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مقدمه
که  کسانی است  کاربردی برای استفاده  پرسش ها و پاسخ ها؛ نوشته ای 
کرده و سعی بر آن دارند تا با پاسخ های  در جبهه حق علیه باطل ایستادگی 
برای  را  وصایت  و  امامت  دروغین  مدعی  انحرافات  خود،  کننده  روشن 
از  بخشی  حاضر،  کتاب  نمایند.  آشکار  طالب؟ع؟  ابی  بن  علی  شیعیان 
گاطع  گرفتن ادعاهای احمد اسماعیل  با در نظر  که  سؤاالت جوانان است 
و  پرسش ها  این  ادامه  خدا  یاری  به  و  شده  داده  پاسخ  )احمدالحسن(، 

گرد هم خواهد آمد. پاسخ ها در مجلدات بعدی 
کـه بـا  یان  پایـان از جنـاب حجت  االسـام و المسـلمین محمـد شـهباز در
ارائـه نظـرات ارزشـمند خـود بـر اتقـان ایـن مجموعـه افزودنـد، کمـال امتنـان را 

دارم.

و السالم علی عباداهلل الصالحین
علی محمدی هوشیار   
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معرفی جریان احمد اسماعیل  

اخیـرا فـردی بـا عنـوان احمدالحسـن از اسـتان بصـره عـراق، ادعـای آن را دارد 
کـه فرزنـد امـام مهـدی؟ع؟ بـوده و همـان یمانـی موعـود اسـت. لطفـا دربـاره 

این فرد و ادعایش توضیح دهید.

ایـن فـرد، احمـد بـن اسـماعیل بصـری، متولـد اسـتان بصره عراق در سـال 
)۱۹68م( است که بعدها خودش را با عنوان »احمدالحسن الیمانی« معرفی 
یـت اسـت کـه  یان  هـای نوظهـور در مسـیر مهدو کـرد. وی بنیانگـذار یکـی از جر
خـود را پنجمیـن فرزنـد بـا واسـطه امـام دوازدهـم؟ع؟ دانسـته و عـاوه بـر آن، 
دارای ادعاهـای دروغیـن بیشـماری می باشـد. اسـاس ادعـای ایـن شـخص 
را یمانـی بـودن، سـفارت و وصایـت حضـرت حجـت؟ع؟ تشـکیل می دهـد. 
احمد بصری درسـال)۱۹۹2م( از دانشـکده مهندسـی در رشته شهرسازی فارغ 
التحصیل گردید و تا سال )۱۹۹۹م(، هیچ سندی از وی در دست نبوده و این 
مدت به عنوان خاء اطاعاتی از زندگانی احمدالحسن محسوب می شود. 
وی در سـال )۱۹۹۹م( به سـمت نجف أشـرف رفت و مدت کوتاهی در حوزه 
درس حضـرت آیـت اهلل محمدصـادق صـدر حاضـر شـد۱ و در همـان سـال بـه 
علـت نامعلـوم و بـه همـراه فـردی بـه نـام »حیـدر المشـتت«  تـا سـال )200۱م( 
یـب زندانـی شـدند کـه پـس از مدتی بنا به درخواسـت صلیب  در زنـدان ابوغر

http://almahdyoon.org  .۱   و اجلواب املنیر عبر االثیر، اجلزء االول، ص82.



| 10     |     پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع

یـب در روزنامه هـای  سـرخ جهانـی، نـام آنـان در میـان لیسـت زندانیـان ابوغر
بغـداد منتشـر گردیـد. پـس از آزادی از زنـدان دوبـاره بـه حـوزه برگشـته و پـس 
از تحصیل دروس حوزوی، در سـال )2003م( ادعای خود را بر اسـاس یک 

یـا و خـواب آغـاز کـرده و خـود را فرزنـد امـام زمـان؟ع؟ معرفـی کرد.۱  رؤ

یح  یـا یف املنـام، کأّنَ اإلمام املهدی واقـف بالقرب من ضر ، فرأیـت رؤ
ً
ـة هـذا اللقـاء هـی أّن کنـت یف لیلـة مـن اللیـایل نامئـا ۱.  وقّصَ

سـید حّممـد أخـی اإلمـام العسـکری، وأمـرن باحلضـور للقائـه و بعـد ذلـک اسـتیقظت، وکانـت السـاعة الثانیـة لیـًا؛  و ماجـرای 
یـایی در آن خواب دیـدم، گویی که امام مهـدی؟جع؟ نزدیک  دیـدار ایـن اسـت کـه مـن شـی از شـب ها در خـواب بـودم کـه رؤ
یـح سـید حممـد، بـرادر امـام حسـن عسـکری؟ع؟ ایسـتاده بـود و بـه مـن امـر  کـرد کـه بـه دیـدارش بـروم. بعـد از آن از خـواب  ضر
بیـدار شـدم و سـاعت هـم دو نصـف شـب بـود!. http://almahdyoon.org بیانیـه 28 شـوال ۱428 بـه نقـل از درسـنامه نقـد 

یـان امحداحلسـن البصـری، عـی حممدی هوشـیار، ص28. و بـرریس جر



پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع      | 11    |

نظر احمد بصری درباره علمای شیعه   

دیدگاه احمدالحسن بصری پیرامون علماء و فقهای اسالم چیست؟

کفـر جهانـی معرفـی  کـه احمدبصـری خـود را دشـمن اسـتکبار و  هـر چنـد 
کنون تمام توانش را در راه مبارزه با علماء و فقهای شـیعه  کرده اسـت، اما تا 
صرف نموده و هیچ اقدام عملی علیه داعش یا صهیونیسـم نداشـته اسـت.۱ 
بطـوری کـه علمـای عصـر حاضـر را مصـداق علمـای گمـراه پنداشـته و خـود را 
هدایتگـر قـرن معرفـی می کنـد. وی در ابـراز دشـمنی خـود تـا جایـی پیـش رفتـه 
ید: »آنان  باره علمای شـیعه می گو اسـت که دسـت به دامان تهمت شـده و در
مـردم را از جهـاد در پیشـگاه امـام و از مبـارزه بـا کفـار کـه دولتهـای اسـامی را 
گفتـه اسـت: »علمـای شـیعه فتـوا  بـه غـارت بردنـد منـع می کننـد«.2 همچنیـن 
داده انـد کـه غیبـت کبـری پایانی نـدارد و هیچ أحدی  هرگز حضرت را نخواهد 

دید«.3                                                                                        

۱.  امحد بصری با ادعای تشـکیل »سـرایا القامئ« سـعی بر این داشـت تا خود را مدافع تشـیع و خمالف داعش نشـان دهد، اما 
پـس از مـدیت معلـوم شـد کـه ایـن لشـگر، تومهـی بیـش نبـوده و وجـود خارجـی نـدارد. بنابـر ایـن به جهـت جبران ایـن افتضاح، 
بـدون هیـچ دلیـل و مدرکـی برخـی از شـهدای عـراق را شـهدای انصـار در مبـارزه بـا داعـش نامیـد. ایـن در حـایل اسـت کـه در 
ْسـَتْبَقْیُت َنْفـِی ِلَصاِحـِب َهـَذا 

َ
بیانیه هـا و کتاب هـای خـود جهـاد در بیـرق فقهـاء را حـرام دانسـته و در بـر اسـاس روایـت: »ال

ْمـِر« هـر گونـه جهـاد و کشـته شـدن را غیـر صحیـح اعـام کـرده اسـت. لـذا ادعـای شـهادت انصـار امحـد بصـری با فتـوای غیر 
َ ْ
ال

جمـاز بـودن جهـاد در غیـر بیـرق صاحـب االمـر مهخـوان نـدارد.
2.  املتشاهبات، ج۱، ص68.

یـدون ظهـوره   وهـم باحلقیقـه ال یر
ً
3.  وهـذا مـا یفـی بـه بعـض علمـاء الشـیعه الیـوم أنـه الهنایـه للغیبـه الکبـرى وال أحـد یـراه أبـدا

یـخ خطبـه: 28 شـوال ۱424ه-. ق.                                                                        مث قیامـه. تار
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کـه تقلیـد از فقهـای اسـام حـرام بـوده  احمدالحسـن بـر ایـن بـاور اسـت 
و بایسـتی هـر کسـی بـر اسـاس دانسـته خـود از دیـن اسـام عمـل کنـد. لـذا بـر 
کـرد: »علـی کل مسـلم  اسـاس ایـن بـاور در اول شـوال )۱424 ه-.ق( اعـام 
تـرک التقلیـد فـی الفقـه و االصـول و العمـل باالحتیـاط فـکل مقلـد فهـو عاصـی 
المر االمام المهدی؟ع؟ و علیهم جمیعا الرجوع فی عقائدهم الی وصی االمام 
المهـدی؟ع؟«.۱ بـر تمامـی مسـلمانان تـرک تقلیـد در فقـه و اصـول و عمـل بـه 
امـام مهـدی؟ع؟  امـر  تمامـی مقلدیـن مخالـف  احتیـاط واجـب اسـت. پـس 
هسـتند. و بـر آنـان واجـب اسـت کـه در عقائـد خـود بـه وصی امـام مهدی؟ع؟ 

کنند. مراجعـه 

یسنده موجود است. ۱.  عکس بیانیه در نزد نو
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نظر علمای شیعه درباره احمد بصری   

بصـری  احمدالحسـن  انحرافـی  جریـان  خصـوص  در  شـیعه  علمـای  نظـر 
چیست؟

کـه علمـای اسـام بـر علیـه  یـخ مشـاهده شـده اسـت  همـواره در طـول تار
کـرده و بـا ارائـه ادلـه عقلـی و نقلـی، دروغ  یـت قیـام  مدعیـان دروغیـن مهدو
یـان انحرافـی احمـد  کنـون در خصـوص نقـد جر آنـان را آشـکار سـاخته اند. تا
یر در آمده  بصری نیز کتاب های متعددی از سـوی بزرگان شـیعه به رشـته تحر
و عـاوه بـر آن در مناسـبت های مختلفـی بـا ایـادی احمدالحسـن مناظـره و 
مباهلـه کـرده و حقانیـت شـیعه اثنـی عشـری و بطـان آنـان را ثابـت نموده اند. 
کـه از مراجـع تقلیـد شـیعه بـه عمـل  عـاوه بـر آن، طـی اسـتفتاءات بیشـماری 
آمـده، برخـی از فقهـای شـیعه حکـم بـر ضالـه بـودن احمدالحسـن داده انـد.۱  

۱.  جهت مشاهده رونوشت استفتاءات به سایت borouj.ir مراجعه شود.
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وظیفه علماء در قبال جریان احمد بصری   

آیـا مبـارزه بـا جریـان انحرافـی احمدالحسـن بصـری، وظیفـه مـردم اسـت یـا 
وظیفه علمای شیعه؟

ٌم ِفی َحّقٍ َخْیٌر ِمْن ُسُكوٍت 
َ

که فرمود: »َكل از امام علی؟ع؟ نقل شده است 
باطل  برابر  در  کردن  از سکوت  بهتر  باره حق  در گفتن  َباِطٍل«.۱ سخن  ی 

َ
َعل

است. لذا بر اساس این توصیه، مبارزه با باطل یک وظیفه همگانی بوده و 
به شخص یا قشر خاصی اختصاص ندارد. اما نکته قابل توجه این است 
که طایه دار مبارزه با این مدعیان بایستی افرادی باشند که دارای معلومات 
دینی کافی بوده و در مواقع ضروری پاسخگوی شیعیان باشند. چنانچه امام 
صادق؟ع؟ در این خصوص فرمودند: »علماء شیعیان ما، مرزدارانی هستند 
کشیده اند، و از حمله  آنها به شیعیان  یانش صف  که در برابر ابلیس و لشکر
که توانایی دفاع از )عقاید وآموزه های( خود را ندارند جلوگیرى می کنند و  ما 
گاه باشید ارزش  از تسلط ابلیس و پیروان او بر شیعیان جلوگیرى می نمایند. آ
که این چنین خود را در معرض دفاع قرار داده اند، هزاران  آن عالمان شیعه 
که در برابر هجوم دشمنان اسام )از  بار باالتر از سپاهیان و مجاهدانی است 
یرا علمای شیعه نگهبانان  گرفته تا روم و ترک و خزر( مبارزه می  کنند. ز کفار 
که مجاهدان، حافظ مرزهاى  دین شیعیان و دوستان ما هستند، در حالی 

جغرافیایی می باشند«.2

۱.  إعتقادات اإلمامیة، ص43.
2.  التفسیر املنسوب إیل اإلمام احلسن العسکری علیه السام، ص343.
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رویکرد نظام به جریان احمد بصری   

برخورد نظام جمهوری اسالمی ایران با این جریان چگونه است؟

یـان احمـد بصـری در حـدود سـال )۱3۹0 ه.ش(  فعالیـت خـود را در  جر
یت را  گرفته و عده کمی از جوانان نا آشنا به مباحث مهدو کشور ایران از سر 
کرد. برخی از این افراد در ابتدای امر از رأفت نظام جمهوری  به خود جذب 
یافـت مشـاورات و رهنمودهـای  ایـران برخـوردار شـده و پـس از در اسـامی 
یـب خـوردگان  تخصصـی بـه حالـت عـادی زندگـی برگشـته اند. امـا برخـی از فر
نظـام جمهـوری اسـامی  بـا  اغـراض و عنادهـای خـود  تأمیـن  کـه در صـدد 
هسـتند، توسـط مراجـع قضایـی و ذی صـاح بازداشـت و مـورد بررسـی قـرار 
گرفته اند. با این حسـاب می توان پیروان احمدالحسـن بصری را به دو دسـته 

تقسـیم بنـدی کـرد کـه عبارتنـد از: 
یـب خـورده ای کـه بـا سـودای یـاری امـام؟ع؟ بـه انحراف . ۱ الـف. افـراد فر

کشـیده شـده و به محض اطاع از ماجرا به باور و عقاید شـیعه اثنی 
عشـری بازگشـته و از خداوند طلب بخشـش نمودند.

یبونی . 2 افرادی که هیچ باوری به احمدالحسن نداشته و از او به عنوان تر
جهت فعالیت های سیاسی یا ضد دینی خود استفاده می کنند.
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اختالف انصار احمد بصری   

ماجرای اختالف و انشقاق در جریان احمد بصری چیست؟ 

احمدالحسـن بـا همراهـی عبـد الزهـره الکرعـاوی در سـال )۱428ه-.ق( 
پادگانـی را در منطقـه الزرکه)بیـن نجـف و کربـا( تأسـیس و قیام مسـلحانه ای 
کـرد تـا در روز تاسـوعا بـه نجـف اشـرف حملـه  را بـر علیـه علمـاء شـیعه آغـاز 
که به سـرکردگی احمد اسـماعیل  کند. این اقدام  کرده و همه آنان را قتل عام 
بصری)احمدالحسـن( هدایـت می شـد قبـل از هـر اقدامـی بـا مداخلـه قـوای 
امنیتـی عـراق بـا شکسـت مواجـه شـد. در ایـن درگیـری، تعداد 343 نفرکشـته 
انصـار  بـه  مربـوط  کشـته شـدگان  از  نفـر   200 کـه  نفـر دسـتگیر شـدند  و ۱08۹ 
کشـته  کرعاوی در این درگیری  احمداسـماعیل بصری بود. قابل توجه اینکه 
شده و احمدالحسن نیز پس از آن مفقود گردید.۱ پس از شکست در الزرکه و 
گروه »انصار  یان دچار انشـقاق شـده و به دو  مفقود شـدن احمدالحسـن، جر

پرچـم یـا رایـات سـود« و »انصـار مکتب« تقسـیم شـدند. 
در باور انصار مکتب آمده اسـت؛ براسـاس روایات موجود، فردی به نام 
احمـد کـه فرزنـد و فرسـتاده امـام دوازدهـم؟ع؟ اسـت وجـود داشـته و بـا هـدف 
یق فیسـبوک و  آمـاده سـازی قیـام حضـرت ظهـور کـرده و در حـال حاضـر از طر
پالتـاک بـا مـردم در ارتبـاط می باشـد. در حالیکـه انصار پرچم چنین شـخصی 

۱.  حماضر التحقیق یف أحداث الزرکة، ص 64 و الشرق االوسط، معد فیاض بغداد، مجعه ۱4 حمرم۱428.



پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع      | 17    |

ینـد. بـه طـور کلـی باورهـای  را قبـول نداشـته و از وی و انصـارش تبـّری می جو
کـه اسـاس اختافـات آن را بـا  یـر خاصـه می گـردد  انصـار پرچـم در مـوارد ز

انصـار مکتـب رقـم می زند: 
بصـری . ۱ احمـد  پیـروان  و  اتبـاع  از  گروهـی  سـود(؛  )رایـات  پرچـم  گـروه 

کـه بـر اسـاس مجموعـه ای از روایـات، مدعـی غیبـت احمـد  هسـتند 
کـه احمـد الحسـن بصـری از  بصـری می باشـند. آنـان بـر ایـن باورنـد 

می بـرد.  بـه سـر  غیبـت  در  سـال )2008م( 
یکـی از ادعاهـای ایـن گـروه ایـن اسـت کـه در روز مـرگ ملـک عبـداهلل . 2

را  سـود  رایـات  اتبـاع  از  نفـر   ۱2 الحسـن  احمـد  عربسـتان،  پادشـاه 
انتخـاب کـرده و بـه دیـدار بـا امام مهدی؟ع؟ بـرده و امام مهدی؟ع؟ از 

کـرده اسـت.  خیانـت مکتـب نجـف، ابـراز ناراحتـی 
کتـب اولیـه خـود، بـه . 3 کـه احمدالحسـن در  رایـات سـود برایـن باورنـد 

خیانـت و ارتـداد بعضـی از انصـار )همچـون شـیوخ مکتـب نجـف(، 
هشـدار داده و آنهـا بخاطـر جمـع آوری امـوال و وجوهـات شـرعی بـه 

یـی مرتکـب شـده اند. گو کـذب 
کـه بعـد از غیبـت احمـد الحسـن . 4 رایـات سـود معتقدنـد؛ کتاب هایـی 

بصـری بـه اسـم او منتشـر شـده اسـت، دارای اشـکاالت علمـی فـراوان 
بـوده و هیچکـدام از آنـان نوشـته وی نیسـت.

کلمـات . 5 و  قوانیـن  نجـف،  مکتـب  کـه  دارنـد  اذعـان  سـود  رایـات 
کـه  کـرده اسـت، چـرا  کمیـت اهلل را نقـض  احمدالحسـن و قانـون حا
اسـتان  در مجلـس  نماینـده  درخواسـت  عـراق  و حکومـت  دولـت  از 
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بصـره عـراق کـرده نمـوده و ایـن مطلب عـاوه بر تاییـد حکومت عراق، 
مـی رود.  شـمار  بـه  اهلل  کمیـت  حا قانـون  نقـض  و  خیانـت  منزلـه  بـه 
نقـض  را  اهلل  کمیـت  حا بالـکل  اخیـرا  فیسـبوکی  امـام  ایـن  همچنیـن 
کـرده و حکومـت تکنوکـرات را بـه عنـوان حکومـت مطلـوب بـرای عراق 

اسـت. کـرده  پیشـنهاد 
در باور رایات سود؛ عبد اهلل هاشم)مستند ساز(۱، پس از احمدالحسن، . 6

همان مهدی دوم در حدیث وصیت شیخ طوسی؟هر؟ است.2 
 انصار رایات سـود نیز دچار اختاف شـده 

ً
نکتـه قابـل توجـه اینکـه؛ اخیرا

َس  ُبُیوِتُكم «3 خود را انصار 
َ

ْحل
َ
و عده ای از آنان با اسـتناد به روایت »َفُكوُنوا أ

احـاس نامیـده و بـا هرگونـه قیـام و مبـارزه مسـلحانه مخالفـت می کننـد و در 
ْن َنُكـوَن ِمـْن َجْیـِش  

َ
ْحَبْبَنـا أ

َ
مقابـل، برخـی دیگـر از انصـار رایـات، بـه روایـت »أ

َغَضـب «4 اسـتناد نمـوده و خـود را جیـش الغضـب نـام گـذاری کرده اند.
ْ
ال

۱.  عبداهلل هاشـم مسـئولیت های مهمی در خبش تبلیغایت و مسـتند سـازی و راه اندازی شـبکه های تبلیغی در فضای جمازی 
بـرای امحـد بصـری داشـته اسـت. وی بـا ارائـه اسـناد و شـواهد متعـددی اثبـات می منایـد کـه مطالـب صفحـه فیسـبوکی کـه بـه 

نـام امحـد احلسـن اسـت، توسـط واثـق احلسـیین و توفیـق مغـریب و مدیـران مکتـب جنـف نگاشـته می شـود نـه امحـد بصری. 
یسـنده موجـود اسـت کـه در متامـی آهنـا بـه مـوارد فـوق  2.  فیلم هـای منتشـر شـده توسـط انصـار پرچم)رایـات سـود( در نـزد نو

یـح کرده انـد. اشـاره صر
3.  الغیبة للنعمان، ص۱۹4.

4.  مهان، ص3۱2.
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محل تأمین مالی جریان   

جریان احمدالحسن بصری با حمایت کدام سیستم مالی تأمین می شود؟

یـق شـبکه ماهـواره ای المنقذالعالمـی و شـبکه  هرچنـد کـه سـودآوری از طر
نـذورات شـرعی،  و  یافـت وجوهـات  المشـرقیة و همچنیـن در السـود  رایـات 
و  کان  ینه هـای  هز امـا  می نمایـد،  تأمیـن  را  یـان  جر ینه هـای  هز از  بخشـی 
کی از منابع  که برای نشـر دعوت انحرافی احمد بصری می شـود، حا هنگفتی 
غنی مالی و بدون حسـاب و کتاب اسـت که این قبیل سـود آوری ها در برابر 
یـخ فرقه هـای انحرافـی، دخالـت و حمایت  آن ناچیـز و انـدک می باشـد. در تار
دشـمنان اسـام پیـدا و آشـکار بـوده و همـواره بـرای ایجـاد انشـقاق و انحـراف 
تشـیع از خـط مسـتقیم اثنـی عشـری از هیـچ اقدامـی فروگـذاری نکرده اند.  لذا 
یـان انحرافـی نیـز خالـی از وجـه نیسـت و بـه مـرور  حمایـت دشـمنان از ایـن جر

زمـان از ایـن مسـأله پـرده برداشـته خواهد شـد.
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روش تبلیغی جریان   

روش و ابزار تبلیغ جریان احمدالحسن بصری چیست؟

ابتدا  که  است  بدین گونه  خود  مخاطبین  با  یان  جر این  مواجهه  روش 
کرده  آنان را با روایات مربوط به نشانه های ظهور حضرت حجت؟ع؟ آشنا 
که در حال حاضر در زمان ظهور هستیم، آنان  و سپس با القاء این مساله 
را به یاری امام زمان؟ع؟ فرا می خوانند. در مرحله دوم از سیر تبلیغاتی خود، 
کرده و مخاطبین را جهت  علمای شیعه را به عنوان مانع جدی ظهور معرفی 
یب جایگاه علمای شیعه در  مخالفت با آنان ترغیب می نمایند. پس از تخر
یب خوردگان، احمدالحسن را به عنوان فرستاده امام؟ع؟ و قائم آل  اذهان فر

محمد؟ص؟ و فرزند امام؟ع؟ و یمانی معرفی می کنند. 
یب  فر از  گفت؛ پس  باید  یان  این جر تبلیغی  ابزارهای  در خصوص  اما 
عده ای از افراد عوام و عاقمند به مباحث مهدوی، آنان را بر آن می دارند تا 
گروه های برخط در فضای مجازی و همچنین تبلیغ چهره به چهره  با تشکیل 
آل محمد؟ص؟ بشارت  قائم  آمدن  به  را  مردم  و مجالس مذهبی،  اماکن  در 

داده و از این رهگذر برای وی بیعت ستانده شود. 
یانی تشـکیل می دهند که  یـان را طـاب و دانشـجو جامعـه هـدف ایـن جر
از شـوق مهـدوی بـاال و سـطح معلومـات حدیثـی اندکی برخوردار می باشـند. 
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اهداف جریان   

اهداف جریان احمدالحسن بصری چیست؟

آنکه  از  بیش  انحرافی،  ِفرق  از  بسیاری  همانند  احمدالحسن،  یان  جر
ایجاد  با هدف  که  است  باشد، یک جنبش سیاسی  بوده  دینی  فرقه  یک 
بر  کشورهای اسامی)شیعی( تشکیل شده و عاوه  اختاف و انحراف در 
کارآمد جلوه دادن علوم  یب جایگاه علماء و نا آن، در صدد آن است تا با تخر
دینی حوزه های علمیه و با تبدیل نیابت عامه فقیه به نیابت خاّصه خود، 
پاشی  فرو برای  را  زمینه  باطل خود،  گمان  به  و  کرده  فقهاء جدا  از  را  مردم 

حوزه های علمیه فراهم نماید.
و  مات 

ّ
مسـل احمدالحسـن،  انحرافـی  دعـوت  اینکـه؛  توجـه  قابـل  نکتـه 

یـات مذهـب حّقـه تشـّیع را مـورد هـدف قـرار داده و در صـدد تغییـر و  ضرور
انحراف آنها بر آمده است، که در این خصوص می توان به ایجاد انحراف در 
یت و  عـدد ائمـه معصومیـن؟مهع؟، تغییر مفهـوم و دایره عصمت، مصادره مهدو

قائمیـت و ادعـای شـارعیت اشـاره کـرد.
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بینش فکری جریان   

بـه مخالفیـن خـود چگونـه  نسـبت  احمدالحسـن  بینـش فکـری جریـان 
است؟

یـان  جر برخـورداری  تشـیع،  روی  پیـش  چالش هـای  یـن  مهمتر از  یکـی 
بـاره تمامی مسـلمانانی اسـت که  انحرافـی احمدالحسـن از بینـش تکفیـری در

کرده انـد.  ایـن دعـوت انحرافـی را نپذیرفتـه و یـا بـا آن مخالفـت 
کـرد: »بـه اسـم امـام  بـه عنـوان نمونـه: احمدبصـری در بیانیـه ای اعـام 
کـه بـه ایـن  محمـد بـن الحسـن المهـدی؟ع؟ اعـام می کنـم؛ همانـا هـر کسـی 
یـخ ۱3 رجـب ۱425 بـا وصـی امـام  دعـوت ملحـق نشـده و بیعتـش را تـا تار
مهـدی؟ع؟ علنـی نکنـد، از والیـت علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ خـارج بـوده و از 
یق جایگاه بدی در جهنم خواهد داشت. و همانا رسول خدا؟ص؟ نیز  این طر
از تمامـی کسـانی کـه وارد ایـن دعـوت نشـده و بیعـت خـود را علنـی نکرده انـد 

برائـت جسـته اسـت«۱
همچنین در خطابه خود در ماه محرم؛ با اهانت و فحاشی به زائران چند 
بعیـن، آنهـا را بخاطـر مخالفـت بـا خـود، دشـمنان ائمـه معرفـی کـرده  میلیونـی ار
یـد: »اینـان بـرادران قاتـان امـام حسـین؟ع؟ هسـتند، بـا اینکه مدعی  و می گو

یـه می کننـد. بـه خدا قسـم که آنها دروغگـو و منافقند«.2 هسـتند کـه بـر او گر

۱.  بیانیه ۱3 مجادی الثان ۱425.
2.  خطبه 5 حمرم ۱432.
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 احمدالحسن بر اساس القائات تکفیری و بدبینانه و همچنین بر اساس 
گیرنده ای را به پیروانش داده  اعام قائمیت خود، بینش خون آلود و انتقام 
یاهای خـود جامه عمل  اسـت تـا بـه محـض تمّکـن آنـان در روی زمیـن، به رؤ
کـه؛ پیـروان احمدالحسـن بـر ایـن عقیده انـد  بپوشـانند. ایـن در حالـی اسـت 
کـه احمـد بـن اسـماعیل همـان قائمـی اسـت کـه با شمشـیر قیـام خواهـد کرد و 
بـه مـدت هشـت مـاه شمشـیر کشـیده و مـردم را قتـل عام خواهد کـرد. لذا این 
گـر احمد بصـری در زمین  مسـأله بـه ایـن معناسـت کـه بـر اسـاس پنـدار آنـان، ا
تمّکـن پیـدا کنـد، بـه مـدت هشـت مـاه متوالـی و متصـل خون هـای مـردم را بر 

یـزد، بـدون اینکـه ذره ای شـفقت و رحمتی داشـته باشـد. زمیـن می ر
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ریشه بینش تکفیری جریان   

ریشه بینش تکفیری پیروان جریان احمدالحسن بصری چیست؟

ین منبع معرفتی برای انسـان،  احمدالحسـن؛ با القاء این سـخن که تنهاتر
کرده  همان روایات معصومین؟مهع؟ است، آنان را در پذیرش روایات افراط گرا 
و از سـایر منابـع معرفتـی، همچـون وحـی و عقـل منفـک نمـوده اسـت. لـذا از 
ایـن رهگـذر تـوان فهـم و تحلیـل روایـات را از پیروان خود سـلب کرده و فضا را 
بـه نوعـی ترسـیم کـرده اسـت کـه حتـی در صـورت تعـارض بدیهیـات عقلـی بـا 
روایـات ضعیـف و حتـی مجعـول، بدیهیـات عقلـی را انـکار می کننـد. از اینـرو، 
کـه بـا اندیشـه  یژگی هایـی اسـت  گرایـی افراطـی و دوری از عقـل از و حدیـث 
یـان گـره خـورده و بـر همیـن اسـاس در ورطـه بینش تکفیـر افتاده اند.  ایـن جر
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معرفی کتاب   

چنـد کتـاب فارسـی و چنـد کتـاب عربـی در خصـوص نقـد و پاسـخ بـه جریان 
احمدالحسن معرفی کنید.

کتـاب »ره  بـان فارسـی تألیـف شـده اند؛  کـه بـه ز کتـاب هایـی  در بخـش 
یان  یشـان« نوشـته حجت االسـام محمد شهباز افسـانه« و کتاب »خواب پر
کتـاب »راه و بیراهـه« نوشـته حجـت االسـام نصـرت اهلل آیتـی  و همچنیـن 
یـان احمدالحسـن« نوشـته آقـای علـی  کتـاب »درسـنامه نقـد و بررسـی جر و 
بـرای مطالعـه و تحقیـق توصیـه می شـود. و در خصـوص  محمـدی هوشـیار 
یـة الخاتمـة« نوشـته عالمـه  کتـاب »المهدو بـِی نیـز؛  بـان عر کتاب هـای بـه ز
سـید ضیـاء الخبـاز و کتـاب »الُشـهب االحمدیـة« نوشـته شـیخ احمد سـلمان 

گرامـی توصیـه می گـردد. بانـان و محققیـن  بـرای عـرب ز
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الحسن در کنار نام احمدبصری   

نـام احمدالحسـن؛ احمـد بـن اسـماعیل اسـت. لقـب الحسـن کـه پسـوند نام 
احمد شده است چیست؟

یـد: بـا توجـه بـه اینکـه مـن  احمـد اسـماعیل در توجیـه ایـن پسـوند می گو
در منطقـه خـود بـه ُحسـن رفتـار مشـهور بـودم، لـذا مـردم منطقـه، مـرا بـا لقـب 

می شـناختند! الحسـن 
کـه بـا توجـه بـه اینکـه احمدالحسـن؛ از قبیلـه   امـا واقعیـت ایـن اسـت 
یه و بصره  یلم در سـه منطقه ناصر یه اسـت و عشـیره البوسـو یلم ناصر البوسـو
یه و بصره را با »آل  کنین این عشـیره در ناصر کربا مسـتقر هسـتند، لذا سـا و 
کربـاء را »بنـی حسـن« نامیده انـد. از ایـن  کنین  یـا الحسـن« و سـا حسـن 
کـه از عشـیره مسـتقر در بصـره اسـت بـا عنـوان »الحسـن«  رهگـذر، احمـد نیـز 

شـناخته می شـود.۱ 

۱.  الطامة الکبری، ص۱8.
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سیادت احمد بصری   

آیا احمدالحسن دارای سیادت است؟

یـا متمسـک شـده و  احمـد بصـری بـرای اثبـات سـیادت خـود بـه یـک رؤ
خـود را فرزنـد امـام مهـدی؟ع؟ نامیـده اسـت. ایـن در حالـی اسـتکه وی از 
که هیچکدام از آنان دارای سیادت  یلم است  قبیله هنبوش از عشیره البوسو

نیستند. 
نکته قابل توجه اینکه؛ برای اثبات سیادت بایستی ادله کافی در دست 
مدعـی باشـد تـا بتـوان سـیادت را در حـق وی پذیرفـت. لـذا بـه صـرف دیـدن 
کـرده و انتظـار پذیـرش آن را از دیگـران  یـا نمی تـوان ادعـای سـیادت  یـک رؤ

داشت. 
برخی از ادله اثبات سیادت عبارتند از:

در گذشـته سـیادت افـراد از راه هایـی ماننـد: دیـدن شـجره نامـه و شـهادت 
دو نفر عادل به اثبات می رسید؛ اما عاوه بر این روش ها، از راه های دیگری 

در ایـن بـاره می توان بهره جسـت:
یستی(. الف. شهرت محلی به سیادت از قدیم االیام)شیوع ز

کـه از نسـل قبـل بـه نسـل بعـد راه یافتـه اسـت؛  ب. بررسـی اطاعاتـی 
حـال ایـن اطاعـات می خواهد کتبی باشـد، مانند اسـناد: وقـف نامه، مبایعه 
ید و فروش(، مناکحه نامه )عقدنامه(، صلحنامه و ...؛ و یا شفاهی،  نامه)خر

همچـون: یـادآوری نـام پـدر، جـد، جـد اعلـی و باالتـر و محل زندگـی آنان.
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ج. شهادت اهل خبره )نسب شناسان(
یافـت سـهم سـادات نمی تـوان بـه صـرف  قابـل توجـه اینکـه در مسـأله در
یـا اعتمـاد کـرد چـه برسـد بـه مسـأله امامـت و وصایـت کـه یـک  دیـدن یـک رؤ

مسـأله اعتقـادی در مذهـب تشـیع بـه شـمار مـی رود. 
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روش برداشت از روایات   

روش برداشت احمدالحسن از روایات چگونه است؟

احمـد بصـری در مواجهـه بـا روایـات معصومیـن؟مهع؟، از روش تقطیـع و 
یق  کرده و بر این اساس سعی در اثبات خود از طر یل استفاده  یف و تأو تحر
روایـات را دارد. ایـن مـوارد بـه صـورت مشـخص در سـئواالت بعـدی مـورد 
یری  گرفته اسـت. مانند روایات؛ اولین قائم از اهل بیت؟مهع؟، وز بررسـی قرار 
کـه امـوال را پیـش از مهـدی؟ع؟ جمـع آوری می کنـد، روایـت اصبـغ بـن نباتـه 
و... کـه در تمامـی ایـن مـوارد دچـار یکـی از سـه روش مذکـور شـده و یـا اینکه 

یـل روایـات زده اسـت. بـدون هیـچ ضابطـه ای دسـت بـه تاو
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راه شناخت حجت خدا    

راه های شناخت حجت خدا چیست؟ 

یـف را  »حّجـت« در لغـت، بـه معنـای برهـان و دلیلـی اسـت کـه بـا آن حر
قانـع یـا دفـع می کننـد و جمـع آن ُحجـج اسـت.۱ بـا توجه به این معنـا، خداوند 
برای اباغ دین به مردم، بایسـتی حجت و دلیل محکمی برای آنان بفرسـتد 
تـا در برابـر خداونـد حجـت دیگـری بـرای اقامـه نداشـته باشـند. چنانچـه قرآن 

یـم می فرماید:  کر
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 همـه شـما را هدایـت 
ً
گـر او می خواسـت، قطعـا یـژه خداونـد اسـت و ا و رسـا و

می کـرد. 
کـه حجت هـای الهـی  عـاوه بـرآن، روایـات متعـددی صـادر شـده اسـت 

۱.  لسان العرب، ج 2، ص 228.
2.  نساء، ۱65.
3. انعام، ۱4۹.
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کاظـم؟ع؟  کـرده و از آنـان پـرده برداشـته اند. بـه عنـوان نمونـه؛ امـام  را تبییـن 
می فرمایـد: 

َفأّمـا  باِطَنـًة،  ـًة  ُحّجَ َو  ظاِهـَرًة  ـًة  ُحّجَ َتیـِن،  ُحّجَ الّنـاِس  ـی 
َ
َعل ِلِّ  »ِإّنَ 

«.۱ همانـا  ُ
ُعُقـول

ْ
باِطَنـُة َفال

ْ
ـا ال ّمَ

َ
ـُة َو أ ِئّمَ

َ
ْنِبیـاُء َو ااْل

َ
 َو ااْل

ُ
ُسـل الّظاِهـَرُة َفالّرُ

بـرای خداونـد بـر مـردم دو حّجـت اسـت، حّجـت آشـکار و حّجت 
پنهـان، اّمـا حّجـت آشـکار عبـارت اسـت از: پیامبـران و امامـان و 

حّجـت پنهانـی عبـارت اسـت از عقـول مردمـان.
یـم، و روایـت امـام کاظم؟ع؟ حجـت الهی دارای  طبـق ایـن آیـه از قـرآن کر

چهـار شـاخصه اسـت کـه عبارتند از: 
هماننـد  الهـی  حجـت  بنابرایـن  اسـت،  آشـکار  و  رسـا  الهـی  حجـت   .۱
کـور و بینـا حضـور وی را درک می کننـد.  گـرم و درخشـان بـوده و  خورشـیدی 
دارای  کـه  افـرادی  لـذا  باشـد،  از جانـب خداونـد  بایـد  الهـی  2. حجـت 
الهـی  بـه عنـوان حجـت  نمی تواننـد  نباشـند،  امامـت  یـا  رسـالت  نشـانه های 

گردنـد.   معرفـی 
3. حجـت الهـی هدایـت کننـده اسـت، بـر ایـن اسـاس کسـانی که مـردم را 
کرده و برخاف مسـیر الهی پیش بروند، دارای هدایت  یعت نبوی دور  از شـر

نخواهنـد بود.
4. حجت هـای ظاهـری خداونـد عبارتنـد از: پیامبـران الهـی، انبیـاء، ائمـه 

معصومیـن؟مهع؟.

۱.  کایف، ج ۱، ص ۱6.



| 32     |     پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع

این درحالی است که یمانی مورد نظر در روایات، فاقد تمامی شاخصه ها 
می باشـد. ضمن اینکه، بر اسـاس شـاخصه چهارم، حجت های الهی منحصر 

در سه عنوان و منصب بوده و یمانی داخل در آن سه نمی باشد.
یـرا امـر و شـخصیت  لـذا یمانـی نمی توانـد بـه عنـوان حجـت الهـی باشـد، ز
او بـرای هیچکسـی آشـکار نیسـت و دارای منصـب الهـی نبـوده و در ردیـف 

پیامبـران ائمـه معصومیـن؟مهع؟ نیـز نمی باشـد.
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راه شناخت یمانی   

یمانی را چگونه باید شناخت؟ 

یـا واجـب بـودن  کـه در هیـچ روایتـی بـه چگونگـی شـناخت و  همانطـور 
از  آنهـا  هماننـد  نیـز  یمانـی  نشـده ایم،  توصیـه  سـفیانی  و  خراسـانی  شـناخت 
روایـات معرفتـی بـی بهـره می باشـد. لـذا هیچگونه وظیفه ای در قبال شـناخت 

یـم. یمانـی ندار
کـه بـرای اثبـات  ضمـن اینکـه اتبـاع احمدالحسـن بـا اسـتفاده از روایتـی 
یـن شـاخصه شـناخت یمانـی، دو چیـز  عصمـت یمانـی ذکـر می کننـد،۱ بزرگتر

باشـد: می توانـد 
الـف( خـروج یمانـی: صـرف خـروج وی در مـاه رجـب موضوعیت داشـته و 
مشروعیت او با خروج است نه با سکون. نکته مهم تر اینکه حتی در صورتی 
یتی  کـه فـرد یمانـی قبـل از خـروج شـناخته شـود، بازهـم برای اطاعـت از او فور

نیسـت. چنانچه در روایت آمده اسـت: 
ید: از امام صادق؟ع؟ شـنیدم کـه می فرمود: بخدا  عیـص بـن قاسـم می گو
کـه همـه بنـی  کسـی نیسـت مگـر شـخصی  کـه شـما می خواهیـد  سـوگند آن را 

َراَسـاِنِّ یِف َسـَنٍة َواِحَدٍة یِف َشـْهٍر  ُ َیَماِنِّ َو الْ
ْ
ـْفَیاِنِّ َو ال ۱.  عن أیب بصیر عن أیب جعفر حممد بن عی؟ع؟أنه قال: »... ُخُروُج الّسُ

اَیـاِت  ْیـَس یِف الّرَ
َ
ـْن َناَواُهـْم َو ل  ِلَ

ٌ
ْیـل ِ َوْجـٍه َو

ّ
ُس ِمـْن ُکل

ْ
َبـأ

ْ
 َفَیُکـوُن ال

ً
ـَرِز َیْتَبـُع َبْعُضـُه َبْعضـا َ

ْ
َواِحـٍد یِف َیـْوٍم َواِحـٍد ِنَظـاٌم َکِنَظـاِم ال

 ِ
ّ

اِس َو ُکل  الّنَ
َ

ِح َعـی
َ

ـا َم َبْیَع الّسِ َیَماِنُّ َحّرَ
ْ
 َصاِحِبُکـْم   َفـِإَذا َخـَرَج ال

َ
ـُه َیْدُعـو ِإیل ّنَ

َ
َیَمـاِنِّ ِهـَی  َراَیـُة ُهـًدى  ِل

ْ
ْهـَدى ِمـْن َراَیـِة ال

َ
َراَیـٌة أ

ْهـِل 
َ
 َذِلـَك َفُهـَو ِمـْن أ

َ
ـْن َفَعـل َ

َ
ْیـِه   ف

َ
َتـِوَی َعل

ْ
ْن َیل

َ
ْسـِلٍم أ  ِلُ

ُّ
ـل  َیِ

َ
ْیـِه َفـِإّنَ َراَیَتـُه َراَیـُة ُهـًدى َو ال

َ
ـْض ِإل َیَمـاِنُّ َفاهْنَ

ْ
ُمْسـِلٍم َو ِإَذا َخـَرَج ال

یـٍق ُمْسـَتِقمی ...«. الغیبـة للنعمـان، ص۱62. ـّقِ َو ِإیل  َطِر َ
ْ

 احل
َ

ـُه َیْدُعـو ِإیل ّنَ
َ
ـاِر ِل الّنَ
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کـه مـاه رجـب شـد بـه نـام خـداى عـّز و  گـرد آینـد. همیـن  فاطمـه پیرامـون او 
یانـی  یـد ز گـر خواسـتید تـا مـاه شـعبان هـم عقـب بینداز یـد و ا  روى آور

ّ
جـل

یضـه روزه را در میـان خانواده خود  گـر بخواهیـد مـاه رمضـان هـم فر نیسـت، و ا
یـد شـاید ایـن کار موجـب نیـروى بیشـترى بـراى شـما گـردد و البتـه خروج  بگیر

سـفیانی)برای شـناخت هنگامـه ظهـور( شـما را بـس اسـت«.۱
یت داشـت، به  توجـه گـردد؛ چنانچـه وجـوب اطاعت و نصرت یمانی فور
چه دلیلی امام صادق؟ع؟، به شـیعیان اذن تأخیر و یاری تا چند ماه دیگر را 

داده و نشـانه ای به نام سـفیانی را ماک قرار داده اسـت؟
روایـت2،  یـک  اسـاس  بـر  سـفیانی:  و  خراسـانی  خـروج  بـا  همزمانـی  ب: 
خـروج یمانـی بایسـتی بـا خـروج سـفیانی و خراسـانی در یـک روز واقـع شـود. 
لذا شـاخصه شـناخت یمانی، خروج سـفیانی و خراسـانی اسـت. این درحالی 
کـه هنـوز سـفیانی و خراسـانی خـروج نکـرده و خـروج یمانـی بایسـتی  اسـت 
همزمان با خروج آنان باشد. لذا با توجه به عدم خروج خراسانی و سفیانی، 

ادعـای یمانـی بـودن احمدالحسـن باطـل خواهـد بـود.

 ... َفـَو اهلِل َمـا 
ُ

َبـا َعْبـِد اهلِل ع َیُقـول
َ
ْعـُت أ  َسِ

َ
َقاِسـِم َقـال

ْ
ـَى َعـْن ِعیـِص ْبـِن ال ِبیـِه َعـْن َصْفـَواَن ْبـِن َیْ

َ
۱.  َعـِیُّ ْبـُن ِإْبَراِهـمَی َعـْن أ

 َضْیـَر 
َ

 َشـْعَباَن َفـا
َ

ـُروا ِإیل
َ

ّخ
َ
ْن َتَتأ

َ
ْحَبْبـُمْ أ

َ
 َو ِإْن أ

َّ
  اْسـِم  اهلِل َعـّزَ َو َجـل

َ
ـوا َعـی

ُ
ْقِبل

َ
ْیـِه ِإَذا َکاَن  َرَجـٌب  َفأ

َ
 َمـِن اْجَتَمُعـوا َعل

َّ
َصاِحُبُکـْم ِإال

َمـًة. الـکایف،ج 8، ص264.
َ

ـْفَیاِنِّ َعا ُکـْم ِبالّسُ ُکـْم َو َکَفا
َ
ْقـَوى ل

َ
ْن َیُکـوَن أ

َ
 َذِلـَك أ

َّ
َعـل

َ
َهاِلیُکـْم َفل

َ
ْن َتُصوُمـوا یِف أ

َ
ْحَبْبـُمْ أ

َ
َو ِإْن أ

َراَساِنِّ یِف َسَنٍة َواِحَدٍة یِف َشْهٍر َواِحٍد یِف َیْوٍم َواِحٍد. الغیبة للنعمان، ص۱62. ُ َیَماِنِّ َو الْ
ْ
ْفَیاِنِّ َو ال 2. ُخُروُج الّسُ
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وظیفه یمانی   

وظیفه و حوزه اختیارات یمانی در چه حیطه ای خواهد بود؟

بر اساس روایاتی که در خصوص یمانی صادر شده است، وی شخصیت 
دینـی و نظامـی داشـته و وظیفـه ای جـز خروج علیه طاغـوت و دعوت مردم به 
امـام زمـان؟ع؟ نخواهـد داشـت. بنابرایـن دعـوت او تابـع خـروج او بـوده و تـا 
زمانـی کـه رسـما خـروج ننمایـد، دعـوت او پذیرفتـه نخواهـد بـود. ضمـن اینکه 
یع نداشـته و بایسـتی بـر اسـاس دیـن مبیـن اسـام  حـق قانـون گـذاری و تشـر

عمـل نماید. 
کرده و اصول مذهب تشـیع  لذا چنانچه بخواهد احکام اسـامی را نسـخ 

را تغییـر دهـد، مخالفـت بـا او واجب خواهد بود. 
آنچـه تـا کنـون احمدالحسـن بصـری بـه عنـوان یمانـی انجـام داده اسـت، 
نسـخ برخـی از احـکام دینـی۱ و تغییـر در مسـلمات شـیعه بـوده و عـاوه بـر آن 

۱.  به عنوان منونه: 
یـین یـک روز منـاز قضـاء بـا منازهـای قضـاء شـده در متامـی عمـر انسـان: امحداحلسـن در حمکـی ناسـازگار بـا روایـات  جایگز
ید: »نسـبت به قضای مناز؛ پس قضاء در شـب بیسـت و سـه رمضان معادل هزار ماه اسـت، پس مثا  معصومنی؟مهع؟ می گو
گـر در گـردن شـخیص یـک سـال قضـاء یـا ده سـال و یـا حـی هـزار مـاه باشـد، بـا خوانـدن یـک روز منـاز در شـب قـدر او را کفایت  ا

بـه الفقهیـه، الصـاة، ص 30.   کـرده و منازهایـش ادا  مـی شـود«. االجو
حکم به عدم جواز ازدواج موقت در کمتر از 6 ماه: امحداحلسن در پاسخ به مدت حداقی ازدواج موقت، آن را 6 ماه دانسته 
 :ید و در پاسـخ بـه سـئوایل دیگـر کـه بـه ایـن حکـم اعتـراض کـرده و آن را بـا روایات معصومنی متعارض دانسـته اسـت می گو
 »احـکام اهلـی شـرعیه نسـخ می شـوند و چـه آسـان و کوچـک اسـت ایـن مـورد از نسـخی کـه سـوال کـردی. پـس قطعـا در 

آینـده نسـخ هایی بسـیار بزرگتـر و عظـمی تـر از ایـن واقـع خواهـد شـد«. اجلواب املنیـر، ج 3، ص 4۱.
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اقدامـی بـرای خـروج نکـرده اسـت. لـذا چنیـن فـردی را نمی تـوان بـه عنـوان 
یمانـی پذیرفـت. 
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مشخصات یمانی   

آیا مشخصات یمانی با احمد بصری مطابقت دارد؟ 

بـر اسـاس روایـات، نـام و محـل قیـام یمانـی بـا مشـخصات احمـد بصـری 
برخـی  بـه  بنابرایـن  ندارنـد.  یکدیگـر  بـا  همخوانـی  هیـچ  و  اسـت  متفـاوت 
کـه از سـوی اهـل بیـت؟مهع؟ معرفـی شـده اند اشـاره  از شـاخصه های یمانـی 

تـا پاسـخ روشـن شـود:  می گـردد 
الف(.  یمانی از یمن است: 

در خصـوص موقعّیـت جغرافیایـی قیـام یمانـی، روایـات معصومین؟مهع؟به 
کـه بـه دو نمونـه اشـاره  کرده انـد،  شـهرهایی هم چـون؛ صنعـا و عـدن، اشـاره 

می گـردد:
ـَد ْبـَن َعِلـّیٍ  َبـا َجْعَفـٍر ُمَحّمَ

َ
 َسـِمْعُت أ

َ
َقِفـّیِ َقـال

َ
ـِد ْبـِن ُمْسـِلٍم الّث َعـْن ُمَحّمَ

ِمـَن   َیَماِنـِی  
ْ
ال َو  ـاِم 

َ
الّش ِمـَن  ـْفَیاِنّیِ  الّسُ وُج  ُخـُر »…َو    

ُ
َیُقـول َباِقـَر؟ع؟ 

ْ
ال

یمـن اسـت. از  یمانـی  از شـام و خـروج  َیَمـِن«.۱  و خـروج سـفیانی 
ْ
ال

همچنین: 
كالقطـن«.2و فرمانروایـی از  »ویظهـر ملـک مـن صنعـاء الیمـن ابیـض 

صنعـاء یمـن ظهـور می کنـد کـه ماننـد  پنبـه سـفید اسـت. 
همـه ایـن مـوارد درحالـی اسـتکه احمدالحسـن از بصـره بـوده و حتـی در 

۱.  کمال الدین و متام النعمة، ج ۱، ص 33۱ و 327.
2.  حباراالنوار، ج52، ص۱63.
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تمامـی بیانیه هایـش مـردم را بـه سـمت بصـره متوجـه کـرده اسـت. در حالیکـه 
کننـده از  کـه حتـی یـک یـاری  برخـی از روایـات، اشـاره بـه ایـن مسـأله دارنـد 

بصـره بـرای حضـرت نخواهـد بـود. بـه عنـوان نمونـه: 
یقـوم  الكوفـه:  »مـا  أهـل  لقـوم مـن  قـال  أنـه  بـن محمـد؟ع؟  عـن جعفـر 
و  اال  بلـدة  مـن  مـا  و  رجـل،  خمسـون  إال  الكوفـة  أهـل  مـن  قائمنـا  مـع 
معـه طائفـٌه اال أهـل البصـرة فإنـه ال یخـرج معـه منهـم انسـان«.۱ همـراه 
قائـم مـا فقـط پنجـاه نفـر از کوفـه قیـام خواهـد کرد و هیچ سـرزمینی 
گروهی به یاری وی می شـتابند مگر اهل بصره،  نیسـت مگر اینکه 

پـس همانـا حتـی یـک انسـان بـه همـراه قائـم خـروج نمی کنـد. 
ب(. نـام یمانـی: آنچـه در روایـات پیرامـون نـام یمانـی ذکـر شـده اسـت، 
ید«،4 بـوده وگاهی  مـرّدد بیـن »حسـن یـا حسـین«،2 »صالـح«،3 »اصبغ بـن ز

او را »سـعید« و »نصـر«5 و »منصـور«6  نیزخوانده انـد. 
 ج(. هـم  زمانـی خـروج یمانـی بـا سـفیانی: آنچـه از مسـلمات خروج یمانی 
بشـمار مـی رود، خـروج ایشـان بـه صـورت همزمـان با سـفیانی اسـت. چنانچه 

۱.  شرح االخبار، ص366 و سرور أهل اإلمیان یف عامات ظهور صاحب الزمان عج، ص۹6.
2.  »مث خیرج من صنعاء الیمن ابیض کالقطن اسه حسنی او حسن...« . حباراالنوار، ج 52، ص ۱63.

3.  عـن أرطـأة قـال: »فیغضـب املـوایل فیبایعـون رجـا یسـمی صالـح بـن عبداهلل بن قیس بن یسـار، فیخرج هبـم فیلیق جیش 
الـروم فیقتلهـم یف الـروم... «. الفنت، ابن محاد، ص336، ح۱27۹.

یـد و هـو الـذی یفتحهـا«. الفـنت، ابـن محـاد، ص3۱3،  4.  قـال: »صاحـب الرومیـة رجـل مـن بـین هاشـم اسـه االصبـغ بـن ز
ح۱2۱0 و ص356، ح۱32۹.

5.  قـال؟ص؟: »صاحـب االعمـاق الـذی هیـزم اهلل العـدو عـی یدیـه، اسـه نصـر مث قـال: امنـا سـی نصـر لنصـر اهلل ایـه، فأمـا اسـه 
سـعید«. کنـز العّمـال، ص ۱۱، ح 3۱442.

6.  قـال الباقـر؟ع؟: »اذا ظهـر عـی االبقـع و املنصـور الیمـان خـرج التـرک و الـروم فظهـر علهیـم السـفیان«. معجـم االحادیـث 
االمـام املهـدی، ج3، ص275.
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حضـرت امـام رضـا؟ع؟ می فرمایند: 
ُخَراَسـاِنّیِ ِفـی َسـَنٍة َواِحـَدٍة ِفـی  َشـْهٍر 

ْ
َیَماِنـّیِ َو ال

ْ
ـْفَیاِنّیِ َو ال وُج الّسُ »ُخـُر

َیـْوٍم َواِحـٍد ...«.۱ خـروج سـفیانی، یمانـی و خراسـانی در  َواِحـٍد ِفـی 
یـك سـال، یـك مـاه و یـك روز. 

در حالیکـه احمدالحسـن ضمـن ادعـای یمانـی بـودن خـود، بیـش از ۱0 
کنون از خروج  کرده است و حال آنکه تا  سال است که دعوت خود را علنی 
سـفیانی هیـچ خبـری نیسـت. شـاید انصـار احمدالحسـن بـه ایـن سـخن ایراد 
یند که وی در حال دعوت اسـت و فعا خروج ننموده اسـت. در  گرفته و بگو

پاسـخ بایـد گفت که:
بـه معنـای قتـال و جنـگ نیسـت و در برخـی   

ً
الزامـا ؛ معنـای خـروج  اوالً

کنـون بـا علنـی کـردن دعـوت، نفـس  روایـات متـرادف بـا ظهـور می باشـد کـه تا
گردیـده اسـت. بـه عنـوان نمونـه؛  ظهـور بـرای وی صـادق 

أو  اسـمه حسـین  كالقطـن  ابیـض  الیمـن  »و یظهـر ملـک مـن صنعـاء 
مـورد؛ ظهـور و  ایـن  کـه در  الفتـن«.2  وجـه غمـر  حسـن فیذهـب بخر

می باشـد.  یکدیگـر  متـرادف  خـروج 
سالهای  بین  در  احمدالحسن  باشد،  قتال  معنای  به  خروج  گر  ا ؛ 

ً
ثانیا

گرعاوی و در سال )۱42۹ ه- .ق( با فرماندهی  )۱428ه- .ق( با فرماندهی 
کشته شدن چندین بی گناه  که به قیمت  کرد  حسن حمامی جنگی را آغاز 

تمام شد و این مصداق بارز خروج و قتال نظامی است.

۱.  الغیب-ة للنعمان، ص۱7۱ و حباراالنوار، ج52، ص232 و إعام الوری، ص42۹.
2.  حباراالنوار، ج52، ص۱63.
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رؤیای احمد بصری   

نظـر شـما دربـاره کسـانی کـه در عالـم رؤیـا بـه حقانیـت احمدالحسـن پـی 
می برند چیست؟

کلی تقسیم می گردد: یا به دوگونه  در بیان علمای اسام، رؤ
نامیـده . ۱ کاذبـه  یاهـای  رؤ یـا  احـام  اضغـاث  کـه  تعبیـر،  فاقـد  یـای  رؤ

همچـون؛  گونـی  گونا عوامـل  نتیجـه  اسـت  ممکـن  یاهـا  رؤ ایـن  می شـود. 
و  روحـی  بیماری هـای  و  ُپرخوابـی  ُپرخـوری،  اثـر  بـر  اسـت  ممکـن  الـف: 

دیـده شـود. یـا  رؤ جسـمی 
بـه هنـگام  گذشـته روی داده  بـرای انسـان در روزهـای  ب: شـاید آنچـه 
گردد. لذا ممکن اسـت نام فردی خاص که  خواب در مقابل فکرش مجسـم 
فکرش را مشـغول کرده یا داسـتانی که اخیرا مشـغول خواندن آن شـده اسـت 

ببیند. را 
خواب دارای تعبیر، که خود بر دو گونه است:. 2

که تعبیری غیر از صورت خواب ندارد. الف(: خوابی 
یـای صادقـه نامیـده می شـود. در  کـه دارای تعبیـر اسـت و رؤ ب(: خوابـی 
یـل و تعبیـر و بـا اسـتفاده از رمـوز،  ، یـا پـس از تأو

ً
یاهـا مسـتقیما گونـه رؤ ایـن 

یاهـا بـه عنـوان نتیجـه  کشـف نمـود. در روایـات، ایـن رؤ می تـوان مطلبـی را 
ماقـات روح بـا مائـک معرفـی شـده اند.۱

یا از نظر دین و روانشنایس، ص 66 و 67. ۱.  رو
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یـای احمدالحسـن بـه دسـت  کـه در خصـوص رؤ گزارشـاتی  بـا توجـه بـه 
یاهای مربوط به وی، تنها برای کسـانی اتفاق افتاده اسـت  رسـیده اسـت، رؤ
یان او آشنا بوده و مدتی با آن درگیر هستند و حتی در این میان  که با نام و جر
یـان و  یـک نمونـه گـزارش نشـده اسـت کـه شـخصی بـدون اطـاع از نـام و جر
دل مشغولی های ایجاد شده در این خصوص، خواب احمدالحسن را دیده 
یـای  یاهـا در گـروه رؤ یـا، ایـن نـوع از رؤ باشـد. لـذا بـر اسـاس تقسـیم بنـدی رؤ
کاذبه قرار گرفته و قابل تعبیر نمی باشـند. گذشـته از آن، گزارشـاتی بوده اسـت 
کـه ناحـق بـودن احمدالحسـن را در خـواب دیـده و از پیوسـتن بـه وی نهـی 

گردیده اند.  
یـای صادقـه  ینـد؛ احمدالحسـن را در رؤ امـا در خصـوص برخـی کـه می گو
یـای صادقـه  کـه فـردی وی را در رؤ گفـت؛ حتـی در صورتـی  دیده ایـم!، بایـد 
کـه از جانـب  کسـانی اسـت  کـه البتـه تشـخیص آن بـه عهـده  دیـده باشـد- 
گاهـی دارنـد- بازهم برای آن فرد تکلیف سـاز نخواهد  خداونـد بـه علـم تعبیـر آ
یـای صادقـه قائـل شـد،  کـه می تـوان بـرای رؤ بـود، بنابرایـن، نهایـت چیـزی 
البتـه  کـه  می شـود،  حاصـل  خـواب  در  کـه  اسـت  عتاب هایـی  و  مبّشـرات 
کـرم؟ص؟ و تعییـن تکلیـف  هیچکـدام شـأنیت معرفـی وصـی حضـرت رسـول ا

شـرعی را ندارنـد. 
ضمـن اینکـه تمامـی خواب هـای دیـده شـده بسـیار سـطحی و فاقـد تعبیـر 
می باشـند کـه الحمـداهلل بـا انتشـار آنهـا در کانال هـا، روز به روز خود را رسـوا و 

مضحکـه عـام و خـاص می کننـد. بـه ایـن نمونـه دقـت کنید: 
که خیلی سفید بود و نور فوق العاده  یا دیدم در یک جایی بودم  »در رو
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یبایی داشت. ز
کـه بصـورت  کـه ماننـد یـک اتـاق بـود، 3 الـی 4 انصـاری دیـدم  در آنجـا 

پخـش و نامنظـم هرکـدام یـک طـرف اتـاق نشسـته بودنـد 
گفتم اینجا کجاست ؟

ییتر سید احمدالحسن است«. گفتند اینجا اتاق تو
یا نوشتن: یر این رو بعد در ز

یب هستند.  ییتر بسیار غر کند موالی ما در تو انصار اهلل خدا حفظتان 
پست های ایشان به تعداد انگشت شمار الیک  می شود.

ید.۱ تمنا دارم در انجا موال را تنها نگذار
قضاوت با عقای جامعه...

@royae_sadeghe۱03۱3 یای صادقه ۱.  کانال رؤ
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َمْن َرآِنی ِفی اْلَمَناِم    

منظـور از روایتـی کـه می گویـد هـر کسـی خـواب مـرا ببینـد، مـرا دیـده اسـت 
چیست؟ 

برخـی از انصـار احمدالحسـن ادعـا می کننـد که ائمـه معصومین؟مهع؟ را در 
کـه بـه حقانیـت وی شـهادت داده انـد و بـرای اثبـات حجیـت  یـا دیده انـد  رؤ

سـخن خـود بـه روایتـی از پیامبـر؟ص؟ اسـتناد می کننـد کـه فرمـود: 
  ِبی  ِفـی َنْوٍم َو 

ُ
ل

َ
ـْیَطاَن اَل َیَتَمّث

َ
َمَنـاِم َفَقـْد َرآِنـی َفـِإّنَ الّش

ْ
»َمـْن َرآِنـی ِفـی ال

ِقَیاَمة«.۱
ْ
ی َیـْوِم ال

َ
ْوِصَیاِئی ِإل

َ
َحـٍد ِمـْن أ

َ
اَل َیَقَظـٍة َو اَل ِبأ

یرا  هـر کسـی مـرا در خـواب دیـد، بـه درسـتی کـه مـرا دیـده اسـت. ز
شـیاطین بـه صـورت مـن در خـواب و بیداری مجّسـم نمی شـوند. 

حتـی بـه صـورت اوصیـاء مـن نیـز تـا روز قیامـت در نمی آینـد.
در پاسخ باید گفت:

اوال؛ حقیقت خواب سـازی توسـط شـیطان و جن، توسـط احمدالحسـن 
کـه ابلیـس و نیروهـای آن، در خـواب  تأییـد شـده اسـت.2 لـذا بعیـد نیسـت 
افـراد تصـرف کـرده و خـود را بـه عنـوان معصـوم معرفـی نموده و احمد الحسـن 

را تأییـد کننـد. 
ثانیـا؛ مرحـوم نراقـی؟هر؟ در ایـن خصـوص می فرمایـد: دیـدار معصـوم در 

۱.  حبار االنوار، ج 6۱، ص 235.
2.  اجلواب املنیر عبر االثیر، ج ۱، ص32۱.
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خواب، فرع آن اسـت که او را در بیداری دیده باشـیم و گرنه چگونه می توان 
م اسـت 

ّ
گفت: آنکه را در خواب دیده ایم همان معصوم اسـت. لذا آنچه مسـل

یا.۱ حّجیت کام معصوم در بیداری و وضع عادی اسـت، نه در خواب و رؤ
گفتـه  کـه  مهّنـا-  ـی؟هر؟ در جـواب پرسشـگری- سـّید 

ّ
؛ عامـه حل

ً
ثالثـا

یـای افـراد ظاهـر شـده  اسـت: در صورتـی کـه شـخصی در قالـب معصـوم بـه رؤ
گفتـه اسـت: در ایـن  و دسـتورات و القائاتـی داشـته باشـد تکلیـف چیسـت، 

صـورت مسـأله از دو حالـت خـارج نیسـت:
کتاب و سّنت است. که خاف ظواهر  الف: دستوراتی 

کتاب و سنت است. که موافق  ب: دستوراتی 
گـروه دوم جائـز العمـل اسـت نـه  گـروه اّول مـردود بـوده و  بـا ایـن وجـود، 

العمـل.2  واجـب 
یاهـای دیـده شـده در خصـوص احمـد  ایـن در حالـی اسـت کـه تمامـی رؤ
از آن، در  گذشـته  کتـاب و سـنت مخالـف می باشـند.  بـا دسـتورات  بصـری 
کتـاب و سـنت موافـق باشـد،  گـر حقانیـت احمدالحسـن بـا  فـرض محـال، ا

بازهـم واجـب العمـل نبـوده و تکلیـف سـاز نمی شـد.
کنـون هیـچ پیامبـری از جانـب خداونـد بـه واسـطه  قابـل توجـه اینکـه؛ تا
یا به مردم معرفی نشـده و حتی رسـالت هیچ پیامبری، در خواب  خواب و رؤ
به وی اعطا نگردیده است. آنچه بوده، با برهان قاطع و اعجاز ساطع بوده و 
اعام رسالتشـان به واسـطه فرشـتگان و مائک در عالم بیداری بوده اسـت. 

۱.  مناهج االحکام، پایان حبث خبر واحد، ص232.
2.  مصابیح االنوار، ج 2، ص ۱4.
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شیطان و دعای رؤیا   

اگـر شـیطان قـادر بـه ایـن اسـت کـه خـودش را در عالـم رویـا بـه عنـوان 
پیامبـر؟ص؟ معرفـی کنـد، پـس ایـن همـه روایاتـی کـه می گوینـد اگـر فـالن 
آیـه را بخوانـی خـواب پیامبـر را می بینـی چـه هسـتند؟ آیـا اینهـا هـم خـواب 

شیطان را می بینند؟ 

؛ در ایـن خصـوص، تنهـا یـک روایـت از امـام صـادق؟ع؟ صـادر شـده 
ً
اوال

کتـاب »فـاح السـائل و نجـاح المسـائل«  کـه سـید ابـن طـاووس در  اسـت 
کتـاب »خاصـة  کتـاب »مصبـاح« و محـّدث فیـض در  کفعمـی در  و شـیخ 
کرده اند.۱  لذا تعبیر »این همه روایت« در این خصوص  الذکار« به آن اشاره 

صحیح نیسـت.
نـام  بـا  را  شـخصی  توصیـه،  مـورد  اعمـاِل  انجـام  بـا  کـه  افـرادی  ؛ 

ً
ثانیـا

کـه بـه صـورت اتفاقـی و  کسـانی  یـای  یـا دیده انـد، بـا رؤ کـرم؟ص؟ در رؤ پیامبرا
یـق خوانـدن اذکار و اوراد غیـر مأثـور خوابـی را دیـده باشـند، بسـیار  یـا از طر
یق  یایی را تأیید کرده است که از طر یرا امام صادق؟ع؟ آن رؤ تفاوت دارد، ز

 ْبـِن َعْبـِد اهلِل ْبـِن َعـِیِّ 
َ

اِعیـل ـِد ْبـِن ِإْسَ ّمَ ـَد ْبـِن حُمَ مْحَ
َ
ـِد ْبـِن أ ّمَ َسـِن ْبـِن َعـِیِّ ْبـِن حُمَ َ َسـنْیُ ْبـُن احلْ ُ َقاِسـِم احلْ

ْ
ُبـو ال

َ
یُف أ ـِر

َ
َث الّش ۱.  َحـّدَ

 
َ

 ْبـُن َعـِیِّ ْبـِن ُقَداَمـَة َقـال
ُ

اِعیـل ِن ِإْسَ ْخَبـَر
َ
 أ

َ
ـٍد َقـال ّمَ  ْبـُن حُمَ

ُ
اِعیـل ِن ِإْسَ ْخَبـَر

َ
 أ

َ
َکْوَکـِیِّ َقـال

ْ
ِخـی ال

َ
ـِوّیُ اْبـُن أ

َ
َعل

ْ
یِب َطاِلـٍب ال

َ
ْبـِن أ

 اهلِل 
َ

ْن َیـَرى َرُسـول
َ
َراَد أ

َ
  َمـْن أ

ُ
َبـا َعْبـِد اهلِل ع َیُقـول

َ
ْعـُت أ  َسِ

َ
 ْبـُن ُصَقْیـٍر َقـال

ُ
َثَنـا َسـْهل  َحّدَ

َ
َبْرَدِعـّیُ َقـال

ْ
ـُد ْبـُن َعْبـَداَن ال مْحَ

َ
َثَنـا أ َحّدَ

 
َ

ِ َعـی
ّ

ُیَصـل
ْ
ُکـْریِسِّ َو ل

ْ
َبـِع ِماَئـِة آَیـِة ال ْر

َ
َبـَع َرَکَعـاٍت ِبأ ْر

َ
ِ أ

ّ
ُیَصـل

ْ
 َو ل

ً
 َنِظیفـا

ً
 ُغْسـا

ْ
ِخـَرَة َو ِلَیْغَتِسـل

ْ
ِعَشـاَء ال

ْ
ِ ال

ّ
ُیَصـل

ْ
ص یِف َمَناِمـِه َفل

ـِن  ْیَ
َ ْ
ِه ال ـَت َخـّدِ ْ

َ
ُیْمـیَن ت

ْ
َیَضـْع َیـَدُه ال

ْ
 َو ل

ً
 َحَرامـا

َ
 َو ال

ً
ال

َ
ْیـِه َحـا

َ
اِمـْع َعل ْ ُیَ  َثـْوٍب َنِظیـٍف لَ

َ
َیِبـْت َعـی

ْ
ٍة َو ل ـَف َمـّرَ

ْ
ل
َ
ـٍد ع أ ّمَ ـٍد َو آِل حُمَ ّمَ حُمَ

ٍة َمـا َشـاَء اهلُل   ِماَئـَة َمـّرَ
ْ

َیُقـل
ْ
 ِبـاهلِل َو ل

َّ
َة ِإال  ُقـّوَ

َ
 َو ال

َ
 َحـْول

َ
ْکَبـُر َو ال

َ
 اهلُل َو اهلُل أ

َّ
ـَه ِإال

َ
 ِإل

َ
ْمـُد هلِلَِّ َو ال َ ٍة ُسـْبَحاَن اهلِل َو احلْ ْح ِماَئـَة َمـّرَ ُیَسـّبِ

ْ
َو ل

ـِیَّ ص یِف َمَناِمـِه. ـُه َیـَرى الّنَ َفِإّنَ
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مذکـور بـوده باشـد.  
 هرگز در پاسخ اتباع احمد بصری گفته نمی شود؛ که هر کسی خواب 

ً
ثالثا

 ابلیـس را دیـده اسـت، بلکـه گفتـه می شـود کـه 
ً
معصومیـن؟مهع؟ را ببینـد حتمـا

هیـچ اطمینانـی بـر ایـن نیسـت کـه کسـی را کـه در خـواب دیده ایـد پیامبـر؟ص؟ 
ییـن کـرده و بـه عنـوان  کـه ممکـن اسـت ابلیـس خـودش را تز بـوده باشـد، چرا
کـرده باشـد. لـذا در صـورت تشـکیک )اذا جـاء االحتمـال  پیامبـر؟ص؟ معرفـی 

یـا اعتمـاد کرد. بطـل االسـتدالل( نمی شـود بـه سـخن فـرد در رؤ
 برخـی از شـیعیان کـه نـام احمدالحسـن را شـنیده اند، خـواب بطان 

ً
رابعـا

او را دیده انـد کـه از قضـا تعدادشـان هـم کـم نیسـت، بـر ایـن اسـاس، چنانچه 
یـای مخالفیـن هـم اعتنـا  یـا حجـت بـوده باشـد، بایسـتی بـه رؤ خـواب و رؤ
کـه بـر بطـان  کننـد. ضمـن اینکـه اینهـا هـم پیامبـر؟ص؟ را در خـواب دیده انـد 

احمدالحسـن شـهادت داده اسـت. 
خـواب  وهابـی  طـاب  از  یـادی  ز تعـداد  )۱400ه.ق(  سـال  در  ؛ 

ً
خامسـا

یـت محمـد بـن عبـداهلل قحطانـی  پیامبـر؟ص؟ را دیدنـد کـه بـه حقانیـت و مهدو
کـه هـم طلبه هـا وهابـی بودنـد و هـم محمـد بـن  شـهادت میـداد.۱ در حالـی 

قحطانـی! عبـداهلل 
یای  یا، حاکی از حتمیت رؤ براساس این گفتار، دیدن پیامبر اکرم؟ص؟ در رؤ
صادقه نبوده و ای بسا ممکن است که یک طلبه وهابی نیز آن حضرت را در 

خواب ببیند و بر اساس آن به یک مدعی دروغین ملحق گردد.

۱.  جملة االنتظار، العدد السابع، ص۱0.
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اثبات حصر عدد اوصیاء؟ع؟  

چگونـه می تـوان ثابـت کـرد کـه عـدد اوصیـاء؟ع؟ در دوازده حصـر شـده و 
بیش از دوازده وصی ممکن نیست؟

روایـات متواتـری مبنـی بـر حصـر عـدد ائمـه معصومیـن؟مهع؟ صـادر شـده 
اسـت کـه داللـت بـر حصـر عدد آن بزرگـواران در دوازده می کند. به عنوان مثال 

در روایتـی آمـده اسـت: 
و عـن ُسـلیم بـن قیـس عـن سـلمان الفارسـی عـن النبـی؟ص؟  قـال: »... 
كلهـم هادون  أخـی و األحـد عشـر إمامـا مـن أوصیائـی إلـی یـوم القیامـة، 
مهدیـون أول األوصیـاء بعـد أخـی الحسـن، ثـم الحسـین، ثـم تسـعة مـن 

ولـد الحسـین...«.۱
کرم؟ص؟ فرمود: برادرم و یازده امام تا روز قیامت اوصیاء من  پیامبرا
اولین  و هدایت شده هستند.  کننده  آنان هدایت  همه  هستند، 
نه  برادرم؛ حسن؟ع؟، سپس حسین؟ع؟، سپس  از  بعد  وصی 

نفر از فرزندان حسین؟ع؟ است... .
همچنین در روایت دیگر آمده است: 

یـَن َو  ِبّیِ ُد الّنَ َنـا َسـّیِ
َ
 اِل؟ص؟  »أ

ُ
 َرُسـول

َ
 َقـال

َ
ـاٍس َقـال َعـْن َعْبـِد اِل ْبـِن َعّبَ

ْوِصَیاِئـی َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر 
َ
یـَن َو ِإّنَ أ َوِصّیِ

ْ
ُد ال ِبـی َطاِلـٍب َسـّیِ

َ
َعِلـّیُ ْبـُن أ

۱.  إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 2، ص247.
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َقاِئـُم«.۱ 
ْ
ِبـی َطاِلـٍب؟ع؟ َو آِخُرُهـُم ال

َ
ُهـْم َعِلـّیُ ْبـُن أ

ُ
ل ّوَ

َ
أ

کـرم؟ص؟ فرمـود: مـن سـید انبیـاء و علـی بـن ابی طالب سـید  پیامبرا
اوصیـاء هسـتیم و همانـا عـدد اوصیـاء بعـد از مـن دوازده اسـت. 
قائـم؟ع؟  آنـان  یـن  آخر و  طالـب؟ع؟  ابـی  بـن  علـی  آنـان  اولیـن 

اسـت.
کرده و عاوه بر آنها،  تمامی روایات، عدد اوصیاء را در دوازده امام حصر 

برخی از روایات بیش از آن را نیز نفی نموده اند. به عنوان مثال: 
َبْعـَد  ـُة  ِئّمَ

َ
»اأْل َعْبـِد اِل؟ع؟   ُبـو 

َ
أ  

َ
َقـال  

َ
َقـال َقَراِطیِسـّیِ 

ْ
ال یـِز  َعِز

ْ
ال َعْبـِد  َعـْن 

ْو َزاَد ِفیِهْم 
َ
 أ

ً
ُموَن َمْن  َنَقـَص  ِمْنُهْم  َواِحدا َنـا ص اْثَنـا َعَشـَر ُنَجَبـاُء ُمَفّهَ َنِبّیِ

ـی َشـْی ء«.2
َ
ـْم َیُكـْن ِمـْن َواَلَیِتَنـا َعل

َ
 َخـَرَج ِمـْن ِدیـِن اِل َو ل

ً
َواِحـدا

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: ائمـه بعـد از پیغمبـر مـا محمـد؟ص؟ دوازده 
یـده و مرتبـط با فهم الهی هسـتند. پس  تـن اسـت کـه جملگـی برگز
هرکـس یکـی از آن هـا را کـم کنـد یـا یـك تـن بـر آن هـا اضافـه کنـد از 

دیـن خـارج گشـته و از والیـت مـا بهرمنـد نمی گـردد.
ضمـن اینکـه در روایاتـی نیـز امـام دوازدهـم؟ع؟ را خاتـم اوصیـاء معرفـی 

کرده انـد: 
حدثنـا فضالـة بـن أیـوب عـن أبـان بـن عثمـان عـن محمـد بـن مسـلم 
قـال: قـال أبـو جعفـر؟ع؟: قـال رسـول ال؟ص؟  لعلـی بـن أبـی طالب؟ع؟: 
أولـی  علـی  یـا  أنـت  ثـم  أنفسـهم  مـن  بالمؤمنیـن  أولـی  أنـا  علـی  »یـا 

۱.  عیون أخبار الرضا علیه السام، ج ۱، ص64.
2.  اإلختصاص، 233.
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بالمؤمنیـن مـن أنفسـهم ثـم الحسـن ثـم الحسـین ثـم علـی بـن الحسـین 
ثـم محمـد بـن علـی، ثـم جعفـر بـن محمـد، ثم موسـی بن جعفـر، ثم علی 
بـن موسـی، ثـم محمـد بـن علـی، ثـم علـی بـن محمـد، ثـم الحسـن بـن 
علـی، ثـم الحجـة بـن الحسـن الـذی  تنتهـی  إلیـه  الخلفـة و الوصایـة و 
كمـا ملئـت  یغیـب مـدة طویلـة، ثـم یظهـر و یمـأ األرض عـدال و قسـطا 

جـورا و ظلمـا«.۱
کرم؟ص؟ فرمود: ای علی! من به مؤمنین سزاوارتر از خودشان  پیامبرا
هستم، سپس تو سزاوارتر از مومنین به خودشان هستی،... سپس 
و  خافت  که  کسی  همان  است،  سزاوارتر  حسن  فرزند  حجت 
وصایت با او به پایان می رسد و مدت طوالنی غایب می شود و 
کما اینکه  بعد از آن ظاهر شده و زمین را با عدل و داد پر می کند 

با ظلم و جور پر شده است.
بنابـر ایـن روایـات، عـدد اوصیـاء رسـول گرامی اسـام؟ص؟ در دوازده حصر 

شـده و بیـش از آن مـورد پذیرش نمی باشـد.

۱.  إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 2، ص234.
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حدیث لوح جابر ابن عبداهلل؟هر؟   

در حدیـث جابـر ابـن عبـداهلل انصـاری عـدد اوصیاء رسـول اکـرم؟ص؟ را به نقل 
از لـوح حضـرت زهـرا؟اهس؟ 12 نفـر از اوالد حضـرت زهـرا؟اهس؟ نقـل می کنـد، 
احمدالحسـن بـا اسـتفاده از ایـن روایـت، خـودش را نفـر دوازدهـم از فرزنـدان 
آن حضـرت؟اهس؟ دانسـته و ایـن روایـت را دلیـل حقانیـت خـود می شـمارد. آیـا 

برای این استدالل روایی پاسخی دارید؟

 ایـن روایـت بـه چهـار صـورت نقل شـده اسـت کـه احمدبصری جهت 
ً
اوال

سـوء اسـتفاده از آن، تنهـا بـه یـک نـوع از آنهـا متمسـک شـده اسـت تـا از ایـن 
یـق بتوانـد بـه اغـراض خـود دسـت یابـد. این چهـار روایـت عبارتند از: طر

کـه در آن عـدد اوصیـاء از فرزنـدان حضـرت زهـرا؟اهس؟ را ۱۱  الـف. روایتـی 
نفـر دانسـته و تعـداد نام هـای علـی را در آن چهـار علـی شـمارش کـرده اسـت. 
 :

َ
َقـال ّیِ  ْنَصـاِر

َ
اأْل اِل  َعْبـِد  ْبـِن  َجاِبـِر  َعـْن  َباِقـِر؟ع؟ 

ْ
ال َجْعَفـٍر  ِبـی 

َ
أ َعـْن 

ـْوٌح َیـَكاُد َضـْوُؤُه 
َ
اَمَهـا ل

َ
ـی َفاِطَمـَة ِبْنـِت َرُسـوِل اِل؟ص؟ َو ُقّد

َ
ـُت َعل

ْ
»َدَخل

َثـٌة ِفی َباِطِنِه 
َ

َثٌة ِفی َظاِهِرِه َو َثل
َ

 َثل
ً
ْبَصـاَر ِفیـِه اْثَنا َعَشـَر اْسـما

َ
ُیْغِشـی اأْل

ْسـَماَء ِفـی َطَرِفـِه  َفَعَدْدُتَها َفِإَذا ِهَی اْثَنا َعَشـَر 
َ
َثـُة أ

َ
َثـٌة ِفـی آِخـِرِه َو َثل

َ
َو َثل

ـی  ُهـُم اْبـُن َعّمِ
ُ
ل ّوَ

َ
ْوِصَیـاِء أ

َ
ْسـَماُء اأْل

َ
ـْت َهـِذِه أ

َ
ْسـَماُء َمـْن َهـُؤاَلِء َقال

َ
ـُت أ

ْ
َفُقل

 
ً
ـدا ْیـُت ِفیَهـا ُمَحّمَ

َ
 َجاِبـٌر َفَرأ

َ
َقاِئـُم َقـال

ْ
ـِدی آِخُرُهـُم ال

ْ
َحـَد َعَشـَر ِمـْن ُول

َ
َو أ

َبَعـِة  ْر
َ
 ِفـی أ

ً
 َعِلّیـا

ً
 َعِلّیـا

ً
 َعِلّیـا

ً
َثـِة َمَواِضـَع َو َعِلّیـا

َ
 ِفـی َثل

ً
ـدا  ُمَحّمَ

ً
ـدا ُمَحّمَ
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َمَواِضـَع«.۱
امـام باقـر؟ع؟ بـه نقـل از جابـر بـن عبـداهلل انصـاری می فرمایـد: بـه 
نـزد حضـرت زهـرا؟اهس؟ دختر رسـول خدا؟ص؟ وارد شـدم در حالیکه 
کـه سـه اسـم  لـوح نورانـی مقابلـش بـود. در آن لـوح ۱2 اسـم بـود 
در  اسـم  و سـه  آخـر  در  اسـم  و سـه  پشـت  در  اسـم  و سـه  رو  در 
حاشـیه اش بـود. شـمارش کـردم دیـدم درحالیکـه ۱2 اسـم بودنـد. 
پس عرض کردم: اینها اسـامی چه کسـانی اسـت؟ فرمود: اسـامی 
یـم و یـازده تـن دیگـر فرزندانـم  اوصیـاء اسـت. اولیـن آنهـا پسـر عمو
یـن آنهـا قائـم؟ع؟ اسـت. جابر گفت: پـس در بین  هسـتند کـه آخر

آنهـا سـه محمـد و چهـار علـی دیـدم. 

ب. روایتـی کـه عـدد اوصیـاء را ۱2 نفـر دانسـته و تعـداد نام هـای علی را در 
آن چهـار علـی شـمارش کـرده اسـت. در ایـن روایـت عبـارت »مـن ولـده« ذکـر 

نشـده است.
ـُت 

ْ
»َدَخل  :

َ
َقـال ّیِ  ْنَصـاِر

َ
اأْل اِل  َعْبـِد  ْبـِن  َجاِبـِر  َعـْن  َجْعَفـٍر؟ع؟  ِبـی 

َ
أ َعـْن 

ْوِصَیـاِء َفَعَدْدُت اْثَنْی 
َ
ْسـَماُء اأْل

َ
ْوٌح ِفیِه أ

َ
ـی َفاِطَمـَة؟اهس؟ َو َبْیـَن َیَدْیَهـا ل

َ
َعل

َواُت اِل 
َ
َبَعٌة ِمْنُهـْم َعِلّیٌ َصل ْر

َ
ٌد َو أ َثـٌة ِمْنُهْم ُمَحّمَ

َ
َقاِئـُم َثل

ْ
َعَشـَر آِخُرُهـُم ال

ْجَمِعیـَن«.2
َ
ْیِهـْم أ

َ
َعل

۱.  إعـام الـورى بأعـام اهلـدى )ط - القدمیـة( ، ص3۹4 و عیـون أخبـار الرضـا علیـه السـام، ج ۱، ص46 و وسـائل الشـیعة، 
ج ۱6، ص245 و کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ج ۱، ص3۱۱ و حبـار النـوار )ط - بیـروت( ، ج 36، ص20۱.

2.  عیـون أخبـار الرضـا علیـه السـام، ج ۱، ص47، خصـال، ج2، ص478 و مـن ال یضـره الفقیـه، ج 4، ص۱80 و کمـال 
الدیـن و متـام النعمـة، ج ۱، ص26۹.
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انصـاری می فرمایـد:  بـن عبـداهلل  از جابـر  نقـل  بـه  باقـر؟ع؟  امـام 
بـه نـزد حضـرت زهـرا؟اهس؟ وارد شـدم در حالیکـه لوحـی از اسـماء 
اوصیـاء در مقابلـش بـود. پـس شـمارش کـردم و ۱2 تـن بودنـد کـه 
آخـر آنـان قائـم؟ع؟ بـود. سـه تـن از آنـان محمـد و چهـار تـن علـی 

بـود. درود خـدا بـر آنـان.

ج. روایتی که در آن عدد اوصیاء از فرزندان را ۱2 دانسته اما در شمارش 
تعداد نام علی به چهار علی اشـاره کرده اسـت. این بدین معناسـت که علی 
یـرا در بیـن  بـن ابـی طالـب؟ع؟ را داخـل در ایـن ۱2 اوصیـاء دانسـته اسـت. ز

فرزنـدان امیرالمومنیـن 3 علـی وجـود دارد. نه 4 علی.
ـُت 

ْ
»َدَخل  :

َ
َقـال ّیِ  ْنَصـاِر

َ
اأْل اِل  َعْبـِد  ْبـِن  َجاِبـِر  َعـْن  َجْعَفـٍر؟ع؟  ِبـی 

َ
أ َعـْن 

ِدَهـا. 
ْ
ْوِصَیـاِء ِمـْن ُول

َ
ْسـَماُء اأْل

َ
ـْوٌح ِفیـِه أ

َ
ـی َفاِطَمـَة؟اهس؟ َو َبْیـَن َیَدْیَهـا ل

َ
َعل

َبَعـٌة ِمْنُهـْم  ْر
َ
ـٌد َو أ َثـٌة ِمْنُهـْم ُمَحّمَ

َ
َقاِئـُم َثل

ْ
َفَعـَدْدُت اْثَنـْی َعَشـَر آِخُرُهـُم ال

ْجَمِعیـَن«.۱
َ
أ ْیِهـْم 

َ
َعل اِل  ـَواُت 

َ
َصل َعِلـّیٌ 

انصـاری می فرمایـد:  بـن عبـداهلل  از جابـر  نقـل  بـه  باقـر؟ع؟  امـام 
بـه نـزد حضـرت زهـرا؟اهس؟ وارد شـدم در حالیکـه لوحـی از اسـامی 
اوصیـاء از فرزندانـش در  مقابلـش بـود. پـس شـمارش کـردم و ۱2 
کـه آخـر آنـان قائـم؟ع؟ بـود. سـه تـن از آنـان محمـد و  تـن بودنـد 

۱.  کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ج ۱، ص26۹ و اإلرشـاد یف معرفـة حجـج اهلل عـی العبـاد، ج 2، ص346 و إعـام الـورى بأعـام 
اهلـدى )ط - القدمیـة( ، ص386 و کشـف الغمـة یف معرفـة المئـة )ط - القدمیـة(، ج 2، ص448 و وسـائل الشـیعة، ج ۱6، 

ص244.



پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع      | 53    |

چهـار تـن علـی بـود. درود خـدا بـر آنـان.

 ۱2 را  زهـرا؟اهس؟  فرزنـدان حضـرت  از  اوصیـاء  عـدد  آن  در  کـه  روایتـی  د. 
آنـان 3 علـی دانسـته اسـت.  بیـن  را در  نـام علـی  تعـداد  و  دانسـته 

ـُت 
ْ
»َدَخل  :

َ
َقـال ّیِ  ْنَصـاِر

َ
اأْل اِل  َعْبـِد  ْبـِن  َجاِبـِر  َعـْن  َجْعَفـٍر؟ع؟  ِبـی 

َ
أ َعـْن 

ِدَهـا 
ْ
ُول ْوِصَیـاِء ِمـْن 

َ
اأْل ْسـَماُء 

َ
ـْوٌح ِفیـِه أ

َ
ل َبْیـَن َیَدْیَهـا  َو  ـی َفاِطَمـَة؟اهس؟ 

َ
َعل

َثـٌة 
َ

َثل َو  ـٌد  ُمَحّمَ ِمْنُهـْم  َثـٌة 
َ

َثل َقاِئـُم؟ع؟ 
ْ
ال آِخُرُهـُم  َعَشـَر  اْثَنـْی   َفَعـَدْدُت  

َعِلـٌی «.۱ ِمْنُهـْم 
انصـاری می فرمایـد:  بـن عبـداهلل  از جابـر  نقـل  بـه  باقـر؟ع؟  امـام 
بـه نـزد حضـرت زهـرا؟اهس؟ وارد شـدم در حالیکـه لوحـی از اسـامی 
اوصیـاء از فرزندانـش در  مقابلـش بـود. پـس شـمارش کـردم و ۱2 
کـه آخـر آنـان قائـم؟ع؟ بـود. سـه تـن از آنـان محمـد و  تـن بودنـد 

سـه تـن علـی بـود. 
با توجه به وجود نسـخه بدل در این روایت، احمدالحسـن دچار ترجیح 
بـا مرِجـح شـده و بـا در نظـر نگرفتـن سـایر روایـات، از روایـت چهـارم اسـتفاده 

کرده است.
 احمدالحسن با استفاده از روایت موسوم به وصیت، عدد اوصیاء را 

ً
 ثانیا

24 تن می داند و حال آنکه بر اساس روایت مورد تمسک خود در لوح جابر، 
عـدد اوصیـاء را ۱3 تـن دانسـته و بـه کـم و بیـش اعتقـادی نـدارد. با این وجود 

دچار تعارض عددی شده و بایستی برای حل این مساله پاسخگو باشد.  

۱.  الکایف، ج ۱ ؛ ص532 و الغیبة للطویس، ص۱3۹. 



| 54     |     پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع

روایت اصبغ بن ُنباته   

در روایتـی از اصبـغ بـن ُنباتـه، عـدد امامـان بعـد از امیرالمومنیـن؟ع؟ دوازده 
نفر معرفی شده اند، پاسخ شما چیست؟

این روایت با سه متن متفاوت نقل شده است:
در متن اول آمده است: 

ُهـَو  ـِدی، 
ْ
ُول ِمـْن  َعَشـَر  َحـاِدَی 

ْ
ال َظْهـِری،  ِمـْن  َیُكـوُن  ـوٍد 

ُ
َمْول ِفـی   ـْرُت  

َ
َفّك

 
ً
مـا

ْ
ُظل َو   

ً
َجـْورا ُمِلَئـْت  َكَمـا   

ً
ِقْسـطا َو  َعـْداًل  ْرَض 

َ
اأْل  

ُ َ
َیْمـأ ـِذی 

َّ
ال َمْهـِدّیُ 

ْ
ال

ون «.۱  آَخـُر ِفیَهـا  َیْهَتـِدی  َو  ْقـَواٌم 
َ
أ ِفیَهـا   

ُّ
َیِضـل َحْیـَرٌة  َو  َغْیَبـٌة  ـُه 

َ
ل َتُكـوُن 

بـه مولـودی فکـر می کنـم کـه از نسـل مـن و یازدهمین فرزند اسـت. 
می کنـد،  داد  و  عـدل  از  ُپـر  را  زمیـن  کـه  اسـت  مهـدی  همـان  او 
و  غیبـت  او  بـرای  اسـت.  شـده  جـور  و  ظلـم  از  ُپـر  کـه  همانطـور 
گمـراه شـده و دیگـران  گروه هایـی در آن زمـان  کـه  سـرگردانی اسـت 

می شـوند.   هدایـت 
متن دوم: 

ُهـَو  ـِدی 
ْ
ُول ِمـْن  َحـاِدَی َعَشـَر 

ْ
ال َعـْن َظْهـِری،  َیُكـوُن  ـوٍد 

ُ
َمْول ِفـی   ـْرُت  

َ
»َفّك

ـُه َحْیـَرٌة َو َغْیَبـٌة 
َ
 ل

ً
مـا

ْ
 َو ُظل

ً
َكَمـا ُمِلَئـْت َجـْورا ْرَض َعـْداًل 

َ
 اأْل

ُ َ
َمْهـِدّیُ َیْمـأ

ْ
ال

۱.  االمامـة والتبصـرة، بـاب الغیبـة ص١٢٠ و الـکایف، اجلـزء االول یف بـاب الغیبـة ص٢٣٨ و اجلـزء االول یف باب الغیبة ص٢٣٨ 
و کتـاب کمـال الدیـن، ص٢٨٩ بـاب مـا اخبـر بـه أمیـر املؤمنـنی علیـه السـام مـن وقـوع الغیبـة، حدیـث اول و کتـاب )الغیبـة(، 
 و مرآة العقول یف شـرح أخبار آل الرسـول، ج 4، ص43 و 5 نسـخه 

ً
باب 4، حدیث 4، باب ما روی یف أن المئة اثنا عشـر إماما

خطـی از کتـاب الغیبـة شـیخ طویس؟هر؟.
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ون«.۱ ْقـَواٌم َو َیْهَتـِدی ِفیَهـا آَخـُر
َ
 ِفیَهـا أ

ُّ
َیِضـل

متن سوم: 
َمْهِدّیُ 

ْ
ِدی  ُهَو ال

ْ
َحاِدی َعَشـَر ِمـْن ُول

ْ
ـوٍد َیُكوُن ِمْن َظْهِر ال

ُ
ـْرُت  ِفـی  َمْول

َ
»َفّك

ـُه َحْیـَرٌة َو 
َ
 َتُكـوُن ل

ً
 َو َجـْورا

ً
مـا

ْ
َكَمـا ُمِلَئـْت ُظل  َو َعـْداًل 

ً
َهـا ِقْسـطا

ُ َ
ـِذی َیْمأ

َّ
ال

وَن«.2 ْقَواٌم َو َیْهَتـِدی ِفیَها آَخُر
َ
 ِفیَهـا أ

ُّ
َغْیَبـٌة َیِضـل

ایـن سـه متـن کـه بـه نسـخه های مختلـف ذکـر شـده اسـت در عبـارت اول 
و دوم؛ )ظهری الحادی عشـر( اسـت که در عبارت سـوم؛ )کلمه ظهری بدون 

یـاء و بـه شـکل مولـود مـن ظهـر الحادی عشـر من ولدی( آمده اسـت.
لـذا احمدالحسـن بـه خاطـر سـوء اسـتفاده از ایـن روایت، از بین سـه متن 

متفـاوت، دقیقـا بـه سـراغ عبارتـی رفتـه کـه به مقصود وی نزدیک اسـت. 
گردد: جهت تبیین این اختاف نسخ به موارد ذیل توجه 

؛ سند این روایات طبق نظر شیخ طوسی3 و آیت اهلل خوئی4 به خاطر  اوالً
مالك الجهنی تضعیف شده است.

؛ قرائـت سـوم بـه جهت تعـارض با نصوصی که مهدی را یازدهمین از 
ً
ثانیـا

اوالد امام علی؟ع؟ معرفی می کند غیر قابل پذیرش اسـت. 

۱.  دالئل االمامة ص٥٣٠ باب معرفة ما ورد من االخبار یف وجوب الغیبة و إعام الورى بأعام اهلدى، النص، ص425.
2.  شـیخ مفیـد، نسـخه چـایپ االختصـاص، ص٢٠٩ بـاب اثبـات امامـة االثـین عشـر و شـیخ طـویس، نسـخه چـایپ الغیبـة، 

ص٦٥ و  ص٣٣٦ و مهچنـنی در اهلدایـة الکبـرى. 
یـن نسـخه خطـی االختصـاص کـه در کتاخبانـه آیـت اهلل حکـمی در جنـف اشـرف نگهـداری می شـود، عبـارت  در قدمیـی تر
»ظهـری« ثبـت شـده اسـت. مهچنـنی در پنـج نسـخه خطـی از الغیبـة طـویس؟هر؟ کـه متامـی آهنـا در مرکـز تـراث قـم و کتاخبانـه 

آسـتان قـدس نگهـداری می شـود، عبـارت »ظهـری« ثبـت گردیـده اسـت. 
3.  مشیخة الفقیه، ج4، ص3۱.

4.  معجم رجال احلدیث، ج۱5، ص۱۱8.
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؛ شیخ مفید در االختصاص و شیخ طوسی در الغیبه افزوده اند: 
ً
ثالثا

 للحـادى عشـر فان المهـدى؟ع؟ هو ابن 
ً
قولـه: »مـن ولـدى« لیـس بیانـا

التاسـع مـن ولـده؟ع؟ بـل »مـن« تبعیضیـه أى ان االمـام الحـادى عشـر 
هـو مـن ولدى.

یـرا  »مـن ولـدی« بـه منزلـه بیـان بـرای »الحـادی عشـر« نیسـت؛ ز
مهـدی؟ع؟ همـان فرزنـد نهـم از اوالد امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ بـوده 
و مـن در »مـن ولـدی« تبعیضیـه می باشـد، بـه ایـن معنـا کـه همانا 

امـام یازدهـم از فرزنـدان مـن اسـت.
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دوازده فرزند پیامبر؟ص؟   

رسـول اکـرم؟ص؟ در روایتـی تعـداد امامـان از فرزنـدان خـود را دوازده تـن 
شـمارش فرموده اسـت. با این حسـاب احمدالحسـن خودش را فرد دوازدهم 
از اوالد رسـول اکـرم؟ص؟ دانسـته و آن را مؤیـد امامـت خود می پندارد. پاسـخ 

چیست؟ 

در روایتی آمده است: 
َعَشـَر  اْثَنـا  ـِدَی 

ْ
ُول  اِل؟ص؟: »ِمـْن 

ُ
َرُسـول  

َ
َقـال  :

َ
َقـال َجْعَفـٍر؟ع؟  ِبـی 

َ
أ َعـن 

َكَما  َها َعْداًل 
ُ َ
َحـّقِ َیْمأ

ْ
َقاِئُم ِبال

ْ
ُمـوَن آِخُرُهـُم ال ُثـوَن ُمَفّهَ

َ
 ُنَجَبـاُء ُمَحّد

ً
َنِقیبـا

۱.»
ً
ُمِلَئـْت َجـْورا

کـرم؟ص؟ فرمـود: از فرزنـدان مـن دوازده نقیـب و نجیـب و  پیامبـر ا
یـن آنهـا قائـم بـه حـق  کـه آخر محـدث و تفهیـم شـده خواهـد بـود 
کمـا اینکـه از ظلـم پـر شـده  اسـت و زمیـن را از عـدل پـر می کنـد، 

اسـت.
اتبـاع احمـد بصـری از ایـن روایـت بدینگونـه اسـتفاده می کننـد کـه؛ امامان 
از فرزندان پیامبر؟ص؟ دوازده تن می باشند و چون امیرالمومنین؟ع؟ جزو ائمه 
معصومیـن بـوده و از فرزنـدان پیامبـر؟ص؟ نیسـت، بـا این حسـاب عـدد امامان 

سـیزده خواهد بود و نفر سـیزدهم همان قائم)یعنی احمدالحسـن( اسـت!

۱.  الکایف، ج ۱، ص534.
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کرد: در پاسخ به این روایت بایستی به دو نکته مهم توجه 
؛ ایـن روایـت در سـایر منابـع بـه ثبـت دیگـر نقـل شـده اسـت. کـه بـه دو 

ً
اوال

مـورد اشـاره می گردد:
روایتی که به جای»اثنی عشـر« از عبارت »احد عشـر« اسـتفاده شـده . ۱

اسـت کـه بـر این اسـاس شـبهه مذکـور وارد نخواهد بود: 
 
ً
َحَد َعَشـَر َنِقیبا

َ
ِدی أ

ْ
 اهلل؟ص؟: »ِمْن ُول

ُ
 َرُسـول

َ
: َقال

َ
ِبی َجْعَفٍر؟ع؟ َقال

َ
َعن أ

ُمِلَئـْت  َکَمـا   
ً

َهـا َعـْدال
ُ َ
، َیْمل َحـّقِ

ْ
ِبال َقاِئـُم 

ْ
ال ُمـوَن آِخُرُهـُم  ُمَفّهَ ُثـوَن  ُنَجَبـاُء ُمَحّدَ

َجْورا«.۱ 
کرم؟ص؟ فرمـود: از فرزندان من یازده نقیب  امـام باقـر؟ع؟ بـه نقـل از پیامبـر ا
ین آنان قائم بالحق اسـت.  که آخر و نجیب و محدث و تفهیم شـده هسـتند 

او زمیـن را پـر از عـدل و داد می کنـد کمـا اینکـه پر از ظلم و جور شـده اسـت.
روایتـی کـه بـه جـای »مـن ولـدی« از عبارت »من اهل بیتی« اسـتفاده . 2

یـم، امـام علـی؟ع؟ از اهـل  شـده اسـت کـه بـر اسـاس شـهادت قـرآن کر
بیـت پیامبـر؟ص؟ بـود. لـذا شـبهه مذکـور وارد نخواهـد بود: 

ْهـِل َبْیِتـی اْثَنـا َعَشـَر 
َ
 اهلِل؟ص؟  »ِمـْن أ

ُ
 َرُسـول

َ
: َقـال

َ
ِبـی َجْعَفـر؟ع؟ َقـال

َ
َعـْن أ

َکَمـا   
ً

َعـْدال ُؤَهـا 
َ
َیْمل َحـّقِ 

ْ
ِبال َقاِئـُم 

ْ
ال آِخُرُهـُم  َو  ُمـوَن  ُمَفّهَ ُثـوَن  ُمَحّدَ ُنَجَبـاُء   

ً
َنِقیبـا

 2.»
ً
َجـْورا ُمِلَئـْت 

کـرم؟ص؟ فرمـود: از اهـل بیـت مـن دوازده  امـام باقـر؟ع؟ بـه نقـل از پیامبـر ا
یـن آنـان قائم بالحق  نقیـب و نجیـب و محـدث و تفهیـم شـده هسـتند کـه آخر

۱.  الصول الستة عشر، ص۱3۹.
یب املعارف، ص4۱۹. 2.  تقر
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اسـت. او زمیـن را پـر از عـدل و داد می کنـد کمـا اینکـه پـر از ظلـم و جـور شـده 
است.

گرامی  ؛ نظر به اینکه یازده تن از ائمه معصومین؟مهع؟، از اوالد رسـول 
ً
ثانیا

اسـام؟ص؟ هسـتند، بنابرایـن، از بـاب تغلیـب، تمامـی ائمـه اثنـی عشـر را از 
یه پیامبر؟ص؟ به شـمار آورده اند. چنانچه در روایتی از رسـول گرامی  اوالد و ذر
یـه آن حضـرت دانسـته  یـح شـده و علـی؟ع؟ را از ذر اسـام؟ص؟ بـه آن تصر

است. 
ـی َرُسـوِل اهلِل؟ص؟… 

َ
ْعَراِبـّیٌ َعل

َ
 أ

َ
: َدَخـل

َ
؟ع؟ َقـال ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّیٍ

ْ
َعـِن ال

یـَن َو  ِبّیِ
َنـا َخاَتـُم الّنَ

َ
 »أ

َ
 ال

َ
؟ َقـال  َیُکـوُن َبْعـَدَك َنِبـّیٌ

ْ
 اهلِل َهـل

َ
ْخِبْرِنـی َیـا َرُسـول

َ
َفأ

 
َ

َکَعَدِد ُنَقَباِء َبِنی ِإْسَراِئیل ِقْسِط 
ْ
اُموَن  ِبال ِتی  َقّوَ ّیَ ٌة ِمْن ُذّرِ ِئّمَ

َ
ِکْن َیُکوُن  َبْعِدی أ

َ
ل

ِة ِمْن  ِئّمَ
َ ْ
َخِلیَفُة َبْعِدی َو ِتْسـَعٌة ِمَن ال

ْ
َماُم َو ال ِ

ْ
ِبـی َطاِلـٍب ُهَو اإل

َ
ُهـْم َعِلـّیُ ْبـُن أ

ُ
ل ّوَ

َ
أ

یـِن ِفـی آِخـِر  َقاِئـُم َتاِسـُعُهْم َیُقـوُم ِبالّدِ
ْ
ـی َصـْدِری َو ال

َ
ـِب َهـَذا َو َوَضـَع َیـَدُه َعل

ْ
ُصل

َماِن«.۱  الّزَ
امام حسـین؟ع؟ می فرماید: مرد اعرابی به محضر رسـول خدا؟ص؟ آمده و 
کرد: ای رسـول خدا؟ص؟ مرا مطلع کن آیا بعد از تو نبی دیگری خواهد  عرض 
یه  آمد؟ »فرمود: نه! من خاتم پیامبران هستم. لکن بعد از من امامانی از ذر
کرد. شـمارش آنان به عدد نقبای بنی  پا خواهند  من هسـتند که عدالت را بر
اسـرائیل اسـت. اولین آنها علی بن ابی طالب؟ع؟ اسـت که امام و جانشـین 
پس از من اسـت. سـپس پیامبر دسـت خود را بر سـینه من گذاشـت و فرمود: 
ُنـه نفـر از امامـان، از نسـل ایـن اسـت و قائـم؟ع؟ نهمیـن نفـر آنـان اسـت و در 

۱.  حبار النوار، ج 36، ص342.



| 60     |     پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع

پای خواهد کرد«.  آخـر الزمـان دیـن را بر
همچنیـن؛ روایتـی کـه پنجمیـن فرزنـد از هفتمیـن فرزنـد پیامبـر؟ص؟ را همان 
قائـم؟ع؟ معرفـی کـرده اسـت نیـز، از همیـن بـاب می باشـد کـه متاسـفانه احمد 
بصری با تقطیع بخش اول اول روایت و بیان بخش آخر آن، سعی در اثبات 

امام سـیزدهم برای شـیعیان را دارد.۱ 
توضیح روایت اینکه؛

؛ در متـن روایـت بـه نـام تمامـی ائمـه؟ع؟ و همچنیـن امام غائب؟ع؟ و 
ً
اوال

یح شـده اسـت، لذا نمی توان به امام سـیزدهمی خارج از  نام پدر ایشـان تصر
این اسـامی قائل شـد. 

مشـابه همیـن روایـت از بیـان ائمـه معصومیـن؟مهع؟ صـادر شـده اسـت کـه 
پنجمیـن از فرزنـدان هفتمیـن امـام را همـان امـام قائـم و غائـب دانسـته اند.2 
کـه سـیزدهمین باشـد  بـه امـام غائبـی  بـر اسـاس ایـن روایـت، نمی تـوان  لـذا 
معتقـد شـد. بنابرایـن، پنجمیـن فرزنـد از هفتمین فرزندان رسـول خدا؟ص؟ امام 

دوازدهـم؟ع؟ خواهـد بـود.

 
َ

َّ َقال  َعِیٍّ مثُ
َ

ْدَفُعَهـا ِإیل
َ
َنا أ

َ
 أ

َ
ـَك ... َفَقـال ـْن َوِصّیُ َ

َ
 َو ِسـْبَطنْیِ ف

ً
ِ َنـِیٍّ َوِصّیـا

ّ
 اهلِل ِإْن ِلـُکل

َ
َماُن َیـا َرُسـول

ْ
 َسـل

َ
؟ع؟ ... َفَقـال  َعـِیٌّ

َ
۱.  َقـال

 اْبِنـِه 
َ

َسـنْیُ  َیْدَفُعَهـا ِإیل ُ َسـنْیِ َو احلْ ُ ِخیـِه احلْ
َ
 أ

َ
َسـُن َیْدَفُعَهـا ِإیل َ َسـِن َو احلْ َ  اْبِنـَك احلْ

َ
ْنـَت َتْدَفُعَهـا ِإیل

َ
ْیـَك َیـا َعـِیُّ َو أ

َ
ْدَفُعَهـا ِإل

َ
َنـا أ

َ
َو أ

ـِدی«. 
ْ
ـاِبِع ِمـْن ُول ـِد الّسَ

ْ
اِمـُس  ِمـْن  ُول َ ... ُفِقـَد الْ َقـامِئِ

ْ
 اْبِنـِه ال

َ
َسـُن َیْدَفـُع ِإیل َ ... َو احلْ َعـِیٍّ

عـی؟ع؟ فرمـود: سـلمان عـرض کـرد یـا رسـول اهلل؟ص؟ بـرای هـر پیامبـری ویص و جانشـنی اسـت. جانشـنی مشـا چـه کـی 
یـل می دهـم و ای عـی! تـو بـه فرزنـدت حسـن و حسـن بـه بـرادرش حسـنی و  اسـت؟... فرمـود: مـن خافـت را بـه عـی تو
یل می دهـد... پنجمنی از فرزندان هفتمـنی از فرزندامن غایب  حسـنی بـه فرزنـدش عـی ... و حسـن بـه فرزنـدش قـامئ؟ع؟ تو

شـد. کفایـة الثـر یف النـص عـی المئـة اإلثـین عشـر، ص۱47.
: ِإَذا 

َ
ُم( َقـال

َ
ـا ُم الّسَ هْیِ

َ
َسـِن ُمـویَس ْبـِن َجْعَفٍر )َعل َ یِب احلْ

َ
، َعـْن َجْعَفـٍر، َعـْن أ ـِد ْبـِن َعـِیٍّ ّمَ َسـِن ْبـِن ِعیـَی َعـْن حُمَ َ 2. َو َعْنـُه َعـِن احلْ

ْمِر ِمْن َغْیَبٍة 
َ ْ
َماِن ِمْن َهـَذا ال  ُبـّدَ ِلَصاِحِب الّزَ

َ
ِلُکـوا ال ـا َفَتْ َحـٌد َعْنَ

َ
ُکـْم أ

ُ
یل  ُیِز

َ
ْدَیاِنُکـْم ال

َ
ـاِبِع َفـاهلَل اهلَل یِف أ ـِد الّسَ

ْ
اِمـُس  ِمـْن  ُول َ ُفِقـَد الْ

َحـّیَ َیْرِجـَع َعْنه. اهلدایـة الکبرى، ص36۱.
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وصیت ظاهره   

یکـی از عالئـم شـناخت وصـی، برخـورداری از وصیـت ظاهـره اسـت. آیـا 
وصیت رسول خدا؟ص؟ در حق ائمه؟ع؟ ظاهره است یا خیر؟

کـه  بـه مـردم، اسـامی ۱2 وصـی،  از وصیـت رسـول خـدا؟ص؟  در بخشـی 
کـه بـه  تمامـی آنـان امـام معصـوم هسـتند شـمارش شـده اسـت. ایـن وصیـت 
در  را  آن  نیـز  قیـس هالـی  بـن  ُسـلیم  و  انجـام شـده  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  خـط 
 در حـق امیرالمومنیـن علـی بـن ابـی طالـب، امـام 

ً
کتابـش آورده اسـت۱، صرفـا

حسـن و امـام حسـین؟ع؟ مصـداق ظاهـره بـوده و در خصـوص سـایر ائمـه 
کـه وصیـت ظاهـره بایسـتی بـرای  معصومیـن؟مهع؟ غیـر ظاهـره می باشـد. چـرا 
مـردم همـان زمـان ظاهـره باشـد کـه آنهـم با شـناخت مصـداق صاحب وصیت 
ین باشـد. عاوه  محقـق می گـردد، نـه بـا شـناختن نامی که کثیرالصدق بر کثیر

 
ُ

 َو َغِضَب َرُسـول
َ

 َما َقال
ُ

ُجل  َذِلَك الّرَ
َ

ُم- َبْعَد َما َقال
َ

ـا ْیِه الّسَ
َ
 َعل

ً
ْعُت َعِلّیا   َسِ

ُ
َماَن َیُقول

ْ
ْعُت َسـل : َسِ

َ
مْیِ ْبِن َقْیٍس، َقال

َ
۱.  َعْن ُسـل

 
َّ

ْ َیِضـل ـْو َکَتَبـُه لَ
َ
ـا ل َکِتـِف ِمَّ

ْ
ْن َیْکُتـَب یِف ال

َ
َراَد أ

َ
ـِذی َکاَن أ

َّ
 اهلِل َعـِن ال

َ
 َرُسـول

ُ
ل

َ
 َنْسـأ

َ
ال

َ
َکِتـَف-: أ

ْ
ْیـِه َو آِلـِه َو َدَفـَع ال

َ
 اهلُل َعل

َّ
اهلِل َصـی

ُم َو َذَهْبَنـا 
َ

ـا ـُم الّسَ هْیِ
َ
َسـنْیُ َعل ُ َسـُن َو احلْ َ َبْیـِت َو َبـیِقَ َعـِیٌّ َو َفاِطَمـُة َو احلْ

ْ
َتِلـْف اْثَنـاِن   َفَسـَکّتُ َحـّیَ ِإَذا َقـاَم َمـْن یِف ال ْ خَیْ َحـٌد َو لَ

َ
أ

ُم: اْجِلُسـوا.
َ

ـا ْیـِه الّسَ
َ
َنـا َعـِیٌّ َعل

َ
 ل

َ
ْقـَداُد، َقـال ِ

ْ
ُبـو َذّرٍ َو امل

َ
َنـا َو َصاِحـِی أ

َ
َنُقـوُم أ

َمـا 
َ
ِخـی، أ

َ
: »َیـا أ

َ
ْیـِه َو آِلـِه َفَقـال

َ
 اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصـی

ُ
ُه َرُسـول

َ
ـُن َنْسـَمُع، َفاْبَتـَدأ ْ

َ
ْیـِه َو آِلـِه َو ن

َ
 اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصـی

َ
 َرُسـول

َ
ل

َ
ْن َیْسـأ

َ
َراَد أ

َ
َفـأ

ُفْرَقـَة 
ْ
ّنَ اهلَل َقـْد َقـَى ال

َ
َهـا ، َو أ

ُ
ّنَ َصاِحَبـُه ِعْجل

َ
ـِة َو أ ّمَ

ُ ْ
ـُه  َسـاِمِرُی  َهـِذِه  ال ّنَ

َ
ِن أ ْخَبـَر

َ
 َفأ

ُ
 َقْبـل

ُ
َتـاِن َجْبَرِئیـل

َ
 َعـُدّوُ اهلِل أ

َ
ْعـَت َمـا َقـال َسِ

ِء 
َ

ْشـِهَد َهـُؤال
ُ
ـَك، َو أ

َ
َکِتـِف ل

ْ
ْکُتَبـُه یِف ال

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ـِذی أ

َّ
ِکَتـاَب ال

ْ
ْکُتـَب َذِلـَك ال

َ
ْن أ

َ
ِن أ َمـَر

َ
ـِی ِمـْن َبْعـِدی، َفأ ّمَ

ُ
 أ

َ
َف َعـی

َ
َو ااِلْخِتـا

ـا. یَت هِبَ
َ
ْیـِه، اْدُع ِلـی ِبَصِحیَفـٍة«. َفـأ

َ
َثـَة َعل

َ
ا

َ
الّث

ْیـِه َو آِلـِه: ِإّنِ 
َ
 اهلُل َعل

َّ
 َصـی

َ
ـُه ِبَیـِدِه. َو َقـال ّطُ ُم خَیُ

َ
ـا ْیـِه الّسَ

َ
 َو َعـِیٌّ َعل

ً
 َرُجـا

ً
ـَداِة ِمـْن َبْعـِدِه َرُجـا ُ

ْ
ـِة ال ِئَّ

َ ْ
ـاَء ال ْسَ

َ
ْیـِه أ

َ
 َعل

َ
ْمـی

َ
َفأ

َّ ِمـْن َبْعِدِهـْم ِتْسـَعٌة ِمـْن  َسـنْیُ مثُ ُ َّ احلْ َسـُن مثُ َ َّ احلْ یِب َطاِلـٍب، مثُ
َ
ـِی َعـِیُّ ْبـُن أ ّمَ

ُ
ِث َو َخِلیَفـِی یِف أ یـِری َو َواِر ِز ِخـی َو َو

َ
ّنَ أ

َ
ْشـِهُدُکْم أ

ُ
أ

. کتـاب سـلمی بـن قیـس اهلـایل، ج 2، ص877. َسـنْیِ ُ ـِد احلْ
ْ
ُول
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بـر آن، جهـت اتمـام حجـت، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـرای بـاری دیگـر در غدیـر خم 
بـه مـردم معرفـی مصداقـی گردیـد. همچنیـن امـام حسـن؟ع؟ هنـگام شـهادت 
امیرالمومنین؟ع؟ به مردم معرفی شـد و مصداق وصی بعد از امام حسـن؟ع؟ 

نیـز بـه هنـگام شهادتشـان معرفـی گردیـد. 
کـرم؟ص؟ نمی توانـد بـه عنـوان وصیـت ظاهره  باایـن وجـود، وصیـت رسـول ا
امامـان  از  کـدام  هـر  بایسـتی  لـذا  گـردد.  محسـوب  ائمـه؟ع؟  سـایر  حـق  در 
کـرم؟ص؟ برای مردم  معصـوم؟ع؟ امـام بعـد از خـود را به اسـتناد وصیت رسـول ا

گذارنـد.  کـرده و سـاح و پرچـم و لـوازم انبیـاء را در نـزد او بـه ودیعـه  معرفـی 
بر این اساس برای اثبات وصایت به دو چیز نیاز است: 

الـف. اثبـات وصایـت و قرابـت بـا رسـول خدا؟ص؟ به واسـطه وصیت آن . ۱
حضـرت چنانچـه در روایت آمده اسـت: 

بـن  علـی  الرضـا  عـن  سـمعت  قـال  ُی   ْیَسـاُبوِر الّنَ َشـاَذاَن  ْبـُن   
ُ

َفْضـل
ْ
ال

َمـاُم ِمـْن َغْیـِر ِجْنـِس  ْن َیُكـوَن اْلِ
َ
 َفِلـَم اَل َیُجـوُز أ

َ
موسـی؟ع؟ ... َفـِإْن َقـال

ـْم 
َ
اَعـِة ل َمـاُم ُمْفَتـَرَض الّطَ َكاَن اْلِ ـا  ّمَ

َ
ـُه ل

َ
ّن

َ
ـٍل ِمْنَهـا أ

َ
 ِلِعل

َ
ُسـوِل؟ع؟ ِقیـل الّرَ

َقَراَبـُة 
ْ
ال ِهـَی  َو  َغْیـِرِه  ِمـْن  ِبَهـا  ـُز  َیَتَمّیَ َو  ْیـِه 

َ
َعل  

ُّ
َتـُدل ـٍة 

َ
ل َداَل ِمـْن   

ٌ
ُبـّد َیُكـْن 

َغْیـِرِه«.۱ ِمـْن  ِلُیْعـَرَف  اِهـَرُة 
َ

الّظ ـُة  َوِصّیَ
ْ
ال َو  َمْشـُهوَرُة 

ْ
ال

کـرم؟ص؟  کـه چـرا نبایـد امـام از غیـر جنس)نسـل( پیامبـر ا گفتـه شـود  گـر  ا
باشـد چـه بایـد گفـت؟ گفتـه می شـود بـه خاطـر چنـد دلیـل: یکـی از آنهـا ایـن 
گـر امـام مفتـرض الطاعه باشـد، چاره ای ندارد که بـرای خود دلیلی  اسـت کـه ا
کنـد. آن  بـر امامتـش داللـت  کـرده و  تـا او را از دیگـران متمایـز  داشـته باشـد 

۱.  حبار النوار، ج 6، ص58.
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یشـاوندی مشـهور و وصیـت ظاهـره باشـد تـا از دیگـری باز  دالیـل می توانـد خو
شـناخته شـود.

وصیت ظاهره برای تعیین مصداق وصی:. 2
وصیت ظاهره به دو حالت ممکن است صورت بپذیرد:

الـف( اینکـه نوشـته ای از جانـب امـام قبلـی بـه امـام بعـدی داده شـود تـا بـه 
واسطه آن مصداق وصی برای مردم آشکار گردد. چنانچه در روایت آمده است: 
ُحَسـْیَن ْبـَن 

ْ
  »ِإّنَ ال

ُ
َبـا َجْعَفـٍر؟ع؟ َیُقـول

َ
 َسـِمْعُت أ

َ
وِد َقـال َجـاُر

ْ
ِبـی ال

َ
َعـْن أ

اْبَنـَة  َفاِطَمـَة  ى  ُكْبـَر
ْ
ال اْبَنَتـُه  َدَعـا  َحَضـَرُه  ـِذی 

َّ
ال َحَضـَرُه  ـا  ّمَ

َ
ل ؟ع؟  َعِلـّیٍ

ْبـُن  َعِلـّیُ  َكاَن  َو  َظاِهـَرًة  ـًة  َوِصّیَ َو   
ً
ُفوفـا

ْ
َمل  

ً
ِكَتابـا ْیَهـا 

َ
ِإل َفَدَفـَع  ُحَسـْیِن 

ْ
ال

ِكَتـاَب 
ْ
ِبـِه َفَدَفَعـْت َفاِطَمـُة ال  ِلَمـا 

َ
ِإاّل ْوَن  َیـَر  َمَعُهـْم اَل 

ً
ُحَسـْیِن َمْبُطونـا

ْ
ال

ْیَنـا«.۱
َ
ِإل اِل  َو  ِكَتـاُب 

ْ
ال َذِلـَك  ُثـّمَ َصـاَر  ُحَسـْیِن 

ْ
ال ْبـِن  َعِلـّیِ  ـی 

َ
ِإل

امام باقر؟ع؟ فرمود: هنگامی که لحظه شهادت امام حسین؟ع؟ فرا 
رسید، دختر بزرگش، فاطمه را فراخواند و کتاب ملفوف)عهدالنبی( 
و وصیـت آشـکارش را بـه او داد در حالیکـه علـی بـن حسـین؟ع؟ 
از بیمـاری دل درد رنـج می بـرد. لـذا فاطمـه کتاب)ودیعـه پـدر( را به 
امام سـجاد؟ع؟ داد. سـپس به خدا قسـم که این کتاب به دسـت 

ما رسید. 

 اهلل علهیم، ج ۱، ص۱63.
ّ

۱.  بصائر الدرجات یف فضائل آل حمّمد صی
ـه کان فیـه السـرار الـی الینبغـی أن یّطلـع علهیـا املخالفـون بـل غیـر أهل البیت علهیم السـام 

ّ
 ... لعل

ً
 ملفوفـا

ً
توضیـح کایف: کتابـا

 کتـب فیـه أّنـه و صّیـه و هـو أویل بامـور مـن غیـره، و باجلملـة ماالینبغـی سـتره، بـل یـب إظهـاره للنـاس 
ً
و وصّیـة ظاهـرة أی کتابـا

لیعـرف شـیعته هبـذه العامة إمامتـه. کایف، ج 2، ص۱8.
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ب( امـام قبلـی امـام بعـدی را بـا نـص آشـکار و روشـن بـرای مـردم معرفـی 
کنـد. لـذا شـیخ مفیـد در بـاب معرفـی امـام بعـد از امـام باقـر؟ع؟ آورده اسـت: 
ُحَسـْیِن؟ع؟ ِمـْن َبْیـِن 

ْ
ـِد ْبـِن َعِلـّیِ ْبـِن ال ـاِدُق َجْعَفـُر ْبـُن ُمَحّمَ َكاَن الّصَ »َو 

ـی  َو َوّصَ َبْعـِدِه ...  ِمـْن  َماَمـِة  ِباْلِ َقاِئـَم 
ْ
ال َو  ـُه  َو َوِصّیَ ِبیـِه 

َ
أ ِإْخَوِتـِه َخِلیَفـَة 

۱.»
ً
 َجِلّیـا

ً
َماَمـِة َنّصـا ْیـِه ِباْلِ

َ
ـًة َظاِهـَرًة َو َنـّصَ َعل ُبـو َجْعَفـٍر؟ع؟ َوِصّیَ

َ
ْیـِه أ

َ
ِإل

و امـام صـادق؟ع؟ در بیـن برادرانـش، خلیفـه و وصـی و قائـم بـه 
ایشـان وصیـت  بـه  باقـر؟ع؟  امـام  بـود. و  پـدرش  از  امامـت پـس 

یـح آشـکاری نمـود.   کـرده و بـه امامتـش تصر آشـکار 
در ایـن نـوع از وصیـت، بایسـتی امـام قبلـی امام بعدی را نام برده و نشـان 

داده و بـر امامتـش شـهادت دهـد. به عنوان نمونه: 
ـی َقـْد  ـُت ِفـَداَك ِإّنِ

ْ
ِبـی ِإْبَراِهیـَم؟ع؟ ُجِعل

َ
ـُت أِل

ْ
: ُقل

َ
ـّیِ َقـال ّقِ  َعـْن َداُوَد الّرَ

َحَسـِن ؟ع؟ 
ْ
ِبـی  ال

َ
ـی  اْبِنـِه  أ

َ
َشـاَر ِإل

َ
 َفأ

َ
ـاِر َقـال ی َفُخـْذ ِبَیـِدی ِمـَن الّنَ َكِبـَر ِسـّنِ
 َهـَذا َصاِحُبُكـْم ِمـْن َبْعـِدی«.2

َ
َفَقـال

یـد: بـه امـام کاظم؟ع؟ عرض کردم؛ فدایت شـوم،  داود رقـی می گو
سـن مـن رو بـه پیـری رفتـه اسـت، دسـتم را بگیـر و از آتـش نجاتـم 
بـده. امـام؟ع؟ بـه فرزندش علی؟ع؟ اشـاره کـرده و فرمود: این بعد 

از من صاحب شـما اسـت. 
 

َ
ُفَضْیـِل َقـال

ْ
ـِد ْبـِن ال ـِد ْبـِن َعِلـّیٍ َعـْن ُمَحّمَ ْحَمـُد ْبـُن ِمْهـَراَن َعـْن ُمَحّمَ

َ
 أ

: َبَعَث 
َ

ِبـی َطاِلـٍب؟ع؟ َقـال
َ
ـِد َجْعَفـِر ْبـِن أ

ْ
ـُه ِمـْن ُول ّمُ

ُ
َكاَنـْت أ وِمـّیُ َو  َمْخُز

ْ
ال

۱.  کشف الغمة یف معرفة المئة، ج2، ص۱66.
2.  الکایف، ج ۱، ص3۱2.
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وَن ِلـَم َدَعْوُتُكْم   َتْدُر
َ
َنا أ

َ
 ل

َ
َحَسـِن ُموَسـی؟ع؟ َفَجَمَعَنـا ُثّمَ َقـال

ْ
ُبـو ال

َ
ْیَنـا أ

َ
ِإل

ْمـِری َو َخِلیَفِتـی 
َ
ـُم ِبأ َقّیِ

ْ
ـی َو ال َن  اْبِنـی  َهـَذا َوِصّیِ

َ
 اْشـَهُدوا أ

َ
َنـا اَل َفَقـال

ْ
َفُقل

َبْعـِدی«.۱ ِمْن 
ید: امام موسـی کاظم؟ع؟ به نزد ما آمده و همه ما را جمع  مخزومی می گو
کـرد. سـپس فرمـود: آیـا می دانیـد کـه چـرا شـما را جمـع کـرده ام؟ عـرض کردیـم 
خیـر. فرمـود: شـاهد باشـید کـه ایـن فرزنـدم؛ وصـی و قیـام کننـده بـه امـر مـن و 

خلیفـه بعـد از من اسـت.
َعـِن  َصْفـَواَن  َعـْن  ـاِر  َجّبَ

ْ
ال َعْبـِد  ْبـِن  ـِد  ُمَحّمَ َعـْن  یـَس  ِإْدِر ْبـُن  ْحَمـُد 

َ
أ  

َبـا 
َ
أ اِل؟ع؟  َعْبـِد  ُبـو 

َ
أ َدَعـا   :

َ
َقـال َخاِلـٍد  ْبـِن  ْیَماَن 

َ
ُسـل َعـْن  ُمْسـَكاَن  اْبـِن 

اِل  َو  َفُهـَو  ِبَهـَذا  ْیُكـْم  
َ
َعل َنـا 

َ
ل  

َ
َفَقـال ِعْنـَدُه  َنْحـُن  َو   

ً
َیْومـا َحَسـِن؟ع؟ 

ْ
ال

َبْعـِدی«.2 َصاِحُبُكـْم 
موسـی  فرزنـدش  صـادق؟ع؟  امـام  روزی  یـد:  می گو خالـد  بـن  سـلیمان 
کاظـم؟ع؟ را فراخوانـد در حالیکـه مـا در محضـر ایشـان بودیـم. پـس بـه مـا 
فرمـود: بـر شـما بـاد پیـروی از ایـن. پـس بـه خدا قسـم که او صاحب شـما بعد 

از مـن اسـت.
ـٍد  ُكوِفـّیِ َعـْن َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ

ْ
ـٍد ال ـٍد َعـْن َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ  َعِلـّیُ ْبـُن ُمَحّمَ

 َهـَذا 
َ

ـٍد اْبَنـُه َو َقـال ُبـو ُمَحّمَ
َ
َراِنـی أ

َ
: أ

َ
ّیِ َقـال ْهـَواِز

َ
و اأْل َمْكُفـوِف َعـْن َعْمـٍر

ْ
ال

َصاِحُبُكـْم  ِمـْن  َبْعِدی« .3

۱.  مهان، ج ۱، ص3۱2.

2.  مهان، ج ۱، ص3۱0.
3.  مهان، ص328.
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ید: امام حسن عسگری؟ع؟ فرزندش)حجت  عمرو اهوازی می گو
بـن الحسـن؟ع؟( را بـه مـا نشـان داد و فرمـود: ایـن صاحـب شـما 

بعـد از من اسـت.
 بـه تعییـن مصـداق توسـط امـام قبلـی 

ً
نتیجـه اینکـه وصیـت ظاهـره صرفـا

محقـق می گـردد و چنانچـه احمـد الحسـن بصـری بخواهـد خـودش را وصـی 
یح و تعییـن کننده ای  رسـول گرامـی اسـام؟ص؟ معرفـی کنـد، بایسـتی نص صر
یـم. البته این  از جانـب امـام قبلـی ارائـه دهـد تـا حقانیـت او را بـه عنوان بپذیر
مسـاله بسـتگی بـه پذیـرش پیـش فرضـی باطـل بـا عنـوان ۱3 وصـی یـا بیشـتر 

دارد. 
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جعل سالح و پرچم رسول خدا؟ص؟   

یکی از راه های شـناخت امام، برخورداری از سـالح و پرچم رسـول اکرم؟ص؟ 
و همچنیـن لـوازم انبیـاء می باشـد. آیـا ممکن اسـت این لوازم توسـط عده ای 

جعل شده و به واسطه آن خود را امام معرفی کنند؟ 

یکی از نشـانه های قطعی شـناخت امام؟ع؟، به همراه داشـتن لوازم مذکور 
اسـت، اما جهت پاسـخ به این سـئوال بایسـتی به نکاتی اشـاره کرد:

؛ برخورداری از این لوازم، شرط الزم بوده و شرط کافی برای شناخت 
ً
اوال

امـام؟ع؟ نمی باشـد، لـذا سـایر مـوارد مذکـور در روایـات نیـز، جهـت شـناخت 
امـام؟ع؟ مـورد توجه قـرار می گیرد.

کـه بـه هیـچ وجـه امـکان  ؛ ایـن لـوازم دارای شـاخصه هایی هسـتند 
ً
ثانیـا

کـه بـه آنهـا اشـاره می گـردد: َجعـل و بـدل سـازی ندارنـد 

ظهـور  از  بعـد  روایـات،  در  مذکـور  لـوازم  سـایر  و  پرچـم  و  سـاح  الـف. 
امـام؟ع؟ ارائـه خواهـد شـد، لـذا قبـل از ظهـور حضـرت هـر نـوع نشـانه ای بـه 
عنـوان سـاح و غیـره مـورد قبـول نمی باشـد. چنانچـه امام صـادق؟ع؟ فرمود:
ـَة ِبُتـَراِث َرُسـوِل اِل؟ص؟ 

َ
ـی َمّك

َ
َمِدیَنـِة ِإل

ْ
ْمـِر ِمـَن ال

َ
»َخـَرَج  َصاِحـُب  َهـَذا اأْل

 َسـْیُف َرُسـوِل اِل َو ِدْرُعـُه َو ِعَماَمُتـُه 
َ

ـُت َمـا ُتـَراُث َرُسـوِل اِل؟ص؟ َقـال
ْ
َفُقل

َفُیْخـِرَج  ـَة 
َ

َمّك  
َ

َیْنـِزل ـی  َحّتَ َسـْرُجُه  َو  اَلَمُتـُه   َو  َراَیُتـُه  َو  َقِضیُبـُه  َو  ُبـْرُدُه  َو 
ِعَماَمـَة َو 

ْ
ُبـْرَدَة َو ال

ْ
اَیـَة َو ال ْرَع َو َیْنُشـَر الّرَ َبـَس الـّدِ

ْ
ـْیَف ِمـْن ِغْمـِدِه َو َیل الّسَ
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۱
ِذَن اَل ِفـی ُظُهـوِرِه«.

ْ
َقِضیـَب ِبَیـِدِه َو َیْسـَتأ

ْ
 ال

َ
َیَتَنـاَول

در  می کنـد  حرکـت  مکـه  سـوی  بـه  مدینـه  از  امـر  ایـن  صاحـب 
حالـی کـه میـراث پیامبـر؟ص؟ را بـه همـراه دارد. گفتـم میراث رسـول 
خدا؟ص؟ چیسـت؟ فرمود: شمشـیر رسـول خدا؟ص؟ اسـت و زره او 
و عمامـه او و عبـا او و چـوب دسـتی او و پرچـم او و جوشـن او و 
یـن سـوارى او. چـون بـه مکـه فـرود آیـد تیـغ را از غافـش بیـرون  ز
آورد و زره را بپوشـد و پرچـم را برافـرازد و عبـا و عمامـه را بپوشـد 
گیـرد و از خداونـد اجـازه ظهـور خواهـد. و چـوب دسـتی را بکـف 

ب. امـام عصـر؟ع؟ پـس از نـدای آسـمانی ظهـور، اعـام ظهـور خواهنـد 
کـرد، بنابرایـن یکـی دیگـر از نشـانه های پذیـرش سـاح و سـایر لـوازم، شـنیدن 
صـدای آسـمانی ظهـور اسـت. ایـن ندایی اسـت کـه هیچ جایی برای شـک و 

شـبهه باقـی نخواهـد گذاشـت. بطـوری کـه امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: 
ْفـُس  الّنَ َو  ُحُه 

َ
َو ِسـل َراَیُتـُه  َو  َنِبـّیِ اِل؟ص؟  ْیُكـْم َعْهـُد 

َ
 َعل

ْ
ـْم ُیْشـِكل

َ
»َفل

ْیُكـُم  
َ
  َعل

ُ
 ُیْشـِكل

َ
ْیُكـْم َهـَذا َفـل

َ
 َعل

َ
ْشـَكل

َ
ُحَسـْیِن َفـِإْن أ

ْ
ـِد ال

ْ
ـُة ِمـْن ُول ِكّیَ الّزَ

ْمـِرِه«.2 
َ
ـَماِء ِباْسـِمِه َو أ ـْوُت  ِمـَن الّسَ الّصَ

ایجـاد شـبهه نمی کنـد بـرای شـما عهـد رسـول خـدا؟ص؟ و پرچـم و 
سـاح او و نفس الزکیه ای که از فرزندان امام حسـین؟ع؟ اسـت. 
کـه از آسـمان  کـرد، صوتـی  گـر همیـن مـوارد نیـز ایجـاد شـبهه  پـس ا

۱.  الغیبة للنعمان، ص270.
2.  حبار، ج 52، ص223.
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بـه اسـم و امـر امـام مهـدی؟ع؟ برخاسـته می شـود ایجـاد شـک و 
شـبهه نمی کنـد. 

کنـار خانـه خـدا بـه مـردم ارائـه  ج. حضـرت حجـت؟ع؟ ایـن لـوازم را در 
خواهنـد نمـود، لـذا ارائـه لـوازم مذکـور در هر جایی غیـر از کنار خانه خدا مورد 

پذیـرش نیسـت. چنانچـه امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: 
ِعشـاِء َمَعـُه راَیـُة َرُسـوِل اِل؟ص؟ َو َقِمیُصُه 

ْ
َمْهـِدّیُ ِبَمكـَة ِعْنـَد ال

ْ
»َیْظَهـُر ال

َوَسـْیُفُه َوَعلمـاٌت َو ُنـوٌر َو بیـاٌن«.۱ 
کـه  حالـی  در  مکـه  در  عشـا  نمـاز  هنـگام  موعـود؟جع؟  مهـدی 
پرچـم رسـول اهلل بـر دسـت و پیراهـن او را در بـدن و شمشـیر وی 
را بـا خـود دارد، ظهـور می کنـد و بـا او نشـانه ها و نورانیـت و بیـان 

یـژه ای اسـت.  و

یژگی اعجاز آمیز بوده و هر کدام از آنها توان انجام  د. لوازم مذکور دارای و
امـر خاصـی را دارنـد. در روایتـی دیگـر آمده اسـت که فـرق بین مدعی دروغین 
و راسـتین در برخورداری از لوازم رسـول خدا؟ص؟ اسـت و فرق بین این لوازم 

با سـایر لوازم ها در اعجاز آمیز بودن آن لوازم اسـت:
ید: عده ای از بزرگان خراسان به خانه  موسی بن عطیه نیشابوری می گو
ید و از جانشین و خلیفه  یم شما به مدینه برو گفتند: دوست دار من آمدند و 
به  پس  کنیم.  پیروی  ایشان  از  امرمان  در  تا  کنید  پرسوجو  رسول خدا؟ص؟ 

۱.  روضة الکایف، ج 2، ص ۱45.
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کسی  که خداوند چه  تحقیق امام باقر؟ع؟ از دنیا رفته است و ما نمی دانیم 
را از آل رسول؟ص؟ و فرزندان علی و فاطمه؟ع؟ را نصب فرموده است. پس 
ید  بیاور برای ما خبر  که  گفتند  نقره دادند و  و  از طا  به ما صد هزار درهم 
و امام را بر ما بشناسانید. پس از او شمشیر ذوالفقار و چوب دستی رسول 
که در آن اسامی ائمه؟ع؟ از فرزندان علی  خدا؟ص؟، عبا و خاتم و آن لوحی 
باشد  آنکه  هر  نزد  اینها  همانا  کنید.  را طلب  است  ثبت شده  فاطمه؟ع؟  و 
برداشتیم و و به  را  یل دهید. ما سکه ها  او تحو به  را  اموال  و  امام است  او 
سوی مدینه رفتیم و در مسجد رسول خدا؟ص؟ ساکن شده و دو رکعت نماز 
ید بن علی  گفتند: ز از قائم در امور و خلیفه مسلمین پرسیدیم.  خواندیم. 
کردیم و در  ید را  و برادر زاده اش جعفربن محمد؟ع؟ پس ابتدا قصد خانه ز
مسجدش او را دیدیم و به او سام کردیم و جواب داد. گفت از کجا آمدید؟ 
کنیم.  گفتیم از خراسان آمدیم تا امامان را بشناسیم و از او در امرمان پیروی 
ید. با ما همراه شد تا به خانه اش وارد شدیم. برای ما طعامی  گفت بلند شو
ذوالفقار  شمشیر  می خواهیم  گفتیم  می خواهید؟  چه  گفت  خوردیم.  و  آورد 
اسامی  آن  در  که  لوحی  آن  و  و خاتم  عبا  رسول خدا؟ص؟،  و چوب دستی 
ائمه؟ع؟ ثبت شده است را ببینیم. همانا اینها نمی باشد مگر در نزد امام؟ع؟. 
کنیزش را خواند تا جعبه ای آوردو از داخل آن شمشیری با غاف قرمز خارج 
گفت این ذوالفقار است و چوب  که در قبضه آن پارچه سبز رنگ بود.  کرد 
کرد اما لوحی که در  دستی و نیزه ای با دسته نقره ای و انگشتر و عبائی خارج 

آن اسامی ائمه؟ع؟ ثبت شده است را نداشت. 
ید تـا بـه سـوی  گفـت بلنـد شـو ابولبابـه بـا دیـدن ایـن صحنـه بلنـد شـد و 
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یـم. مـا را بـه او نیـازی نیسـت.  موالیمـان برو
پس به نزد امام جعفر بن محمد؟ع؟ رفتیم... فرمود: ای موسی بن عطیه 
نیشابوری، ای ابی لبابه و ای طهمان و ای مسافران سرزمین خراسان پیش 
بیایید... سپس با دستش به نگین انگشتر خود اشاره کرد و نگین جدا شد. 
که ذخائرش را به ولی و نائبش ودیعه داد  فرمود: پاک و منزه است خدایی 
تا مخلوق او قدرتش را ببینند... سپس از وسط انگشتر برای ما عبا و چوب 
دستی و لوحی که در آن اسامی ائمه؟ع؟ ثبت شده است را خارج کرد... «.۱ 

۱.  عـن احلسـن بن]عـی بـن [ فّضـال، قـال: قـال مـویس بـن عطّیـة النیشـابوری: اجتمـع و فـد خراسـان مـن أقطارهـا ]کبارهـا[  
و علماهئـا، و قصـدوا داری، و اجتمـع علمـاء الشـیعة و اختـاروا إیّل أبـا لبابـة و طهمـان و مجاعـة شـّی، و قالـوا بأمجعهـم: رضینـا 
ـده أمرنـا، فقـد ذکـر أّن باقـر العلـم قـد مـى، و ال نـدری مـن نصبـه  اهلل 

ّ
بکـم أن تـردوا املدینـة، فتسـألوا عـن املسـتخلف فهیـا لنقل

بعـده مـن آل الرسـول مـن ولـد عـی و فاطمـة- صلـوات اهلل علهیـم أمجعـنی- و دفعـوا إلینـا مائـة ألـف درهـم ذهبا و فّضـة، و قالوا: 
لتأتونـا بالبـر و تعّرفونـا اإلمـام فتطالبـوه بسـیف ذی الفقـار و القضیـب و البـردة و الـامت و اللـوح الـذی فیـه تثبیـت الّئـة مـن 
موا إلیـه املـال. فحملنـا و جتّهزنـا إیل املدینـة و 

ّ
 عنـد إمـام، مفـن وجـدمت ذلـك عنـده  فسـل

ّ
ولـد عـی و فاطمـة، و إن ذلـك ال یکـون إال

ینـا رکعتـنی، و سـألنا: مـن القـامئ یف امـور  النـاس، و املسـتخلف فهیا؟ فقالوا 
ّ
 اهلل علیـه و آلـه- فصل

ّ
حللنـا مبسـجد الرسـول- صـی

منا علیـه، فـرّد علینـا السـام و قـال: مـن أیـن 
ّ
یـدا یف مسـجده، و سـل یـد بـن عـی، و ابـن أخیـه جعفـر بـن حممـد، فقصدنـا ز لنـا: ز

ـده  امورنـا. فقـال: قومـوا، و مـى بـنی أیدینـا حـی دخـل داره، 
ّ
أقبلـم؟ قلنـا: أقبلنـا مـن أرض خراسـان لنعـرف إمامنـا، و مـن نقل

ینا ذا الفقار و البردة  و الـامت و القضیب و اللوح الذی فیه  یـد أن تر یـدون؟ فقلنـا لـه: نر کلنـا، مّث قـال: مـا تر فأخـرج إلینـا طعامـا، فأ
یـة لـه، فأخرجـت إلیـه سـفطا، و اسـتخرج   عنـد إمام.]قـال:[  فدعـا جبار

ّ
تثبیـت الّئـة- علهیـم السـام- فـإّن ذلـك ال یکـون إال

منـه سـیفا یف أدمی أمحـر، علیـه سـجف أخضـر، فقـال: هـذا ذو الفقـار، و أخـرج إلینـا قضیبـا و درعا مبدرج   من فّضة، و اسـتخرج منه 
خامتـا و بـردا و ل خیـرج اللـوح الـذی فیـه تثبیـت الّئـة- علهیـم السـام- فقـام أبـو لبابـة مـن عنـده و قـال: قومـوا بنـا حـی نرجـع 
ید جعفـر بن حممد- علهیما السـام- فقیل  إیل موالنـا غـدا فنسـتویف  مـا نتـاج إلیـه، و نوّفیـه مـا عندنـا و معنـا. )قـال:(  مفضینـا نر
 سـاعة حـی أقبـل و قـال: یـا مـویس بـن عطّیـة النیسـابوری، و یـا أبـا لبابة، و یـا طهمان، 

ّ
لنـا: إّنـه مـى إیل حائـط لـه، مفـا لبثنـا إال

و یـا أهّیـا الوافـدون مـن أرض خراسـان إیّل، فأقبلـوا.... قـال: مّث أومـأ بیـده إیل فـّص خامت فقلعه، فقال : سـبحان اهلل   الذی أودع 
هیـم قدرتـه،... مّث أخـرج لنـا مـن وسـط الـامت البـردة و القضیـب و اللـوح الـذی فیـه  الذخائـر ولّیـه و النائـب عنـه یف خلیقتـه لیر
تثبیـت الّئـة؟ع؟. الثاقـب یف املناقـب؛ ص4۱۹. مدینـة معاجـز المئـة اإلثـین عشـر و دالئـل احلجـج عـی البشـر، ج6 ، ص۹۹.
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سالح و علم رسول خدا؟ص؟   

بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از نشـانه های مخصـوص وصایـت، برخـورداری از 
سـالح رسـول خـدا؟ص؟ اسـت، احمدالحسـن آن را بـه علـم رسـول خـدا؟ص؟ 
تعبیـر کـرده و از ایـن رهگـذر خـودش را صاحـب سـالح رسـول اسـالم؟ص؟ 

معرفی می کند. پاسخ چیست؟

گـر هـم معنای سـاح رسـول خـدا؟ص؟ همان   در پاسـخ گفتـه می شـود؛ ا
ً
اوال

یـل چیـزی را از احمدالحسـن ثابـت  علـم آن حضـرت باشـد، بازهـم ایـن تأو
یرا وجود تناقضات و اشـکاالت علمی بیشـمار در کتاب های احمد  نمی کند ز
کـی از ایـن اسـت کـه علـم او در حـد یـک طلبـه سـطح یـک حوزه  بصـری، حا

کرم؟ص؟.  هـم نمی باشـد، چـه برسـد بـه علم رسـول ا
کـرم؟ص؟ دو چیـز  ؛ بـه شـهادت روایـات متواتـر، علـم و سـاح رسـول ا

ً
ثانیـا

جـدا از هـم هسـتند کـه بایسـتی هـر امامـی از آن دو برخـوردار باشـد. به عنوان 
نمونـه در روایتـی آمـده اسـت:

َعِلـّیٍ  ْبـِن  َحَسـِن 
ْ
ال َعـِن  ـٍد،  ُمَحّمَ ْبـِن  ـی 

َّ
ُمَعل َعـْن  ـٍد،  ُمَحّمَ ْبـُن  ُحَسـْیُن 

ْ
ال

 :
َ

، َقال ِعْجِلّیِ
ْ
ْیـٍد ال َذْیَنَة ، َعْن ُبَر

ُ
ْحَمـَد ْبـِن َعاِئٍذ، َعِن اْبـِن أ

َ
ـاِء، َعـْن أ

َ
َوّش

ْ
ال

ـْم  
ُ
ُرك

ُ
م

ْ

أ
َ
 ی

َ
ـه

َّ
 الل

َّ
ْكـُرُه  : ِإن ُم َعـْن َقـْوِل اِل َعـّزَ ِذ

َ
ـل ْیـِه الّسَ

َ
َبـا َجْعَفـٍر َعل

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
َسـأ

ـوا 
ُ

م
ُ

ك
ْ

ح
َ
ت  

ْ
ن

َ

أ ـاِس 
َّ
الن  

َ
ـن

ْ
ی

َ
ب ـْم 

ُ
ت

ْ
م

َ
ك

َ
ِإذا ح َو  ِلهـا 

ْ
ه

َ

أ ِإلـی   مانـاِت 
َ
أ

ْ
ال وا 

ُّ
د

َ
ـؤ

ُ
ت  

ْ
ن

َ

أ

ـِذی  َبْعـَدُه 
َّ
َمـاِم  ال ـی  اْلِ

َ
  ِإل

ُ
ل ّوَ

َ
َی اأْل ْن ُیـَؤّدِ

َ
اَنـا َعنـی ، أ   : »ِإّیَ

َ
ِل. َقـال ْ

ـد
َ

ع
ْ
ِبال
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ح «.۱ 
َ

ـل ـَم َو الّسِ
ْ
ِعل

ْ
ُكُتـَب َو ال

ْ
ال

 
َ

ـه
َّ
الل  

َّ
ِإن آیـه  بـاره  در  امـام صـادق؟ع؟  از  یـد  می گو یـد عجلـی  بر

 
ْ

ن

َ

أ ـاِس 
َّ
الن  

َ
ـن

ْ
ی

َ
ب ـْم 

ُ
ت

ْ
م

َ
ك

َ
ح ِإذا  َو  ِلهـا 

ْ
ه

َ

أ ِإلـی   مانـاِت 
َ
أ

ْ
ال وا 

ُّ
د

َ
ـؤ

ُ
ت  

ْ
ن

َ

أ ـْم  
ُ

ُرك
ُ

م

ْ

أ
َ
ی

اول  امـام  اینکـه  یعنـی  فرمـود:  کـردم.  سـئوال   ِل ْ
ـد

َ
ع

ْ
ِبال ـوا 

ُ
م

ُ
ك

ْ
ح

َ
ت

دهـد. یـل  تحو از خـودش  بعـد  امـام  بـه  را  و سـاح  علـم  و  کتاب هـا 
همچنین باید دانسـت که سـاح به عنوان یک شـیء معرفی شـده اسـت 
کـه در صندوقچـه نگهـداری می شـده و ایـن بـا ماهیـت علـم سـازگار نیسـت. 

چنانچـه در روایـت آمـده اسـت: 
 

َ
َوَفـاُة َقْبل

ْ
ُحَسـْیِن؟ع؟ ال

ْ
ـا َحَضـَر َعِلّیَ ْبَن ال ّمَ

َ
: »ل

َ
ِبـی َجْعَفـٍر؟ع؟ َقـال

َ
َعـْن أ

ُح 
َ

ْنـُدوِق  ِسـل َكاَن  ِفـی  الّصُ َو   ِعْنـَدُه... 
ً
ْو ُصْنُدوقـا

َ
أ  

ً
ْخـَرَج َسـَفطا

َ
أ َذِلـَك 

ُكُتُبـُه«.2   َرُسـوِل اِل؟ص؟ َو 
بـن  علـی  امـام  وفات)شـهادت(  از  قبـل  فرمـود:  باقـر؟ع؟  امـام 
حسـین؟ع؟، جعبـه ای را خـارج کـرد... و در آن صنـدوق سـاح و 

بـود.  خـدا؟ص؟  رسـول  کتاب هـای 
همچنیـن روایتـی کـه سـاح را بـه تابـوت بنی اسـرائیل تشـبیه کرده اسـت، 
آن را نشـانه برخـورداری از عـام دانسـته اند نـه اینکـه سـاح همـان علـم بـوده 

باشد. 
َمـا 

َ
  »ِإّن

ُ
َبـا َعْبـِد اِل؟ع؟ َیُقـول

َ
 َسـِمْعُت أ

َ
ِبـی َیْعُفـوٍر َقـال

َ
َعـْن َعْبـِد اِل ْبـِن أ

اُبـوُت    َحْیُثَمـا َداَر الّتَ
َ

اُبـوِت ِفـی َبِنـی ِإْسـَراِئیل  الّتَ
ُ

ِح ِفیَنـا َمَثـل
َ

ـل  الّسِ
ُ

َمَثـل

۱.  مهان، ج ۱، ص688.
2.  الکایف، ج ۱، ص305.
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ـُم«.۱
ْ
ِعل

ْ
ُح ِفیَنـا َداَر ال

َ
ـل ْیَنَمـا َداَر الّسِ

َ
ـُك َفأ

ْ
ُمل

ْ
َداَر ال

اسـرائیل  بنـی  نـزد  در  تابـوت  مثـل  مـا  نـزد  در  مثـل سـاح  همانـا 
کجـا تابـوت قـرار داشـت، ُملـک نیـز  کـه هـر هـر  اسـت. بـه طـوری 
کـه سـاح آنجـا باشـد، علـم نیـز همانجاسـت. آنجـا بـود و هـر جـا 

نتیجـه اینکـه سـاح رسـول خـدا؟ص؟ بـا علـم ایشـان دو چیـز متفـاوت و 
گانه اسـت. اما باید مد نظر باشـد که سـاح نشـانه علم اسـت، لذا کسی  جدا

کـه سـاح نـزد او باشـد داللـت بـر برخـورداری از علـم رسـول خـدا؟ص؟ دارد.

۱.  مهان، ج ۱، ص238.
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انحصار علم رسول خدا؟ص؟   

احمـد الحسـن بـا نقـل حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟، که فرمـود: »... َیـا ُیوُنُس 
َع  ـْر

َ
وِتیَنـا ش

ُ
َنـاُه ، َو أ

ْ
ـا َوِرث

َ
ِإّن

َ
ْهـَل اْلَبْیـِت، ف

َ
ِعْنَدَنـا أ

َ
ِحیـَح ف َرْدَت اْلِعْلـَم الّصَ

َ
ا أ

َ
ِإذ

ْصـَل اْلِخَطـاِب...«. علـم را مختـص اهـل بیـت؟مهع؟ معرفـی 
َ

اْلِحْکَمـِة َو ف
کـرده و آن را منحصـر بـه 12 امـام نمی دانـد، لـذا از ایـن رهگـذر مهدییـن را 
داخـل در اهـل بیـت و شایسـته امامـت و علـم دانسـته و خـود را نیـز داخـل در 

آنها و صاحب علم می داند. پاسخ این ادعا چیست؟

ایـن روایـت از جانـب احمـد بصـری مورد تقطیع قـرار گرفته و بخش مهم و 
یح روایت را نقل نکرده است. در اصل حدیث علم پیامبر؟ص؟ بر ۱2 امام  صر
معصـوم از اهل بیـت؟مهع؟ حصـر شـده و تمامـی اهل بیـت؟مهع؟ از نسـل رسـول 

خدا؟ص؟ را سـزاوار علم ایشـان نمی داند. در روایت آمده اسـت:
َثِني 

َ
: َحّد

َ
وُن ْبُن ُموَسـی، َقـال َثَنـا َهاُر

َ
: َحّد

َ
ُحَسـْیِن ، َقـال

ْ
َوى َعِلـّيُ ْبـُن ال َر

، َعـْن ُعَمـَر ْبـِن َعِلّيٍ  ّيِ ِحْمَیـِر
ْ
ـاٍم  ، َعـْن َعْبـِد اِل ْبـِن َجْعَفـٍر ال ـُد ْبـُن َهّمَ ُمَحّمَ

ُت 
ْ
 َدَخل

َ
، َعـْن ُیوُنـَس ْبِن َظْبَیاَن، َقـال ـّيِ ّقِ َكِثیـٍر الّرَ ، َعـْن َداُوَد ْبـِن  َعْبـِدّيِ

ْ
ال

َرْدَت 
َ
: »َیـا ُیوُنـُس ِإَذا أ

َ
ـٍد؟ع؟  ... ُثـّمَ َقـال ـاِدِق َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ ـی الّصَ

َ
َعل

ِحْكَمِة 
ْ
وِتیَنا َشـْرَع ال

ُ
ا َوِرْثَناُه ، َو أ

َ
َبْیِت، َفِإّن

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ِحیـَح َفِعْنَدَنـا أ ـَم الّصَ

ْ
ِعل

ْ
ال

ِخَطاِب«.
ْ
 ال

َ
َو َفْصـل

َبْیـِت َوِرَث َمـا َوِرَث 
ْ
ْهـِل ال

َ
َكاَن ِمـْن أ  َمـْن 

ُّ
ـُت: َیـا اْبـَن َرُسـوِل اِل َفـُكل

ْ
َفُقل

ثني  ـُة اال ِئّمَ
َ
 اأْل

َ
: »َمـا َوِرَثـُه ِإاّل

َ
ُم؟ َفَقـال

َ
ـل ْیِهَمـا الّسَ

َ
ـُد َعِلـّيٍ َو َفاِطَمـَة َعل

ْ
ُول
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ِهْم ِلـي َیـا اْبـَن َرُسـوِل اِل. ـُت: َسـّمِ
ْ
ْیِهـْم« ُقل

َ
ُم اِل َعل

َ
َعَشـَر َسـل

َو  ُحَسـْیُن، 
ْ
ال َو  َحَسـُن 

ْ
ال َبْعـَدُه  َو  َطاِلـٍب،  ِبـي 

َ
أ ْبـُن  َعِلـّيُ  ُهـْم 

ُ
ل ّوَ

َ
»أ  :

َ
َقـال

َنـا، َو َبْعِدي 
َ
، َو َبْعـَدُه أ ـُد ْبـُن َعِلـّيٍ ُحَسـْیِن، َو َبْعـَدُه ُمَحّمَ

ْ
َبْعـَدُه َعِلـّيُ ْبـُن ال

َبْعـَد  َو  ـٌد،  ُمَحّمَ َعِلـّيٍ  َبْعـَد  َو  اْبُنـُه،  َعِلـّيٌ  ُموَسـی  َبْعـَد  َو  ـِدي، 
َ
َول ُموَسـی 

ـُة، اْصَطَفاَنـا  ُحّجَ
ْ
َحَسـِن ال

ْ
َحَسـُن، َو َبْعـَد ال

ْ
، َو َبْعـَد َعِلـّيٍ ال ـٍد َعِلـّيٌ ُمَحّمَ

ِمیـَن «. 1
َ
عال

ْ
 ِمـَن ال

ً
َحـدا

َ
ـْم ُیـْؤِت أ

َ
وِتیَنـا مـا ل

ُ
َرَنـا، َو أ اُل َو َطّهَ

گر علم  صحیح  را می طلبی   امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »ای  یونـس ! ا
یرا کـه  آن  علم  به  عنوان   بـدان  کـه  نـزد مـا أهـل  البیـت  وجود دارد. ز
میراث  به  ما رسـیده  اسـت ، و به  ما شـرح  حکمت  و فصل  خطاب  

عطا شـده  است .«
یـد: مـن  گفتـم : یابـن رسـول اهلل! تمـام  آنانکـه  از اهـل   یونـس  می گو
بیـت  هسـتند آن  علـم  را ارث  برده انـد همانطـور کـه  شـما از علـّی و 

فاطمـه  بـه  میـراث  برده ایـد؟!
حضرت  فرمود: »آنرا به   ارث  نمی برند مگر امامان  دوازده گانه !«

کـردم : یابـن  رسـول  اهلل ! ایشـان  را بـرای   یـد: عـرض   یونـس  می گو
مـن  نـام  ببـر!

حضرت  فرمود: »اّول  ایشان  علّی بن  أبی طالب  است  و پس  از او 
حسن  و حسین  و پس  از او علّی بن  الحسین  و پس  از او محّمد 
از  و پس   فرزندم   موسی   من   از  و پس   من   او  از  و پس   علّی  بن  

۱.  خمتصـر البصائـر، ص32۹ و إثبـات اهلـداة بالنصـوص و املعجـزات، ج 2، ص۱82 و اإلنصـاف يف النـص عـی المئـة اإلثـي 
عشـرعلهیم السـام، ص467 و حبـار النـوار )ط - بیـروت(، ج 36، ص404.
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موسی  علّی پسرش  و پس  از علّی محّمد و پس  از محّمد علّی و 
یده   پس  از علّی حسن  و پس  از حسن  حّجت ؛ خداوند ما را برگز
است  و تطهیر نموده  است  و به  ما عنایت  فرموده  است  آنچه  را که  

به  احدی  از عالمیان  نداده  است .«

بر اساس این روایت، علم رسول خدا؟ص؟ در اختیار ۱2 امام معصوم؟ع؟ 
بوده و سایر سادات و اوالد آن حضرات از این علم بهره ای ندارند.
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پرچم رسول خدا؟ص؟   

احمـد بصـری پرچـم رسـول خـدا را بـه »دعـوت بـه حاکمیـت اهلل« تأویـل برده 
و آن را یـک شـیء خارجـی بـا مشـخصه ای خـاص نمی دانـد. لـذا با ایـن توجیه، 
خـود را در مقـام دعـوت بـه حاکمیـت اهلل و صاحـب پرچـم رسـول اهلل؟ص؟ 

می داند. پاسخ چیست؟

یـل، بـه روایتـی از امـام صادق؟ع؟ اشـاره  می گردد که  در پاسـخ بـه ایـن تأو
حقیقت پرچم رسـول خدا؟ص؟ را روشـن کرده و آن را برگه ای از سـوی بهشـت 
یل  معرفـی فرمـوده اسـت. لـذا بـر اسـاس ایـن روایت و سـایر روایات بطـان تأو

احمـد بصری آشـکار می گردد: 
ـی  َقاِئـُم؟ع؟ َحّتَ

ْ
ُبـو َعْبـِد اِل؟ع؟  اَل َیْخـُرُج ال

َ
 أ

َ
 َقـال

َ
ِبـی َبِصیـٍر َقـال

َ
َعـْن أ

َحـٌد ِفـی 
َ
 َیْبَقـی أ

َ
اَیـَة َو َیِسـیُر ِبَهـا َفـل َقـِة... ُثـّمَ َیُهـّزُ الّرَ

ْ
َحل

ْ
ـُة ال

َ
َیُكـوَن َتْكِمل

 ِبَهـا 
َ

َعَنَهـا َو ِهـَی َراَیـُة َرُسـوِل اِل؟ص؟ َنـَزل
َ
 ل

َ
َمْغـِرِب ِإاّل

ْ
ِق َو اَل ِفـی ال َمْشـِر

ْ
ال

ـاٌن َو  َكّتَ ـٍد َمـا ِهـَی َو اِل ُقْطـٌن َو اَل  َبـا ُمَحّمَ
َ
 َیـا أ

َ
 َیـْوَم َبـْدٍر ُثـّمَ َقـال

ُ
َجْبَرِئیـل

ـِة َنَشـَرَها  َجّنَ
ْ
ِق ال  ِمـْن َوَر

َ
ّیِ َشـْی ٍء ِهـَی َقـال

َ
ـُت َفِمـْن  أ

ْ
یـٌر ُقل اَل َقـّزٌ َو اَل َحِر

 ِعْنـَد 
ْ

ـْم َتـَزل
َ
؟ع؟ َفل ـی َعِلـّیٍ

َ
َهـا َو َدَفَعَهـا ِإل

َ
ّف

َ
 اِل؟ص؟ َیـْوَم َبـْدٍر ُثـّمَ ل

ُ
َرُسـول

ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ َفَفَتـَح 
ْ
ِمیـُر ال

َ
َبْصـَرِة َنَشـَرَها أ

ْ
َكاَن َیـْوُم ال ـی ِإَذا  ؟ع؟ َحّتَ َعِلـّیٍ

َیُقـوَم  ـی  َحّتَ َحـٌد 
َ
أ َیْنُشـُرَها  اَل  ُهَنـاَك  ِعْنَدَنـا  ِهـَی  َو  َهـا 

َ
ّف

َ
ل ُثـّمَ  ْیـِه 

َ
َعل اُل 

َقاِئـُم«.۱
ْ
ال

۱.  الغیبة للنعمان، ص307 و الغیبة طویس، ص320.
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امـام صادق؟ع؟فرمـود: قائـم خـروج نمـی کند تا اینکـه حلقه یاران 
می کنـد.  حرکـت  و  می گسـتراند  را  پرچـم  سـپس  شـود...  تکمیـل 
کسـی در مغـرب و مشـرق نمی ماندمگـر اینکـه قائـم را لعـن  پـس 
می کننـد. و آن پرچـم رسـول اهلل؟ص؟ اسـت کـه جبرائیـل در روز بدر 
به ایشـان نازل کرد. سـپس فرمود که به خدا قسـم که آن پرچم از 
یـر نیسـت. پرسـیدم پـس از چیسـت؟  یشـم و حر پنبـه و کتـان و ابر
کـه پیامبـر؟ص؟ آن را  فرمـود از »ورق و برگـه ای از بهشـت« اسـت 
یـل داد و  در روز بـدر بـاز کـرد و سـپس پیچیـد و بـه علـی؟ع؟ تحو
ایشـان همـواره آن را در نـزد خـود داشـت تـا اینکـه در روز بصـره آن 
کـرد و خـدا بـر آن فتـح قـرار داد و بـاری دیگـر آن را پیچیـد و  را بـاز 
آن نـزد مـا اسـت آنجـا. احـدی )از اهـل بیـت( آن را بـاز نمی کنـد تا 

اینکـه قائـم قیـام کند. 
گفته می شود: در توضیح روایت 

یـر و ... نیسـت بلکـه  اوال جنـس و نـوع پرچـم رسـول اهلل؟ص؟ پارچـه و حر
برگه ای از بهشـت اسـت. لذا این سـخن اشـاره به وجود خارجی آن داشـته و 

کمیـت اهلل و... ندارد. ارتباطـی بـا دعـوت بـه حا
گرچـه وجـود خارجـی دارد امـا مـراد از  ینـد ایـن پرچـم ا ثانیـا چنانچـه بگو
کمیـت الهـی اسـت گفتـه می شـود: قبـل از نزول ایـن پرچم در  آن دعـوت بـه حا
کمیت اهلل دعوت  جنگ بدر، مگر پیامبر خدا؟ص؟ مردم را به چیزی غیر از حا

می کـرد کـه بعـد از نـزول آن ایـن کار را انجـام دهد؟
کمیت اهلل اسـت، بدین معنا  گـر ایـن پرچـم بـه معنـای دعوت بـه حا ثالثـا ا
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کرم؟ص؟ و امیرالمومنین؟ع؟  خواهد بود که از بین معصومین؟مهع؟، تنها پیامبر ا
یـرا فقـط آنان  کمیـت اهلل دعـوت می کننـد ز و حضـرت قائـم؟ع؟ مـردم را بـه حا
حـق نشـر آن را داشـته اند، بـا ایـن وجـود دعـوت سـایر ائمه؟ع؟ بـه چه چیزی 

بوده است؟ 
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َمدینه یا ُمدینه   

در خصـوص محـل تولـد امـام دوازدهم؟ع؟ دو نوع روایت صادر شـده اسـت، 
سـامرا  را  آن  دیگـر  روایـات  و  َمدینـه  را  حضـرت  آن  زادگاه  روایـت،  یـک 
دانسـته اند، گذشـته از آن؛ انصـار احمدالحسـن بـر ایـن باورنـد کـه در آن 
بـر محـل والدت  آنهـم داللـت  ُمدینـه خوانـد کـه  را  بایـد مدینـه  روایـت 

احمدالحسن از روستای ُمدینه دارد. آیا این استدالل صحیح است؟

که:  کتاب الفتن ابن حماد آمده است  در روایتی از 
م، 

ّ
ی ال علیه و سـل

ّ
»المهـدی مولـده بالمدینـة مـن أهـل بیت النبّی صل

كحـل  أ اللحیـة،  كـّث  المقـدس،  بیـت  مهاجـره  و  نبـّی،  اسـم  اسـمه  و 
كتفه علمة  العینیـن، بـّراق الثنایـا، فـی وجهـه خـال، أقنـی، أجلی، فـی 
م، مـن مـرط مخملـة، 

ّ
ـی ال علیـه و سـل

ّ
النبـّی، یخـرج برایـة النبـّی صل

ـی ال علیه 
ّ
ّبعـة، فیهـا حجـر، لم تنشـر منذ توّفی رسـول ال صل سـوداء مر

مـن  ف  آال ثـة  بثل ال  یمـّده  المهـدی،  یخـرج  حتـی  تنشـر  ال  و  م، 
ّ
سـل و 

بـون وجـوه مـن خالفهـم و أدبارهـم، یبعـث و هـو مـا بیـن  ئكـة یضر المل
ثیـن إلـی األربعیـن«۱ الثل

کرد:  در پاسخ به این حدیث، باید به برخی نکات توجه 
اواًل؛ این حدیث از کتاب الفتن نعیم بن حماد )سـنی مذهب( نقل شـده 

یف بالفنت، ص۱54. یف باملنن یف التعر ۱.  التشر
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و مـورد پذیـرش نمی باشـد. لـذا بـه برخـی از دالیـل بی اعتبار بـودن این کتاب 
اشاره می گردد: 

ارتـکاب  بـر  ابـن حمـاد عـاوه  بـه شـهادت رجالیـون اهـل سـنت،  الـف. 
اشـتباهات روایـی متعـدد، احادیثـی نادرسـت نقـل نمـوده و گاه جعـل روایـت 

کـرده اسـت.۱  نیـز 
و رجالیـون  و محدثـان  نبـوده  مؤلـف قطعـی  بـه  کتـاب  ایـن  نسـبت  ب. 

نکرده انـد.  یـاد  کتابـی  از چنیـن  اهـل سـنت  قدیمـی 
ج. در ایـن کتـاب روایاتـی نقـل شـده اسـت کـه سـاختگی بودن آن آشـکار 
یـه  اسـت. بـه عنـوان نمونـه در روایتـی آورده اسـت: علـی؟ع؟ فرمـود بـا معاو

یـرا بـه هـر حـال امیـری نیکـوکار یـا فاجـر الزم اسـت.2  مبـارزه نکنیـد ز
عـاوه بـر تمامـی ایـن اشـکاالت، چنانچـه روایتـی کـه از طـرق عامـه صادر 
شـده  صـادر  خاصه)شـیعه(  طـرق  از  کـه  صحیحـی  روایـت  بـا  اسـت  شـده 

متعـارض باشـد، ترجیـح بـا روایـت شـیعه اسـت.
؛ از حدود هزار سـال پیش، به مجموعه ای از چند روسـتا3 در شـمال 

ً
ثانیا

یـر« و  کـه از جملـه آنهـا روسـتای »الهو گفتـه می شـد  بصـره عـراق »الجزائـر« 
یـر اسـت  »الُمدینـه« اسـت. محـل تولـد و زندگـی احمدالحسـن روسـتای الهو

۱.  هتذیب المکال، ج2۹، ص476.
2.  الفنت، ص80، ح 305.

یـر، اُلدینـه، الـس---وق، اجلـزره، الب-وشـاوی، الکصـوان، احلی-ن، اللیفـة، الفرج، الس-واد،  3.  روسـتاهای: اهلو
یـل، املیرعثمـان، النصیـری، الـش-روق، العلـوان، العبـارة، احلیـادر، هنرصالـح،  الس--عیـد، الیعـق-وب، البـدران، املو
املعبـر، العـل-ی، الشـاهنی، احلـاج محـدی، البوحلـوة، البوغزالن، اجلیبـوت، الس--ودان، اجلال، اجلنانیـة، الوحی--د، 

اجلدیـع، احلدادیـة، العـب-اس، السـلمی، ب-اهلـه، بـین منصـور.
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گرفته و حد فاصل بین روسـتای  کیلومتری روسـتای الُمدینه قرار  که در چهار 
یر و روستای الُمدینه دجلة البصرة قرار دارد. بنابراین دلیلی بر این سخن  الهو
وجود ندارد که او را متولد ُمدینه دانست و روایت مذکور را به او تطبیق داد.۱

  http://borouj.ir ۱.  توضیح بیشتر بر اساس نقشه منطقه در سایت
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تولد دو احمد   

اتبـاع احمـد بصـری روایتـی را نقـل می کننـد کـه در آن بـه تولـد دو احمـد 
بشـارت داده شـده اسـت کـه یکـی از آنـان متولـد مکه اسـت و پیامبـر بوده و 
دیگـری متولـد قریـه ای از عـراق اسـت و امـام می باشـد. لـذا از ایـن طریـق 
بـا احمـد اسـماعیل را دارنـد. پاسـخ  سـعی در تطبیـق مولـود قریـه عـراق 

چیست؟

کافـی مـا صالـح  کتـاب شـرح  اتبـاع احمـد بصـری عبارتـی را از پاورقـی 
کـه در ذیـل روایـت امـام باقـر؟ع؟ آمـده اسـت را بـا عنـوان روایـت  مازندرانـی 
معصـوم؟ع؟ تلقـی کـرده و بـه مـردم معرفی می کنند. بطـوری که علی ابو رغیف 
یح کرده و آن را یکی  یق الی الدعوة الیمانیة به این مطلب تصر در کتاب الطر

از روایت هـای اشـاره کننـده بـه احمدالحسـن دانسـته اسـت.۱ 
در متن روایت امام باقر؟ع؟ آمده است: 

ْیـِه َو 
َ
ـی اُل َعل

َّ
ِبـّیُ َصل ـا ُوِلـَد الّنَ ّمَ

َ
: »ل

َ
ُم، َقـال

َ
ـل ْیـِه الّسَ

َ
ِبـی َجْعَفـٍر َعل

َ
َعـْن أ

ْیـٍش ِفیِهـْم ِهَشـاُم ْبـُن  ٍ ِمـْن ُقَر
َ

ِكَتـاِب ِإلـی  َمـإ
ْ
ْهـِل ال

َ
   ِمـْن أ

ٌ
آِلـِه َجـاَء َرُجـل

ِبـی 
َ
ْبـُن أ ُبـو َوْجـَزَة 

َ
أ َو  ْبـُن ِهَشـاٍم   َعـاُص 

ْ
َو ال ُمِغیـَرِة 

ْ
ْبـُن ال َوِلیـُد 

ْ
َو ال ُمِغیـَرِة 

ْ
ال

ـَة؟ 
َ
ْیل

َّ
ـوٌد الل

ُ
 ُوِلـَد ِفیُكـْم َمْول

َ
: أ

َ
ِبیَعـَة، َفَقـال ـَة َو ُعْتَبـُة ْبـُن َر َمّیَ

ُ
و ْبـِن أ َعْمـِر

ـْوِن   
َ
َكل ْحَمـُد ِبـِه َشـاَمٌة  

َ
ٌم اْسـُمُه أ

َ
ْسـِطیَن  ُغـل

َ
 ِبِفل

ً
: َفُوِلـَد ِإذا

َ
ـوا: اَل، َقـال

ُ
َفَقال

یق ایل الدعوة الیمانیة، ص26. ۱.  الطر
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َیُهـوِد َعلـی  َیَدْیـه ...«۱ 
ْ
ِكَتـاِب َو ال

ْ
ْهـِل ال

َ
ُك   أ

َ
ْدَكـِن ، َو َیُكـوُن َهـل

َ
َخـّزِ اأْل

ْ
ال

کـه نبـی خـدا؟ص؟ بـه دنیـا آمـد،  امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: آن هنـگام 
کـه در میـان  یـش آمـد  گروهـی از قر کتـاب بـه نـزد  مـردی از اهـل 
آنـان هشـام بـن المغیـرة و الولیـد بـن المغیـرة و العـاص بـن هشـام 
و أبـو وجـزة بـن أبـی عمـرو بـن امّیـة و عتبـة بـن ربیعـة نیـز حضـور 
داشـتند. بـه آنـان گفـت: آیـا امشـب در میـان شـما فرزنـدی بـه دنیا 
گفتند نه! گفت پس حتما در فلسطین پسری متولد  آمده است؟ 
یشـم سـیاه  شـده اسـت که نامش احمد اسـت و خالی به رنگ ابر

کتـاب و یهـود بـه دسـت او می باشـد.  دارد و هاکـت اهـل 

کتـاب، عبـارت  مـا صالـح مازندرانـی در توضیـح ایـن روایـت در پاورقـی 
یـد:  کـه می گو گونـه ای را بـا عنـوان قـول بعـض االفاضـل آورده اسـت  روایـت 

الرجـل  علـم  توجیـه  فـی  اسـترآبادی(  االفاضل)فاضـل  بعـض  قـال  »و 
ْسـِطیَن « بعـد قولهـم »ال« مذكـور فـی 

َ
 ِبِفل

ً
بذلـك و توجیـه قولـه »َفُوِلـَد ِإذا

نبیـاء المتقدمیـن علیهم السـلم یولد فی مكة  الكتـب المنزلـة علـی األ
یـة مـن   كذلـك فـی قر كنیتـه أبـو القاسـم و  رجـل معصـوم اسـمه أحمـد و 

العـراق  أحدهمـا نبـی و االخـر امـام «.2 
و بعضـی از افاضـل علمـاء در توجیـه علـم آن مـرد یهـودی بـه آن 
متولـد  فلسـطین  از  پـس،  کـه  ایـن  بـه  توجیـه سـخن وی  و  خبـر 
شـده اسـت، خبـری را از کتـب انبیـاء گذشـته نقـل کرده انـد به این 

۱.  شرح الکایف-الصول و الروضة، ج ۱2، ص400.
2.  مهان.
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و  نامـش احمـد  کـه  مـردی متولـد می شـود  کـه در مکـه  مضمـون 
کنیـه اش ابوالقاسـم اسـت، همچنیـن در روسـتایی در عـراق. یکـی 

از آنـان پیامبـر اسـت و دیگـری امـام اسـت.

گفتـه  در پاسـخ بـه برداشـت نادرسـت اتبـاع احمـد بصـری از ایـن روایـت 
می شـود:

کـه از امـام باقـر؟ع؟ نقـل شـده اسـت، ایـن مولـود را از   اصـل روایـت 
ً
اوال

فلسـطین معرفـی می کنـد، نـه از عـراق، )آنهـم از بصـره عـراق(.
 روایـِت نقـل شـده از امـام باقـر؟ع؟، نقـل قولـی از سـخن مـرد یهـودی 

ً
ثانیـا

یـش بـه اشـتباه افتـاده و گفـت: »َفُوِلـَد  اسـت کـه در مواجهـه بـا پاسـخ منفـی قر
ْسـِطیَن «.

َ
ِبِفل  

ً
ِإذا

یی بـرای   آن مـرد یهـودی تولـد از فلسـطین را هـم بـه عنـوان پیشـگو
ً
ثالثـا

آینده ذکر نکرده و اشاره اش به زمان حال بوده است. لذا وقتی گفتند در مکه 
بـه دنیـا نیامـده گفت: پس در فلسـطین متولد شـده اسـت. پـس نمی توان نام 
یی  یـل بـرده و آن را به عنوان یک پیشـگو یـه ای از عـراق تأو فلسـطین را بـه قر

بـرای متولـد شـدن فـردی در آخرالزمـان بـه نام احمـد تلقی کرد. 
کـه  کتـاب آمـده اسـت، عبارتـی روایت گونـه اسـت   آنچـه در پاورقـی 

ً
رابعـا

بـدون اتصـال بـه معصـوم نقـل شـده و عـاوه بـر آن در هیچ یـک از کتاب های 
را  نیـز آن  بـه آن اشـاره نشـده و حتـی ماصـاح مازندرانـی  حدیثـی شـیعه، 
بـر اسـاس شـنیده  ای از فاضـل اسـترآبادی نقـل می کنـد. لـذا چنیـن سـخنی از 

اصـل فاقـد اعتبـار و وجاهـت اسـت.
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دجال بصره   

اتبـاع احمـد بصـری بـر ایـن باورنـد کـه روایـت دجـال بصـره بـر احمدالحسـن 
مطابقـت نداشـته و ایـن روایـت را منطبـق بـا حیـدر مشـتت می داننـد. آیـا 

توجیه آنها را می شود پذیرفت؟

در روایتی از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ آمده است که دجالی از جانب دجله 
کـرد کـه از مـن نیسـت و مقدمـه تمامـی دجال هـا اسـت.  بصـره خـروج خواهـد 
کـه آیـا احمـد بصـری همـان دجـال  ناظـم العقیلـی بـرای پاسـخ بـه ایـن شـبهه 

یـد:  بصـره نیسـت؟ می گو
»در حال حاضر در بصره نه دجله ای است و نه فراتی! اما در زمان قدیم 
یه؛ فرات بصره گفته می شـد.  به اسـتان میسـان؛ دجله بصره و به اسـتان ناصر
لـذا دجالـی کـه از دجلـه بصـره خـروج خواهـد کرد، همان حیدر مشـتت اسـت 
کـه اهـل میسـان بـوده و هیـچ ارتباطی به احمدالحسـن نـدارد. بلکه در روایتی 
از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ آمده اسـت که: سـپس مهدی که پرچم را از عیسـی 
کـه از نواحـی  یـم می گیـرد خـروج می کنـد. پـس از او دجـال از میسـان  بـن مر

بصره اسـت خـروج می کند...«.۱
گفته می شود: در پاسخ ناظم العقیلی 

اواًل؛ شـهر بصـره در کنـار بسـتر مشـترک دجلـه و فـرات قـرار گرفتـه اسـت که 

۱.  سامری عصر ظهور، ص 7۱-70.



| 88     |     پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع

یـخ بـه آن »دجلـة العـوراء« یـا »دجلـة البصـرة« اطاق  بـر اسـاس شـهادت تار
 جدید اسـت که 

ً
 نام »شـط العرب« کنونی، نامی نسـبتا

ً
می شـده اسـت و طبعا

بعدها در کنار نام اصلی آن استعمال  گردید. قابل توجه اینکه نام شط العرب 
در معجـم البلـدان نیامـده و یاقـوت حمـوی نیـز همچـون بـاذری۱ از این بسـتر 
نمـوده  یـاد  »دجلة البصـره«  و  »دجلة العـوراء«  عنـوان  تحـت  تنهـا  مشـترک، 
اسـت.2 حتـی ابوالفـداء نیـز در قـرن هشـتم، از آن با عنـوان »دجله« یاد نموده 

است.3 
کـه بـه  بنابرایـن، بـا توجـه بـه اینکـه؛ صـدور روایـت در زمانـی بـوده اسـت 
بسـتر مشـترک دجله و فرات، دجلة البصره اطاق می گردید، از این رودخانه 
با این عنوان یاد شده و دلیلی وجود ندارد که حضرت به نام کنونی آن یعنی 

»شـط العرب« اشـاره کند.
یر)محـل تولـد و سـکونت احمدالحسـن( کـه بـا فاصلـه   روسـتای الهو

ً
ثانیـا

یـن نقطـه  کیلومتـری از مرکـز اسـتان، در شـمال بصـره قـرار دارد، نزدیک تر  ۱00
بصـره بـه »منطقـة القرنـة« یعنـی محل تقارن دو رود دجله و فرات اسـت که از 

قضـا امـروزه بـه آن محـل »دجلـة البصـرة« اطـاق می گـردد. 
مقدمـه  کـه  اسـت  دجالـی  بـه  ناظـر  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امـام  روایـت   

ً
ثالثـا

 پـس از او نیز دجال های دیگری قبل از دجال 
ً
تمامـی دجال هـا بـوده و طبیعتـا

اصلی)دجالی که پس از ظهور امام مهدی؟ع؟ می آید( خروج خواهند نمود. 

۱.  فتوح البلدان، ج2، ص360.
2.  معجم البلدان، ج۱، ص7۹-70.

3.  املختصریف اخبارالبشر، ج2، ص8۱.
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چنانچـه آن حضـرت می فرمایـد: 
»و یخـرج دّجـال مـن دجلـة البصـرة و لیـس مّنـی و هو مقّدمـة الدّجالین  
کـه از مـن  کنـار دجلـه بصـره  هـم«۱ و خـارج می شـود دجالـی از 

ّ
كل

نیسـت و او مقدمـه تمامـی دجال هـا می باشـد. 
بنابرایـن، توجیـه ناظـم العقیلـی بـه دجالـی کـه پـس از امـام مهـدی؟ع؟ از 
یـرا روایـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کـرد نادرسـت می باشـد، ز میسـان خـروج خواهـد 
اشـاره بـه خـروج مقدمـه دجال هـا پیـش از امـام مهـدی؟ع؟ دارد و حـال آنکـه 

روایـت نقـل شـده توسـط ناظـم العقیلـی بـه دجـال پـس از امـام اشـاره دارد.
 در روایتی که ناظم العقیلی در توجیه تطبیق دجال به حیدر مشتت 

ً
رابعا

آورده اسـت،2 او را دجـال پـس از امـام مهـدی؟ع؟ معرفـی می کنـد در حالیکـه 
کشـته شـد و حـال آنکـه هنـوز امـام  حیـدر مشـتت در اوایـل سـال )2007م( 
یـم؟ع؟ ظهور نفرموده اسـت. لذا با کشـته  مهـدی؟ع؟ بـه همـراه عیسـی بـن مر

شـدن حیـدر مشـتت، تطبیـق و توجیـه ناظـم العقیلـی باطـل می گردد. 

یف بالفنت، ص24۹. یف باملنن یف التعر ۱.  التشر
2.  عـن جعفـر بـن حممـد)ع(: ... مث خیـرج املهـدی اهلـادی املهتـدی الـذی یأخـذ الرایة من ید عیی بن مـرمی، مث خروج الدجال 

یف باملنن، ص 266. من بعد ذلک خیر ج الدجال من میسـان نواحی البصرة.  التشـر
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آن قائم که منتظرش هستید   

آیـا مـراد از روایتـی کـه می فرمایـد: مـن او نیسـتم و آنکسـی کـه انتظـارش را 
می کشـید هـم او نیسـت، بلکـه قائـم مـا کسـی اسـت کـه والدتـش را نمـی 

شناسید، احمدالحسن است؟

در روایتی آمده است: 
ْخِبْرِنی  َعِن  

َ
َباِقـِر؟ع؟ أ

ْ
ِبـی َجْعَفـٍر ال

َ
ـُت أِل

ْ
: »ُقل

َ
َعـْن َعْبـِد اِل ْبـِن َعَطـاٍء َقـال

ْعَناَقُكـْم َو 
َ
ْیـِه أ

َ
ِإل وَن 

ُ
ـِذی َتُمـّد

َّ
َنـا َو اَل ال

َ
 َو اِل َمـا ُهـَو أ

َ
َقاِئـِم ؟ع؟ َفَقـال

ْ
ال

 اِل؟ص؟ َهـَدَر َمـا 
ُ

 ِبَمـا َسـاَر ِبـِه َرُسـول
َ

ـُت ِبَمـا َیِسـیُر َقـال
ْ
اَل ُیْعـَرُف ِواَلَدُتـُه  ُقل

 ۱.»
َ

ـُه َو اْسـَتْقَبل
َ
َقْبل

کـردم: مـرا  یـد: بـه امـام باقـر؟ع؟ عـرض  عبـد اهلل بـن عطـاء می گو
گـردان. آن حضـرت فرمـود: سـوگند بـه  گاه  از حضـرت قائـم؟ع؟  آ
گردنهاى خود را به سـوى  خدا او نه من هسـتم و نه آن کسـی که 
کـه والدتـش  او می کشـید و منظـور نظـر شماسـت، او کسـی اسـت 
داشـت؟  خواهـد  رفتـارى  چـه  کـردم:  عـرض  نمی شـود،  معلـوم 
فرمـود: همـان رفتـارى را کـه رسـول خـدا؟ص؟ داشـت، آنچه از دین 
کـه بـه سـبب پیرایه هـا بـه مـرور نسـخ شـده برانـدازد و بدعتهـا را 

برطـرف و دیـن جـّدش را دوبـاره از سـر می گیـرد.

۱.  الغیبة للنعمان، ص۱6۹.
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گفته می شود:  در پاسخ 
یـد بـن علـی؟ع؟ در زمـان امـام صـادق؟ع؟ اتفـاق  کـه قیـام ز ؛ هرچنـد 

ً
اوال

یـد از زمـان امـام باقـر؟ع؟ مطـرح  افتـاد، امـا زمزمـه قائـم بـودن و مهـدی بـودن ز
بـوده و همـواره آن حضـرت مـردم را از ایـن بـاور اشـتباه برحذر  مـی داشـت. لـذا 
ید بن  آن قائمـی کـه مـردم آن زمـان به سـوی او توجه داشـتند کسـی نبـود جز ز
علـی؟ع؟. لـذا امـام باقـر؟ع؟ در ایـن روایـت قائمیـت شـخصیه را از خـودش و 
یـد بن علـی؟ع؟ نفی کرده و  فـردی کـه مـردم وی را قائـم می پنداشـتند؛ یعنـی ز
مـردم را بـه قائمیـت کسـی بشـارت می دهـد کـه در والدتـش اختـاف دارند. و 
آن کسی نیست جز امام حجت بن الحسن العسکری؟ع؟ که والدت ایشان 
در بیـن شـیعه و سـنی اختافـی اسـت. شـیعه بـاور بـه والدت ایشـان از نسـل 
امـام یازدهـم؟ع؟ دارد و اهـل تسـنن بـاور بـه والدت ایشـان در هنگامـه ظهـور 
دارد. لـذا امـام رضـا؟ع؟ در توصیـف امـام دوازدهـم؟ع؟ و قیـام ایشـان فرمـود: 

َمْنَشـا، َغْیـَر َخِفـّیٍ 
ْ
ـِواَلَدِة و ال

ْ
ـا، َخِفـَی  ال  ِمّنَ

ً
مـا

َ
ْمـِر ُغل

َ
»َیْبَعـَث اُل ِلهـَذا اأْل

ِفـی َنَسـِبِه«.۱ خداونـد بـرای ایـن امـر جوانی از مـا را مبعوث می کند 
کـه والدت و خواسـتگاه او مخفـی اسـت. البتـه نسـب او مخفـی 

نیست.
 

َ
»ال کـه  پذیرفـت  قائمـی  عنـوان  بـه  را  احمدالحسـن  نمی تـوان  بنابرایـن، 
یرا بر اساس روایت امام رضا؟ع؟، قائم و صاحب االمر؟ع؟  َدُتُه «، ز

َ
ُیْعَرُف ِوال

عـاوه بـر مخفـی و اختافـی بـودن والدتـش، دارای نسـب مشـخص و غیـر 
مخفـی اسـت، و حـال آنکـه احمدالحسـن برخـاف بیـان روایـت، والدتـش 

۱.  کایف، ج 2، ص۱64.
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روشـن بـوده۱ و نسـبش مخفـی اسـت.
؛ در روایتـی دیگـر از امـام باقـر؟ع؟، بـه شـرایط آمـدن قائـم؟ع؟ اشـاره 

ً
ثانیـا

کنونی  که هیچکدام از شـرایط مذکور با شـرایط زمانی و تحوالت  شـده اسـت 
مـردم مطابقـت ندارد. 

َجْعَفـٍر  ِبـی 
َ
أ ـی 

َ
َعل ـُت 

ْ
َدَخل  :

َ
َقـال ِبیـِه 

َ
أ َعـْن   

ُ
ْیَقـل الّصَ َمْنُصـوٍر  ْبـُن  ـُد  ُمَحّمَ

َبْعـِض  ـی 
َ
َعل ُهـَو  َو  ُث 

َ
َنَتَحـّد َنْحـُن  َفَبْیَنـا  َجَماَعـٌة  ِعْنـَدُه  َو  َباِقـِر؟ع؟  

ْ
ال

َهْیَهـاَت  ْنُتـْم  
َ
أ َشـْی ٍء  ّیِ 

َ
أ ِفـی   

َ
َقـال َو  ْیَنـا 

َ
ِإل َتَفـَت 

ْ
ال ِإِذ   

ٌ
ُمْقِبـل ْصَحاِبـِه 

َ
أ

ُصـوا َهْیَهاَت  ـی ُتَمّحَ ْعَناَقُكـْم َحّتَ
َ
ْیـِه أ

َ
وَن ِإل

ُ
ـِذی َتُمـّد

َّ
َهْیَهـاَت اَل َیُكـوُن ال

ِذی 
َّ
وا َو اَل َیُكـوُن ال ـُز ـی ُتَمّیَ ْعَناَقُكـْم َحّتَ

َ
ْیـِه أ

َ
وَن ِإل

ُ
ـِذی َتُمـّد

َّ
َو اَل َیُكـوُن ال

ْیـِه 
َ
ِإل وَن 

ُ
َتُمـّد ـِذی 

َّ
ال َیُكـوُن  اَل  َو  ـوا 

ُ
َبل ُتَغْر ـی  َحّتَ ْعَناَقُكـْم 

َ
أ ْیـِه 

َ
ِإل وَن 

ُ
َتُمـّد

ی  ْعَناَقُكـْم َحّتَ
َ
ْیـِه أ

َ
وَن ِإل

ُ
ـِذی َتُمـّد

َّ
 َبْعـَد ِإَیـاٍس َو اَل َیُكـوُن ال

َ
ْعَناَقُكـْم ِإاّل

َ
أ

َیْشـَقی  َمـْن  َشـِقَی  َو َیْسـَعَد َمـْن َسـِعَد«.2  
یـد: »بر  محّمـد بـن منصـور صیقـل از پـدر خـود روایـت کـرده کـه گو
امـام باقـر؟ع؟ وارد شـدم و جماعتـی نـزد او بودنـد پـس در آن میان 
کـه مـا بـا یـك دیگـر سـخن می گفتیـم و آن حضـرت روى بـه یکـی 
کـرده فرمـود: شـما در مـورد  گاه رو بـه مـا  از یـاران خـود داشـت، نـا
چـه چیـز سـخن می گوئیـد؟ هیهـات! هیهات! آنچـه گردنهاى خود 
یش می کشـید )منتظـر آن هسـتید( واقـع نخواهـد شـد تـا  را بـه سـو

یـر بصـره عـراق اسـت کـه بیـش از 20 سـال در آن روسـتا در میـان اهـل قبیلـه  ۱.  وی فرزنـد اساعیـل و بثینـه جنـم در روسـتای اهلو
زندگـی کـرده اسـت.

2.  الغیبة للنعمان، ص20۹.
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یش را به  ید، ]هیهـات [ و آنچه گردنهـاى خو کسـازى شـو اینکـه پا
سـوى آن می کشـید واقـع نمی گـردد تـا اینکـه بـاز شـناخته و از یـك 
یش می کشـید  ید و آنچـه گردن هـاى خـود را به سـو دیگـر جـدا شـو
گردنهـاى  آنچـه  و  ید،  شـو بـال  غر کـه  ایـن  تـا  شـد  نخواهـد  واقـع 
یـش را بـه جانـب آن می کشـید واقـع نخواهـد شـد مگـر پـس  خو
گردنهـاى خـود را می کشـید واقـع  از نومیـدى، و آنچـه بـه جانبـش 
نخواهـد شـد تـا کسـی کـه اهـل نگـون بختـی اسـت به سـیه روزى، 

و آنکـه اهـل سـعادت اسـت بـه نیکبختـی رسـد«.
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اولین قائم از اهل بیت؟مهع؟    

امـام صـادق؟ع؟  مـا اهـل بیـت؟مهع؟ در روایـت  از  اولیـن قائـم  از  منظـور 
کیست؟

در روایتی آمده است: 
َعـِن  اِل  َعْبـِد  ْبـُن  َحَسـِن 

ْ
ال ُبـو 

َ
أ النـوادر  كتـاب حسـین بـن سـعید و  عـن 

ِبـی َعْبـِد اِل؟ع؟ َو ِعْنـَدُه َنَفـٌر ِمـْن 
َ
ـی أ

َ
ـُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
ِبـی َیْعُفـوٍر َقـال

َ
اْبـِن أ

ُت َنَعـْم َهِذِه 
ْ
 ُقل

َ
ُقـْرآَن َقـال

ْ
َت ال

ْ
 َقـَرأ

ْ
ِبـی َیْعُفـوٍر َهـل

َ
 َیـا اْبـَن أ

َ
ْصَحاِبـِه َفَقـال

َ
أ

ـُت 
ْ
ُجِعل َنَعـْم  ـُت 

ْ
َفُقل  

َ
َقـال َغْیِرَهـا  َعـْن  ْیـَس 

َ
ل ُتَك 

ْ
ل

َ
َسـأ َعْنَهـا   

َ
َقـال ِقـَراَءَة 

ْ
ال

وُه َعْنُه 
ُ
ـْم َیْحَتِمل

َ
َث َقْوَمـُه ِبَحِدیٍث ل

َ
ّنَ ُموَسـی؟ع؟ َحـّد

َ
 أِل

َ
ِفـَداَك َو ِلـَم َقـال

َث 
َ

ّنَ ِعیَسـی؟ع؟ َحّد
َ
ُهْم َو أِل

َ
ُهـْم َفَقَتل

َ
ـوُه َفَقاَتل

ُ
ْیـِه ِبِمْصـَر َفَقاَتل

َ
َفَخَرُجـوا َعل

ـوُه 
ُ
َفَقاَتل یـَت  ِبَتْكِر ْیـِه 

َ
َعل َفَخَرُجـوا  َعْنـُه  ـوُه 

ُ
َیْحَتِمل ـْم 

َ
َفل ِبَحِدیـٍث  َقْوَمـُه 

 
َ

  َفآَمَنْت طاِئَفٌة ِمْن َبِنی ِإْسراِئیل
َ

 اِل َعّزَ َو َجل
ُ

ُهْم َو ُهَو َقْول
َ
ُهْم َفَقَتل

َ
َفَقاَتل

یـَن   ْصَبُحـوا ظاِهِر
َ
ِهـْم َفأ ِذیـَن آَمُنـوا َعلـی  َعُدّوِ

َّ
ْدَنـا ال ّیَ

َ
َكَفـَرْت طاِئَفـٌة َفأ َو 

ـوَن 
ُ
ُثُكـْم ِبَحِدیـٍث اَلَتْحَتِمل َبْیـِت ُیَحّدِ

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
ـا أ  َقاِئـٍم َیُقـوُم ِمّنَ

ُ
ل ّوَ

َ
ـُه أ

َ
َو ِإّن

ُكْم َو ِهَی 
ُ
ُكـْم َفَیْقُتل

ُ
وَنُه َفُیَقاِتل

ُ
ْسـَكَرِة َفُتَقاِتل

َ
ـِة الّد

َ
ْیـِه ِبُرَمْیل

َ
َفَتْخُرُجـوَن َعل

یـَن  ِلیـَن َو اْلِخِر ّوَ
َ
ِبـی َیْعُفـوٍر اأْل

َ
آِخـُر َخاِرَجـٍة َیُكـوُن ُثـّمَ َیْجَمـُع اُل َیـا اْبـَن أ

ـٍد؟ص؟«.۱ ُثـّمَ ُیَجـاُء ِبُمَحّمَ

۱.  حبار النوار، ج 7، ص284.
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یـد: بـه  گو ابوالحسـن بـن عبـداهلل بـه نقـل از ابـن ابـی یعفور  مـی 
محضـر امـام صـادق؟ع؟ رسـیدم در حالـی که چنـد نفر از اصحاب 
قـرآن  آیـا  یعفـور!  ابـی  پسـر  ای  فرمـود:  پـس  بـود.  ایشـان  نـزد  در 
گفـت مـن  گفتـم بلـه ایـن قرائـت را خوانـده ام.  گفـت  خوانـده ای؟ 
هـم از همیـن قرائـت سـوال میپرسـم نـه از قرائـت دیگـر. گفت گفتم 

بلـه فدایـت شـوم. 
کـه  گفـت  چـرا قـرآن فرمـود بـرای اینکـه موسـی حدیثـی بـه قومـش 
و  کشـتند  پـس  کردنـد.  در شـهر خـروج  او  بـر  و  نکردنـد  تحملـش 
کشـته شـدند و آنـان را کشـت. و بـرای اینکـه عیسـی حدیثـی برای 
یت خـروج کردند.  قومـش گفـت کـه تحملـش نکـرده و بـر او در تکر
پس کشتند و کشته شدند و آنان را کشت. و این سخن خداوند 
کـه فرمـود: پـس طایفـه ای از بنـی اسـراییل ایمـان آوردنـد و  اسـت 
طایفـه ای کافـر شـدند. پـس مومنان را بر دشمنانشـان یـاری دادیم 

و آنـان پـس از پیـروزی آشـکار شـدند. 
که از میان ما اهل بیت قیام می کند.  و همانا او اولین قائم اسـت 
بـرای شـما حدیثـی میخوانـد کـه تحملـش نمی کنیـد. پـس بـر او در 
او  بـا  پـس  عـراق( خـروج می کنیـد.  در  منطقـه دسـکره)منطقه ای 
جنـگ می کنیـد و او بـا شـما جنـگ می کنـد و شـما را می کشـد و 
یـن خروجـی اسـت کـه اتفـاق می افتـد و سـپس ای فرزنـد  ایـن آخر
یـن را و سـپس حضـرت  یعفـور! خداونـد جمـع می کنـد اولیـن و آخر

محمـد؟ص؟ می آید)اشـاره بـه رجعـت(.
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پاسخ اینکه: 
بیان حدیث و خروج مردم در  بیان سنت  امام صادق؟ع؟ در مقام   

ً
اوال

عصر حضرت موسی و عیسی؟ع؟ بوده و در پی ذکر این دو سنت؛ به قائمی 
اشاره می کند که پیش از او هیچ قائمی از اهل بیت؟مهع؟ بر سنت قیام موسی 
بر  که  است  برحق  قائم  دوازده  میان  از  نفر  اولین  او  و  نبوده  عیسی؟ع؟  و 
ید و بر علیه اش  اساس سنت موسی و عیسی؟ع؟ حدیث )سخن تازه( می گو

خروج می کنند.
بنابرایـن؛ منظـور از قائـم مذکـور در ایـن روایـت، امـام دوازدهـم؟ع؟ اسـت 
حـق  بـر  قائـم  همگـی  کـه  معصـوم؟ع؟  امامـان  بیـن  در  ایشـان  از  پیـش  کـه 
بوده اند، کسی بر اساس سنت موسی و عیسی؟ع؟ مبتا به چنین مساله ای 

نشـده اند. چنانچـه امـام صـادق؟ع؟ فرمـود:  
 

َ
ِإاّل َمْغـِرِب 

ْ
ال َو  ِق  َمْشـِر

ْ
ال ِفـی  َحـٌد 

َ
أ َیْبـَق  ـْم 

َ
َفل َنَشـَرَها  َقـاَم  ُهـَو  َفـِإَذا   ...«

کـرده و پرچـم رسـول  قیـام  کـه آن حضـرت  َعَنَهـا«.۱ پـس زمانـی 
َ
ل

خـدا؟ص؟ را بـاز نمـود، احـدی در مشـرق و مغـرب باقـی نمی مانـد، 
کنـد... مگـر آنکـه ایشـان را لعـن و دشـمنی 

یـخ، حضـرت موسـی و عیسـی؟ع؟ هیچـگاه   بـر اسـاس شـهادت تار
ً
ثانیـا

جنـگ و نبـردی بـا دشـمنان خـود نداشـته و ایـن نقـل برخـاف سـیره آنـان 
می باشـد.

کـرده   در بخـش پایانـی روایـت، بـه عـدم تکـرار خـروج و قیـام اشـاره 
ً
ثالثـا

یـح می فرمایـد. بـا ایـن حسـاب، قائـم  و بافاصلـه بـه رجعـت پیامبـر؟ص؟ تصر

۱.  الغیبة للنعمان، ص308.
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یرا روایت مذکور،  دوم و سـوم و... از اهل بیت؟مهع؟ معنایی نخواهد داشـت ز
یـن خـروج اهـل بیـت؟مهع؟  خـروج اولیـن قائـم از اهـل بیـت؟مهع؟ را همـان آخر

دانسـته اند.  
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خلیفه امام مهدی؟ع؟   

احمدالحسـن بـرای اثبـات وجـوب بیعت با خـود، به روایتی اسـتناد می کند 
ـة اْلَمْهـِدی« و جانشـین امـام مهـدی؟ع؟ 

َ
کـه در آن مـردم را بـه بیعـت »َخِلیف

توصیه کرده اند. این روایت را چگونه می توان پذیرفت؟

یـف شـده  احمدبصـری در کتـاب المتشـابهات، روایتـی را بـه صـورت تحر
ذکـر کـرده و از ایـن رهگـذر، خلیفـه امـام مهـدی؟ع؟ و بیعـت بـا او را بـه اثبـات 
َمْهـِدی« آورده و 

ْ
می رسـاند. لـذا بخشـی از ایـن روایـت را بـا عنـوان »َخِلیَفـة ال

برایش اسـتدالل سـاخته اسـت. این در حالی اسـت که در تمامی کتب شـیعه 
و حتـی کتـب اهـل سـنت کـه بـه ایـن روایـت اشـاره کرده انـد، عبارت بـا عنوان 
َمْهِدی« ثبت شده است. حتی در نسخه خطی موجود از کتاب 

ْ
»َخِلیَفَة اِل  ال

الماحـم و الفتـن بـن طـاووس۱ نیـز عبـارت بـه ایـن رسـم آمده اسـت. حتی در 
یـف بالفتـن سـید بـن طـاووس نیز عبـارت با  یف بالمنـن فـی التعر کتـاب التشـر

همیـن نحـو ثبت گردیده اسـت. 
ـوَد َقـْد  اَیـاِت الّسُ ْیُتـْم الّرَ

َ
 اِل؟ص؟  »ِإَذا َرأ

ُ
 َرُسـول

َ
 َقـال

َ
ـُه َقـال

َ
ّن

َ
َبـاِن أ َعـْن َثْو

ـِج َفـِإّنَ ِفیَهـا َخِلیَفـَة اِل  
ْ
ل

َ
ـی الّث

َ
 َعل

ً
ـْو َحْبـوا

َ
ُتوَهـا َو ل

ْ
ـْت ِمـْن ُخَراَسـاَن َفأ

َ
ْقَبل

َ
أ

َمْهـِدَی«2 
ْ
ال

۱.  کتاخبانه دانشگاه هتران، مشاره 5228.
یـف بالفـنت، ص۱۱۹ و کشـف الغمـة یف معرفـة المئـة، ج 2، ص472 و إثبـات اهلـداة بالنصـوص و  یف باملـنن یف التعر 2.  التشـر
املعجزات، ج 5، ص225 و هبجة النظر یف إثبات الوصایة و اإلمامة للمئة اإلثین عشر، ص۱74 و حبار النوار، ج 5۱، ص82.
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کـرد،  خـروج  خراسـان  از  سـیاه  پرچم هـای  دیدیـد  کـه  هنـگام  آن 
بـر روی بـرف بـه سـوی او بشـتابید،  حتـی بـه صـورت سـینه خیز 

آنـان اسـت. یـرا خلیفـه خـدا مهـدی در میـان  ز
کـرده و کلمـه »اهلل« را از  یـف  بـر ایـن اسـاس، احمـد بصـری روایـت را تحر
عبـارت حـذف نمـوده اسـت کـه بـا مراجعـه به کتب شـیعی این مسـأله واضح 

می گردد.  
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خلیفه مهدی؟ع؟ و دوازده امام عدل   

منظـور از روایتـی کـه می فرمایـد؛ خلیفـه مهـدی و دوازده امـام عـدل در 
مسجد کوفه نماز می خوانند چیست؟

در روایتی آمده است: 
 
َ
ْوَمـأ

َ
ـّنَ َهـِذِه ِبَهـِذِه َو أ

َ
ِصل َیّتَ

َ
 ل

َ
ِحیـَرِة َفَقـال

ْ
ـی ال

َ
ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ ِإل

ْ
ِمیُرال

َ
َخـَرَج أ

ِبَدَناِنیـَر  َبْیَنُهَمـا  ِفیَمـا  َراُع  الـّذِ ُیَبـاَع  ـی  َحّتَ ِحیـَرِة 
ْ
ال َو  ُكوَفـِة 

ْ
ال ـی 

َ
ِإل ِبَیـِدِه 

َخِلیَفـُة  ِفیـِه  ـی  ِ
ّ
ُیَصل َبـاٍب  َخْمُسـِماَئِة  ـُه 

َ
ل  

ً
َمْسـِجدا ِحیـَرِة 

ْ
ِبال َیْبِنَیـّنَ 

َ
ل َو 

اْثَنـا  ِفیـِه   َیـَن   ِ
ّ
ُیَصل

َ
ل َو  ْیِهـْم 

َ
َعل َیِضیـُق 

َ
ل ُكوَفـِة 

ْ
ال َمْسـِجَد  ّنَ 

َ
أِل َقاِئـِم؟ع؟ 

ْ
ال

َعـْداًل... «.۱    
ً
ِإَمامـا َعَشـَر 

امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ بـه سـمت شـهر حیـره2 خـارج شـد و فرمـود: 
ایـن دو بـه یکدیگـر متصـل می شـود و بـا دسـتش بـه حیـره و کوفـه 
اشـاره کـرد، تـا جایـی کـه هـر زراع بیـن این دو شـهر در برابـر دینارها 
فروخته می شود. در حیره مسجدی بنا می شود که برای او پانصد 
باب گذاشـته می شـود که در آن خلیفه قائم نماز می خواند، برای 
اینکه وسـعت مسـجد کوفه برای آنان کم اسـت و در حالیکه باید 

دوازده امـام عـادل بتواننـد در آن نماز  بخوانند. 

۱.  حبار النوار، ج 52، ص374.
2.  حیـره از شـهرهای قدمیـی عـراق اسـت کـه در 6/5 کیلومتـری جنـوب شـهر جنـف کنـون قـرار گرفتـه بـود  کـه بـا بـزرگ شـدن 
یـج از میـان رفـت. قابـل توجـه اینکـه در حـال حاضـر شـهری بـا نـام  شـهر کوفـه، از آبـادان حیـره کاسـته شـده و سـپس بـه تدر

حیـره وجـود نـدارد.
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گونه بهره می برند: اتباع احمد بصری از این روایت به دو 
الف: عبارت خلیفة القائم را به احمد الحسن بصری حمل می کنند.

ب: اقامه نماز دوازده امام عدل در مسـجد حیره را به دوازده مهدی بعد 
از دوازده امـام تعبیر می کنند.

گفته می شود:  در پاسخ به بهره برداری اول آنان از روایت 
یرالیمن،  یم؟ع؟ وز یح روایات، حضرت عیسـی بن مر اوال بر اسـاس تصر
حاجـب و نائـب امـام مهـدی؟ع؟ اسـت. بطـوری کـه مسـئولیت جمـع آوری و 
یافت اموال حضرت و برقرار امنیت در شرق و غرب عالم را بر عهده دارد.۱  در
کنیم،  که به معنای ظاهری روایت بخواهیم توجه  با این حساب در صورتی 
کرده و  یم؟ع؟ منصرف  َقاِئم« را به عیسـی بن مر

ْ
بهتر اسـت عبارت »َخِلیَفُة ال

ایشـان را همان کسـی بدانیم که در مسـجد حیرة نماز خواهند خواند.
 در برخی از موارد روایی مشاهده شده است که ائمه معصومین؟مهع؟ 

ً
ثانیا

فـردی را بـرای انجـام کار معیـن و خاصـی خلیفـه خـود در آن امر قـرار داده اند. 
که در امر  َقاِئم« می تواند به معنای فرد مشخصی باشد 

ْ
لذا عبارت »َخِلیَفُة ال

اقامـه نمـاز جماعـت در مسـجد حیـره؛ خلیفـه قائـم؟ع؟ بوده باشـد نه در امور 
دیگر. به عنوان نمونه آمده اسـت:

َفَمـا  ـاِدَق؟ع؟...  الّصَ ِدَی  َسـّیِ ُت 
ْ
ل

َ
َسـأ   

َ
َقـال ُعَمـَر  ْبـِن  ـِل 

َ
ُمَفّض

ْ
ال َعـِن 

۱.  الفاضـل عمـر بـن إبراهـمی الویس   یف کتابـه عـن رسـول اهلل؟ص؟ قـال: ینـزل  عیـی  بـن  مـرمی  علیـه السـام عنـد انفجـار الصبح 
بـان أصفـران مـن الّزعفـران، ابیـض اجلسـم، أصهـب  الـرأس، أفرق الشـعر، کأن رأسـه یقطـر دهنا، بیده  مـا بـنی  مهرودیـن  و مهـا ثو
یـر، و هیلـك  الدّجـال و یقبـض أمـوال القـامئ علیـه السـام و میـى خلفـه اهـل الکهـف و هـو  بـة یکسـر الصلیـب، و یقتـل النز حر
یر االمین للقامئ علیه السـام و حاجبه، و نائبه، و یبسـط یف املغرب و املشـرق المن من کرامة احلّجة بن احلسـن صلوات  الوز

اهلل علهیمـا...«. حلیـة البـرار یف أحـوال حممـد و آلـه الطهـار علهیم السـام، ج 6، ص306.
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َحَسـَنِة 
ْ
ال َمْوِعَظـِة 

ْ
ال َو  ِحْكَمـِة 

ْ
ِبال »َیْدُعوُهـْم   

َ
َقـال ـَة 

َ
َمّك ْهـِل 

َ
ِبأ َیْصَنـُع 

َیـا  اَل   :
َ

َقـال ـَة؟ 
َ

ِبَمّك ُیِقیـُم  ِدی،  َسـّیِ َیـا   :
ُ

ـل
َ

ُمَفّض
ْ
ال  

َ
َقـال َفُیِطیُعوَنـُه«... 

ْیِه 
َ
ْهِلـِه َفـِإَذا َسـاَر ِمْنَهـا َوَثُبـوا َعل

َ
 ِمـْن أ

ً
 َیْسـَتْخِلُف ِمْنَهـا َرُجـل

ْ
، َبـل

ُ
ـل

َ
ُمَفّض

ْیـِه 
َ
ْیِهـْم ِمْنُهـْم َخِلیَفـًة َو َیِسـیُر َفَیِثُبـوَن َعل

َ
وَنـُه... َو َیْسـَتْخِلُف َعل

ُ
َفَیْقُتل

وَنـُه«.۱ 
ُ
َفَیْقُتل َبْعـَدُه 

مفضـل بـن عمـر از امـام صـادق؟ع؟ پرسـید: امـام مهـدی؟ع؟ بـا 
َمْوِعَظـِة 

ْ
ِحْکَمـِة َو ال

ْ
اهـل مکـه چـه می کنـد؟ فرمـود: »َیْدُعوُهـْم ِبال

گفـت: ای آقـای مـن! ایشـان مقیـم  َحَسـَنِة َفُیِطیُعوَنـُه« مفضـل 
ْ
ال

مکـه می شـود؟ فرمـود:  نـه مـردی از نزدیکانـش را خلیفـه خـود قـرار 
کـرده و او را بـه قتـل  می دهـد و آنـان پـس از مدتـی بـر او احاطـه 
می رسـانند... بـاری دیگـر بـر آنـان خلیفـه ای قـرار می دهـد و آنـان 

کـرده و او را می کشـند.  دوبـاره بـر وی احاطـه 
کـه خلیفـه در ایـن روایـت بـه معنـی امـام بعـد  بنابرایـن مشـخص اسـت 
کار معینـی  از امـام زمـان نبـوده، بلکـه بـه عنـوان نماینـده ایشـان بـرای انجـام 

می باشـد.
گفته می شود: در پاسخ به بهره برداری دوم 

 اوال علـت اصلـی بنـای مسـجد حیـره بـا آن وسـعت، اقامـه ۱2 امـام عـدل 
در مسـجد، بـه صـورت همزمـان اسـت.2 وگرنـه وجهـی بـرای اقامـه ترتیبی ائمه 

۱.  حبار النوار، ج 53، ص۱۱.
2.  مهانطـور کـه در حـال حاضـر در حـرم امـام رضـا؟ع؟ نیـز بـه طـور مهزمـان بیـش از 25 امـام مجاعـت در نوبـت مغـرب و عشـاء 

اقامـه مناز  مـی کننـد. 
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آمـده متصـور  روایـت  متـن  کـه در  کوفـه  بـودن مسـجد  کوچـک  و  جماعـات 
نمی گـردد. لـذا بایسـتی اتبـاع احمـد بـه دو سـئوال مهـم پاسـخ دهنـد تـا بتـوان 

مسـأله را حـل نمـود. 
آیا مهدیین مورد نظر به صورت هم زمان خواهند آمد؟. ۱
گـر مـراد شـما از ایـن ۱2 امـام عـدل همـان مهدییـن بـوده باشـد، بـا ایـن . 2 ا

حسـاب تعـداد مهدییـن ارتقـاء یافتـه و سـیزده نفـر خواهند شـد چرا که 
کـه همـان اول المهدییـن می دانیـد بـا احتسـاب ۱2  خلیفـة القائـم را 
امـام عـدل، بـه عـدد ۱3 تـن خواهنـد رسـید و ایـن بـر خـاف مدعـای 

اصلـی شـما اسـت. 
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کسی که اموال قائم؟ع؟ را می گیرد   

آیـا بـر اسـاس روایتـی از رسـول خدا؟ص؟، کسـی که اموال امـام دوازدهم؟ع؟ 
را تحویـل می گیـرد و امنیـت را شـرق و غرب گسـترش می دهـد، همان یمانی 

است؟

کرم؟ص؟، سـعی بر آن دارند  اتباع احمدالحسـن با تقطیع روایتی از رسـول ا
امـوال  گیرنـده  یـل  تحو و  یـر  وز یمانـی، همـان  عنـوان  بـه  را  احمدالحسـن  تـا 
کنند و حال آنکه با مراجعه به متن روایت مشخص می گردد  حضرت معرفی 
یـم؟ع؟  کـه ایـن وظایـف را بـر عهـده دارد، حضـرت عیسـی بـن مر کسـی  کـه 

خواهـد بـود نـه دیگری.
در روایت آمده است: 

ال؟ص؟  رسـول  عـن  كتابـه  فـی  األوسـی    إبراهیـم  بـن  عمـر  »الفاضـل 
یـم  علیـه السـلم عنـد انفجـار الصبـح مـا بیـن   قـال: ینـزل  عیسـی  بـن  مر
ودیـن  و همـا ثوبـان أصفـران مـن الّزعفـران، ابیـض الجسـم، أصهـب   مهر
كأن رأسـه یقطـر دهنـا، بیده حربة یكسـر الصلیب،  ق الشـعر،  الـرأس، أفـر
یـر، و یهلـك  الدّجـال و یقبـض أمـوال القائـم علیـه السـلم  و یقتـل الخنز
یـر االیمـن للقائـم علیـه السـلم و  و یمشـی خلفـه اهـل الكهـف و هـو الوز
كرامـة  ق األمـن مـن  حاجبـه، و نائبـه، و یبسـط فـی المغـرب و المشـر

الحّجـة بـن الحسـن صلـوات ال علیهمـا...«.۱

۱.  حلیة البرار یف أحوال حممد و آله الطهار علهیم السام، ج 6، ص306.
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بیـن  کنـد،  طلـوع  صبـح  کـه  وقتـی  در  یـم؟ع؟  مر بـن  عیسـی 
لبـاس  و  پارچـه  دو  مهرودیـن،  و  می آیـد.  زمیـن  بـه  »مهرودیـن« 
از زعفـران اسـت. سـفید و دارای مـوی سـر سـرخ و سـفید و  زرد 
در  و  می چکـد.  روغـن  سـرش  از  اینکـه  مثـل  اسـت،  پشـت  کـم 
کـه بـا او صلیـب را می شـکند و خـوک  بـه ای اسـت  دسـت او حر
را می کشـد و دجـال را نابـود و امـوال امـام؟ع؟ را قبـض می کنـد و 
یـر دسـت راسـت قائـم  اهـل کهـف پشـت سـر او راه می رونـد و او وز
کرامـت حّجـة  آل محمـد؟ع؟ و حاجـب و نایـب او می باشـد و بـه 
می دهـد. گسـترش  را  امنیـت  غـرب،  و  شـرق  در  الحسـن؟ع؟  بـن 
ایـن در حالـی اسـت کـه اتبـاع احمـد بصـری روایـت را تقطیـع کـرده و آن را 
یـری بشـارت  از عبـارت »یقبـض أمـوال القائـم« آغـاز نمـوده و مـردم را بـه وز
کـه پیـش از قائـم خواهـد آمـد و از ایـن رهگـذر اذهـان را بـه سـوی  می دهنـد 

احمدبصـری سـوق می دهنـد. 
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فرزند امام مهدی؟ع؟   

اتبـاع احمـد بصـری بـه روایتـی از ُسـطیح کاهن اسـتناد می کنند کـه در آن به 
ظهـور فرزنـد امـام مهـدی؟ع؟ پیـش از خـود حضـرت داللـت دارد. آیـا ایـن 

روایت را می توان پذیرفت؟

ناظـم العقیلـی در کتـاب الـرد الحاسـم، روایتـی را از کتـاب بشـارة االسـام 
نقـل می کنـد کـه در بخشـی از روایـت چنین آمده اسـت: »یظهـر ابن المهدی« 
که این روایت به ظهور  یعنی پسـر مهدی ظهور می کند. لذا بر این باور اسـت 

پسـر امام مهـدی؟ع؟ داللت دارد.۱ 
گفته می شود:  در پاسخ این ادعا 

کـه حتـی خـود اتبـاع  کاهـن نقـل شـده اسـت  اواًل ایـن روایـت از سـطیح 
مـردود می داننـد.  را  ایـن شـخص  کتاب هـای دیگـر خـود،  احمـد بصـری در 
بطـوری کـه عبدالـرزاق دیـراوی در پاسـخ بـه سـئوالی از سـوی مخالفین مطرح 

یـد:  شـده اسـت می گو
»روایتـی کـه مـورد اعتمـاد آنهـا قـرار گرفتـه اسـت، روایـت از کاهنـی بـه نـام 
روایـت  بـه  آیـا شـما  یسـته اسـت.  کـه در عصـر جاهلیـت می ز سـطیح اسـت 

می کنیـد؟«.2 احتجـاج  کاهنـان 
کتـاب »مشـارق انـوار الیقیـن فـی أسـرار   بحاراالنـوار ایـن روایـت را از 

ً
ثانیـا

یة القامئ، ص۱5. ۱.  الرد احلاسم عی منکری ذر
2.  فاز املؤمنون المحداحلسن، ص۱5.
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کتـاب بحـار  کـه هـم در آنجـا و هـم در خـود  أمیـر المؤمنیـن؟ع؟« نقـل می کنـد 
االنـوار بـا عبـارت »یظهـر ابـن النبـی المهـدی« ثبت گردیده اسـت.۱ لـذا معنای 
که: فرزند  کننده روایت؛ این می شـود  کتاب نقل  این عبارت بر اسـاس اولین 

نبـی کـه نامـش مهـدی اسـت ظهـور می کند. 

۱. مشارق أنوار الیقنی یف أسرار أمیر املؤمننی علیه السام، ص۱۹۹ و  حبار النوار، ج 5۱، ص۱63.
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سفیر قائم؟ع؟   

بـر اسـاس آیه 15 سـوره اسـراء خداوند هیـچ طائفه ای را دچـار عذاب نمی کند 
مگـر آنکـه رسـولی از پیـش فرسـتاده باشـد،1  از سـویی هـم در روایـت امـام 
صـادق؟ع؟ مـراد از عـذاب قیـام قائـم؟ع؟ اسـت.2  با این حسـاب رسـولی که 
قبـل از قیـام قائـم بـرای اتمـام حجـت می آید چه کسـی اسـت؟ برخـی از اتباع 
احمـد الحسـن، او را همـان رسـول قبـل از قائـم؟ع؟ می داننـد، آیـا ایـن سـخن 

صحیح است؟ 

گفته می شود:  در پاسخ 
گـر احمـد بصـری همـان رسـولی می باشـد که قبل از نـزول عذاب)قیام  اوالً ا
کتاب هـا و خطبه هایـش خـود را همـان  قائـم( آمـده اسـت، پـس چگونـه در 
قائـم آل محمـد؟ص؟ دانسـته3  و مـردم را بـه یـاری خـود فـرا می خواند؟! و البته 
بایـد رسـولی  بـر اسـاس اسـتدالل پرسشـگر،  چنانچـه ادعـای قائمیـت دارد، 
پیـش از احمـد بصـری بیاییـد و مـردم را بـه عذاب)قیـام قائـم( هشـدار دهـد!
 روایـت امـام صـادق؟ع؟ بـه خـروج و قیـام قائـم؟ع؟ اشـاره دارد نه به 

ً
ثانیـا

ظهـور قائـم. و بـر اسـاس روایـات، بیـن ظهـور و قیـام حضـرت؟ع؟ 3 ماه و ۱7 

«.  و ما هیچ قومی را عذاب منی کنمی مگر اینکه رسویل را فرستاده باشمی.
ً

ِبنَی َحّیَ َنْبَعَث َرُسوال ا ُمَعِذّ ۱.  »وَما ُکّنَ
ْهـِل َبـْدٍر َو 

َ
ُة أ ْعـُدوَدُة ِعـّدَ َ ـُة الْ ّمَ

ُ ْ
)ع( َو ال َقـامِئِ

ْ
َعـَذاُب ُخـُروُج ال

ْ
 ال

َ
ـٍة َمْعـُدوَدٍة، َقـال ّمَ

ُ
َعـذاَب ِإیل  أ

ْ
ـُم ال ْرنـا َعْنُ

َ
ّخ

َ
ـِنْ أ

َ
 َو ل

َ
2. َقْوِلـِه َتَعـایل

ْصَحاُبـه «. الغیبـة للنعماين، 24۱.
َ
أ

3.  املتشاهبات، ج۱، ص44.
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روز فاصلـه اسـت.۱ لـذا آن حضـرت در ایـن مـدت مـردم را بـه واسـطه ارسـال 
سـفیر  بـه مناطـق مختلـف بـه خـود دعـوت خواهـد کـرد تـا یـاری اش کننـد. بـه 
عنـوان نمونـه می تـوان بـه ماجـرای سـفارت و شـهادت نفس الزکیه اشـاره کرد: 
امام باقر؟ع؟ فرمود: حضرت قائم؟ع؟ به یاران خود می فرماید: ای قوم! اهل 
مکـه مـرا نمی خواهنـد ولـی مـن بـرای اینکه با ایشـان اتمام حجت کنم، کسـی 
را بـه سـوی آنهـا می فرسـتم تـا آنچـه شایسـته اسـت کـه شـخصی ماننـد مـن بـا 

ید. آنـان اتمـام حجـت کنـد کـه به ایشـان بگو
آنـگاه مـردی از یـاران خـود را می طلبـد و بـه او می فرماید: بـرو نزد اهل مکه 
ید:  و به آنها بگو: ای اهل مکه من فرسـتاده فانی هسـتم و او به شـما می گو
یه محمد؟ص؟  مـا اهل بیـت رحمـت و معـدن رسـالت و خافت هسـتیم و از ذر
و سـاله پیغمبرانیـم. مـا مظلـوم واقـع شـدیم و مـردم بـه مـا سـتم نمودنـد و ما را 
آواره ساختند و از هنگام رحلت رسول خدا؟ص؟ تا امروز حق ما غصب شده 
یـم و از شـما یـاری می طلبیـم، پـس  کنـون مـا از شـما چشـم یـاری دار اسـت. ا

کنید. مـا را یاری 
کـه آن جوانمـرد بـه ایـن سـخن تکلـم نمـود، بـر او هجـوم می آورنـد و  وقتـی 
او را ما بین رکن و مقام به شـکلی خاص سـر می برند و اوسـت نفس زکیه«.2
بنابراین، کسانی که مخالف و معاند بوده و دعوت سفرای آن حضرت را 

یَن ِمـْن َشـْهِر َرَمَضـاَن َو یُقـوُم یْوَم َعاُشـوَراَء؛  مهانا در شـب  ٍث َو ِعْشـِر
َ

ـَة َثـا
َ
یل

َ
ـِه ل َقـامِئَ یَنـاَدی ِباْسِ

ْ
۱.  امـام رضـا؟ع؟ فرمـود: »ِإّنَ ال

بیسـت و سـوم رمضـان بـه نـام قـامئ؟جع؟ نـدای آسـان داده می شـود )اعـام ظهـور( و در روز عاشـورا قیـام می کنـد«. الرائج 
و اجلرائـح، ج3، ص۱۱65؛ منتخـب االثـر، ص572؛ الغیبـة، ص452؛ فصـول املهمـه، ص 2۹8؛ حباراالنـوار، ج52، ص2۹0؛ 

ارشـاد، ص34۱؛ کشـف الغمة، ج3، ص324.
2.  حبار االنوار، ج 52، ص 307، ح 8۱.
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یم می فرماید: کر نپذیرند، بر اساس آیه قرآن با آنان جنگ خواهد شد. قرآن 
ْوا 

َ
ه

َ
ت

ْ
ان ِإِن 

َ
ف ِه 

َّ
ِلل  

ُ
ه

ُّ
ل

ُ
ك  

ُ
ین ِ

ّ
الد  

َ
ون

ُ
ك

َ
ی َو   

ٌ
ة

َ
ن

ْ
ِفت  

َ
ون

ُ
ك

َ
ت لا  ی 

َّ
ت

َ
ح ْم 

ُ
وه

ُ
قاِتل َو 

کافران بجنگید تا فتنه اى برجاى  ۱ و با 
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َ
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باز  جنگ  از  گر  ا پس  است.  خدا  آِن  از  یکسره  دین  و  نماند 
باره آنان  ایستادند و تن به سازش دادند، خدا حکم خود را در

که او به آنچه می کنند بینا است. کرد، چرا  اعام خواهد 
امـام  بـرای  فرسـتاده ای  از ظهـور  پیـش  مهـدی؟ع؟  امـام  اسـاس،  برایـن 
کـه تمامـی جنگ هـای ایشـان 3 مـاه و ۱7 روز  حجـت نخواهـد داشـت، چـرا 
پـس از ظهـور بـوده و در ایـن فاصلـه زمانـی، اتمـام حجت هـا صـورت خواهـد 

پذیرفـت.

۱.  انفال، 3۹.
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دولت احمدیه   

روایتـی کـه دولـت امـام دوازدهـم را دولـت احمدیـه نامیـده اسـت بـه چـه 
معناست؟ آیا این روایت به دولت احمدالحسن اشاره ندارد؟

کتـاب الـزام الناصـب، بـه نقـل از »خطبـة البیـان« بـه پرچـم محمـدی و 
که اتباع احمد بصری آن روایت را مصادره  کرده اسـت  دولت احمدی اشـاره 
کـرده و بـا اسـتفاده از مشـابهت اسـمی و تقطیـع روایـت، در صـدد  بـه مطلـوب 

سـوء اسـتفاده می باشـند. در ایـن خطبـه آمـده اسـت:
»فیظهـر عنـد ذلـك صاحـب الرایـة المحّمدیـة و الدولـة األحمدیـة القائـم 
و  السـّنة  و یحیـی  المقـال یمهـد األرض  فـی  الصـادق  الحـال  بالسـیف 
الفـرض سـیكون ذلـك بعـد ألـف و مائـة و أربـع و ثمانیـن سـنة مـن سـنی 

الفتـرة بعـد الهجـرة«۱ 
در آن زمـان، صاحـب پرچـم محمـدی و دولـت احمـدی و قائـم 
بـه شمشـیر و راسـت گو در گفتـار ظهـور خواهـد کـرد. زمیـن را آمـاده 
می کنـد و سـنت را زنـده می کنـد و ایـن بعـد از هـزار و صـد و هشـتاد 

و چهـار سـال پـس از هجـرت محقـق می شـود. 
که: در پاسخ عرض می شود 

اواًل ایـن روایـت در کتـب معتبـر شـیعی نیامـده و بـرای اولیـن بـار بـه نقـل از 

یف، ج 2، ص۱۹7. ۱.  إلزام الناصب یف إثبات احلجة الغائب عجل اهلل تعایل فرجه الشر
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محمـد بـن طلحـة شـافعی)از علمـای اهل سـنت( در کتاب الـزام الناصب ذکر 
شـده و پـس از آن نیـز در هیچکـدام از کتـب شـیعی ذکـر نشـده اسـت.

 ایـن عبـارت، بخشـی از »خطبـة البیـان« اسـت کـه بر اسـاس دیدگاه 
ً
ثانیـا

تمامـی علمـای شـیعه، ایـن خطبـه؛ سـاخته و پرداختـه دسـت غالیـان بـوده و 
فاقـد اعتبار اسـت.۱

۱.  دالئل عدم اعتبار خطبة البیان عبارتند از: 
کتـاب الـزام الناصـب، نوشـته عـی یـزدی  ین منبـع بـه آن،  کهـن ذکـر نشـده و دسـترس تر کتـب روایی  اواًل؛ خطبـه در 
حائـری)م۱333ق( اسـت. در ایـن کتـاب، سـه نسـخه و بـه عبـاریت سـه مـنت بـرای خطبـه البیـان ذکـر شـده اسـت کـه هـر یـک 
یـادی دارنـد. البتـه بـرای دو نسـخه اول آن، منبعـی ارائـه نشـده و نسـخه سـوم را بـه کتاب الـدر املنظم  بـا دیگـری تفاوت هـای ز
یف السـّر االعظم نوشـته حممدبن طلحه شـافعی، )م 652ق( منتسـب می کند که از علمای اهل سـنت اسـت. حائری یزدی، 

عـی، الـزام الناصـب یف اثبـات احلجـة الغائـب، ج 2، ص 232.
بـاره وی قابـل  ؛ مهم تـر از سلسـله سـند ایـن خطبـه، راوی اصـی آن، یعـین »عبداهلل بـن مسـعود« اسـت کـه چنـد نکتـه در

ً
ثانیـا

توجـه اسـت:
یـح خطبـه کـه، عی؟ع؟ خطبـه البیان  ۱. عبـداهلل بـن مسـعود پیـش از خافـت امیرمؤمنـان؟ع؟ از دنیـا رفتـه و بـا توجـه بـه تصر

را پـس از خافـت خـود در بصـره یـا کوفـه ایـراد کـرده اسـت، منی تـوان گفـت کـه در زمـان حیـات ابن مسـعود بیـان شـده اسـت.
2. بـه اذعـان علمـای اهـل سـنت، هیـچ گاه عبداهلل بـن مسـعود از حضـرت عـی؟ع؟ روایـت نکـرده اسـت.  املـزی، یوسـف بـن 

الزکـی، هتذیـب المکـال یف اسـاء الرجـال، ج ۱6، ص ۱2۱.
3. سـند ایـن خطبـه مرفـوع اسـت؛ یعـین بـنی ابن مسـعود و شـنونده خطبـه، شـخص یـا اشـخایص وجـود دارنـد و ایـن مطلـب، 

بـاره نادرسـی سـند خطبـه بـایق منی گـذارد. جـای هیچ گونـه توجهیـی در
؛ در سـند ایـن خطبـه، غیـر از طـوق  بـن مالـک کـه هیـچ روایـی از او نقـل نشـده، بلکـه یکـی از فرماندهـان هارون الرشـید 

ً
ثالثـا

اسـت کـه در سـال 2۱6ق از دنیـا رفـت ، متامـی افـرادی کـه در ایـن کتـاب بـه  عنـوان سـند حدیـث معریف شـده اند، مهگی جمهول 
یـخ الیعقـویب، ج 2، ص 424. یـخ الطبـری، ج 8، ص 323 و تار بـوده و از ناشـناخته های روایی هسـتند. تار

یـب بـه اتفاق علمای شـیعه، سـند خطبة البیان خمـدوش بوده و آن  کثـر قر ؛ در برخـی از روایـات و مهچنـنی بـر اسـاس بـاور ا
ً
رابعـا

را سـاخته و پرداخته غات شـیعه دانسـته اند:
۱. عامـه جملـی؟هر؟ آورده اسـت: »مهانـا خطبـة البیـان و مـوارد مشـابه آن در کتـب مـا نبـوده و فقـط در کتاب هـای غـات 

یافتـه می شـود«.  مقـی، عبـاس، سـفینة البحـار، ج2، ص664 بـه نقـل از حبـار االنـوار، ج 25، ص348.
یـین گفتـه اسـت: »از مجلـه روایـات دروغ کـه خمالفـان امیـر املؤمنـنی؟ع؟ آورده انـد، خطبـه اى اسـت کـه ُغـات  2. عامـه قزو
یـین، مـا خلیـل بـن غـازى، صـایف در  َبَیـان  می نامنـد«.  قزو

ْ
افتـرا کرده انـد و بـر امیـر املؤمنـنی؟ع؟ منسـوب منـوده و آن را ُخْطَبـُة ال

  .440یـین(، ج 2، ص شـرح کایف )مـا خلیـل قزو
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 در ادامـه همیـن خطبـه، اشـاره بـه سـال ظهـور شـده است)سـیکون 
ً
ثالثـا

بـع و ثمانیـن سـنة مـن سـنی الفتـرة بعـد الهجـرة( کـه  ذلـك بعـد ألـف و مائـة و أر
یـح روایـات رّد توقیـت در تعـارض اسـت:   همیـن مسـاله بـا صر

 
َ

َقاِئِم؟ع؟ َفَقال
ْ
ُتُه َعـِن ال

ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
ِبی َعْبِد اِل؟ع؟ َقال

َ
ِبـی َبِصیـٍر َعـْن أ

َ
َعـْن أ

وقـت  کننـدگان  تعییـن  ـُت «.۱  ُنَوّقِ اَل  َبْیـٍت   
ُ

ْهـل
َ
أ ـا 

َ
ِإّن اُتـوَن 

َ
َوّق

ْ
ال »َكـَذَب 

گفتنـد. مـا اهـل بیـت نیـز وقـت تعییـن نمی کنیـم. ظهـور دروغ 

ٍد، َعْن َسـْهِل  ّمَ  وی در خصوص رد خطبة البیان روایی را از امام صادق؟ع؟ آورده و بر آن اسـتناد کرده اسـت: َعِیُّ ْبُن حُمَ
 ْبـُن ُقَتْیَبَة، 

ُ
اِعیـل َثـیِن ِإْسَ : َحّدَ

َ
َوِلیـِد- َعـْن َعـِیِّ ْبـِن َسـْیِف ْبـِن َعِمیـَرَة، َقـال

ْ
ـُد ْبـُن ال ّمَ ـُه حُمَ - َواْسُ یِفِّ ْیـَر َیـاٍد، َعـْن َشـَباٍب الّصَ ْبـِن ِز

ْؤِمِنـنَی  ُ ِمیـِر الْ
َ
ُعـوَن َعـی  أ ْقـَواٍم َیّدَ

َ
 ِل

ً
: »َعَجبـا

َ
َنـا، َفَقـال

َ
یِب َعْبـِد اهلِل علیـه السـام َفاْبَتَدأ

َ
َقاُن َعـی  أ

َ
َنـا َوِعیـی  َشـل

َ
ـُت أ

ْ
: َدَخل

َ
َقـال

َدُه،  ِهـِم ِعَبـاَدُه مَحْ
ْ
ل ُ ْمـُد هلِلَِّ الْ َ : احلْ

َ
ُکوَفـِة، َفَقـال

ْ
ـاَس ِبال ْؤِمِنـنَی علیـه السـام الّنَ ُ ِمیـُر الْ

َ
، َخَطـَب أ ـْم ِبـِه َقـّطُ

َّ
ْ َیَتَکل علیـه السـام َمـا لَ

ِتـِه«. اى تعّجـب از مجاعت هـایی کـه ادعـا می کننـد بـر امیـر املؤمنـنی؟ع؟ سـخین را کـه نگفتـه آن را  ِبّیَ ُبو َوَفاِطِرِهـْم َعـی  َمْعِرَفـِة ُر
هرگـز؛ چـرا کـه خطبـه امیـر املؤمنـنی علیـه السـام بـه مـردم کوفـه بـه ایـن روش بـود کـه گفـت: سـتایش اهلل تعـایل را اسـت کـه بـه 
 اختیـار هر کس و هر 

ّ
 ایشـان کـرده شـناخت صاحب کل

ّ
شـواهد ربوبّیـت بـه دل بنـدگان خـود انداختـه سـتایش خـود را و جبـی

چیـز بـودِن خـود را، یب حاجـت بـه نظـر ایشـان، در کتـاب اهلـی و قـول رسـول و ُحَجـج... 
یسـد: »مسـتند صحیحـی بـرای ایـن خطبـه نیافـم و هیچ کـدام از حمدثـان بـزرگ ماننـد  3. مؤلـف کتـاب بشـارة االسـام می نو
کلیـین، صـدوق و شـیخ طـویس آن را نقـل نکرده انـد و از ایـن  کـه عامـه جملـی بـا مهـه اطـاع و احاطـه بـر احادیـث، ایـن 
خطبـه را نیـاورده اسـت، نشـانگر یب اعتمـادی وی بـه ایـن خطبـه اسـت«. عامـه آل حیـدر، سـید مصطـی، بشـارة االسـام، 

ص 75، ح 2۱4.
یـد: »هنـوز امیـان راوى خطبـة البیـان بـر ما ظاهر  بـاره ایـن خطبـه می گو 4. عامـه نـور اهلل شوشـترى، از علمـای بـه نـام شـیعه در
نشـده اسـت، ضمـن اینکـه عبـارات خطبـة البیـان بـر وجهـی کـه علمـاء معـین آن را فهمیده انـد موافـق قـرآن و أصـول مذهـب 
یـان خطبـة البیـان جمهـول اسـت  نیسـت. پـس بالضـروره می بایـد کـه نسـبت آن عبـارات حبضـرت امیـر باطـل باشـد و چـون راو
می تـوان گفـت کـه آن خطبـه را یکـی از ایشـان بـه آن حضـرت نسـبت داده باشـد و یـا بـه احتمـال قـوی، بعى از عامـه یا معتزله 
آن عبـارات را بـه نـام آن حضـرت مشـهور سـاخته باشـند تـا عـوام شـیعه بنقـل آن اقبـال مناینـد آنـگاه اقبـال ایشـان را بـه نقـل و 
روایـت آن موجـب تشـنیع و جتهیـل طایفـه شـیعه سـازند و بـر علمـاء ظاهـر اسـت کـه مجیـع ایـن اختافـات کـه در دیـن پیـدا شـد 
از أحادیـث کاذبـه و اخبـار موضوعـه خارجیـان و غـات اسـت و در کتـب رجـال شـیعه تنبیـه بـر روایـات بسـیار از غات شـیعه 
یف الدیـن، الصـوارم اُلهرقـة یف نقـد الصواعـق اُلحرقـة )البـن حجر اهلیثمـی(، ص8۹. کرده انـد«. شوشـترى، نـور اهلل بـن شـر

۱.  الکایف، ج ۱، ص368.
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احمد ساق زرد   

علـی ابـو رغیـف در کتـاب خـود1 بـه روایاتـی اشـاره کـرده اسـت کـه مؤیـد 
احمدالحسـن می باشـند. یکـی از ایـن روایـات، روایـت مربـوط بـه جوانـی 
اسـت کـه دو سـاق پـای او زرد اسـت و نامـش احمـد اسـت. چگونـه می تـوان 

این روایت را قبول کرد؟

ّیـه کـه منسـوب بـه امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ اسـت، از جوانی  در خطبـه لؤلؤ
نام برده شـده اسـت که سـاق  پاهایش زرد رنگ بوده و نام وی احمد اسـت. 
یـه اسـت کـه  یخـی یکـی از فرزنـدان بو ایـن فـرد بـر اسـاس تحلیـل و شـواهد تار
یـه را تأسـیس نمـود. در خطبه  بعدهـا بـه همـراه بـرادران خـود، حکومـت آل بو

آمده اسـت: 
ـَة  ّیَ َمِو

ُ
ِفَتـَن اأْل

ْ
َمِغیـِب َفاْرَهُبـوا ال

ْ
یـٍب َو ُمْنَطِلـٌق ِلل ـی َظاِعـٌن َعـْن َقِر اَل َو ِإّنِ

َ
أ

ِكـٍم تقتـل   ُمَتَرا ٍء 
َ

َبـل َو  ِحـَم 
َ

ِمـْن َمل َفَكـْم  ِمْنَهـا  َو  َة  ّیَ ِو َكْسـَر
ْ
ال َكـَة 

َ
َمْمل

ْ
ال َو 

ْرِض 
َ
ْهِل اأْل

َ
 أِل

ٌ
ْیـل اِء َو َغّرَ

ْ
ُخْطَبِة ال

ْ
ـُه؟ع؟ ِفـی ال

ُ
ـاس... َقْول َعّبَ

ْ
َكـَة َبِنـی ال

َ
َمْمل

ُیْعـَرِف  ـْم 
َ
ل َو  ُمْسـَتْكِفی 

ْ
ال َو  َتِجـی 

ْ
ُمل

ْ
ال ِباْسـِم  َمَناِبِرِهـْم  ـی 

َ
َعل ُدِعـَی  ِإَذا 

ِقی  ُمّتَ
ْ
َب ِبال

َ
ّق

َ
ُمل

ْ
ا ِصَفَتُهْم َوَجْدَنـا ال ّنَ ا َبّیَ ّمَ

َ
ِكـْن ل

َ
َقاِبِهـْم َو ل

ْ
ل

َ
َتِجـی ِفـی أ

ْ
ُمل

ْ
ال

 ِفی 
َ

ـِذی َقال
َّ
ِبیَعَة ال  ِمْن َر

َ
ُجـل ـی َبِنـی َحْمـَداَن ُثـّمَ َیْذُكُر الّرَ

َ
 ِإل

َ
َتَجـأ

ْ
ـِذی ال

َّ
ال

 َو َقـاٌف ُثـّمَ َیْذُكـُر 
ٌ

ِل اْسـِمِه ِسـیٌن َو ِمیـٌم َو َیْعُقـُب ِبَرُجـٍل ِفـی اْسـِمِه َدال ّوَ
َ
أ

یق ایل الدعوة الیمان، ص 26. ۱.  الطر
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ـاَقْیِن  ْصَفـَر الّسَ
َ
َم اأْل

َ
ُغـل

ْ
ـُه؟ع؟ َو ِإّنَ ِمْنُهـُم ال

ُ
ِكـِه َو َقْول

ْ
ِصَفَتـُه َو ِصَفـَة ُمل

ـی َو َدْفِن 
َ
َقْتل

ْ
ـی ال

َ
َجْرَحـی َعل

ْ
ْحَمـُد و قولـه؟ع؟ َو ُیَنـاِدی ُمَنـاِدی ال

َ
اْسـُمُه أ

َبِة 
َ
ـِعیِر َو َغل ی الّسَ

َ
ُقْفِص َعل

ْ
َبِة ال

َ
ـْنِد َو َغل ـی الّسِ

َ
ِهْنـِد َعل

ْ
َبـِة ال

َ
َجـاِل َو َغل الّرِ

َبِة 
َ
یِقَیَة َو َغل ْطَراِف ِإْفِر

َ
ی أ

َ
ـَس َعل

ُ
ْنُدل

َ
َبِة أ

َ
ْطـَراِف ِمْصَر َو َغل

َ
ـی أ

َ
ِقْبـِط َعل

ْ
ال

ـی 
َ
وِم َعل َبـِة الـّرُ

َ
ـی ُخَراَسـاَن َو َغل

َ
ـْرِك َعل َبـِة الّتُ

َ
َیَمـِن َو َغل

ْ
ـی ال

َ
َحَبَشـِة َعل

ْ
ال

ِعـَراِق 
ْ
ِبال ـاِرُخ  الّصَ َصـَرَخ  َو  ـَة  ِإْرِمیِنّیَ ـی 

َ
َعل ـَة  ِإْرِمیِنّیَ ْهـِل 

َ
أ َبـِة 

َ
َغل َو  ـاِم 

َ
الّش

َكـَر   ُثـّمَ َذ
ُ

ـال ّجَ
َ

ِعیـِن الّد
َّ
ـُم الل

َ
َعـْذَراُء َو َظَهـَر َعل

ْ
ـِت ال

َ
ِحَجـاُب َو اْفُتّض

ْ
ُهِتـَك ال

َقاِئـِم؟ع؟«.۱ 
ْ
وَج ال ُخـُر

بسته   سفر  بار  من  که  باشید  گاه  آ فرمود:  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 
کنم و به عالم غیب رهسپار  از این دنیا حرکت می   ام و بزودى 
ّیه  کسرو ّیه و سلطنت  می  شوم، بنابراین شما در انتظار فتنه امو
بنی  مملکت  در  قتل  و  پی  در  پی  باهای  منتظر  و  باشید  بوده 
که بر روی  عباس باشید...  و فرمودند: وای بر اهل زمین، زمانی 
ملتجی  و  شود  دعوت  مستکفی  و  ملتجی  اسم  به  منبرهایشان 
توصیف  را  او  که صفت  زمانی  لکن  و  القابش  با  شناخته نشود 
که به بنی حمدان پناه برده  کردیم، او را ملقب به متقی می یابید 
که در ابتدای اسم او  است. سپس نام مردی از شهر ربیعه را برد 
که در نامش دال و  سین و میم بود و پس از او از مردی نام برد 
قاف است، سپس صفت و صفت حکومتش را نام برد و فرمود 
همانا یکی از آنها جوانی است که ساق پاهایش زرد رنگ است. 

۱.  حبار النوار، ج 4۱، ص3۱8.
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و فرمود: سپس منادی ندا می دهد به دو زخم و قتل، سپس دفن 
بر فلسطین و غلبه  پاکستان و غلبه قفص  بر  رجال و غلبه هند 
یقا و غلبه حبشه بر یمن و غلبه  قبط بر مصر و غلبه اندلس بر آفر
ترک بر خراسان و غلبه روم بر شام و... ظهور علم دجال اتفاق 

افتاده و پس از آن خروج قائم؟ع؟ است. 
برای پاسـخ به سـئوال، ابتدا باید واژگان مطرح شـده در متن روایت مورد 

بررسـی قـرار گیـرد که عبارتند از:
الُملتجی: پناه برنده، پناه جو.. ۱
الُمستکفی: أبو القاسم عبد اهلل ابن المکتفی ابن المعتضد، المستکفی . 2

باهلل( خلیفه ای از خلفای عباسی در بغداد بود که از سالهای )۹44ه-
.ق( تا )۹46ه-.ق( در سرزمین های اسامی فرمان می راند.۱

الُمتقی: ابواسحاق)ابوالحق( ابراهیم متقی.2. 3
بنی حمدان: آِل َحْمدان، سلسله ای شیعی مذهب از قبیلة بنب َتْغِلب . 4

که از حدود )2۹2ه-.ق( تا )3۹4ه-.ق( بر بخشهایی از شام و شمال 
یره( فرمان راندن. عراق )جز

یـه بـه . 5 یـه اسـت کـه تأسـیس دولـت آل بو احمـد: یکـی از سـه فرزنـد بو
دسـت ایـن سـه بـرادر انجـام یافـت. اسـامی آنان علی، حسـن و احمد 

بود.3
یه بـه صورت مختصر  بـا حفـظ ایـن مقدمـه؛ بخشـی از داسـتان قیام آل بو

۱.  اخبار الدوله العباسیه و فیه اخبار العباس و اوالده، ص 265. الدولة العباسیة. ص ۱44.
2.  مهان.

یخ ایران بعد از اسام، ص87. 3.  اقبال آشتیان، عباس، تار
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گردد:  یخی روایت مذکور مشـخص  عرض می شـود تا بدینوسـیله تحلیل تار

اوضاع بغداد و فتح آن به دست احمدبن بویه
درسـال )332ه-.ق( هنگامـی کـه »متقـی«۱ و »تـوزون«2 بـه طرف موصل 
کـه بـر عـراق  کردنـد  یـه دعـوت  یـدی3 از احمـد بـن بو رفتـه بودنـد، بـرادران بر
یدی به او  کرد اما برادران بر حمله ببرد. احمد از طرف دیالمه به عراق حمله 
چنانکه وعده داده بودند، کمک نکردند و توزون از موصل برگشته و دیالمه 
را مغلـوب سـاخت و  متقـی از تـرس او بـه موصـل  رفته و به ناصرالدوله)بنیان 
گـذار حکومـت بنـی حمـدان(4 پنـاه بـرد. امـا تـوزون باالخـره بـا سـوگند و اظهـار 
صلح خواهی متقی را به بغداد برگرداند و روز بعد او را کور کرد و »مستکفی« 

را بـه جـای او به خافت گذاشـت.5
یه به همراهی ابومحمدحسن بن محمدمهلبی  در همین ایام، احمدبن بو
در ۱۱ جمـادی االولـی )334 ه-.ق( بـدون جنـگ بـر بغـداد دسـت یافـت و با 
خلیفه به احترام تمام رفتار نمود. مستکفی نیز به او خلعت داد و احمد را به 
معزالدولـه و بـرادرش علـی را بـه عمادالدولـه و بـرادر دیگـرش حسـن را به رکن 

الدوله ملقب گرداند.6

۱.  پـس از وفـات ریض، بـا اعمـال نفـوذ ابـن رائـق، امیراالمـرای بغـداد، ابواحلـق ابراهـمی بـن املقتـدر ملقـب بـه املتـیق بـاهلل بـه 
خافـت رسـید.

ید. 2.  متیق در سال )33۱ ه-.ق( شخیص به نام »توزون« از امیران و بزرگان ترک را به امیر االمرایی برگز
یـد بصـره بـوده  یـدی، اسـت کـه صاحـب بر 3.  نـام ایـن خانـدان برگرفتـه از شـغل پـدر آنـان، ابوعبـداهلل حسـن بـن عبـداهلل بر

اسـت.
4.  حسن بن ایب اهلیجا )358ه-.ق( ملقب به ناصرالدوله، پایه گذار سلسلة محدانیان)بین محدان( موصل است.

یخ، ج 8، 383. کتاب جتارب االمم، ج2، ص30-22. 5.  الکامل یف التار
یخ ابن خلدون، ج2، ص65۱. 6.  تار
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 آغاز 
ً
یـخ مذکـور، روشـن می گردد کـه؛ اوال بـا دقـت نظـر در متـن روایـت و تار

روایـت بـه فتنـه کسـروی و امـوی و بنـی عبـاس اشـاره داشـته و بـا فاصلـه بـه 
ملتجی)متقی خلیفه(، اشاره شده است که پس از شکست، به بنی حمدان 
پناه برد و پس از او المستکفی به مقام خافت رسید. در این بین احمد بن 
یخته  یادی ر یـه کـه در سـن جوانـی بـود بـه عراق و ایران غلبه کـرد و خون ز بو
یی دوران پس از امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده  شد.  لذا این خطبه در مقام پیشگو

و بـه زمـان حاضر ارتباطی ندارد.
یه و قتل بنـی عباس و ماجرای  یه و امو  پـس از اشـاره بـه فتنـه کسـرو

ً
ثانیـا

یادی از فتنه های آخرالزمان اشـاره شـده  متقی و مسـتکفی و احمد، به موارد ز
که پس از وقوع آن نوبت به ذکر وقایع قیام قائم می رسـد.  اسـت 

بنابراین، روایت مذکور هیچ ارتباطی با احمد بصری و مسـائل مربوط به 
عصر حاضر نداشته و حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟، مردم را از کشتار عصر 

کرده است. گاه  بعد از خود آ
 به فرض اینکه احمد مذکور در این خطبه؛ با احمد بصری مطابقت 

ً
ثالثا

و  نکـرده  ثابـت  کشـتار  یـزی و  او جـز خون ر بـرای  نیـز،  چیـزی   باشـد  داشـته 
حضـرت علـی؟ع؟ مـردم را از فتنـه چنیـن شـخصی برحـذر داشـته اسـت.
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بدعت در صلوات   

اتبـاع احمدالحسـن عبـارت »االئمـه و المهدییـن و سـلم تسـلیما کثیـرا« را بـه 
ادامـه صلـوات اضافـه کـرده و در توجیـه ایـن بدعـت می گوینـد، چـرا شـما 
کـه عبـارت »وعّجـل فرجهـم« را بـه صلـوات اضافـه کرده ایـد بدعـت نیسـت 

اما کار ما بدعت است؟

بـه  اللهـّم فرجهـم«  یـا »عّجـل  اضافـه شـدن عبـارت »و عّجـل فرجهـم« 
کـرم؟ص؟ و ائمـه اطهـار؟ع؟ نیز مرسـوم بوده اسـت، به  صلـوات در زمـان پیامبـر ا
کیـد اهـل بیـت؟مهع؟ هـم می باشـد، بـه  طـوری کـه ایـن عبـارت مـورد تأییـد و تأ

عنـوان نمونـه بـه چنـد روایـت اشـاره می شـود:
یـق«۱ که امام صـادق؟ع؟ از امامان پیش . ۱ در دعایـی بـا نـام »دعـای حر

از خـود نقـل می کنـد؛ جبرئیـل؟ع؟ بر پیامبر اسـام؟ص؟ نازل شـد و این 
دعـا را بـه آن حضـرت تعلیـم داد2 در فرازی از آن آمده اسـت:

ُهـّمَ . 2
َّ
الل ـِل  َعّجِ َو  ِبیـَن  ّیِ

الّطَ َبْیِتـِه  ْهـِل 
َ
أ َو  ـٍد  ُمَحّمَ ـی 

َ
َعل  ِ

ّ
َصـل ُهـّمَ 

َّ
»...الل  

 3 َجُهـم ...«. َفَر
کـه در  را نقـل می فرمایـد  امـام علـی؟ع؟ دعایـی  از  امـام حسـین؟ع؟   .2

فـرازی از آن چنیـن آمـده اسـت: 

۱.  املصبـاح )جنـة المـان الواقیـة و جنـة اإلمیـان الباقیـة(، ص 72. مصبـاح املتجـد و سـاح املتعّبـد، ج ۱، ص220. پبحـار 
النـوار، ج 83، ص ۱65.

2.  حبار النوار، ج 83، ص ۱7۱ – ۱72.
3.  املصباح)جنة المان الواقیة و جنة اإلمیان الباقیة(، ص . مصباح املتجد و ساح املتعّبد، ج ۱، ص226.  
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ـی 
َ
َعل  ِ

ّ
...  َصـل ُمْرَسـِلین 

ْ
ال ـِب  َطّیِ ـی 

َ
َعل اُل  ـی 

َّ
َصل َو  ِمیـَن 

َ
عال

ْ
ال َرّبِ   ِ

ِلَّ َحْمـُد 
ْ
»ال

َفَرَجُهـم ...«.۱  
ْ

ـل َعّجِ َو  ـٍد  ُمَحّمَ آِل  َو  ـٍد  ُمَحّمَ
کـردم مـن از  یـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ عـرض  3. اسـحاق ابـن عمـار می گو
عقرب هـا می ترسـم، امـام؟ع؟ پـس از بیـان آداب خـاص، فرمـود، سـه مرتبـه 

بگو: 
  َفَرَجُهْم ...«.2

ْ
ل ٍد َو َعّجِ ٍد َو آِل ُمَحّمَ ی ُمَحّمَ

َ
ِ َعل

ّ
َم  َصل

َ
ْسل

َ
ُهّمَ َرّبَ أ

َّ
»الل

نمـاز . 3 از  بعـد  هرکـس  امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد:  دیگـری  روایـت  در 
یـد:  صبـح و نمـاز ظهـر بگو

مگـر . 4 نمی میـرد  َفَرَجُهـْم «،    
ْ

ـل َعّجِ َو  ـٍد  ُمَحّمَ آِل  َو  ـٍد  ُمَحّمَ ـی 
َ
َعل  ِ

ّ
َصـل ُهـّمَ 

َّ
»الل

کنـد.3 را درک  آل محمـد؟ع؟  از  قائـم  این کـه 
یـد: امـام صـادق؟ع؟ دعایـی را بـه مـن یـاد  5. عمـرو بـن ابـی ِمقـدام می گو
دادنـد و فرمودنـد خیـر دنیـا و آخـرت در ایـن دعـا جمـع شـده اسـت، در یـک 

فقـره از آن دعـا آمـده: 
َو  َراَحَتُهـْم  َو  وَحُهـْم  ُر َو  َفَرَجُهـْم     

ْ
ـل َعّجِ َو  ـٍد  ُمَحّمَ آِل  َو  ـٍد  ُمَحّمَ ـی 

َ
َعل  ِ

ّ
ُهـّمَ َصـل

َّ
»الل

ْنـس« .4 اْلِ َو  ِجـّنِ 
ْ
ال ِمـَن  ْعَداَءُهـْم 

َ
أ ْهِلـْک 

َ
أ َو  َفَرِجِهـْم  َطْعـَم  ِذْقِنـی 

َ
أ َو  وَرُهْم  ُسـُر

کـه در آن  بـا ایـن وجـود، اتبـاع احمدالحسـن تنهـا یـک روایـت بیاورنـد 
« به دسـتور معصومین؟مهع؟ 

ً
 کثیـرا

ً
عبـارت »االئمـه و المهدییـن و سـلم تسـلیما

بـه آخـر صلـوات اضافـه شـده باشـد. 

۱.  هتذیب الحکام، ج 3، ص 83 – 84.
2.  کلیین، حممد، الکایف، ج 2، ص 570.

3.  حبار النوار، ج 83، ص 77.
4.  الکایف، ج  2، ص 583.
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تقلید از فقیه   

آیـا روایـت امـام صـادق؟ع؟ کـه فرمـود: »فللعـوام ان یقلـدوه« داللـت بـر 
وجوب تقلید از غیر معصوم دارد؟

بـرای روشـن شـدن بحـث؛ یـک جـواب نقضـی و یـک جـواب حلـی داده 
گفتـه می شـود: می شـود. در جـواب نقضـی 

گفته است: یق الی اهلل«  کتاب »التیه او الطر احمد بصری در 
بتمكـن  الدیـن  نصـرة  هـی  الغیبـه  زمـن  فـی  المسـلمین  فواجـب  »اذن 
نائـب االمـام الخـاص المرسـل منـه او الفقیـه الجامـع للشـرائط العـادل 
الزاهـد فـی الدنیـا فـی حـال عـدم وجـود نائـب خـاص. لـه مـن بسـط یده 

كل حیثیـة وجهـة«.۱  علـی الحكـم مـن 
واسـطه  بـه  کبـری  غیبـت  ایـام  در  اسـت  واجـب  مسـلمانان  بـر 
اطاعـت از نائـب خـاص و فرسـتاده امـام و یـا در صورتـی که نائب 
و  عـادل  کـه  الشـرایطی  جامـع  فقیـه  از  اطاعـت  بـا  نباشـد،  امـام 
زاهـد اسـت دیـن را یـاری کننـد و بـرای ایـن فقیـه؛ اختیار تـام برای 

الهـی وجـود دارد. اجـرای احـکام 
نائـب  زمـان غیبـت  در  فقیـه  از  تقلیـد  بیـان وجـوب  بـرای  ادامـه  در  وی 
 ِلِدیِنـِه، 

ً
 ِلَنْفِسـِه، َحاِفظـا

ً
ُفَقَهـاِء َصاِئنـا

ْ
َكاَن ِمـَن ال ـا َمـْن  ّمَ

َ
امـام؟ع؟ بـه روایـت »َفأ

یق ایل اهلل، ص27. ۱.  التیه او الطر
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ید: »و  ُدوُه«۱ اسـتناد کرده و می گو ِ
ّ
ْن  ُیَقل

َ
َعـَواِم  أ

ْ
ْمـِر َمـْواَلُه َفِلل

َ
 أِل

ً
 ِلَهـَواُه، ُمِطیعـا

ً
ُمَخاِلفـا

مـن فـروع والیـة اإلمـام؟ع؟ والیـة الفقیـه الجامـع لشـرائط اإلفتـاء الملخصـة فی 
التفسـیر المنسـوب إلـی اإلمـام العسـکری؟ع؟ بهـذه العبـارة: وأّمـا مـن کان مـن 
 لمـر مـواله فللعوام 

ً
 لهـواه، مطیعـا

ً
 لدینـه، مخالفـا

ً
 لنفسـه، حافظـا

ً
الفقهـاء صائنـا

أن یقلـدوه«.2 از فـروع والیـت امـام؟ع؟، والیـت فقیـه جامـع شـرایط اسـت. در 
تفسـیر منسـوب به امام حسـن عسـکری؟ع؟ آمده اسـت: هر کدام از فقهاء که 
صیانـت نفـس دارد، از دینـش محافظـت می نمایـد، بـا هـوای نفـس مخالفت 
که از او تقلید  می کند و امر موالی خود را اطاعت می کند، پس بر مردم اسـت 

کنند.
ُدوُه«؛  ِ

ّ
ْن  ُیَقل

َ
َعـَواِم  أ

ْ
بـا توجـه بـه سـخن احمـد بصری، بر اسـاس روایت »َفِلل

بـه تمامـی مسـلمانان واجـب اسـت کـه در زمـان غیبـت حجت خدا بـه علماء 
دیـن رجـوع کـرده و از آنـان تقلیـد کنند. لذا تـا اینجا که از روایت مذکور مفهوم 
وجـوب اسـتنباط می گـردد، اختافـی بـا احمـد بصـری نداشـته و آنچـه در این 
مسـأله، بـه عنـوان محـل اختـاف مطـرح می گـردد، انطبـاق احمـد بصـری بـا 

حجـج الهـی اسـت کـه در مباحـث گذشـه مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت. 
گفته می شود:  اما در جواب حلی 

گیرد:  که بایستی مورد توجه قرار  روایت مذکور دارای دو نکته مهم است 
گـر فقیهـی کـه از شـرایط  الـف. تقلیـد از فقیـه جامـع الشـرایط جایـز بـوده و ا

اخاقـی مذکـور در روایـت برخـوردار نباشـد، قابـل تقلیـد نمی باشـد. 

۱.  التفسیر املنسوب إیل اإلمام احلسن العسکری علیه السام، ص300.
یق ایل اهلل، ص27. 2.  التیه او الطر
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ـاِس ِحـُج   ـی الّنَ
َ
ـُدوه « هماننـد الم در »َو هلِلَِّ َعل ِ

ّ
ْن  ُیَقل

َ
َعـَواِم  أ

ْ
ب. الم در »َفِلل

کـه در صـورت جمـع  «۱ بـرای تکلیـف اسـت 
ً
ْیـِه َسـِبیا

َ
َبْیـِت  َمـِن اْسـَتطاَع ِإل

ْ
ال

شـدن شـرایط، حـق ثابتـی از جانـب مـردم بـرای خداونـد ایجـاد می گـردد. لـذا 
در صورتـی کـه شـرایط تقلیـد و شـرایط حـج بـرای هـر کدام از عوام فراهم شـد، 

بایسـتی آن را پذیرفتـه و انجـام دهنـد.

۱.  آل عمران، ۹7.
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نص گرایی افراطی   

آیـا افـراط در مراجعـه بـه نصـوص و روایـات از جانـب جریـان احمدالحسـن و 
پذیرش بی ضابطه تمامی روایات مورد تایید اهل بیت؟مهع؟ است؟

بـاره نـص گرایـی افراطـی روایاتـی از سـوی اهـل بیت؟مهع؟ صادر شـده و  در
ایـن عمـل را در ردیـف عمـل بـه هـوای نفـس و تفسـیر به رأی قـرار داده اند که 

بـه عنـوان نمونـه بـه چند مورد اشـاره می گردد:
َحـٌد ِمـَن 

َ
َمـا َو اِل َمـا أ

َ
 »أ

ُ
َبـا َعْبـِد اِل؟ع؟ َیُقـول

َ
 َسـِمْعُت أ

َ
َعـْن َحِبیـٍب َقـال

ی َفِمْنُهـْم َمـْن   َشـّتَ
ً

ُكوا ُسـُبل
َ
ـاَس َسـل ـّیَ ِمْنُكـْم َو ِإّنَ الّنَ

َ
َحـّبَ ِإل

َ
ـاِس أ الّنَ

ُكـْم 
َ
ِإّن َو  َواَیـَة  الّرِ َبـَع  اّتَ َمـِن  ِمْنُهـْم  َو  َهـَواُه  َبـَع  اّتَ َمـِن  ِمْنُهـْم  َو  ِیـِه 

ْ
ِبَرأ َخـَذ 

َ
أ

ـَوَرِع َو ااِلْجِتَهـاِد«.۱ 
ْ
ْیُكـْم ِبال

َ
 َفَعل

ٌ
ْصـل

َ
ـُه أ

َ
ْمـٍر ل

َ
َخْذُتـْم ِبأ

َ
أ

امـام صـادق؟ص؟  فرمـود: بـه خـدا قسـم هیـچ کـس از مردم دوسـت 
داشـتنی تر از شـما در نـزد مـن نیسـت. بـه راسـتی کـه مـردم راه هـای 
یـه خودشـان را گرفتند و  کنـده ای را پیمودنـد؛ بعضـی از آنهـا نظر پرا
کردند و برخی نیز از روایتی  برخی پیروی از خواسـته های نفسـانی 
کـه اصـل و  گرفتیـد  کـه شـما امـری را  کردنـد و بـه راسـتی  پیـروی 

یشـه دارد. ر
َخـُذوا 

َ
ـاَس أ  »ِإّنَ الّنَ

َ
ِبـی َعْبـِد اِل؟ع؟ َقـال

َ
ِفـی َحِدیـٍث آَخـَر ِلَحِبیـٍب َعـْن أ

۱.  کایف، ج 8، ص ۱46.
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َواَیِة َو ِإّنَ اَل  ـوا ِبالّرِ
ُ
ْهَواِئِهـْم َو َطاِئَفٌة َقال

َ
َخـُذوا ِبأ

َ
َهَكـَذا َو َهَكـَذا َفَطاِئَفـٌة أ

ـُه ِعْنَدُه«.۱  ـِه َو ُحـّبِ َمـْن َیْنَفُعُكـْم ُحّبُ ُكـْم ِلُحّبِ َهَدا
َ
ل

به راستی که مردم این طرف و آن طرف رفتند؛ گروهی خواسته های 
نفسانی خود را پیش گرفتند و گروهی به روایات قائل شدند؛ ولی 
که دوستی شان  کسانی  خداوند شما را به دوستی خود و دوستی 

کرد. نزد او به شما سود می رساند، راهنمایی 
کـه پیـروان  گـروه دسـته بنـدی شـده اند  در هـر دو روایـت، مـردم بـه چهـار 

واقعـی اهـل بیـت؟مهع؟ از آنـان متمایـز شـده اند:
پیروان واقعی اهل بیت؟مهع؟.. ۱
اهل رأی. 2
اهل هوا. 3
گرایان. 4 روایت 

بنابراین افرادی همچون اتباع احمدالحسـن بصری که با اسـتناد به یک 
روایـت ضعیـف در صـدد اثبـات امامـت احمـد بصـری هسـتند، بسـان روایـت 

گرایانـی هسـتند کـه در ردیـف اهـل رأی و اهـل هـوا قـرار گرفته اند.

۱.  حبار االنوار، ج 65، ص۹0، ح24.
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بدعت علم رجال    

آیـا ایـن درسـت اسـت کـه علـم رجـال یـک بدعـت بعـد از غیبـت صغـری بوده 
و کسـانی کـه گرایـش رجالـی دارنـد بـه عنـوان بدعـت گـذار محسـوب 

می شوند؟

کسـی  گـذار در دیـن، حکـم   حکـم بدعـت 
ً
گفتـه می شـود؛ اوال در پاسـخ 

گـر علـم   ا
ً
گرفتـه اسـت، ثانیـا یچـه  کـه فاسـق بـوده و دیـن خـدا را بـه باز اسـت 

رجال بدعت بوده و فرد رجالی بدعت گذار بوده باشـد، هیچ کدام از نقل ها 
 شیخ طوسی؟هر؟ یک رجالی معروف 

ً
و سخنان او قابل اعتماد نیست. ثالثا

کتـاب »الرجـال یـا االبـواب«، »اختیـار الرجـال« و »الفهرسـت« را بـه  بـوده و 
یـر در آورده اسـت، در نتیجـه؛ بـر اسـاس بـاور احمدالحسـن، شـیخ  رشـته تحر
طوسـی نیـز یـک رجالـی بـوده و بدعتگـذار اسـت، لـذا نبایـد بـه هیچکـدام از 
سـخنان وی اعتمـاد و اعتنـا کـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه شـیخ طوسـی؟هر؟ 
کتـاب الغیبـة آورده  کـه حدیـث موسـوم بـه وصیـت را در  کسـی اسـت  اولیـن 
بـاور  لـذا  کـه پایـه و اسـاس ادعـای احمدالحسـن را شـکل می دهـد،  اسـت 
بـه بدعتگـذار بـودن رجالیـون و همچنیـن بـاور بـه صحـت نقـل شـیخ طوسـی 
بنابرایـن  بـود.  خواهـد  هـوا  دو  و  بـام  یـک  مثـال  مصـداق  الغیبـة  کتـاب  در 
احمدالحسـن بایسـتی از خیر یکی از دو باورش بگذرد تا بتواند نجات یابد. 
زمـان  در  رجالـی  کتاب هـای  یـن  معتبرتر و  اولیـن  اینکـه؛  دیگـر  پاسـخ 
یـن شـده اسـت. لـذا در  اهل بیـت؟مهع؟ و توسـط اصحـاب خـاص ایشـان تدو
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کـه ایـن علـم بدعـت بـوده باشـد، هیـچ گاه توسـط آنـان مـورد تأییـد  صورتـی 
قـرار نمی گرفـت و بـر اسـاس سـیره معصومیـن؟مهع؟ بـا چنیـن اقدامـی مخالفـت 

از: کتاب هـا عبارتنـد  ایـن  از  برخـی  می کردنـد. 
کنانـی . ۱ ابجـر  بـن حیـان  بـن جبلـه  تألیـف عبـداهلل  کتـاب »الرجـال«،   

ه.ق(۱  2۱۹ )متوفـای 
کتـاب »الرجـال« و »طبقـات الرجـال«؛ تألیـف احمـد بـن محمـد بـن . 2

برقـی قمـی )م274ه-(2  خالـد 
کتاب »الرجال«، تألیف حسن بن علی بن فضال کوفی از دانشمندان . 3

بزرگ کوفه )م ۱24ه.ق(3
 کتـاب »معرفـة رواة االخبـار« و کتـاب »الَمشـَیخه« تألیـف حسـن بـن . 4

محبـوب سـراد )م 224ه.ق(4
کتـاب »الجـرح و التعدیـل« تألیـف حافـظ ابـو محمـد عبدالرحمـن بـن . 5

یوسـف بـن خـراش مـروزی بغـدادی. )م 283 ه.ق(5
کتـاب »فضـل الکوفـة و مـن نزلهـا مـن الصحابـة«، »اخبـار مـن قتـل . 6

مـن آل ابـی طالـب« و »رجـال« تألیـف ابراهیـم بـن محمـد بـن سـعید 
ثقفـی)م283ه.ق(6

۱.  شـیخ طـویس در کتـاب رجـال خـود، او را از اصحـاب امـام کاظـم؟ع؟ مشـرده و جنـایش کتـب متعـددی از مجلـه کتـایب در 
رجـال را بـه او نسـبت داده اسـت.

2.  وی از اصحاب امام جواد و امام هادی؟ع؟ بوده و صاحب کتاب املحاسن است.
3.  وی از اصحاب خاص امام رضا؟ع؟ بوده است.

4.  وی از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد؟ع؟ و یکی از ارکان چهارگانه شیعه در فقه و حدیث است.
5.  وی از حمدیثنی بنام شیعی است.

6.  وی از بزرگان و حمدثنی امامیه است.
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نتیجـه اینکـه؛ علـم رجـال از زمان اهل بیت؟مهع؟ مورد بهره علماء شـیعه و 
یـر معصومیـن؟مهع؟ قـرار گرفتـه اسـت که با ایـن وجود، بدعت  مـورد تاییـد و تقر

دانسـتن آن بعد از غیبت صغری صحیح نمی باشـد.
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اثبات عدالت و فسق راوی   

بـا توجـه بـه اینکـه تنهـا مـدارک موجـود در خصـوص راویـان حدیـث، کاغـذ 
نوشـته های رجالـی اسـت کـه امـکان تحریـف آنهـا بیـش از پیش قـوت دارد، 
لـذا هیـچ راهـی بـرای اثبـات عدالـت راوی وجـود نـدارد. بـه عبـارت دیگـر؛ 
شـهادت صامـت الزم القبـول نبـوده و بایسـتی شـهادت بـه عدالـت یـا فسـق 
اسـاس حدس)عـن حـدٍس(  بـر  و  باشـد  اسـاس حس)عـن حـٍس(  بـر  راوی 

پذیرفته نیست. پاسخ چیست؟ 

کتـاب رجالـی، بـه تبـع  اوالً پـس از ثبـوت حجّیـت و وثاقـت مؤلـف یـک 
بـه حجیـت آن کتـاب نیـز یقیـن پیـدا می شـود و در ایـن خصـوص، بیـن گفتـار 
و نوشـتار مؤلـف ثقـه تفاوتـی نیسـت. کمـا اینکـه تمامـی وصیت هـای مکتـوب 
امـوات و موقوفـات، پـس از یقیـن بـه انتسـاب آن بـه وصیـت کننـده و واقـف، 
مـورد پذیـرش بـوده و نیـازی بـه شـهادت حضـوری ندارنـد. لـذا اعتمـاد مـا بـر 
کتـب رجالـی نیـز بـه خاطـر تواتـر یـا شـهرت یـا اطمینـان عقایـی نسـبت آنها به 

مؤلـف ثابـت شـده اسـت.
گفتـه عامـه مامقانـی؟هر؟ : تزکیـه و بیـان عدالـت و وثاقـت  ؛ بنـا بـه 

ً
ثانیـا

تـا شـرایط شـهادت  یـا تضعیـف و بیـان فسـق آن، از بـاب شـهادت نیسـت 
)شـفاهی بودن، حسـی بودن( را داشـته باشـد، بلکه با مراجعه به علم رجال، 

کـرد.۱ کـه می تـوان بـه آن مراجعـه  شـواهد و قرائنـی تحصیـل می شـود 

۱.  تنقیح املقال، ج ۱، ص ۱75.
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اختالف در معنای عدالت و فسق راوی    

در بیـن بـزرگان و علمـای شـیعه، در معنـای عدالـت و فسـق اختـالف نظـر 
بـه اسـالم  اسـت. برخـی همچـون شـیخ طوسـی؟هر؟ در معنـای عدالـت 
ظاهـری کفایـت کـرده اسـت در حالیکـه برخـی دیگـر؛ عدالـت را ملکـه 
نفسـانی و برخـی هـم عدالـت را بـه حسـن ظاهـر تعبیـر کرده انـد. پاسـخ شـما 

چیست؟

 مبنای علماء مبتنی بر اصالة العدالة نبوده و در بسـیاری از موارد، در 
ً
اوال

 یا ثقٌة نیاورده اند.
ٌ

پی روایتی که نقل شـده اسـت، عبارت عادل
؛ بـر اسـاس نظـر عامـه مامقانـی کـه گذشـت، رجـوع بـه کتـب رجال، 

ً
ثانیـا

یـان اسـت تـا از  گـردآوری قرائـن و شـواهدی بـر عدالـت و وثاقـت راو بـا هـدف 
یـق بـه اطمینـان عدالـت برسـیم، ولـو اینکـه در معنای عدالت و فسـق  ایـن طر

اختـاف نظر داشـته باشـیم.
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تهمت در علم رجال   

علـم رجـال علمـی اسـت کـه دسـته ای از راویـان را تفسـیق یـا تکفیـر کـرده و 
ایـن عمـل مصـداق تفضیـح النـاس بـوده و حـرام اسـت. بنابـر ایـن علـم رجـال 
کـه بـه ایـن عمـل پرداختـه اسـت حـرام می باشـد. آیـا ایـن سـخن درسـتی 

است؟

نبـوده و  گمـان  بـر اسـاس حـدس و  از روات   تکفیـر و تفسـیق برخـی 
ً
اوال

مصـداق عمـل بـه ظـن نمی باشـد. بلکه ایـن عمل بر اسـاس یافته های روایی 
یـا اخبـار متواتـر از ثقـات شـیعی می باشـد.

یند این عمل مصداق غیبت برشـمرده می شـود، خاطر  ؛ چنانچه بگو
ً
ثانیا

کـه فاسـقان علنـی و  کـه غیبـت دارای اسـتثناهایی اسـت  نشـان خواهـد شـد 
بـاب مشـورت و بـاب شـهادت را از ایـن مسـاله خـارج می کنـد.

یعت اسـامی از حفـظ اسـرار شـخصی برخـی  ؛ حفـظ احـکام و شـر
ً
ثالثـا

اسـت.۱  مهم تـر  عـادل(  یان)غیـر  راو

۱.  کلیات یف علم الرجال، ص 43.
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ناقص بودن علم رجال   

برخـی از اتبـاع احمدالحسـن بـر ایـن باورنـد کـه تعـداد راویـان مجهـول و 
ناشـناخته در سلسـله سـند روایـات، بیـش از راویـان شـناخته شـده اسـت، لـذا 
ایـن امـر بیانگـر ناقـص بـودن علـم رجـال بـوده و ایـن امـر هماننـد خـط کـش 
پنـج سـانتی اسـت کـه بنـا دارد زمینـی هـزار متـری را متـر کنـد. بنـا برایـن علـم 
رجـال نمی توانـد معیـار خوبـی بـرای تفکیـک روایـات بـه صحیـح و غیـره 

باشد. چه پاسخی برای این سخن دارید؟

در  رجـال  علـم  حساسـیت  و  ظرافـت  و  دقـت  نشـانگر  مسـأله  ایـن  اوالً 
خصوص روایات بوده و این امر نه تنها از درجه علم رجال نکاسـته، بلکه بر 

درجـه اعتمـاد و اعتبـار آن علـم خواهـد افـزود.
یان ناشـناخته، أغلب کسـانی هسـتند که دارای دو یا سـه روایت  ؛ راو

ً
ثانیا

انگشـت شـمار بـوده و از کثـرت روایـت برخـوردار نمی باشـند تـا از رهگـذر کنار 
گذاشـتن آنان، بر ُمعظم روایات خللی وارد شـود. 

؛ در صورت مطابقت متن و محتوای روایت با اصول و مسلمات تشیع، 
ً
ثالثا

وجود یک راوی ناشناخته ُمخل سند نبوده و اعتبار روایت را مخدوش نمی کند.
بـه  یـخ اسـام  بـوده و در طـول تار کـه روایـت مشـهور  ؛ در صورتـی 

ً
رابعـا

گرفته اسـت، وجود یک یا چند  مضمون آن اعتماد شـده و یا مورد عمل قرار 
راوی ناشـناخته و مجهول بر اعتبار حدیث خدشـه وارد نکرده و این شـهرت، 

جبـران کننـده ضعـف روایـت خواهـد بود.



پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع      | 133    |

اباحه ُخمس   

ِبیـَح ِلِشـیَعِتَنا« شـیعیان در زمـان 
ُ
ـْد أ

َ
ق

َ
ـا اْلُخُمـُس ف ّمَ

َ
آیـا بـر اسـاس توقیـع »َو أ

غیبت کبری از پرداخت خمس معاف شده اند؟ 

در آغاز پاسـخ، به روایاتی اشـاره می شـود که مسـاله مباح بودن خمس را 
نه تنها در زمان غیبت کبری بلکه در زمان امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و سایر ائمه 

معصومیـن؟مهع؟ نیـز مطرح فرموده اند. به عنوان نمونه:
َحَسـِن َعـِن 

ْ
ـِد ْبـِن ال ـِل َعـْن ُمَحّمَ

َ
ِعل

ْ
ُحَسـْیِن ِفـی ال

ْ
ـُد ْبـُن َعِلـّیِ ْبـِن ال ُمَحّمَ

یـٍز َعـْن  ـاِد ْبـِن ِعیَسـی َعـْن َحِر وٍف َعـْن َحّمَ ـاِس ْبـِن َمْعـُر َعّبَ
ْ
ـاِر َعـِن ال

َ
ّف الّصَ

ِمـَن  ُهـْم 
َ
ل

َّ
َحل ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ 

ْ
ال ِمیـَر 

َ
أ ِإّنَ   :

َ
َقـال ـُه 

َ
ّن

َ
أ ع  َجْعَفـٍر  ِبـی 

َ
أ َعـْن  ُزَراَرَة 

َمْوِلُدُهـْم«.۱  ِلَیِطیـَب  ـیَعَة  الّشِ َیْعِنـی  ُخُمـِس 
ْ
ال

امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: امیـر المؤمنیـن؟ع؟ خمس را بـر آنها حال کرد، یعنی 
بر شـیعیان تا فرزندانشـان پاک طینت متولد شـوند.

ْبـِن  ـِد  ُمَحّمَ ْبـِن  َجْعَفـِر  َعـْن  ـاٍل 
َ

َفّض ْبـِن  َحَسـِن 
ْ
ال ْبـِن  َعِلـّیِ  َعـْن  ِبِإْسـَناِدِه 

ُمِغیـَرِة 
ْ
َحـاِرِث ْبـِن ال

ْ
َخْثَعِمـّیِ َعـِن ال

ْ
و ال یـِم ْبـِن َعْمـٍر َكِر

ْ
َحِكیـٍم َعـْن َعْبـِد ال

ُة  ْسـُت ِعْنـَدُه َفـِإَذا َنِجّیَ
َ
ِبـی َجْعَفـٍر؟ع؟ َفَجل

َ
ـی أ

َ
ـُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
ّیِ َقـال ْصـِر الّنَ

ـُت 
ْ
 ُجِعل

َ
ـی ُرْكَبَتْیـِه ُثـّمَ َقـال

َ
 َفَجَثـا َعل

َ
ـُه َفَدَخـل

َ
ِذَن ل

َ
ْیـِه َفـأ

َ
َذَن َعل

ْ
َقـِد اْسـَتأ

َفـَكاَك   
َ

ِإاّل ِبَهـا  یـُد  ِر
ُ
أ َمـا  اِل  َو  ٍة 

َ
ل

َ
َمْسـأ َعـْن  َك 

َ
ل

َ
ْسـأ

َ
أ ْن 

َ
أ یـُد  ِر

ُ
أ ـی  ِإّنِ ِفـَداَك 

۱.  وسائل الشیعة، ج۹ ، ص550.
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ِنی 
ْ
ـُة َسـل  َیـا َنِجّیَ

َ
 َفَقـال

ً
ـُه َفاْسـَتَوى َجاِلسـا

َ
 ل

َ
ّق ـُه َر

َ
ّن

َ
ـاِر َفَكأ َرَقَبِتـی ِمـَن الّنَ

 ِفی 
ُ

ـُت ِفـَداَك َمـا َتُقـول
ْ
 ُجِعل

َ
ْخَبْرُتـَك ِبـِه َقـال

َ
 أ

َ
ِنی َعـْن َشـْی ٍء ِإاّل

ُ
ل

َ
 َتْسـأ

َ
َفـل

 
َ

ْنَفـال
َ
َنـا اأْل

َ
ِكَتـاِب اِل َو ل ُخُمـَس ِفـی 

ْ
َنـا ال

َ
ـُة ِإّنَ ل  َیـا َنِجّیَ

َ
ٍن َقـال

َ
ٍن َو ُفـل

َ
ُفـل

ـی 
َ
ِكَتـاِب اِل ِإل َنـا ِفـی 

َ
َمَنـا َحّق

َ
 َمـْن َظل

ُ
ل ّوَ

َ
َمـاِل َو ُهَمـا َو اِل أ

ْ
َنـا َصْفـَو ال

َ
َو ل

ْیَنـا ِبَوْجِهِه 
َ
 َعل

َ
ْقَبل

َ
 ُثـّمَ أ

َ
َنـا َذِلـَك ِلِشـیَعِتَنا َقال

ْ
ل

َ
ْحل

َ
ـا َقـْد أ

َ
ُهـّمَ ِإّن

َّ
 الل

َ
ْن َقـال

َ
أ

ـی ِفْطـَرِة ِإْبَراِهیـَم َغْیُرَنـا َو َغْیـُر ِشـیَعِتَنا«.۱
َ
ـُة َمـا َعل  َیـا َنِجّیَ

َ
َفَقـال

یـد: بـر امام باقر؟ع؟ وارد شـدم و خدمت آن حضرت  حـارث می گو
کـه نجّیـه وارد شـد و اجـازه نشسـتن خواسـت. آن  نشسـته بـودم 
گفـت:  و  زانـو نشسـت  بـر روى دو  فرمـود، نجّیـه  اجـازه  حضـرت 
از  هدفـی  و  بپرسـم  مسـأله اى  شـما  از  می خواهـم  گـردم،  فدایـت 
توجـه  مـورد  را  کأّن حضـرت وى  نـدارم.  آتـش  از  رهایـی  آن جـز 
دوسـت  چـه  هـر  نجّیـه!  اى  فرمـود:  و  نشسـت  راسـت  داد،  قـرار 
را  از مـن نمی پرسـی مگـر آنکـه پاسـخت  را  دارى بپـرس، چیـزى 
فانـی  و  فانـی  بـاره ی  در گـردم، شـما  فدایـت  گفـت:  می دهـم. 
یـی؟ فرمـود: اى نجّیـه، بـر اسـاس کتاب خـدا خمس و  چـه می گو
یـده مـال از آِن ماسـت، و آن دو بـه خـدا سـوگند اولیـن  انفـال و برگز
کسـی بودنـد کـه بـر حقـی کـه در کتـاب خـدا بـراى مـا بـود ظلـم روا 
داشـتند، تـا آنکـه فرمـود: خدایـا مـا ایـن را بـراى شـیعیانمان حـال 
کردیـم. آنـگاه رو بـه مـا کـرد و فرمود: اى نجّیه، جز ما و شـیعیانمان 

بـر فطـرت ابراهیـم نمی باشـیم. 

۱.  مهان، ص54۹، ابواب النفال، ب4، ح۱4.
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کـه مسـاله اباحـه خمـس در زمـان ائمـه  گردیـد  پـس تـا اینجـا مشـخص 
معصومیـن؟مهع؟ نیـز مطـرح بـوده و اختصـاص بـه زمـان غیبـت کبـری نداشـته و 

مسـأله تـازه ای نیسـت.
که منسوب به حضرت حجت؟ع؟ است  می فرماید:  اما روایتی 

ـِد ْبـِن َیْعُقوَب  ْیِنـّیِ َعـْن ُمَحّمَ
َ
ُكل

ْ
ـِد ْبـِن ِعَصـاٍم ال ـِد ْبـِن ُمَحّمَ ِفـی َعـْن ُمَحّمَ

ْوِقیَعاِت ِبَخّطِ  ْیِه ِمـَن الّتَ
َ
ْیِنـّیِ َعـْن ِإْسـَحاَق ْبـِن َیْعُقـوَب ِفیَمـا َوَرَد َعل

َ
ُكل

ْ
ال

ْن 
َ
ی أ

َ
یَن ِلـی ِإل ُمْنِكِر

ْ
ْمـِر ال

َ
َت َعْنـُه ِمـْن أ

ْ
ل

َ
ـا َمـا َسـأ ّمَ

َ
َمـاِن؟ع؟ أ َصاِحـِب الّزَ

َمـا 
َ
ـُه َفِإّن

َ
َكل

َ
 َفأ

ً
 ِمْنَهـا َشـْیئا

َّ
ْمَواِلَنـا َفَمـِن اْسـَتَحل

َ
ُسـوَن ِبأ ّبِ

َ
ُمَتل

ْ
ـا ال ّمَ

َ
 َو أ

َ
َقـال

 ٍ
ّ

ـوا ِمْنـُه ِفـی ِحـل
ُ
ِبیـَح ِلِشـیَعِتَنا َو ُجِعل

ُ
ُخُمـُس َفَقـْد أ

ْ
ـا ال ّمَ

َ
یـَراَن َو أ  الّنِ

ُ
ُكل

ْ
َیـأ

ْمُرَنـا ِلَتِطیـَب ِواَلَدُتُهـْم َو اَل َتْخُبـَث«.۱
َ
ْن َیْظَهـَر أ

َ
ـی أ

َ
ِإل

بـه خـط  کـه  توقیعاتـی  در  کـه  نقـل می کنـد  یعقـوب  بـن  اسـحاق 
صاحـب الزمـان؟ع؟ بـه او رسـیده بـود آمـده اسـت: امـا آنچـه تـو از 
کـه مـرا مـورد انـکار قـرار می دهنـد، پرسـش نمـودى تـا  کسـانی  امـر 
یخته انـد. هـر  کـه در امـوال مـا چنـگ آو کـه فرمـود: اّمـا آنـان  آنجـا 
یـن چیـزى از آن را حـال بشـمارد و آن را بخـورد،  کوچکتر کـس 
یـا آتـش خـورده اسـت. و اّمـا خمـس را بـراى شـیعیان حـال  گو
گشـایش  مـا در  امـر  وقـت ظهـور  تـا  ایـن جهـت  از  آنـان  و  کردیـم 

بـوده و خبیـث نباشـند.  تـا فرزندانشـان پاك طینـت  هسـتند 
بـه جهـت رد  اتبـاع احمـد بصـری  کنـون  تا اواًل  گفتـه می شـود:  پاسـخ  در 
یـدات اثبـات والیت فقیه اسـت، سـند آن را  صـدر ایـن روایـت، کـه یکـی از مؤ

۱.  الغیبة للطویس، ص2۹0.
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کنـون برای اثبـات مباح بودن  مخـدوش و نقـل مجهـول اعـام می کردنـد، امـا ا
کـرده و از آن دفـاع می کننـد! خمـس، سـند ایـن روایـت را صحیـح اعـام 

که سئواالت آن در متن روایت   این روایت اشاره به پاسخ هایی دارد 
ً
ثانیا

باره چه چیزی سـئوال  نیامده و مشـخص نشـده اسـت که پرسشـگر، دقیقا در
کـرده و پاسـخ امـام ناظـر بـه کـدام جنبـه مسـاله اسـت. امـا می تـوان با اسـتفاده 
از قرائن موجود در متن روایت و با اسـتفاده از سـایر روایات به مراد امام؟ع؟ 

دست یافت.
کرده است:  متن روایت فوق به دو نکته مهم اشاره 

ً
ثالثا

ین  الف. پرداخت خمس و اموال امام؟ع؟ واجب است و هرکس کوچکتر
یا آتش خورده است. چیزی از آن را حال بشمارد گو

ب. بخشـی از خمـس بـرای شـیعیان حـال اسـت تـا فرزندانشـان پـاک 
طینـت بـوده و خبیـث نباشـند.

در خصـوص تاییـد نکتـه اول کـه اشـاره بـه وجـوب پرداخت امـوال امام را 
دارد بـه چنـد روایـت اشـاره  می کنیم:

ابوبصیـر از امـام باقـر؟ع؟ نقـل می کنـد: شـنیدم حضـرت می فرمـود: »هـر . ۱
یرا  کس چیزى از خمس بَخرد خداوند او را معذور نخواهد داشـت، ز

یـده کـه بـراى او حال نیسـت«.۱  چیـزى را خر
جمعـی از خراسـان خدمـت امـام علـّی بـن موسـی الّرضـا؟ع؟ رسـیدند . 2

کـه آنهـا را از خمـس معـاف دارد، امـام فرمـود:  کردنـد  و از او تقاضـا 
بـان خـود نسـبت بـه مـا  »چنیـن چیـزى را اجـازه نمی دهـم، شـما بـا ز

۱.  وسائل الّشیعه، جلد 6، باب 3، حدیث 5.



پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع      | 137    |

اظهـار محّبـت مـی کنیـد، ولـی حّقـی را کـه خداونـد بـراى مـا قـرار داده 
و مـا را خدمت گـزار آن سـاخته، کـه خمـس اسـت، از مـا مضایقـه مـی 
کنیـد، هیـچ یـک از شـما را معـاف نمی کنـم، معـاف نمی کنـم، معـاف 

نمی کنـم«.۱ 
تمامـی  بـرای  پرداخـت خمـس  کـه  گفتـه می شـود  ایـن حسـاب  بـا  پـس 
یـا در این خصوص اسـتثناءاتی هـم وجود دارد  شـیعیان واجـب اسـت. امـا گو

کـه در توضیـح نکتـه دوم روایـت بـه آن اشـاره می کنیـم.
در توضیـح نکتـه دوم روایـت کـه اشـاره بـه مبـاح بـودن بخشـی از خمـس 

شـده اسـت گفتـه می شـود:
اوال نکتـه دوم روایت)مبـاح شـدن مـال امـام( بـا نکتـه اول روایت)حـرام 

بـودن اسـتفاده از مـال امـام( در تعارضـی آشـکار اسـت. 
ثانیـا بـا توجـه بـه اشـاره روایـت بـه پـاک شـدن نسـل، می توان متوجه شـد 
که آن بخشـی که از خمس جدا شـده و پرداخت آن مباح شـده اسـت مربوط 
یـرا آنچـه با حال زاده شـدن فرزند ارتباط  کحـه اسـت ز بـه بحـث ازدواج و منا
مسـتقیم دارد، مسـاله ازدواج پدر و مادر اسـت نه چیزهای دیگر مانند معدن 

و منفعت و...
چنانچه شیخ طوسی این روایت را ذکر کرده و در توضیح آن آورده است: 
الكتـب  مـن  یطلـب  الغیبـة  زمـان  فـی  للشـیعة  الخمـس  مـن   

ّ
أحـل مـا 

وایـات و أقـوال، و األظهـر و األشـهر أّن المـراد بهـذا الخبـر  الفقهّیـة و فیـه ر
كـح للشـیعة فـی زمان الغیبـة لتطیب  و أمثاِلـه إباحـة الخمـس فـی المنا

۱.  وسائل الّشیعه، جلد 6، باب 3، حدیث 3.
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والدتهـم دون الخمـس فـی غیرهـا فـإّن الخمـس فـی غیرهـا واجـب فـی 
زمـان الغیبـة أیضـا و ال العالـم.۱

کـه اباحـه و معافیـت از  بنابـر ایـن بـا توجـه بـه روایـات اسـتنباط می شـود 
پرداخـت خمـس در مسـاله ازدواج بـه دو صـورت متصـور می گـردد:

کنیزان؛ باره  الف. معافیت از پرداخت خمس در
ب. اجازه استفاده از پول خمس جهت ازدواج.

امـا در خصـوص اباحـه از پرداخـت خمس کنیزان بایسـتی عرض کرد که؛ 
گـر جهـاد بـه اذن امـام نبـوده باشـد تمـام غنائـم جنگـی کـه بـه دسـت مـی آیـد  ا
گـر به اذن  مربـوط بـه بیـت المـال اسـت و بایـد بـه اجـازه امـام مصـرف شـود و ا
ـق می گیـرد و در صـورت نپرداختـن خمـس 

ّ
امـام بـوده باشـد خمـس بـه آن تعل

آن، تصـّرف در آنهـا حـرام اسـت.
بنابراین، کنیزانی که به عنوان غنیمت به دست افراد می افتادند و خمس 
آنها پرداخته نشـده بود بر صاحبان آنها حرام بوده اسـت و حق نداشـته اند به 

کنند. عنوان یک همسر با آنها رفتار 
گـر کسـی توّجـه بـه ایـن حکم داشـته باشـد، فرزندى کـه از چنان زنی  لـذا ا
ـد می شـود فرزنـد نامشـروع خواهـد بـود، بـر ایـن اسـاس، امامـان 

ّ
بـراى او متول

اهـل بیـت؟مهع؟ ایـن قسـمت از خمـس را که مربـوط به چنین زنانی بوده را به 
شـیعیان بخشـیدند تـا فرزنـدان آنهـا همگی حال باشـند.

کنیزان  باره مسـئله  که این روایات در با توجه به احادیث روشـن می شـود 
وارد شـده اسـت. به عنوان نمونه؛

۱.  الغیبه للطویس، ص2۹0.
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از( . ۱ زنـا در میـان )جمعـی  کجـا  از  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »می دانـی   
مـردم وارد شـد؟ گفتـم نـه، فرمـود: از ناحیـه خمـس مـا اهـل بیـت، مگـر 
دشـان نیـز 

ّ
کیـزه مـا کـه بـر آنهـا حـال اسـت و بـراى تول بـراى شـیعیان پا

حـال«.۱ 
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »کسـی کـه محّبـت مـا را در دل احسـاس کنـد . 2

یـد. گفتـم فدایـت شـوم نخسـتین  خـدرا بـر نخسـتین نعمتـش شـکر گو
اسـت. سـپس  نطفـه(  )و  ـد 

ّ
تول کـی  پا فرمـود:  نعمـت خـدا چیسـت؟ 

فـیء  از  را  نصیبـت  گفـت:  فاطمـه؟اهس؟  بـه  مؤمنـان؟ع؟  امیـر  فرمـود: 
کیـزه شـوند. سـپس  کـن تـا پا )غنائـم( بـراى پـدران شـیعیان مـا حـال 
پدرانشـان  بـر  را  خـود  شـیعیان  مـادران  مـا،  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام 
کیـزه شـوند )و فرزندانشـان فرزنـد حالـی باشـد(.2 کردیـم تـا پا حـال 

اما در خصوص اسـتفاده از پول خمس برای ازدواج روایاتی صادر شـده 
که به عنوان نمونه به روایت سـالم بن مکرم از امام صادق؟ع؟ اشـاره  اسـت 

می گردد:
کسـی بـه خدمـت امـام؟ع؟  یـد: مـن حاضـر بـودم   سـالم بـن مکـرم می گو
کرد می خواهم اجازه آمیزش جنسـی با زنان به من بدهید، حضرت از  عرض 
کرد منظور او این نیست که به  کرد، کسی از حّضار عرض  سخن او وحشت 
یدارى کند )از  نوامیـس مـردم تجـاوز کنـد، بلکه منظورش کنیزى اسـت که خر
غنائـم و اموالـی کـه خمـس آن را نپرداختـه انـد( و یا همسـرى کـه با آن ازدواج 

۱.  وسائل الّشیعه، جلد 6، حدیث 3 از باب 4، از باب انفال.
2.  وسائل الشیعه، حدیث ۱0، از باب 4، از ابواب انفال.
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نمایـد، یـا میراثـی کـه بـه دسـت او می آیـد، یـا درآمـد تجـارت و یـا چیـزى که به 
او اهـدا می شـود، امـام؟ع؟ فرمـود: اینهـا براى شـیعیان ما همگی حال اسـت، 
که مرده اند و یا زنده اند،  که حاضرند و یا غایب اند، آنهائی  اعم از کسـانی 

ـد مـی شـوند براى همه حال اسـت.۱
ّ
و یـا آنهائـی کـه تـا روز قیامـت متول

این حدیث بر محور زنان و همسرانی که در اختیار مسلمان قرار می گیرند، 
ـق خمـس بـوده اسـت، 

ّ
و بـه نحـوى از انحـاء خودشـان و یـا مهرشـان مـورد تعل

 معنی 
ّ
دور می زند و جواب امام؟ع؟ نیز مخصوص همین قسمت است، و اال

بـاره زنـان بکنـد و دیگـرى از حّضـار گفتـار او را به  نـدارد کـه شـخصی سـؤال در
یـن چیـزى کـه از ایـن حدیـث  همـه چیـز تعمیـم و توسـعه بدهـد. بنابرایـن آخر
که براى »طیب والدت« یعنی حال زاده بودن  اسـتفاده می شـود، این اسـت 
ـق 

ّ
کـه از ناحیـه خمـس بـه مهـر زنـان و همسـران تعل فرزنـدان، هرگونـه حّقـی 

بگیـرد، از طـرف امـام بـراى هـر زمـان و هـر کـس از شـیعیان حال شـده اسـت، 
و ایـن مطلبـی اسـت کـه فقهـاى مـا در کتـب فقهـی بـه عنـوان یـک اسـتثنا ذکـر 

کرده اند

 

۱.  وسائل الّشیعه، جلد ششم، باب چهارم انفال، حدیث 4.
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