملی -  امام مهدی
 .۱۶۶ص: الغيبة نعمانی -٢٥٥
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بود خود را از اين ورطه دور نگه  میسطرها از اهل علم  ی هاگر نويسند :گويم می
شود، و فقط  یهای عقول ناقص بشری شناخته من زنی شت، زيرا اين مسائل با گمانهدا می

گويند اصالً آثار محل در بانو  میبينيم اخبار  میمصدرش اخبار و روايات است، در حالی که 
آشکار نبود، و اگر چشمان عباسيان از مراقبت ايشان دور نگه داشته شده بود،  نرجس 

چنين از حاکمان  هم. وجود نداشت نت بارداری ايشانبرای پنهان نگه داش ای ههيچ انگيز
شد پنهان داشت در حالی  میچه کسی است، و چطور  پوشيده نبود که مهسر امام عسکری

  کرد؟ میکه برادر خود حضرت که جعفر نام داشت، در جهت مصاحل حاکم وقت کار 
ه کنند، زيرا رواياتی وارد شد میو اما احتمال دوم، باز هم روايات آن را به سراب مبدل 

را به جز از مادرش حرام کرده است، اين دو  گويد خداوند شير خوردن امام  میاست که 
  : را زنی تربيت نکرده است دهد امام  میروايت را نيز خبوانيد که به روشنی نشان 

 علی -بن احلسني بن  علیبن موسى بن جعفر بن حممد بن  علیحكيمة دختر حممد بن (... 
عمه جان، : کسی را به دنبامل فرستاد و فرمود امام عسکری : تگف ، بن أيب طالب 

شعبان است، خداوند تبارک و  ی هامشب افطارت را پيش ما صرف کن زيرا امشب شب نيم
 :سپس فرمود.. .کند و او حجت خدا در زمينش است میتعالی در اين شب حجت را آشکار 

وقتی صبح شد، آمدم تا به امام : يدگو میحکيمه . عمه جان، روز هفتم که شد نزد ما بيا
را بيامب ولی او را )  امام مهدی (سالم کنم و پرده را کنار زدم تا آقايم  عسکری 

عمه جان، او را به کسی سپرديم که مادر  :نديدم، گفتم فدايت شوم، آقای من چه شد؟ فرمود
، آمدم و سالم زمانی که روز هفتم شد: گويد میحکيمه موسی را به او سپرد،  موسی 

 ای هرا آوردم در حالی که در پارچ آقايم  .پسرم را برايم بياور: کردم و نشستم، او فرمود
داد، سپس زبان مبارک را در دهان  اجنامبود، ايشان نيز کاری را که اول کرده بود دوباره 

  )٢٥٦().خوراند میطفل گذاشت انگار که به او شير يا عسل 
قصد ديدار حکيمه   بعد از وفات امام عسکری: گويد میطهوي حممد بن عبد اهللا (... 

اين طفل را برای مادرش برب تا او را : فرمود سپس امام .. .منودم  خاتون دختر امام جواد
مادرش طفل را در آغوش گرفت و شير  :عرض کردحکيمه  .شير دهد و او را به من برگردان

                                                
  .۴۲۴ – ۴۲۶ص : شيخ صدوق -كمال الدين ومتام النعمة  -٢٥٦
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حالی که پرندگان باالی سرش بال  در برگرداندم داد سپس او را به امام عسکری 

او را با خود برب و هر چهل  :يکی از آن پرندگان را صدا زد و به آن فرمود زدند، امام  می
پرندگان  ی هپرنده او را گرفت و بال زنان او را به آمسان برد و بقي. روز او را به ما باز گردان

تو را به خداوندی سپردم که مادر : فرمود می نيز به دنبالش رفتند، سپس شنيدم امام 
ساکت باش، زيرا  :نرجس به گريه در آمد و امام به او فرمود. موسی، موسی را به او سپرد

شود  میتو بر او حرام شده و به زودی به تو باز گردانده  ی هشير خوردن او به غير از سين
دام هر چهل روز آن من م: حكيمه گفت ...طور که موسی به مادرش باز گردانده شد مهان

او را به صورت مردی   چند روز قبل از وفات امام عسکری که اينديدم تا  میطفل را 
کنی در مقابلش بنشينم  میاين کسی که امر : ديدم و او را نشناختم، سپس به پسر برادرم گفتم

به و  ،اين پسر نرجس است، و اين جانشين من بعد از من است: کيست؟ ايشان به من فرمود
  )٢٥٧().زودی مرا از دست خواهيد داد پس از او بشنو و مطيعش باش

کند اين روايت خمصوص  میسه چيز از چيزهايی که داللت : (گويد میسطرها  ی هنويسند
در حالی که در » فرزند کنيز«: گويد میروايت  که ايناول : است، اين است امام مهدی 

  ). شود یزمان حاضر کنيزانی يافت من
تکلم کند بايد تاريخ عراق را مطالعه  که اينسخن او نادرست است، و او قبل از  :مگوي می

ی متأخر در ها ناتا زم) برده داری(آيد  میاقطاع و آن چه که به دنبال آن  ی هکند، زيرا مسأل
، اين است »کنيز سيه چرده« ی همنظور از کلم که اين  هطور رايج باقی ماند، به عالو هعراق ب
او گمان کرده که معصوم در اين موارد معنای معروف  که ايناما . باشد می» کنيز خدا«که او 

سطرها و نه  ی هکند يعنی او کنيز مملوک بوده است، دليلی ندارد، و نه نويسند میرا قصد 
کسی غير او، برايش چنين امکانی وجود ندارد که برای معصوم شرط قرار دهد، و به او ديکته 

هری کنيز مهان مملوکه و اگر معنی ظا. ی جايز است و چه چيزی جايز نيستکند که چه چيز
گويند  میخودشان  -گويند می اند هکه نامش را اصول فقه گذاشت میطور که در عل مهان–باشد 

شود از معنای ظاهری دست  میاگر قرينه بر معنايی غير از معنای ظاهری داللت کند، 
وک بودن يا نبودن او نيست بلکه مهم توصيف او به سيه و در اين مسأله، مهم ممل. برداشت

                                                
  .۴۲۶ – ۴۳۰ص : شيخ صدوق -كمال الدين ومتام النعمة  -٢٥٧



 ى هدممام انصار اانتشارات  ..................................................................................................... ٢٠٢

 

آن چه بگويد  ی هباردانست در یسطرها چون من ی هچرده است و اين مطلبی است که نويسند
  !!کند میمعنی کنيز مشغول  ی هآن را رها کرده و خواننده را به گفتگو دربار

: کند می ص امام مهدی سطرها اين مسأله را خمت ی هاما دومين امر که به نظر نويسند
  .)است وسف وجود دارد، امام مهدی ي  هکسی که در او شباهت ب(

در قائم شباهتی : (که متنش اين است ای هروايتی که بر آن اعتماد کرد :جوابش اين است
اين هم مورد ) حيرت و غيبت: آن شباهت چيست؟ فرمود: عرض کرد از يوسف هست،

؟ و کنی میچيزی که در آن اختالف داريم عليه ما استدالل  اختالف بين ماست، پس چگونه با
است؟ بلکه  جا مقصود روايت از قائم، مهان امام مهدی  چه کسی به تو گفته که در اين

وسف باشد، چه چيزی مانع ي  هشباهتی ب اگر هم با تو کنار بياييم که در امام مهدی 
و داشته باشد؟؟ آيا در روايات تعبيری هم شباهتی به ا شود که شخصی غير امام مهدی  می

  وسف ندارد؟ي  ههيچ کس شباهتی ب وجود دارد که غير از امام مهدی 
گويد اين شباهت مهان زندان است  میوقتی که روايتی را که  سطرها ی هبلکه نويسند

زندانی نشد، در نتيجه  کند زيرا امام مهدی  میخبواند، در جايگاه خود احساس دشواری 
کند معنی زندان را به معنی غيبت نزديک  میدهد و تالش  مین خود را به دست خيالش عنا

قبل گمان کرده بود که در اين قبيل  میکند، حال، زندان کجا و غيبت کجا؟؟ وسبحان اهللا، ک
جا فراموشش کرده، بلکه فراموش  اين کنند اما میمعنای معروف را قصد  موارد، ائمه 

  !کند مینفسش بر سر عقيده اش قمار نکرده اما با هوای 
گيرد،  میشکل ) کند میخداوند امر او را در يک شب اصالح : (اما امر سوم که با عبارت

خداوند امر امام مهدی  که اينکند که داللت دارند بر  میو در اين جا به رواياتی استشهاد 
  کند میرا در يک شب اصالح .  

ود که خداوند امر مهدی اول از مهديين دوازده گانه ش یاين مانع من :گويم میدر جواب 
ثابت  ن امر را برای امام مهدی اي  هرا نيز در يک شب اصالح منايد، و رواياتی ک) امحد(

 ی هن امر درباراي  ه، و در روايات، شبياند هنفی نکرد ، آن را از غير امام مهدی اند هکرد
بر : د العظيم حسنی روايت کرده استعب ،معتمد پاک: (نيز وارد شده است موسی 

خواستم از او بپرسم آيا قائم مهان مهدی  میوارد شدم، در حالی که  مواليم امام جواد 
ای ابا القاسم، قطعاً قائم : است يا ديگری است؟ ايشان قبل از من شروع کرده و به من فرمود
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گيرد، و در ظهورش مورد  از ما مهان مهدی است که واجب است در غيبتش مورد انتظار قرار

اطاعت، و او سومين از فرزندان من است، قسم به کسی که حممد را به پيامربی برگزيد، و 
قدر  امامت را خمصوص ما قرار داد، اگر از دنيا فقط يک روز باقی مباند، خداوند آن روز را آن

طور که از جور و  انمين را از عدل و داد پر کند مهگرداند تا او خروج کند، و ز میطوالنی 
طور  کند مهان میظلم پر شده است، و خداوند تبارک و تعالی امر او را در يک شب اصالح 

اش آتشی فراهم کند و  د، زمانی که رفت تا برای خانوادهکه امر کليمش موسی را اصالح کر
  )٢٥٨().در حالی که پيامربی مرسل بود بازگشت
  :در روايات آمده است) امحد(مام مهدی بلکه مانند مهين امر در مورد جانشين ا

  کند که رسول اهللا میامحد بن حنبل در کتاب مسندش، از عباس بن عبد املطلب نقل (
کنند، سپس مهدی بعد از من خروج خواهد  میاز فرزندان من دوازده خليفه حکومت : فرمود

مهدی در  و روشن است که )٢٥٩().کرد، خداوند امرش را در يک شب اصالح خواهد منود
از طريق عامه  که اينکند، و روايت با  میاين روايت، امام دوازدهم نيست بلکه بعد او خروج 

  .هايی وجود داردده اما در روايات ما برايش مؤيدبه دست ما رسي
خداوند امرش را برايش در يک (هيچ دليلی بر اختصاص عبارت : آن چه گذشت ی هخالص

تواند راهی باشد  یوجود ندارد، و در نتيجه من مهدی  به امام) شب اصالح خواهد منود
کنيز «بودن مادر مهدی، بلکه عبارت » کنيز سيه چرده«برای کمک به موضع استدالل يعنی 

کند، منحصر در  میوسف، و عبارت خداوند امرش را اصالح ي  ه، عبارت شباهت ب»سيه چرده
  .نيست امام مهدی 

  : ینسل امام مهد
کند، از حد تواتر هم باالتر  میذريه و نسل را اثبات   برای امام مهدیرواياتی که 

د و جتاهل کند، تواند آن را انکار کند يا خود را به ندانسنت بزن یکه کسی من ای هاست، به گون
و برای هر راه  اند ههای بيمار دارند، برای هر حقّی، باطلی کنار گذاشت ولی کسانی که نفس

سطرها را، که نتوانسته وجود  ی هترتيب، نويسند به اين، و اند هآماده کرد مستقيمی، احنرافی
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اين روايات به : (گويد میبرد و  میبينيم که به روشی پيچيده پناه  مینسل امام را انکار کند، 
  !)کند یشکل صريح، بر وجود ذريه و نسل در زمان غيبت کربی داللت من

گويی داللت ندارد؟ پاسخش اين است که  میکه چگونه بر آن چه : و اگر از او بپرسيم
  :دهد، مانند روايات زير میبعضی روايات را انتخاب کرده و با کلماتی آن را توضيح 

اش و فرزندش و نسلش و امتش  خدايا به او در نفسش و خانواده: (اين روايت ی هباردر - ۱
ا آن شاد و مسرور که چشمش با آن روشن شده و جانش ب ش چيزی عطا کنمردم ی هو مه
 ممکن است بعد از قيام امام مهدی  جا، نسل در اين: (دهد می، اين گونه توضيح )گردد
  !)باشد

بعد باشد و ممکن هم هست که » ممکن است«باشد، پس » شايد و ممکن است«اگر بنا بر 
، حال ات پيداست گونه که از نوشته باشد مهان» بعد«خواهيد  میقبل از قيام باشد، ولی مشا 

، دليلی »ممکن است« ی هگويی، اما اکتفا به مجل میبايد اثبات کنی که آن طوری است که تو 
زيرا زود اين حرفت را انکار  ،است بر دست خالی بودن مشا، و ای کاش روی حرفت بايستی

  .دوم خواهيم ديد ی هطور که در نکت کنی مهان می
غريب است که از اهلش پنهان است،  تنهای ی هاو مهان طرد شد: (برای اين روايت - ۲

به شکل کلی » أهل« ی هکلم: (، توضيحش اين است)که با پدرش تنها گذاشته شده است
  !)داللت بر پدر و مادر و مهسر و خويشان دارد

ن کلمه در مورد ذريه و نسل اي  که اينبرد، با  یاز نسل من  میبينيد که او حتی نا میجا  در اين
اول به وجود ذريه اعتراف کرده بود، اما اين جا  ی هالی که او در نکتدر ح !بارزتر است

از (ن اهل در زمان غيبت وجود دارند اي  هشود ک میحرفش صالحيت ندارد زيرا در روايت بيان 
  !!!سبحان اهللا، )اهلش پنهان است
سخن  کدام پدر و مادر ی هگويد؟ او دربار میانديشد که چه  میسطرها  ی هاما آيا نويسند

موجود بوده است؟ و آيا مادر  در زمان غيبت امام مهدی  گويد؟ آيا امام عسکری  می
، و از اند هازدواج کرد کند امام  میاين هم که اثبات  ؛؟ و اما مهسراند هايشان موجود بود

اما خويشان، . گردد زمانی که روايات بر آن تصريح داشته باشد میجا نسل هم ثابت  مهين
هستند که روايات ايشان را  ای ههللا، آن خويشان چه کسانی هستند؟ آيا مهان بنی فاطمسبحان ا
زمانی که امام سجاد : (گويد میکند؟ ابو خالد کابلی  یکند و هيچ يک را استثنا من میمذمت 
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  از دنيا رفت، بر امام باقر فدايت شوم، تو : عرض کردمشان اي  هوارد شدم و ب
: ه بريده بودم و با پدرت انس گرفته بودم و از مردم فراری بودم، فرموددانی که من از مه می

در خواست دارم که نام او را به من : عرض کردم خواهی؟ میراست گفتی ابو خالد، حال چه 
ای ابو خالد، به خدا قسم از من سؤالی پرسيدی که  :فرمود. بگويی تا او را به نامش بشناسم
ام، و اگر  که آن را به احدی نگفته ای هچيزی پرسيد ی هارمرا به زمحت انداخت، و درب

امری سؤال کردی  ی هو از من دربار !گفتم میخواستم آن را به کسی بگويم، حتماً به تو  می
  )٢٦٠().زنند میاو را تکه تکه کنند حرص  که اينکه اگر بنی فاطمه آن را بدانند، بر 

و سيزده نفر که بين رکن و مقام با او  او و مهراهانش سيصد: (فرمايد می امام باقر 
مهراه اوست، و  پيامرب خدا  شوند، عهد و پرچم و سالح میکنند، از مکه خارج  میبيعت 

زند،  میدر مکّه نام او و أمر او را از آمسان فرياد  ای هوزيرش با اوست، در آن هنگام ندا دهند
هر چيزی بر مشا مشکل . پيامربی است شنوند، امسش اسم میآن را  تا جايی که متام اهل زمين

جا که  تا آن.. .کند یو پرچم و سالح او برايتان اشکال ايجاد من  شد، عهد پيامرب خدا
 شوند بر حذر باش زيرا آل حممد و علی  میجدا  و از کسانی که از آل حممد  :فرمود

هرگز از هيچ مردی از  ها دارند، پس بر زمين بنشين و ک پرچم دارند ولی غير ايشان پرچمي
را ببينی که عهد و پرچم و سالح  مردی از فرزندان حسين  که اينآنان تبعيت نکن تا 

 )٢٦١(.)پيامرب خدا مهراه اوست
آيا آن خويشان مهينان هستند يا کسانی ديگرند؟ اگر اينان باشند که مذموم و نافرمان 

  .هل مهان ذريه و نسل استا بنابراين ؛هستند و امام به عصيان گران توجهی ندارند
ها و  به ما ظلم منود و ما را از خانه ما را سبک کرد و... : (درمورد اين روايت - ۳

اين کالم کلی است که بر پدرانش منطبق : (دهد می، توضيح )اخل...فرزندامنان دور گرداند
  !) اده بودندها و فرزندانشان دور افت که مورد ظلم واقع شدند و از خانهاست، ايشان بودند 

آيا عقالنی است که کينه و دمشنی، کسی را به چنين جايی برساند؟ مشا را به  :گويم می
خبواهد بگويد که از فرزندانش دور افتاده، به نظر مشا چگونه بگويد  خدا، اگر امام مهدی 
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م کن میسطرها پيدا نشود تا آن را از معنی خودش حتريف کند؟ گمان  ی هکه کسی مثل نويسند
چه بگويد، کالمش از حتريف معاندين سامل خنواهد ماند، زيرا شيطان بر آنان سوار  امام هر

  .شده و بصيرتشان را کور منوده است
) خداوند بر تو و بر خاندان پاک نيکويت درود فرستد ...: (در خصوص اين روايت - ۴

ب اين سخنان سطح پايين و جوا !)شايد بعد از قيام او باشد: (دارد ای هاين گونه توضيح بی مز
  .و خسته کننده، قبل از اين داده شده است

 ی هگرياند اين است که نويسند میآن چه که خنده آور است و در عين حال انسان را 
ای سروران من، در به زمين گذاشنت : (که فرمود سطرها بعد از اين بر کالم امام صادق 

  !) شود میعصومين چهارده گانه اين شامل م: (که زند میحاشيه )بار سنگينم مهراهان من باشيد
هستند، و  منزه است خالق عقول، موضوع خطاب، خاندان امام مهدی  :گويم می

، توجه دادن مردم به مقام بلند ايشان است، حال چگونه نفس   مام صادقمقصود کالم ا
استثنا کند، به عالوه، سطرها او را فريب داده که فقط اين فقره از کالم امام را  ی هنويسند

سطرها  ی هاست که خودش از معصومين چهارده گانه است، آيا نويسند  گوينده امام صادق
  کند؟  میمثالً به خودش توسل  کند امام صادق  میفکر 
 ای هبر پشت يک کتاب، نوشت: گويد میيکی از معتمدين : (و در خصوص روايت زير - ۵

د های نبوت و واليت، بر بلندای حقايق صعو گام ما با :يافتم به خط امام عسکری 
ی جنگيم، ها ناهای جوامنردی نورانی منوديم، ما شيران ميد کرديم، و هفت آمسان را با پرچم

قطرات باران، و قلم و مششير و پرچم محد و علم به زودی در ميان ما خواهد بود، و نوادگان 
ـَرم هستند، زينت  امتهای  ء دين و قسم خوردگان يقين و چراغما خلفا ها و کليدهای ک

پوشانده شد که ما او را بر عهدش وفادار يافتيم، و روح القدس   برگزيدگی زمانی بر موسی
چشد، و شيعيان ما آن گروه  میما  ی ههای دست ناخورد های آمسان سوم از باغ در شت

و در مقابل ظاملان به سود ما  پاکيزه هستند، برای ما سپر و نگهبان شدند ی هجنات يابنده و فرق
های آتش را پس از متام شدن  که شعله مجع شدند و يارمان گشتند، و به زودی بعد از آن

  )٢٦٢().های زندگی خواهد جوشيد اسني حتمل منودند برای آنان چشمهدوران طواوية و طو
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معنی  از نوادگانی که به منظور امام عسکری : (سطرها اين توضيح را دارد ی هنويسند

بلکه فرموده » نوادگان من«فرزندان فرزند هستند، نوادگان خودش نبوده، زيرا ايشان نگفته 
  ).است و در نتيجه مقصود از آن، اهل بيت » نوادگان ما«

معروف است، و  ها نامجع و قصد کردن معنای مفرد در زب ی هبه کار بردن کلم :گويم می
﴿إِنا نحن نزلْنا : وجود دارد، مانند اين کالم خداونددر قرآن کريم بر اين امر شواهد زيادی 

 ،)مهانا ما ذکر را نازل کرديم و خودمان نگهبان آن هستيم( )٢٦٣(الذِّكْر و إِنا لَه لَحافظُون ﴾
را  طور که حتی اگر اين معنی را به اهل بيت برگردانيم، به طور حتم امام عسکری  مهان

 که اينرا او که سالم خدا بر او باد نيز از ايشان است، با صرف نظر از شود، زي مینيز شامل 
رسد، زيرا اين نوادگان، طبق فرمايش حضرت، خلفاء  مین معنی به خودی خود بعيد به نظر اي 

» نوادگان«بود، تعبير به  میخاطر که اگر ايشان منظورش خود و پدرانش  به اينهستند، 
  ، به ناچار بايد مقصود، مهان مهديين از فرزندان امام مهدیبراينبرايشان صحيح نبود، بنا

  .بوده باشد
به چه دليل  -است گفته مقصود مهان پدران امام عسکری  که اينبعد از -دامن  یحال من

را خارج منوده است، آيا او گمان کرده که امام حسن   طالب ابیامام حسن بن علی بن 
 شان نوادگان رسول اهللا اي  هن او معنی اين است کخليفه اهلی نيست؟ تازه به گما 

خواهد به  میشود، و اگر او  مینيز در اين مجع داخل  هستند، و با اين معنی امام حسن 
را  است، باز بايد امام حسين  خواست خودش بگويد که مقصود، مهان نوادگان علی 

را خارج نکرده؟ آيا  م علی اصالً چرا اما. از ليست خارج کند نيز مانند امام حسن 
سطرها  ی هبراين سخن نويسندکيست؟ بنا ی هنيز به رأی او نواده است؟ او نواد امام علی 

  .از باال تا پايين متزلزل است
شنيدم امام : اما در خصوص روايت بعد که از مفضل بن عمر نقل شده که گفت - ۶

شود تا  میکی از آن دو طوالنی ي  هصاحب اين امر دو غيبت دارد ک: (فرمود می صادق 
 ها آنگويند کشته شده، و بعضی از  میها  گويند مرده، و بعضی میجايی که بعضی از مردم 

هيچ  ،از اصحابش میک ی هماند به جز عد یگويند رفته، تا جايی که بر امر او کسی باقی من می
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مواليی که امر او را به عهده کس از ميان فرزندان او و ديگران از موضع او خرب ندارد مگر آن 
اما دليل  !)در اين روايت ثابت نيست) از فرزندان او(وجود پسری : (گويد می )٢٦٤(.)گيرد می

 که ايناو بر اين حرفش، اختالف موجود بين دو روايت شيخ طوسی و شيخ نعمانی است، و 
  .توان به آن استدالل کرد یشود و من میدر نتيجه داللت اين روايت جممل 

توانيم با آن استدالل کنيم، زيرا اين روايت  یاين درست نيست که بگوييم ما من :گويم می
شود که بر وجود نسل برای امام  میدر باب خود تنها نيست، بلکه روايات بسيار زيادی يافت 

با صرف . شود اين روايت را با آن روايات تقويت کرد میداللت دارد، در نتيجه  مهدی 
روايت شيخ طوسی به خودی خود قوی است زيرا شيخ مفيد نيز مانند آن را  هک ايننظر از 
از رواياتی که به نظر من : (گفته است» منتخب األنوار املضيئة«کند، صاحب کتاب  میروايت 

آن را به مفضل بن  صحيح است، روايتی است که شيخ سعادمتند، ابو عبداهللا حممد مفيد 
صاحب اين امر دو  :فرمود میشنيدم که  از امام صادق ( :عمر نسبت داده است که گفته

گويند مرده، و بعضی  میشود تا جايی که بعضی از مردم  میطوالنی  ها آنغيبت دارد، يکی از 
هيچ کس از . ماند یقليل، کسی من ای هاز اصحابش، به جز عد که اينگويند رفته است، تا  می

رب ندارد مگر آن مواليی که امر او را بر عهده خواهد ميان فرزندانش و ديگران، از موضع او خ
  )٢٦٥().گرفت
در کتاب حبار االنوار از غيبت  -آيد میآن چنان که از کالمش بر- چنين عالمه جملسی  هم

  :نقل کرده است» از فرزندانش«نعمانی با لفظ 
نعمانی  کند روايتی است که شيخ طوسی و مین احتمال را تأييد اي  هو از چيزهايی ک(...  

شنيدم  از امام صادق : (که گفته اند هشان از مفضل بن عمر نقل کرد در دو کتاب غيبت
د تا جايی که اجنام میبه طول  ها آنکی از ي  هصاحب اين امر دو غيبت دارد ک: فرمود میکه 

گويند رفته است،  میگويند کشته شده و بعضی نيز  میگويند مرده و بعضی  میبعضی از مردم 
ماند، هيچ کس از ميان  یاندک، کسی بر امر او باقی من ای هاز اصحابش، به جز عد که اينتا 

فرزندانش و از ديگران از جايگاه او اطالعی ندارد به جز آن مواليی که امر او را بر عهده 
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از (» لـيمن و«دانيم عالمه جملسي هرگز روايتی را که در آن لفظ  می که اينبا  )٢٦٦(.)گيرد می

  .آمده باشد روايت نکرده است) اوليائش
: ن استاي  هکند، ک میاما روايت ديگری که شيخ طوسی در کتاب غيبت خود روايت 

صاحب اين امر دو  :فرمود می  شنيدم امام صادق: کند میابراهيم بن مستنير از مفضل نقل (
مرده، و بعضی : شود میشود تا جايی که گفته  میتر  طوالنی] از ديگری[کی ي  هغيبت دارد ک

ماند، و هيچ  یکی از اصحابش کسی باقی مناند  هکشته شده، پس بر امر او به جز عد: گويند می
کس از جايگاه و امر او خرب ندارد، و نه غير او به جز آن مواليی که امر او را بر عهده 

  )٢٦٧().گيرد می
عنوان در کتابش آورده  به ايناين روايت از مجله رواياتی است که شيخ طوسی  :گويم می

کنند را اثبات  کنند، در نتيجه او الفاظی که آنان روايت می ها به آن استدالل می که واقفی
و قبل از آوردن اين روايات . کند خمالف است چند با آن چه که خودش روايت می کند، هر می

 ی هده و کالم را درباکنند را ذکر کر از رواياتی را که آنان نقل می ای هو ما دست: (گفته است
کنيم، از آن مجله، رواياتی است که ابو حممد علوی موسوی در کتاب خود موسوم  آن بيان می

  )٢٦٨().آورده است» در ياری واقفيه« به
ين حقيقت را ذکر نکرده است؟ و سطرها پنهان کاری کرده و ا ی هچرا نويسند :گويم می

آمده » از فرزندانش«کنند، نه عبارت  میها نقلش  فیبينيد، در اين روايت که واق میچنان که  آن
  .»از اوليائش«و نه عبارت 

، يا منظور )گيرد میبه جز آن مواليی که امر او را بر عهده ( ی همجل :گوييم میو در پايان 
شود، که در اين  میيعنی کسی که جانشين او » آيد میکسی که بعد او «: از آن اين است

و يا اهد بود، زيرا امامت در فرزندان و فرزندان فرزندان خواهد بود، صورت حتماً فرزندش خو
يعنی کارهايی را که برای » گيرد میهای ايشان را بر عهده کسی که کار«: منظور اين است
 که ايندهد يعنی مجع کردن ياران و قيام و مسائل مرتبط به آن، به اعتبار  می اجنامآن وکيل شده 

شود، زيرا در  میمعنا نيز مقصود، مهان فرزند  بنابراين، »آيد می کسی که بعدش«نفرموده 
                                                

  .۳۲۴ص ۵۳ج: عالمه جملسی -حبار األنوار  -٢٦٦
  .۶۱ص: شيخ طوسی -الغيبة  -٢٦٧
  .۴۳ص: مهان -٢٦٨
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کنند، آمده که  میو بسياری روايات ديگر که انصار به آن استدالل  وصيت رسول خدا 
با مششير قيام  ،مهان کسی است که با دستوری از جانب پدرش امام مهدی » امحد«

   .خواهد کرد
انگار فرود : (که به ابو بصير فرمود امام صادق روايت وارد شده از  ی هبارو در - ۷

   )٢٦٩()....بينم میرا با اهل و عيالش در مسجد سهله   آمدن قائم
در مسجد سهله  اين روايت زمانی را که امام مهدی : (دهد میسطرها نظر  ی هنويسند

بينم، يعنی  میدهد، مشخص نکرده و فرموده انگار  میجا را منزل خود قرار  آيد و آن میفرود 
  ).ن امر در آينده و بعد از ظهور مقدس اتفاق خواهد افتاداي  که اين

آبرو  آنان را بی های ناصبی که خداوند اين دمشنی را نديدم مگر در وهابیمانند  :گويم می
ن روايت روشن است در اين معنا که مسجد سهله حمل سکونت امام بعد از اي  هگرداند، و گرن

سکونت احتياج  به اينبعد از ظهورش   میشان کاي  هشکی نيست ک باشد، و میظهورش 
رود پس به ناچار بايد اين عيال در  میخواهد يافت، و چون او با اهل و عيالش به سوی آن جا 

، به معنی مهسر است، و »اهل« ی هظاهراً کلم که اينزمان غيبت به دنيا آمده باشند، خصوصاً 
جنگ و درگيری حضرت بتوانند ازدواج کنند، پس بايد اين  ی هواقعاً بعيد است که در حببوح

  .امر قبل از جنگ صورت گرفته باشد
و مسکن امامان از  و در روايات نيز آمده است که مسجد سهله، مسکن امام مهدی 

فضل بن شاذان، از عثمان بن عيسى، از : (ايشان خواهد شد، در غيبت طوسی آمده ی هذري
شان يادی از مسجد سهله کرده و اي  هکند ک مینقل  از امام صادق  صاحل بن أيب األسود،

  )٢٧٠().اما آن منزل صاحب ماست زمانی که با اهلش بيايد: فرمود
ادی از مسجد ي  هنقل است ک از امام صادق (: و مانند آن در کتاب ارشاد نيز آمده

  )٢٧١().يداما آن منزل صاحب ماست زمانی که با اهلش بيا :سهله کرده و فرمود

                                                
  .۱۳۴ص: حممد بن مشهدی -املزار  -٢٦٩
  .۴۷۱ص: شيخ طوسی -الغيبة  -٢٧٠
  .۳۸۰ص ۲ج: شيخ مفيد -اإلرشاد  -٢٧١



   ۲۱۱ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
به ما ظلم  ما را سبک کرد و... (چه را قبالً در مورد روايت  اين روايات، آن :گويم می

کند، زيرا او با خانواده و  می تأکيدگفتيم،  ...)ها و فرزندامنان دور گرداند منود و ما را از خانه
   .ور افتاده بودقبل قيامش از آنان د که اينگذارند، بعد از  میفرزندان خود قدم به مسجد سهله 

  ).خلا... ام روشن شود و چشمم به فرزندم و خانواده... : (نسبت به روايت و - ۸
خوب است آن گفته خمالفيم اما  ی هبارسطرها در ی هچه نويسند با آن که اينبا  :گويم می

  .اند هروايت استدالل نکرد به اينهايشان  بدانيد که انصار در کتاب

:شهيد صدر انصار و  
و توضيحاتشان بر  اند هآورد های شهيد صدر  شواهدی را که انصار از کتاب ر کسه

کنند، بلکه  یيابد که انصار به عنوان دليل به آن استشهاد من می آن را مطالعه کند، به روشنی در
او قرائت صحيحی از  که اينکالم آن مرحوم، مؤيد کالمشان است، يا از باب  که ايناز باب 

باشد، و در بسياری از موارد، در مورد نظرات او حبث کرده و آن چه که در  میروايات دارد 
و در مورد آن چه که شيخ ناظم عقيلی نوشته . اند هآراء او خمالف روايات است را تصحيح منود

شيخ را به طور کامل خبواند،  ی هکس نوشت هر - کند میسطرها به آن اشکال  ی هکه نويسند-
سطرها کالم شيخ را تقطيع کرده  ی هشود، اما نويسند میفاف و روشن اين امر برايش بسيار ش

سطرها به رؤيت مشا  ی هشيخ که قبل از منت نويسند ی هتا خواننده را گمراه کند، اين هم نوشت
  : رسد می

هستند، کالمشان نياز به دليل شرعی و  کسانی که قائل به ذريه نداشنت امام مهدی (
نفی  عی، هيچ روايتی نيست که وجود ذريه را برای امام مهدی عقلی دارد، اما دليل شر

آن روايت  اند هها توهم کرد د آن، به جز يک تک روايت که بعضیکند چه قبل از قيام و چه بع
کند که در نکته دوم ان شاء اهللا تعالی به آن خواهيم  نفی می ذريه را از امام مهدی 

کنند، روايات زيادی وجود  ه نفی ذريه و نسل میعالوه بر عدم وجود رواياتی ک. پرداخت
کنند، و  هم قبل و هم بعد قيام مبارک تأکيد می دارد که بر وجود نسل برای امام مهدی 

برای چيست، در حالی که در خلقت،  دامن اين مهه متايل برای نفی ذريه از امام مهدی  منی
و اما از . بودنش تأکيد منوده است باشد و شارع نيز بر مستحب مؤکّد وجود آن می اصل بر

و فرزند  جهت دليل عقلی، هيچ مورد عقالنی وجود ندارد که متأهل بودن امام مهدی 
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ازدواج يا ذريه داشنت،  که اينداشنت ايشان را در وقتی از اوقات و يا دائماً نفی کند، مگر 
جل برای  و وند عزباعث شود شخص امام برای دمشنان کشف گردد و يا عنوان غيبت که خدا

ها و شروطی که برای جواز ود، و به نظر قاصر بنده، اين قيداو در نظر گرفته است از بين بر
. وضع شده قابل دفاع نبوده و دراز گويی بی دليل است مهسر و ذريه داشنت امام مهدی 

ثابت شد، خود ايشان تر  زيرا وقتی از طريق روايات، وجود نسل برای امام مهدی 
داند که چگونه بايد شخص خود را استتار کرده و سر خود را از دمشن کتمان منايد و از  می

عنوان غيبت خود حمافظت کند، پس چرا ما خود را به سختی بيندازيم و قيد ها و راه حل هايی 
پوشيده است؟   را وضع کنيم؟ آيا اين امور برای عقل های ناقص ما حاضر و از امام مهدی

و دارای عقل کامل بی نقص و معصوم از خطاست، پس ممکن است امام مهدی حاشا که ا
  مهسری شايسته انتخاب کرده باشند که سر ايشان را از مردم و حتی از نسل امام 

پنهان کند اگر خود امام اراده کنند، اين زمانی است که بگوييم مهسر حضرت، خرب داشته 
شخصيت حقيقی او را  و اگر مهسر امام باشد و شخصيت حقيقی ايشان را بشناسد، 

شود زيرا شخص امام حتی برای مهسر ايشان  تر می ر از آن که قبالً گفتيم نيز آساننشناسد، ام
داند که امورش را چگونه تدبير کند پس  از ديگران تر می و گفتيم که امام . مبهم است

به سختی بيندازيم و ازدواج امام  دليلی ندارد که خود را در امری که به ما ارتباطی ندارد
مهديه  ی هدر غيبتش را از حماالت بدانيم، و برای ما تر است که سری به موسوع مهدی 

  ). ...بزنيم تا از نظر سيد صدر در اين موضوع آگاه شويم
براين، شيخ ناظم، کالم سيد صدر را از باب تأييد کالم خودش آورده است و مقصودش بنا

به آن چه سيد صدر بيان کرده که مانعی از ازدواج امام وجود ندارد، اشاره کند اين بوده که 
نسل دارد يا نه  و درصدد شاهد آوردن از نظرات سيد صدر در اين باره که امام مهدی 

کند، و به  میکند که چرا بعضی روايات را ترک  میبلکه با سيد صدر حبث . نبوده است
، ما را از هيچ حقی ها آنوجود ندارد توجهی ندارد، زيرا گمذريه  که به اينگمان سيد صدر 

  . کند یبی نياز من
ل سطرها، چيزی نيست جز تالشی شکست خورده برای گ ی هبنا براين، اعتراض نويسند

  .های زالل و ماهی گرفنت از آن آلود کردن آب
  : گفته های انصار



   ۲۱۳ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
  :جنات يافته ی هفرق ی هبارسطرها در ی هنويسند ی هگفت ی هباردر - ۱

سخن او پشتش به دليلی گرم نيست، بلکه دليلش فقط هوای نفس است، و اگر : گويم می
مهانا امت به هفتاد و سه ( ن کالم امام علی اي  هدانست ک میاو صاحب قلب سليم بود، 

و سيزده . شوند که هفتاد و دو فرقه در آتش هستند و يک فرقه داخل شتند میفرقه تبديل 
دهند، که فقط يکی از  میز اين هفتاد و سه گروه، خود را به حمبت ما اهل بيت نسبت فرقه ا

  )٢٧٢().آنان در شت بوده و دوازده تای ديگر در آتش خواهند بود

خوانند، مهان گروهی هستند که  میدار اهل بيت  که خود را دوست ای هپس اين سيزده فرق
د، و طبيعتاً اين فرقه بايد در هر عصر و زمانی شو میجنات يابنده از ميان آنان جدا  ی هفرق

  باشند، حال چگونه آن را تشخيص دهيم؟
جت خدا در يابد که از ح میمؤمنين روشن است که انسان فقط زمانی جنات  ی هنزد مه

کند و امامان بعد رسول  میاست که از امام زمانش تبعيت  ای هبراين فرقزمين تبعيت کند، بنا
سيزدهم چه کسانی  ی هشود دوازده فرقه، حال اين فرق مید، خوب اين دوازده نفرن  خدا

  .آورد میايمان  است که به امحد وصی ای ههستند؟ شکی نيست که آن فرق
نامند  میکه فرمود سيزده فرقه خود را حمب آنان  حال بايد بدانيم معنی کالم امام علی 

يابد که  میجنات  ای هود اين است که فرقگويم مقص می. يابد چيست میکه فقط يک فرقه جنات 
را   بايد ايمان به امام حسن  ايمان بياورد، اما آن فرقه، در زمان امام حسن  به علی

 نيز ايمانش به امام حسين ضميمه کند، و در زمان امام حسين  مانش به امام علی اي هب
 را به قبلی ها اضافه کند، و به مهين ترتيب تا امام مهدی   و بعد ايشان تا امحد ادامه

  .مهگی ايشان باد خواهد يافت، سالم بر

                                                
  .۱۶۹ص: حتقيق حممد باقر انصاری -كتاب سليم بن قيس  -٢٧٢
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سطرها گفته است فراتر از يک جهل مرکب نيست، زيرا او تصور  ی هاما چيزی که نويسند
کند امتحان اهلی در يک زمان برقرار بوده و در زمان ديگر وجود ندارد، در حالی که در  می

  .ن امتحان برپاستاي  ههر حلظ
اش گفتگو کرديم، دوباره پاسخ  تعداد اوصيا را که قبالً در باره ی هسخنش دربار اما

  .دهيم یمن
چيزی جز يک جلبازی توخالی نيست، زيرا » ساعة«مقصود از  ی هاو دربار ی هگفت- ۲
اهد هيچ صدايی را غير خو یسطرها من ی هدليل را ذکر کرده است، اما نويسند» زيادی«آقای 

متسک   خودش بشنود، که البته شأن او مهين است، اما ما به کالم آل حممد مقدار از صدای بی
و در روايات ديگر که به   يعنی قيام امام» ساعة«که  اند هجوييم، و آنان خود بيان کرد می

معنی قيامت است، در نتيجه بر ما الزم است که روايات را به خوبی و با دقت مطالعه کنيم تا 
خوبی دريابيم، اما طبق خواست خود سخن گفنت، روش و عادت کسانی  مقصود ايشان را به

  . کنند، خداوند ما را در امان بدارد میاست که در برابر خدا گردن کشی 
روايتی که زيادی به آن استدالل کرده، واضح است که در روايات بسيار، عبارت  ی هباردر

های سياه ذکر شده  ص صاحب پرچمخمصو) خيز روی برف و يخ به سوی او بياييد حتی سينه(
شود که  میکند نيست، و از اين قرينه روشن  میکه از مکه ظهور  است، و او امام مهدی 

   .است در اين روايت، امام مهدی » ساعة«منظور از 
است، از قبيل  آن امام مهدی  که اينساعة و  ی هدر بار هم چنين کالم امام صادق 

شناسد چنين گمان کرده است،  یسطرها که روايات را من ی هيسندتفسير باطنی نيست که نو
: روزهای خدا سه تاست: فرمود می شنيدم امام باقر : (زيرا از مثنای حناط وارد شده

تر يا  روز قائم مهان ساعت کوچک )٢٧٣ ().روزی که قائم قيام کند، روز رجعت و روز قيامت
  .باشد میتر يا قيامت کربی  ان ساعت بزرگمقابل روز قيامتی که مه قيامت صغری است، در

د، زيرا با اين کن میتوجه داشته باشد، خود را نقض  که اينسطرها بدون  ی هتازه نويسند
يعنی قيامت (کی از عالمات ساعت بزرگ ي  هکند ب میرا تبديل   کالمش، حضرت عيسی

کند  میرجعت  آخرين کسی باشد که ، اين کالمش مترتب بر اين است که عيسی )کربی
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   ۲۱۵ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
در حالی که صحيح اين است که آخرين شخص رجعت کننده، امام ) يعنی در عامل رجعت(

اره کرده بود، اما او امر اش به اينسطرها خود  ی هاست، و قبالً گذشت که نويسند علی 
  !!حيايی کامل اين کار را کرده است است که خود را نقض کند، و با بی جا الزم اين

بيند تا  یای ابا حممد، امت حممد هرگز روی شادی را من.. .: (وايت زيردر خصوص ر - ۳
حکومتشان به پايان برسد، پس  که اينزمانی که حکومت برای فرزندان بنی فالن باقی باشد، تا 

مردی از ما اهل بيت، زمينه را برای  ی هوسيله زمانی که حکومتشان منقرض شود، خداوند ب
کند، و در حکمش  میکند و به هدايت عمل  می، او به تقوا حرکت کند میآل حممد فراهم 

  هآن ک.. .شناسم، سپس میگيرد، به خدا قسم من او را به نام خودش و نام پدرش  یرشوه من
ک خال و دو عالمت دارد، عادلی که نگهبان چيزهايی است که به او وديعه داده شده، زمين ي

کاران و عصيانگران آن را از جور و ظلم پر کرده  که گناهکند در حالی  میرا از عدل و داد پر 
مهان نفس زکيه است ) مردی از ما اهل بيت(کند که  میسطرها گمان  ی ه، نويسند)باشند
زمحت دليل آوردن را به خود حتميل کند، اين چه جهلی است، اين چه جلبازی  که اينبدون 
  است؟

دروغی به  که اينکشد از  رها خجالت منیسط ی هبلکه فراتر از جهل و جلبازی، نويسند
در اين » يمانی حجت خدا«کند که صاحب کتاب  می ءاو به خواننده القا ،غايت رسوا بگويد

: گويد زير از کتاب مذکور می دنبو اين دروغ را بعد از نقل  مسأله با او هم عقيده است
اش را از ميان اهل بيت خود بر  او فرستاده بازگشت او تقريباً در ماه ذی حجه خواهد بود(

طور که روايات  است و مهان  لی که او جوانی از نسل امام مهدیدر حا ،انگيزد می
و اين براساس  ،رسانند بنی فالن او را به قتل می ،نامش حممد بن حسن است ،تصريح دارند

 ،کند مراجعه» يمانی حجت خدا«و هر کس به کتاب !! )فتوای علمای گمراه خواهد بود
گويد که  زيرا صاحب کتاب منی ،سطرها را کشف خواهد کرد ی هخيانت خجالت آور نويسند

  . است که در روايت باال ذکر شده اشت) مردی از ما اهل بيت(نفس زکيه مهان 
هايی را  گويی پرچم: (که فرمود  در خصوص روايت وارد شده از امام رضا - ۴

رسند، و  میبه شامات  که اينيزی شده به رنگ سبز، تا آيند، رنگ آم میکه از مصر  ،بينم می
  ).گردند میها منتهی  به پسر صاحب وصيت
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ها امام مهدی  صاحب وصيت: (گويد میسطرها با جلبازی و عنادی تو خالی  ی هنويسند
  !)امامان صاحب وصيت ها هستند ی هنيست، زيرا مه

معنی است که امام  به اينباشند، شان دارای اين وصف اي  که اين :گوييم میو ما به او 
هاست، و اين روايت ناظر به زمان  است، بنابراين او نيز صاحب وصيت نيز از آنان مهدی 

گويد، پس شخص  میمهم از وقايع عصر ظهور سخن  ی هيک واقع ی هظهور است و دربار
ن فرزندی که شوند، و اي میها به پسر ايشان هدايت  نظر مهان امام مهدی است، و پرچم مورد
در قيام داشته باشد، و به ناچار بايد با   میشود، به ناچار بايد نقش مه میها به او اهدا  پرچم

ها به سوی او هدايت  است که پرچممردم رو به رو شده و اعالم دعوت کند و به مهين دليل 
ن ، به عنواروايات تصريح دارند که مقصود، خود امام مهدی است که اينعالوه بر . گردند می

کسی که از او (» مستحفظ از آل حممد«با صفت   مثال در روايت وصيت، امام مهدی
  .توصيف شده است) خواسته شده نگهبان باشد

خود را  ی ه، ما گفت)مبيرد که اينرسد تا  یبه آن من: (روايتی که در آن آمده ی هدربار - ۵
 -ايد از جانب نسخه برداران باشدکه ش-دانيم که در نقل روايت، خطايی میمبنی بر اين 

بته اگر بنای خود ، ال)به آن برسد که اينميرد تا  یمن: (صورت گرفته و عبارت صحيح اين است
د، بی  میتری از روايات بگذاريم، زيرا مردی که هشت ماه مششير بر دوش  را بر فهم وسيع

کند او قائم است  میکه بيان از روايات  ای هشک مهان قائم و مهان منصور است، اين هم دست
   :و مهان يمانی است

 تو صاحب اين امر هستی؟: عرض کردم به حسين بن علی : گويد میعيساى خشاب (
با پدرش تنها گذاشته شده، و آواره است که  ی هنه، ولی صاحب امر آن طرد شد :فرمود
  )٢٧٤().د میاش به نام عمويش است، هشت ماه مششير بر دوش خود  کنيه

در صاحب اين امر سنتی است از : فرمود می شنيدم امام باقر : (گويد میو ابو بصير 
 که اينو اما سنت موسی،  ، موسی، و سنتی از عيسی، و سنتی از يوسف و سنتی از حممد 

آن چه در مورد  که اينکند، و اما سنت عيسی  میاو ترسان است و به شدت از خود مراقبت 
شود، و اما سنت يوسف زندان و غيبت است، و اما  میاو نيز گفته  ی هربارعيسی گفته شد د
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کند سپس مششير را هشت  میدارد و آثار او را تبيين  میروش او را برپا  که اين از حممد 

 خدای عزوجل راضی شود که اينکُشد تا  مید و مدام دمشنان خدا را  میماه بر دوش خود 
جل رحم و  و خداوند عز: مد که خدا راضی شده است؟ فرمودفه میاو چگونه : عرض کردم

  )٢٧٥().افکند میمهربانی را به قلبش 
شود؟  میبعد از آن چه  !املؤمنين ای امير: گفت: (... و در کتاب سليم بن قيس آمده است

کند، چنان که  میمردی از خاندان من، بال را برطرف  ی هخداوند به وسيل: حضرت فرمود
شوند که خسف  میسپس به سوی کسی کشانده . زير خانه خدا شکافته شدسطح زمين از 

نوشاند و بده بستانی جز  میشان اي  هتلخ ب میچشاند و جا میرا به آنان ) فرو رفنت در زمين(
کشد تا  میريزی است، هشت ماه مششير را بر دوش  نه و آشوب و خونمششير با آنان ندارد، فت

 ی همافيها را بدهند که فقط يک بار مرا ببينند تا با آنان دربار جايی که قريش حاضرند دنيا و
هايشان را از ايشان  بودند، معامله کنم و بعضی دارايیبعضی چيزهايی که مرا از آن منع کرده 

اين شخص از قريش نيست، اگر از قريش و از فرزندان فاطمه «: گويند می که اينقبول کنم، تا 
خداوند او را بر بنی اميه پيروز کرده و آنان را زير پايش قرار ، »کرد میبود، به ما رحم 

﴿ملْعونني أَينما ثُقفُوا أُخذُوا و قُتلُوا تقْتيالً سنةَ اهللا .کند میدهد و مانند آسياب آنان را خرد  می
دهد، که  را مورد لعنت قرار می ها نآ( )٢٧٦(في الَّذين خلَوا من قَبلُ و لَن تجِد لسنة اهللا تبديالً﴾

هر کجا ديده شدند گرفته شده و به سختی کشته شوند، اين سنت خداست در کسانی که 
  )٢٧٧(.)و تغييری برای سنت اهلی خنواهی يافت اند هقبل از اين بود

تا زمانی که حلقه کامل نشود، : فرمود امام صادق (: از ابی بصير نقل شده که گفت
ده هزار نفر، جربئيل مست  :شود؟ فرمود میکامل  حلقه کی: عرض کردم. کند یقائم خروج من

آورد و مهگان در  میباشند، سپس پرچم را به اهتزاز در  میراست و ميکائيل مست چپ او 
کنند، و آن مهان پرچم رسول خداست که جربئيل در روز بدر  میمشرق و مغرب آن را لعنت 

ای ابا حممد، به خدا قسم آن پرچم نه از جنس پنبه است و نه  :ددر ادامه فرمو .با آن فرود آمد
از برگ  :پس از چه جنسی است؟ فرمود: عرض کردم. از کتان و نه از ابريشم و نه از حرير
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واگذار کرد، و  سپس آن را پيچيد و به علی  ،روز بدر آن را باز کرد  شت، رسول خدا
آن را باز  فرا رسيد، امير املؤمنين ) مجل(ه روز جنگ بصر بود تا وقتی که نزد علی 

نزد ماست و هيچ کس  جا ناکرد و خداوند برايش گشايش منود، سپس آن را پيچيد و حال مه
قيام کند، پس زمانی که قيام کند، مهه اهل مشرق و  قائم  که اينآن را باز خنواهد کرد تا 

از او و پشت سرش و از مست راست کنند، ترس و رعب يک ماه جلوتر  میمغرب آن را لعنت 
به جايی برسد آن جا از ترس او تسليم  که اينيک ماه قبل از ( و چپش در حرکت است

کند در حالی که به خاطر غضب  میای ابا حممد، او به تنهايی خروج  :و باز فرمود شوند می
در روز  خداوند بر اين خملوقات، غضبناک و متأسف است، پيراهنی را که رسول خدا 

است، و زرهش، مهان ) عمامه رسول خدا(اش سحاب  بر تن داشت، برتن دارد، و عمامه احد
. است است، و مششيرش ذوالفقار، مهان مششير رسول خدا  زره جادار رسول خدا 

کند و  میکشد، ابتدا از بنی شيبه آغاز  میمهابا  کشد و بی میهشت ماه مششير برهنه بر دوش 
ها  اين: آورد میاو فرياد بر  ی هآويزد، و ندا دهند میقطع کرده و در کعبه هايشان را  دست

پردازد و با آنان بده بستانی جز مششير ندارد، و قائم  میخدايند، سپس به قريش ] دين[دزدان 
 دو کتاب به برائت از علی  که اينکند تا  یخروج من  قرائت شود، يکی در بصره و

  )٢٧٨().يکی در کوفه
وليد از معاوية بن يحيی، از أرطاة بن منذر، از حكيم بن عمري، از تبيع، : (گويد اد میابن مح

گيرد، و  نربد کوچک عکا به دست آن يمانی صورت می: از كعب نقل کرده که گفته است
  . آن در زمانی است که پنجمين نفر از اهل هرقل به حکومت برسد

سپس يمانی پيروز : کند ، از كعب نقل میوليد، از يزيد بن سعيد، از يزيد بن أيب عطاء
ها به دستش صورت  رساند و جنگ گردد و قريش را در بيت املقدس به قتل می می
  )٢٧٩().گيرد می

 ی ه، نويسند)خدا مهدی در ميان آن است ی هزيرا خليف... : (در خصوص روايت - ۶
در  ، سلطنت امامسازی برای  جا تعبير جمازی است، يعنی زمينه در اين: (گويد میسطرها 
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آيد در حالی که موهای جمعد  میمهدی : (کند میو به روايت زير استدالل  !!)آن سپاه است

، و کالمش زورگويی صرف )دارد، در صورتش خالی دارد، شروع کارش از مشرق است
های سياه حضور دارد،  خدا مهدی، در ميان پرچم ی هگويند که خليف میاست، زيرا روايات 

گويد، حتماً  میسطرها  ی هد خودش، و اگر منظور روايت مهان چيزی بود که نويسنديعنی خو
، يعنی او خود از )باشد میمبدأش از مشرق : (کرد، وروايت زير مانند آن است میاز آن ياد 

و دانش بود از جمموع روايات سطرها از اهل علم  ی هکند، و اگر نويسند مشرق آغاز می
  .فهميد، اما او از اهل علم نيست میقيقت را ن حاي  ههای سيا پرچم

ک ي  هکند برای پاسخ يک چالش، ب میدر ضمن، چطور ممکن است کسی که ادعای علم 
، )باشد میمبدأش از مشرق (بله روايت  !روايت که خود چالش بر انگيز است استدالل کند؟

ايشان  ی هه با گفتگوييم ک میآن، چيزی ديگر  ی هبه خودی خود حمل حبث است و ما دربار
   .متفاوت است

شوند، در کوفه  میهای سياهی که از خراسان خارج  پرچم: (در خصوص روايت زير - ۷
 ی هنويسند) فرستد میآيند، و زمانی که مهدی در مکه ظهور کند، با بيعت به سوی او  میفرود 

وانده ، اين است که به صورت جمهول خ»بعث« ی هقرائت صحيح کلم: (گويد میسطرها 
کند  میهيچ دليل و جموزی برای حرفش بياورد، او گمان  که اين، بدون »بعثَ«يعنی ) شود

نان را برای آ ن جمهول بودن فعل برای اين است که معنايش اين نشود که امام مهدی اي هک
انگيزد، اما اين سخن بسيار عجيب است، زيرا فرض بر  میبر   احلسن امحدبيعت با سيد 

ايمان ندارد، و درنتيجه بايد دليلی بياورد که به آن   امحد احلسنکه او به سيد  اين است
   توانند بياورند؟ میمعتقد باشد، و امثال او چنين دليلی را از کجا 

يم، زيرا اين برای فهم مفهوم اين روايت نياز نيست خود را به زمحت بيانداز :گويم می
های  د، و مقصود اين است که صاحب پرچمکن میهای سياه صحبت  روايت در مورد پرچم

ايد معنی اين باشد که ش که اينانگيزد، يا  میرا بر  سياه مهان کسی است که بيعت مهدی 
شوند  میبرانگيخته  برای بيعت با مهدی ) يعنی متام سپاه(های سياه  اصحاب پرچم

: شود میين برداشت گونه که از ظاهر روايت ابن محاد که ابن طاووس نقلش کرده چن مهان
: نقل کرده که فرمود  سعيد ابو عثمان از جابر از امام باقر: گويد می] بن محاد[نعيم (
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آيند، و زمانی که مهدی در  میشوند به کوفه فرود  میهای سياهی که از خراسان خارج  پرچم
  )٢٨٠().شوند میها با بيعت به سوی او برانگيخته  کند، آن پرچم میمکه ظهور 
روايت زير که ابن محاد نقل کرده  ی هبارسطرها در ی هآور است که نويسند خجالت

گشايد، و  میسپس خداوند سرزمين حجاز را برای مهدی .. : (.مرتکب جرم تزوير شده است
های سياه در کوفه  کشد، و پرچم میهر کس از بنی هاشم که در زندان گرفتار است را بيرون 

های  شوند، و مهدی سپاهيانش را در افق میی مهدی برانگيخته آيند و با بيعت به سو میفرود 
شود، و  میميراند، و کشورها برای او مستقيم  میانگيزد، و ظلم و سپاهش را  میدور بر 

را از روی » يبعث« ی هجا که کلم آن )٢٨١().کند میخداوند به دستان او قسطنطنيه را فتح 
در حالی که واضح  !»فيبعثُ«: يعنی به صورتهوای نفسش عمداً به صورت جمهول قرار داد، 

، زيرا اين ]نه جمهول[ن کلمه به داللت سياق منت حديث، به صورت معلوم است اي  هاست ک
گشودن سرزمين حجاز برای مهدی به دست خداوند و بيرون کشيده زندانيان  ی هروايت دربار

ن مهدی که به مهراه يعنی آ» يبعثُ«: گويد میگويد، سپس  میبه دست مهدی سخن 
  .گيرد میبيعت  است، برای پدرش امام مهدی » امحد«آيد، که مهان  میهای سياه  پرچم
: عرض کردم به امام زين العابدين : گويد میحذمل بن بشري : (روايت زير ی هدربار - ۸

بل از ق: فرمود. های آن را به من بياموز ها و عالمت فرما و دليلخروج مهدی را برايم توصيف 
است، و تکريت  میکند که نامش عوف سل میخروج او مردی در سرزمين جزيره خروج 

س شعيب بن صاحل از مسرقند خارج شود، سپ می، و در مسجد دمشق کشته استپناهگاهش 
شود، و او از فرزندان عتبة بن ابی  میشود، و سپس سفيانی ملعون از بيابان خشک خارج  می

شود، سپس بعد از آن خروج  میکند مهدی خمفی  میفيانی ظهور سفيان است، و زمانی که س
  )٢٨٢().کند می

 خروج امام مهدی  که اينکند بر  میاين روايت داللت : (گويد میسطرها  ی هنويسند
در حالی که هر کسی که دارای دو چشم باز  !!)پيوندد میبعد از خروج سفيانی به وقوع 

زمانی که : (گويد میکند، روايت  یی او را فاسد منباشد، و عقلی سامل داشته باشد، جلباز
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مهدی به ناچار بايد قبل از سفيانی  که اين، يعنی )شود میکند مهدی خمفی  میسفيانی ظهور 
  تواند باشد؟؟ میچه » شود میخمفی «نه معنی  ظاهر باشد وگر

ندارد، مشا انگيزد زيرا چنين ظهوری معنی  میظهور خفی متسخر را بر ی هاما سخن او دربار
را به خدا، ظهور چگونه خمفی است؟ آيا ظهور متضاد خفاء نيست؟ حال چگونه دو چيز 

  سطرها مجع شده است؟ ی همتضاد در فکر نويسند
 ی همعنيش آن چيزی نيست که نويسند) کند تا آشکار شود میدر شبهه ظهور ( :اما روايت
ن نيست که خود اي  هشبه) ی استظهورش خمف(گويد  میآشنا اين ظهور نا ی هسطرها دربار

سطرها که نسبت به حق  ی همثل نويسند میظهور خمفی باشد، بلکه داليل دعوت او برای مرد
سطرها چيزی به جز  ی هسخنان نويسند ی هو باقيماند. کنند، مشتبه است میکشی  گردن

  .گويد میش م از کتاب ی همانند مهين کالم را در نکت. دليل نيست جلبازی و زورگويی بی
  هوارد شدم و ب بر امام صادق : گويد میابو محزه : (در خصوص روايت زير -۹ 

فرزندت است؟ : عرض کردم. نه: آيا تو صاحب اين امر هستی؟ فرمود: عرض کردمشان اي
فرزند فرزند فرزندت : عرض کردم. نه: فرزند فرزند توست؟ فرمود: عرض کردم. نه :فرمود

زمين را از عدل لربيز  کسی است که: پس او کيست؟ فرمود: کردم عرض. نه: است؟ فرمود
امامان، او نيز ] حضور[از  ای هگونه که از ظلم و ستم پر شده است، در فاصل کند مهان می

 )٢٨٣().آيد میفرستادگان اهلی برانگيخته شد، ] حضور[از  ای هکه در فاصل مانند پيامرب 
و دليلش روايت  !!)منظور از فاصله مهان غيبت است جا در اين(گويد؟  میسطرها  ی هنويسند

عرض  به امام صادق : کند که گفت میعلی بن حارث بن مغيرة از پدرش نقل : (زير است
اين : آيد که در آن مسلمانان امامشان را نشناسند؟ فرمود میاز زمان پيش  ای هآيا بره: کردم

زمانی که آن گونه شد، به دستور اول : ما چه کنيم؟ فرمود: عرض کردم. شود میگونه گفته 
  )٢٨٤().چنگ بزنيد تا ديگری برايتان روشن منايد

سطرها، طبق عادتش دوباره بد فهميد و زبان به کالم نادرست  ی هنويسند :گويم می
، و اين قيد دليل است بر قطع )از امامان ای هفاصل(گشود، روايت اول، فاصله را مقيد کرد 
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غيبت، اما روايتی که او به آن استدالل کرده، از اين قيد  ی هه واسطشدن در مهين امامت ب
نه قطع شدن .[خالی است، در نتيجه، منظور از اين فاصله، خود قطع شدن يا خود غيبت است

  ]امامت
امسش مطابق اسم من و اسم پدرش اسم : (توضيح او برای اين روايت ی هو اما دربار -۱۰

) اهل سنت( میسندش عا که اينيبت شيخ طوسی گفته شده، اما ، اين روايت در غ)پدرم است
نبايد باعث امهال روايت ) که ندارد(است، تا زمانی که با روايات ما تعارض نداشته باشد 

  .شود
دعای افتتاح، مهين بس که برای قائم اين گونه دعا  ی هو برای رد کالم او دربار -۱۱

روح  ی ه، و اين يعنی ايشان تا آن موقع به وسيل)د فرماو او را با روح القدس تأيي: (کنيم می
القدس تأييد نشده است، زيرا دعا درخواست از خداست، و چيزی که موجود است از خدا 

  .خواهند یمن
شنيدم  از امام باقر : (گويد میدر خصوص روايتی که از جابر جعفی رسيده که  -۱۲

به من بگو نام مهدی چيست؟ : پرسيد  عمر بن خطاب از امير املؤمنين: فرمود میکه 
 که اينبا من پيمان بست که امسش را به کسی نگويم تا ] رسول خدا[حبيبم  ؛اما امسش: فرمود

  )٢٨٥()....خداوند او را برانگيزد
 زيرا امام علی  ؛منطبق شود ن روايت بر امام مهدی اي  هممکن نيست ک :گويم می

 ؛اما امسش: (سازد یيزی است که با اين کالم ايشان منخود، اسم او را گفته است، و اين چ
خداوند او را  که اينبا من پيمان بست که امسش را به کسی نگويم تا ] رسول خدا[حبيبم 

  .)برانگيزد
، )امام عسکری( خلَف صاحل از فرزند ابو حممد حسن بن علی : (روايت ی هباردر -۱۳

اين روايت به : (گويد میسطرها  ی هنويسند. )٢٨٦() مهان صاحب الزمان و مهان مهدی است
از فرزند (» من و لَد«شود، نه به صورت  میخوانده ) از فرزندان ابو حممد(» من ولد«صورت 
  !!، اما دليل او چيست؟ هيچ چيز جز حرف خودش))ابو حممد
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عنی فرزندان زياد نداشت تا گفته شود مهدی از آنان است، ي امام عسکری  :گويم می

است، در نتيجه،  يکی از آنان است، ايشان فقط يک فرزند داشت که مهان امام مهدی 
  .باشد می امحدترتيب مهدی مهان  به ايناست، و ...) از فرزند( ی هقرائت صحيح، مهان کلم

 :نقل شده است از امام صادق : (کند میاو برای حرفش به روايت زير استشهاد 
ن من است و او مهدی است و امسش حممد و کنيه اش ابو القاسم از فرزندا» خلَف صاحل«

  )٢٨٧().گويند میکند، به مادرش صيقل  میباشد، در آخر الزمان خروج  می
وارد  جا جايگاهی ندارد، زيرا اين روايت از امام صادق  اين استشهاد در اين :گويم می

  .دفرزندان زيادی داشتن ، شده و ايشان بر خالف امام عسکری 
خواهد انکار کند  سطرها می ی ه؛ گويا نويسندتقليداما در خصوص سخن او در باب  -۱۴

که تقليد برای آنان يک اعتقاد است، او بايد با مراجعه به کتاب عقائد شيخ مظفر، معلومات 
فروع دين : تقليد در فروع ی هبارما در ی هعقيد -۲: (خود را تصحيح کند، در اين کتاب آمده

  هام شريعت است که به اعمال تعلق دارد و نظر و اجتهاد در آن واجب نيست، بلکمهان احک
احکام اجتهاد کند و نظر بدهد البته  ی هدر ادل که اينيا : کی از اين سه امر در آن واجب استي

اگر برايش مقدور است در اعمالش احتياط کند، و  که ايناگر اهليت آن را داشته باشد، و يا 
به شرط آن که از ضروريات دين که به طور قطع -ز جمتهد جامع شرايط تقليد کند ا که اينيا 

  )٢٨٨().- و يقين ثابت شده است نباشد مثل وجوب مناز و روزه و زکات
معنی نيست که تقليد را عقيده  به ايندانند  میشان يکی از اين سه امر را واجب اي  که اين

گويند، عمل بدون  می که ايناما . دانند میده و واجب دانند، زيرا آن را برای غير جمتهد عقي یمن
  : تر است، و اين هم بعضی از فتواهای ايشانقليد باطل است، از هر شری مشهورت

غير (  عمل شخص عامی) ۷مسأله (: ۱۳ص ۱سيد يزدي ج - کتاب عروة الوثقى - ۱
  .بدون تقليد و يا احتياط باطل است) جمتهد
غير (  عمل شخص عامی) ۷مسأله (: ۱۰ص ۱حكيم جسيد حمسن  -مستمسك عروة  - ۲
  .بدون تقليد و يا احتياط باطل است) جمتهد
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) غير جمتهد( عمل شخص عامی) ۷مسأله (: ۷۷سيد خوئي ص -كتاب اجتهاد وتقليد  - ۳
  .بدون تقليد و يا احتياط باطل است

  

  :و علم  امحد احلسن ارتباط سيد 
حبث » حبثی پيرامون عصمت«ان نوشتی، در کتاب هايی که حتت اين عنودر مورد متام چيز

  . دهيم میکتاب ارجاع  به اينم، و خواننده حمترم را اي هکرد
  

  : های سيد امحد احلسن  ابكت
  :به سؤال زير  امحد احلسندر خصوص جواب سيد 

ترين و در عين حال وفادار ترين حيوان است، در حالی که  چرا سگ جنس :۱۸۲/ سؤال(
  ا سازگاری ندارد؟جناست با وف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم :جواب
  .واحلمد هللا رب العاملني، وصلّى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

را آفريد، چهل سال او را در درگاه شت قرار داد، که قبل  زمانی که خداوند، آدم 
پيش نفسش ذليل  که اينتا  ادند، روح در او دميده شود، فرشتگان گام بر او می که ايناز 

در حالی که فرشتگان مهراهش بودند از کنار او گذشت، آب ) لعنه اهللا(گردد، و وقتی ابليس 
افتاد، خدا به فرشتگان  دهان بر او انداخت، آب دهان ابليس ملعون روی شکم آدم 

ند، و جای آن مانند بر آن افتاده، باال برب) لعنه اهللا(دستور داد آن طينتی را که آب دهان ابليس 
و خداوند از آن . ن در شکم انسان وجود داردماند که مهان ناف است، و االيک حفره باقی 

  . طينتی که آب دهان ابليس ملعون بر آن بود، سگ را آفريد
عون است و آب دهان ابليس مل در نتيجه، سگ از طينت يک پيامرب که مهان آدم 

ن حيوان است چون از آب دهان ابليس لعين خلق شده و تري آفريده شد، به مهين خاطر جنس
ترتيب، وفای انبيا و  به اين. وفادار ترين حيوان است زيرا از طينت يک پيامرب آفريده شده است

نور و ظلمت را با  جناست ابليس ملعون در سگ مجع شده است، پس چه منزه است کسی که



   ۲۲۵ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
کالبد جسمانی سگ نيز، بعد از فرود آمدن و اما . ها در مورد نفس سگ بود هم آميخت، اين

  ).زمين، از بزاق ابليس ملعون و از گل آفريده شده است به اينآدم 
آب دهان ابليس ملعون روی شکم ( امحد احلسناين کالم سيد : گويد میسطرها  ی هنويسند

  :، و اما دليلش اين استسخنی مردود است )افتاد  آدم
: خداوند متعال فرمود. در درجه و منزلت فرشتگان بود آدم، ابليس قبل از سجود بر - ۱

و ( ٢٨٩و استكْبر و كانَ من الْكافرين﴾  ﴿و إِذْ قُلْنا للْمالئكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِالَّ إِبليس أَىب
ابليس اد آور زمانی را که به فرشتگان گفتيم برای آدم سجده کنيد و مهه سجده کردند جز ي  هب

  .ايشان بود ی هاين دستور فقط برای فرشتگان بود و ابليس در زمر. )که امتناع کرد
انسان شود و  که اينسجود برای آدم بعد از نفخ روح بوده نه قبل از آن، يعنی بعد از  - ۲

  .حيات در او جريان يابد
  .ابليس بعد از نفخ روح به انسان به لعنت گرفتار شد - ۳
گفته صحيح نيست، زيرا اين آب دهان  شود که آن چه سيد  می جا روشن از اين - ۴

طينت باال برده شده از شکم آدم را جنس بدانيم با  که اينانداخنت، قبل از نفخ روح بود، و 
  .ابليس در درجه فرشتگان بوده سازگار نيست که اين

  : گويم می
  .فرموده که آب دهان انداخنت قبل از دميدن روح بود سيد  :اول
کند که آب دهان ابليس جنس نيست، بايد دليل  میسطرها گمان  ی هاگر نويسند :دوم

مسأله که او قبل از نفخ روح در درجه فرشتگان بوده،  به اينچنگ بزند  که اينبياورد، اما 
بوده باشد نه به خاطر تواند دليل باشد زيرا ممکن است که جناستش به خاطر حقيقتش  یمن

  .و بايد دليل بياوردبراين اظاهرش، بنا
سيد . گذاری از طرف انصار است اين نام» بيان حق از طريق علم اعداد«کتاب  ی هباردر
ها را در يک کتاب مجع منوده و  دادند و انصار جواب میبه سؤاالت پاسخ   احلسن امحد

که صحت آن  میرا برای آن انتخاب منودند، اين از يک جهت، و از جهت ديگر، عل  مینا

                                                
 .۱۱۶: ، طه۳۴: بقرة -٢٨٩



 ى هدممام انصار اانتشارات  ..................................................................................................... ٢٢۶

 

هايش صحت داشته باشد و مهين  ها ثابت نشده، شايد بعضی از قسمتسطر ی هبرای نويسند
  .خبش است که به حق راهنمايی کرده است

سطرها نقل کرده و بر آن حاشيه زده که سيد  ی هکه نويسند امحد احلسنو اما سخن سيد 
  بايد يک بار جواب نداده، فقط جهلی از جانب اوست و » ماجد املهدی«به سؤال اصلی

دهد، از يک عاقل  اجنامتواند اين کار را به خوبی  یديگر با دقت کتاب را خبواند، و اگر من
  .کمک بگيرد

های مردم را اداره بل از سيد امحد احلسن چه کسی کارق( :سطرها ی هاما سؤال نويسند
  .بينيم، او بايد خود به ما جواب دهد و بايد برای سخنش دليلی بياورد تا ب)کرد؟ می

سرگردانی، يا راهی به «در کتاب  اما در خصوص آن چيزی که سيد امحد احلسن 
مسلمانان در زمان غيبت اين بوده که نائب خاص امام  ی هبراين، وظيفبنا: (فرمود» سوی خدا

  که از سوی ايشان فرستاده شده بود، و يا در حال عدم وجود نائب خاص امام ، 
رغبت به دنيا را ياری کرده و دستانش را برای حکم کردن از هر  بی فقيه جامع الشرائط عادل

  ).جهت باز بگذارند
  :دهد میسطرها اين گونه نظر  ی هنويسند: گويم می
 دهيم؟ اجنامچگونه فقيه عادل را ياری کنيم، آيا با انتخابات اين کار را  - ۱
  اری مناييم؟ي  هچگونه کسی را که خداوند او را معين نکرد - ۲
  شايد بدترين خلق خدا را کمک کنيم؟ - ۳
چطور برای او جايز است که به آن چه خدا نازل فرموده حکم کند در حالی که او  - ۴
  از خلفاء اهلی نيست؟ ای هخليف

گويد  میاز او سؤال کنی، ابتدا آن چه را به تو  که اينقبل از : گويم میدر جواب به او 
امری مشروط کرده و آن عدم وجود نائب خاص  ياری کردن فقيه را به درک کن، سيد 

است، ولی نائب خاص در هر زمانی موجود بوده است، در نتيجه چون شرط موجود نيست، 
  .مشروط نيز وجود خنواهد داشت

چگونه انتخابات : اين جواب ماست که او درخواست منوده، حال او بايد به ما پاسخ دهد
  ان از پيش خود کمک منوديد؟دين را پذيرفتيد و به روشنفکران و بی

  :نامد میسطرها خواب آشفته  ی هآن چه را که نويسند



   ۲۲۷ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
نه تنها  )٢٩٠(.بِآية كَما أُرسلَ الْأَولُونَ﴾ ﴿بلْ قالُوا أَضغاثُ أَحالمٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا

بدتر، آن را تزوير و افتراء خوانند بلكه پندارهاى مشوش و بلكه از اين هم  آن را جادو مى
گويند اگر شاعر نيست پس  كنند و مى پرداز معرىف مى نامند، و بلكه او را شاعر خيال مى

  .اى نظري معجزه گذشتگان براى ما بياورد معجزه
تواند از انصار و حتی غير انصار بپرسد و از آنان  سطرها می ی هنويسند :اول ی هجواب نکت

  .کند که دعوت يمانی را تأييد می اند هرؤياهايی ديد خبواهد تا شهادت بدهند
خواهيم شهادت اين افراد فراوانی را که  گو هستی و از تو می تو دروغ :دوم ی هجواب نکت

  .برای ما بياوری، طبق کالم خودت اند هکنی رؤياهايی به عکس اين مسأله ديد گمان می
آن چه  که اينرؤيا بگيريد پس قبل از  ما به مشا نگفتيم دين خود را از :سوم ی هجواب نکت

  .گوييم کنی به زبان بياوری، بفهم که ما چه می را درک منی
اگر به راستی مشا تابع کسانی هستيد که آنان را برای خود امام  :چهارم ی هجواب نکت

  .که رؤيا حجت است اند هشان نيز خود فرموداي  هدانيد ک ناميديد، می
گوييم که معصوم در آن  سخن می) صادقه(رؤيای صاحله  ی هرما دربا :جواب نکته پنجم

  .کرديد فکر می حضور دارد، ای کاش کمی
فرمايند و  اين سخن تو ردی است بر آل حممد، زيرا آنان چيزی را می :ششم ی هجواب نکت

: نقل شده کردی زيرا از رسول خدا  و کاش فکر می. کنی تو از کالمشان سرپيچی می
ديده  ای هر خواب ببيند، حتماً خودم را ديده است، زيرا من به هر چهرهر کس مرا د(

ن روايت را جملسی از ابو هريرة نقل کرده است، هيچ آسيبی به آن اي  که ايناما  )٢٩١().شوم می
رساند زيرا مواردی را که ابوهريره به دروغ گفته، معروف و معلوم است، و اين از آن  منی

  .يابيم حت روايات را از بدعت علم رجال در منیموارد نيست، به عالوه، ص
در آخر آن سوگند   ست نه به نفع تو، زيرا امام صادقضد تو» متکون«اما روايت 

روايت  ی هبارمهين کالم در. در آيد  تواند به صورت امام باقر ین شيطان مناي  هک اند هخورد
  کنيد؟ میشود، آيا فکر هم  میبعدی نيز گفته 

                                                
 .۵: نبياءالا -٢٩٠
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گفتی هيچ مؤمنی   رؤيای حضرت زهرا ی هرا که تو دربار  میکنم کال ین منو اما گما
ترين دليل بر صادق  بگويد، به هر حال اين رؤيا در عامل خارج به حقيقت پيوسته و اين بزرگ

  . گفتم از خدا بترسيد میترسيديد به مشا  می  میبودن آن است، و اگر از خدا ک
رک کن، شيطان دستی در ملکوت خدا ندارد که قبل از صحبت د :هفتم ی هجواب نکت

و مهين که . مکان داردرؤيا نيز از مهان ملکوت است، و القاء شيطان بعد از پايان رؤيا ا
شود مداخالت شيطان را  می که ايناست بر  ای هافتد قرين ات شيطان در پايان رؤيا اتفاق میئالقا

  .شناخت
 م نظر دادی، فهم تو واقعا عجيب است، رؤيادر مورد رؤيای حضرت ابراهي که اينو اما 

آن  ی هاست که پروردگار به وسيل میکال ی هاش به منزل متامش وحی از جانب خداست، و مهه
جناب عالی اگر رؤيايی (گفتی که ذکر کردی، و  ای هاما فرضي. گويد میاش سخن  به بنده

تعقّل  می، اگر ک؟)کنی میرا ببينی که تو را به سر بريدن فرزندت امر کند، آيا اين کار 
قبل از اين گفتی تشريع از طريق رؤيا به دست   میآوردی، زيرا ک یکردی چنين مثالی من می
ن خودت حرف خودت را نقض کردی و مثالی را آوردی که در آن تشريع وجود آيد، و اال یمن

  .ند، برای پدر مشروع بود که پسرش را قربانی ک  دارد، اما در زمان ابراهيم
نزد : (گويد میروايت  ؛روايت وارد شده از عبداهللا بن عجالن گفتی ی هچه دربار و اما آن
ما چگونه آن را بفهميم؟ : عرض کردمکرديم،  يادی از خروج قائم  امام صادق 

: هست که رويش نوشته ای هبيند زير سرش صحيف میشود و  میيکی از مشا بيدار : فرمود
  )٢٩٢().بشنويد و اطاعت کنيداطاعتی پسنديده است، 

گونه که از حرفت پيداست  سطح عقلی توست، زيرا آن ی هاين سخنت نشان: گويم می
  !!!کند میپيدا  ای هيعنی برگ ای هکنی تعبير جمازی نيست و انسان صحيف میگمان 

کنی،  میطوری نيست که تو گمان  امر آن: بر روايت بزنطی اين است جواب توضيح تو
  . خود رؤيا نيست بلکه اسرار رويا مورد نظر است زيرا منظور،

من و ابان بر امام صادق : گويد می  میابوبکر حضر: (روايت زير ی هبارو اما توضيح تو در
 های سياه در خراسان ظهور کرده بود، گفتيم رد شديم و اين زمانی بود که پرچموا :

                                                
  .۶۵۴ص: كمال الدين -٢٩٢



   ۲۲۹ ...................................................مهان حق آشکار است دعوت سید امحد احلسن 
ما را ديديد که بر مردی اجتماع  هر گاه !هايتان بنشينيد در خانه: نظرتان چيست؟ فرمود

  )٢٩٣(.)کرديم با سالح به سوی ما بياييد
کند، و از ظاهر كالم امام فهميده  مناسبت سؤال، جواب را مقيد منی :جوابش اين است

افتد، و چنين اجتماعی به جز در رؤيا امکان پذير  ن اجتماع در آينده اتفاق میاي هشود ک می
  .نيست

  

  :استخاره
. کوبيم میديوار  ی هزمانی که با کالم آل حممد موافق نباشد، آن را به سين كالم سيد صدر

تشريعی  ی هشود استفاد میاز استخاره  گوييم یفهميدی که ما من میکردی  میتعقل  میو اگر ک
کرد و يا عقيده را از استخاره گرفت، بلکه گفتيم برای تعيين مصداق حجت است نه تعيين 

هم به مهين صورت است، و ) تر است امر من از خورشيد روشن: ( اما کالم سيد . مفهوم
نت حقيقت و يا به خاطر گوييم بر او استخاره بگيرد که به خاطر ندانس میما به کسی 

  .و ترديد است های شياطين انسانی در شک و شبهه وسوسه
به  صفوان اين است که دليلی روشن بر صحت استخاره ی هاما وجه استدالل به استخار 

خاطر است که امام رضا  به اينباشد و  میرساند  میعنوان راهی که ما را به مصداق واقعی 
 آن را تقرير کرده و از او پذيرفت.  

به طور حتم استخاره ) گاه خداوند برايت خير خواست تصميمت را بگيرهر: (و اما روايت
کند، البته اگر  می ءاش عطا خاره خيری است که خداوند به بندهو است. باشد میاز مصاديقش 

  .مشا ايمان داشته باشيد

:معجزه  
ن قطعاً يک اي  ههست، بدان ک در مورد آن چه که برای اظهار قرب حضرت زهراء 

اما . مرتبط است  یبا امام مهد  امحد احلسن سيددهد  میمعجزه است که نشان 
های  ا امکان دارد که از راهيقی به خدبرای مؤمنين حق ؛اطمينان از صحت اين موضع ی همسأل

                                                
  .۲۰۳ص: نعمانی -الغيبة  -٢٩٣



 ى هدممام انصار اانتشارات  ..................................................................................................... ٢٣٠

 

، مثالً در کنار مکان تعيين شده دعايی بکنند و يا از خدای زيادی اطمينان حاصل کنند
  .خبواهند تا برايشان روشن کند )سبحان و تعالی(

شود، به ناچار محل  میآشکار  و اما رواياتی که از خالل آن مکان قرب حضرت فاطمه 
  .قطعی است که قرب ايشان برای حکمتی پنهان مباند شود، زيرا از امور میبر تقيه 

  :تر است امر آنان از خورشيد هم روشن
اما کسی که  ؛های سليم يد هم روشن تر است، ولی برای قلباز خورش بله امر ايشان 

  .خورد میبيند، بلکه در ظلمات تلو تلو  یها سوار شود اصالً خورشيد را من خواهد بر شبهه می
کند، در  میمدعيان کاذب، فقر و نداشنت دليل شرعی، بطالنشان را آشکار اما در مورد 
کند و اين را به جز معاندين  میدعوت  به سوی امام مهدی  امحد احلسنحالی که سيد 

او خودش را معرفی کرده، جزئی از دعوتش برای پدرش  که اينولی . تواند انکار کند یکسی من
های خداست تا ارتباط و اتصالش با  ت کند که حجتی از حجتا دليل اثبااست، زيرا او بايد ب

 ی هکنند بلکه طبق فرمود یاما دروغگويان به امام دعوت من. را اثبات منايد امام مهدی 
بايد به امر اول متسک کرد، بدانيد  که اينو اما . خوانند میروايات، فقط ديگران را به خودشان 

 هزديد مشا را ب می کوتاهی کرديد و اگر به آن چنگ که مشا به آن متسک نکرديد و در آن
های  زنی بود نه گمانه امر اول، کالم اهل بيت  ی هکرد، زيرا از مجل میمانی هدايت ي 

  .های ناقص مشا عقل
به هيچ وجه در دعوت يمانيه وجود ندارد، اما ) کمياب(و نادر ) خالف قاعده(و اما شاذّ 

  .م استمتأسفانه عاقل در اين زمانه ک
مؤمنين از خداوند طلب آمرزش  ی هگويم در حالی که برای خود و مه میاين کالم را 

) ائمه و مهديين(حممد و آلش  ؛گويم که ما را به واليت پاکان میمنايم و خدا را سپاس  می
شان  خواهيم که ما را بر واليت ايشان ثابت گرداند و قائم میهدايت فرمود، و از خدای تعالی 

  . زمين قدرت و مکنت دهد را در

  و احلمد رب العاملین
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