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و آل حممد األئمة و املهديني و  احلمد  رب العاملني، و صلی ا علی حممد و
  ًاسلم تسليم

  
  : م بهيتقد
  

  ...سالم و درود خداوند بر تو و بر مهه آنان ،ای فرزند پاکان به تو
انی که تاریخ بشرّیت آنان را يمبتال گشته ای، به شرترین طاغوت ای که به تو

  ...شناخته،
یان و متکربترین گو دروغگرترین  بزرگرتین ظاملان و حیله

  ...شانک گردن
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  هللا رب العاملين و احلمد

   .و سلم تسليماً و املهديين ةئمو صلی اهللا علی حممد و آل حممد األ
  :مقدمه

آن هنگام که  باشی، می  راست گفتی، جامن به فدايت و تو صادق و فرزند صادقان
او  به سویگرفتار شد و ) اهللا هلعن( به معاويه بن هند  علی امير املؤمنينمهانا : (فرمودی
 گونه مهانام  ار شدهو من امروز گرفت ،داد که شتر نر را از ماده تشخيص منی آوردروی قومی 

و قومی آنان  .)لع( مبتال شد، اما با هفتاد معاويه  طالب ابیعلی بن  امير املؤمنينکه پدرم 
چه  طلبم بر آن دانند و از خداوند ياری می نر و ماده را منی که فرق بين شترکنند  را تبعيت می
  . )کنند توصيف می

با سالح کذب و افترا و تان مبارزه کرد تا   طالب ابیمهانا معاويه با جدت علی بن 
درود خداوند بر او بال نسبت ايشان و (خواند  ر کردند که علی مناز منیحدی که اهل شام باو

بندند و هزاران نفر از آنان پيروی  معاويه هستند که بر تو افترا می و امروز آنان هفتاد .)باد
کنند زمانی که چيزی نيافتند که با آن،  کرده و با تو با سالح کذب و افترا و تان مبارزه می

  .را رد کنند شان کردی، داليل نورانی آشکاری که تقديم
  .خدا ما را کفايت کند و او نيکو وکيل و کارساز استتنها انا هللا و انا اليه راجعون و 

به نام شروين از ايران  فارسی زبانفردی ی است که اتهای از سؤاالت و شب اين جمموعه
آن را به زبان عربی ترمجه کرده است، ) خدا حفظش کند( مطرح کرده است و يکی از انصار

 ها آناز پيش به   امحد احلسنسيد اغلب سؤاالت، سست و ضعيف بوده و  که اينرغم  علی
اند؛  ها پرداخته ه و منتشر کردند، به تفصيل به آنچه نوشت اند و برادران انصار در آن پاسخ داده

 _گويی و اختصار مخل  به دور از اطناب و درازه_ پس خداوند خواست تا اين جواب را
چه  جاهل و قليل العلم و عمل، لطف منود تا از آن ی دهبر اين بن چه که خداوند بنويسم و در آن

گرفته ايشان، دريافت  و انصار عامل و با فضيلت و پيشی  امحد احلسنسيد که از کالم 
و هر  گر پرسشآن به  به وسيلهدارم که  آورم و از خداوند متعال مسئلت میکردم را، گرد 

ر و تقصير، طلب قصو به خاطرو از خداوند  ؛سود برساند ،سدر کس که جواب به او می
خواهم، اما اين  ا به سبب کثرت پوزش طلبی، عذر میکنم و از خليفه خد مغفرت و آمرزش می

  . حال من است و تو از آن آگاهی و من به قصور و کوتاهی خود اقرار دارم
 توفیق مغربی: گناهکار مقصر
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  .رب العاملين احلمد هللاو ، بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

توسط کاربر سايت به نام شروين از ايران در تاالر رمسی  اصل اين مشارکت: مالحظه
  امحد احلسنسيد ،  پيروان يمانی آل حممد  گفتگوی فارسی انصار امام مهدی

   :ارسال شده است
 

 .شروين :)مستعار( نام
 .ايران: یئمکان جغرافيا

اوايل ... ام کردهست که در مورد مشا مطالعه  طوالنی بنده مدت نسبتاً: آقای امحد امساعيل
کردم بيشتر متقاعد شدم که در دعوت مشا قدر بيشتر مطالعه  امر به مشا متايل داشتم اما هر

با روش خودتان استخاره  که اينمن مجله ... نکات مبهم و بلکه نپذيرفتنی بسياری وجود دارد
مشا صادق  که ايندر  ام ديدهچندين بار خواب  که اينو بارها در تکذيب مشا آمده و يا  ام کرده

بسياری از آنان جز کذب و دروغ ام و از  زيادی انصار مشا را مد نظر داشتهمدت . نيستيد
که رفتار پيروان يک فرد را دليل خوبی برای  یئجا آنحال از  با اين .ام تقوايی نديده بی پراکنی و

از خود مشا دارم تا پرونده اين حتقيق را ببندم و اميدوارم  سؤالدامن چند  ارزيابی خود آن فرد منی
  .را به بنده ارائه کنيد ها آنپاسخ 
 

که لفظ قائم اشاره  ايد گرفتهو نتيجه  ايد کردهمشا در معرفی خودتان به چند حديث اشاره  - ۱
مشا را قائم آل  ،پيروان مشا .ايم را پذيرفته جا اينيم تا فرض کن ،بوبسيار خ .نفر دارد به دو

کند  که شرق و غرب عامل را از عدل و داد پر می دانند يعنی مهان کسی حممد به معنی خاص می
ايد يا  خود مشا هم بر مهين عقيده آيا. کنند فقط مشا را قائم آل حممد معرفی میکم کم  و اساساً

  ؟ يدئجو تار برخی از انصار خود بيزاری میاز رف
 

اما يک نکته  ام نبودهاهل تقليد  اعتقادی ندارم و اصوالً ءبنده به اکثر فقها که اينبا توجه به  - ۲
چرا پيکان تيز اسلحه مشا  که اينکند و آن  در رفتار مشا هست که بسيار توجه بنده را جلب می

بدتر علمای اهل سنت  که حالیخص فقهای شيعه است در و باأل ءبيشتر و يا اغلب متوجه فقها
خيلی  چرا رفتار مشا نسبت به آل صهيون که اينتر  ال اساسیؤو س ،ز نيستندنباشند تر ني
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و  اين دسته يعنی آل صهيون در ظلم که اينبه نظرتان با توجه به ؟ تر است تر و دوستانه متعادل
  ؟ تر نيستند اين برخورد مشا عجيب نيست جلوتر نباشند عقبفقهاء ستم از 

 

تر نشان دادن مشا از حضرت حجت دارند  رنگ رپيروان مشا سعی در پ که اينعلت  - ۳
ست که قرار است برای بيعت گرفنت برای حضرت  و اين دعوت چگونه دعوتی ؟چيست

جايی برای حضرت حجت باقی  د که عمالًنده رنگ نشان می رقدر مشا را پ نآحجت باشد اما 
مشا از اين موضوع  آيا .دهند مشا تطبيق مینگذاشته و حتی اکثر القاب حضرت حجت را هم بر 

  ؟ کنيد مورد اعالم برائت می از رفتار برخی از انصار در اين که اينباخربيد و يا 
 

  ؟ خود مشا هم بر مهين باوريد آياکنند  رض معرفی میاأل ةمشا را داب ،پيروان مشا - ۴
 

هايی را که معتقديد در  ممکن است يکی از سوره... کم شده است قرآنمشا معتقديد از  - ۵
  ؟ ارائه دهيد بوده و حذف شده لطفاً قرآن

 

مشا بر اين  آياشود  ی به نام مشا سر داده میآمسانگويند ندای  برخی از پيروان مشا می - ۶
  ؟ متفاوت است ها آنايد يا نظرتان با  عقيده
 

نام سفيانی را معرفی فرماييد با حضرت در ارتباطيد ممکن است  مشا می که اينبا توجه به  - ۷
  ؟ کنيد تا وقتی خروج کرد سندی بر حقانيت مشا باشد

 

برای مشا امکان دارد حل يکی از مسائل حل نشده در علوم را از مشا بپرسم چون  آيا - ۸
قدر علم داشته باشد که علوم مادی بشر در برابر علم او هيچ نيست حتی  نآجانشين امام بايد 

هم عرفای اخير بود و سواد چندانی نداشت  زی اخياط که يکعلی  رجب آقایشخصی مثل 
مشا خود را جانشين امام و  که اينبا توجه به  ،مغناطيس بوداالت سخت الکتروؤقادر به حل س

االت مشکل علوم ؤاز مشا توقع داشته باشم بتوانيد س که ايندانيد پس  اولين مهديين و مقربين می
قادريد حلی برای فرض زتای ريمان  آيااين است  سؤال. جايی نيست را پاسخ دهيد توقع بی

  ؟ ارائه دهيد
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  .بيشتری ندارم سؤالبنده 
 

جواب ندهند و فقط خود آقای امحد  ت مطلقاًسؤاالکدام از انصار به اين  خواهشمندم هيچ**
 **امساعيل جواب دهند

  السالم علی من اتبع اهلدی  و
  

   :پاسخ
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
و املهديين و سلم تسليماً  ةئمصلی اهللا علی حممد و آل حممد األ رب العاملين و احلمد هللاو 
  .کثيراً

پاسخ  چه که در مقدمه مشارکت آمده، اعم از شبهات و افترا، اهللا ابتدا به آن ان شاء
  .يکی پس از ديگری خواهم پرداخت خواهم داد، سپس به سؤاالت

  :پاسخ به مقدمه مشارکت -١
  :پاسخ به متهم منودن انصار. ١.١

آنان جز کذب و  و از بسياری از ام داشتهمدت زيادی انصار مشا را مد نظر (: مشا  هگفت 
که رفتار پيروان يک فرد را دليل  يیجا آنحال از  با اين. ام ديدهتقوايی ن دروغ پراکنی و بی

از خود مشا دارم تا پرونده اين حتقيق را  سؤالدامن چند  خوبی برای ارزيابی خود آن فرد منی
  .)را به بنده ارائه کنيد ها آنببندم و اميدوارم پاسخ 

هستند، ما هيچ چيزی جز خير و برکت از   اگر مقصودت از انصار، انصار امام مهدی
 آنان نديديم و بسياری از آنان صاحب اخالق عالی، و عبادت کننده، اهل نسک بوده و شب

 کنند و مرتکب و خدا را عصيان منی ،کنند میداری سپری  را به عبادت و روزها را با روزه
و به خداوند و مهه انبياء و رسوالنش  ،کنند میشوند و امر به معروف و ی از منکر  منی ءفحشا

غيب و و مالئکه و عامل ) و تورات و اجنيل قرآن(اند  ی که انبياء با خود آوردهآمسانب و متام کت
مردم را برای ايمان به خداوند و حاکميت او بر  .دو قيامت صغری و کربی ايمان و يقين دارند
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 پايبند  و کالم اهل بيت قرآنو به  ،کنند میدعوت   وصيت رسول اهللا بهزمين و 
، پس شود میبه معنای عدم التزام به تقوا و احنراف تلقی  مشانزد ) کارها( پس اگر اين ،هستند

به معنای کذب و تدليس و  مشاو اگر اين امور نزد ! ؟هدايت و راه راست چگونه خواهد بود
   !؟حقانيت چگونه خواهد بودکتمان عيب است پس صدق و 

حق برايشان  که ايناز مجله علمای معروف بودند و بعد از  ءبيشتر اين انصار، پيروان علما
به حق ايمان آوردند و با  که اين به خاطرآنان فقط  آياپس  ،آشکار شد از آن تبعيت کردند

مورد اام و افترا و  گونه ايندليلی که خداوند به آن راضی است، شايسته اين هستند که 
  !؟تکذيب و زور قرار گيرند

، کنند سپس اگر رفتار و کردار پيروان را دليلی بر صدق يا کذب کسی که از او تبعيت می
به افترا و کذب و تان بر انصار پرداختی، پس اين امر بر سفاهت داللت  اين بينی، با وجود منی
  !کند می

  

  :و سالح تکذیب کننده با آن دو رؤیااستخاره و . ۱.۲
  :استخاره در دین اهلی.۱.۲.۲

  .)و بارها در تکذيب مشا آمده ام کردهبا روش خودتان استخاره  که اينمن مجله (: مشاگفته 
هنگامی که  که اينو به به استخاره ايمان داشته باشی  مشافرض بر اين است که اگر  

کردی و اين به عنوان  کنی، استخاره را تکرار منی گيری، از خداوند طلب می استخاره می
که استخاره را  جا آنايمان داشتی، و از  رؤيااگر به  چنين هم .مشاآگاهی است برای بيان حال 

 های متعددی ديدی،رؤياو بر حسب گمان خودت  - که خود گفتی گونه مهان -تکرار کردی 
را اجابت کرده و پاسخت داد،  مشاچه که خدا  آنال کردی پس چرا به ؤاز او س و اگر واقعاً
  ؟ عمل نکردی

و آن  ،که آن را بيان خواهيم کرد گونه مهان ،خدا که آن کذبی رسوا شده استه ب ،بلکه
اين سطرها و با دليل بيان  ی و من در ادامه ؛پس مهراهی کن. است انکار کنندگان غيب سالح

  .ای و يقيناً افترا بسته خواهم کرد که چگونه قطعاً
استخاره يعنی، سؤال کردن از خداوند متعال و در نتيجه ناگزير بايد شروطی باشد و از اين 
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  : اقل ها حد شرط
ترجيح ندهی بلکه در نفس خود، دو امر را مساوی قرار در نفس خود هيچ امری را : اول[
  .دهی

گونه رد و  هيچ کامل باشی و در نفس خود نبايد به طورپذيرش پاسخ خداوند  ۀآماد: دوم
  .، جای گرفته باشدشود میای برای پاسخی که به تو داده  عدم قبول و مناقشه

پاسخ بپذيری و آن را نعمت بزرگ خداوند بدانی که با تو سخن گفت و به  که اين: سوم
  .تو پاسخ داد

خدا را  واقعاً] گفته شود[ باشند تا ، از ضروريات استخاره میحد اقلان اين سه مورد به عنو
شخصی بيايد و نسبت به پذيرش جواب خدا در ترديد باشد،  که ايناما . ای استخاره کرده

پس حق است . استخاره بداند منزلهداده، به  اجنامچه را که خودش  آنسپس استخاره بگيرد و 
سوايی عجب ر که چنين شخصی شايد خداوند کريم به او نعمت داده و پاسخش را بدهد، اما

، و اين شخص خود راضی نيست که کسی با وی مشورت است برای اين شخص و امثالش
کند سپس خالف مشورت وی عمل کند و گويا با وی مشورت کرده تا خالف گفتارش را 

قسم که اين  به خدا ؟شود میاين فعل با خدای سبحان راضی  اجنامدهد، پس چگونه به  اجنام
ه خباثت سر زده از امر عظيم و جسارت بزرگ بر خداوند سبحان است و با وجود اين مه

  )١(.]کند مردم، خداوند مهواره با رمحت و رأفت با آنان رفتار می
تشخیص و شناخت حجت خدا  استخاره در دین اهلی به عنوان راهی است برای .۱.۲.۲

  :بر خلق
شيعيان  بسياری رواياتنسبت به امر استخاره اهتمام شديدی ورزيدند و در   اهل بيت

مشاری وارد شده است، و  بی رواياتخود را به مست آن سوق دادند، و در باب تشويق به آن 
   :مقدس رواياتاين مثالی است از اين 

  : ) امام صادق( از ابی عبد اهللا
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   .)اهللا ما استخار اهللا تعاىل مسلم اال خار اهللا له البتةواستخر اهللا فو صل ركعتني(
و خدا را استخاره کن، به خدا سوگند هيچ مسلماىن خدا را  دو ركعت مناز خبوان(

  )٢(.)خداوند برای وی اختيار کرد استخاره نکرد، مگر اين كه قطعاً
  
ما : مث قال. قرآنستخاره کما نتعلم السورة من الکنا نتعلم اإل: (فرمود،  ابی عبد اهللا از 
   )٣(.)جنيب وقعت ياذا استخرت علی ا ابايل
: سپس فرمود. گرفتيم گرفتيم، فرا می را ياد می قرآنای از  كه سوره گونه مهاناستخاره را (

  ).کند که اگر استخاره گرفتم بر چه وجهی بيايد منی یو برای من فرق
  

روايت   معرفت حجت خدا ۀدر مورد ی از استخاره دربار  و هرگز از ايشان
 ، کدامين دليل اين شيوه و روشی که اهل بيتپس معاندين و خمالفان با . نشده است

   !؟شوند اند، منکر می به سوی آن سوق دادهشيعيان خود را 
و ! ؟او طلب نصيحت کرده است، فريب دهد عاقالنه است که خداوند کسی را که از آيا

پاسخ  ...و.. .و ...ش وا يا او به کسی که از وی طلب نصيحت کرده، را در سفرش و روزی
  !؟پاسخ ندهد )حجت خداوند( سپس او را در شناخت مصداق حجت خويشدهد، 
ها را  که آن گونه اينبا باطل فريب دهد، جايز است، خداوند سبحان بندگان خود را  آياو 

استخاره  )استفاده از( را در ها آنبه استخاره سوق دهد ولی  خويش  های حجتبه زبان 
و پاک و منزه و رفيع و بلند مرتبه است از اين ! حاشا !؟اهللا ی نکند ةبرای شناخت خليف

   .عمل
مجال يکی از بزرگان شيعه از طريق استخاره، به امامت امام بلکه روايت شده که صفوان 

  : پيدا کرده است يقين  رضا
اي علي ( شيء قطعت علی علي أيب: یقلت لصفوان بن حيي: (عن علي بن معاذ انه قال

  )٤(.)قطعت عليهو) عليه( استخرتودعوت اهللا وصليت : قال ؟)الرضا 
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يعنی ( با چه چيزی در مورد امامت علی(: به صفوان بن يحيی گفتم: گويد علی بن معاذ می
کردم و استخاره  ءمناز خواندم و دعا: گفت؟ حاصل کردی يقين) علی بن موسی الرضا 

  .)تم و به يقين رسيدمگرف
روايت شده   ائمهاز   مهدی امام استخاره در خصوص امر هتشويق ب که اين کما

  : آمده است؛ در روايتی که شيخ نعمانی نقل کرده است،
 ي، عن جده احلسين بن علابيهعن ، د حدثنا جعفر بن حمم: (قال عن سليمان بن بالل،

، جاء رجل الی امير املؤمنين : قال؟ مبهديکم هذايا امير املؤمنين، نبئنا : ، فقال له...... 
أوصلکم أوسعکم کهفاً، واکثرکم علماً، و: ، فقالمث رجع إلی صفة املهدي : إلی أن قال

ال تنثن عزم وفإن خار اهللا لک فا. امجع به مشل األمةمن الغمة و جاًرمحاً، اللهم فاجعل بعثه خرو
شوقاً إلی  - صدرهأومأ بيده إلی و-ال جتوزن عنه إن هديت اليه، هاهعنه إن وقفت له، و

  )٥(.)رؤيته
  ز پدرش از جدش از حسين بن علیا  جعفر بن حممد(: گويد سليمان بن بالل می

 امير املؤمنينای : آمد و به او گفت  امير املؤمنين به سویمردی : کند که فرمودند مینقل 
دهى به  او در پناهآستانه : )فرمايد میکه  جا آنتا ( ....؟ ما را از اين مهديتان با خرب کنيد

تر، و علم و دانش آن حضرت از مهه زيادتر است و از مهه مردم  ها وسيع پناهان از مهه آستانه ىب
خبش مهه  پايانپروردگارا بعثت او را  .منايد با خويشاوندان توجه مى بيشتر به صله ارحام و پيوند

از پس اگر . او به يگانگى مبدل فرما به وسيلهها قرار بده و تفرق و پراکندگى امت را  اندوه
 ، بر آن عزيمت کن و اگر در آن موفق شوی نسبت به آن سستی مکنخداوند استخاره کردی

_ و با دست خويش به سينه خود اشاره کرد _ مگير اگر به وی هدايت يافتی، و از او پيشی 
  .)به نشانه اشتياق برای ديدارش

  

  :دلیلی بر تشخیص حجت خدا است، روایاتو  قرآندر " رؤیا" ۱.۳
مشا  که ايندر  ام ديدهچندين بار خواب  که اينبارها در تکذيب مشا آمده و يا (: مشاگفته 
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   .)صادق نيستيد
خالفت خدا بر زمين، امری است  دهبه عنوان دليلی بر تشخيص مصداق عقي رؤيابدان که 

را طريقی  رؤياپيامرب معصوم،   آن را بيان کرده است، و اين يعقوب قرآنکه خداوند در 
 ش يوسفا برای معرفت و شناخت صاحب حق و خليفه خدا و حجت او بعد از خود و وصی

 به عنوان طريق معرفت و شناخت خليفه خدا بر  رؤياداند و اين عمل يعنی دانسنت  می
و  ها حکايتبدان اقرار شده است و بدان تشويق منوده و آن را ترين  قرآنزمين توسط 

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك : فرمايد میناميده است، خداوند  ها ناداست
إِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد عشر *  وإِن كُنت من قَبله لَمن الْغافلني قرآنهذَا الْ

 يناجِدي سل مهتأَير رالْقَمو سمالشا وكَبواْ  *كَويدكفَي كتولَى إِخع اكيؤر صقْصالَ ت ينا بقَالَ ي
 ودع انِإلنسطَانَ ليا إِنَّ الشدكَي لَك بِنيم*  يثادأْوِيلِ اَألحن تم كلِّمعيو كبر بِيكتجي ككَذَلو

 ربك عليم ويتم نِعمته علَيك وعلَى آلِ يعقُوب كَما أَتمها علَى أَبويك من قَبلُ إِبراهيم وإِسحاق إِنَّ
يمكح.)كه به تو وحى كردمي بر تو حكايت  قرآنرا به موجب اين  ما نيكوترين سرگذشت

زماىن را كه يوسف به پدرش ] ياد كن[ * خربان بودى پيش از آن از ىب كنيم و تو قطعاً مى
براى من ] ها آن[ديدم  .يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم] در خواب[گفت اى پدر من 

حكايت مكن كه   را براى برادرانت بتخوا ،من کگفت اى پسر] يعقوب[ *كنند  سجده مى
و اين چنني  *انديشند زيرا شيطان براى آدمى دمشىن آشكار است  براى تو نرينگى مى

آموزد و نعمتش را بر تو و بر  ها به تو مى گزيند و از تعبري خواب پروردگارت تو را برمى
سحاق متام كرد در بر پدران تو ابراهيم و ا كند مهان گونه كه قبالً خاندان يعقوب متام مى

  )٦(.)حقيقت پروردگار تو داناى حكيم است
وكَذَلك يجتبِيك ربك ويعلِّمك من تأْوِيلِ اَألحاديث ويتم :  يعقوب دهپس اگر فرمو

إِبراهيم وإِسحاق إِنَّ ربك عليم نِعمته علَيك وعلَى آلِ يعقُوب كَما أَتمها علَى أَبويك من قَبلُ 
يمكح. ) آموزد و  ها به تو مى گزيند و از تعبري خواب برمىو اين چنني پروردگارت تو را

بر پدران تو ابراهيم و  كند مهان گونه كه قبالً نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب متام مى
خداوند آن را  باطل بود، قطعاً .)حكيم استاسحاق متام كرد در حقيقت پروردگار تو داناى 
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ساخت، بلکه خداوند سبحان نيز بدان اقرار کرده و آن  رد و بطالنش را آشکار میک انکار می
  .ناميد )نيكوترين سرگذشت ،احسن القصص(را 

 رضا ديد و گواه بر امامت امام  رؤياکه   اين امر با امام موسی بن جعفر چنين هم
  : ، تکرار شدبودبعد از ايشان 

عبد اهللا، عن ايب  عن احلسن بن موسی اخلشاب، عن علي بن اسباط، عن احلسين مولی ايب
 لقينا ابا عبد اهللا : (احلکم، عن عبد اهللا بن ابراهيم اجلعفري، عن يزيد بن سليط الزيدي، قال

واملوت ال يعری احد منه  ئمة املطهرونامي انتم األبأيب انت و: يف مکة وحنن مجاعة، فقلت له
أشار إلی ابنه و-هذا سيدهمو نعم، هؤالء ولدي: لی من يخلفين، فقال يلايل شيئاً أالقيه فأحدث إ

املعرفة مبا يحتاج الناس إليه فيما اختلفوا فيه وفيه العلم واحلکم والفهم والسخاء و - موسی 
بأيب : بعد فقلت له ابا احلسن يعين موسی بن جعفر  مث لقيت: قال يزيدو ...من أمر دينهم

يف زمن ليس  کان أيب : فقال: مبثل ما أخربين به أبوک، قال إين أريد أن ختربين اميانت و
ک يا ابا اخرب: فضحک، مث قال: من يرضی منک ذا فعليه لعنة اهللا، قال: فقلت: قال يزيد. مثله

صييت افردته بوعمارة اين خرجت من منزيل فأوصيت يف الظاهر الی بين فاشرکتهم مع ابين علي و
 ءيف وعصامع خامت وسمعه و  امير املؤمنينيف املنام و لقد رأيت رسول اهللا بالباطن و

اما السيف ، و)جلعز و(العمامة فسلطان اهللا تعالی اما : ما هذا، فقال: فقلت لهوکتاب وعمامة، 
مور، مث قال واما اخلامت فجامع هذه األ ،)ز وجلع(فنور اهللا  ، واما الکتاب)عز وجل(فعزة اهللا 

د، اا وديعة عندک فال خترب ييز يا :مث قال ،قال .ابنک واألمر يخرج الی علي: رسول اهللا 
ان سئلت عن دقاً، وال تکفر نعم اهللا تعالی وو صاعبداً امتحن اهللا قلبه لاليمان أ ا اال عاقالً او

 قال اهللاو ،أَهلها  إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِىل :الشهادة فأدها، فان اهللا تعالی يقول
اهللا ما کنت ألفعل هذا و: فقلت ،و من أَظْلَم ممن كَتم شهادةً عنده من اللَّه :)جلعز و(

  .أبدا
ينظر بنور  علي ابنك الذي: ، فقالمث وصفه يل رسول اهللا : احلسن  أبو قال مث: قال

وما علما و ملئ حكماً اهللا ويسمع بتفهيمه وينطق حبكمته يصيب وال خيطئ ويعلم وال جيهل وقد
سفرك فأصلح أمرك وأفرغ مما أردت  ء كان مل يكن فإذا رجعت منأقل مقامك معه، إمنا هو شي

 يا: مث قال .وأشهد اهللا عليهم مجيعا وكفى باهللا شهيدا فإنك منتقل عنه وجماور غريه، فامجع ولدك
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احلسني  بن علي ومسي طالب  أيب بن علي مسي ابين وعلي السنة هذه يف أؤخذ إين يزيد،
األول وعلمه ونصره وردائه، وليس له أن يتكلم إال بعد هارون بأربع سنني،  ، أعطي فهم

  )٧(.)أربع سنني فاسأله عما شئت جييبك إن شاء اهللا تعاىل فإذا مضت
عبد از ابی حکم از  عبد اهللاحسن بن موسی خشاب از علی بن اسباط از حسين مولی ابی 

در : کنندکه يزيد بن سليط زيدى گفت میبن ابراهيم جعفری از يزيد بن سليط زيدی نقل  اهللا
و مادرم فدايت، مشا  رسيدمي، عرض كردم پدر راه مكه با گروهى خدمت حضرت صادق 

شناخنت امام بعد ه اد هستيد هيچ كس را از مرگ گريزى نيست مرا مفتخر ب کپيشوايان پا
ند اين ا خوب اينها فرزندان من بسيار(: فرمود. بازماندگان خود سفارش كنمه از خود بنما تا ب

و معرفت است  کاو گنجينه علم و در. ..است ها آنسرور ) موسى بن جعفر منوده اشاره ب(
چه مردم نياز داشته باشند و در اختالفات ديىن او داراى امتياز حسن خلق و خوش  در مورد آن

امتياز ديگرى است كه از  کمعاشرتى است و يكى از درهاى بني مردم و خداست، در او ي
 .مهه اينها تر است

آيد فريادرس و پناه اين  وجود مىه فرمود از او ب؟ آقا بفرمائيد آن امتياز چيست: پدرم گفت
و حكمت، ترين فرزندى است كه سبب جلوگريى از  کامت و گنجينه علم و نور و در

به خدا . شود گردد باعث احتاد و اجتماع مى یاو رفع م به وسيلهشود و اختالف  خونريزى مى
شوند سبب  میها امين  زده كند و وحشت پوشاند و گرسنگان را سري می او برهنگان را می وسيله

گردد ترين موجودى است كه خداوند فاميل او را قبل از بالغ شدن او بشارت  نزول باران می
گوى متام مسائل  رهنماى مردم است سخنش حكمت و خاموشى او علم است، جواب. دهد یم

بلى  :فرمود ؟بعد از خود فرزندى خواهد داشتآقا مگر : پدرم گفت ،اختالىف مردم است
رسيده  يزيد گفت بعدها خدمت موسى بن جعفر . دنباله سخن خود را قطع منودديگر 
پدر و مادرم فدايت مايلم مهان طور كه پدرت از جانشني خود مرا مطلع منود مشا نيز مرا : گفتم

لعنت خدا بر : گفتم. رم مثل حاال نبودزمان پد: فرمود .شناسائى جانشني بگرداىنه مفتخر ب
ابو عماره وقىت : امام خنديد سپس فرمود .مهني مقدار از فرمايش مشا قانع شوده كسى باد كه ب

را با فرزندم علی  ها آنمنودم و  از منزل خود خارج شدم در ظاهر وصيت به متام فرزندامن
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را  و امري املؤمنني  اکرم پيغمرب . كردم وىل وصيت امامت را پنهاىن با او كردم کشري
 ،اى داشتند دست خود انگشترى با مششري و عصا و كتاب و عمامهدر خواب ديدم كه در 
عمامه سلطنت خداست و مششري عزت او، اما كتاب نور : فرمود؟ عرض كردم اينها چيست

  ...خداى بزرگ است، عصا نريوى خداست، انگشتر جمموع اين امور است
فرمود يزيد اين  نه مبعد ب. امامت متعلق به فرزندت على است :سپس پيامرب اكرم فرمود

هر كس كه رسيدى بگوئى مگر ه گذارم مبادا ب یعنوان امانت در اختيار تو مه را ب جريان
كفران نعمت خدا را  ،اد باشد کزيور عقل يا مؤمىن آزموده يا شخصى پاه كسى كه آراسته ب

كرمي  قرآنمطلب خواستند گواهى بده خداوند در گواه بر اين  به عنوانرا و نكىن اگر ت
باز  ).دهد که امانات را به صاحبانشان باز گردانيد میخداوند مشا را دستور ( :فرمايد یم
چه کسی، از آن کسی که شهادتی از جانب خداوند نزد خود دارد و آن را کتمان ( :فرمايد یم

  ).؟کارتر است کند، ستم
شروع كرد به تعريف پيغمرب اكرم : فرمود. كنم یهرگز چنني كارى من به خداعرض كردم 

ه ب كند و یم کبيند و به راهنمائى او در نور خدا مىه فرزندت على ب: كردن از فرزندم و فرمود
اى از  عامل است از ناداىن فاصله دارد گنجينه ؛زند یگويد اشتباهى از او سر من یعلم خدا سخن م

وقىت از اين سفر اى نيست،  زودى از او جدا خواهى شد چارهه دانش و داورى است تو ب
سراى ديگر ه ده كه از دنيا خواهى رفت و ب اجناممايلى   برگشىت خود را آماده كن و هر چه

  .بگري خدا كاىف است ها آنروى، فرزندانت را مجع كن و خدا را گواه بر  یم
لب و على بن گريند پسرم على كه هم نام با على بن اىب طا یيزيد مرا امسال م :فرمود

و دانش على و نصرت و رداى او است و نبايد تا چهار سال پس از  کداراى در احلسني است
 ءشا از او بپرس جوابت را ان خواهی میهارون الرشيد سخن بگويد بعد از چهار سال هر چه 

  ). اللَّه خواهد داد
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از جانب شخص  رؤیاکند؛ زیرا  مییعقوب اقرار  کاربه  قرآن آیا: یک شبهه و جواب آن. ۱.۴
  ؟بود) یوسف( معصوم

حق است؛ زيرا آنان   ی امام موسیرؤياا ي  ی يوسف نبیرؤياکسی که بگويد 
را به ) برای مصداق خليفه اهلی رؤياراه شناخت بودن ( مطلب معصوم هستند، پس چگونه اين

  ؟ ی غير معصوم تعميم داديدرؤيا
احتجاج کرديم و در حالی که او پيامرب است، ) يعقوب(ما به فعل معصوم : گويم پس می

ه عنوان راهی برای تشخيص خليفه خدا احتجاج ب  توسط ايشان رؤيايعنی ما به دانسنت 
  .کند منیسازد و وارد باطل  یو معصوم مردم را از حق خارج من !رؤياد کرديم و نه به خو

و   فعل يعقوب که اينبه اين عمل، احتجاج کرديم، به دليل  قرآنبه اقرار  چنين همو 
به عنوان دليل توسط وی را حکايت کرده و اين داستان را در آغاز سوره مورد  رؤيادانسنت 
ما ( ،نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ: فرمايد میقرار داد، خداوند و ستايش مدح 

پس  .)كنيم كه به تو وحى كردمي بر تو حكايت مى قرآننيكوترين سرگذشت را به موجب اين 
 منزه استو  بود میبود، مدح اين فعل يا حد اقل امهال آن، فريب دادن به باطل  یاگر باطل م

 گول زند، پس آشکار شد که فعل يعقوبيا بندگان خود را فريب دهد و  که خداوند سبحان
  چ قيمت و اعتباری برای کريم از حمکمات است و هي قرآنحق و يقين بوده و اين امر در

  .باشد، نيست قرآنيی که خمالف نص حمکم و آشکار أهر گونه ر
  

۱.۵.اقرار رسول ا   باشد میتشخیص حجت خدا  راهوسیله ایمان و  رؤیا که اینبه:  
؛ زيرا ايمان باشد میراهی برای هدايت و ايمان  رؤيااند که  قرار کردها اهللا رسول 

 به خاطرو به آن اقرار کردند و آن  پذيرفته )که معصوم نيست( خالد بن سعيد بن عاص اموی
و آن داستان مشهوری نزد اهل سنت و  را در آن ديده بود،) پيامرب( يشانوليد ا يی بود کهرؤيا

  )٨(.باشد میشيعه 

  : کند خالصه در کتاب خود فوائد رجاليه نقل می به صورتو اين قصه را سيد حبر العلوم 

                                                
  .٣٢۵ص ٢، و فوائد الرجالية سيد حبر العلوم ج٩۴ص  ۴ج شود به کتاب طبقات بن سعد مراجعهبرای مثال  -٨
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گامان و متمسکين به  ابو سعيد از جنبای بنی اميه، از خنستين پيش: خالد بن سعيد بن عاص(
آتشی  ديد که رؤيابود و علت اسالم آوردنش اين بود که او در عامل   امير املؤمنينواليت 

آيد و  می اهللا خواست او را در آن بيندازد، اما ناگهان رسول  و پدرش می ،برافروخته شده
هنگامی که از خواب بيدار شده و صدق . کند ا به مست خود کشيده و از آن آتش رها میاو ر

اهللا رفت تا اسالم خويش را بر رسول  اهللا رسول  به سویخوابش را شناخت، با شتاب 
  کند و  میی خود را برای او تعريف رؤيابيند و  بکر را می در ميان راه ابو ،اردبدعرضه

  )٩(....)آمده و اسالم آوردند اهللا بکر نيز به مهراه او خدمت رسول  ابو
 رؤياا در عامل ر  اين داستان ايمان مردی است يهودی که موسی بن عمران چنين هم

. کند میرا بدو معرفی ، اهللا بيند که خليفه خدا و حجتش در آن زمان، حممد رسول  می
  : کند ناصب و غيره نقل میالبروجردی و شيخ علی يزدی حائری در کتاب خود، الزام  سيد

 اهللا جندل بن جناده بن جبير يهودی بر رسول : گويد انصاری می عبد اهللاجابر بن 
: ا در خواب ديدم که به من فرمودر عمران موسی بن  ديشبمن ... : (گفت وارد شده،
: گفتم. او متمسک شو اسالم آور و به اوصيای بعد از انبياءدست حممد خامت ه ای جندل ب
آن خداوند است که اسالم آوردم و مرا به تو هدايت  پس محد و سپاس از! مداسالم آور

  )١٠(..)..کرد
پذيرد  را می) معصوم نيست که حالیدر (ايمان خالد بن سعيد بن عاص   پس رسول اهللا

شود و با اين  و منکر آن منی کند میاقرار ) که او نيز معصوم نيست( ی شخص يهودیرؤياو به 
حقی از جانب خداوند است و راه هدايت و ايمان در دين اهلی  رؤياکند که  اقرار آشکار می

است که برای مهه خلق گشوده است، زيرا اگر سکوت در برابر چنين امری، در صورت باطل 
درود خداوند بر او و خاندنش، از ! و حاشا باشد میبودن آن، به معنای فريب دادن به باطل 

  .خارج سازد قمردم را در باطل وارد کند يا از ح که اين
  .ست که هيچ شکی در آن نيست ا حقیبه عنوان راه شناخت خليفه خد رؤياثابت شد که 

                                                
 .٣٢۵ص ٢ج سيد حبر العلوم ) عربی(الفوائد الرجالية . ٩

،الزام ۵۶۵ص ١۴ج ، جامع احديث الشيعة السيد الربوجردي ۳۰۴-٣٠۵ص ٣۶جنوار جملسی حبار األ. ١٠
  .اند اين داستان را نقل کرده نابعگر مصاحب مکيال املکارم و دي چنين هم، و ۱۷۵الناصب الشيخ اليزدي احلائری ص 
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ی خمالف از روی رؤیااستهزاء و متسخر یا ادعای دیدن : رؤیاسالح تکذیب کنندگان  ۱.۶
  .کذب و به زور

در آن  قرآنيی که يکی از معصومين يا رؤيااز جانب خداوند است و خصوصاً آن  رؤيا
ست از جانب خداوند و کالمی  ، حقیرؤياکه  اند کرده اقرار اهللا و رسول  ،متجلّی شوند

  امير املؤمنينکه از  گونه مهان گويد، سخن میاش  آن با بنده به واسطهاست که خداوند 
خواب ديدن مؤمن، مهچون کالمی است که خداوند در نزد او (: ندشده که فرمود روايت

  )١١(.)استسخن گفته 
چون استهزاء و  رفتاریايمان ندارند عموماً به  غيب های راهو  رؤياکسانی که به 

  !شوند میی خمالف متمسک رؤياشاهده يا ادعای م مشاری سبک
  

یی که ادعای رؤیااگر روایت دو شخص از ) رؤیاقض تنا( :یک شبهه و پاسخ به آن ١.٦.١
  !؟دیدن آن را دارند تناقض پیدا کرد

يا يکی از ، ها دارند تناقض پيدا کرد که ادعای ديدن آن رؤياشخص از دو اگر روايت دو 
از ! هستند گو دروغخاص يا هر دوی آنان يکی از اش که ايندو کذب هستند، يا  ها يا هررؤيا
 دهند، هايی که به حقانيت دعوت مبارک يمانی شهادت میرؤياانصاری که که  جا آن

، و اجتماعشان بر چيز دروغ گذرد میهايشان از هزاران عدد رؤياتعدادشان از صدها و تعداد 
باشند، پس  د خمتلف میئهای خمتلف و عقا اقالنه است؛ زيرا آنان از سرزمينو کذب امری غير ع

، کذاب ام ديدهيی ضد دعوت رؤيا کسی که گفته من که اينماند جز  ديگر حرفی باقی منی
تری است که هم دست های متوارؤياباشد؛ زيرا گفته او با حقيقتی يقينی، تناقض دارد و آن 

  .ها بر کذب امکان ناپذير است شدن راويان آن
  

                                                
 .۲۱۰ص  ۵۸ج  نواراألحبار  .١١
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  :)با دلیل نص یقینی رؤیاموافقت : (دلیل قطعی دیگر ٢.۶.١
های انصار دليل است؛ زيرا با دليل يقينی و غير قابل نقض، موافق هستند رؤياعالوه بر آن، 

  . است ضاللت برای شخص متمسک به آناز هر گونه  بازدارندهو آن نص تشخيصی 
فاقد شروط حجيت  که اينای، عالوه بر  کنی ديده می ءهايی که ادعارؤيااز  مشا روايتاما 

اگر آن  که ذکر کرديم روايت يک شخص در مقابل متواتر يقينی است، گونه مهاناست؛ زيرا 
  .کند را بر دليل يقينی عرضه کنيم نيز تناقض دارد و در ايت قطعاً جنبه کذب پيدا می
صدق  چه که با پس چيزی که حجيت ندارد با چيزی که حجت است، تعارض ندارد و آن

  .کذب است قطعاً، )باشددر تکذيب ( و حق و يقين، تکاذب داشته باشد
  امحد احلسنسيد لو به شکل امجالی به دليل يقينی که  و خالی از لطف نيست، و

  .، را عرضه کنيمشود میخدا شناخته حجت  تقديم کردند، بپردازيم و قانونی که با آن

  :قانون معرفت و شناخت حجت اهلی ٣.۶.١
نص ،  اهلی های حجتثابت شده است که قانون معرفت  قرآنبا دليل قطعی از  

  .باشد و دعوت به حاکميت اهللا، می علم) وصيت(
وإِذْ قَالَ ربك : جل است و عز و تعيين خليفه اهلی و نص بر او در فرموده خداوند
من يفِْسد فيها ويسفك الدماء ونحن للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها 

و چون پروردگار تو به فرشتگان ( )١٢(نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ
گمارى  گفتند آيا در آن كسى را مى] فرشتگان[گفت من در زمني جانشيىن خواهم گماشت 

و به  کنيم یتنزيه م] تو را[ما با ستايش تو  كه آنها بريزد و حال  انگيزد و خونآن فساد كه در 
  ).دانيد دامن كه مشا منى فرمود من چيزى مى .پردازمي تقديست مى

به وصيت تبديل شد آن هم به دليل وجود خليفه سابق، که به  آدم سپس نص اهلی بر 
  . د وصيت کندامر خداوند به خليفه بعد از خو

وعلَّم آدم : باشد، در اين فرموده خداوند است خليفه اهلی، داناترين می که اينو و علم 

                                                
 .۳۰: البقرة .١٢
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نيقادص مالء إِن كُنتؤاء همفَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَس كَةالَئلَى الْمع مهضرع ا ثُماء كُلَّهماَألس)و ( )١٣
را بر فرشتگان عرضه منود و فرمود اگر  ها آنسپس ،  آموختها را به آدم  نام] معاىن[مهه ] خدا[

  .)ها به من خرب دهيد گوييد از اسامى اين راست مى
، که آن را در امر از سوی يا حاکميت اهللا) خدا ابيعت ب(ردن پرچم البيعة هللا باال بو 

سويته ونفَخت فيه فَإِذَا : يابی به اطاعت از اين خليفه، در اين فرموده خدای متعال می خداوند
يناجِدس واْ لَهي فَقَعوحن رم)كردم و از روح خود در آن دميدم  خلقپس وقىت آن را ( )١٤

 يعنی حاکميت خدا و ملک اهلی بر زمين از خالل اطاعت و پيروی ).فتيداُ پيش او به سجده در
برای خدا يا حاکميت  بيعت( اين پرچمای  خليفهيابد، پس هر  از خليفه اهلی در زمين، حتقق می

و انتخاب مردم و دموکراسی، بر را در مقابل حاکميت مردم ) خدا يا ملک برای خدا
  .افرازد می

ر را با دليل د آن  امحد احلسنسيد توضيح و تفصيل بيشتری درباره اين قانون که  و
های  هايی از دعوت یکتاب روشنگر خواهی يافت، از مجله کتب انتشار يافته خويش در سايت

  .مراجعه کنيد ها آنبه لذا فرستادگان، 
  

  : امحد احلسنسيد تطبیق قانون بر . ۶.۴.١
اهلی، احتجاج کردند، پس  های حجتا قانون معرفت و شناخت ب  امحد احلسنسيد 

دارنده متمسکين  و نگه بازدارندهکه آن را حممد با نص تشخيص و آن وصيت رسول اهللا 
  .آن، از هرگونه ضاللت، تا روز قيامت توصيف کردندبه 

 : باشند می  نقل کردند، آل حممد را  و کسانی که وصيت رسول اهللا
عن مجاعة عن أيب عبد اللّه احلسني بن علي بن سفيان البزوفري عن علي بن سنان املوصلي العدل 

اخلليل عن جعفر بن أمحد املصري عن عمه احلسن بن  عن علي بن احلسني عن أمحد بن حممد بن
علي عن أبيه عن أيب عبد اللّه جعفر بن حممد عن أبيه الباقر عن أبيه ذي الثّفنات سيد العابدين عن 

يف اللّيلة الّيت قال رسول اللّه : (لقا  لشهيد عن أبيه أمري املؤمننيأبيه احلسني الزكي ا

                                                
 .۳۱: البقرة. ١٣
 . ٢٩: احلجر .١٤
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كانت فيها وفاته لعلي  :رسول اللّه  ئدواة فأمليا أبا احلسن أحضر صحيفة و  تهوصي
ر من بعدهم إثنا عشو ،يا علي إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماما: حتى انتهى إىل هذا املوضع فقال

املرتضى وأمري املؤمنني والصديق  ياًيا علي أول اإلثين عشر امام؛ مساك يف مسائه عل أنتمهديا و
أنت  يا علي ،فال تصلح هذه األمساء ألحد غريك ،املهديو املأمون األكرب والفاروق األعظم و

من طلّقتها فأنا منها و ،؛ فمن ثبتها لقيتين غداًوصيي على أهل بييت حيهم وميتهم وعلى نسائي
فإذا حضرتك  ،أنت خليفيت على أميت من بعديو ،مل أرها يف عرصة يوم القيامةء مل ترين و بري

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابين احلسني الزكي  ،الوفاة فسلّمها إىل ابين احلسن الرب الوصول
فإذا حضرته  ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه سيد العابدين ذي الثّفنات علي ،الشهيد املقتول

فإذا  ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه جعفر الصادق ،ابنه حممد باقر العلم الوفاة فليسلّمها إىل
؛ فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه ها إىل ابنه موسى بن جعفر الكاظمحضرته الوفاة فليسلّم

سلّمها إىل ابنه فإذا حضرته الوفاة فلي ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد التقي ،علي الرضا
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها  ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه احلسن الفاضل ،علي الناصح

 يكون من بعده إثنا عشر مثّ ،فذلك إثنا عشر إماما إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد 
له ثالثة  )اول املهديين: يف مصادر و( ؛ فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه أول املقربنيمهديا

  )١٥(.)هو أول املؤمننيسم الثّالث املهدي ووهو عبد اللّه وأمحد واإل ،اسم أيبأسامي اسم كامسي و
احلسين بن علی بن سفيان بزوفری از علی بن سنان موصلی عدل  عبد اهللاز مجاعتی از ابی 

از علی بن احلسين از امحد بن حممد بن خليل از جعفر بن امحد مصری از عمويش حسن بن علی 
جعفر بن حممد از پدرش زين العابدين از پدرش سيد الشهداء از پدرش  عبد اهللاز پدرش از ابی 

كرده كه آن حضرت در مهان شىب كه رحلتش  روايت رسول خدا  از مؤمنان  امري
 اکرم و حضرت رسول اى ابا احلسن كاغذ و دواتى بياور : فرمود واقع شد به على 

بعد از من ! يا على: نوشت تا بدين جا رسيد كه فرمود ىخود را امالء فرمود و على م وصيت
. باشى على اولني دوازده امام مىپس تو يا . دوازده مهدى ها آنباشند و بعد از  دوازده امام مى

و مأمون  ،و فاروق اعظم ،صديق اكرب ،مؤمنان و امري ،على مرتضى آمسانخداى تعاىل تو را در 
اى على تو وصى من بر خاندامن زنده و  ،ها براى غري تو شايسته نيست مهدى ناميده و اين نام و

                                                
 .۱۵۱ص )عربی(غبيت شيخ طوسی  .١٥
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ا كه تو به مهسرى من باقى گذارى ر کهر ي ،و نيز وصى بر زنامن هسىت ،شان هسىت مرده
را تو طالق دادى من از وى بيزارم و مرا خنواهد ديد و  کفرداى قيامت مرا ديدار كند و هر ي

 ،و تو پس از من خليفه و جانشني من بر امتم هسىت ،من نيز او را در صحراى حمشر خنواهم ديد
بر به (كه او بر وصول است  ،واگذار كنرا به فرزندم حسن ) خالفت(هر گاه مرگت رسيد 

 چون او وفاتش رسيد آن )كننده بني خويشان معىن نيكوكار، و وصول، به معىن بسيار پيوند
 حسني رسيد آن  را به فرزندم حسني زكى شهيد مقتول بسپارد، چون هنگام مرگ) خالفت(
ى است كه سر زانو ا معناى پينه ثفنه به(را به فرزندش سيد العابدين ذى الثّفنات على ) خالفت(

اش  ى سجدهبندد و آن حضرت را به واسطه پينه زيادى كه از كثرت سجده در اعضا مى
را به فرزندش ) خالفت(چون هنگام وفات او رسد آن  ،بسپارد) گفتند بست ذى الثّفنات مى مى

صادق واگذار  را به فرزندش جعفر) خالفت( و چون مرگ او رسد آن ،حممد باقر العلم بسپارد
و  ،را به فرزندش موسى بن جعفر كاظم بسپارد) خالفت( آن و چون مرگ او فرا رسد ،كند

 ؛ و چون مرگ او فرا رسد آندرا به فرزندش على بسپار) خالفت(چون وفات او فرا رسد آن 
را به ) خالفت(و چون هنگام وفات او رسد آن  ،را به فرزندش حممد تقى واگذارد) خالفت(

را به فرزندش حسن فاضل ) خالفت( ؛ و چون مرگ او رسد آنفرزندش على ناصح بسپارد
را به فرزندش حممد كه مستحفظ شريعت و از ) خالفت(ن ، و چون وفات او برسد آواگذارد

بعد از آن دوازده مهدى . و ايشان دوازده امامند ،كند تسليم مى ،است مجله آل حممد 
فرزندش كه اولني  را به) خالفت( گاه امر آن ،اجل دريافت را پس وقىت كه قائم . باشند مى

و نام ديگرش نام پدر  ،نامش مانند نام من کي. و براى او سه نام است ،سپارد  است مىنيمهدي
  ).و نام سومني مهدى است و او اولني مؤمنان است ،عبد اهللا و امحداند ها آنمن است و 

  .وصيت با تواتر و قرائن موجود، به اثبات رسيده استو صحت صدور 
  

  :ی وصیتوتواتر معن.۶.۵.١
بعد  گانه  هبسياری موجود است که بر وجود مهديين دوازد رواياتاما در مورد تواتر، 

  : کنند، از مجله از قائم داللت می
من ولد احلسني  عشر مهدياً اثين إن منا بعد القائم ( :قال عن اإلمام الصادق 
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(.)١٦(  
 مهدي از فرزندان حسني  دوازده از ما بعد از قائم (: فرمودند امام صادق 

  .)بود خواهند
  

عم، کان أمير املؤمنني ن: فقال ئمة بعد النيب سألته عن األ: (قال، عن أيب عبد اهللا 
بن احلسين، مث کان حممد  يوأهل بيته، مث کان عل  يباإلمام بعد الن طالب  علي بن أيب

 إمنا: فقال يل .....،بن علي، مث إمامکم اليوم، من أنکر ذلک کان کمن أنکر معرفة اهللا و رسوله
سبعة اوصياء أئمة مفترضة  األرض، إنّ منا بعد الرسول  ذکرت هذا لتکون من شهداء اهللا يف
اهللا عزيز حکيم، يقدم ما يشاء ويؤخر ما  إنّ] إن شاء اهللا له[طاعتهم سابعهم القائم إن شاء له 

  )١٧(.)...مهدياً من ولد احلسينهو العزيز احلکيم، مث بعد القائم أحد عشر يشاء و
امير آری : درباره ائمه بعد از پيامرب از او پرسيدم، فرمود(: فرمايد می  عبد اهللابی 
سين سپس حممد احلسپس علی بن  بود  بعد از پيامرب امام  علی بن ابی طالب املؤمنين
هر کس منکر اين امر شود مانند کسی است که معرفت خدا و . مروز مشاسپس امام ا ،بن علی

اين را ذکر کردم تا تو از گواهان و شاهدان خدا : پس به من فرمود ... رسولش را انکار کرده
وصی مفترض الطاعه هستند که  هفت اهللا بر زمين باشی، که مهانا از ما بعد از رسول 

چه را که  آنمهانا خداوند عزيزی حکيم است ) ان شاء اهللا له( لههفتمين آنان قائم است ان شاء 
خواهد به تأخير می اندازد و اوست عزيز حکيم سپس بعد از  چه را که می خواهد مقدم و آن می

  )....باشند می حسين قائم يازده مهدی از فرزند 
 اللَّه دبأَبِي ع نةَ عزمأَبِي ح نع َقَال هأَن :)      ـدمِ أَحالْقَـائ ـدعـا بنةَ إِنَّ مـزما حا أَبي

  )١٨(.)عشر مهدياً من ولْد الْحسينِ 
اى ابـو محـزه مـا را    (: فرمـود  ابو محزه مثاىل روايت ميكند كه حضرت صـادق  

                                                
نوار ، حبار األ۳۵۳-۳۵۴املضيئة ص  األنوار ، منتخب۴۸خمتصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان احللي ص  .١٦
  .۱۴۸ص  ۵۳ج 
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  ).باشند یم بعد از قائم يازده مهدى خواهد بود كه مهه از اوالد حسني 
  

يا ابن رسول اهللا، إين مسعت من :  قلت للصادق جعفر بن حممد: (عن ايب بصير، قال
: مل يقلاثنا عشر مهدياً، و: إمنا قال: ، فقالاماماًيکون بعد القائم اثنا عشر : أنه قال أبيک 

  )١٩(.)معرفة حقناس إلی مواالتنا ونالکنهم قوم من شيعتنا يدعون الاثنا عشر إماما، و
پسر رسول خدا از  ای(: عرض کردم  به امام صادق جعفر بن حممد: بصري گويد یاب

 صادق امام  باشند، یپس از قائم دوازده مهدی م: كه فرمود شنيدم  پدرتان امام باقر
باشند  یايشان از شيعيان ما م اماده امام، نگفت دوازو  یبلكه ايشان فرمود دوازده مهد: فرمود

  .)كنند یيت ما و شناساندن حق ما دعوت مكه مردم را به وال
ی واجب االطاعت هستند، اگر چه مهانند ائمه از ئو اوصيا ها حجتو اين دوازده مهدی، 

  .گر و مهدی هستند ای هدايت نباشند ولی آنان ائمه آل حممد 
وأومأ  -  ليتصلن هذه ذه( :احلرية فقال الی ج أمري املؤمنني خر( قالعن حبة العرين، 

حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري وليبنني باحلرية مسجدا له مخسمائة  - بيده إىل الكوفة واحلرية 
 وليصلني فيه اثنا عشر إماماً ،مسجد الكوفة ليضيق عليهم نأل باب يصلي فيه خليفة القائم 

  )٢٠(.)عدال
روزى (: حيره خارج شدند پس فرمودند به سوی  امير املؤمنين: گويد حبه عرنی می

ذرع زمني آن به چند  کكند كه ي برسد كه كوفه به حريه وصل شود و چنان مرغوبيت پيدا مى
و خليفه و  !شود، و مسجدى در حريه بنا شود كه داراى پانصد درب باشد فروخته مى  اشرىف

و تنگ شود  کآنان كوچ یزيرا مسجد كوفه برا. در آن مناز خواهد خواند جانشني قائم 
  ).و در آن دوازده امام عدل مناز خواهند خواند

  
نفسه وأهله وولَده  اللهم أعطه يف ...: (لصاحب األمر يف الدعاء املروی عن الرضا و

اململكات كلها قريبها  ملكمجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وجتمع له وذريته وأمته و

                                                
 . ۳۵۸کمال الدين و متام النعمة ص  .١٩
 . ۲۵۳ص ۳حکام للشيخ الطوسي جذيب األ. ٢٠
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   )٢١(.)...واألئمة من بعده اللهم صل على والة عهده....... وبعيدها وعزيزها وذليلها
به او در نفس نداء خداو(: صاحب االمر برای در دعای روايت شده از امام رضا 

و  دلش شاد شود مرمحت فرما كه چشمش روشن و یاش عطائ رعيت شيعيان و ی او و وذريه
شان و دورشان و مستکربشان و خوار و ذليلشان را  ها، نزديک ملک و فرمانروايی متام سرزمين

  ...).و درود بفرست بر واليان عهد او و امامان از پسرانش ...برای وی مجع گردانی
  
صل على وليك ووالة عهدك واالئمة و ...(: مهدی در صلوات روايت شده از امام  و

  )٢٢(.)أعمارهم وزد يف اجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم دينا ودنيا وآخرةمن ولده ومد يف 
 آرزوهايشانايان پس از او و آنان را به داران و پيشو خدايا درود فرست بر پيمان ...( 

ها به ايت آرزوهايشان چه در  گردان و به اجلشان بيفزای، و آن طوالىن برسان و عمرشان را
  ). برساندين و چه در دنيا و آخرت 

جت بيان کردم در اين باب بسيارند که در صدد بيانشان نيستم و بعضی را برای ح روايات
) چهل حديث در مورد مهديين(ها روايت را در کتاب  ده) اهللا هظحف(و شيخ ناظم عقيلی 

گر نه طالب ااست، و  موجود مهدی گردآوری کرده است و آن در سايت انصار امام 
اهلی بعد از ائمه  های حجتی که بر رواياتحق به کتب حديث رجوع کند و خود از تواتر 

  . کند، مطمئن شود داللت می حممد دوازده گانه از آل 
  

  :حمفوف بودن وصیت به قرائن. ۶.۶.١
حمفوف بودن وصيت به قرائن متعدد نيز ثابت شده است که از مهگی آن قرائن، قطعيت  

کتاب (شود، و کتابی به تأليف شيخ ناظم عقيلی  صحت معنای وصيت مستفاد می صدور و
در دست است ) از انتشارات انصار امام مهدی  شيخ ناظم عقيلی،نوشته ، توصي ازدفاع 

مفصل ثابت کرده است، پس هر کس خواهان مطالعه  به طورکه در آن تعدادی از قرائن را 

                                                
 .۳۰۷، مجال االسبوع ص ۴۰۹مصباح اتهد ص . ٢١
  . ۲۳۸ح ٢٨١ص کتاب الغيبة الطوسی . ٢٢
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وار به ذکر يک قرينه که برای آگاهی از صدور  ، خالصهجا ايناما در  .است به آن رجوع کند
  : ها و عذرها کافی است وصيت و کوتاه کردن دست معاندان متکرب از متسک به انه

علی هنگام احتضار و وفات بر امام  در اهللا است که رسول  ای نوشتهوصيت : اول
 کردند، و شيخ طوسی امالء   تنها روايت از اين کتابت را نقل کرده است و هرگز

  .در هنگام وفاتش را نقل نکرده است اهللا کسی غير او، وصيت رسول 
هنگام وفاتش که خداوند  در اهللا و در نزد هيچ مسلمان شيعه و سنی وصيت رسول 

حضر أَحدكُم الْموت إِن  كُتب علَيكُم إِذَا: شود یدستور داده يافت من قرآندر  گونه اينبه آن 
نيقتلَى الْما عقح وفرعبِالْم بِنياألقْرنِ ويداللْوةُ ليصا الْوريخ كرت)بر مشا مقرر شده است ( )٢٣

كه چون يكى از مشا را مرگ فرا رسد اگر خيری بر جاى گذارد براى پدر و مادر و 
  .)حقى است بر پرهيزگاران] اين كار[به طور پسنديده وصيت كند ] خود[خويشاوندان 

 قرآنبه خمالفت با  را اهللا پس هر کس آن را رد کند، چه شيعه و چه سنی، رسول 
  .کند با گفتار خداوند خمالفت که اينمتهم کرده است و او منزه است از 

عد از رسالت ايشان و حافظ دين ب خالصه اهللا و اين وصيت از جانب رسول 
حلظات آخر  و سيطره دارد؛ زيرا در چريههای حضرتش  حضرتش است، و بر متام وصيت

  .حيات ايشان نگاشته شد
تا روز قيامت اُمت  نوشته بازداره ازگمراهیوصيت را به عنوان  اين اهللا رسول : دوم

به کوتاهی و قصور  را اهللا وصف کردند، پس هر کس اين وصيت را قبول نکند، رسول 
آن  ،دارد، متهم کرده است امت را از هرگونه ضاللت حمفوظ میدر نوشنت اين وصيت مهم که 

فرصت نگاشنت آن را  روزی قبل از وفات خويش، چند اهللا رسول  که اينهم بعد از 
اشتند؛ زيرا روايتی غير از روايت شيخ طوسی در خصوص نوشته شدن وصيت در هنگام د

  .کوتاهی مربا است از اهللا و رسول  شود یوفات، يافت من
ک يقيناً اين وصيت را نوشتند و تر اهللا پس اگر اين امر ثابت شد و دانستيم که رسول 

اين يگانه وصيت يتيم، و کسی که با  قبولماند جز پذيرش و  راهی باقی منی ،آن جايز نيست
او  اُمت، آن را قبول نکند، بازدارنده از گمراهیوجود اقرارش به نوشته شدن اين کتاب 

                                                
 . ١٨٠: رةقالب .٢٣
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دهد مگر به سبب  کند، و اين تضييع رخ منی خداوند تعالی را به عدم حفظ اين کتاب متهم می
ال فايده و سود نوشنت اين کتاب او  !انگاری يا از روی بيهودگی عجز يا به دليل امهال و سهل

به آن متسک کند، در چه بود، و  کسی که برای بازدارنده از گمراهیکتاب و وصف آن به 
يعنی آن وصيت خصوصی نيست که نقل نشود و مردم به آن ) کتابی برای امت(کنم  کيد میأت

  !؟نرسيد ها آنو به  شدهنقل شد و لکن گم  که ايناطالع پيدا نکنند، يا 
خدای هودگی را به جايز است مؤمنی صفات عجز و ناتوانی و امهال و سستی يا بي آيا

  .منزه استاز وصف ظاملان واال و خدا  !؟متعال نسبت دهد
آن، وصيت را  در اهللا که رسول  است، از کتب اهل سنت و شيعه رواياتاين برخی 

      : کنند توصيف می بازدارنده از گمراهی کتاب
  

  :در کتب اهل سنت
 ،دمعه احلصباء يوم اخلميس وما يوم اخلميس، مث بكى حىت خضب: (عن ابن عباس، أنه قال

إئتوين بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده : فقال ،اشتد برسول اهللا وجعه يوم اخلميس: فقال
أهجر، استفهموه، فذهبوا يردون عليه ؟ ما شأنه: فقالوا ،وال ينبغي عند نيب نزاع ،فتنازعوا ،أبدا

أخرجوا املشركني من : قالوأوصاهم بثالث . دعوين فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه: فقال
  )٢٤(.)فنسيتها: سکت عن الثالثة أو قالأجيزهم، ووأجيزوا الوفد بنحو ما كنت  ،جزيرة العرب

دانيد در آن روز چه گذشت، هنگامی  می آياروز پنجشنبه : (در روايتی از ابن عباس، گفت
به من کاغذ و دواتی بدهيد تا کتابی برای مشا : که بيماری رسول شدت گرفت فرمود 

گرفت در حالی که  اختالف بين حضار در وبنويسم که هرگز بعد از آن گمراه خنواهيد شد 
پس پيامرب  گويد، مردم گفتند کالم رسول هذيان است که می نزد نبی هيچ نزاعی جايز نيست و

 .خوانيد، تر است یکه مرا بدان م چه آنچه من در آن هستم، از  مرا رها کنيد، زيرا آن: فرمود
ها و  ککين را از جزيره عرب خارج سازيد، به پيمشر: هنگام وفات به سه چيز وصيت کرد و

: دادم، و بر سومی سکوت کرد، يا فرمود یم زهكه من جاي گونه مهانجايزه دهيد،  قاصدان،
  ).پس فراموشش کردم

                                                
 .۴۱۶۸ص  ۱ج صحيح البخاري . ٢٤



  ٣١...........................................................................................دالیل صدق و زدودن غبار شک

ل تسيل دموعه حىت رؤيت على مث جع ،اخلميسيوم اخلميس وما يوم : قال ،عن ابن عباس
 ،أو اللوح والدواة ،إئتوين بالكتف والدواة: قال رسول اهللا  :قال ،نظام اللؤلؤ کااخديه 

  )٢٥(.)إن رسول اهللا يهجر: فقالوا ،أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً
 هايش جاری شد و سپس اشک ،روز پنجشنبه روز پنجشنبه و چه روزی بود: (از ابن عباس

داوتی  به من کاغذ و: فرمود پيامرب : گفت .ريخت چون مرواريد می هايش هم بر گونه
بنويسم که هرگـز بعد از آن گـمراه  برای مشا ای نوشتهقلمی بدهيد تا  بدهيد يا لوح و

  ).گويد میهذيان  ولی گفتند که پيامرب خدا د خنواهيد ش
  

  :در کتب شیعه
ما قال ذلک  بعد مسعت علياً : مسعت سلمان يقول: (اهلاليل، قالعن سليم بن قيس 

عن  أال نسأل رسول اهللا : و دفع الکتف غضب رسول اهللا ما قال و) عمر(الرجل 
  )٢٦(.)...اثنانمل يختلف الکتف مما لو کتبه مل يضل أحد و الذي أراد أن يکتبه يف

بعد : که شنيدم علی از : گويد میاز سلمان شنيدم که : گويد سليم بن قيس هاللی می
غضبناک شد و کتف را دفع کرد،  اهللا آن مرد سخنانش را گفت و رسول  که آناز 

خواست در كتف بنويسد كه اگر آن را  چه مطلىب مى نپرسيم آيا از پيامرب : فرمود
  )....كردند شد و دو نفر هم اختالف منى نوشت احدى گمراه منى مى

  
 اهللا ألست قد شهدت رسول : طلحةل  علی اإلمام(قال : اهلاليل قيس بن سليم عن

إن النيب اهللا ": ال ختتلف، فقال صاحبک ما قالالتضل األمة و دعا بالکتف ليکتب فيها ما حين
  )٢٧(....)فغضب رسول اهللا " يهجر

و يادت اى طلحه، مگر ت: طلحه فرمودند به علی امام (: گويد سليم بن قيس هاللی می
تقاضاى دوات و كاغذ منود تا مبادا بعد از او امت به  بيمارینيست كه آن حضرت در زمان 

                                                
 .صحيح مسلم، کتاب الوصية .٢٥
 .۳۹۸کتاب سليم بن قيس ص  .٢٦
 .۲۱۱کتاب سليم بن قيس ص  .٢٧
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و با اين كالم  !يدگو رسول خدا هذيان مى: وقيحانه گفت) عمر(گمراهى افتند، و رفيقت 
  )....پيامرب به خشم آمد

  
لطلحة يف حديث طويل عند ذکر تفاخر املهاجرين و  قال إنّ علياً : (عن سليم بن قيس

حين دعانا بالکتف يا طلحة، أ ليس قد شهدت رسول اهللا : األنصار مبناقبهم و فضائلهم
قال إن رسول اهللا يهجر فغضب  ماليکتب فيها ما ال تضل األمة و ال ختتلف، فقال صاحبک 

  )٢٨(.)بلی قد شهدته: قال ؟و ترکها اهللا رسول 
اى طوالىن به موقع تفاخر  به طلحه در مذاكره مسلم بن قيس روايت كرده كه على 

اى طلحه آيا رسول خدا را : (كردن مهاجرين و انصار به فضايل و مناقىب كه داشتند فرمود
خواست تا در آن چيزى بنويسد كه امت بعد از او گمراه نشوند و  را مىکاغذ نديدى كه 

گويد،  هذيان مى اختالف ننمايند و صاحب تو گفت آن چه را گفت كه رسول اللَّه 
  .)...بلى ديدم: گفت؟ حضرت رسول به خشم آمد و آن را ترك كرد

  
  :دروغ سند ٧.۶.١

دليل قطعی و يقينی مبنی بر صحيح در رد فقهاء عد از عجز و ناتوانی و با اين وجود و ب
مردم پرداختند و به آنان گفتند که  به تالش برای فريب ن مدعيان علمبودن صدور وصيت، اي

به قرائن متعدد  مؤيدتواتر و روايت وصيت م که اينسند وصيت ضعيف است، علی رغم 
وارد تقسيمات  و اصالً شود میها بر قطع در صدور وصيت مستفاد  باشد، که از آن می

  .شوند چهارگانه منی
ه در آن به بيان صحت سند وصيت کنم ک هايی را نقل می و جهت سودمندی قسمت

سؤال يک شخص طالب حقيقت  به ن امحد احلسسيد پردازيم و آن برگرفته از پاسخ  می
  : و احلمد هللا در فيسبوک است که اکنون ايمان آورده است

                                                
 .۸۱کتاب الغيبة، للنعماين ص .٢٨
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گويند كه راويان  یاين است كه به مردم م ]يعنی فقهاء[ ها آن یها از ديگر دروغ ...[
و اين در حالی است كه ما . باشد یضعيف م  سند وصيت  و به اين دليل، وصيت جمهولند
و انصار، آن را به تفصيل ، آنان ثابت كردمي یها برا وصيت را با تواتر و قرينهصحت صدور 

جزو تقسيمات چهارگانه حديث نيست  اصالًو تبيني كردند كه وصيت . برای آنان بيان كردند
 یاند، دروغ كه به آن دل خوش کرده علم رجالی که اينتا به ضعف توصيف گردد، و با وجود 

 )از علم رجال(هيچ دليل و ماده رجالی  فريبند، آنان اصالً یبزرگ است كه با آن مردم را م
دروغ آنان  که اينآنان و برای  رایبولی از باب کوتاه آمدن  كافی و معتربی در اختيار ندارند،

يم كه وصيت، سندش صحيح كن یخورده، نشود؛ برای آنان تبيني م  باور مردم مظلوم فريب
است آن گاه كه ايشان،  ی، كافی اين موضوع، شهادت خود شيخ طوس یاست و برا

مشا در سند رجال بر سخن  اماميه برمشرد وی  هشيع ین اين وصيت را از افراد خاصه يعنراويا
 .كنيد یاعتماد م یشيخ طوس

در علم  یست و آشكار شده، چرا سخن شيخ طوسچه حقيقت ا پس صرف نظر از آن
و هوس مشا را بر زمني زده است و  یيا اين كه هو؟ ارزش است یال در اين جا در نزد مشا برج

 ؟ حقيقت در نزد مشا ديگر امهيتی ندارد
ام و  است كه آن را جواب دادهبر من عرضه شده  سؤالی است كه قبالًو به هر حال اين 

 .کنم یل مقو جواب را ن سؤالتو  یبرا

اين مورد که روايت وصيت با سند  در برادر جعفر الشبيب از معنی سخن امام : سؤال
  .رسيده است، می پرسد) به ما( صحيح

 .ابو زينب

 : جواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 هللا رب العاملينو احلمد 
 ئمة و املهديين و سلم تسليما کثيراصلی اهللا علی حممد و آل حممد األ و
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 یِقرارداد یها ندارد تا از روش یزم است آگاه باشيم كه حجت، نيازقبل از جواب، ال
منحرف از حق، حق را اثبات منايد بلكه به عنوان رمحت بر مردم، بر بعضی از منحرفني به 

رده و كند و آن را به مناقشه كشانده و سستی آن را روشن ك یاستدالل م ها آنروش خود 
كند تا شايد به سوی حق  كند و آنان را ملزم می سخن درست از نادرست آشكار می

 .بازگردند
باشند، روايت صحيح  گو راستيا  با عدل  ها اگر راويان سند روايت، شيعه در نزد آن

 : صحت سند كافی است اثبات كنيم كهبرای  بنا بر اين. باشد السند می
 .راويان شيعه باشند - ١
 .باشند گو راست - ٢

و برای اثبات آن كه راويان حديث وصيت، شيعه هستند، مهني كافی است كه شيخ طوسی 
طوسی راويان آن را از روايت وصيت را در ضمن روايات خاصه آورده است، يعنی شيخ 

و اما آن چه از راويان خاصه وارد شده (: و در كتاب الغيبة گفته است داند می) شيعه(خاصه 
 )٢٩(.)...كنيم یرا ذكر م ها آناز  یآن است كه مشارش شود و ما تعداد است بيشتر از

و اما (: گويد وار می وصيت است، توضيح ها آن  سپس بعد از نقل روايات خاصه كه از مجله
را به حد تواتر از  ها آن، آن است كه شيعه كند میآن چه داللت بر صحت اين احاديث 

مري ااماميه در نصوص گذشتگان به آيندگان نقل كرده است و راه درست دانسنت آن در كتب 
 )٣٠(.)است، و روش يکی است موجود علی  املؤمنني

ات اين قضيه كه شيخ ناظم حفظه اهللا، در اثب ی نوشته» وصيت  درباره«ه به كتاب و مراجع
  .پذير است شيعه هستند، امكان راويان وصيت  مهه

پس نيازی  - و صداقت برای ما کافی است- ان، راوي کت کاما برای حكم به صداقت ت
به دليل شرعی ثابت نشده است، که به احدی از راويان طعن و قدحی  که ايننداريم جز به 

با دليل شرعی کذب  گويد صادق است، تا زمانی که می چه وارد شده است، و مؤمن در آن
 .وی ثابت شود

                                                
  .١٣٧ص : غيبة الشيخ الطوسیال. ٢٩
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، صداقتش اثبات گردد یبا دليل شرع كه آناست، تا  گو دروغگويند كه مؤمن،  و آنان منی
كند، تا  یحساب م گو دروغمشرد و  یپريوانش را فاسق م كه اينيد يعنی و هر كه چنني بگو

 !؟هر کدام از آنان با دليل صدق خود را اثبات کند كه آن
ها بگويد مؤمن، در ظاهر جمهول احلال است تا آن كه صداقتش ثابت  از آناما هر کس 

مشخص ، گو دروغ است يا گو راستخواهند بيان كنند كه حال ظاهری او که  گردد و می 
و منش رسول  قرآنمشخص گردد، پس سخن اينان خمالف  ینيست مگر آن كه با دليل شرع

دهدو  اجنامدرباره ايمان آنان تفحص بيشتری  که اينني و تأييد آن بدون مؤمندر شنيدن سخن 
. ، بسيار واضح و آشکار استكند میدر اين باره بيان  را ی كه منش رسول قرآن  آيه

  : متعال فرمود یخدا
بِاللّه نمؤي رٍ لَّكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ ويِقُولُونَ هو ّبِيّذُونَ النؤي ينالَّذ مهنمو  نِنيمؤلْمل نمؤيو

يمأَل ذَابع ملَه ولَ اللّهسذُونَ رؤي ينالَّذو نكُمواْ منآم ينلَّذّةٌ لمحرو.)٣١(  

يعنی مانند گوش ( گويند او گوش آزارند و می و از آنان كسانی هستند كه نبی را می( 
ني، اميان دارد، برای مشا تر مؤمنبگو گوشی كه به خدا و . است) دهد حرف مهه را گوش می

آزارند، عذابی دردناك  یمشاست و آنان كه رسول اهللا را م انمؤمناست و او رمحتی برای 
 .)خواهند داشت

است كه نشان مانند سخن اينان سخ، حممد يعنی معترضان بر كردار رسول اهللا 
توان بر سخنش اعتماد كرد، تا زمانی كه صداقتش با  ول احلال است و منیجمه ،مؤمنگويند  می

شنيدن سخن هر  در دليل اثبات گردد، پس آنان در حقيقت، از روش رسول، حممد 
 : كنند مؤمنی و تصديق آن انتقاد می 

 رٍ لَّكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ ويِقُولُونَ هونِنيمؤلْمل نمؤيو بِاللّه نمؤي، )گويند او گوش و می 
ني، اميان مؤمنبگو گوشی كه به خدا و . است) دهد ها را گوش می يعنی مانند گوش مهه حرف(

 .)دارد، برای مشا تر است

                                                
 .۶۱: التوبة. ٣١
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كرد  شنيد و سخن آن را تصديق می یی را ممؤمنسخن هر  حممد  كه اينو اين آيه يعنی 
صدقش ثابت شود، بلكه عدم است تا زمانی که  گو دروغ، جمهول احلال يا مؤمن فرمود منیو 

راست است تا آن كه  ه در آيه مشخص است، سخن هر مؤمنینزد رسول، مهان گونه ك
 : خالفش ثابت گردد

قنِنيمؤلْمل نمؤيو بِاللّه نمؤي رٍ لَّكُميلْ أُذُنُ خ، ) ني، اميان مؤمنبگو گوشی كه به خدا و
 .)دارد، برای مشا تر است

 نِنيمؤلْمل نمؤيپندارد و اين حكم   می گو راستني را مؤمنيعنی ) ني، اميان داردمؤمنو به (و
 ها آندر ظاهر است و نه جمهول احلال بودن او، آن گونه كه  مؤمنبودن  گو راستی به قرآن
 .كنند یم ءادعا

پس کافی است برای ما زمانی که راويان وصيت شيعه مؤمن هستند، و مؤمن در ظاهر 
است، و به اين دليل، راويان وصيت شيعه در ظاهر صادق  قرآنکه در  گونه مهانصادق است 

، صحت سند وصيت را برای كسانی كه پايبند به درستی سند و )مطلب( هستند، و اين
 گو راست، که مؤمنباطن   اما مسأله منايد، كند، اثبات می میصحيح آن هستد و بر آن اعتماد ت

به آن مكلف نكرده است و جز رب ای است كه خدا مردم را  ، مسألهگو دروغاست يا 
 .ها و آن کس که او خبواهد، احدی از آن خرب ندارد رباب، دانای به باطناأل

 ها آنكنم، سخن  یاضافه مد، ولی برای توضيح بيشتر كافی باش ،معتقدم آن چه بيان شد
يا جمهول احلال است تا زمانی كه با دليل صداقتش روشن  گو دروغ، مؤمنمبنی بر آن كه 

حماكم   گردد، خمالف روش جوامنردی و مساحت شريعت اسالم است و با استناد به آن، بايد مهه
رد؛ زيرا جز طرفه و دو طرفه را در بيشتر حاالت تعطيل ك کو قراردادهای ي ئیشرعی و قضا

و اين در حالی ها رسيد،   شاهدی بر ازدواج و طالق و درگريیبه  توان یبا سختی بسيار من
است كه، در شروط اثبات عدالت و صدق نزد آنان، تساحمی ايجاد شود و اگر جز اين باشد، 

شود و خود اين بررسی كننده و  بررسی دقيق ثابت منی  ر به وسيلهصداقت و عدالت احدی مگ
 .گردد یجز با حتقيق و جستجو اثبات من مدقق نيز بر اساس نظر اينان، عدالت و صداقتش
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عدالت و صداقتش اثبات گردد، نيازمند  كه آن، خود نيز برای حمققپس جستجوگر و 
شهادت ديگری است تا به اين وسيله شهادتش در نزد ديگری پذيرفته شود و اين امر به اين 

 .شود میآيد و باطل   در می وار سلسهترتيب به صورت 
ای خود حمقق، عدالت او اثبات شود، يا بر منیپس به اين ترتيب، عدالت احدی اثبات 

های خدا كه حجيتش با دليل اثبات شده است، برای او  حجتی از حجت كه آنشود، مگر  منی
بنا بر ممكن نيست كه قاضی شرع، عدالت هر انسانی را شخصاً حتقيق کند، و  شهادت دهد،

 .شود میدر اسالم باطل  شهادت دادن نزد قضات، كالً اين
، حمصل شدن گواهی و شهادت در مؤمنمبنی بر جمهول احلال بودن  ها آنسخن  بنا بر اين

 ها آنپس، سخن . كند ، را بسيار سخت میقراردادهاخوردها و بر در حماكم و موارد مشابه،
مردی آن و خمالف  و خمالف اسالم و جوان و ائمه  حممد باطل و خمالف سنت رسول، 

 .و آسانی احكامش است قرآن
، موجب عدم اعتماد بر مؤمنمبنی بر جمهول احلال بودن  ها آنكنم كه سخن  یو اضافه م

كند كه  ین در حالی است كه روايات بيان مو اي شود میني سوای بازار مسلمني مؤمنبازار 
دهند، يعنی  به اين مورد فتوی می) نيز( ها كرد و فقهای آنار مسلمني اعتماد جايز است بر باز
يی مسلمان در قول خود درباره حالل بودن گو راستحكم بر  ،ائمه روايات وارده از 

  !؟کنند، چه برسد به مؤمن ماهی و ذبح شرعی و موارد مشابه آن می
درست آن است كه به صداقت مؤمن حكم كنيم تا زمانی كه دليلی قطعی بر  بنا بر اين

  .شود پيدادروغ او 
كنند، مگر  حلال بودن مؤمن يا فسق او میاما آنان كه پس از اين بيان، باز اصرار بر جمهول ا

است و عناد و اصرار  ها آنآن كه با دليل، عدالت و صداقتش اثبات گردد، اين شأن خود 
خالفش ثابت  كه آناست مگر  گو راستبدون دليل است، بلكه دليل قائم است كه مؤمن، 

ها نزد فقهای  آنبشنوند و بدانند که  ها آنقول  ها آنشود، پيروان  و در قولش تصديق می شود
من ؤفاسق و ناشناس جمهول احلال و غير صادق هستند، حتی اگر ثابت کنند که مگمراهی 

عدالت خود را اثبات  ها آنکنند که هر فرد از  ها را ملزم می هستند؛ زيرا فقهای گمراهی آن
اين کار با دليلی منطقی و صحيح امکان ناپذير است؛ زيرا اگر  ها آنکند، که طبق روش 
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، پس اين اشخاص عادل شود میاثبات  با عدلبگويند عدالت شخص با شهادت دو يا چند نفر 
 .شود میموضوع به تسلسل کشيده شده و باطل  گونه اينه گواه دارند، و نيز نياز ب

ماده و  ، نزدشان اصالًاند کردههايی كه به علم رجال دل خوش  ذكر شد، اين چه و باالتر آن
حممد و آل   تعداد قابل توجهی از صحابه ، وجود ندارد كه"جرح و تعديل"رجالی درباره قانون 
" جرح و تعديل"شامل شود، تا بر اساس آن اجازه اين را داشته باشند، که درباره  را حممد 

 .سخن به ميان آورند

 و هستند، زيرا رسول اهللا " تعديل جرح و"ای معتمد در  فاقد اصل و ماده و آنان اصالً
جز ه اند، و آنان در نزد خود در کتب رجال متقدمين ب صدها هزار صحابه داشته، ائمه 

گاه كه اين  چيز بيشتری در دست ندارند، آن از اين صحابه، اندکذکر و اشاره به تعداد خيلی 
هر روايتی را كه به مزاج آنان خوش نيايد و با هوای نفس آنان در  توانند میچنني است، 

تعارض باشد، به سادگی آن را رد كنند، با اين انه كه اين راوی جمهول احلال است يا آن كه 
موجود نيست، در حالی كه بيشتر راويان حديث، ) گذشتگان( های رجال متقدمين ر كتابد

خربند، اين است  بینامشان ذكر نشده است، و در حالی که حقيقتی که عامه مردم از آن  اصالً
در صورت ( منطقی معتمد، در دست ندارند تا ای موثق و از حلاظ قانون و ماده که اينان اصالً

 .عنوان حاکم به آن رجوع کنندبه  )اختالف

چه شيخ ناظم حفظه اهللا در اين باره به  تواند به آن و هر كه توضيح بيشتری خبواهد می
 .تفصيل بيان کرده است رجوع کند

 .)و احلمد هللا رب العاملين
ما دليلمان را با حجت شرعی و عقلی اثبات كردمي و آن  )خدا به تو توفيق دهد( بنا بر اين

است و آنان » وصيت مقدس«های گوناگون منتشر شده است، و آخرين آن كتاب  كتابدر 
كه ] با قرائن[ ها جز دروغ و طعن در سند وصيت متواتر و مقرون رد و جوابی بر اين كتاب

كار انسان عاجز است، ندارند و باالتر از آن، اين است كه درستی سند وصيت را شيخ 
علمای متأخرين   خاصه هستند، تأييد كرده است و آنان و مههطوسی با اين بيان كه رجال آن 

كنند و بر اساس سخن متأخرين، آنان يارای رد قول  نان شيخ طوسی در رجال اعتماد میبر سخ
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ای که امسش را علم رجال  ريزه الّا حتی آن خرده و ،شيخ طوسی در رجال را ندارند
متأخرين در رجال و عدم و نيستی يکی گذارند، بر باد خواهد رفت، و حقيقت سخن  می

 .است؛ زيرا آن تنها يک سخن است و از هر گونه دليل شرعی عاری است

تقليد که بر اساس آن دين مرجعی خود را بنا   آنان از آوردن دليل شرعی و عقلی بر عقيده
و  هلقطعی الدال ی با داللت حمكم و روايت قطعی الصدور وقرآن  کنند، عاجزند و هيچ آيه می

بودن رجوع به عامل كه آنان پيش واجب   پس قاعده، دليل عقلی تام و کامل در دست ندارند
دهند، و  ظن و گمان ارائه می ؛ زيرا آنان در ترين حاالتشانشود یكشند، بر آنان منطبق من یم

وهم ارائه تها، جز  آنان در ظن و گمان هستند، و حقيقت آن است كه اينان در بعضی وقت
ها كه خود را مرجع  ضی از اينبه قطب، بلكه بع کدهند، مانند احكام مناز در مناطق نزدي منی
خواهيم كه  آنان میه ما از فهمند، پس زمانی ک منی شود میچه را که به آنان گفته  دانند، آن می
آورند  میبينيم كه آنان دليل  می بر عقيده خود مبنی بر وجوب تقليد غري معصوم بياورند، یدليل

كه اين مطلب، رجوع به متخصص است و اين سخن در ترين حاالتش يعنی جواز اين كار، 
، و البته حتی جواز اين كار هم جای حبث و مناقشه دارد، و معنی ارائه اين است نه وجوب آن

كه فهمند، و يا آن  گوييم منی یم ها آنچه را ما به  سخن به عنوان دليل عقلی، آن است كه يا آن
 که اينبدعت است و باطل و بدون دليل، و نيز يعنی بعد از  ها آناقرار به اين دارند که عقيده 

ما باطل بودن عقيده وجوب تقليد را برايشان روشن ساختيم، از آن دست کشيده و به عقيده 
خود را   ، پس اگر چنني باشد، بايد عقيدهاند آوردهجماز بودن يا مستحب بودن آن روی 

باطل خود و روی آوردن از وجوب تقليد به جماز بودن آن، اعالن   از عقيده  کوتاه آمدن  در
  .جديدشان مناقشه كنيم  كنند تا با آنان در اين مقام و با اين عقيده

امحد چگونه عاقلی كه از آخرت در هراس است، اين حقيقتی را كه ! را به خدا قسم مشا
كسانی كه خود را مرجع   ه، و به اوهام و نادانیکند، رها کرد برايش عرضه می احلسن
سوزد كه خود را مرجع  هايی می من دمل به حال اين! وگندبه خدا س .زند میاند، چنگ  ناميده

شان که امروز به فضل خدا و توفيقش که شامل  خوانند، با اين حال در مقام دفاع از عقيده می
و آنان را دعوت  اين چنني عاجز و ناتوانند،حال ما شده است، اين عقيده منهدم گشته است، 

مرگ در حال حركت هستيم و  یما به سو  پس مهه، كنم تا به وجدان خويش مراجعه كنند می
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خواهد شد، و معتقد نيستم كه زعامت و رهربی دينی، ارزش اين مهه رنج  سؤالاز ما و آنان 
گمراهی را بر علم برگزينند و را داشته باشد و به خاطر آن، آخرت خود را بفروشند و راه 

ی ها نامردم را گمراه كرده و به غضب خدا و عذاب او گرفتار شوند، پس بايد در مورد انس
ها و اوهامی که عاری  وغمنايند با در و آنان را از حق دور می کنند میای كه گمراهشان  بيچاره

نيست، از خدا بترسند، مانند دروغ عقيده آنان در وجوب تقليد  ها آناند و دليلی بر  از حقيقت
 .]...غير معصوم

يا دعوت به حاکميت اهلی منفرد و " البيعة هللا"و با علم احتجاج کرد و در برافراشنت پرچم 
يگانه گشت، پس قانون معرفت حجت بر او منطبق شد، و در ايت هر کس دعوت حق را 

های انصار در رؤياخصوص وصيت را، و اما ه را نقض کند و ب رد کند، بر او است که دليل
خيلی بيشتر که ذکر شد متواتر است، بلکه از حد تواتر هم  گونه مهانمورد حقانيت دعوت 

  .دنخوانی دار است و با دليل قطعی يقينی توافق و هم
يی خمالف دعوت ديده است، پس وی يقيناً و حتماً رؤياگويد  کسی که می: و در نتيجه 

  .است که کذبش آشکار است گو دروغ
  

  :ها و صهیونیستفقهاء موضع و جهت گیری نسبت به / ۲ سؤالپاسخ 
اهل تقليد  ی ندارم و اصوالًاعتقادفقهاء بنده به اکثر  که اينبا توجه به  -۲( :مشااما گفته 

چرا  که اينکند و آن  میام اما يک نکته در رفتار مشا هست که بسيار توجه بنده را جلب  نبوده
 که حالیخص فقهای شيعه است در و باألفقهاء پيکان تيز اسلحه مشا بيشتر و يا اغلب متوجه 

  .)علمای اهل سنت بدتر نباشند تر نيز نيستند
برای ه شخصی وجود ندارد و مهبدان که هرگز بين ما و هيچ کسی، عداوت و دمشنی 

شوند، و  دعوت می  امحد احلسنسيد ايمان به دعوت حق و جستجو و پژوهش در ادله 
  .. .کنند میدراز  ها نسامتام ان به سویايشان با حق و صداقت دست خويش را 

حوزه که برخی از آنان جمتهد، يا شبيه به آن بودند، ايمان  ی هبو نيز بدان که تعدادی از طلّ
چند روز محامی، چون سيد پاک حسن  آورده و به کاروان مبارک پيوستند، اشخاصی هم
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فرستاد، که در آن خرب داده   امحد احلسنسيد ای به  ف نزد شيعه نامهوپيش، مرجعی معر
درباره دعوت است، از خداوند مسئلت داريم که  کندوکاوجدی در حال  به طوربود که وی 

  .وی را به شناخت حق و اعالن ايمان خود، توفيق دهد
عمل يا کسانی که خود را مرجع  خطاب به علمای بی ن امحد احلسسيد پس کالم 

نامند، کالمی است که به طور خاص طرف مورد خطاب آن، علمايی هستند که با حق  می
بيشتر از مهه  و اما فقهای شيعه از مجله خاصان هستند و. خطابی عام نيستکنند و  میمبارزه 

حممد  وصايایو به  ترين اشخاص به حق هستندد؛ زيرا نسبت به بقيه نزديکنباش مورد خطاب می
و فقهای ديگر اديان که خود علماء و اين بدان معنی نيست که . ..ندرت آگاه  و آل حممد

کنند وضع تری دارند يا بدی  کنند و عوام از آنان تقليد می معرفی می را ائمه و رهرب مردم
  !شوند میکمتری مرتکب 

و هر عاقل ديگری، سؤالی بپرسم، نوک تيز پيکان چه کسی در  مشااما دوست دارم که از 
را برای مناظره و فقهاء  که  امحد احلسنسيد  آيا !؟مقابل ديگری قرار گرفته است

کند يا کسی که با کذب و افترا و تشويق حکومت به دستگيری  می، دعوت علمیگفتگوی 
  !؟دهد انصار و بازداشت و شکنجه آنان و جرائم ديگر پاسخش را می

  
تر و  چرا رفتار مشا نسبت به آل صهيون خيلی متعادل که اينتر  اساسی سؤال(: مشاگفته  و اما
فقهاء اين دسته يعنی آل صهيون در ظلم و ستم از  که اينبه نظرتان با توجه به ؟ تر است دوستانه

  .)؟تر نيستند اين برخورد مشا عجيب نيست جلوتر نباشند عقب
کسی که از دين خدای سبحان و وصيت  !؟ردچه کسی با آل صهيون رفتاری متعادل دا

گر  کند و با آمريکای کافر اشغال میدفاع   انبياء و مرسلين وصايای و اهللا رسول 
داند و به حاکميت خدا و ملک اهلی بر زمين  جهاد و قتال با آنان را واجب می کند و میجهاد 

ائمه و  رسول و  قرآنپذيرد، و کسی که  و معصوم را منی قرآنکند، و کسی جز  اقرار می
 و کسی که گيرد منیو در گفتار و کردار از آنان پيشی  داند میشعار و پوشش خود  را ،

سازد  یم ءو انصار را برای حضرتش مهيا کند می را  برای امام مهدیطلب ياری و بيعت 
دست آوردن آن، ه ست و به توجه و التفات به آخرت و بپ یو به زهد و تقوا در اين دنيا

کند و به دموکراسی  میيا کسی که چاپلوسی آمريکای کافر را ؟ و ...و. ..کند و دعوت می
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  !؟...و... کند و وضعی توسط مردم را، اقرار می و انتخابات و حاکميت مردم و قانون

کند و  ی هيچ کس را منیکند و چاپلوس د باطل مقابله میئبا متام عقا احلسن امحد سيد 
ل پرداختند و اکنون به بگران ه د باطل مسيحيان و يهود و وهابييون، پرستشئبه رد عقا

زودی ه که ان شاء اهللا ب ))خدايیبی ( حلادوهم ات(ملحدان در کتاب خويش  پاسخگويی به
، اند کردهباطلی که فقهای شيعه وارد مذهب  عقائدو به  .پرداختند ...ووو تشر خواهد شد،من

  . ، پاسخ گفتند...واکميت مردم ووح چون عقيده وجوب تقليد غير معصوم و هم

احتجاج كردم؛ مهان  ،حممد من به وصيت رسول اهللا  ...[: فرمودند  ايشان
از گمراهی برمشردند و درستی صدورش و قطعيت  بازدارندهآن را ، نبی كه  یوصيت

انطباقش بر مدعيش را ثابت كردمي تا با اين صحت انطباق، غرض از آن كه نگهبانی از 
 .گمراهی باشد، حتقق يابد

، کرا شيخ پا ها آندو جواب است كه با آن حجت را كامل بيان كردم و  مشاو در مقابل 
عالء السامل خدا حفظش كند، مجع آوری كرده و بر آن شرحی نگاشته و فرد خمالف ما عالوه 

شرعی و عقلی بر ادعايش مبنی بر وجوب تقليد از غري معصوم ندارد، نيز او از  یدليل كه اينبر 
 .پاسخ به دليل قطعی كه آوردم، عاجز است

آنان، مهان باطلی كه بدون هيچ دليل شرعی و  پس هيچ حجتی برای آن کس كه پريو باطل
و حممد و  ءمهان دين انبيا ،باشد و حق ما و دين حق و اهلی ما ، میکنند عقلی آن را، ارائه می

کند، نزد خداوند وجود  را ترک می ر آن دليل شرعی قطعی ارائه داديمکه ب ،آل حممد 
 .ندارد

نامند از مواجهه و مناظره رو در رو با من فرار كردند  آنان كه خود را آيات و مراجع میو 
باز بود و از هر ، شب و روز ام خانهالنصر جنف بودم و درب   در حالی كه من در منطقه

را م ا یرو در رو دعوت كرده بودم و آمادگ  كردم و از آنان برای مناظره شخصی استقبال می
ها، اعالم كرده بودم و  يا حتی دفاتر آن نندک ها انتخاب می برای مناظره در هر حملی كه آن

سپس آن گاه كه عجز خود را دريافتند، شروع به حتريک . ها بدون نتيجه منتظر ماندم سال
 .نريوهای حتت امر خود منودند كه مرا ترور كرده، يا اسري منايند
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هيچ منني را بدون ؤمجعی از ممحله كردند و  امام علی  ک حرمو به دفتر دعوت، نزدي
اسري كردند، فقط به اين دليل كه رسوايی جهالت و ناتوانی مراجع از رو در رويی با  یگناه

ها برای آن بود تا از مناظره  اين  پس مهه. مطرح منوده بود، آشكار گرديد امحد احلسنعلمی كه 
  ر پايهكه ب ها آنعلنی بگريزند؛ زيرا اين مناظره، ی بودن اعتقاداتشان و دين مرجعی دروغني 

 .ساخت  معصوم برپا شده بود، آشكار میوجوب تقليد از غري

در اطراف جنف منزوی  ام خانهمرا ناچار كردند كه در  ،اسلحه و و آن گاه كه با زور
جديدی را گشودم كه تا به امروز نيز برای آنان  بشوم، باز هم باب مناظره را نبستم، بلكه در

م هايی كرد حق در قالب كتاب  كه اقدام به انتشار عقيده بود  میچنان باز است و آن، هنگا هم
دهند، ولی آنان مهان  اجنامای كتبی  بنويسند و مناظره ها آن بهو از آنان خواستم كه پاسخی 

  .اند بينی تا به امروز هم چنان از پاسخ دادن بازمانده گونه که می

منتشر گرديد كه در آن دو جواب، شامل داليل » وصيت مقدس«و اخرياً نيز كتاب  
مدعی آن شود را  آن هنگام كه مصداقش ،مصداقش صدور وصيت و قطعيت داللت آن بر

 .تبيني كردم

پاسخ دهند و من از آنان به اين دو جواب  م ويها را فراموش کن گذشته بيايند مههپس، 
 کاست از مراجع قم كم علمی با ارزشی بدهند، و مراجع جنف تركنم كه پاسخ  دعوت می

گومي كه  یم مشان آغاز شود و من پيشاپيش به بگريند و پاسخ دهند تا مناظره كتبی بني من و آنا
ن منظور که از يود را فقط به اآنان هرگز پاسخی خنواهند داد؛ زيرا آنان نريوهای نظامی خ

پس  دفتر و بسنت آن و هجوم به منزل من در جنف تشويق كردند،زند، به هجوم به يمناظره بگر
به اين کار را ها  مشا آن که اينمگر ؟ انتظار داشته باشم كه جوابی دهند ها آنامروز چگونه از 

 .ای داشته باشد اين تنها راه است که شايد نتيجه د؛ ويد و ناچار سازيزيبر انگ
ه آن معتقدمي، نيستند، پس قبلی و آن چه ما بو اگر مشتاق به مناظره برای دو جواب 

وب تقليد از غري معصوم، شروع ها در مورد عقيده آنان بر وج كتبی بني من و آن  ای مناظره
 .شود
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زبان و قلم شيوخ انصار  ،اما کوچکان آنان از خطيبان گرفته تا مدعيان اجتهاد و ما شابه
ای، جهت تبيين  های ماهواره ر شبکهاست مناظره علنی از آنان ددرخو از امام مهدی 

آورند  می ای انهگريزند و هر بار  ته شده است، در حالی كه آنان میعقيده حق برای مردم خس
و ای کاش از مناظره فرار  توجيه كنند،، تا فرارشان را از مناظره با انصار امام مهدی 

 .به فريب مردم پرداختندماندند، بلكه ساكت هم مناندند و با دروغ،  ساكت می کرده و
گويند كه اسم يكی از پدران من  مديريت سيستانی مینظر و نی و مركز حتت كورامثالً 

) ابن گويطع(گويد  كند و می ای تكرار می ی ماهوارهها گاطع است و اين اسم را بارها در شبكه
و پا به سن گذاشته  لبسال، چگونه از مردی ماگريد و  و اين از ايت پستی فرد نشأت می

شود با آن كه اسم من در ثبت احوال رمسی  ی و با چنني روش مبتذلی صادر میچنني دروغ
، پس كورانی از كجا اسم نداردست و اسم گاطع يا قاطع عراق، امحد امساعيل صاحل سلمان ا

 ؟ اطع را آورده استگ
كوششی پست و و  !های مركز سيستانی و كورانی است اين دروغی از سلسله دروغ

هايی  و با لقب دهند فريبها را  به مردم دروغ بگويند و آن كه اين است، برای ها ارزش از آن بی
مردم را از اين اخالق  قرآنخنواندند در حالی كه  قرآنزشت ديگران را خطاب كنند، گويا 

من در اسم پدرامن،  که ايندارد، حتی اگر اين لقب درست باشد، چه برسد به  یزشت باز م
ها و توصيفات  معتقدم كه سر زدن اين دروغ باشد و هرگز لقب خود من هم نيست، قاطع منی

ساخلورده هستند  ها آنگوش نيز مناسب نيست، در حالی كه  پروا و بازی حتی برای كودكی بی
که در انگيز است  گذارند، پس نفرت میسپيد شده و عمامه بر سر  ، ريششانیو از فرط پري

اين درجه از سبک سری باشند و کذب و افتراء و ناميدن به القاب زشت، به اين صورت 
 .نپخته و خام از آنان سر بزند

ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس االسم الْفُسوق بعد الْإِميان ومن لَّم يتب  :خدای متعال فرمود
مالظَّال مه كلَئونَفَأُو)را بعد  یاست اگر كس یچه بد نسبت. را با القاب خنوانيدمهديگر ( )٣٢

 .)تكه، توبه نكند، از ستمكاران اس یاز اميان متهم به فسق كنيد و كس

                                                
 .۱۱: احلجرات .٣٢
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ای كه صاحب آن، آن  باب كراهت ذكر لقب و كنيه ۴٠٠ص  ٢١و در وسائل الشيعة ج
 : است دارد، يا حمتمل است كه ناپسند بدارد آمده را ناپسند می

ع ،ادّبنِ أَبِي عى بيحنِ يب دّمحاز من عمه، ن الَِعارض : )َثَل دشأَن هّرِ أَنعّالش نم اتياثَ أَب
ا، قَالَوهذَكَر :وفَقُلْت ،رعّالش دشنا كَانَ ييلًا مذَا قَالَ: قَله نمل :يٍّ لَكُماقرعل .و : قُلْتأَب نِيهدشأَن

" ال تنابزوا بِالْأَلْقابِو": جلّ يقُولُهذَا، إِنَّ اللَّه عزّ و دع عنكهات اسمه و: فَقَالَ.ِ الْعتاهية لنفِْسه
ذَوه هكْرلَ يجّلَّ الرالَع.( 

اين شعر از : پس گفتم. سرودند ند و ايشان كم شعر میدسه بيت سرو  امام رضا(
آن را ابو العتاهيه برای خودش : پس گفتم. از افراد عراقی و هم واليتی مشا: فرمودند؟ كيست

امسش را بگو و آن لقب : پس ايشان فرمود )ابوالعتاهيه لقب فرد ديوانه و جمنون است(. گفته
" خنوانيد )زشت( و يكديگر را با لقب": مهانا خدای عزيز و جليل می گويد. زشت را بكار نرب

 )....و شايد آن مرد از اين صفت خوشش نيايد
 ؟ شد جا متام  ولی آيا موضوع تا به اين

صهيونيست است، و دليلش بر اين اام آن است كه  امحد احلسنكه  گويد میخير، كورانی 
  . است ءث انبيارياگويد كه آن از م می كند و شش گوش دفاع می  از ستاره احلسنامحد 

ترين متدن  قديمی  گرديد و سومريان پيدايان شش گوش در آثار سومر  ستاره و با آن كه
و قبل از آن كه چيزی  كشف شده بر روی زمني هستند و قبل از تولد موسی ابن عمران 

ها  شش گوش از خمتصات صهيونيست  به نام يهود پديد آيد، ولی كورانی اصرار دارد كه ستاره
كس كه از آن دفاع كند و يا حقيقت آن را بنماياند و بگويد است و نه چيز ديگر، و هر آن 

 .است، صهيونيست است ءث انبيارياكه از م
عراق و حکومت  حالیجنف و حكومت   با اين روش استدالل كورانی، حوزه بنا بر اين

را کورانی به   در كربال، مهه و مهه موزه امام حسني   لت كربال و ادارهياا حالی
شش گوش   كه مزين به ستاره ؛ زيرا صندوق فاطمه زهرا كند میمتهم  صهيونيست بودن،

برداری شده و آن نسخه  ای در تركيه است، نسخه بزرگی است، و اصل اين صندوق در موزه
شده است، بلکه كربالی عراق، و با اطالع حوزه جنف قرار داده  در  در موزه امام حسين

سازد كه  نيز متهم می را و فاطمه زهرا ، ، رسول خدا حممد  كورانی با اين قياس خود



 ى هدممام انصار انتشارات ا ..........................................................................۴۶
 

اين صندوق را كه منسوب به او است و بر آن ستاره  صهيونيست هستند؛ زيرا فاطمه 
منوره،   در مدينه، حممد  منزلش كه دربش به مسجد رسول اهللاشش گوش منايان است، در 

 .شش گوش در مسجد نبوی قرار داشت  ، گذاشته بود، يعنی ستارهشود میباز 
بينی، خدا تو را به صالح برساند، آنان با دروغ و افترا و مت،  یپس مهان گونه كه م
كند، آن كسی كه برای پاسخ به دعوت  و هر عاقلی حكم می دهند دعوت حق را پاسخ می

كند كه از دادن پاسخ علمی  اين كارش اعتراف میوی آورد، با خمالفش به ناچار به دروغ ر
  ]....گزيند ت و به مهني دليل دروغ را بر میعاجز اس

  
گويی مششير به مست آنان تيز است، بنگر چند روز پيش چه کردند  ، آنان که میچنين همو 

  .چگونه بود  امحد احلسنسيد و پاسخ آنان به 
روف نزد شيعيان عموماً و در از مراجع معمدتی پيش يکی ... [: فرمودند  امحد سيد

ای فرستاد و او خدا خيرش دهد، گفت در حال بررسی  های جنف و قم خصوصاً، نامه حوزه
از خداوند خواستارم او را . دعوت با دقت و تفصيل است و اميد دارد به حق دست پيدا کند

برداشت و با منيت و دنيا و هايی به طرف خدا  و او گام. توفيق دهد و خطايش را تسديد کند
د خواستارم که از خداون. شيطان جنگيد و خداوند مثل او را ترک خنواهد گفت ان شاء اهللا

به خير کند و بر او قدرت و ثبات را فيض بدارد تا اگر خدا برای ايمان آوردن  عمل او را ختم
مورد  ا مبارک گرداند وتوفيقش داد، ايمانش را اعالم بدارد، و از خداوند خواستارم تا او ر

ترديد او ولی من است و هم واليت صاحلان  رمحت قرار دهد، اوست مهربانترين مهربانان، و بی
  .را بر عهده دارد

ی من برای مانند اين  گويم تا مهه بدانند که سخنان سابق و آينده اين را بدين جهت می
که کنند نيست، بل ی منیمرجع که خداوند توفيقش دهد يا کسانی که با دعوت حق دمشن

ر باطلی که در آن کنند و ب عملی است که با حق دمشنی می سخنان ما به مراجع و علمای بی
 ها آنباطل بودن آن را با نقض کامل تبيان کرديم و  که اينورزند، حتی بعد از  هستند اصرار می

 .از رد آن عاجز ماندند
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ی  خواستم تا عقيده ها آنای از مراجع تقديم کردم و از  چند روز پيش درخواست مناظره
آن را به صورت کامل نقض  که اينوجوب تقليد از غير معصوم که به آن اعتقاد دارند و بعد از 

خواستم به دليل دعوت مهدويمان که در کتاب وصيت  ها آنکردم را اثبات کنند، و نيز از 
  .مقدس منتشر شد را پاسخ دهند

يشتری دادم و بعضی از سؤاالت علمی متعلق به اثبات وجود خدا را مطرح سپس وسعت ب
آغاز گردد، تا ببينيم و  ها آنی علمی بين من و  شدم تا مناظره ها آنساختم، و منتظر پاسخ 

 .آيند ببينند، که از پس چه چيزی بر می مردم
دامن، سيد حسن  و متأسفانه ديروز پاسخ مراجع به من رسيد و آن دستگيری سيد پاک

قدر کاظم ناصری در جنف اشرف  و شيخ عالی محامی پسر مرجع راحل حممد علی محامی 
يعه و جدش از فقهای مشهور پدر سيد حسن محامی از مشهورترين مراجع ش که اينبود، و با 

شفاعت نکرد، و برای  ها آنبرای سيد حسن محامی نزد  ها اينبود وليکن با اين حال  شيعيان
، شفاعت نکرد، و برای بود در ضريح امام علی  سيد حسن محامی که امام مناز مجاعت

 "برانی"سيد حسن محامی اين مورد شفاعت نکرد که ايشان از فقهای شيعه بود و برای ايشان 
فقيران بود، که برای تدريس علوم حوزه و ياری رسانی به ) مکانی برای استقبال از ميهمانان(

بود و پيری و بيماری برای ايشان نيز شفاعت  باز های حوزه مقابل ضريح امام علی  و طلبه
  . نکرد

 به خاطر، فقط شود میدامن باری پس از ديگری دستگير  قدر پاک اين سيد عالی گونه اين
به  که حالیحق است، و اال گناه سيد حسن محامی چيست در  امحد احلسنايمان دارد  که اين

او را به گناهی طلب داريد تا هر  آيا .ی روا نداردو به کسی جتاوز و ستم کند می فقيران کمک
دامن، سيد حسن  پاکسوگند، مهين عملی که با سيد  به خدامدتی به زندان افکنده شود، 

 .دهيد به زودی ننگ بزرگی بر سرتان خواهد بود می اجناممحامی 
" مراجع"نم و کسانی که خود را ک ای منصفان، من چه چيزی تقديم می ای مردم بنگريد،

 تقديم دهند، من علم و معرفتی که پدران صاحلين من ائمه  نامند چگونه پاسخ می یم
نامند، جهل و نادانی را تقديم  می" مراجع"و کسانی که خود را  کنم کردند، را تقديم می

 .کنند میکنند و به نادان ساخنت مردم اقدام  می
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 های طغيانگران به پيامربان و فرستادگان و پدرامن ائمه  به من مهانند پاسخ ها آنو پاسخ 
ليفِْسدواْ في اَألرضِ ويذَرك  قَومهأَتذَر موسى و قَالَ الْمُأل من قَومِ فرعونَو: است، زندان و قتل

قَو كتهلُ آلقَتنالَ سو ماءهيِـي نِسحتسنو ماءهنونَ أَبرقَاه مقَها فَوقَ* إِنى لوسوا قَالَ مينعتاس همو
و بِاللّهورِثُهي لّهل ضواْ إِنَّ اَألربِراصو هادبع ناُء مشن يا منيقتلْمةُ لباقالْع)و سران قوم فرعون ( )٣٣

تو و ] موسى[كىن تا در اين سرزمني فساد كنند و   موسى و قومش را رها مىگفتند آيا 
كشيم و زنانشان را زنده نگاه  زودى پسرانشان را مىه گفت ب] رعونف. [خدايانت را رها كند

موسى به قوم خود گفت از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد * دارمي و ما بر آنان مسلطيم  مى
براى ] کني[دهد و فرجام  ىآن را به هر كس از بندگانش كه خبواهد مكه زمني از آن خداست 

 ). پرهيزگاران است
های بنی العباس در  مر خود را گذراند؛ زيرا که عمامهزندان ع در پس موسی بن جعفر 

 راه حلی جز زندانی کردن و قتل ايشان  بنا بر اينبودند،  عاجز رد دليل و علم ايشان 
در شباهت  آيا ور شدند، خالص شوند، نکردند تا از رسوايی و خواری که در آن غوطه پيدا

 ؟ برای کسی که حق طلب است چيز غير واضحی مانده است امرم به پدرامن ائمه 
و سهم  .بيست و پنج سال، خانه نشين کرد را جهلِ مردم، علی  !با کمال تأسف

ايشان، پنج سال تلخی بود که در آن متامی شياطين انس و جن برای جنگ با ايشان سرگشته 
ای امروزی است،  های ماهواره ها که برابر با کانالو هشتاد سال به وی بر روی منرب .شدند

خواندند و حقيقت را  را های علی  اما در نتيجه نسلی آمدند و فرموده دشنام داده شد،
 .دريافتند و بر قرب معاويه آب دهان انداختند

اما  ،باشد مانند سهم علی  امحد احلسنکنند که سهم  بندی می امروز بر اين شرط ها اين
نگاشته را مطالعه خواهند کرد و  امحد احلسنچه  نسلی خواهد آمد و آن که اينها از  آن آيا

حقيقت را در خواهند يافت و بر روی قربهايشان آب دهان خواهند انداخت، در امان خواهند 
صفحه شخصی در  -  امحد احلسنسيد ]. البته اگر قربهايی برای آنان باقی مباند! ؟بود

  .فيسبوک

                                                
 .١٢٧- ١٢٨ :عرافألا .٣٣
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 امحد احلسنسيد به  که اينگناهی، جز  و چند روز بعد، انصاری ديگر را بدون هيچ اام
 برای مقابله و مبارزه، با دستگير کردند پس چه کسی مششير خود را  !!!دارند ايمان

ها در سيرت و سياست است و  رو صهيونيست تيز کرده است و چه کسی دنبالهديگری 
  !؟رفتاری معتدالنه دارد

  .ال باهللاقوة  و ال حول و ال 

  :)١جواب س(قائم در عصر ظهور. ٢

 ايد گرفتهو نتيجه  ايد کردهمشا در معرفی خودتان به چند حديث اشاره  -۱(: مشااما گفته 
پيروان  ...ايم را پذيرفته جا اينوب فرض کنيم تا بسيار خ ...نفر دارد که لفظ قائم اشاره به دو

از که شرق و غرب عامل را  دانند يعنی مهان کسی مشا را قائم آل حممد به معنی خاص می ،مشا
خود مشا  آيا .کنند کم کم فقط مشا را قائم آل حممد معرفی می کند و اساساً عدل و داد پر می
  .)؟جوييد ايد يا از رفتار برخی از انصار خود بيزاری می هم بر مهين عقيده

 اختصاص  امحد احلسنسيد انصار، اسم قائم را به  که اينمبنی بر  مشاادعای ( :اول
کتابی از  آياندادی،  ارائه ی بابت اين اام خودنبعو م باشد مینه غير، تنها يک افترا  دهند می

دهی تا آن چيزی که بر انصار افترا  را به ما نشان می مهدی کتب منتشر شده انصار امام 
  !؟ای را ثابت کنی بسته

 باشد میصفت  يک حممد بعد از رسول اهللا ) قائم(عقيده ما اين است که لفظ : دوم
 .نيست  اند و خمصوص يک شخص از آنان شده فبا آن وص  که متام اوصيای آل حممد

در زمان قيام مقدس، دو حجت وجود دارد که اطاعتشان واجب است، يکی امام مهدی حممد 
سيد ايشان، مهدی اول، يمانی موعود،  ی دهو ديگری وصی و فرستا  سن عسکریاحلبن 

  .باشد می  امحد احلسن
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  :باشند میاهلی، مهگی قائم  های حجت .٢.١

مهگی قيام کننده به حجت و حق و   از آل حممد های حجتکنند  ی که بيان میروايات
 ستها آنی از عض، بسيارند و اين بباشند میقيام کننده به امر اهلی و به امر حجت قبل از خود 

  : ذکر کردم فوقرا در  چه بيان کنند آن مشاتا برای 

: قال؟ فأنت املهدي: قلت .كلنا قائم بأمر اهللايا حكم، : (قال للحکم ،جعفر  عن ايب
 .كلنا صاحب السيف ووارث السيف: قال؟ فأنت صاحب السيف: قلت .كلنا دي إىل اهللا

يا حكم كيف : فقال؟ فأنت الذي تقتل أعداء اهللا ويعز بك اولياء اهللا ويظهر بك دين اهللا: قلت
باللنب مين وأخف  مر أقرب عهداًوإن صاحب هذا األ؟ ]سنة[مخسا وأربعني أكون أنا وقد بلغت 

  )٣٤(.)على ظهر الدابة
: عرض کردم. مهه ما قائم به امر خدا هستيم! ای حکم(: حکم فرمودند به جعفر ابی 

مشا صاحب : عرض کردم .کنيم میخدا هدايت  به سویمهه ما : فرمودند؟ مشا مهدی هستيد
اين مشا هستيد : عرض کردم .مهه ما صاحب مششير و وارث آن هستيم: فرمودند؟ مششير هستيد

گرداند و دين  مشا، اوليای خويش را عزيز می به واسطهکنيد و  که دمشنان خدا را ريشه کَن می
در سن چهل و پنج  که حالیگونه باشم در  ای حکم چگونه آن: فرمودند؟ کند اهلی را ظاهر می

دوران شريخوارگى ه از من ب) پرسى یكه تو م(صاحب اين امر  كه آنحال ! ؟سالگی پا گذاشتم
  .)تر است کتر و هنگام سوارى چاال کينزد

  
كلنا قائم بأمر اهللا، واحد بعد واحد حىت جييئ : (أنه سئل عن القائم فقال  عبد اهللاعن ايب 

  )٣٥().صاحب السيف، فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غري الذي كان

يكی پس از ديگری تا آن كه  .مهه ما قائم به امر خدا هستيم: (فرمود امام صادق 
  ).آيد ینبوده، م با امری كه قبالً ،پس اگر صاحب مششري بيايد .صاحب مششري بيايد

                                                
 ).تعالی هادون اليهکلهم قائمون بأمر اهللا  إنّ االئمة (الکايف باب  - الشيخ الکليين .٣٤
 .مهان .٣٥
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: قال يوم ندعو كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم :) عبد اهللايب قلت أل: بن سنان قال عبد اهللاعن 
 )٣٦().وهو قائم أهل زمانهإمامهم الذي بني أظهرهم (

روزى كه هر گروه از مردم را با ((: عرض کردم به امام صادق : ابن سنان گويد عبد اهللا
  .)او قائم اهل زمانش استامامی که برايشان ظاهر شده است و : فرمودند) امامشان فراخوانيم

  
 ...: (خصائص اإلمام، قالفضائل وکر فيه حديث طويل ذ فی عن اإلمام الرضا 

  )٣٧(.)...وجل، ناصح لعباد اهللا، حافظ لدين اهللا عز قائم بأمر اهللامفروض الطاعة، 
امام  ...: (فرمايند امام می های ويژگیر فضايل و حديثی طوالنی د در رضا امام 

به امر خدا است، نصحيت  کننده، قيام )واجب است از وی پيروی شود( مفترض الطاعه است
  )....کننده بندگان خدا است، حافظ دين خدا است

  
مير بأ ر اخلض لقاء حديث يف  علي بن حممد الثاين جعفر أيب عن الصدوق الشيخ روى
 ا، أشهد أزل ومل اهللا، إال إله ال أن أشهد: )أي اخلضر ( فقال الرجل..... (:  املؤمنين

- ( بعده )حبجته والقائم وصيه أنك وأشهد ا، أشهد أزل ومل اهللا، رسول حممدا وأشهد أن
 وأشار –حبجته والقائم وصيه أنك و أشهد ا، أشهد أزل ومل  أمري املؤمنني إىل بيده )وأشار

 علي على أشهدو ،بعدك حبجته والقائم أبيك وصي علي بن احلسني أن أشهدو . احلسن إىل
 بن علي بأمر القائم أنه علي بن حممد على أشهدو بعده، احلسني بأمر القائم أنه احلسني بن

 جعفر نی بموس على وأشهد علي، بن حممد بأمر القائم أنه حممد بن جعفر على أشهدو احلسني،
 جعفر، بن موسى بأمر القائم أنه موسى بن علي على وأشهد حممد، بن جعفر بأمر القائم أنه

 القائم أنه حممد بن علي على وأشهد موسى، بن علي بأمر القائم أنه علي بن حممد على وأشهد
 رجل على وأشهد حممد، بن علي بأمر القائم أنه علي بن احلسن على علي، وأشهد بن حممد بأمر
 ملئت كما عدالً األرض فيمأل أمره ظهري حىت واليسمى اليكىن علي بن احلسن ولد من

                                                
 .مهان. ٣٦
حممد بن إبراهيم  -يف کتاب الغيبةو ،٧٧٨ص: الشيخ الصدوق -، االمايل٢٠٢ص ١ج: الشيخ الکليين -الکايف .٣٧

  .، و غيرها من املصادر٢٢٩ص: النعماين
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  )٣٨(.)جور
 امير املؤمنينحديث ديدار خضر نبی با  در علی جعفر ثانی حممد بن ی شيخ طوسی از اب

 نبی خضر ( آن مرد... : (فرمودند (که خدايی جز اهللا نيست  دهم میشهادت : گفت
 و شهادت دهم میخداست و مهواره به آن شهادت  ی دهکه حممد فرستا دهم میو شهادت 

امير و با دست خويش به _ ) بعد از او( مشا وصی او و قيام کننده به حجت او که دهم می
مشا وصی او  که دهم میو شهادت  دهم میو مهواره به آن شهادت  _کردند اشاره  املؤمنين

و شهادت _ کرد اشاره  و با دست خويش به حسن_ باشی  میو قيام کننده به حجت او 
و  .باشد میبعد از تو وصی پدر تو و قيام کننده به حجت او  که حسين بن علی دهم می

و شهادت  .باشد حسين بعد از او می امرقيام کننده به  که علی بن حسين دهم میشهادت 
که  دهم میو شهادت  .باشد میعلی بن حسين  قيام کننده به امر که حممد بن علی دهم می

قيام  موسی بن جعفر دهم میو شهادت  .باشد میحممد بن علی  قيام کننده به امر جعفر بن حممد
موسی  قيام کننده به امر علی بن موسی دهم میو شهادت  .باشد میجعفر بن حممد کننده به امر 

علی بن موسی قيام کننده به امر  که حممد بن علی دهم میو شهادت  .باشد میبن جعفر 
و  .باشد میحممد بن علی قيام کننده به امر  که علی بن حممد دهم میو شهادت  .باشد می

 دهم میو شهادت  .باشد میعلی بن حممد  قيام کننده به امر که حسن بن علی دهم میشهادت 
 شآن زمان که امراو حرام است تا  يهزند حسن بن علی که بردن نام و کنبر مردی از فر

که پر از ظلم و ستم گشته  گونه مهانکند  می دادپس زمين را پر از عدل و  ،آشکار گردد
  ).است
  

يا ابن رسول : له فقلت دخلت على موسى بن جعفر (: الرمحن، قالعن يونس بن عبد 
األرض من أعداء اهللا عز  ولكن القائم الذي يطهر أنا القائم باحلق: فقال؟ أنت القائم باحلقاهللا، 

 ولدي، له غيبة يطول أمدها خوفاً هو اخلامس من اًوظلم اًكما ملئت جور ها عدالًوجل وميأل
طوىب لشيعتنا، املتمسكني حببلنا يف غيبة : قال مث. على نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون

من أعدائنا، أولئك منا وحنن منهم، قد رضوا بنا أئمة، ورضينا  قائمنا، الثابتني على مواالتنا والرباءة
                                                

 .۳۱۳-۳۱۵: الشيخ الصدوق -النعمةکمال الدين و متام . ٣٨
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  )٣٩(.)يامةمث طوىب هلم، وهم واهللا معنا يف درجاتنا يوم الق م شيعة، فطوىب هلم،
كند كه خدمت حضرت موسى بن جعفر  یعلى بن ابراهيم از يونس بن عبد الرمحن روايت م

 يا ابن رسول اللَّه: رسيدم و عرض كردم  من قيام: فرمودند ؟مشا قائم به حق هستيد 
كند و جهان را پر از  یم کكه زمني را از دمشنان خدا پا قائمو ليكن آن  کننده به حق هستم

از ظلم و جور پر شده باشد پنجمني فرزند من است و براى  كه اينسازد پس از  یداد معدل و 
شوند و مجاعىت هم ثابت قدم  ید موى غيبىت خواهد بود كه گروهى در هنگام غيبت او مرت

ندارند و  ما كه دست از ريسمان والء ما بر شيعيانخوشا به حال : مانند، پس از اين فرمود یم
به غيبت قائم ما ثابت باشند، هر كس در دوسىت ما پا بر جا باشد و از دمشنان ما تربى جويد از 

نسبت به  ها آنما خواهد بود، آنان از امامت ما راضى بوده و ما هم از متابعت و تشيع 
 کر يروز قيامت با ما د ها آنخودمان رضايت دارمي، خوشا به حال آنان، به پروردگار سوگند 

  .)درجه خواهند بود
  

 أن ألرجو إين:  موسى بن علي بن حملمد قلت( :قال احلسين، عبد اهللا بن العظيم عبد عن
 فقال ،وظلما جوراً ملئت كما وعدالً قسطاً األرض ميأل الذي حممد بيت أهل من القائم تكون
 : ،ولكن القائم الذي اهللا دينما منا إال وهو قائم بأمر اهللا عز وجل، وهاد إىل يا أبا القاسم ،

هو الذي ختفى على  ،اوقسط عدالً هاألرض من أهل الكفر واجلحود، وميأليطهر اهللا عز وجل به ا
 اهللا تسميته، وهو مسي رسول  الناس والدته، ويغيب عنهم شخصه، وحيرم عليهم

 )٤٠(..)..کنيهو
م من عرض کرد عبد العظيم بن عبد اللَّه حسىن گويد به حممد بن على بن موسى 

پر از  چه چنانباشيد كه زمني را پر از عدل و داد كند  اميدوارم مشا مهان قائم خاندان حممد 
قائم به امر خداى  كه آننيست امامى از ما جز  ابو القاسم اى: و ستم شده است، فرمودند ظلم

او خداى عز و جل زمني را  به وسيلهدين خداست وىل آن قائمى كه ه و رهرب ب عز و جل است
چنان كسى است كه  كند او آن یكند و آن را پر از عدل و داد م یم کاز اهل كفر و جحود پا

                                                
 .٣۶١ص: الصدوق الشيخ–النعمة ومتام الدين كمال.٣٩

 .٣٧٧-٣٧٨مهان ص .٤٠
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حرام است و او  ها آنها پنهان و بردن نامش بر  والدتش بر مردم ان است و شخصش از ديده
  .)مهنام و هم كينه رسول خداست

  
ظهر بيدي فأخرجين إىل ب طال أيب بن علي املؤمننيأمري  أخذ( :قال زياد، بن كميل عن
مشهور أو خاف  ظاهر) إما( اللهم بلى ال ختلو األرض من قائم حبجة: إىل أن قال....... .الكوفة

عظمون واأل ،األقلون عددا اهللا وبيناته، وكم ذا وأين أولئك، أولئك واهللا جحجمغمور لئال تبطل 
 )٤١(....)ويزرعوها يف قلوب أشباههم حىت يودعوها نظراءهم ه وبيناتهجحجم حيفظ اهللا  ،خطرا

 جا آنتا .. .مرا گرفت و از كوفه خارج كرد دست كميل بن زياد گفت امري املؤمنني 
يا  هرگز زمني خاىل از حجت نيست كه قيام با دالئل براى خدا منايدآری، (: فرمايد که می
تا حجت و دالئل خدا باطل نشود اما چقدر هستند  کو آشكار باشد و يا پنهان و بيمناظاهر 

 به وسيلهاز مهه كمتر است و مقامشان از مهه باالتر،  ها آنقسم تعداد  به خدا. و كجايند ها آن
ري خود بسپارند و در نظهائى  كند تا به شخصيت یخدا دالئل و براهني خود را حفظ مايشان 

  )....سرشت بذر آن را بكارند کدل مردمى پا
  

يدخل ال ، وعرفاؤه على عباده،وإمنا األئمة قوام اهللا على خلقه: (قال،  أمري املؤمنني عن
   )٤٢(.)اجلنة إال من عرفهم وعرفوه، وال يدخل النار إال من أنكرهم وأنكروه

، و مهانا امامان از جانب خدا قيام كننده بر خلق خدايند(: فرمودند  امير املؤمنين
آنان را شناخته باشد، و  كه آنكسى به شت نرود جز . بندگانش هستندشناسانندگان او به 

منكر آنان بود، و آنان وى را نپذيرفته  كه آنآنان او را شناخته باشند، و به دوزخ در نشود جز 
  .)باشند، و حمرم نساخته

  

 )قوام( ها آنيکی از  شود میبه چند شکل مجع بسته ) قائم([ است" قائم"مجع " قوام"و 
و او کسی  ])٤٣()كفار وكافر ، مانندالقوام مجع قائم: (گويد که عالمه جملسی گونه مهاناست، 

                                                
 .٢٩٠-٢٩١مهان ص .٤١

 .۴۰-۴١ص  ۶ج : ج البالغة .٤٢
 .۶۳ص  ۳۲ج : األنوار حبار .٤٣
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قبل از خود   های حجتکند و به امر  کند و با حجت قيام می است که به امر خدا قيام می
  .کند میقيام 

   )٤٤(..)..وخزانه على دينه قوام اهللا على خلقهوحنن ..: (قال ، وعن أيب عبد اهللا
و نگهبانان بر دين او قائمان اهلی بر خلق قسم ما  به خدا...: (فرمودند،  عبد اهللابی 
  )....هستيم
  

منخلقه  وحيك يا قتادة إن اهللا جل وعز خلق خلقاً: (أنه قال لقتادة ،ر وعن أيب جعف
خلقه اصطفاهم قبل  ، جنباء يف علمه،قوام بأمرهعلى خلقه فهم أوتاد يف أرضه،  جهحجفجعلهم 

 )٤٥(.) أظلة عن ميني عرشه
خود را حجت هاى  واى بر تو ای قتاده خداوند گروهى از آفريده(: فرمود، امام باقر 

و برجستگان  قيام کنندگان به امر او هاى زمني هستند و استوانه ها او تا دو بر مردم قرار داده آن
  ).راست عرش اى در طرف را برگزيد به صورت سايه ها آندانش قبل از آفرينش 

ند که نک آشکار می_ ديگری نيز هست روايات و -  يازده روايت از ائمه اطهار ها اين
  .قائم ، و هر کدام از ايشان باشند میقوام   مهه آنان

  

  :قوام هستند  قائم و مهدیین  مهدی اول.٢.٢
  : اند ناميده) قيام کنندگان(مهديين را، قوام  )حممد حممد و آل ( ها که آن گونه مهان

حدثين أيب، عن سعد بن عبد اهللا، عن أيب عبد اهللا حممد بن أيب عبد اهللا : عن ابن قولويه، قال
الرازي اجلاموراين، عن احلسني بن سيف بن عمرية، عن أبيه سيف، عن أيب بكر احلضرمي، عن 

رسوله وحرم ) وجل عز(إي بقاع األرض أفضل بعد حرم اهللا : قلت له: (قال،  أيب جعفر
 ،الكوفة يا أبا بكر، هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيني املرسلني وغري املرسلني : فقال

إال وقد صلى فيه، ومنها يظهر  واألوصياء الصادقني، وفيها مسجد سهيل الذي مل يبعث اهللا نبياً

                                                
 .۳۳ص : للصفار -بصائر الدرجات  .٤٤
 . ۶٣ص  ٢ج : الكايف .٤٥
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  )٤٦(.)لصاحلني، وهي منازل النبيني واألوصياء واوفيها يكون قائمه والقوام من بعدهعدل اهللا، 
قل منوده، ن يا ابو جعفر  ضرمى و او از حضرت اىب عبد اللَّه حاز اىب بكر 

 بعد از حرم خداوند عز و جل و حرم رسول خدا : حمضر مباركش عرضه داشتم: گويد مى
 ؟ باشد مني از امكنه ديگر برتر و اشرف مىچه مكاىن از ز
و پاكيزه بوده و در  کباشد، اين زمني پا مىبكر، آن زمني كوفه  اى ابو(: رمودندحضرت ف

انبياء بوده و در آن مسجد سهيل قرار دارد، از  انبياء مرسل و غري مرسل و اوصياِء هایآن قرب
وى  كه آنخصوصيات اين مسجد آن است كه حق تعاىل هيچ پيغمربى را مبعوث نفرموده مگر 

آن قائم حق تعاىل گردد و در  آشكار مىدر آن مناز خوانده است و نيز از آن عدل اهلى ظاهر و 
 ).باشد و آن منازل انبياء و اوصياء صاحل مى باشند میو قيام کنندگان بعد از او 

  

گانه  دوازدهگانه که بعد از ائمه  هپس اين قائمان چه کسانی هستند غير از مهديين دوازد
 که در وصيت رسول اهللا گونه مهانآيند  می   اهل بيت رواياتو   آمده است و

  : گذشت ها آنذکر برخی از 
  )٤٧(.) من ولد احلسني ثنا عشر مهدياًا  إنّ منا بعد القائم(:  عن أيب عبد اهللا

 حسين از فرزند  دوازده مهدیمهانا از ما بعد از قائم : (فرمودند  عبد اهللابی 
  ).باشند می

 مهدی و اين قوام چه کسانی هستند غير از دوازده امام عدل که در مسجدی که امام 
خرب دادند، مناز  علی که امام  گونه مهانکنند،  در کوفه، بعد از قيام حضرتش بنا می

  : خوانند می
وليبنني باحلرية مسجد له مخسمائة باب ( :قال،  عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

فيه اثنا يصلي فيه خليفة القائم عجل اهللا تعاىل فرجه؛ ألن مسجد الكوفة ليضيق عنهم، وليصلني 
   )٤٨(.)عدال عشر إماماً

                                                
 .۷ص : جلعفر بن حممد بن قولويه -كامل الزيارات  .٤٦
 .۱۴۸ص ۵۳ج: ، حبار األنوار۴۹ص: بصائر الدرجات، خمتصر ۳۵۳- ۳۵۴ص : منتخب األنوار املضيئة .٤٧
 .۲۵۳-۲۵۴ص ۳ج : الشيخ الطوسي - ذيب األحكام  .٤٨
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خواهد داشت در  بدر حريه مسجدی بنا خواهد شد كه پانصد در: (فرمود علی امام 
زيرا مسجد كوفه برای آنان  .آن خليفه و جانشني قائم عجل اهللا تعالی فرجه مناز خواهد خواند

  ).در آن دوازده امام عدل مناز خواهند خواند، شود میو تنگ  کكوچ

ديگر و به غير اين  روايات د، اما جهت تأکيد بيشترکن چه گذشت، کفايت می اگر چه آن
کنند که لفظ قائم در زمان قيام مقدس،  ت بسياری وجود دارد که برايت بيان میياوار، روايات

های ظهور آمده است، يعنی مقصود  ای از نشانه برای اشاره به نشانه  اهل بيت رواياتدر 
 قبل از ظهور امام حممد بن حسن است که  و يمانی آل حممد  از آن، مهان مهدی اول

 حضور دارند.  
خروج القائم من اختالف بين العباس من احملتوم، والنداء من احملتوم، و (:  اهللاعن أيب عبد 

  )٤٩(....)احملتوم
و خروج از حمتومات نداء اختالف بنی عباس از حمتومات و : (فرمايند می عبد اهللا ابی 

  )....باشند میقائم از حمتومات 
  

خروج : كان يقول جعفر إنّ أبا : اهللا قلت أليب عبد : (عن أيب محزة الثمايل، قال
، والنداء من احملتوم، وطلوع الشمس من املغرب من احملتوم، وأشياء كان يقوهلا السفياين من احملتوم

واختالف بين فالن من احملتوم، وقتل النفس الزكية من احملتوم،  : فقال أبو عبد اهللا. من احملتوم
   )٥٠(.)...احملتوموخروج القائم من 

: ندفرمود می ابا جعفر مهانا : معرض کرد  عبد اهللابه ابی : گويد مثالی می ابی محزه
از حمتومات و طلوع خورشيد از مست مغرب از حمتومات و نداء و  خروج سفيانی از حمتومات

و اختالف بنی فالن از : (فرمودند ابا عبد اهللا  .ندفرمود میچيزهای ديگر را از امور حمتوم 
  ...).باشند میخروج قائم از حمتومات حمتومات و قتل نفس زکيه از حمتومات و 

کند، چيزی ديگری است و  چه داللت می عالمت و نشانه يک چيز بوده و به آن و اکيداً
پس آن قائمی که  ،باشد می  ای حتمی ظهور امام مهدیه صدد بيان نشانه در  امام

                                                
 .۳۱۰-۴۸۴ص ۸ج : الشيخ الكليين -الكايف  .٤٩

 .۴۳۵ص : الشيخ الطوسي -كتاب الغيبة  .٥٠
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باشد غير از  تواند میاست، چه کسی   ی حتمی ظهور امام مهدیها نشانهخروجش، از 
  !؟  مهدی اول يمانی آل حممد

توضيح بيشتر  که آنتفصيل کافی و وافی برای هر   و در انتشارات انصار امام مهدی
  . خواهد، وجود دارد

  
  :)٣جواب س(در زمان ظهور   و مهدی اول  نقش امام مهدی. ٣
تر نشان دادن مشا از حضرت  رنگ رپيروان مشا سعی در پ که اينعلت  .۳(: گفتی که 

ست که قرار است برای بيعت گرفنت برای  یارند چيست و اين دعوت چگونه دعوتحجت د
جايی برای  دهد که عمالً رنگ نشان می رقدر مشا را پ نآ حضرت حجت باشد اما عمالً

حضرت حجت باقی نگذاشته و حتی اکثر القاب حضرت حجت را هم بر مشا تطبيق 
انصار در اين مورد از رفتار برخی از  که اينمشا از اين موضوع باخربيد و يا  آيا ...دهند می

  )؟کنيد یاعالم برائت م
و زمينه سازِ برای ايشان و قائم   وصی و فرستاده امام مهدی  امحد احلسنسيد 

يی سازی برای برپا نقش اصلی زمينه  امحد احلسنسيد به امر ايشان است و ) قيام کننده(
ايشان  به واسطهو آزمايش اُمت در زمان ظهور  ءباشند، و ابتال دار می دولت عدل اهلی را عهده

اين به معنای لغو نقش امام  و. اند کرده، و اين موضوع را بسياری از روايت آشکار باشد می
  .باشد میای از جانب ايشان  وصی و فرستاده  امحد احلسنسيد نيست، بلکه   مهدی

فرستد، پناه به خدا،  رسولی می ،ی که خداوند سبحان و متعالهنگام: گويم برای مثال می
ستاند،  میهنگامی که ملک املوت ارواح را و  !؟باشد میاين به معنای لغو شدن نقش خداوند 

لک املوت، اين بدان معناست که نقش خداند منتفی شده است، يا مالئکه موکل از سوی م
   !؟شده است ون بدان معناست که نقش ملک املوت لغستانند، اي هنگامی که ارواح را می

مرگشان به خدا روح مردم را هنگام ( )٥١(اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها: متعال فرمود
  .)ستاند متامى باز مى

                                                
 .۴٢: زمرال .٥١
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مشا را ] جان[و خدا مشا را آفريد سپس ()٥٢(واللّه خلَقَكُم ثُم يتوفَّاكُم: و متعال فرمود
  .)گريد مى

بگو ( )٥٣(قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَو: و نيز فرمود
ى پروردگارتان گاه به سو ستاند آن فرشته مرگى كه بر مشا گمارده شده جانتان را مى

  .)شويد بازگردانيده مى
ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذين كَفَرواْ الْمآلئكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم : فرمود چنين همو 

 چهرهستانند بر  گاه كه فرشتگان جان كافران را مى اگر ببيىن آنو ( )٥٤(ذَاب الْحرِيقعوذُوقُواَْ 
  .)عذاب سوزان را بچشيد] گويند[زنند و  و پشت آنان مى

وصی و  که حالیبه امر اهلی قيام کرد، در   امحد احلسنسيد ه چو در هر حال اگر 
منسوب به و فعل   آن امر از ناحيه امام مهدی، باشد می  فرستاده امام حممد بن حسن

  .باشد میامر خداوند  ايناصلی و حقيقی  ی اجنام دهندهو   ايشان
 ايم نسبت داده  امحد احلسنسيد برايمان آشکار کن، القابی که به اما در مورد القاب، 

  ؟وجود ندارند اطهار  رواياتو  قرآندر  چيست و کدام القاب هستند که اصالً
دهد و ثابت شد  و امام معصوم و صادق از سوی خداوند، از مصداق القاب اهلی خرب می

حجت و معصوم است، پس اگر کالمی بگويد، گفتارش حجت و   امحد احلسنسيد که 
و از  باشد میرا ذکر کردی و آن قائم  ها آنتاکنون يکی از  مشا، و باشد میدليل قطعی و يقينی 

و مهدی اول در  شوند میف مهه با اين لفظ وص  چه گذشت، آشکار شد، که آل حممد آن
  .شود مینيز با آن وصف  روايات

 ها که از آنان باشند، اما برخی می  آری، القاب ديگری هم هست که خمصوص آل حممد
اهل : (را غصب کرده و به خود نسبت دادند از مجله ها آننيستند بدون دليل، ) آل حممد (

را بدون  ها آنعمل  الزمان و علمای بی که فقهای آخر) آية اهللا العظمی(و ) آية اهللا(و ) ذکر
  !!!، پس سبحان اهللاند کردهمال خود بر آنان خرده بگيريد و انکار کنيد،  که آن

  
                                                

 . ۷۰: النحل .٥٢

 .١١: سجدهال .٥٣

 . ۵۰: نفالاأل .٥٤
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  :)۴پاسخ سؤال ( در زمان ظهور) رضدابة األ( جنبنده زمین. ۴
  )؟خود مشا هم بر مهين باوريد آيا کنند رض معرفی میاأل ةپيروان مشا، مشا را داب(: گفتی که
وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس وإِذَا : فرمايد میخداوند 

  )٥٥(ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجا ممن يكَذِّب بِآياتنا فَهم يوزعون *كَانوا بِآياتنا لَا يوقنونَ 
اى را از زمني براى آنان بريون  ن واجب گردد جنبندهشابر اي] عذاب[و چون قول (
و آن * هاى ما يقني نداشتند  به نشانه] بايد كه نانچ[آورمي كه با ايشان سخن گويد كه مردم  مى

گردانيم پس  اند حمشور مى روز كه از هر امىت گروهى از كساىن را كه آيات ما را تكذيب كرده
  .)هم بپيوندند بهشوند تا مهه  آنان نگاه داشته مى

 ١۴۵مشاره در پاسخ به سؤال   امحد احلسنسيد  نوشتهدر کتاب متشاات جلد چهار 
  : اين بيان اين مورد پرداختند به

  .جنبنده، انسان است )الف
  .باشد می  امام علی: مصداق جنبنده در عامل رجعت) ب
که در  گونه مهانای موجود است،  جنبنده نيز  قبل از رجعت در زمان قيام قائم )ج

  .نقل شده است  ها آناز  روايات
  .باشد میو عالمات  ها نشانهجنبنده در زمان قيام مقدس از ) د

ت است آياعلت مؤاخذه و سرزنش مردم توسط جنبنده، عدم ايمان و عقيده آنان به ) هـ
  .باشند ی صادقه و مکاشفات میرؤيات آياو اين 

مشرق و  گر قيام(تفصيلی در کتاب استاد امحد حطاب به نام   سيدو عالوه بر جواب 
فايده واقع نگردد ان  از اين نوشته نيز خالی که آندر اين باره موجود است و برای ) رضدابة األ

لو  بيان کردند، مترکز کنيم و  شاء اهللا خالی از لطف خنواهد بود، اگر بر نکاتی که امام
  .امجالی به صورت

  : گويم میو قبل از آن 
  از ائمه رواياتيا  قرآنها و صفاتی که در  گذشت، گفتم که القاب و نام چه در آن

                                                
 .٨٢-٨٣: النمل. ٥٥
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شناسيم، و  می را تنها از سوی خداوند و صادقان، معصومين  ها آنمذکور است، مصاديق 
 ای صادق از سوی خداوند است؛ زيرا خرب دهنده  امحد احلسنسيد ثابت شده است، که 

کند ولی  گويی کفايت می حجت است با دليل، پس فرموده او حجت است و اين در پاسخ وی
  : دهم میو دفع شبهات، اندکی اين کالم را توضيح  توضيح بيشتربرای 
  

  :باشد می  علی امیر املؤمنینزمین، انسان است و او در رجعت  ی هجنبند. ١.۴
ند، جنبنده در اين آيه يک نک میموجود است، که بيان  بيت بسياری از اهل  روايات

  : باشد میانسان 
 أي) تكلمهم: (بلغين أن العامة يقرؤون هذه اآلية هكذا(:  قال رجل أليب عبد اهللا

  )٥٦(.)كلمهم اهللا يف نار جهنم ما نزلت إال تكلمهم من الكالم: (ل فقاجترحهم، 
سيده که عامه اين آيه را چنين خرب ر به من: (عرض کرد  عبد اهللامردی به ابی 

خداوند آنان را در آتش : کند، حضرت فرمودند يعنی آنان را جمروح می) تکلمهم(خوانند  می
از نوع کالم با  که اينيعنی  )تکلمهم( جهنم جمروح سازد، نازل نشده است جز به اين صورت

  ).آنان سخن بگويد
  

  )٥٧(.)يا دابة اهللا: لعلی  قال  إنّ النيب(:  وعن أيب عبد اهللا
  .)خدا ی دهای جنبن: فرمودند علی به  پيامرب مهانا (: فرمودند  عبد اهللابی 

  

  )٥٨(.)أنا دابة األرض: (قال عن علي
  .)من جنبنده زمين هستم: (فرمودند  امير املؤمنين

  

  )٥٩(.)...أنا باب املقام، وحجة اخلصام، ودابة األرض: (أنه قال  و عنه
  )....زمين هستم ی دهمن درب مقام و حجت خصم کنندگان و جنبن: (نيز فرمودندو 

                                                
 .۵۳ص  ۵۳ج : األنوارحبار  .٥٦
 .۴۳ص: خمتصر بصائر الدرجات .٥٧
 .۲۴۳ص  ۳۹ج : حبار األنوار .٥٨

 .۵ص ۴۱ج: حبار األنوار .٥٩
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وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم : أي شيء يقول الناس يف هذه اآلية: (أنه قال عن أيب جعفر
 هو أمير املؤمنين: فقال ،لَا يوقنونَأَخرجنا لَهم دابة من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا 

(.)٦٠(  
وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا : گويند مردم در مورد اين آيه چه می(: از ابی جعفر

امير او : حضرت فرمودند ،لَهم دابة من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا لَا يوقنونَ
  ).است  املؤمنين
  

 علي(: ، قالالْأَرضِ تكَلِّمهمأَخرجنا لَهم دابةً من : يف قوله تعالی  وعن الرضا
(.)٦١(  

 )رضِ تكَلِّمهمأَخرجنا لَهم دابةً من الْأَ(: خداوند ی دهدر مورد فرمو  و امام رضا
  )است  او علی: فرمودند

  

  .باشد میدر عامل رجعت   امير املؤمنيندر آيه، انسان و ) رضدابة األ(پس 
  

  :گوید ای است که با مردم سخن می در زمان ظهور مقدس نیز جنبنده. ٢.۴
 ها اينها، جنبنده در زمان قيام قائم است، و  ديگری وجود دارد، که در آن رواياتولی 

  : ها است هايی از آن منونه
أشهر مث  حديث دابة األرض خترج قبل خروج السفياين الذي حيكم مثانيةيف   عن النيب -

 يف العشرين بعد ستمائة اجلرح والقتل ومتتلئ األرض ظلماً(:  بعد ذلك يظهر القائم
دابة األرض ومعها  ويف التسعني خترج ...ويف العشرين بعدها يقع موت العلماء ،وجورا

  )٦٢(.)...عصا آدم وخامت سليمان

                                                
 .۳۹باب الرجعة ص ۱۱۲ح ۵۲ج: حبار األنوار .٦٠

، و ۵۳ص  ۵۳ج: حبار األنوار. است، اشاره دارند  جنبنده در رجعت علی که اينت به ابسياری از رواي( .٦١
 .)، و غير ذلک۹۰ص ۳ج : للبحراين -مدينة املعاجز

 .۱۳۵ص : جامع األخبار .٦٢
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زمين که قبل از خروج سفيانی که هشت ماه حکومت  ۀدر حديث، جنبند اکرمپيامرب 
ها و  بيست بعد از ششصد جراحت در: (کند میظهور   کند، سپس بعد از آن قائم می

بعد از آن واقع شود مرگ  ، و در بيستشود میكشتارها است و زمني از ظلم و جور لربيز 
و انگشتر  عاملان و در نود بعد از آن برون آيد دابة االرض، و با وی باشد عصاى آدم 

  )....سليمان
 
 لَهم دابةً من الْأَرضِوإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا : يف قوله تعالی  و عن أمير املؤمنين 
کَلأَنَّ ت مهونَلِّمنوقا لَا يناتوا بِآيكَان اسالنقال ، :)ا حقا، أال أخربكم تدبره وما يتدبرو

يف يوم حرام يف بلد حرام من  قتل نفس حرام :قال .بلى يا أمري املؤمنني: قلنا .بآخر ملك بين فالن
  )٦٣(.)ملك بعده غري مخس عشرة يوم قوم من قريش، والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما هلم

وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من : در مورد فرموده خداوند  امير املؤمنينو 
گونه که  و در مورد آن، آن: (، فرمودندالْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا لَا يوقنونَ

امير آری يا : گفتيممشا را از آخرين ملک بنی فالن آگاه کنم،  آيا، کنند منیشايسته است تدبر 
کشته شدن نفس حرام در ماه حرام، در سرزمين حرام، توسط قومی از  :فرمودند .املؤمنين

خرما را با خطی نصف کرده، بعد از آن  هستهقريش، سوگند به کسی که دانه را شکافته و 
  .)حکومتی برايشان باقی خنواهد ماند جز پانزده روز

  
وسرييكم يف آخر ( )٦٤(إِنَّ اَهللا قَادر علَى أَن ينزل آيةً﴿: يف قوله تعالی  عن ايب جعفرو

وطلوع الشمس من  الزمان آيات، منها دابة األرض، والدجال، ونزول عيسى بن مرمي،
  )٦٥(.)مغرا

اى شگرف فرو  خدا قادر است كه پديده( :خداوند ی دهدر مورد فرمو  ابی جعفر
: مجلهخواهد کرد از  منايانيی بر مشا، ها نشانه) خداوند( الزمان و در آخر(: فرمودند ).فرستد

  ).ی بن مريم و طلوع خورشيد از مغربزمين و دجال و نزول عيس ی دهجنبن
                                                

   . ٢۵٩ص : النعماين -كتاب الغيبة  .٦٣
 .۳۷: األنعام .٦٤
 .١٩٨ص  ١ج : تفسري القمي .٦٥
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شاء من  إذا:  فقال؟  مىت يكون خروج القائم: سأله رجل(:  وعن أيب عبد اهللا
خروج دابة األرض من  نعم، عالمات شىت،:  قال؟ فله عالمة قبل ذلك: قال. له اخللق واألمر

   )٦٦(.)..."أي بغداد" املشرق ودابة من املغرب، وفتنة تضل أهل الزوراء
: فرمودند؟ چه هنگام خواهد بودخروج قائم : مردی از ايشان پرسيد(:  عبد اهللاز ابی ا
: فرمودند؟ يی استها نشانهقبل از آن  آيا: عرض شد .گاه که صاحب خلق و امر خبواهد هر

ای از سوی مغرب  زمين از سوی مشرق و خروج جنبنده ی خمتلف، خروج جنبندهها نشانهآری 
  )....شوند میدر آن گمراه  )بغداد امروزی( ای که اهل زورا و وقوع فتنه

  
يف وجه املؤمن  مث تظهر دابة األرض بني الركن واملقام فتكتب ...(: ق وعن اإلمام الصاد

   )٦٧(.)...العراق مؤمن، ويف وجه الكافر كافر، مث يظهر السفياين ويسري جبيشه إىل
کند و  سپس جنبنده زمين در بين رکن و مقام ظهور می ...: (فرمودند  و امام صادق

نويسد که اين کافر است،  اين مؤمن است و بر چهره کافر می که نويسد بر چهره مؤمن می
  )....شود میعراق رهسپار  به سویکند و به مهراه لشکرش  سپس سفيانی ظهور می

  
أي (؟ مىت يا بن رسول اهللا ...: سأله علي بن إبراهيم بن مهزيار: ( وعن اإلمام املهدي

عصا موسى  معهاملروة و األرض من بني الصفا ويف سنة كذا وكذا خترج دابة : ، فقال يل)القيام
  )٦٨(.)...سليمانوخامت 

چه ) يعنی قيام( هنگامه آن ...: (پرسد مهزيار از ايشان میعلی بن :  از امام مهدی
در سال چنين و چنان و  :حضرت به من فرمودند؟  وقت خواهد بود ای فرزند رسول اهللا

کند و مهراه او عصای موسی و خامت سليمان  میجنبنده زمين از بين صفا و مروه خروج 
   )....است

ای وجود دارد که  جنبنده  کنند، در زمان قيام قائم بسيار است که بيان می رواياتو 

                                                
 .۶۲ص  ۸۳ج : حبار األنوار. ٦٦
  .١٠٠ص : لألسترآبادي -الرجعة  . ٦٧
 .٢٣۶ص: بشارة اإلسالم .٦٨
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روايت شده   که از ائمه گونه مهانگويد، و اين قبل از رجعت است  با مردم سخن می
  .است
  

  : قیام قائم قبل از رجعت است. ٣.۴
با هم يکی ( باشد میجل، غير از روز رجعت  و م اهللا عزيااخنستين ،  قائم بی شک قيام

  : روايت شده است  که از آنان گونه مهان، بلکه قبل از آن است، )نيستند
يوم يقوم القائم، ويوم الكرة، ويوم : أيام اهللا عز وجل ثالثة: (، قال عن أيب جعفر

  )٦٩(.)القيامة
روز قيام قائم و : باشند سه روز می ،)م اهللاياا( روزهای خداوند: (می فرمايند  ابی جعفر

  .)روز رجعت و روز قيامت
  

أيام اهللا عز وجل ثالثة، يوم يقوم القائم و يوم الكرة : (، قال، عن أبيه  عن الصادق
  )٧٠(.)ويوم القيامة

روزهای خداوند، سه روز : (نقل می فرمايند که فرمودند  از پدرش  امام صادق
  .)کند و روز رجعت و روز قيامت روزی که قائم قيام می: باشند می

  )٧١(.اند نيز در مورد رجعت کتابی نگاشته  امحد احلسنسيد و 
  

و مهدی اول، قبل  ،در رجعت،  امام علی: برای جنبنده زمین دو مصداق است. ۴.۴
  :  از قیام قائم

و  باشد میگويد، نيز انسان  در نتيجه، جنبنده زمين که قبل از قيام مقدس با مردم سخن می
، يعنی او حجتی شود میو کافر از مؤمن متمايز  شود میاين انسان، حق از باطل جدا  به واسطه

                                                
  .۱۰۸ص: الشيخ الصدوق - اخلصال  .٦٩

 .۳۶۵-۳۶۶ص: الشيخ الصدوق -معاين األخبار  .٧٠

يکی از انتشارات انصار امام ،  امحد احلسنسيد  -رجعت سومني روز از روزهای بزرگ خدا"کتاب [ . ٧١
 ].مهدی
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و در زمان ظهور مبارک و قبل از قيام امام حممد بن  باشد میمعصوم و صاحب واليت اهلی 
پس او  ،مرد، و او يمانی و مهدی اول استمگر در يک  شود یهيچ حقی يافت من  سناحل

  .باشد میمصداق جنبنده مذکور در آيه، در اين زمان 
 حطاب استاد امحد نوشته) مشرق و دابة األرض گر قيام(و در باب اين مسأله، در کتاب  

موجود   امام مهدی به تفصيل سخن به ميان آمده است، که در سايت انصار) حفظه اهللا(
  .شودبه آن مراجعه  .است

پرده  تواند یدر زمان قيام مقدس کسی من) زمين ی دهجنبن( و در هر حال از مصداق وصف
در زمان قيام مقدس و قبل از برپايی دولت  های حجتو ،  بردارد، مگر حجتی معصوم

و قبل از ظهور   سناحلامام مهدی حممد بن : ها و آن باشند میاهلی، تنها دو حجت عدل 
گاه يکی از آنان از مصداق مورد  ، پس هرباشند می  ، مهدی اولامحد احلسنسيد ايشان 

که به  گونه مهان باشد می؛ زيرا گفتار و قول معصوم حجت باشد مینظر خرب دهند، آن، خودش 
  .مرور و تکرار گذشت

  .اهللا ءشا دهيم ان پاسخ میآوريم و به آن  می جا اينباقی ماند که آن را در  ای ههشب
  

  ؟پیوندد وقوع میه یا در زمان ظهور مقدس ب رجعت قبل: و پاسخ آن شبهه.۵.۴
رجعت شان وجود دارد و آن، اين است که  و پيروانفقهاء يک درک و فهم اشتباه ميان  

 ،ها آنمتشابه است که در  رواياتوهم برخی تافتد و منشأ اين  در زمان قيام مقدس اتفاق می
و   قائم را به علی ها آنزنند، يا روايتی که در  رجعت زنده شدن عزير را مثال می برای

چون سلمان فارسی و مالک اشتر و  انصارش را به اصحاب کهف و برخی گذشتگان شيعه، هم
  .اند کردهغيرشان، تشبيه 

اند  منتشر کردند، به وضوح بيان کرده چه در آن  امحد احلسنسيد  که اينو علی رغم 
يابد و  انی و بعد از قيام مقدس، حتقق میکه رجعت در عامل ديگر غير از اين عامل ماده و جسم

، با که اين، با وجود دارد) بزرگ خدا از روزهای رجعت سومين روز(به کتاب  مراجعهامکان 
 با کوتاه آمدن در برابربيان کردند که حتی  چنين همماند،  ای باقی منی ههاين وجود شک و شب

و خيلی . وجود ندارد ،آن درک و فهم اشتباه، جای هيچ اشکال وارد کردنی به دعوت حق
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  : گويم میوار  خالصه
دارای مصاديق متعدد و در عوامل متعدد و ) الرجعة يا الکرة(مانعی است که لفظ  آيا: اول

و پاسخ اين است که خير، هيچ مانع و دليلی بر حمصور بودن لفظ  !؟اوقات متعدد باشد
وجود ندارد، و مهين در رد  ن يافنت حکومت مهديينيااو پ ءرجعت، در رجعت بعد از انقضا

  .کند شبهه کفايت می
  : گويم پس اگر اين موضوع واضح گشت، می 

دليل بر آن است که رجعت، دو رجعت است، که در اولی به مثل و  روايات در: دوم
: رجعت دوتا است[: بيان کردند  امحد احلسنسيد که  گونه مهان، گيرد میمانند، صورت 

) ٧٢("األولی" رجعت،) خمصوص( رجعتی در قيام قائم به مثل و مانند است، و رجعتی در عامل

خداوند آنان را نسبت به حال  که آنکه رجوع با انفس و اجساد متناسب با آن عالَم بعد از 
   )٧٣(...].پذيرد گذشته خود و امتحان اول و دوم، دچار نسيان و غفلت ساخته، صورت می

  

کنند، مقصود از  را در زمان قائم ذکر می  يا حممد  ی که علیرواياتدر نتيجه 
 چنين همو  باشد می  و او قائم هستند  و علی  حممدنظري ها کسی است که  آن

، خود ها آنکنند، مقصود از  و ما شابه را ذکر می... رجوع مالک اشتر و ی که مثالًروايات
 شخص مالک اشتر نيست بلکه به شخصيتی شبيه و نظير او در ميان انصار و اصحاب امام

  و اوصاف مالک اشتر دارد کرد عملو اوصافی مهانند  کرد عملاشاره دارد که .  
نفس از جانب خداوند و عزرائيل و  وفاتدر مورد  قرآنچه گذشت، مثالی از  و در آن

در مواضع ديگر  چنين هممالئکه مأمور به اجرای امر عزرائيل، ذکر شد و تعارضی در آن و 
  .وجود ندارد،  شانرواياتو  قرآن

و ) توحيد(کس خواهان معرفت بيشتر است به کتاب  کنم و هر می ءاکتفاو به اين روايت 
) متشاات(و ) خدابزرگ از روزهای رجعت سومين روز (و کتاب ) صاحل ی دهمهگام با بن(

اثر استاد امحد ) مشرق و دابة األرض گر قيام(به کتاب  چنين همو   امحد احلسنسيد کتب 

                                                
، ۷۰: ﴾ القصص واآلخرة و لَه احلُكم وإلَيه ترجعونَ اُألولَىهو اللَّه ال إلَه إلَّا هو لَه احلَمد يف ﴿و :اشاره به آيه[ .٧٢

 .]ويراستار

 . امحد احلسنسيد -رجعت سومني روز از روزهای بزرگ خداکتاب  . ٧٣
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  .مراجعه کند  مهدیحطاب و ديگر انتشارات انصار امام 
 وألنقضن دمشق حجراً ،ألبنني مبصر منربا: قال  أنّ أمري املؤمنني: (عن عباية األسدي

: قال. وألخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب، وألسوقن العرب بعصاي هذه ،حجرا
هيهات يا عباية ذهبت يف غري : فقال؟ يا أمري املؤمنني، كأنك خترب أنك حتىي بعد ما متوت: قلت له
  )٧٤(.)يفعله رجل مينمذهب 

من در آينده در (: فرمايد اسدی آن را نقل كرده، می در روايتی كه عبايه) (امام علی 
و يهود و نصاری را از و دمشق را سنگ به سنگ خراب کنم  ساختخواهم مصر منربی 

 امير املؤمنينيا : عرض کردمم و اعراب را با اين عصای خود برامن، کنهای عرب بيرون  سرزمين
: فرمودند؟ دهيد می اجنامشويد و اين کارها را  دهيد که بعد از مردن زنده می گويی مشا خرب می

مردی از نسل ، )اشتباه متوجه شدی که اينکنايه از ( به مذهب ديگری شدی! هيهات ای عبايه
  .)خواهد داد اجناممن اين کارها را 

  
  : )۵ پاسخ س( قرآنه نقص هشب. ۵

هايی را که  ممکن است يکی از سوره ...کم شده است قرآنمشا معتقديد از (: گفتی
  .)؟ارائه دهيد و حذف شده لطفاً بوده قرآنمعتقديد در 

  : پاسخ به شبهه در چند نکته
  : یادآوری. ۵.۱

 طبق تعبير خود، سؤال کننده: گويم يادآوی، می به عنواناز پاسخ، فقط  در آغاز و قبل
بايد سوره  – اگر پيدا شود يا کسی قائل به آن باشد  – حکم کردند که نقص ) آقای شروين(

  . ها باشد از سوره ای کاملی يا جمموعه
ای از حروف يا يک کلمه يا کلماتی  اختالف در سطح يک حرف يا جمموعه وجود آيا

  !؟يا زيادت نسبی، دانست نقص به عنوان تواند یپراکنده يا در يک جا، را من

                                                
 .۵۹-۶۰ص ۵۳ج: حبار األنوار . ٧٤
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  !؟نقص وجود دارد قرآندر کجا فرموده که در   سید. ٢.۵
ان عقيده يا قول چه را که صاحب شبهه بدان به عنو آن  امحد احلسنسيد در کالم 

اشاره کرده است، وجود ندارد، بلکه موجود، اين است که ،  سيدصريح از سوی 
کنند و  میشيعه به حتريف قائل بوده، به آن تصريح  اصوليونو بزرگان فقهای علماء اری از بسي

، نيز باشد میو نزدشان صحيح  اند کردهچه که روايت  علمايی از اهل سنت و در کتبشان و آن
  .به اين امر قائل هستند

، آن را بدان سبب اند گفتهکه از حتريف سخن علماء و موجود آن است که برخی 
 گونه مهانبا قواعد وضعی صرف و حنو و بالغت و مشابه آن، خمالفت دارد،  قرآناند که  دانسته

  .که در کالم آخوند خراسانی و کالم مشکينی خواهد آمد
 فرمودند، آن است که قرائت و تالوتی خاص اهل بيت نبی  امحد احلسنسيد  چه اما آن

 ای که در نزد مشا  های هفتگانه قرائت مودند که فقط آن را مهانندموجود است، و به مشا فر
  .مقبول است، بدانيد

  
با توجه به  کلماتسخن در مورد حتریف، از نقص یا تغییر بعضی  :یک شبهه و پاسخ آن. ۵.۳

   :کند منیو از بعضی صحابه وارد شده، جتاوز  ی که از معصومین روایات
برای مطرح کردن و روشن ای که مطرح است و  به هر حال اين شبهه( شايد منشأ شبهه

آن استخاره کردم، در حالی که از خداوند درخواست دارم که انصار و  مورد ساخنت حق در
، مهان منت متشابه بر جاهل پرسنده، نزد )فضل و منت خدا، از آن استفاده کنندجوينده حق به 

آمده است، که در آغاز   امحد احلسنسيد به تأليف " گوساله"به آن، باشد که در کتاب 
سازی برای اعالن و آشکار ساخنت  زمينهدعوت مبارک و در زمان دعوت سری، به منظور 

بت به اشتباهاتی که در آن نس ها هبکردن امت و علماء و طلّ هوشياردعوت مبارک و برای 
در آن  در هنگامه ظهور، قرار دهد، و  اند و ممکن بود آنان را از مجله دمشنان مهدی افتاده

ها بعد  ، و احنراف امتشود میهای اهلی تکرار  کتاب مسأله گوساله و سامری که با متام دعوت
و   و احنراف امت اسالمی بعد از وفات پيامرب ايشانب شدن حجت برای مدتی از ئاز غا
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 هايی از عمل اصالحی که مهدی یرا تبيين کردند، سپس به روشنگر،  بعد از غيبت امام
  نزد اهل  قرآنسپس به مسأله حتريف . زنند، پرداختند هنگام ظهور، به آن دست میدر

پس . چه که از اختالف مسلمين شيعه وسنی در آن رخ داده است، پرداختند آنسنت و شيعه و 
که مسائل ديگری  گونه مهانادله دو گروه را مطرح کرده و آن را به مناقشه و حبث کشيدند، 

از حق منحرف شده است، مانند مسئله تشريع با دليل عقلی، را نيز به مناقشه  ها آنکه امت در 
قائالن به وقوف در مقابل و حبث کشيدند و ادله کسانی که قائل به دليل عقلی در تشريع و 

  .و غيره. نصوص را مطرح کرده، به حبث پرداخت
کنيم، و آن متنی است  را نقل می  امحد احلسنسيد موضع شبهه از کالم  جا اينو در 

قول به : و خالصه[: آوردند، فرمودند) سنی و شيعی( که بعد از مناقشه و حبث ادله فريقين
و از   ی که از معصومينرواياتبعضی کلمات با توجه به  يا تغيير از قول به نقص حتريف،

 قرآنبه  -و تغيير بعضی کلمات يعنی نقص-و هر دو. رود فراتر منی بعضی صحابه وارد شده،
به معنی اين است  سازد، زيرا قول به نقص ، خدشه وارد منیما استچه که در دست  آنبودن 
، پس اشکالی در از خدای سبحان بودن است قرآنچه که در دست ما است جزئی از  که آن

  .آن نيست
طلح به (، و )اجعلنا به اجعل لنا(، و )أمة به أئمة: (اما قول به تغيير بعضی کلمات مثل

مسلمين  مههکه امروزه مورد قبول  گانه هفت يا ده قرائاتآن شبيه است به قول به  ،)طلع
چه در  ، با وجود اختالف بعضی کلماتقرائاتکه با هر کدام از اين به کسی  ها آناست، و 

  ].گيرند تالوت کند، اشکال منی ،خمتلف قرائاتفظ و چه در معنی در ل
اند، بلکه فقط به  بات با نفی نقص و کاستی نپرداختهدر اين منت هرگز به اث  سيدپس 

 که اينپرداختند و   شانرواياتو   رد اشکال مطرح شده بر قرائت و تالوت اهل بيت
رخی کلمات يا تغييرشان فراتر در ب آمده از قول به نقص  اهل بيت رواياتچه در  آن
، قرآنشوند، زيرا برای  منکر آن منی )مسلمانان(در واقع هر دو امر موجود هستند و ! رود منی

مشهور بوده و بينشان  که ها آناقل هفت قرائت از  ، الباشد میهای متعدد و مقبولی  قرائت
سی به سبب و تغيير برخی کلمات و با وجود آن، ک) نسبی( کاستی يا فزونی: اختالف است

خدشه و طعن وارد  قرآنخمتلف به ) های يا قرائت( ها در مصاحف ها يا کاستی اضافهاين 
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  .سازد منی
به ا ر خصوص و مسلمانانه کرد و شيعه را ب دفاع می  از قرائت اهل بيت  و امام

آن   و اشتباه نشوند و با مهدی ءدچار خطا که اينکرد تا  و هوشيار می متذکرعام را  طور
  پدرانش ائمهو   با قرائت و تالوت جدش رسول اهللا که اينبيايد، به سبب هنگام که 

ر که د گونه مهاننکنند،  را بر او تأويل قرآنو  ،را قرائت خواهد کرد، به مبارزه برخنيزند قرآن
  .است آمده  )اهل بيت( از آنان روايات

مردم را نسبت به هيچ چيزی بر حذر نکردند،  سبحان اهللا، خداوند تعالی و خلفايش 
سيد پس بعد از اعالن دعوت، مهان چيزی واقع شد که . مردم در آن گرفتار شدند که اينمگر 

قرائت  قدر را بر اساس ی رهسوکه  هنگامیاز آن هشدار داده بودند، مثالً   امحد احلسن
  .و رو کردند قرائت کردند، آنان دنيا را زير  پدرانش

س از کتاب گوساله ها پ که سال  امحد احلسنسيد و جهت سودمندی بيشتر، کالم 
 ، مبارزه اين مدعيان علم و معرفت و دفاع از دين با مهدیکه اينو بعد از  کنم، را نقل میآمد، 
  پيدا کرد و شيخ عالء سامل از ايشان در آن زمان پرسيد و اين پاسخ ايشان است، تا حتقق
برد، هوشيار گردد و  و کسی که هنوز در غفلت به سر می ، از آن سودمند گرددطلب حق

  . متام شودحجت بر معاند 
است و اين خمالف ) بکل أمر(قائل به قرائت  امحد احلسنگويند که  می ها آن[: فرمودند

نسخه مکتوب امروزی است، و هر کس خالف نسخه مکتوب امروزی خبواند، باطل است، 
  ؟ اين چنين نيست آيا

به  ها آناصوليون مهه باطل خواهند بود؛ زيرا  هها، فقهای شيع استدالل از سوی آن بنا بر اين
؛ زيرا )کن( پژوهش گويم یمراجعه کن و من ها آنبيش از اين قائل هستند، فقط به کتب فقهی 

 و ديگری دهد میاين قرائت را ترجيح  ،ها هستند و اين يکی مملو از قائل بودن به قرائت ها آن
راجعه کن، خواهی يافت که آن يکی قرائت را، بلکه به کتب فتوا در قرائت از کتاب مناز م

، و قائل به زيادت دو بسم اهللا )۱۱۴( تا است و نه) ۱۱۲( قرآنهای  گويند که سوره آنان می
  .نسخه مکتوب خمالفت کردند، اين اوالًبا کنند؛ زيرا آنان  میخود را باطل  ها آنهستند، پس 

آن را داری؛ زيرا اين نسخه را در  رنوشت مشکينی ب صول و نقد و پیکتاب کفاية األ: ثانياً
سخن در مورد ) صولألا( در کفاية. کنند کنند و به نقد آن عمل می میحوزه جنف تدريس 
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کالم صاحب کتاب و نقد  آيا؟ از قبل بر تو گذشته است آياوجود دارد،  قرآنحجيت ظاهر 
که صاحب  ديدآن را خبوان، خواهی ؟ ای را خوانده قرآنحتريف  مسئلهمشکينی بر آن درباره 

اخبار که . کند دهد و مشکينی حتريف را با اعتبار و اخبار تأکيد می کتاب حتريف را ترجيح می
در کالم و ) گسيختگیاز هم ( واضح است، و منظورش از اعتبار اشکال در بالغت و انقطاع

  .است الی آخر ...اشکال در حنو
قائل به حتريف هستند و آن را صراحتاً بيان  يونو بزرگان فقهای اصولعلماء اينان  پس

قرائتی مهانند  را به عنوان کنند، اما ما فقط به آنان گفتيم که قرائت اهل بيت  می
  !؟مشکل کجاست، بدانيد، پس خودتانمقبول نزد  ی گانه های هفت قرائت

ای ه ئت اهل بيت را مهانند ديگر قرائتقرا: سوگند، روزی به يک وهابی گفتم به خدا
ساکت شد و جوابی نداد و سخنم را پذيرفت، کنيد، بدانيد،  ای که با آن قرائت می گانه هفت

 قرآنگفت که اهل بيت قائل به حتريف  اين وهابی می که اينبا وجود ! ؟پس اينان را چه شده
  )٧٥(.]را منی فهمند سخن د، ولی اينان را حسد کور کرده،کر هستند و احتجاج می

  

، با وجود شود می  الزمان که چگونه منکر قرائت آل حممد وا عجبا بر شيعه آخر
که مردم عامه قرائت  گونه مهان قرآنکه شيعه خود را بر قرائت   بسياری از ايشان روايات

توصيه ) گانه و غير از آن، که در زمان آنان موجود است هفت قرائاتيعنی بر اساس ( کنند می
  !!!قرائت کنند،  کنند تا هنگامی که قائم ظهور کند و به قرائت اهل بيت می

در ! شويد یشان و بسياری از بزرگان آنان منچگونه منکر فقهای شيعه و علماي وا عجبا
کنند و در اين باره، بر اساس قواعد  يند و به آن تصريح میگو سخن می قرآناز حتريف  که حالی

د، به عنوان قواعد بالغت قرار دادن چه که با آن قرآنبا حنو و خمالفت  قرآنوضعی مانند خمالفت 
   !؟کنند خيال خود، استناد می به زعم و

را از ها پيش ما  قرن که حالیشوم در ننی ندارد، چگونه شگفت زده يااپ ام شگفتا و شگفتی
ما را نسبت به  که حالیاند، يا چگونه شگفت زده نشوم در  وقوع چنين حوادثی خرب داده

  !!!اند حذر داشته ن در چنين اموری برگرفتار آمد

                                                
 .صاحل، يکی از انتشارات انصار امام مهدی  بندهکتاب مهگام با . ٧٥
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ی نقل شده توسط اشخاص قرآنهای  فقهايتان و متام مسلمانان، قرائتو علماء چگونه مشا و 
را  )٧٦()خدشه وارد است ی از آنانتعدادقل در ا يا الو  بلکه در ثقه بودن آنان(غير معصوم 

های چاپ شده، اختالفات و کاستی و  های آنان و مصحف بين قرائت که حالیپذيريد در  می
 عقائدملزم به اختالف در رسم و معنا و احکام و  ها آنفزونی و تغيير کلمات و حرکات که از 

اطمينان و يقين داريد که  که حالیدر  !!!پذيريد منیهل بيت نبی خودتان را ، اما قرائت اشود می
ثقل دومی هستند که هرگز از  نزد متام مسلمانان، آنان   طبق نص معروف رسول اهللا

 .شوند یجدا من قرآن
عثمان مردم را  که آنبعد از  ها آن: ، اين است که)گانه های هفت قرائت( ها آنو سبب  ...[

نه  و ،زيرا در آن نه نقطه ؛نه يک قرائت و – طاخليعنی يک رسم  – به يک مصحف مجع منود 
 خواندند و های متعدد بنا بر تصور هر قاری به صورتنه مهزه بود، و رسم اخلط را  حرکات و

ريان معترب نزد مردم ها زياد شدند، و در زمان امويان، حکومت اموی مردم را به قرائت قا قرائت
های  با قرائت -ها  مهزه حرکات و با نقطه و –مصحف  که اينو  وحدت داد، و نزد سلطنت

ی را رد کردند، قب ا قبول منودند و مارا رد کردند و هفت قرائت ر قرائت شود ديگری نوشته و
چه در کتب  چه که نزد خودشان است، و آن آن در دست است، پس با کتب و قرآنو تاريخ 

 .احتجاج کنيد ها آنتاريخ نگاشته شده است، بر 
                                                

عبد اهللا بن  - ۱: (که شيخ عالء سامل خدا حفظش کند، آن را آورده است گونه مهانگانه  ترمجه قاريان هفت[ .٧٦
 ۱۱۸هجری متولد، و در سال  ۸در . ..شد میباشد، و در نسبش اغماز " محير"که او از  شد میگمان .. .: عامر

شناخته شده  ما مشهور واو نزد : صل، و حافظ ابو عالء اهلمدانی گويدفارسی األ: .. عبد اهللا بن کثير -۲. درگذشت
عجلی . ..او فرزند ابی النجود است: عاصم کوفی -۳. درگذشت ۱۲۰متولد و در سال  ۴۵نيست، در مکه سال 

او از سرزمين فارسيان  شود میگفته . .: .ابو عمرو بصری -۴. درگذشت ۱۲۸در سال  .و او عثمانی بود: .. گفت
محزه  -۵. درگذشت ۱۵۴سال متولد و در  ۶۸سال در . ..و در مسجد جامع اموی مشغول تعليم مردم بود ...بود

در . ..و واجبات پيشی گرفت قرآنمحزه از مردم در : و سفيان ثوری گويد ...او فرزند حبيب بن عماره است: کوفی
ابن اجلزری . بی نعيم استالرمحن بن ااو نافع بن عبد : نافع مدنی -۶. درگذشت ۱۵۶ متولد و در سال ۸۰سال 
او : يحيی اختالف کردند، پس امحد گويد در وی امحد و.. ۱۶۹ است، در سال )اصفهان( اصل او از اصبهان: "گويد

او علی بن محزه بن عبد اهللا بن من بن فيروز اسدی : کسائی -۷. ثقه است: منکر احلديث است، و يحيی گويد
ها را انتخاب  کسائی قرائت: "ابو عبيد در کتاب القراءات گويد ...ستاز فرزندان پارس اموال و بزرگ آنان  است،

. ..او رشيد را آموزش داد، سپس فزرند وی امين را. کرد، پس از قرائت محزه مقداری برگزيد و باقی را رها کرد می
 .۱۲۶ص : البيان - سيد خوئی. )]درگذشت ۱۸۹سال در 
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 نوشتند و را می قرآن ها آنشايع بود و با مهه   گانه در زمان ائمه های هفت مهه قرائت و
: نیخوانند، خبوانيد، يع طور که مردم می مهان:  سيدفرموده  ، وکردند میئت قرا ها آنبا مهه 

تا امروز آن هفت قرائت يا بيشتر است و يکی نيست، و  خوانند و با قرائتی که مردم با آن می
کند، مانند عبد الباسط،  میقرائت  ها آنگانه دارد با متام  های هفت کسی که شناختی به قرائت

ای که برای آن دو و يا سه قرائت  کند و هرگاه به کلمه های هفتگانه تالوت می او با قرائت و
 پايان فرمايشات )٧٧(.]کند تکرار میبار با يک قرائت  هر باشد، برسد آن را بيش از يک بار و

  . سيد 
  

  : های امروزی موجود و مقبول نزد مسلمانان ، در مصحففزونیای از نقص و  نهمنو .۵.۴
دانند که  منی) از ميان آنان سؤالصاحب شبهه و  و ترجيحاً( متأسفانهبسياری از مردم با 

کريم چه در زمينه گفتار و چه در رسم اخلط و چه  قرآنها و مصاحف چاپی خمتلف از  قرائت
اختالفاتی است که از اين اختالفات الزام به اختالف در  ها آنند و در بين در معانی، وجود دار
که  ،باشد میدر کلمات و حروف  فزونی و نقص، بلکه بين برخی، شود میعقيده و در احکام 

های مقبول نزد متام مسلمين شيعه و سنی،  قرائت .، برای ما حائز امهيت استجا ايناين امر در 
  . است، بلکه علمای شيعه و سنی، بيش از هفت قرائت را قبول دارندحد اقل هفت قرائت 

يک مثال خواهم زد و هر کس خواهان توضيح و تفصيل بيشتر است به کتب  جا اينو در 
  : مراجعه کند قرآنها و کتب تاريخ  قرائت

بيشتر بر اساس قرائت ) مهچون عراق و ايران(های شرقی  سرزمينمصحف منتشر شده در 
چنين  حديد اين ی رهسو ۲۴و در آن آيه  باشد میهای هفتگانه  يکی از قرائت) ز عاصمحفص ا(

الْغنِي  هوالَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ومن يتولَّ فَإِنَّ اللَّه : شود میو نوشته خوانده 
يدمالْح.)٧٨(  
با نقص ) مصحف ورش(در دو قرائت نافع و ابن عمر مهين آيه چاپ شده در  که حالیدر 
الَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ومن : گونه اين. شود میخوانده و نوشته ) هو(کلمه 

                                                
 . صاحل، يکی از انتشارات انصار امام مهدی بنده کتاب مهگام با  . ٧٧
 .۲۴: احلديد . ٧٨
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 نِيالْغ لَّ فَإِنَّ اللَّهوتييدمالْح.  
) هو( کلمه ص، مصحف ورش چاپ و منتشر شده در مغرب عربی دارای نقبنا بر اين

 يا ممکن است امر را بر!!! باشد میدر شرق منتشر شده،  که اکثراً صنسبت به مصحف حف
اضافه در مقايسه با مصحف ورش، ) هو( عکس کنی و بگويی که مصحف حفص يک کلمه

 اضافهو در کدام يک  !؟مصحف حقيقی است ورش يا حفصپس کدام يک  !!!کرده است
   !؟صاست و در کدام يک نق

صدد تبيان و آشکار  های بسيار و اختالفات متعددی است اما در ها و فزونی و کاستی
بر ( برای توضيح بيشتر به کتاب( .کند چه که ذکر شد، کفايت می نيستم و آن ها آنساخنت 

  .)نوشته شيخ عالء السامل مراجعه شود -جزء اول) چه گذشت قرآن و قرائت اهل بيت 
و حتی کتب   اما اگر خواهان تفصيل بيشتری هستی به انتشارات انصار امام مهدی

  .ها، چه اهل سنت يا شيعه مراجعه کن علمای قرائت
  

  : های خمتلف با قرائت قرآنای به جایز بودن قرائت  خامنهسید فتوای سیستانی و . ۵.۵
 وای سیستانیفت :  

های  ور و حمدود به قرائتنه فقط حمص ،قرآناين منت فتوای سيستانی به جايز بودن قرائت 
  : عربی باشد راه و روشچه که موافق با  گانه، بلکه به قرائت به مطلق آن هفت
چند که قرائت بر  هرگانه باشد و  های متعارف هفت شايسته است که قرائت، طبق قرائت(

  )٧٩(...).چند که با آن در حرکات مبنی و معرب خمالفت کند تر باشد و هر قویج عربی، 

  غیر از روایت حفص عن  تیروایامبنی بر  قرآنای به صحت قرائت  هخامنسيد فتوای
 : عاصم

در ران در سايت خود در ) ايکنا(ی قرآنکه شبکه جهانی اخبار  گونه مهانمنت خرب را 
صحت  ی رهای است دربا خامنهسيد کنم و در آن فتوای  مینتشر کرد، را نقل اينترنت، م

   :حفص عن عاصم قرائت، به غير از قرائت
                                                

 .٢۶٧ مسألة ١٢١ص: املسائل املنتخبة . ٧٩
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درس احکام _ ۸۱۶۳۸۶: خرب ی ره، مشا۰۸:۴۲ساعت  ،۲۰۱۱/ژوئن/ ۲۸سه شنبه (
ی غير از رواياتبه  قرآنقرائت : دفتر مقام رهربی در پاسخ به ايکنا/ کريم قرآنفقهی حول 

  .)صحيح استروايت حفص عن عاصم 
اهللا العظمی سيد علی  تدفتر مقام رهربی انقالب اسالمی در ايران آي: ايکنا_ ران 

  .ی غير از روايت حفص عن عاصم را جايز دانستندرواياتکريم با  قرآنی، تالوت ا هخامن
افزود که اين پاسخ در استفتای خربگزاری ايکنا جهت ) ايکنا(ی قرآنخربگزاری جهانی  و

ی غير از روايت حفص عن عاصم رواياتکريم توسط شيعه به  قرآنآگاهی حول صحت تالوت 
  .آمده است

آيد که حول آن سؤاالت متعددی  حساب میه عاتی بوها از موض قرائتو موضوع اختالف 
های خمتلف  کريم با اين قرائت قرآنتالوت  آيا که اينکريم وجود دارد، از مجله  قرآنبين قاريان 

  .از نظر شرعی، صحيح است
ی غير از روايت حفص عن رواياتتالوت قاريان شيعه با  آياو : (است ءو اين منت استفتا
  .)؟عاصم صحيح است

بـه   ای خامنـه اهللا العظمی سـيد علـی    ةفتر مقام معظم رهربی در ايران آيو اين پاسخ د
  . اين امر صحيح است: ءاين استفتا

//ca.iqna.ir/ar/news_deail.php?ProdID=816386: http  
  
  : )۶جواب س( ءصیحه یا ندا.۶

مشا بر اين  آياشود  ی به نام مشا سر داده میآمسانگويند ندای  خی از پيروان مشا میبر(: گفتی
  )؟متفاوت است ها آنايد يا نظرتان با  عقيده

يافتيد، و اگر  را در آن می  امحد احلسنسيد خوانديد، حال خود و حال  می قرآناگر 
اش  و شيعه  يافتيد که به خدا قسم قائمشان يد، در میشد میمطلع   اهل بيت رواياتبه 
  .اند کردهچه که از دست مشا خواهند کشيد را، توصيف  آنو 

  : ها پاسخ خواهيم داد اهللا به اين سؤال شاء ان
   ؟پيوندد و منادی کيست وقوع میه يا صيحه در کجا بنداء _ 
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   ؟شنود را می ءچه کسی ندا_ 
   ؟چيستنداء مضمون _ 
   ؟چيستنداء حکمت و فايده اين _ 

  .باشد میو مکاشفه، به نام مهدی اول  رؤيادر عامل نداء : رسيم که سپس به نتيجه می
  يا صيحه به اسم قائمنداء  ،ندنک میموجود است که بيان   بسياری از ائمه روايات

و ) فصل اخلطاب( طاب خدا حفظش کند در کتاب خودح، و هر کدام از استاد امحد باشد می
مفصل به اين  )خلفاء اهللا برن امعترض( شيخ عالء السامل خدا حفظش کند، در کتاب خود

بر داللت وار  برخی متون، به مهراه بيانی خالصهبه ذکر  جا اينو ما تنها در اند،  موضوع پرداخته
   :پردازيم آن متون در چند نکته می

  
  ؟ یا صیحه در کجا خواهد بود و منادی چه کسی استنداء : ١.۶
 ءدو صیحه یا دو ندا :  

و آن دو صيحه جربائيل و  باشند میمهراه   هستند که با دعوت قائمنداء دو صيحه و 
آيد، پس بعد از هر صيحه حقی،  دنبال آن میه حق و صيحه باطلی که بصيحه ابليس، يا صيحه 

حق را  دعوت کننده بهکه مردم دعوت حق و  گونه مهانصيحه باطلی وجود دارد، و 
يرند و از شياطين جن و انس شبهاتی را بشنوند که شنوند، ناگزير بايد مورد امتحان قرار گ می

  .باشند میمستقيم  راهآن، خواهان پوشاندن حق و گمراه ساخنت خلق از  به وسيله

  است و صیحه ابلیس از زمین آمسانصیحه جربائیل از :  
با متام حکمت مکان دو صيحه را جدا کردند، و آشکار ساختند که صيحه   اهل بيت

  .از زمين است) لع( و صيحه ابليس آمساناز   جربائيل
مث ينادي إبليس يف آخر .. .ينادي مناد من السماء أول النهار: (أنه قال  عن أيب عبد اهللا

  )٨٠(.)النهار من األرض
سپس ابليس در .. .دهد مینداء  آمساندر ابتدای روز، مناديی از : (فرمودند  عبد اهللابی 

                                                
 .۴۳۵: شيخ الطوسي -کتاب الغيبة . ٨٠
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  .)دهد مینداء آخر روز از زمين 
  

سم صاحب إب[صوت من السماء وهو صوت جربائيل ( : وعن أيب جعفر حممد بن علي
  )٨١(....)، والصوت الثاين من األرض وهو صوت إبليس اللعني]هذا األمر واسم أبيه

  و آن صوت جربئيل آمسانصوتی از : (فرمايند می  و ابی جعفر حممد بن علی
و صدای دوم از زمين و آن صدای ابليس ملعون ) به اسم صاحب اين امر و نام پدرش( باشد می
  )....باشد می

  

 باشدتواند یاین زمین من آمسان، آمسانآن  :ای و پاسخ به آن شبهه ،.  
مهين زمين  آمسانی که صيحه جربائيل از آن است، آمسانمقصود از : شايد کسی گويد

  ؟ شنوند صدا را می ، و مهه اهل زمينباشد می
  : پاسخ در چند نکته است

کانيکی است که نياز به ماده متراکم دارد تا از طريق صدا در اين عامل مادی، نيروی م -
ای که  پذير است در هر واسطه صوت امکان امواج حامل آن، در آن ماده منتقل شود، و برای

، بلکه در شود یيا گازها منتقل منصوت، تنها در هوا ( تراکم کافی را دارا باشد، منتقل شود
، جا ايندوم در  دای، و واضح است که مقصود از ص)مايعات و جامدات نيز امکان انتقال دارد

که از آب صادر و در آن منتقل شود يا از  صدايی، نه شود میی است که در هوا پخش دايص
 رواياتدر   يتماده جامدی صادر و در آن منتقل شود، بلکه اين موضوع از سوی اهل ب

 : به صراحت بيان شده است
فيؤمن أهل األرض إذا مسعوا الصوت من  ...: (أنه قال  عن ابيه ، عن أيب عبد اهللا

فإذا كان من الغد صعد إبليس يف اهلواء حىت يتوارى عن أهل األرض، مث .. .السماء
   )٨٢(.)...ينادي

                                                
 . ۲۵۴ص: مد بن إبراهيم النعماينالشيخ حم -کتاب الغيبة . ٨١
  .۲۶۰-۲۶۱ص: الشيخ حممد بن إبراهيم النعماين -کتاب الغيبه . ٨٢
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 پس اهل زمين، اگر صدا ...: (که فرمودند فرمايد مینقل   از پدرش  امام صادق
به رود  داى آن روز شيطان به هوا باال میفر سپس ...آورند بشنوند، ايمان می آمسانرا از 

 .)...زند یگاه صدا م شود آن ى كه از نظر مردم روى زمني ناپديد مىطور
  ، پس اگر صيحه جربائيلباشد میهوا  )جو(از زمين و در ) صوت ابليس( ،بنا بر اين

زمين است يا ) جو( بود، در اين حالت يا در اليه اطراف اين عامل مادی می آمسانادی و در م
  . در فضای خارجی

صيحه اولی نيز از زمين  که ايندر هوا باشد، پس يعنی   اگر صيحه جربئيل: احتمال اول
از ديدگان اهل  که اين، و ابليس نيز در جو باال رفته تا است؛ زيرا هوا جزئی از آن باشد می

ى كه از نظر مردم به طوررود  یوا باال مه فرداى آن روز شيطان به ...( !!!زمين ناپديد گردد
 )....زند یگاه صدا م شود آن روى زمني ناپديد مى

  

 و حکمت اين جدا !؟اند خويش بين دو صوت فرق اده رواياتدر   پس چرا اهل بيت
هوا چه بود، اگر هر دو صوت، از زمين و در   سازی و فرق ادن از سوی اهل بيت

   !؟بود می
و آنان . مربا هستند  نسبت داده وآنان  و هر کس چنين گويد، سفاهت را به آنان
منزه  گويند، که ظاملان می چه و او از آن باشند میحکيمان ناطق از سوی حکيم مطلق و تعالی 

  .و متعال است
اين عامل  آمسانيک صوت مادی، شنيداری و صادر از   صدای جربئيل: احتمال دوم

پذير  خارج از جو قرار دارد، و خالی از لطف نيست که به تبيان عدم امکان جسمانی است که
کسانی  توهمهای معاندين را از بين بربيم و  و به شکل خمتصر بپردازيم و انهل بودن اين امر، و

  .ند را دفع کنيما که نسبت به فيزيک صوت و قانون انتقال آن، جاهل
تواند  منی) خارج از جو(ی که در آن هستيم يا فضای خارجی آمسانفضای اين : گويم می

 ی، فضاآمسانکانيکی را انتقال دهد و آن به اين خاطر است که به استثنای اجرام امواج صوتی م
علی رغم خأل مطلق نبودن، دارای ماده متراکم به ميزان کافی برای ايجاد لرزش سپس ايجاد 

های صوتی به زمين منتقل کنند، نيست، و بر  به شکل موجارتعاشاتی که نيروی مکانيکی را 
ندند، صدای قابل مسعی به پيو ت بزرگی که در خورشيد به وقوع میاين اساس حتی از انفجارا
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رسد امواج الکترومغناطيس است؛ زيرا اين امواج به حامل  می چه ، بلکه آنرسد گوش منی
  .خارجی انرژی، نياز ندارند

در زمين شنيده شود، ناگزير آن صوت بايد در هوا  آمسانصوتی از  که اين، برای بنا بر اين
در هوا گذشت؛ زيرا اين به معنی اين است   باشد، و بيان غير ممکن بودن صيحه جربئيل

نيز از زمين خواهد بود، پس در اين صورت اين به معنی اين )  صيحه جربئيل( که آن
 .د بودنهر دو در هوا خواه) لع( و هم صيحه ابليس  خواهد بود که هم صيحه جربئيل

اين  آمسانپيوندد،  وقوع میه ی که صيحه جربئيل در آن بآمساند از رام پس: و در نتيجه
  .، صدايی مادی نيستيا صدا باشد و در نتيجه، صوت تواند یزمين من

اين زمين  آمساناگر صيحه جربئيل در : (است  امحد احلسنسيد و اين مهان فرموده 
که موافق و حمکم به قول پدران  )ندشد میبود، هر دو صيحه از زمين و در جو حاصل 

  )٨٣(.است بزرگوارش 
  

  ؟ دنشنو مهه آن را می آیاشنود و  چه کسی صیحه را می. ۶.۲
  ؟ است آمساناین زمین نیست، کدام  آمسانکه  آمساناین  .۶.۲.۱

 و جسدی مادی نيست و عامل جربئيل باشد میفرشته است و او يک روح   جربئيل -
، افتد و به عبارت ديگر  در عامل ملکوت اتفاق مینداء ه يا پس صيح .عامل ملکوت است

شنوند يا  پس کسانی که صوت ملکوتی را می. دجنبه مادی نداريک صدای ملکوتی بوده و 
کسانی هستند که وجودی در ارواح،  )کنند صدای ملکوتی را درک می( تر است بگوييم

  )٨٤(.مالئکه و ارواح بنی آدم، دارند
چه که برای ما امهيت دارد، درک کردن اين صوت ملکوتی توسط انسان است،  اما آن -
چه که روح انسان از عامل  و هر آن .اين عامل جسمانی و ماده حضور دارددر  که اينحال 

                                                
 .  از انتشارات انصار امام مهدی ،۸۰ص ۱ج: امحد حطاب -اخلطابفصل  . ٨٣
و  ها آمساندر باره   امحد احلسنسيد  چه به آن( .زيرا هر انسانی روح يا نفسش در ملکوت، حقيقتش است[ . ٨٤

 .]تفسير فاحته و غيره مراجعه کنيد ای از ، گزيدههگرانهای روشن عوامل در کتب خمتلف خويش مانند متشاات، جواب
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فهمد،  ، يا آن را منیکند کند، به آن در اين عامل ماده و جسمانی توجه منی ملکوت درک می
مادی و حجاب ماده که در آن  سدج به وسيلهبلکه اکثر مردم از آن غافل هستند؛ زيرا آنان 

  .هستند) ورای حجاب ماده و جسم مادی خوددر ( ور هستند، حمجوب غوطه
 آری، هر کس روحش با عامل ملکوت درآويخته باشد، نسبت به اين صوت و ندای

، شود یمانع و سد راه او من شا جسد مادی ،شنود ملکوتی غافل نيست و در ملکوت می
. گفتند می رفتند و با ارواح سخن بودند، در کوفه راه می گونه اين  که امام علی گونه مهان

مستقيم درک خواهد کرد و  به صورترا   باشد، صيحه جربئيل گونه اينپس کسی که 
ای که دارای چيزی است که بر  ی صادقهرؤياممکن است او، از خالل مکاشفه يا  چنين هم

 و چون حمتوی بودن آن به کلمات اهللا کنند، هم صدقش و وجودش از عامل ملکوت داللت می
  .آيد، آن را درک کند که شيطان به شکل آنان در منی معصومين 

  

در   واضح است، جربئيل رواياتکه در  گونه مهان[: فرمودند  امحد احلسنسيد 
و جربئيل فرشته  باشد می  صيحه از آن جربئيل.. .دهد مینداء  عامل ملکوت يعنی در آمسان
او به فرشته موکل به امر . دهد پس صيحه او در عامل خودش يعنی عامل ملکوت رخ می ،است
اند، و گوش به فرمان  که تابع خودش رؤيادهد و آن فرشته به مالئکه موکل به امر  مینداء  رؤيا

 آمساندر   جربئيل چنين همدهد، و  مینداء دهند،  ها را به مردم نشان میرؤيااو هستند و 
  )٨٥(.]، پس مهه ارواح می شنوندزند میصيحه 

  
  ؟هر انسانی این صدا را خواهد شنید آیا :و پاسخ به آن ای شبهه. ٢.۶.۲

قبول ( تسليم شديم: که اند گفتهن و جاهالن نسبت به حقيقت امر ياحتماالً برخی از معاند
  .را بشنوند ، بايد حتماً مهه مردم آنرواياتکه صيحه در عامل ملکوت است، ولی طبق ) کرديم

  : پاسخ به شبهه در چند نکته

                                                
 .  يکی از انتشارات انصار امام مهدی ،۸۰ص  ۱ج: أمحد حطاب - فصل اخلطاب  . ٨٥
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شنید، وجود ندارد، بلکه دلیل بر را خواهد نداء هر کسی  که اینی بر دلیلی مبن. ٢.٢.۶.١
  .خالف آن است

ند، دليلی وجود ندارد که صيحه يا صوت را متام اشخاصی که در اين عامل مادی هست
که ذکر  بود  میدهد و آن هنگا نشان میکنند، بلکه دليل، خالف آن را  شنوند و درک می می

دهد و صدا در آن مادی نبوده و در هوا منتقل  که صيحه در عامل ملکوت رخ می ،کرديم
ملکوتی به زمين  دایآن ص که اين، و قوانين اين عامل مادی بر آن سيطره ندارند و برای شود یمن

 به وسيلهمستقيم يا  به صورتيا  برسد، بايد ارواح مردم از عامل ملکوت دريافت کننده باشند،
  .ارسال مالئکه و نازل کردن آن بر مردم

قُل لَّو كَانَ في اَألرضِ مآلئكَةٌ يمشونَ مطْمئنني لَنزلْنا علَيهِم من  :فرمايد میو خداوند 
رفتند  بودند كه با اطمينان راه مى فرشتگانیبگو اگر در روى زمني ( )٨٦(السماِء ملَكًا رسولًا

ه که مالئک ، يعنی)كردمي نازل مى آمسانرسول از  به عنواناى را  فرشته] نيز[البته بر آنان 
مگر بر نفوس مقدس و طاهر و اگر بر غير اين نفوس  شوند منیموجودات مقدسی هستند، نازل 

برای تبليغ  )نزول مالئکه( جا اين، در شوند مینازل شوند، معموالً با عذاب و صيحه نازل 
  )٨٧(.و حق وی است، نه صيحه عذاب ايشانو شناساندن   رسالت و برای دعوت به قائم

ورزد و حق و  شک فقط عناد می ل، به اين گفته متمسک شود، او بیبدون دلي سک پس هر
خنواهد  اوو هيچ ارزش علمی برای کالم  شود یمن ءحقيقت را خواهان نيست، به کالم وی اعتنا

  .بود
  

   .توسط هر فردنداء دلیل عقلی بر غیر ممکن بودن شنیدن . ٢.٢.۶.٢
عادی باشد، در  دای، پس چگونه صباشد یمادی من داو بيان کرديم که صيحه، ص ،گذشت

ای از مردم، آن را از خالل جو بشنوند، چه برسد  مند انتقال در جو بوده تا جمموعهنياز که حالی
ای است که  بشنود، پس اين امر مستوجب معجزه هر فردی بر روی کره زمين آن را که اينبه 

                                                
 . ۹۵: سراءاإل . ٨٦

 .]، مراجعه شود۱۰۳مشاره  سؤال ،٣ج کتاب متشاات  در  امحد احلسنسيد به تفسير آيه کريمه توسط [ .٨٧
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  : سه قانون فيزيکی، را نقض کند حد اقل
  .ارتعاشات صوتی بدون داشنت منبع جسمی مادی )الف
  .مادی در متام جو زمين دایانتشار ص )ب
  .امواج صوتی طبق خصوصيات هوای شخص شنونده با توجه به لغت و زبان ویتغيير ) ج
  

و اين يعنی معجزه شکننده و قاهر که اگر اتفاق بيفتند، جمالی برای شک و ترديد در آن و 
خيزد، باقی  می جمالی برای امتحان و آزمودن خلق با صيحه دوم که از زمين بر چنين هم
نداء به مانندی آن صيحه، ) لع( امتحانی وجود داشته باشد، بايد ابليس که آنپس برای  .ماند منی

 گونه مهانبرای شک و ترديد باشد و جمالی برای امتحان باقی مباند  ئیدهد تا صيحه وی منش
 ی زهگويد که خداوند متعال بر دست ابليس معج کسی می آيا، و اند کردهبيان  رواياتکه 

  !؟کند باطل دعوت می به سویدهد، در حالی که او  می اجنامای  مقهور کننده
  . را بشنود  قالً ناممکن است که هر شخصی در زمين، صيحه جربئيل، عبنا بر اين

  

قصود بودن عمومیتی بر م هو متونی که الفاظش عامه است، قطعی الدالل روایات. ٢.٢.۶.٣
  .باشد یگیرد، من که مهه را فرا

وارد شده متمسک شود، مانند اين فرموده   اهل بيت رواياتچه در  کسی که به آن
هر قوم، آن را با زبان خود (يا  )آورند زمين مهه به ندای اول، ايمان می پس اهل( : ايشان

؟ ندای حق: معرض کرد  به امام صادق: (از زراره نقل است که گفت[ .)شنود می
و خواهان ، ])٨٨()با زبان خود بشنوندبه خدا سوگند، تا حدی که هر قومی آن را : فرمود

صدد پوشاندن  برداشت عموميتی که مهه را فرا گيرد، از آن باشد، مانند کسی است که در
ای است، بدين سبب که عموميتی که مهه را فرا گيرد دارای لفظ خمتصی  خورشيد با پرده

و  قرآنو دليل آن از  حمتمل بر اختصاص است، ، يعنی الفاظ و کلمات عموميت مهه،باشد یمن
  .باشد میو از کالم اهل لغت و کالم بزرگان فقهای شيعه   کالم خدا و کالم ائمه

  
                                                

 . ۲۸۳ ص -غيبت نعمانی . ٨٨
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يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُرواْ نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى : فرمايد میو خداوند  
نيالَمالْع)من مشا  كه اين] از[هامي كه بر مشا ارزاىن داشتم و  اسرائيل از نعمتاى فرزندان ( )٨٩

پس خطاب در ظاهر، عام است، اما مراد از آن خاص  .)را بر جهانيان برترى دادم ياد كنيد
شان بر  و برتری باشند میآنان اسباط  هستند و  و بنی اسرائيل فرزندان يعقوب باشد می

است که به آنان اختصاص داده شده است، اما در غير از  امورین خود، به سبب عامليان زما
بر ) بنی اسرائيل( عاقالنه نيست که کافری از آنان و  ء، مقصود از اسباط، اوصيا)مقام( اين

  .برتری ندارند  بر آل حممد  از فرزند يعقوب نبی ءعامليان برتری يابد، بلکه حتی اوصيا
وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شيٍء ولَها عرش إِني : فرمايد میو خداوند 

يمظع،)رد و از هر چيزى به او داده ک یسلطنت م ها آنزىن را يافتم كه بر ] جا آن[من ( )٩٠
، مههخدای سبحان، بلقيس بوده و او با وجود اين  مقصود .)شده بود و ختىت بزرگ داشت

، مردان را بر زنان برتری داده، به او خبشيده ها آن وسيله که خداوند به بسياریهرگز از اشياء 
  . نشده بود

 ...( )٩١(...تدمر كُلَّ شيٍء بِأَمرِ ربها *رِيح فيها عذَاب أَليم...  : فرمايد میو خداوند 
كن  دستور پروردگارش بنيانمهه چيز را به  *است] فته[بادى است كه در آن عذاىب پر درد 

  . و بادها اشيای بسياری را باقی گذارد و ويران نکرد ،)...كند مى
فَلَما نسواْ ما ذُكِّرواْ بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيٍء حتى إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتواْ : فرمايد میو 

ودند فراموش چه را كه بدان پند داده شده ب پس چون آن( )٩٢(مبلسونَأَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم 
چه داده شده بودند شاد  آنرا بر آنان گشودمي تا هنگامى كه به  كردند درهاى هر چيزى

، و مقصود خداوند، دولتشان )آنان را گرفتيم و يكباره نوميد شدند] گريبان[گرديدند ناگهان 
  .و اکيداً آن مهه چيز نيست باشد میچه که برای آنان قرار داده،  در دنيا و آن

نيز دارای کالم حمکم و متشابه بوده   ت در اين باب بسيارند و اما کالم اهل بيتآياو 

                                                
 . ۴۷: البقرة . ٨٩

 . ۲۳: النمل . ٩٠

 . ۲۴-۲۵: حقافاأل . ٩١

 .۴۴ :عامنألا . ٩٢



  ٨٥...........................................................................................دالیل صدق و زدودن غبار شک

و . استو کالم عامی که منظور از آن خاص بوده و کالم خاصی که منظور از آن عموميت 
  .به مهين ترتيب، مهانند کالم خداوند سبحان و متعال

  : ، از مجلهندبسيار زياد رواياتو 
مير أ يا(وسألوه : أنه قال  مام الصادقعن اإل :نوارحبار األ يف يروی العالمة الس

 ان من کتاب اهللا: کتاب اهللا تعالی فقال صلوات اهللا عليه عن اخلاص والعام يف)  املؤمنين
ومعناه عام، ومن ذلك لفظ عام  ومنه آيات لفظها لفظ اخلاص العموم،لفظها اخلصوص وت آيا

ظاهره العموم ومعناه اخلصوص فقوله عز  فأما ما .يريد به اهللا تعاىل العموم وكذلك اخلاص أيضاً
 )٩٣(.﴾فَضلْتكُم علَى الْعالَمنينْ عمت علَيكُم وأَني اَ يا بنِي إِسرائيلَ اذكُْروا نِعمتي الَّتي ﴿ :وجل

خلصوص؛ ألنه تعاىل إمنا فضلهم على عامل أزمام بأشياء  فهذا اللفظ حيتمل العموم ومعناها
والسلوى، والعيون اليت فجرها هلم من احلجر، وأشباه ذلك، ومثله قوله  خصهم ا، مثل املن

أراد اهللا تعاىل . )٩٤(.﴾راهيم وآلَ عمرانَ علَى الْعالَمنيإِب طَفَى آدم ونوحاً وآلَاهللا اص إِنَّ﴿: تعاىل
 )٩٥(.﴾عظيم لِّ شيء ولَها عرشوأُوتيت من كُ﴿ :فضلهم على عاملي زمام، وكقوله تعاىل أنه

النساء، به الرجال على  مما فضل اهللا تعاىل يعين سبحانه بلقيس وهي مع هذا مل تؤت أشياء كثرية
وقد تركت أشياء كثرية مل  يعين الريح )٩٦(.﴾تدمر كُلَّ شيء بِأَمرِ ربها﴿: ومثل قوله تعاىل

 أراد سبحانه بعض )٩٧(.﴾الناس ثُم أَفيضواْ من حيثُ أَفَاض﴿ :ومثل قوله عز وجل. تدمرها
  )٩٨(.)...الناس

يعنی ( و از وی: (فرمود  از امام صادق: کند نوار روايت میعالمه جملسی در حبار األ
 .پرسيدند که درود خداوند بر او باد، درباره خاص و عام در کتاب خدا، ) امير مؤمنان

د که لفظشان خاص و عام است، و در آن نتی وجود دارآياشک در کتاب خدا  بی: فرمود
لفظشان، لفظ خاص است و معنی آن عام است، و از آن مجله، لفظی عام که مقصود که تی آيا

                                                
 . ۴۷: ةالبقر .٩٣

 . ۲۳: آل عمران .٩٤

 . ۲۳: النمل .٩٥

  .٢۴-٢۵: األحقاف .٩٦

 . ۱۹۹: البقرة .٩٧

 .٢٣ص  ٩٠ج : ار األنوارحب .٩٨
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ش ا یش عام و معنچه ظاهر آنو اما . خداوند متعال از آن عموميت و نيز اختصاص است
هامي كه بر مشا ارزاىن  اى فرزندان اسرائيل از نعمت(: جل است اختصاص است، فرموده عز و

پس اين لفظ حمتمل بر عموم ). من مشا را بر جهانيان برترى دادم ياد كنيد كه اين] از[داشتم و 
شک آنان را بر عامليان زمان خود با اشيائی که  است و معنی آن خاص؛ زيرا خداوند متعال بی

هايی که از دل سنگ برای  و چشمه" سلوی"و " من"به آنان اختصاص داد، برتری داد، از مجله 
به حقيقت خدا آدم و (: امثال اين، و مهانند اين فرموده خداوند متعالآنان جاری ساخت، و 

بر  ها آنمقصود خداوند اين است که ). نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برگزيد
و از هر چيزى به او داده (: جهانيان زمان خودشان برتری داد، و مهانند اين گفته خدای متعال

ود اين مهه، مقصود خدای سبحان، بلقيس بوده و او با وج .)داشتشده بود و ختىت بزرگ 
، مردان را بر زنان برتری داده، به او خبشيده ها آن به وسيلهکه خداوند  بسياریهرگز از اشياء 

كن  مهه چيز را به دستور پروردگارش بنيان( :نشده بود، و مثل اين قول خداوند متعال
و مثل اين قول . اشيای بسياری را باقی گذارد و ويران نکرديعنی باد و بادها  )...كند مى

، مقصود )کنيد گردند، رجوع ی که مهه مردم باز میبعد از آن به طريق( :خداوند عز و جل
  )....خداوند بعضی از مردم بود

  
فَلَما : عن قول اهللا  سألت أبا جعفر: (ويف تفسري علي بن إبراهيم عن أيب محزة، قال

فَتحنا علَيهِم  وقد أمروا به  يعين فلما تركوا والية علي بن أيب طالب( ،ما ذُكِّرواْ بِهنسواْ 
  )٩٩(.)...يعين دولتهم يف الدنيا وما بسط هلم فيها( ،أَبواب كُلِّ شيٍء

درباره قول خداوند   از ابا جعفر: (در تفسير علی بن ابراهيم از ابی محزه، که گفت
يعنی  ،)چه را که به آنان تذکر داده شده بود، فراموش کردند آنپس هنگامی که ( :پرسيدم

ايشان ) اطاعت(را رها ساختند و در حالی که به   هنگامی که واليت علی بن ابی طالب
چه در  آن دولت آنان در دنيا و يعنی ،)مهه چيز را بر آنان گشوديم های درب( .امر شده بودند

  )....گشته بودآن برای آنان فراخ 
  .بسيارند؛ در صورت متايل به کتب تفسير و حديث مراجعه شود با اين مضمون رواياتو 

                                                
 .٢٠٠ص  ١ج : تفسري القمي .٩٩
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  : ءو فقهاعلماء های  و اما گفته
، و )١٠٠("الفصول املختارة"ی شيخ مفيد در ها گفتهتوان به  از باب مثال، نه برمشردن مهه، می

و  )١٠٢("الذريعه"سيد مرتضی در کتاب  یها گفتهو به  )١٠١("التذکرة بأصول الفقه"به  چنين هم
  .کرد مراجعه) ١٠٣(های شيخ طوسی گفته
  

  : توجیه نصوص دال بر عمومیت. ٢.۴.۶.۲
مهه (: مانند اين فرموده ايشان  وارده از ائمه رواياتدر گفتيم، الفاظ  و اگر کوتاه آمده

، ولی شود میبه معنای عموميتی است که شامل مهه  )هر قوم با زبان خودش( يا )اهل زمين
                                                

 .۱۵۲: الشيخ املفيد –الفصول املختارة  ..)..ای ندارد  عموميت نزد ما صيغه(...  .١٠٠
و هر لفظی در صيغه مجع سودمند است بدون در نظر گرفنت جنسيت و ترکيب آن، در حقيقت ... ( .١٠١

علَيهِم فَتحنا " :خصوص مهانند فرموده خداوند عز و جل استه عالوه بر آن، ب. دربردارنده يک مفهوم عام است
های  هرگز درب اما ،)دربردارنده يک مفهوم عام است) (های مهه چيز را بر آنان گشوديم درب"، "أَبواب كُلِّ شيٍء

سپس بر " ،"ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ منهن جزءاً": فرمايد و می. روی آنان نگشوده استه های دوزخ را ب شت و درب
و ). های عامل و نه متام کوه(ها اشاره کرده  داوند به بعضی کوهخ که حالیدر  ،"هر کوه، قطعه ای از آنان را قرار ده

. ما آمد به سوی) ب و غرابت دنيائبا متام عجا(عجيب و غريبی متام  فالن کس به مهراه: ( مانند گفته کسی که بگويد
رود و از حلاظ ديگر به  کار میه در عبارات مذکور، به عنوان لفظ عام ب" کل"ا در اين زمينه، بسيارند و لفظ ه و مثَل

 ).کار می روده صورت خاص به سبب ناتوانی در محل کل حمتوا، ب
عموم مستغرق، لفظ خصوصی ندارد و مشترک بودن الفاظی  :که اينفصلی در ذکر داللت و ياد آوری بر ( .١٠٢

کنند که آن برای  می ءکنند، ادعا چنين تلفظ می شود طبق نظر کسانی که آن را اين که در آن ادعای استغراق می
بينيد شخصی که  آيا منی .رود و گاهی در مورد عام کار میه باشد که گاهی اوقات در مورد خاص ب استغراق می

مقصودش چيزی جز . دارم کنم يا او را گرامی می اهانت می ی من وارد شود، به او کسی که به خانه: گويد می
) رفنت( ديدار کردم و قصدعلماء با  :خبشيدن به آن باشد و بگويدباشد و هرگاه خواهان عموميت  اشخاص خاص منی

چه که  و اين امر، در آن. ، گاهی قصد ذکر عموم را دارد و گاهی قصد ذکر خصوصکه حالیو در . را کردم شرفاً
چه که در استفاده الفاظ در دو چيز آشکار  و آن. صورت ضرورت آشکار استه خالف واقع نگردد، ب لشمث

با ما موافقت داشته و يک دليل قطعی  که اينهاست، جز  برای آن ند، وجه مشترک در بينشان و قرار داده شدگرد می
آنان در استفاده و استعمال يکی از آن دو جماز هستند و اين مجله به اشتراک اين  که اينو يقينی به ما بدهد مبنی بر 

فقه الاصول  ةذريع. )صوصی است که بر آن اعتماد کرديمی عمومی و خ و احتمال آن، جنبه. دهد الفاظ، خامته می
 .۲۰۱- ۲۰۲ ص۱ی جسيد مرتض

 .۱۲۸ص  :شيخ طوسی –اقتصاد  ....)عموم، بر مذهب بسياری از اصحاب ما، صيغه ای ندارد) لفظ(... ( .١٠٣
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و آن با ارائه  شنود می" آمسان"را از  داتوان به قطع و يقين رسيد که هر شخصی در زمين، ص منی
_ که تقديم خواهيم کرد ) برداشتی(ی و اين فهم شود میپذير، اثبات  امکان) برداشت( يک فهم

که از باب تنبسيار قابل قبول است و ممکن است از خالل آن، _  باشد می) کوتاه آمدن( لز
  .چه که با دليل ثابت کرديم، مجع صورت گيرد بين آن و آن

  : باشد میو آن بر اين حنو 
؛ پس برای او در عامل ملکوت، وجود و هستی است باشد میهر انسانی دارای نفس و روح 

عبارت ديگر روح او صيحه را  بهشنود  نسانی در عامل ملکوت، صحيه را میو در نتيجه هر ا
شنود؛ اما هر کسی که روح او، صيحه را در عامل ملکوت شنيده باشد، در اين عامل  می

شنوند،  که می چه جسمانی و مادی، آن را به خاطر خنواهد آورد؛ بلکه اغلب مردم نسبت به آن
أَخذَ ربك من بنِي آدم من وإِذْ : فرمايد میخداوند  ،موجود است قرآنآن در  الثَند؛ و ما غافل

وقُولُواْ يا أَن تنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر تأَلَس لَى أَنفُِسهِمع مهدهأَشو مهتيذُر مورِها ظُهإِن ةاميالْق م
ن آدم ذريه آنان را و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندا( )١٠٤(غَافلني  كُنا عن هذَا

برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار مشا نيستم گفتند چرا گواهى 
   )١٠٥(.)غافل بودمي] امر[دادمي تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين 

] نيز[خدا را فراموش كردند و او ( )١٠٦(نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم: فرمايد میو خداوند 
  ).آنان را دچار خودفراموشى كرد

ک انسان در عامل درک نفس يا روح، حقيقتی است در عامل ملکوت که الزاماً پس در
قی که در ئد خود حمجوب است، نسبت به آن حقاجس به وسيلهجسمانی در حالی که وی 

فهم  چه که قصد بيان آن را داشتيم، و در کل آن. شود یملکوت مشاهده کرده را، موجب من
به اين موضع  که اينهم بعد از  بود؛ آن رواياتبرای مجع بين _  اقل قابل قبول ال_ صحيحی 

، باشد میکه در ملکوت ،  ، شنيدن صيحه جربئيلرواياتکوتاه آمديم که مقصود از 
  .توسط مهه مردم است

                                                
 . ۱۷۵: عرافاأل .١٠٤

 .]مراجعه شود، ۶۳سؤال مشاره  ۲در متشاات ج   امحد احلسنبه تفسير آيه توسط سيد [ .١٠٥

 . ۱۹: احلشر .١٠٦
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 در زمین، جنبه عمومیتدا شنیدن ص: روایتی که دارای بیانی است مبنی بر. ٢.۵.۶.۲
  .ندارد

کند؛ اما مشکلی خنواهد بود،  کفايت می ،طلب چه قبالً تقديم شد، برای حق هر چند در آن
نقل کرديم،  که قبالً  ، از آل حممداء مهم و گرانآن امر  اگر به امر ديگری اشاره کنيم، و

را ذکر   فرموده پدر خويش  آن هنگام که امام صادق ،بسيار واضح و آشکار است
  )١٠٧(.)...،بشنوند آمسانآورند، اگر که صدا را از  ايمان می پس اهل زمين ...(: کرد

پس ايمان،  ،)بشنوند آمساناگر که صدا را از (: توجه کنيد  به فرموده حضرت
و اگر قرار بود مهه اهل زمين آن صيحه را بشنوند،  باشد می آمسانمشروط به شنيدن صدا از 

در حين شنيدن  ...: (فرمود می، يا )... صدا را بشنوندهنگامی که ... (: فرمود میحضرت 
  !)!!...صدا

  

  خطابختام و فصل مسک . ٢.۶.۶.۲
ضربتی وارد   آن هنگام که ابن ملجم، بر علی[: فرمودند  امحد احلسنسيد 

شنيدند، مهه آن را نقل  يل را نشنيدند و اگر مهه مردم میساخت، مهه مردم صيحه جربئ
نيدند، چه چيز مانع شنيدن ش بود، مهه مردم آن را می در اين عامل ماده میکردند؛ پس اگر  می

پيوست، و آن صيحه، مانند صيحه جربئيل  وقوع میه ، اگر در اين عامل ماده بشد می دااين ص
   )١٠٨(.]باشد میدر زمان ظهور موعود 

جنبه مادی داشته باشد؛ حتی اگر فرض کنيم که مثالً  تواند یمن دابه عبارت ديگر اين ص
يک شخص در يک مکان، آن  که اين ض؛ زيرا به حماستشنيدن آن حمصور به يک مکان معين 

اين  که اين شنوند؛ کما وجودين در آن مکان نيز صدا را میمادی را بشنود، الجرم مهه م دایص
  .باشد میحالت و طبيعت مهه صداهای مادی 

  
                                                

 .۲۶۰-۲۶۱: الغيبة للشيخ النعمانی . ١٠٧

  .  ، کتابی از انتشارت انصار امام مهدی۸۰ص  ۱ج: امحد حطاب –فصل اخلطاب  . ١٠٨
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هر شخصی  که حالی، عالمت و حجت باشد در ءچگونه ندا: خ به آنو پاس ای شبهه. ٣.۶
  ؟ شنود یآن را من

برای ظهور  ای نشانه تواند میرا نشنود، پس چگونه نداء اگر هر کسی صدا و  :شبهه*
  !؟باشد و دليل بر حجيتش چيست  مهدی

بر کذب حمال باشد، آن  ها آنکه عقالً هم دست شدن  ای عدهکافی است  :پاسخ به شبهه
و از ديار خمتلف  را بشنوند و برای مردم نقل کنند؛ اگر روايت اشخاص خمتلف با زبان خمتلف

نداء و بر اين روايت اتفاق نظر يابند که  ،متواتر گردد خمتلفی منتسب هستند عقائدکه به پيشينه 
صاحب امر يا قائم يا  و او باشد میرا شنيدند که به اسم يک مرد و اسم پدرش  ای صيحهو 

اهل  رواياتچنين مقصود و مراد از  و صيحه اثبات شود و ايننداء مهدی يا امير است، حجيت 
  .نيز حتقق يابد  بيت

اگر تعدادی از اشخاص در يک زمان تقريباً واحد که اصالً : گويم میو برای توضيح بيشتر 
هزاران  داشته باشند و از ديار خمتلفی کهبيش از اين سابقه نداشته است که با هم مالقات 

عربی از  ها آنيکی از  ی خمتلفی هستند، مثالًها نادارند و دارای زب کيلومتر با يکديگر فاصله
آمريکايی و  چنين همعراق و دومی عربی از مصر و سومی فارسی زبان و چهارمی ترک و 

خمتلف يهودی و مسيحی و  عقائدفرانسوی و آملانی و اسپانيايی و سوئدی و روس با اديان و 
يا  قرآنيی ديده که در آن رؤياشيعی و سنی و وهابی به تو خرب دهند که هر کدام از آنان، 

 فالنحضور داشتند و به آنان از وجود مردی به اسم فالن فرزند   مالئکه يا انبياء و ائمه
ملکوتی بوده که اين  ؛ پس به قطع و يقين اين ندائیدادند که او صاحب حق است خرب می

  .اند اشخاص شنيده
و  ،نقل کردند ای اقوام خود و مردم هم زبان خودسپس هر کدام از آنان اين اخبار را بر

ديگری از اشخاص ديگر  رواياتاين موضوع را نقل کردند و  چنين هر مردمی با زبان خود اين
ادامه يافت و آوازه و  گونه اينها نفر رسيد، سپس امر  ر را تأييد کردند تا تعداد به دهاين ام

سپس اگر روايتشان را بر نصوص صحيح . شهرت آنان در جای جای کره زمين منتشر شد
بيابی؛ پس حتماً اين ندائی ملکوتی برای متام عامل و هر قوم  ها آنعرضه بداری و آن را موافق با 
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آن اگر که  و مکاشفه و عامل غيب ايمان دارد، رؤياو کسی که به  ،باشد می با زبان خودش
مهدی ،  در واقع اين امر در دعوت قائم آل حممد[. آورد صدا را بشنود، به آن ايمان می

و مکاشفه را صدها شخص با جنسيت  رؤياحمقق گشت و هزاران   امحد احلسناول، سيد 
  امحد احلسندهند که  کنند که مهگی شهادت می و زبان و کشورهای خمتلف روايت می

  .]!!!است و وی حق است  فرزند امام مهدی
  

  .اسم قائم و اسم پدرش و کنیه او: ی این استآمسانمضمون صیحه . ۶.۴
کجاست و چگونه است بيان شد، پاسخ به سؤال  که  ايناکنون که منشأ صيحه و 

را طلب به سخن   مقدس ايشان رواياتپذير است؛ و کافی است  نکاری مشا امکاناست
از طريق   گفنت کنيم، تا بدانيم که مقصود از صيحه شناساندن صاحب امر و قائم

فهميد که مقصود، شخصی  توان میشناساندن وی به اسم خود و اسم پدرش است و در نتيجه 
است که امرش از مردم خمفی است و درباره وی اعالن نشده است، و اين حالت درباره امام 

  )١٠٩(.نيست گونه اين_ جامنان به فدای او -  مهدی حممد بن حسن عسگری
کنند،  و صاحب امر را توصيف می )مورد نظر( هستند که اين قائم روايات از و اين برخی 

  : شود میداده نداء که برای شناساندن وی به اسم او و اسم پدرش، 
. بنيييف كتاب اهللا ل النداء من السماء باسم القائمأما إنّ : (أنه قال  عن أيب عبد اهللا

ننزل إن نشأ ": ، قوله"طسم تلك آيات الكتاب املبني"يف : فقال؟ فأين هو أصلحك اهللا: فقلت
إذا مسعوا الصوت أصبحوا وكأمنا على : قال ".عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم هلا خاضعني

  )١١٠(.)رؤوسهم الطري
که نداء آن بدانيد (: روايت کرده که آن حضرت فرمود فضيل بن حممد از امام صادق 

است  کجا آن در: ، عرض کردمدر کتاب خدا بسيار روشن است استبه نام قائم  آمساناز 
) خداوند( که" لْك آيات الْكتابِ الْمبِنيِتطسم "در : فرمود؟ خداوند حال مشا را اصالح فرمايد

برای آن  های ايشان بر ايشان فرو فرستيم تا گردن آمساناز  ای نشانهاگر خبواهيم ": فرمايد می

                                                
 ).به صراحت سخن گفته شده و امر ايشان آشکار است، ويراستار به امام مهدی ( .١٠٩
 .۲۷۱ص: النعماين -الغيبة .١١٠
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کسانی که پرنده چون  که صدا را بشنوند هم هنگامی: آن حضرت فرمود" خاضع و ذليل گردد
  .)بر سرشان نشسته باشد بی حرکت مبانند

  

قد نودي : ، فيؤتى وهو خلف املقام فيقال لهينادي باسم القائم: (أنه قال  عن أيب عبد اهللا
 )١١١().مث يؤخذ بيده فيبايع؟ بامسك فما تنتظر
خدمتش ه ب قائم را به نام خبوانند و در پشت مقام: (فرمودند  )امام صادق(اىب عبد اللَّه 

سپس دستش را می گريند و ؟ نام مشا اعالم شده است منتظر چه هستيد: برسند و عرض كنند
  .)بيعتش می كنند

  

بن فالن بامسه  فالن] من آل حممد[إنّ املهدي : إنّ املنادي ينادي: (أنه قال  عن أيب جعفر
  )١١٢(.)"-من بين أمية  رجاليعين  -إن فالنا وشيعته على احلق ": ، فينادي الشيطانواسم أبيه

از آل [مهدى : (خواهد دادنداء دهنده چنني نداء آن (: فرمود   ابو جعفر، امام باقر
خواهد داد كه نداء ، پس شيطان هم بنام خودش و نام پدرش ؛فالىن فرزند فالىن است] حممد

  ).بىن اميه باشد و مقصودش مردى از -اند فالىن و پريوانش بر حق(
  

فالناً هو  إنّ": ينادي مناد من السماء: يقول  مسعت أبا عبد اهللا: (بن أعني، قالعن زرارة 
: فقال؟ فمن يقاتل املهدي بعد هذا: قلت ".إنّ علياً وشيعته هم الفائزون": ، وينادي مناد"األمري

 فمن يعرف الصادق: قلت .بين أمية إنّ فالناً وشيعته هم الفائزون لرجل من: إنّ الشيطان ينادي
يقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون و يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا: قال؟ من الكاذب

  )١١٣(.)أم هم احملقون الصادقون
خواهد داد كه نداء  آمساناى از  دهندهنداء (: فرمود می شنيدم ابا عبد اللَّه امام صادق 

عرض  .على و شيعيانش پريوزندو آواز دهنده ديگرى آواز دهد كه فقط  .ستفقط فالىن امري ا
فالىن و دهد كه  یشيطان آواز م: جنگد، فرمود س از اين آواز چه كسى با مهدى میپ: كردم

                                                
 .مهان. ١١١

 .٢٧٢ص : النعماين -کتاب الغيبة .١١٢
 .مهان .١١٣
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را از  گو راستتواند  چه كسى می: عرض كردم .)از براى مردى از بىن اميه -شيعيانش پريوزند
کنند و قائل به  شناسند كه حديث ما را روايت می كساىن آن را می: فرمود؟ بشناسد گو دروغ

  ).هستند گو راستدانند كه بر حق و  واقع شود و می كه آنهستند پيش از وقوع آن 
  

ن أال إ: إنه ينادي باسم صاحب هذا األمر مناد من السماء: (إنه قال  عن أيب عبد اهللا
  )١١٤(.)؟القتال :ففي م األمر لفالن بن فالن

دهد، آگاه  مینداء به نام صاحب اين امر  آمساناز ) منادی( :فرمودند  عبد اهللابی  
  .)؟پس اين جنگ و کارزار برای چيست آن فالن فرزند فالن است باشيد که امر از

  

ينادي مناد ال يكون هذا األمر الذي متدون إليه أعناقكم حىت : (إنه قال  عن أيب عبد اهللا
  )١١٥(.)، فعلى ما القتالاألمرأال إنّ فالناً صاحب : من السماء

 - ايد سوى آن كشيدهه ها ب اين امری كه مشا گردن(: فرمود  ) امام صادق(ابا عبد اللَّه  
فالىن صاحب امر  :دهدنداء  آمسانمنادى از گاه كه  خنواهد شد تا آن - و به انتظارش هستيد

  ).؟، پس جنگ براى چيستاست
  

فينادي احلرم  وقتل حىت يلجأ الناس عند ذلك إىليشمل الناس موت ( :وعن أيب عبد اهللا 
   )١١٦(.)صاحبكم فالن؟ من شدة القتال فيم القتل والقتال مناد صادق

. خانه خدا پناه برنده چنان مردم را فرا گريد كه ب قتل و مرگ(: فرمودند  عبد اهللابی 
سر چه ر ب: كه زند میاى صادق بانگ  گويندهشود،  گاه از بس كار جنگ سخت مى آن

 .)صاحب مشا فالىن است؟ كنيد یموضوعى جنگ و خون ريزى م
  

  .کند اين مقدار برای طالب حق کفايت می خيلی زياد هستند، رواياتاگر چه 
  

                                                
 .۲۷۴ص: النعماين -كتاب الغيبة  . ١١٤
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شنیدن اسم صاحب امر او  ضچیست و چگونه ممکن است به حمنداء فایده از این . ۶.۵
  ؟شناخته شود

و اسم پدرش و برای بيان   اسم قائمی به آمسانچه گذشت، روشن شد که ندای  از آن
  .شود میحق وی است و به آن شناخته 

امسك بيدك هالك الفالين، وخروج (:  قال يل أبو عبد اهللا: عن ابن أيب يعفور، قال
: فقال ؟ وما الصوت هو املنادي: قلت .قتل النفس، وجيش اخلسف والصوتالسفياين، و

  )١١٧(.)نعم، وبه يعرف صاحب هذا األمر
نابودى فالىن و (: به من فرمود  عبد اللَّه بن اىب يعفور روايت منوده كه حضرت صادق

 به عنوانرا  آمساندل و فرو رفنت لشكر در زمني و صدا از  آمدن سفياىن و كشته شدن مرد پاك
: فرمود؟ مهان گوينده است؟ صدا كدام است: عرض كردم .دار عالمت در دست خود نگاه

 ).گردد مر شناخته میصاحب األ انیآمسداى به مهني ص! آرى
  

باشد که افراد دور   سناحلامام مهدی حممد بن  جا ايندر   پس اگر مقصود از قائم
را به در اين صورت چگونه ممکن است که مردم شخص او  زديک نيز از نام ايشان آگاهند؛و ن
   !؟شنيدن اسم او و اسم پدر و کنيه يا نسب بشناسند ضحم

دهد، يا تعدادی از اشخاص نداء را ) سناحلمهدی، حممد بن (نام  آمسانيعنی اگر منادی از 
را ذکر  ها آنکه  گونه مهان را شنيدند و شروط صدق،نداء ما بيايند و بگويند که اين  به سوی

را  مردم چگونه صاحب اين اسم: کرديم، نيز بر آنان حتقق يافت، پس اشکال اين خواهد بود
موجود است، و چه  ،پيش که از حد تواتر هم گذشته ها که اصالً در کتب از قرن؟ بشناسند

  !؟کسی به مصداق صاحب حق اشاره خواهد منود
سن است و در حقيقت نامش حممد احلاقل بايد شخصی مدعی شود که او حممد بن  پس ال

در  ها قرناين امر بر کسی که  آياو نام پدرش حسن باشد و نزد مردم شناخته شده باشد؛ پس 
   !؟باشد میغيبت بوده و بر پدرش که از قرن سوم هجری وفات يافته، قابل انطباق 
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م دوازدمهی که شيعه اما که اين، جز شد ی، از آن مستفاد منبود می )سناحلحممد بن (اگر نام 
پيش اثبات شده است و  ها قرن، حق است، و اين موضوع با دليل نقلی قطعی از اند بدان قائل
شان  برای اثبات آن در زمانی که مردم نيازمند شناخت مصداق خارجی در زماننداء نيازی به 

  !!!دارند، نيست امی که ظهور کند و به امر برخيزدو دليلی بر حقانيت صاحب اسم هنگ
آشکار  چنين همنيست و  ) سناحلحممد بن (به اسم نداء کار شد که مقصود از پس آش

؛ تا اسم بر او داللت کند و وی به باشد میگشت که مقصود، شخصی ظاهر و شناخته شده 
يا مالزم آن، صاحب دعوت بوده نداء شناخته شده باشد؛ به عبارت ديگر او قبل از ) اسم( آن
و با نداء به اسم او دليلی بر حق وی و حقانيت او و صدق ادعايش باشد و تا با آن نداء تا 
  .از نصوص که در مورد وی در کتب وارد شده، بر مردم احتجاج کند چه آن

اليت ليس  إنا نصف صاحب هذا األمر بالصفة:  قلت أليب جعفر: (عن مالك اجلهين، قال
يكون هو الذي حيتج عليكم بذلك  حىت ،ال واهللا ال يكون ذلك أبداً: ا أحد من الناس، فقال

  )١١٨(.)يدعوكم إليهو
امر را با صفتی وصف م ما صاحب اين عرض کرد به امام باقر ( :جهنی گويد کمال

نه واهللا كه چنني خنواهد بود تا : فرمود امام باقر  .كنيم كه احدی از مردم چنان نيست می
  ).زمانی كه خود بر مشا بدان احتجاج كند و مشا را به خود دعوت كند

  

ست و پيدا. ؛ نه برعکسشود میپس صاحب امر است که با اسم خويش بر مردم حمتج 
  .باشد می، نام ها آنترين صفات و اولين  مهم

يا :  قال؟ وإنّ إليه التسليم  ظهور املهدي یيا موالي، فكيف يدر... : (عن املفضل
مفضل، يظهر يف شبهة ليستبني، فيعلو ذكره ويظهر أمره وينادي بامسه وكنيته ونسبه، ويكثر ذلك 
على أفواه احملقني واملبطلني واملوافقني لتلزمهم احلجة مبعرفتهم به، على أنه قد قصصنا ودللنا عليه 

س ما عرفنا له امسا وكنيته لئال يقول النا اهللا ونسبناه ومسيناه وكنيناه وقلنا مسي جده رسول 
واهللا ليتحقق اإليضاح به وبامسه ونسبه وكنيته على ألسنتهم حىت ليسميه  ،وال كنية وال نسباً

يف قوله عز   بعضهم لبعض، كل ذلك للزوم احلجة عليهم، مث يظهره كما وعد به جده
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه ﴿ :وجل
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  )١١٩(.)الْمشرِكُونَ
ای موالی من چگونه از ظهور مهدی با خرب شده و تسليم امر ايشان .. .: (گويد مفضل می

امرش  كه اينشود، تا  ناكى آشكار مى او در وضع شبهه! اى مفضل: حضرت فرمودند؟ شويم
و نامش باال رود و كارش آشكار گردد، و نام و كنيه و نسبش برده شود، و آوازه  روشن شود

 به واسطه كه اينشود؛ تا  او در زبان پريوان حق و باطل و موافقني و خمالفني زياد برده مى
امي و  او را براى مردم نقل كرده عالوه ما داستان ظهوره ب. شناخنت او حجت بر مردم متام شود

نام جدش پيغمرب خدا و هم  او هم: امي كه امي و نام و نسب و كنيه او را برده و گفته نشان داده
او  كار سوگند به خداكنيه اوست تا مبادا مردم بگويند اسم و كنيه و نسب او را نشناختيم، 

به . شود مى حمققى مردم باال گرفته، ها نااش كه بر زب روشن شدن نام و نسب و كنيه به واسطه
. ستها آنها براى امتام حجت بر  مهه اين. كنند ديگر بازگو می کنام وی را براى يى كه طور

اوست که ( :گرداند، مهان طور که به جدش در اين گفته وعده داده او را ظاهر می سپس
رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد؛ تا دين او را بر متام اديان غالب گرداند، هر چند 

 )....باشندمشركان اکراه داشته 
  

و اين چگونه ! ؟و فايده آن در چيست شود میداده نداء  چرا به اسم و کنيه و نسب او
امام دوازدهم  که اينالّا  شود یاسم، چيزی ملزم من يکو از ! ؟کند حجت را بر مردم ملزم می

  ! در مورد زمان ظهور ای نشانهال اگردد،  نيز ملزم منینداء و از  باشد می  سناحلحممد بن 
نداء  ض شنيدنرا به حم )مصداق خارجی او را(الّا چگونه ممکن است مردم، آن شخص  و

يا چگونه در  ؟بودهباشد که در غيبت  )سن احلحممد بن (به اسم بشناسند، اگر مقصود 
و  ؟هيچ يک از پدران بزرگوارش در ميان مردم نيستند که حالیمورد نسب او حتقيق کنند، در 

  ؟ن سازديااکيست که بدو اشاره کند و شخص وی را برای مردم من
يا اعالن آن در   حممد بن احلسن ، اسم امام مهدی که اينو اگر امر تنها به اثبات 

، برای اين مفهوم جمال مقبوليت و پذيرش وجود داشت، اما موضوع، شد میزمان ظهور، متعلق 
و عاقالنه نيست که اسم بر شخصيتی داللت کند  شود میبه شناخت مصداق خارجی مربوط 

                                                
 .۱۷۹-۱۸۰ص: خمتصر بصائر الدرجات .١١٩
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  .با آن اسم شناخته شده نباشد ءکه پيشاپيش و قبل از ادعا
صفاتی است که بر حقانيت شخص موصوف و شناخته شده  ،پس اسم و اسم پدر و کنيه

کند؛ به عبارت ديگر بايد اين شخص موجود باشد و با  داللت می ، بدون هيچ جدلیها آنبا 
کند که مهدی يا قائم يا امير  ءاش شناخته شده باشد، سپس ادعا امسش و اسم پدرش و کنيه

بعد از آن جهت تصديق حقانيت او و در هنگام ادعايش يا ) ءندا( پس، صيحه. است.. .و
  .گيرد می صدق ادعايش، در

و از ) اسم مردی شناخته شده در شخصيت و عيناً ظاهر در ميان مردم(به نداء : در نتيجه
 که و آن به خاطر اين. باشد می، متونآنان خمفی است که آن نام قائم به حق موجود در 

نزد شيعه   است که نام قائم، حممد بن احلسن  مشهور و معلن نزد منتظران امام مهدی
  و نام پدرش مانند نام پدر پيامرب  اشاره و نزد اهل سنت، نام او مانند نام پيامرب

  .باشد می
 سن احلطاعه غير از امام حممد بن در زمان ظهور مقدس، حجتی واجب اال آياپس 

و در گذشته ذکر شد که لفظ قائم صفتی است  -؟ وجود دارد که عنوان قائم بر او صدق کند
در نداء مردم، شناخته شده باشد و ميان و شخصيت ايشان در  -اهلی  های حجتبرای متام 

ذکر  نصوص آيا: مطرح کنيم گونه اينيا سؤال را  ؟تعريف حق او و امر او مفيد واقع گردد
زد خاص و  که امسی خمفی برای قائم به حق، غير از اسم آشکار برای مهگان و زبان اند کرده

  !؟عام، موجود است
در   گانه از اوصيای امام مهدی هقائم به حق، اول مهديين دوازد) اسم( آن آری،

 نقل کرده  از پدران خويش  است، وصيتی که امام صادق  وصيت رسول اهللا
اولين مهديين، برای او سه نام است نامی  ...(: کامل تقديم شد به طوراست و منت وصيت 

و امحد و نام سومش مهدی است، و او اولين ايمان  عبد اهللا آنمانند نام من و نام پدرم، و 
  ).باشد میآورندگان 

اولين ايمان آورندگان، در زمان ظهور موجود بوده و حجت  به عنوانو امحد توصيف شده 
  .بر او صدق کرده و او صاحب نام خمفی بر مردم است) قائم(و صفت  باشد میمعصوم 

اسم خيفى واسم يعلن، فأما الذي خيفى  - أي للقائم - مسانإله : (أنه قال  عن الباقر
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   )١٢٠().فأمحد، وأما الذي يعلن فمحمد
اما نامی  .دو نام است، نامی پنهان و نامی آشکار )قائم( برای او: (فرمودند  امام باقر

  .)حممد است شود می، امحد و نامی که آشکار شود میکه پنهان 
  

: او را از اصحاب قائم از اهل بصره ناميده است  صادقامام و او مهان کسی است که 
روشن کردند که اولين ] رواياتدر [  زيرا امام علی .)١٢١()...امحد ...و از بصره ...(

از بصره ) اولين ايمان آورندگان به ايشان در زمان ظهور: به عبارت ديگر(  مهدی
  : رواياتاز مجله آن . باشد می

  )١٢٢(.)...أوهلم من البصرةأال وإنّ ... (
  )....آگاه باشيد که اولين آنان از بصره است ...(
  

توصيف   ف جسمانی غير از اوصاف امام مهدیايشان را با اوصا  و امام باقر
ذاك املشرب محرة، الغائر العينني، املشرف احلاجبني، العريض ما بني  ...: (کردند؛ فرمودند

   ).املنكبني، برأسه حزاز وبوجهه أثر، رحم اهللا موسى
و ابروانی پرپشت و شخصی است سرخ و سفيد دارای چشمانی گود و فرو رفته او (

بر صورتش اثری  و) ريزد ای که از سر فرو می پوسته(ای ن و بر سرش حزاز  برجسته و شانه
   )١٢٣(.)است خداوند موسی را رمحت کند

  

 باشد میهای مشرقی  طالقان و درفش های ای است که نامش شعار گنج و او امير و فرمانده
  .که هم رکاب شدن با او و ياری او بر مهگان واجب است

خبراسان  إنّ هللا تعاىل كنزا بالطالقان ليس بذهب وال فضة، اثنا عشر ألفاً( : عن الباقر
، يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة شهباء، عليه عصابة محراء، كأين أمحد، أمحد: شعارهم

                                                
 .۶۵۳ص: متام النعمة كمال الدين و .١٢٠

 .۱۸۱ص): عربی( بشارة اإلسالم .١٢١

 .۱۴۸ص: بشارة اإلسالم .١٢٢

 .٢١۵ص: النعماين -كتاب الغيبة  .١٢٣
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  )١٢٤(.)على الثلج أنظر إليه عابر الفرات، فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً
 براى خداى تعاىل گنجى است در طالقان نه طالست و نه نقره؛: (فرمود  امام باقر

است و جواىن از بىن هاشم " امحد...امحد": اند كه شعارشان بلكه دوازده هزار نفر در خراسان
گ بر پيشانی کند و پيشاىن بندی قرمز رن میرا رهربی  ها آنسوار بر قاطرى خاکستری رنگ 

سوى او ه ب گذرد؛ پس اگر آن را شنيديد نگرم كه از رود فرات مى دارد، گويی به او مى
  ). لو سينه خيز بر يخ بشتابيد؛ و

  

کننده  و سرپيچی کند حق دعوت می به سویکه  باشد میموعود   و او يمانی آل حممد
به امسش نداء آمده است؛ کسی که   ائمه رواياتکه در  گونه مهاناز او از اهل آتش است؛ 

و مالئکه  جربئيل يعنی صوت ( ی که نه از جن است و نه از انسدايبا ص شود میداده 
  ).است

ما  أمري الغضب ليس من ذي وال ذهو لكنهم يسمعون صوتاً(: قال: يف كتاب املالحم والفنت
  )١٢٥(.)بامسه، ليس من ذي وال ذهو ولكنه خليفة مياين قاله إنس وال جان بايعوا فالناً

از ) امير خشم( امري الغضب: (که حضرت فرمودند: در کتاب مالحم و الفنت آمده است
شنوند كه آن را نه انس گفته و نه جن، با اسم فالىن  یى مدايص ها آناين و آن نيست، وىل 

  ).ای مياىن است خليفه، كه نه از اين است ونه از آن بلکه بيعت کنيد
  

فبيناهم  ينظرون ملن يبايعونه،فيجتمعون و: (ويف املالحم والفنت للسيد بن طاووس احلسين
بامسه ليس من ذي وال ذه ولكنه خليفة  ما قال إنس وال جان بايعوا فالناً كذلك إذا مسعوا صوتاً

  )١٢٦(.)مياين
و به کسی که با او  شوند میمجع : (بن طاووس احلسنی آمده است الفنت وو در مالحم 
ه انس آن شنوند؛ که ن اند صدايى مى نگرند؛ و در آن موقع كه مشغول بيعت می بيعت می كنند،

آن نيست، بيعت کنيد که او  كه از اين و فالنیبه اسم : گويد که می را گفته و نه جن،
                                                

 .۳۴۳ص: منتخب األنوار املضيئة .١٢٤

 .۲۷ص: للسيد ابن طاووس احلسين -الفنت  املالحم و .١٢٥

 . ٨٠ص: الفنت املالحم و .١٢٦
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 ).ای مياىن است خليفه
  

برمشاريم، سخن به درازا  در اين مقام و اگر خبواهيم مهه را باشند میبسيار زياد  رواياتو 
آن را بيان کردند و انصار خداوند توفيقشان دهد به تفصيل   امحد احلسنسيد و . کشد می
و تنها خبشی . ند؛ پس هر کس خواهان آن است، بدان مراجعه کندا ختهاستدالل با آن، پردابه 

که   يا کسی پرسندهکه  است ند و اميدب خالی از توضيح باقی مناااز آن را ذکر کرديم تا جو
داوند مند گردد؛ و ستايش خمصوص خ هم، رتچه نگاش از آن رسد و دست او میه اين کتاب ب

  .گونه که شايسته اوست است آن
  
  :)٧پاسخ سؤال (ص سفیانی یتشخ. ٧

فرماييد با حضرت در ارتباطيد ممکن است نام سفيانی را  مشا می که اينبا توجه به (: مشاگفته 
  .)؟معرفی کنيد تا وقتی خروج کرد سندی بر حقانيت مشا باشد

 به وسيلهطه و قانونی که امسی را برای مشا مشخص کرد، ضاب  که امام کنيم میفرض 
مگر غير از اين است که او را به  !؟سفيانی را در هنگام خروج متييز دهی چيست آن بتوانی

؛ زيرا با شود میپس با شناخت حق، هر باطلی شناخته ! ؟سبب دمشنيش با حق خواهی شناخت
يابی؛ زيرا باطل ممکن است  با معرفت و شناخت باطل، جنات منیاما  .خيزد میحق به مبارزه بر 

پس برايت آشکار شد که راهی برای شناخت حق با باطل . عليه باطل ديگر به مبارزه برخيزد
در   امحد احلسنسيد . شود میخمالفتش با حق شناخته  به وسيلهوجود ندارد؛ بلکه باطل 

کند، نور  نه هر آن کس که به ظلمت برخورد می[: کتاب جهاد، درب شت می فرمايند
کند، ظلمت  است؛ بلکه شايد او نيز ظلمت باشد و ليکن هر کس که به نور برخورد می

   )١٢٧(.]کنيم و نور را بشناسيم و با آن ظلمات را بشناسيم جستجواست؛ لذا ناگزير بايد 
شناخت صاحب حق وجود دانيم که طريقی از جانب خداوند متعال برای معرفت و  ما می

و مشا  .دارد و هر کسی که در رکاب حق نيست، باطل است چه سفيانی باشد، چه غير او

                                                
  . مهدی کتابی از انتشارات انصار امام  ، امحد احلسنسيد  –کتاب جهاد، درب شت  . ١٢٧
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 ها حجتايد؛ بلکه مکلّف به ايمان آوردن به  ن آوردن به سفيانی و غير او نشدهمکلّف به ايما
 پس کسی که حجت . ايد شده و از رنج رسد  را شناخت، به او هيچ ضرری منی

  .شود مینياز  و حتقيق بی جستجو
  

واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع املشرق سلك بكم ... (:  عن اإلمام علي: ويف الكايف
فتداويتم من العمى والصم والبكم، وكفيتم مؤونة الطلب والتعسف، ونبذمت   مناهج الرسول

ليس له، وسيعلم الثقل الفادح عن األعناق، وال يبعد اهللا إال من أىب وظلم واعتسف وأخذ ما 
  )١٢٨(.)الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

 گر قياماگر پريو  ،و بدانيد كه ...(: روايت شده که فرمودند علی و در کافی از امام 
برد و از ناداىن و كورى و كرى  به راه روشن رسول خدا  به حقيقتشويد؛ مشا را  مشرق

و گنگى بدر آئيد و از رنج طلب و زور گفنت و زور كشيدن رها شويد و بار سنگني و كمر 
دور اندازيد و خدا دور نسازد از رمحت خود جز كسى كه سر باز ه شكن را از گردن خود ب

ه كند و ب چه را حق ندارد، بگريد و تصرف آنزند و ستم كند و زور گويد و زور كشد و 
  ).ى خواهند رسيداجنام چه سره زودى بدانند آن كساىن كه ستم روا داشتند ب

  

 و هر باشد می  امحد احلسنسيد مشرق مهان مهدی اول و يمانی موعود،  گر قيامو 
 نوشته) رضمشرق و دابة األگر  قيام(کس خواهان مطالعه بيشتر حول اين حبث است به کتاب 

آن يکی از انتشارات انصار امام  مراجعه کند و) خداوند حفظش کند(استاد امحد حطاب 
  .و در سايت رمسی منتشر شده است باشد می  مهدی

آمده، يک امتحان و آزمايش برای مردم   آل حممد رواياتکه در  گونه مهانسفيانی 
و با حق به مبارزه  ،گمراهی است که پيروانی دارد و او امام و رهرب ضاللت و باشد می
مثالً از پيروان سفيانی سفيانی يا  ايمان داری و مطمئن هستی که خودت آيا .خيزد میبر

کند که برای سفيانی، مصاديقی متعدد وجود  بيان می رواياتظاهر  که اينخصوص ه ب !؟نباشی
  .خواهد داشت

خصوص وصيت ه بيان کردند، ب  امحد احلسنسيد ای که  اما صدق دعوت، با ادله

                                                
 .۶۳-۶۶ص ۸ج: الکايف .١٢٨
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  .از گمراهی برای متمسکين به آن، ثابت شده است بازدارندهمقدس، 
در فيسبوک هشداری نسبت به در صفحه شخصی خود   امحد احلسنسيد و 
بلند شده است را تبيين  که امروزهها، نوشتند و مصداقی از مصاديق پرچم سفيانی  سفيانی
  : کردند
 .افتد اتفاق می سوريهامروز در  چه شام، آن به ورود اسيران آل حممد : به مناسبت[

جمدداً دعوت خود را برای گرد آمدن دور پرچم حق مهدوی جهت ايستادگی در برابر قاتالن 
مجع شدند و عراق را گام  سفيانی القاعده که در سوريه با پشتيبانی حکومت آمريکا و ياورانش

نان در هر مکان و به ويژه در عراق دانند تکرار کرده و آن را به سوی مسلما بعدی خود می
  .در فيسبوک مراجعه شود  امحد احلسنسيد به صفحه شخصی  .]دهم میسوق 
  

  :)٨پاسخ به س (حل مسئله ریاضی، زتای ریمان . ٨
برای مشا امکان دارد حل يکی از مسائل حل نشده در علوم را از مشا  آيا(: گويد می پرسنده

قدر علم داشته باشد که علوم مادی بشر در برابر علم او هيچ  نآبپرسم چون جانشين امام بايد 
علی خياط که يکی ار عرفای اخير بود و سواد چندانی  قای رجبآنيست حتی شخصی مثل 
مشا خود را  که اينبا توجه به  .الکترو مغناطيس بود سختت السؤانداشت هم قادر به حل 

از مشا توقع داشته باشم بتوانيد  که ايندانيد پس  جانشين امام و اولين مهديين و مقربين می
قادريد حلی برای  آيااين است  سؤال. جايی نيست ت مشکل علوم را پاسخ دهيد توقع بیسؤاال

  .)؟فرض زتای ريمان ارائه دهيد
  : ر قالب چند قسمت بيان خواهيم کردپاسخ را در چند نکته و د ان شاء اهللا

  

  ؟حجّیت حل مسأله ریاضی یا در کل علم دانشگاهی در چیست .٨.١
حکمت و هدف از حل یک مسئله معین غیر از مسائل دیگر : مقدمه چینی .١.٨.١

  ؟چیست
پس  .فی داشته باشيمقتوبر حکمت و هدف از طلب يا سؤال،  بايد: گويم میقبل از حبث 
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   ؟خصوص يک مسئله رياضی به طورچرا : گويم می
بسياری از  که حالیدر ؟ ای مسئله زتا ريمان را انتخاب کرده رياضيات، سپس چرا از
ها از بين مسائل مطرح  اين مسئله مثالً، نه ديگر مسئله اند، چرا پاسخ مانده مسائل رياضی بی

   !؟شده توسط هيلربت
  !باشد میهشتمين مسئله از بيست و سه مسئله هيلربت ) توزيع صفرهای تابع زتا(اين مسئله 

ينحل، راه حلّی ارائه دادند، از مجله مهين  مهه دانشمندانی که برای مسائل ال آياعالوه ه ب
چه که  آيند يا نسبت به آن حساب میه طاعه بهای واجب اال معصوم و حجت ،مسائل هيلربت

 ،Schneiderر شنايد ،Gelfondی مثل جلفوند دانان رياضی( !؟خرب دادند، صادق هستند
و ماسايوشی ناگاتا  Vladimir Arnoldد ل، والديمير آرنوMatiyasevichماتياسويک 

Masayoshi Nagata از معصومين و  آياهای هيلربت پاسخ دادند،  که به يکی از مسئله.. .و
در اين حالت، نه تنها خروج از دين اسالم بلکه  بنا بر اين )!؟طاعه شدندواجب اال های تحج

ستند و به ؛ زيرا بسياری از آنان مسلمان نبوده، بلکه ملحد هشد میاز متام اديان بر تو واجب 
  !!وجود خدا ايمان ندارند

  

  ؟چگونه خواهد بود پیش فرضراه حل . ٢.٨.١
 فروتنی به آن بايد داليل ئو برای پاسخگو باشد میمسئله ريمان يک مسئله آکادميک  

يا داليلی بر نقض (برای نقد و بررسی علمی ارائه داد تا دانشمندان از صحت داليل ارائه شده 
استدالل با برهان رياضی در اطمينان حاصل کنند و در نتيجه هيچ وجهی برای ) فرضيه
گفته شود  که اينای رياضی، بر مسئله عصمت يا صدق ادعای مقامی اهلی وجود ندارد تا  مسئله

و اين موضوع را در ادامه و در نکاتی به حبث خواهيم  باشد میکه امر يک نشانه و معجزه 
  .پرداخت
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چون زتا ریمان، یک نشانه و معجزه به  از ریاضی هم ینحل حل مسئله ال آیا: شبهه. ٣.٨.١
  ؟حساب می آید

از حل مسئله ريمان عاجز شدند، پس حل آن يک معجزه  دانان رياضیشايد گفته شود که 
  .شود میو آيه تلقی 

  : گويم می
يک  ،آکادميک ديگر کنند که حل مسئله ريمان يا حل هر مسئله اقرار منی دانان رياضی: اول

کسی که راه حلّ اين مسئله را  :اقرار کنند که اينآيد، چه برسد به  معجزه به حساب می
بياورد، از جانب خداوند تأييد شده است؛ چگونه اقرار کنند، در حالی که اکثرشان ملحد 

ستند که مسائل علمی بسيار ن هيتقاد ندارند و کسانی از اين ملحدهستند و به وجود خدا اع
  .اند ای را حل منوده پيچيده
حل  ها آنبه بيش از ده مسئله از ) مسائل هيلربت(از ميان بيست و سه مسئله سخت  :دوم

عاجز  ها آنتاکنون از حل  دانان رياضیو فصل شده است و تعدادی مطرح باقی مانده است و 
از ريمان کمتر  ها آن دشواریمطرح شده که امهيت و  عالوه ديگر مسائل رياضیه اند، ب دهمان

  !نيست؛ پس خصوصيتی برای مسئله ريمان نيست
يک معجزه  دانان رياضی اگر کوتاه آمده، بگوييم که حل مسئله ريمان برای برخی از :سوم

راه حلّی را تقديم کردند؛   احلسن امحد سيدآيد، سپس اگر فرض کنيم که  به حساب می
اند،  تاکنون عاجز مانده ها آنی به ئمسائلی دارند که در حل و پاسخگو دانان نيز پس فيزيک

زيست  چنين همحساب آيند و ه تر از مسئله ريمان ب تر و مهم سخت بلکه شايد اين مسائل
و به مهين ترتيب؛ به عبارت ديگر اين موضوع مستلزم احاطه بر متام .. .شناسان و پزشکان و

 کنند، علوم دنيوی پيچيده است، طبيعتاً اين امر برای کسانی که اين علوم پيچيده را درک منی
آنان نيز حل مسائلی در علومی با پيچيدگی کمتر را طلب خواهند ؛ پس باشد یکننده من قانع

مهه را عاجز گرداند  ،...دانان و شناسان و لغت و روان ها ان و سياسیکرد؛ مثالً بايد اقتصاد دان
ی برای شک و ترديد است، ئاز يک جمال علمی معين بيشتر ادعاو اگر نه حل يک مسئله معين 

  .تا دليلی بر صدق مدعی
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 های حجتحل يک مسئله آکادميک معين را دليلی بر حقانيت حجتی از  شود یمن: نتيجهدر 
با احاطه بر  که اينحل مسائل علمی را اعجازی اهلی دانست، مگر  توان یمن. دانست  اهلی

  .متام علوم، از ساده گرفته تا پيچيده آن باشد
و اين پاسخ سؤالی است که در آغاز مطرح کرديم و اگر چه در اين برای آشکار ساخنت 

خواهيم پرداخت، باشد که خداوند  ايت وجود دارد؛ ولی به تفصيل سخن، کفپرسندهسفاهت 
. منفعت رساند طلبی اهران و برادران انصار و هر حقبا اين کلمات با فضل و منت خود به خو

  : پس اين سؤال را می پرسيم و عنوانی را به آن اختصاص می دهيم
  

  !؟داند میترین، را  متام علوم دنیوی از دشوارترین مسائل تا ساده  معصوم آیا: شبهه. ٨.٢
 ،شود میه صفتی مالزم با وی است و با آن شناخته ک  الزم است بين آن علم معصوم

خليفه اهلی و  به عنوانو بين آن علمی که معصوم در هنگام ضرورت برای ادای وظيفه خود 
  .کند، فرق قائل شد احتياج پيدا می ...حاکم و دفاع کننده از دين اهلی و رسوالن و کتبش و

که شيخ عالء  گونه مهاناست،   امحد احلسنسيد و در ذيل، سؤالی و پاسخ آن از 
  : نقل کردند ،مهدوی اينترنتی زهمرحله اول حو عقائدسامل، در درس 

برای بسياری از انصار موضع  ای در خصوص علم معصوم وجود دارد و احتماالً مسئله/ س[
يا بر جهت و خبش معينی از .. .معصوم به مهه چيز داناست آياشبهه باشد و آن، اين است که 

  ؟علم احاطه دارد
ترين علم دنيوی؛ اما اين معجزه  دشوارترين علم تا سادهاز .. .بر متام علوم احاطه دارد(: ج

طبيعتاً عالوه بر علم واجب که علم .. .يابد  دون سبب و از روی سفاهت حتقق منیبوده و ب
ال چگونه رهربی کند و چگونه پاسخ دهد، ااحاطه بر متام علوم ضروری است و اديان است، 

: مثالً. در هنگام ضرورت بايد دانا شود. باشد میی مستلزم احاطه بر علوم ئزمانی که پاسخگو
؛ اما اين امور معجزه ...اگر حکومت کرد بايد به علم اقتصاد خربه شود و ديگر امور

ای ندارد؛  او از زمان تولد و ورودش به اين عامل جسمانی، بر اين علوم احاطه: ؛ يعنیباشند می
تبديل  مارهد و دقيقاً مانند عصا که به د می بلکه خداوند در حالت ضرورت، علوم را به او ياد

  . ]شد
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تی است که معصوم با آن شناخته و به کسی که معتقد است احاطه بر متام علوم، صف
   :گويم شود، می می

؛ بلکه موجود نيستاين دليل  که  حالیبايد دارای دليل يقينی باشد در  عقائداين عقيده و 
دهند؛ بلکه حتی عامل و  ی و روايی و عقلی و حقيقت واقع، خالف آن را نشان میقرآندليل 

که از چنين عقيده  شود ی، پيدا منشود میفقيهی از فقهای عقائد که به نظر و قولشان توجه 
  . باطلی سخن گفته باشد

وات واَألرضِ يدعوكُم قَالَت رسلُهم أَفي اللّه شك فَاطرِ السما: فرمايد میخداوند متعال 
قَالُواْ إِنْ أَنتم إِالَّ بشر مثْلُنا ترِيدونَ أَن تصدونا  .ليغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى

لَهم رسلُهم إِن نحن إِالَّ بشر مثْلُكُم ولَكن اللّه قَالَت  *عما كَانَ يعبد آبآؤنا فَأْتونا بِسلْطَان مبِنيٍ 
نمي تفَلْي علَى اللّهو اللّه إِالَّ بِإِذْن لْطَانكُم بِسيأْتا أَن نا كَانَ لَنمو هادبع ناُء مشن يلَى مكَّلِ عو

و زمني ترديدى  ها آمسانپيامربانشان گفتند مگر در باره خدا پديد آورنده ( )١٢٩(الْمؤمنونَ
اى از گناهانتان را بر مشا ببخشايد و تا زمان معيىن مشا را  كند تا پاره هست او مشا را دعوت مى

چه پدرامنان  خواهيد ما را از آن گفتند مشا جز بشرى مانند ما نيستيد مى .مهلت دهد
پيامربانشان به آنان گفتند ما جز * ريد پس براى ما حجىت آشكار بياوريد پرستيدند باز دا مى

د و ما را نرسد كه  از بندگانش كه خبواهد منت مى کبشرى مثل مشا نيستيم وىل خدا بر هر ي
  ).جز به اذن خدا براى مشا حجىت بياورمي و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند

أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَانَ يرجو لقَاء قُلْ إِنما : فرمايد میو 
بگو من هم مثل مشا بشرى هستم ( )١٣٠(ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا

خداىي يگانه است پس هر كس به لقاى پروردگار  مشاشود كه خداى  به من وحى مى] ىل[و
 کخود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شري

  ).نسازد
وما أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلني إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ في الْأَسواقِ : فرمايد میو 

                                                
 . ۱۰-۱۱: ميابراه .١٢٩
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را ] خود[و پيش از تو پيامربان ( )١٣١(وجعلْنا بعضكُم لبعضٍ فتنةً أَتصبِرونَ وكَانَ ربك بصريا
را  رفتند و برخى از مشا خوردند و در بازارها راه مى غذا مى] نيز[آنان  كه ايننفرستادمي جز 

كنيد و پروردگار تو مهواره  شكيباىي مىآزمايش قرار دادمي آيا ) وسيله( براى برخى ديگر
  .)بيناست

پس اصل اين است که حجت در اين عامل جسمانی مهانند بقيه مردم است و در مسئله 
که ديگر علوم را  باشد یپذير من دنيوی در اين عامل جسمانی، امکانمعرفت و شناخت علوم 

من بی شک بشری ( ،إِنما أَنا بشر مثْلُكُم .بداند مگر از طريق اکتساب، مهانند ديگر مردم
و الّا از طريق معجزه، و امکان خروج از اين اصل وجود ندارد، الّا با دليلی ؛ )مثل مشا هستم

  .باشد منیيقينی و قطعی که در دست 
 روايات ،روايت شده ن اايشچه که از  کريم و در آن قرآنانبياء در  ی رهو در سي

و هر کس خواهان باشد به حتقيق دکتر  دهد منیقد  ها آنکه جمال برای ذکر (ست بسياری ا
تدبر  ها آنبرای کسی که در  ،)درباره عصمت مراجعه کند )حفظه اهللا( عبد الرزاق الديراوی

  .دهد میکند، خالف اين گفته باطل را نشان 
بگردانند و آموختند تا زندگی خود را  ايی را میه ها و حرفه مهارت  اهلی های حجت

چه نيازی بود که نزد صاحبان  و اگر بر متام علوم احاطه داشتند،روزی خود را کسب کنند 
العزم و معصوم که حرفه جناری را نزد  يکی از پيامربان اولی ، عيسی! تعليم ببينند ها رفهح

 مسافرت  مهراه قريش و عمويش ابی طالب به  آموخت و پيامرب اکرم یيوسف جنار م
تر از رياضيات و فيزيک و ديگر  را بياموزد و آن مهانند جنّاری خيلی آسان بازرگانیکرد تا  می

  .علوم آکادميک است
طور که  آموخت؛ مهان داشت که نزد او نوشنت را می )معلمی( مؤدبی  و امام حسن

در   در داستان اعرابی آمده است؛ اعرابی که آمده بود تا از خليفه و جانشين رسول اهللا
امير عازم حج بود؛ پس  ) امام علی( يشانمورد مسئله ختم شتر مرغ بپرسد، در حالی که ا

  .نزد معلم بود که حالیفرستاد در   حسن به سویرا  او  املؤمنين
الذي بني يدي  أجل يا أعرايب عليك بالصيب: فقال أمري املؤمنني ...(:  عن أيب عبد اهللا

                                                
 . ۲۰: الفرقان .١٣١
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تأمرين أن ... .: األعرايب قال. فإنه ابين احلسن فاسأله فإنه يفتيكمعلمه ومؤدبه صاحب الرواية 
يا أعرايب، :  فقال أمري املؤمنني؟ والشر أسأل الصيب الذي بني يدي معلمه ال يفصل بني اخلري

وقلمه يف يده   فقام األعرايب إىل احلسن. الصيب فإنه يفتيك ال تقل ما ليس لك به علم واسأل
  )١٣٢(.)...أحسنت أحسن اهللا إليك يا حسن: ومؤدبه يقول خيط يف الصحيفة

آری، ای اعرابی به نزد : فرمودند  امير املؤمنين ...( :فرمودند  عبد اهللابی 
او فرزندم  برو کند وزی میش صاحب روايت، علم آما و مربی کودکی که بين دستان آموزگار

کنيد که  مرا امر می.. .: اعرابی گفت .دهد حسن است؛ پس از او سؤال کن که به تو فتوا می
وزد و خير و شر را از هم تشخيص مآ وم که در بين دستان معلمش علم مینزد کودکی ر

از  .دانی سخن مگو چه که منی ابی در مورد آنای اعر: فرمودند  امير املؤمنين !؟دهد منی
 که حالی دررفت   اعرابی برخاست و نزد حسن .دهد میکودک بپرس او به تو فتوا 

احسنت، ای حسن، : گويد مینگارد و معلم به او  روی صحيفه میر دست و به کودک قلم ب
  )....خداوند به تو احسان منوده است

  .ديد معلم، تعليم می و مربیيک  نزد  امام جواد چنين همو 
 يف يقرأ إنه كان بني يدي يوماً(: قال ، عن حممد بن قتيبة، عن مؤدب كان أليب جعفر

 مات أيب إنا هللا وإنا إليه راجعون، مضى واهللا،": وهو يقول اللوح إذ رمى اللوح من يده وقام فزعاً
 ....."١٣٣(....)إن شئت سأفسر لك وحتفظه القرآني اواستعرضين ب(  

روزی نزد من بود و : (کند که گفته است مینقل   حممد بن قتيبه از معلم ابی جعفر
ا حالت فزع از جای خود پريد ناگهان لوح را انداخت و ب. از روی لوح بود مشغول خواندن

و هر ".. به خدا سوگند که درگذشت، پدرم وفات يافت ،انا هللا وانا اليه راجعون": فرمود میو 
کنم و آن را حفظ  من عرضه بدار که برايت تفسير می خواهی بر را که می قرآنای از  آيه
  ...).کنی می

                                                
 ٩ج : املريزا النوري -، وعنه مستدرك الوسائل ۱۸۷-١٨٩ص : احلسني بن محدان اخلصييب -اهلداية الكربى  .١٣٢

 . ۲۶۶- ۲۷۱ص 
السيد اخلميين  -موسوعة اإلمام اجلواد ، و۵۰۹-٥١٠ص : ابن محزة الطوسي -الثاقب يف املناقب .١٣٣

  .۷۵-٧۶ص ١ج : القزويين
 



  ١٠٩...........................................................................................دالیل صدق و زدودن غبار شک

، اگر به اين علوم کردند میوقت خود تلف   ايشان آياپس  .ديگربسيار  رواياتو 
  .اند گونه بيهودگی و سفاهت پاک و منزهاز هر  و آنان؟ آگاهی داشتند
را  -تر است که از رياضيات ساده -طبابت   و حسن و حسين  اگر علی

که ابن ملجم ملعون بر   امير املؤمنينزخم  دنبال طبيب برای معاينهه دانستند، پس چرا ب می
دانستد و  طبابت می ها آنو آوردن طبيب، اگر  !؟فرق سر ايشان ايجاد کرده بود، فرستادند

  !اند از آن از حکمت خواهد بود؛ پس آنان منزهدور ه معصوم هستند ب
راهنمای سفر خود، اجاره  به عنوانچه احتياجی داشتند که مردی را   و رسول اهللا

  ؟ داشتند مدينه يا سفر به مکان ديگر را میقصد کنند آن هنگام که 
يعنی (ند بود میمالزمت، دارا  ی وهمتام علوم را بر حن  اهلی های حجتعالوه اگر ه ب

در اين صورت اين امر بزرگترين معجزه ) در هر حين و بدون ضرورت آن علوم را بدانند ها آن
 ماری به عصايی که به چه نياز  پس موسی نبی .باشد می ره در هم شکنندهمعجيک بلکه 
چه نيازی داشتند که واقعه شير ده شدن بزام معبد را به  عقائدو علمای  .د، داشتشمبدل 

  . نقل کنند.. .و  عنوان يکی از معجزات پيامربمان حممد
و آن به تواتر به  کردند میدانستند، با آن احتجاج  متام اين علوم را می معصومين و اگر 

و فقهای مذهب حق آن را تدوين کرده، به آن علماء موجود بود،  و اگر اين عقيده رسيد ما می
اين  که اينامجاع طائفه حمق را مبنی بر _ خداوند رمحتشان کند _؛ بلکه آنان کردند می ءاعتنا

افتادن معجزه را برای شناخت صدق  حتی اتفاقِعلماء و . اند کرده است، نقل )١٣٤(عقيده غالة
  .دانستند حقانيت مدعی مقام حجيت واجب منیو 

از باب امانت، بسنده خواهم کرد؛ ) رمحهم اهللا( ی علمای پيشينها گفتهبعضی از و به نقل 
؛ در شود میپس با گفته عامل، بر پيروانش احتجاج زيرا آنان را از باب احتجاج ذکر نکردم 

نه  باشد میبه عبارت ديگر الزام حجت، بر تابعانش ( .آيد برای ما حجت، به مشار منی که حالی
  : )بر ما

احاطه داشنت بر  ...: (گويد میخضر  از  شيخ مفيد در پاسخ به اشکال، پيروی موسی

                                                
را به ) اهللا( کنند و چه بسا صفات الهوت مطلق میکسانی که معصوم را به مبالغه و دور از حقيقت وصف ( .١٣٤

 .)ويراستار -دهند وی می
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 ه يابند و پيامربمان حممدطو بر باطن مهه چيز، احا باشد یمن ،انبياء هر علمی، از شروط 
 با اين وجود بر علم جنوم و داناترين مرسلين بودند ءو اهل بيت ايشان که افضل انبيا ،
خور  و در زند منیی شعرگونه سر ها گفتهپرداختند و از ايشان  ای نداشتند و به آن منی احاطه

ها و  بوده و با حرفه) دانستند منیخواندن و نوشنت ( ايشان اُمی قرآنو به نص . وى نيست
مدينه رهسپار شوند، شخصی  به سویصنايع خمتلف آشنايی نداشتند و هنگامی که خواستند 

پرسيدند و خبشی از اخبار تا زمانی که  ، اجاره کردند و از اخبار میراهراهنما را برای شناخت 
 )١٣٥(.)...ماند ايشان خمفی باقی می سيد، برر يی از مردم به اطالع ايشان منیگو راستتوسط 

 خود، مبنی بر عدم مشروط بودن به احاطه بر علوم و ی  دهکه امجاع شيعه بر عقي چنين هم
را در اوائل املقاالت به ) عقيده به دانسنت متام علوم توسط معصوم( صنايع را نقل کرد و آن

   )١٣٦(.غالة نسبت داد
چه  کنيم، جز آنب جامام وا علومی را بر که اينپناه بر خدا از : (گويد و شريف مرتضی می

واجب .. .چه که از احکام شرعی به وی رجوع داده شود که به اقتضای واليتش باشد و آن
ها و صنايع و موارد شبيه به اين که ارتباطی به شريعت ندارند،  ها، شغل نيست که امام به حرفه

و بر امام واجب است که  شود میرجوع ) متخصص آن( در اين امور به اربابش. دانا باشد
مستقل باشد و در معرفت آن به غير خودش حمتاج و نيازمند  ها آناحکام را بداند و در علم به 

  )١٣٧(.)باشد برپايی و اجرای آن می ست و ولّینباشد؛ زيرا او سرپر
  

حل مسئله ای علمی که در خواست کننده آن، آن را یک معجزه  :و پاسخ به آن ای شبهه.٨.٣
  .پاسخش دهد، او ایمان خواهد آورد  امحد احلسنسيد به حساب آورده و اگر 

فرضيه ( حل مسئله علمی از نوعی که خود، پيشنهاد داده پرسندهشايد گفته شود که 
پاسخش را بدهد، او ايمان خواهد   امحد احلسنسيد و اگر  داند میرا يک معجزه ) ريمان

                                                
 .٣۴ص: الشيخ املفيد - العكربية املسائل . ١٣٥

 .۶٧ص : الشيخ املفيد -املقاالت  أوائل .١٣٦

 .۱۸۸-۱۸۹ص: الشريف املرتضى -الشايف  .١٣٧
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  : کنيم میپاسخ را چند نکته بيان  .آورد

  ؟وقوع پیوسنت آن واجب استه معجزه یک دلیل است و ب آیا.١.٨.٣
است  ممکن: های اهلی، يک دليل است اما واجب نيست؛ به عبارت ديگر معجزه در دعوت

ای حاصل شود، حجتی بر هر کسی که به  گاه معجزه و هر. رخ دهد و ممکن است رخ ندهد
  .؛ خواه وی شاهد آن باشد، خواه از طريق صحيح برای وی نقل شودباشد میوی رسد، 

  

معجزاتی که مؤید دعوت یمانیه هستند، برای مهگان ملزم کننده بوده و تعدادش . ٢.٣.٨
  .ورد اعتمادبسیار است و م

ی به متام مسائل علمی يا ئپاسخگوو بين  بيان عدم مالزمت بين عصمت و صدق دعوت
اما اگر . بيان سفيه بودن طلب وارده در سؤال چنين هماحاطه داشنت بر متام علوم، گذشت و 

ت و معجزات بسياری مؤيد اين دعوت آياموضوع ايمان آوردن منوط به معجزه باشد، پس 
های  صوت بوده و شبکهو و ، معجزاتی است که موثق با ويديها آنو از مجله . باشند میمبارک 
که در قسمت خاص برنامه  گونه مهانای آن را نقل کرده و اطالع بر آن ممکن است،  ماهواره

  .به اين صورت است) الديار(ای  در شبکه ماهواره ۲۰۱۲/ژانويه/ ۳۱در تاريخ ) بين الناس(
پس از مرگ که در يک ) علی سعدون(زنده شدن کودکی به نام  ی زهمعج :از مجله -

ت رودخانه افتاد و پدرش قبل از اين حادثه به دعوت ايمان نداشت و برای دانسنت حقانيت دعو
خداوند سبحان کودک را پس از چند ساعت مرگ . کرد مبارک، از خداوند طلب معجزه می

و در شبکه فيلم . مطلق که پزشکان از وفات او نيز مطمئن شده بودند، به حيات بازگرداند
زئيات بيشتری از داستان موجود است و آن موثق به صدا و تصوير است ضبط شده کامل و ج

 شود میها هنگامی که اين داستان برای آنان نقل  و خيلی کنند و اين قصه را مردم عراق نقل می
 .آورند ايمان می

به سرطان بود و او معلم است و اکنون از بيماری خود  ءشفای بيماری که مبتال: نيز و -
بعد از  مادر خامن معلم: است گونه اينوار او  داستان خالصهيافته است و  ءشفاکامل  به صورت

امحد  سيد بيند، گريه کرده، به می) الديار( معجزه زنده شدن کودک مرده را در شبکه که اين
بيند که او را خرب به  می را  امحد احلسنسيد  رؤياجويد و در عامل  توسل می  احلسن
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ها  اين معلم که ده اين امر حتقق يافته و دخترش شفا يافت و خانواده دهد و شفای دخترش می
در حالی که قبل از اين معجزه، به دعوت مبارک  دهند می شهادتنفر هستند، بر اين معجزه 

 .ايمان نداشتند
مهدی (مستقيم در شبکه کوثر در برنامه  به طورای که علی کورانی  دو معجزه: از مجله -

به هالکت رسيدن شارون و ديگری منع او از حضور يافنت در  :آن دو طلب کرد و) موعود
اعتراف کرد،  ها آنبرنامه خودش، و اين دو معحزه عمالً حتقق يافتند و خود او نيز به حتقق 

 .موجود است  تشر شده در سايت انصار امام مهدیکه در سند من گونه مهان
به تاخنت در مساجد  شکری کهبه هالکت رسيدن خطيب مشهور، علی : چنين همو  -

سپس تاخنت خود را در . پرداخت  امحد احلسنسيد احترامی و تکذيب  عراق و به بی
ن داد؛ پس خداوند جز ياابصره در حالی که شهادت خداوند را طلب می کرد، پ" ابله"مسجد 

  .وی را هالک کرد که اينچند روز، به او مهلت نداد، تا 

 ها آنت غيبی و اخبار غيبی که بسيارند و انصار مواردی بسيار اندک از آيا ها آنو از مجله 
  .و امکان رجوع به آن در سايت رمسی وجود دارد. را در برخی کتب گردآوری کردند

و . باشند میهستند، بسيار زياد   امحد احلسنسيد تی که مؤيد آياو  ها نشانه: نتيجه
و . کند مین استثناء ملزم وهستند؛ پس مهه را بدصحت و نقل  برخی از آن قطع به يقين در

  .رب العاملين احلمد هللا
  

  .پیشنهادی ی زهشخصی و معج ی زهمعج. ٣.٣.٨
قانونی اهلی واجب و کافی برای بيان حق خويش،  با  اهلی های حجتآشکار شد که 

پس آن از رمحت و فضل خداوند است، برای ؛ اما معجزه، اگر رخ دهد شوند میشناخته 
بيان شد که هر  چنين همو . ند با آن هدايت شوندا بعضی از کسانی نسبت به حق غافل که اين

زمانی که معجزه رخ دهد و انسان از وقوع آن اطمينان حاصل کند، بر او و بر کسی که به 
  .رسد، حجت باشد) خربش(وی 

کند، وضعيت او از اين دو حالت خارج  ب میاما کسی که معجزه يا آيه شخصی طل
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  : نيست
 که اينآن را از خداوند طلب کند و برای آن هيچ شرطی قرار ندهد، جز  که اين يا: اول

 ای نشانهخداوند به او مهربانی کند و وی را مورد رمحت خويش قرار دهد و هدايت را با هر 
 امحد احلسنسيد سبحانه اختيار کرده، روزی او گرداند و اين هيچ اشکالی ندارد و  که خود

  را به درخواست کردن از خداوند سبحان و متعال برای نشان دادن مهواره طالبان حق
و مکاشفه و چه  رؤياسازد؛ چه از طريق  به غيرشان نشان داده، رهنمود می که گونه مهانحق 

ای وجود دارد که  و اعمال و ادعيه. سازد سبحان مقرر می خدایای غيبی که  از طريق معجزه
استعانت  ها آناز  توان می، و برای نيل اين مقصود بيان کردند  امحد احلسنسيد آن را 
  . جست
 ءنوع معجزه جزئيات آن را پيشنهاد دهد و ادعا )پرسندهمثل ( شخص که اين يا: دوم

کند که معجزه بايد چگونه باشد و چه زمانی  بياورد و شرط میکند که حجت بايد آن را  می
چنين شخصی را بيان کرده و به طلب او  و خداوند سبحان سفاهت طلب ...حاصل شود و

وأَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءتهم آيةٌ لَّيؤمنن بِها قُلْ إِنما اآليات : دهد چنين پاسخ می
 كُمرعشا يمو اللّه ندونَ ها آنعنمؤالَ ي اءتإِذَا ج)ترين سوگندهايشان به خدا  با سختو( )١٣٨

گروند بگو معجزات تنها در  بدان مى بيايد حتماًاى براى آنان  سوگند خوردند كه اگر معجزه
  ).آورند بيايد باز اميان منى] معجزه هم[دانيد كه اگر  اختيار خداست و مشا چه مى

نذير وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه آيات من ربه قُلْ إِنما الْآيات عند اللَّه وإِنما أَنا : فرمايد میو نيز 
بِنيم)نازل نشده است ] آسا  معجزه[هاىي  و گفتند چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه( )١٣٩

  ). اى آشكارم دهنده ها پيش خداست و من تنها هشدار بگو آن نشانه
  

چه که طلب  و اينان که خداوند سبحان و متعال به آنان پاسخ داده است، حالشان و آن
کنند و آن را شرط قرار  کنند را بيان کرده است؛ آنان وقوع يک آيه و معجزه را واجب می می
وإِنما أَنا  قُلْ إِنما الْآيات عند اللَّه: فرمايد میدهند و خداوند با متام وضوح در پاسخ به آنان  می

بِنيم يرذن، )اى آشكارم دهنده ها پيش خداست و من تنها هشدار بگو آن نشانه(.   
                                                

 . ۱۰۹: نعاماأل .١٣٨

 . ۵۰: العنکبوت .١٣٩



 ى هدممام انصار انتشارات ا ..........................................................................۱۱۴
 

مشروط به آوردن معجزه و ) آشکار ی دههشدار دهن(پس تصديق و باور شخص فرستاده 
کند که آيتی بياورد، بلکه آن بدست خداوند متعال است  مینشانه نيست و او نيست که مقرر 

اللَّه ندع اتا الْآيمإِن سازد اری سازد و اگر خنواهد، جاری منیجرا  ها آنخبواهد،  اگر.  
الّا اگر شرط و مالزم با هر حجت  و .ت در شناخت صاحب حق، شرط نيستندآياپس، 

  !؟وإِنما أَنا نذير مبِني: خداوند چه بود ی دهپس معنای اين فرمو بود می فرستاده شده
کنند که  می ءيشان را حکايت کرده است، ادعاها گفتهاينان که خداوند سبحان حالشان و 

وأَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانِهِم لَئن قطع ايمان خواهند آورد  به طوراگر آيه حاصل شود، آنان 
اى براى آنان  معجزه اگرسوگندهايشان به خدا سوگند خوردند كه  و( جاءتهم آيةٌ لَّيؤمنن بِها
ای که فرستاده با خود  آيه کنند میآنان تصور : به عبارت ديگر .)گروند بيايد حتما بدان مى

که آنان را  ای نشانه، يا آنان نوع باشد می و اجبار آورد يا باعث ايمان آوردن از روی قهر می
و مشخص کردن، نوعی از  عينيکنند و اين ت دهد را مشخص می از ايمان آورندگان قرار می

پس در هر دو حالت آنان خواستار و طالب چيزی هستند که باعث ايمان  .باشد می اجبار
  .آوردنشان از روی قهر و اکراه باشد

 هر_ کند که حتی اگر نشانه حاصل شود پس خداوند متعال به آنان پاسخ داده و بيان می 
دارند و  ض میرفگونه نيست که آنان  آن_ چند که برای حقانيت دعوت، شرط نيست

دانيد كه اگر  و مشا چه مى( ،إِذَا جاءت الَ يؤمنونَ ها آنوما يشعركُم  کنند؛ مشروط می
کند و خداوند  ن مقهور منیديعنی هرگز بر ايمان آور ،)آورند بيايد باز اميان منى] هممعجزه [

ا اّو  باشد میو حکمت، موافق  قرآنسبحان بيان کرده که نشانه دارای شبهه است و اين امر با 
گذارد، اگر اتفاق  ی منیقبه غيب و امتحان، جمالی باای که برای ايمان  مقهور کننده ی زهمعج

ای که فرعون با چشم خود ديد و  ؛ مانند معجزهشود یافتد، ايمان به مهراه آن، هرگز پذيرفته من
  !ايمان آورد آب دريا که مانند کوه عظيم بود را ملس کرد، که اينبعد از 

 که اينکنند يا  پس چنين اشخاصی در حقيقت بر اساس هوی و اميالشان، معجزه طلب می
رسند  ؛ و به مهين سبب به جزميت میکنند میرا مشخص .. .کيفيت، نوع و زمان آن و ها آن

از جانب فرستاده بيايد، ايمان خواهند آورد و به آن جزميت  ای نشانه چنين آيه و که اگر
سوگندهايشان به خدا ( بِهاوأَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءتهم آيةٌ لَّيؤمنن : اند يافته
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   .)گروند اى براى آنان بيايد حتما بدان مى سوگند خوردند كه اگر معجزه
وست که به دست اوست و اه ت بآياکه  فرمايد میرا رد کرده،  ها آنخداوند سبحان گفته 

 برای ايمان آوردن يا کفرمهراه اين امر جايی  که اينآورد، و  ت را میآياهر صورت خبواهد 
  .خواهد بود قرآنماند ولی غير از آن بر خالف حکمت و  باقی می

  

  .دهد میموضوعاتی علمی برای حبث و مناظره ارائه   امحد احلسنسيد  .۴.۸
مطرح کردند و با آن متام   امحد احلسنسيد مشار علوم و معارفی که  عالوه بر تعداد بی

عاجز و درمانده  يهود و مسيحی راو  -شيعه و سنی - انانو فقهای اديان، مسلمعلماء 
ی از ا صفحه شخصی خود در فيسبوک، جمموعهدر   سيدو چند روز قبل، . ساخت

را مطرح ساختند؛ اما نه برای ترين نظريات علمی  ترين و پيچيده موضوعات علمی مرتبط با تازه
برابر خود نظريات علمی، بلکه برای حکمتی و هدف اهلی؛ و آن دفاع از دين اهلی در 

 چنين همو  .ندا انشمندان آکادميک به آن چشم بستهاست که تعدادی از د) آتئيسم( خدايی بی
اهلی، و علمای اديان و عجزشان در دفاع از دين فقهاء علم بودن  برای آشکار ساخنت بی

  .باشد می
کنم که موضوعاتی علمی مرتبط با خلق و اثبات  سعی می[: فرمودند  امحد احلسنسيد 

  .وجود خدا يا عدم او را مطرح سازم
 بينم، اين است که احلاد در ميدان علمی می چه و آن باشند میاين موضوعات علمی مهم 

کنند، از حلاظ علمی پيروز است و  در برابر کسانی که ادعای منايندگی اديان می )خدايی بی(
گذارند، چه مسلمانان شيعه و سنی  که نامشان را علماء می ها اينو . آن هم با معدل بسيار باال

 ها آنعات علمی که علمای بيولوژی تکاملی و غير وو وهابی يا مسيحيان و يا يهود، به موض
 ها آندهند، پس  کنند، پاسخ می چه دانشمندان مطرح می آنسازند، اصالً بدون فهم  مطرح می

به اشتباه پاسخ گفت، و ای را به اشتباه شنيد و متوجه شد پس  مانند کسی هستند که مسئله
هلذا کتابی نوشتم که االن تقريباً کامل است، و در آن مهمترين نظريات علمی که از حلاظ 

هنگامی  اهللا آن را اند، را مورد حبث قرار دادم، و ان شاء بی يا رياضی و يا نظری اثبات شدهجتر
چه را نوشتم متوجه  که ببينم اشخاصی از حلاظ شناخت، شايستگی آن را داشته باشند تا آن
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شوند، منتشر خواهم کرد؛ زيرا که نياز به اطالعی نه چندان بد در مورد علومی مانند زمين 
وژی و علم بيول) شناسی باستان(، و تاريخ قديم و آرکئولوژی )يا تاريخ زمين(شناسی تاريخی 

و علم ) شناسی انسان( شناسی و مردم) علم حيات(شناسی  کاملی و فيزيک نظری و کيهانت
  .است ها آنمهندسی ژنتيک و پزشکی و فلسفه و غير 

 

  : سؤاالتی برای حبث و مناقشه
که  گونه مهان اي  نظريهرأی و نظرات علمای شيعه، سنی، وهابيت و مسيحيان در مورد 

و پاسخ علمی منکر، به آن ؟ نظريه تکامل يا داروين، چيستشناسند،  عامه مردم آن را می
 ؟ چيست

ی تکامل را  ای کسانی که نظريهراه اثبات وجود خدايی، ضمن حدود زندگی زمينی بر
  ؟ پذيرند چيست می

  ؟ ی ژن خودخواه چيست در مورد نظريه ها آنرأی و نظر 
اين جهان ذرات ماده در  پيدايشدر مورد هيگز و بوزون هيگز که مسئول  ها آنرأی و نظر 

 ؟ ی هادرونی بزرگ کشف شده است، چيست ی برخورد دهنده است که اخيراً با جتربه
يا ام تئوری و وجود بيش از چهار بعد در اين ) غشاء(ی ممربان  در مورد نظريه ها آنرأی و نظر 

  ؟ جهان، و يازده بعد تا االن، چيست
در مورد اصل جهان و  زچه اخيراً پروفسور استيون هاوکينگ در مورد آن ها آنرأی و نظر 

ام و کوانتوم تئوری برای تفسير ظهور جهان از عدم کافی  که اينآغازش مطرح ساخت و 
بر برای ظهور جهان از عدم به غير از وجود قانون جاذبه موجود از ابتدا  که اينهستند و 

هان ممکن است ج که اينی ام به چيز ديگری نياز نيست، و  ی مهه چيز يا نظريه حسب نظريه
 ؟ ی وجود خدا ظاهر گردد، چيست بدون نياز به فرضيه

گويند که جمموع انرژی مثبت و ماده با  علمای فيزيک می چه در مورد آن ها آنرأی و نظر 
 ؟ در جهان مادی مساوی با صفر است، چيست) يا ضد ماده(انرژی منفی و ماده تاريک 

خواهم بلکه  تاريخ دقيق منی ها آنآدم بر روی اين زمين چه موقع شروع به زندگی کرد، و از 
  .ها سال پيش هزار سال يا صدها هزار يا ميليونها  بيان کنند، يعنی مثالً بگويند دهکلی 

تاريخ  ها آنچه موقع واقع شد و از  طوفان نوح ؟ در کجا واقع شد طوفان نوح 
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هزار سال يا صدها هزار يا ها  ، يعنی مثالً بگويند دهکنندخواهم بلکه کلی بيان  دقيق منی
  .ها سال پيش ميليون

 قرآنکه در  گونه مهان؟ ها بودند واقع شد و چگونه امواج مانند کوهطوفان نوح چگونه 
 .ذکر شده است

 ؟ برگرفت طوفان متام کره زمين را در آيا
 ؟ با طوفان نوح متامی جانداران زمين به هالکت رسيدند آيا

حيوانات  حد اقلاين بود که شامل متامی زمين شد و متامی جانداران يا  ها آنو اگر پاسخ 
های دور دست  در جزيره یبر وجود حيوانات ها آنبر روی زمين را هالک کرد، پس تعليل 

 ؟ در ماداگاسکار و غيره چيست Fossa فوسادار در استراليا و حيوان  مانند حيوانات کيسه
اين سؤاالت علمی مرتبط به اثبات يا انکار وجود خداست، و هلذا بر کسانی که مدعی 

های روائی يا  حديث و نه جواب هايی که موافق با علم را با جواب ها آنمنايندگی اديان هستند 
علمی ثابت شده به شکل قطعی، های دينی گمانی الصدور يا داللت و متعارض با واقع  منت

های  ويات طبقات آن، پس مانند اين منتپاسخ دهند؛ مانند حقائق تاريخی جيولوژی زمين و حمت
به اثبات رسيده  ئق علمیِزيرا که با حقا شوند میتأويل  که اين، يا باشند میدينی يا غير صحيح 

  .اند در تعارض
، و باشند میسؤاالت باال  ههای علمی ب از فقهای اديان خواهانيم پاسخ چه آن بنا بر اين

معترب عاجزند، بلکه به  علمیِ به صورت ها آنکامالً از پاسخگوئی به  ها آنکنم که  گمان می
چه نوشته شد مطلع شدم و ديدم که فهم و درک اشتباه از مسائل علمی است و  هر آن

را بر اساس تکامل  ی نظريهمثالً  که اينپاسخگوئی بر اساس فهم و درک اشتباه خودشان، يعنی 
مسئله، پاسخ پندارند سپس بر اساس مهان فهم و درک اشتباه از  ای می فهم و درکشان به گونه

به قول و  ها آن که حالیتکامل پاسخ دادند در  ی نظريه هکنند که ب دهند، و گمان می اشتباه می
تکامل  ی نظريهچه در حقيقت  دهند و نه پاسخ به آن تکامل پاسخ می ی نظريهفهم اشتباهشان از 

 .گويد داروين می
چه در اين  و آن کنيم میگی ای که امروز در آن زند است که در مرحلهچه معتقدم اين  آن

مستقيم با دين و اثبات وجود اهللا سبحانه است بسيار بزرگتر  به طورموضوعات علمی مرتبط 
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و سخنان فقهای شيعه و سنی  ها کتابو . باشد میيی که مدعی هستند علمای اديانند، ها آناز 
و سخنان ساده که فقط برای عرضه در بازار  ها کتابرا مطالعه کردم  ها آنو مسيحيانی که 

راضی به جهل نه بيشتر نوشته  هوش و کاری برخی پيروان بی حملی ارزش دارند و برای فريب
شخصی را که اطالعات بسيار خوبی از علم زيست  ها آنهای  اند، و ممکن نيست پاسخ شده

بر  انآنشناسی تکاملی و علم ژنتيک و فيزيک مثالً داشته باشد را قانع و متقاعد سازد، بلکه به 
  .کند و نه بيشتر، هستند، نظر می گو دروغساده لوح و نادان و  ها آن که ايناساس 

در اين صفحه را مورد مناقشه قرار  ها نآهای   با مشا بعضی از سخنان و نوشتهو ان شاء اهللا
چه در نزد خود دارند را ببينيد، و خواهيد  و آن ها آنتا مشا به شخصه سطح علمی  دهم می

را ندارند لذا به کذب و افتراء يا  امحد احلسنراه علمی جهت مواجهه با  ها آندانست چرا 
امحد برند تا به دفتر  کمک و ياری از نيروهای مسلحی که دست در دست هم دادند پناه می

علت اکنون کنند،  با نيروهای مسلح بزرگ هجوم می امحد احلسندر جنف يا به منزل  احلسن
علنی بين مردم  به طور امحد احلسنوجود  که اينو آن  شود می منايانآن برای مشا به وضوح 

 .سازد و جهلشان را آشکار می کند را رسوا می ها آن
را در اين صفحه نشان خواهم  ها آنو به مشا ان شاء اهللا ی و خالی بودن علمی و فکری 

 .داد
چه از فرهيختگان آرزو دارم اين است که مهراه با من به خود مقداری زمحت دهند و ياد  و آن

شان  که از جهل و نادانی گری در دست حيله ها آنبگيرند و مطالعه کنند، و به واهللا قسم وقوع 
 گونه مهانسازد  را از حق دور می ها آنکند و  ای علمی يا دينی معين سوء استفاده می در مسأله

را با دروغ وجوب تقليد غير معصوم  ها آنافتد وقتی که فقهای گمراهی  که امروز اتفاق می
 .دهد گمراه ساخت، ما را رنج و آزار می

مطرح سازد، و ان شاء اهللا  جا ايندارد بيايد و  ها آنهر کس رأی و نظری از رأی و نظرات 
 .آن را مطالعه کرده و به آن پاسخ خواهم داد
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پاسخ  )دتوهم احلا(را در کتاب  ها آناما در مورد خودم، بنده به اين سؤاالت و بيشتر از 
که ممکن  چه آن حاوی آن چنين همدادم، و ان شاء اهللا به زودی آن را منتشر خواهم کرد، و 

ترين علمای معاصر زيست  وفسور ريچارد داکنز که از برجستهی علمی با پر است مناظره
ترين علمای  که ايشان از برجسته ز، و پروفسور استيون هاوکينگشود میشناسی تکاملی مشرده 

ثابت  ی نظريهفيزيک نظری و رياضيات تطبيقی و متخصص در علم حيات است و برای ايشان 
 .باشد میها است، ناميده شود،  شده در اشعاع سياه چاله

آغاز شود،  ها آنباشم تا مناظره بين من و  متامی اين سؤاالت میسخ مراجع به منتظر پا
که از اساتيد  دهم میو پيشنهاد . کنند چه موضوعات سابقی را که مطرح کردم را رد می ناچن

ها جهت فهم و درک اين موضوعات و اصطالحات کمک و ياری گيرند تا مرا در  دانشگاه
  )١٤٠(.]مناظره خسته نکنند

  

به دوران سومريان حتی هايی برای تفسير متون تاريخ قديم که  ها و نظريه طرح چنين همو 
دين صرفاً  که اينگردد، قرار دادند و پندار و نظريات يا فرضيات دانشمندان مبنی بر  می نيز باز
  سيدبرای کسب اطالعات بيشتر به صفحه شخصی . انسانی دارد، را نقض کردند منشأ

  .مراجعه کنيد
ای آمدند که امر او را آشکارتر و  ادله با  امحد احلسنسيد : گويم میو در کالم آخر 

 باشد می  سازد و آن ادله مانند ادله انبياء و اوصياء شن تر از خورشيد در هنگام ظهر میرو
. دعوت مبارک، حتی يک تناقض علمی وارد نشده است ی دهو بر هيچ يک از داليل ارائه ش

  : که خمالفان تقديم کردند، اين است چه آنو متام 
  .يا سکوت خوار کننده و داللت کننده بر عجز و ناتوانی و شکست -

                                                
  www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313 به آدرس سيد  به صفحه شخصی .١٤٠

 .فرماييدبه زبان فارسی مراجعه  های ايشان  و يا به صفحه ترمجه پيام
www.facebook.com/ansar.ahmed.alhasan.farsi 
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ای که  پرسندهطور که حال شخص  ر مهانو يا القای شبهات و کذب و مت و تشهي -
عدادی از کتب و انصار پاسخ وی را در ت. است گونه اينپاسخ او را در اين کتاب داديم، 

  . ها مراجعه کند به آناند و هر کس خواهان آن کتب است،  خود دادهمنتشر شده 
  .و يا قتل و زندان و شکنجه -

  .رب العاملين احلمد هللاو . ال باهللا العلی العظيماال قوة  و ال حول و
  
  

  توفیق مغربی
  ق.هـ ۱۴۳۴ول ربیع األ

  ش.هـ ١٣٩١هبمن ماه 
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 ٧ ..................................................................................................... :مقدمه

 ١٠ ............................................................................:مشارکت مقدمه به پاسخ - ۱
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 ١١ .......................................................................... :یاهل نید در استخاره.۱.۲.۲
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