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 تقدیم 
 به انصار خدا؛ 

 اند... سپرده شده  های تاریكچالها و سیاهبه آنان که به قعر زندان 
  در حالی کهند، ا راهبه همسران، فرزندان، برادران و خواهرانشان چشم ، به آنان که مادران

 ...اندغایب خود 
در حالی که عزیزان شما چشم به راهتان  گذرد ـ ی که میعید این اندک تالش را در این 

 کنممی تقدیم   شان گداخته استیهادل  تان به شما و به دوستدارانتان که از درد فراقـ هستند 
 ... شما به فرزندان
 ... شما به مادران

 ...  شما به همسران
 ...  شما به برادران

 ... شما  به خواهران
 . دور هستیدرسیده است که شما همچنان از آنان که عیدشان در حالی فرا 

 ... ای برای جهانیان باشدو نشانه  ، کخواهم که فرج شما نزدیاز خدا می
 فروگذار نكنید. و شفاعت خود  خود ی و خادم خود را از دعا 

 شما  را زخدمتگ 
 عبد العالی

 14321،فطرمبارک  شب عید  ،شب چهارشنبه 

 
 . )مترجم( ش1390شهریور7 . مصادف با1



 پیشگفتار 

بینیم  ولی امروز می  برد؛و می  بردههمواره از یک اشكال اساسی رنج می   ،بشِر امروز و دیروز
در حال گسترش و انتشار است. این اشكال، نوعی خأل    ایسابقه شكل بی که این اشكال به 

شده در قرآن کریم و میراث  روحی و عقیدتی است که بشر را در بسیاری از امور بدیهی و اثبات 
 ـ به بیراهه کشانده است. ایمبه ارث برده   تگر ایشان  و عترت هدای  که از پیامبرـ  اسالمی

زندگی گسترانده   شئون  ۀه چنگال خود را بر همومرجی کرفتن و هرج در اثر همین بیراهه 
است:    مانده پنهان    ، بسته و این سخن خداوند سبحانبر هدفمند رخت    وگوی علمِی است گفت
  ذین ِمُعون    الَّ ْست  وُلوا   ی 

ُ
أ ُهْم  ولِئک 

ُ
أ و   اللُه  داُهُم  ه  ذین   الَّ ولِئک 

ُ
أ ُه  ن  ْحس 

 
أ ِبُعون   یتَّ ف  ْول   اْلق 

ْلباِب 
 
ند کسانی که  ا کنند، اینان ن که سخن را می شنوند و از بهترینش پیروی می آنا)  1اْْل

شدن این سخن،  پنهان   جهتبه ها  آن و  (.  ندا خدا هدایتشان کرده، و اینان همان خردمندان
ُهْم قومش را توصیف کرده بود:  در همان جایگاهی قرار گرفتند که نوح  صاِبع 

 
ُلوا أ ع    ...ج 

اْسِتكبار  فی ُروا  كب  اْست  و   وا  رُّ ص 
 
أ و   ُهْم  ِثیاب  ْوا  ْغش  اْست  و   در  )...  2آذاِنِهْم  را  خود  انگشتان 

جامه گوش و  کردند  پافشاهایشان  خود  انكار  بر  و  کشیدند  سر  به  را  و  هایشان  ورزیدند  ری 
 (. شدت تكبر کردند به 

که تأثیری  ساز ـ رنوشت علمی و توجه به حقایق علمی و اعتقادات س  وگویگفتپس زبان  
ـ جای خود را به زبان استكبار داد؛ و  شگرف بر تعیین فرجام و ساماندهی سلوک انسان داشت 

می شادمانی  با  مردم  بیشتر  ترتیب  این  می به  را  این  نه  »ما  گردن گفتند  آن  به  نه  و  فهمیم 
 اند.خبر داده  بیتنهیم«؛ همان گونه که اهلمی

یعقوب روایت شده  بن    از یونس ، است  به او گفتهکه از کسی ، ابراهیم از پدرش   بن   از علی 
بودم که مردی شامی وارد محضر ایشان شد و عرض    عبدالله امام صادق نزد ابا است:  

 
 . 18زمر،  .1
 . 7نوح،  .2
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گاه به فرایض هستم و آمده کرد: من مردی سخن  تا با اصحاب تو مناظره  دان، فقیه و آ ام 
: هم از  عرض کرد  است یا از خودت؟«  و از رسول خدا »آیا کالم ت فرمود:    کنم. امام 

خدا  رسول  امام صادق   سخن  خودم.  از  هم  و  این »فرمود:    است  تو    در  آیا  صورت 
وحی    عزوجلآیا از خداوند  »: خیر. حضرت فرمود:  عرض کرد«  شریک رسول خدا هستی؟

به آن خبر می  را  تو  تو  ». حضرت فرمود:  خیر:  عرض کرد  «دهد؟شنیدی که  از  آیا اطاعت 
به    . سپس امام صادق خیر:  عرض کرد  «واجب است؟  همانند اطاعت از رسول خدا 

کند    شروع به صحبتپیش از آنكه  ای یونس بن یعقوب، این شخص  »من رو کرد و فرمود:  
خودش   است  دشمنی با  فرمود:    « .کرده  یونس»سپس  کاش   ، ای  خوبی  کالم    ای  به  را 

یونس عرض کرد: چقدر در حسرت این کار هستم.  «  کردی.می  صحبت با او    دانستی تا می
فرمودی:  بنده شنیدم که شما از کالم نهی فرموده بودی و می  .عرض کردم: فدایت شوم

آن پذیرفتنی نیست، این به سیاق  گویند این پذیرفتنی است و  وای بر اصحاب کالم که می 
فرمود:    فهمیم. امام صادقفهمیم و آن را نمی آید، این را میآید و آن به سیاق نمی می

 1« . »من تنها گفتم: وای بر آنان اگر گفتۀ مرا رها کنند و به راه دلخواه خود بروند...

عمل   در  که  است  اتفاقی  داده این  کرده   رخ  رها  را  هدایتگر  عترت  مردم  بیشتر  و  و  اند 
 فهمیم! فهمیم و آن را نمی را می  گویند: این پذیرفتنی است و آن نیست، این می

شده در قرآن و میراث اسالمی توسط  نكردن بسیاری از حقایق غیبی ثابت نتیجۀ درک  در
به عالم غیب که   سو، و از سوی دیگر وجود اشخاص متعلقهای ضعیف و ناتوان از یک عقل

یْؤِمُنون   این سخنان خداوند سبحان را:   ذین   الَّ  * قین  ِلْلُمتَّ فیِه ُهدًی  یب   اْلكتاُب ل ر  ذِلک 
یْنِفُقون ناُهْم 

ْ
ق ز  ر  ا  ِممَّ و   الة   الصَّ و  یقیُمون   یِب    شكی )این است کتابی که در آن هیچ    2ِباْلغ 

دارند  پا می ه آورند، نماز را ب ه به غیب ایمان می ک* آنان   نیست که مایۀ هدایت تقواپیشگان است
جای  قرار دادند، به ها  آنمالک و میزانی برای    کنند( ایم انفاق می شان دادهو از آنچه روزی 

 
 . 171، ص1ج ،کافی .1
 .3و  2بقره،  .2
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ـ که قوانین شریعت اسالمی به آن دستور داده است علمی هدفمند ـ   وگویگفت یافتن  جریان 
زبانی شد که بیشتر مردم در    ،انگاریو زبان خشونت و سفیه منجر شد، بسیاری  جراتمشابه 

از    دور   به   فكریحالت پریشان امت در  باعث شد که  در نتیجه  کنند و  زمان ما با آن حكم می
ِرُحون   ِحْزب   کُل و چنین شد که  امه دهد به حیات خود ادهای آسمانی آموزه یِهْم ف  د   1ِبما ل 

حالی که خداوند سبحان،   عین  در  ؛( خوش کردند  ای به آنچه نزد خود داشتند دل هر دسته )
ِإن    هکاست  حقیقت را روشن و آشكار بیان فرموده   پس ]بدانید  )  2ُهُم اْلغاِلُبون  اللِه   ِحْزب    ف 

  وند است از آِن حزب خدا   ،پس پیروزی، رستگاری و غلبه   (. اندهمان پیروزمندان که[ حزب خدا  
ِإن  هستند:    اشکه در ولیت خدا و فرستاده  ُنوا ف  ذین  آم  ُه و  الَّ ُسول  لَّ الله  و  ر  و  ْن یت   ِحْزب    و  م 

اند ولّی خود بداند،  )و هرکس خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده   ُهُم اْلغاِلُبون  اللِه 
 اند(.پس ]بدانید که[ حزب خدا همان پیروزمندان 

این  همان  و  مشخص شده باشد،      رسولشبنابراین معیار و میزان باید از سوی خدا و  
 همان معیار و میزان آسمانی است که خداوند سبحان مقرر فرموده است.

های بشری گرفته  ها و ندانستهاما امروز معیار آسمانی متروک شده و جایش را معیار دانسته 
های  هرچند شریعت شده خواهد بود ـ است. پس فالنی هرچه را که معقول بداند، حقیقت ثابت 

هرچند در    ؛شودوا انگاشته می نار ـ و هرچه را که او معقول نداند  الهی آن را انكار کرده باشند 
 آمده باشد!  های الهییعت شر 

  ـهای ناقص خود بنا نهاده که بشر با عقل ـ ناپدید شده و موازین بشری    ، موازین آسمانی
های معرفتی آسمانی برای بسیاری از مردم  شد که حقیقت   چنین این جای آن را گرفته است و  

دین استوارش  کند که امت را به رشد و  گری را اقتضا میتباه گردید و ضرورت، وجود اصالح
وصی ـ   احمدالحسنم  برکت وجود مبارک اما  ، امروز رحمت الهی  ،بازگرداند. به این ترتیب 

 
 . 53مؤمنون،  .1
 .56مائده،  .2
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ای  های پراکنده ـ را آورد تا پس از آنكه مردم گروه  و فرستادۀ امام مهدی محمد بن الحسن
یعنی  آنان را از تباهی، سرگردانی و پراکندگی خارج کند و بر شریعت بخشندۀ خداوند ـ   شدند، 
خداوند سبحان    هاید؛ اما سنت یگانه سازد و همه را حزب رستگار خدا گردان  متحد و   ـاسالم

 های پیشین بگذارد. قدم جا پای امتبه شانه و قدمبه شانه کند که این امت نیز  چنین اقتضا می 

  ؛ اندشده پیشین کافر شدند امروز نیز بسیاری به خلیفۀ خدا کافر    های که امت  طور همان  
  .های نفسانی آمده استها و خواستکردن دین و میراندن بدعت ای که تنها برای زنده خلیفه 

شنیدن  در برابر    ،فروختنتكبر و بزرگی  دنبال به پیروی کردند و    دپس مردم از هوای نفس خو 
  خود   های انگشت،  آورده است  خدا و خلیفه و جانشین او   یسو به کنندۀ  حقی که دعوت   کلمۀ

 شان نهادند. یهارا در گوش 

این خواست   و در بار آورد که  نتیجه  به  پریشان، اشكالت بسیاری  افكار  های نفسانی و 
در  دیگر...    ینكردن و سرکشی و گاهسبب تعقل دیگر به   یهوس بود و گاهوسبب هوا به گاهی  

روشن و بینات آشكار را رها کرده، به توهماتی متمسک شدند که در   یِل همۀ این دل  حالی که
 آمد!شان به جنبش درمی یهاذهن

ـ با  هایشان را پر کرده بود که اشكالت، چشم و گوش ـ   همتایانشو    تیمیهابن به این ترتیب  
..( شروع  ها و ابزارهای متنوعی که در اختیار داشتند )از جمله تكذیب، افترا، اجتهاد و.روش

 شده کردند. زدن به حقایق ثابت انگاری و طعنه به انكار، سفیه 

اند امام دوازدهم  اهتمام به انكارش داشته   ، که این افراد بیمار  مسائلیترین  از جمله مهم 
ـ خلیفۀ  روحم به فدایش ـ  عسكریالحسن  الیعنی امام محمد بن    بیت  اهلاز امامان  

 روی زمین، بوده است.  بزرگ خدا و بهتریِن 

بار دیگر    ؛ کنندیقین ثابت شده است انكار می وه با قطع یک مرتبه ولدت این بزرگوار را ک 
انگارند و بار سوم اصل اعتقاد به  در این مدت طولنی از محالت می ایشان را  بقا و زندگی  

های ضعیف و ناتوان  های عقل گیریکه این هم از نتیجه زندگی او را با دروغ و افترای سرداب ـ 
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بقای زندگی    ـحیاییو هیچ شرم بیترتیب ـ و به همین   ، شمارندـ سفیهانه برمیخودشان است
کشند؛  و خیال است به تصویر می   وهم   تاکنون مانند سیمرغی که زاییدۀرا    آن حضرت

قانع به  و  قاطع  بیان  وجود  سنت   کنندۀ رغم  و  خصوص   هایش  خداوند  صالح    در  بندگان 
 اند.به آن تصریح فرموده    ای است که ائمۀ هدایتیشینش؛ و این نكته پ

حاتم نوفلی معروف به کرمانی  علی  شیخ صدوق روایت کرده است: به ما خبر داد محمد بن  
طاهر )قمی( به ما  بن  عیسی وشاء بغدادی به ما گفت: احمد  بن  و گفت: ابوالعباس احمد  

بن منصور جواشنی  ی به ما گفت: علی بن حارث از سعید  گفت: محمد بن بحر بن سهل شیبان
بدیلی به ما خبر داد و گفت: پدرم از سدیر صیرفی به ما گفت: من،    گفت: احمد بن علی  به ما

وارد    محضر مولیمان ابوعبدالله امام صادق    همفضل بن عمر، ابوبصیر و ابان بن تغلب ب
وتعالی در قائم ما سه خصلت جاری ساخته که این  »... خداوند تبارک شدیم و حضرت فرمود:  

ولدتش را همچون ولدت موسی،    ها در سه تن از فرستادگان نیز جاری بوده است:خصلت
ر فرموده  نوح مقدانداختن  تأخیر انداختنش را همانند به تأخیر غیبتش را مانند غیبت عیسی و به 

به آن   «.ـ را دلیلی بر عمر او قرار داده استیعنی خضرها عمر عبد صالح ـ و عالوه بر این است  
روشن  اگر ممكن است وجوه این معانی را برای ما    ،حضرت عرض کردیم: ای فرزند رسول خدا 

 فرمایید. 

چون فرعون واقف شد که زوال پادشاهی او به دست موسی    »اما تولد موسیفرمود:  
گاه کردند واد کاهنان را حاضر کنند و آن است دستور د ب موسی آ گفتند وی    ها وی را از ن س 

بنی  به کارگزاران خود دستور میاز  باردار  اسرائیل است و فرعون پیوسته  داد که شكم زنان 
پاره کنندبنی  را  آنجا که در جست   ؛ اسرائیل  بیست تا  را    وچندوجوی موسی حدود  نوزاد  هزار 

نتوانست    ؛کشت او در محفاظت و حمایت خدای  شود موفق    در کشتن موسیاما  ؛ زیرا 
ها  وقتی دانستند زوال پادشاهی آن   ؛چنین بودند عباس نیز این امیه و بنی وتعالی بود. بنی تبارک 

طمع آنكه بتوانند قائم ما را به قتل  به ،  و پادشاهی امیران و ستمگرانشان به دست قائم ماست
برای    ، برسانند و  برخاستند  ما  با  نابود  آل رسول خدا   کشتن به دشمنی  ایشان    ی و  نسل 
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پرهیز دارد از اینكه امر خود را برای یكی از این ستمگران   عزوجلاما خداوند    ؛شمشیر کشیدند 
 کند، هرچند مشرکان را خوش نیاید. ازد، جز اینكه نور خود را کامل آشكار س

اما    ؛که او کشته شده است  کردند  با یكدیگر توافق؛ یهود و نصاری  و اما غیبت عیسی
ُبوُه و  لكْن  آنان را تكذیب فرمود:    ،الذکر با این سخن خودخداوند جلیل  ل  ُلوُه و  ما ص  ت 

 
و  ما ق

ُهْم  ه  ل  و غیبت قائم نیز    بلكه بر آنان مشتبه شد( ؛ )و او را نكشتند و به صلیب نكشیدند  1ُشبِّ
 .  کنند...واسطۀ طول مدتش وی را انكار می چنین است؛ زیرا این امت به 

از آسمان  عقوبت  درخواست  از خداوند برای قوم خود  او  چون  :  انداختن نوح خیر أتاما به
خرما فرستاد و به او گفت: ای پیامبر    ۀ را با هفت هست  روح اْلمین  عزوجل ، خداوند  کرد
تو میوتبارک   وند خدا   ،خدا  به  این تعالی  آن گوید:  و  من هستند  بندگان  و  با  ها خالیق  را  ها 

ساختن  استوارکردن دعوت و  محكم کنم مگر پس از  خود نابود نمی های  صاعقه ای از  صاعقه
به تو  برای این کار که من  به کار ببند ـ دعوت قومت  برای  تالش خود را  پس بار دیگر  ؛تحج

داد پاداش   این هسته   ـخواهم  بكار  و  را  آنگاه    ی فرج و خالص  که ها  بود  تو  ها  که آنخواهد 
 . بدهبشارت یرو خود د و این را به مؤمنان پِ ن و میوه به بار آور رشد کنند  ،د نبروی

  ند،دارای ساقه و شاخه شد  ،ند پوست گرفت  ند، یدی ها روچون پس از زمانی طولنی درخت
بار نشست دنمیوه دا  به  و  را عملی  آن    تا درخواست کرد  ومتعال  د سبحان وناز خدا   ،ند د  وعده 

ها بكارد و دوباره صبر و  این درخت  های ه هستاز    تا فرمان داد    وتعالیوند تبارک اما خدا   ؛سازد
را به طوائفی که به او ایمان آورده  این مطلب  او    .سازداستوار  ت را بر قومش  و حجکند  تالش  
  ۀ نوح حق بود در وعد  ادعای ن از آنان از دین برگشتند و گفتند: اگر  و سیصد ت  خبر داد  بودند  

 .شدواقع نمی خالفی پروردگارش 

  تا آنجا کهها را بكارد  هسته بار دیگر  داد که  دستور می  بار هر    وتعالیوند تبارک سپس خدا 
طوایفی که به او از  ای  طایفه  ،هر مرتبهبه این ترتیب  را کاشت و    هانوح نیز هفت مرتبه آن 

 
 . 157، ءنسا .1
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هفتادوچند نفر بیشتر باقی نماندند. آنگاه  که    جایی گشتند تا  از دین برمی ایمان آورده بودند  
شب تار دمید و    اکنون صبح روشن از پِس وحی فرمود که ای نوح! هم   وتعالیتبارک خدای  

ت  طینتمام کسانی که  زیرا    ؛ از ناخالص و کدر آن جدا شد)امر و ایمان(،  محض و صاف   حق
 ِف یطوا »این  که  حالی در کردمکفار را نابود میاگر من  کهاز دین بیرون رفتند خبیثی داشتند 

مؤمنانی که در توحید اخالص    ۀ خود دربار   ۀ به وعد  ، گذاشته بودمباقی  را    «شدهبیرون  از دین 
زیرا من وعده کرده بودم   ؛ نكرده بودمبودند وفا  چنگ زده ت تو نبو  ۀ بودند و به رشتپیشه کرده  
گردانم  مبّدل  یمنی  را به ا ترسشان  کنم و دینشان را استوار سازم و  جانشین  زمین  در  که آنان را  

و چگونه این جانشینی و استواری و    ؛ عبادت من خالص شودهایشان  قلب از    ک تا با رفتن ش 
امن   به  ایمنی  تبدیل خوف  یقیِن   کهدر حالی    ، اشدبممكن  و  بیرون  ضعف  و  از دین  شدگان 

اگر  .  دانستمها را می آنهی  و گمرا   ـکه از نتایج نفاق است ـ ها  آن بدِی درون  طینت و  پلیدِی  
بر تخت سلطنت    ، هنگام که ایشان را جانشین زمین ساخته  سلطنت مؤمنان را آن  ۀ حیرا ها  آن
نابود  نشاندم  می را  نفاقشان    هایباطن قطعًا  کردند،  استشمام می   ختمسامیو دشمنانشان 

بافند با  و قطعًا    ،کردهایشان سرکشی میهای گمراهِی قلب ریسمان   ۀاستوار شده،  دشمنی 
تنهایی  به جنگیدند و  ها می کردند و در طلب ریاست و فرماندهی با آنبرادرانشان را آشكار می

چگونه تمكین و    ، انگیزی و جنگ و نزاع بین ایشانه وجود فتن  با پرداختند.  نهی می  و  به امر 
و     چنین نیست هرگز    ؟!ن ممكن خواهد بود امؤمندر میان  امر  گسترش  استواری در دین و  

ْحینا  ْعیِننا و  و 
 
ِع اْلُفْلک ِبأ  .« (و کشتی را در برابر دیدگان ما و با وحی ما بساز) 1اْصن 

شود تا  بت او طولنی می نیز چنین است؛ زیرا ایام غی  قائم »فرمود:    امام صادق
ایمان خالص   حق ناخالص   ،محض و  بیرون   ؛مشخص شود  شاز  از دین  از  با  رفتن هرکسی 

 یهنگام  شان آنکه ترس از نفاق و دورویی کسانی   ؛ شیعیان که طینت خبیث و ناپاکی دارد
می  که  انتظار  قائم،جانشین رود  منتش  شدن  امنیت  و  تمكین  قائمر و  دوران  در  را    شده 

 
 . 37هود،  .1
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 احساس کنند. 

دلیل نبوتی که برای  وتعالی عمر او را نه به خدای تبارک ـ:  یعنی خضرو اما عبد صالح ـ 
نه  بود  فرموده    رمقّد وی   فرو دلیل  به و  وی  بر  که  نه  کتابی  و  که  دلیل  به فرستاده  شریعتی 

امامتی که بر بندگانش  دلیل  به و نه  بود  واسطۀ آن شرایع انبیای پیشین را منسوخ فرموده  به 
دادن آن بر وی واجب بوده باشد طولنی  دلیل طاعتی که انجام و نه به   بود اقتدا به آن لزم  

وران  در د   وتعالی گذشته بود که عمر قائمنفرموده است؛ بلكه چون در علم خداوند تبارک 
غیبتش طولنی خواهد شد و دانست که تا آنجا طول خواهد کشید که بندگانش این عمر را  

بی   شدنشطولنی دلیل  به  را  خود  صالح  بندۀ  عمر  کرد،  خواهند  سببی  انكار  که ـ هیچ 
درا لزم    شدنشطولنی  آن بر    با استفاده از کردن  مگر برای استدلل   ؛ طولنی فرمود  ـگردان 

معاندان بریده شود و تا مردم را علیه خداوند حجتی    ؛ تا به این ترتیب حجت مطول عمر قائ
 1« .نباشد

بیان این  از  نمی دیگر    ، پس  باقی  تردیدی  هیچ  نفْ   ؛ ماندجای  مبنای  ساما  بر  که  هایی 
نه   دهند؛ تردید از دست نمی وشک کشیدن اند هیچ فرصتی را برای پیش تشكیک آفریده شده 

ها بیمار  بلكه به این دلیل که این نفس  ؛ به این دلیل که قابلیت تشكیک در چیزی وجود دارد 
دلیل   همین  به  مطرح   بیت اهلهستند.  اشكالت  کردهبه  تالش  و  پرداخته  با  شده  اند 

دادن این اشكالت به آنچه بر بندگان صالح خدا و خلفای پیشینش جاری شده است از  ربط 
را که به امام دوازدهم    هرچه  محمد آل   ، این اشكالت بكاهند. عالوه بر اینسنگینِی  بار  

و    تأکید،  اصل قضیۀ مهدی  و بر شود بیان  مربوط می    عسكریالحسن  المحمد بن  
نشانه  ب، ولدت، غیبت،  و فتنه ن س  اختالف  و  بیان  های ظهورش  را  از ظهورش  های پیش 

 ای باقی نخواهد ماند. ای هیچ اشكال و شبهه ... و پس از این بیان دیگر جانده فرمود

 ؟! و آیا پس از حق، جز گمراهی وجود خواهد داشت

 
 . 352ص ، الدینکمال  .1
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یُل  فرماید:  می   عزوجلخداوند   ل  السَّ م  اْحت  ِرها ف  د  ِبق  ْوِدیٌة 
 
أ ْت  سال  ماِء ماًء ف  ل  ِمن  السَّ ْنز 

 
أ

اِر   یِه ِفی النَّ ل  ا یوِقُدون  ع  دًا راِبیًا و  ِممَّ ب  قَّ و   ز  ٌد ِمْثُلُه کذِلک یْضِرُب اللُه اْلح  ب  تاع  ز  ْو م 
 
اْبِتغاء  ِحْلیة  أ

اللُه   یْضِرُب  ْرِض کذِلک 
 
اْْل یْمكُث ِفی  ف  اس   النَّ ُع  یْنف  اما ما  و   ُب ُجفاًء  یْذه  ف  ُد  ب  الزَّ اما  ف  اْلباِطل  

ْمثال  
 
زۀ گنجایش خودشان روان  هایی به اندا )از آسمان، آبی فرو فرستاد. پس رودخانه   1اْْل

آوردن زینتی یا کالیی در  دستشدند، و سیل، کفی بلند روی خود برداشت، و از آنچه برای به 
ل می نظیر آن کفی برمیگدازند هم آتش می ث  زند. اما کف،  آید. خداوند، حق و باطل را چنین م 

افتاده میان می   ، بیرون  مردم سود می   ؛روداز  به  آنچه  ماند. خداوند  زمین می  رساند درولی 
ل ث   دارد(. چنین بیان میها را این م 

و کافران را   ـ ثابت و استوار، محمدو آل  محمد ـ با کلمات خود زودی حق را  و خداوند به 
ع  کن خواهد فرمود:  ریشه  قَّ ِبكِلماِتِه و  یْقط  ْن یِحقَّ اْلح 

 
)و خدا    2داِبر  اْلكاِفرین   و  یریُد اللُه أ

 (. کندکن خواهد حق را با کلمات خود محقق، و کافران را ریشه می

ندهدخواهیم  از خدا می  قرار  را در دینمان  ما  و  ، گام آزمایش  بدارد  استوار  را  ما  در  های 
 کننده است. اجابت   اندک است دین خود را با ما یاری کند؛ که او شنوای  دهندهزمانی که یاری 

ای برای جویندگانش قرار  فایده و بهره  ، تحقیقدارم که در این اندک  مسئلتاز او سبحان 
دوِش  بههمچنین از او سبحان درخواست دارم تقصیر و کوتاهی مرا در برابر ولّی خانه ؛  دهد
ول  مـ مشجانم به فدایش ـ  احمدالحسناش،  هشدو قائم آرزو   شده، آن امام ناشناختهطرد

 عفو و بخشش خود گرداند.  

کامل  سالم و صلوات  آن پروردگار جهانیان است! و    خداوند،  سپاس و ستایش تنها از آِن و  
 ! باد  ن محمد، ائمه و مهدیوآل بر محمد و  خدا تمام و 

 
 .17رعد،  .1
 .7انفال،  .2





 مقدمه 

 خطاهای راهربدی 

میزان و مالکی وجود دارد؛    چیزی، وناحق در هر برای تشخیص حق تردیدی نیست که  
بررسی  ها اقرار دارد  علمی باید طبق موازینی که عقل سلیم و فطرت پاک به آن  مسائل رو  ایناز

یعنی به کشف حقیقت و شناخت    ؛ها به سطح بالتری ارتقا یابد وبررسیبحث د تا هدف از  شو
حاصل که به شناخت  بی   ی هایکردن وقت و عمر در نوشته از باطل، و نیز انسان از تلف   حق

 حقیقت ثابت و استوار راهی ندارند پرهیز کند. 

قبل از ورود به جزئیاتی که بر    تا به مقتضای عقل سلیم و فطرت پاک واجب است    بنابراین
زیرا بسیاری از    ؛ دن گیر ررسی قرار  مسائل کلی مورد تحقیق و ب  اند، ]ابتدا[مسائل کلی بنا شده 

جزئی، از اصل و    امور که این    در حالی   ، گیردشكل می  جزئیوگوها در امور  ها و گفت بحث 
ی که  ئجز   امورای کلی، نقض  و پس از اقرار به قاعده   یستاند جدا نای که بر آن بنا شده ریشه 

شایسته نیست یک مسلمان پس از    مثالً   ؛صحیح نخواهد بود   اندبر این قاعدۀ کلی بنا شده 
کسی است که    زیرا محمد   ند؛، روش انجام وضو، نماز یا روزه را نقض کتصدیق محمد 

  ؛ خواهد بود  معنای تكذیب محمد ها به ها خبر داده است و تكذیب این روش از این روش
 رده است.طبق فرض، چنین شخصی نبوت او را تصدیق ک در حالی که 

میان مسلمانان و مسیحیان    جزئی رود بحث و مناقشه در امور  به همین ترتیب انتظار نمی 
به همان    ؛ای داشته باشدشان، فایدهپس از آمدن اسالم و قبل از اثبات بطالن دین و عقیده 

روش   کنند  اثبات  را  ما  دین  بطالن  اینكه  از  پیش  آنان  که  بود  نخواهد  شایسته  که  صورت 
وگو  ؛ زیرا بحث و گفتکنندنقض  ـ ایمکه از دین اسالم و عقیدۀ حقمان برگرفته ـ مان را عبادات

 و نبوت اوست. در اصل دین اسالم و اصل رسالت محمد 

بنایی که این  بحث و مناقشه در جزئیات پس از اقرار به سنگ و این به آن علت است که  
 اشت. ای نخواهد دفایدهدیگر  اند جزئیات بر آن بنا شده 
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مشاهده    احمدالحسند  محمد سیای است که ما در سخنان قائم آل این همان نكته 
می   کنیم؛ می که  به  اگر  »فرماید:  آنجا  بر  مایل  و  غلبه  آن کردن  تمام مخالفان  بر  ها  حجت 

 1« .ت، بر آنان احتجاج کنیدهستید، با قانون شناخت حج

ازدواج    دربارۀاز افراد  بیان فرموده است که بسیاری    پرسشیاین سخن را در پاسخ به  ایشان  
ام  با  بودند   کلثومعمر بن خطاب  ایشان  ؛پرسیده  از رد   و  با چنین    پس  افترا،  این دروغ و 

 فرماید. میروشنگری عبارتی 

انجام شود که بسیاری از  روی موارد  باید    وبررسیبحث بنابراین   روی  فرعی    مسائلکلی 
نیز  و    تیمیهابن و به این ترتیب مشخص خواهد شد که همۀ شبهاتی که    اندبنا نهاده شده   هاآن

د؛ زیرا این شبهات، نتیجۀ اعتقادی است  ای ندارن هیچ اصل و ریشه واقع    در  ،اندگفته  دیگران
به عترت  راستین  ماهیت و چگونگی اعتقاد    ازتنها  بنا شده است. این شبهات  اصل  که بر آن  

آوردند دچار چنین  و دیگران به عقیدۀ ما ایمان می   تیمیه ابن و اگر    ،گیردمه میشسرچ    نبی
را آشكار و روشن،    حسنالولدت امام محمد بن    شدند؛ زیرا عترت مطهر شبهاتی نمی 

ود، رفع همۀ شبهات از این  های ظهورش را بیان فرموده و خبر آن تصریح، و غیبت و نشانه 
 اند. دار شده عقیدۀ شریف را عهده

و امثال او، مربوط به حقیقت و اصل عقیدۀ راستین است و از آنجا   تیمیه ابن پس شبهات 
آن به عترت هدایتگرکه  نیستند  ها  متوسل می   ، معتقد  بطالنشان  به شبهاتی  که  شوند 

ای که ما به آن اعتقاد داریم و  بنابراین شخص باانصاف ابتدا باید در اصل عقیده   ؛روشن است
گرفتار    ، شوندترین بیان نقض می به تحقیق بپردازد تا در شبهاتی که با واضح   نیز در منابع آن

 . نشود

 *** 

ـ  باشد که    هرچهشده است که هیچ اسلوب و روشی ـاین نكته برای هر مسلمانی شناخته 
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قطع در آن راه و روش   طوربه رسد. اگر در قرآن کریم تدبر کنیم ن به اسلوب قرآنی نمی در بیا
یابیم که برای جویندگان علم و رساندن علم به دیگران ترسیم فرموده است؛ روشی  روشنی می 
  شواهد علمی محكم بنا شده است. یک با توجه به    ، حقایق علمی  اساس  آوردن بر که بر دلیل 

را نزدیک کند، بار دیگر  ای ]به ذهن[  ایدهزند تا  که قرآن کریم، مثالی ملموس می بینیم  بار می 
اش را به ذوق  ست که خواننده بایابیم که هدف از آن بیان حقایق در قالبی زیای را میقصه

 به همین ترتیب... .بینیم، و آورد، گاهی نصیحتی شیوا و بلیغ می می

مو  عنوانبه  ماجرای  از  قسمتی  گفت   سینمونه  فرعون  و  با  او  مرور وگوی  هم  با    را 
 فرماید: می کنیم؛ آنجا که خداوند سبحان به پیامبر خود موسیمی

 ُخوک ِبآیاتی
 
ْنت  و  أ

 
ْب أ ِنیا فی   اْذه  با ِإلی   و  ل ت  غی   ِذکری * اْذه  ُه ط  ْون  ِإنَّ ُه    ِفْرع  ُقول ل  * ف 
ُه  لَّ ع  ینًا ل  ْوًل ل 

 
خافا  ق ْن یْطغی * قال  ل ت 

 
ْو أ

 
ینا أ ل  ْن یْفُرط  ع 

 
خاُف أ نا ن  نا ِإنَّ بَّ ْو یْخشی * قال ر 

 
کُر أ ذ  یت 

نی ری  ِإنَّ
 
ُع و  أ ْسم 

 
كما أ ع  نا بنی م  ع  ْرِسْل م 

 
أ ک ف  بِّ ُسول ر  ا ر  ُقول ِإنَّ ِتیاُه ف 

ْ
أ ْد  * ف 

 
ْبُهْم ق ذِّ اسرائیل و  ل ُتع 

لی  ِجْئناک ِبآیة  ِمْن  الُم ع  ک و  السَّ بِّ لی  ر  ذاب  ع  نَّ اْلع 
 
ینا أ وِحی ِإل 

ُ
ْد أ

 
ا ق ع  اْلُهدی * ِإنَّ ب  ِن اتَّ ْن    م  م 

كما یا ُموسی بُّ ْن ر  م  ی * قال  ف  لَّ و  ب  و  ت  ْعطی  کذَّ
 
ذی أ ا الَّ ن  بُّ ی  * قال  ر  دی *  کلَّ ش  ُه ُثمَّ ه  ْلق  ء  خ 

ولی
ُ
ما باُل اْلُقُروِن اْْل ی فی   قال  ف  بِّ ی و  ل یْنسی  * قال  ِعْلُمها ِعْند  ر  بِّ )تو و    1کتاب  ل یِضلُّ ر 

فرعون بروید که او به سرکشی    سویبه كنید *  نهای مرا ببرید و در یاِد من سستی  برادرت نشانه 
  ما  ،برخاسته * و با او به نرمی سخن بگویید، شاید پند پذیرد یا بترسد * آن دو گفتند: پروردگارا 

شنوم  که من با شما هستم، می   د ترسین ترسیم آسیبی به ما برساند یا سرکشی کند. * فرمود:  می
او بروید و بگویید: »ما دو فرستادۀ پروردگار تو هستیم، پس فرزندان    سویبه بینم * پس  و می

ای  راستی که ما برای تو از سوی پروردگارت نشانه كن. به ناسرائیل را با ما بفرست و عذابشان  
راستی به ما وحی آمده که عذاب بر  ایم، و سالم بر هرکس که از هدایت پیروی کند * به آورده 

[ گفت: ای موسی! پروردگار شما  کسی خواهد بود که تكذیب کند و روی گرداند« * ]فرعون 

 
 .52تا  42طه،  .1
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دو تن کیست؟ * گفت: پروردگار ما کسی است که آفرینش هرچیزی را به او ارزانی داشته،  
* گفت: علم    شوند؟! های گذشته چه میهدایت فرموده است. * گفت: پس نسل سپس آن را  

 کند و نه فراموش(. نزد پروردگار من است که پروردگار من نه خطا می  ـدر کتابی آن ـ

پیامبر خود موسی و    بینیمرا چنین می  سبحان   خداوند سرکشی فرعون،    با وجود که به 
كه  به ایندهد با او به نرمی سخن بگویند. این »سخن نرم« در روایات  برادرش هارون فرمان می

 . ، تفسیر شده استاش خطاب کنند نه با اسمشاو را با ُکنیه 

ابی  به موسی بن جعفر  از محمد بن  روایت شده است:  این    عمیر  از  عرض کردم: 
گاه مرا    عزوجلسخن خداوند   با ِإلیا :  فرما  آ غی *  ْذه  ُه ط  ِإنَّ ْون   ُه   ِفْرع  لَّ ع  ینًا ل  ْوًل ل 

 
ُه ق ُقول ل  ف 

ْو یْخشی
 
کُر أ ذ  فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته * و با او به نرمی سخن    سویبه )  یت 

ْوًل    تعالیاین سخن حق»فرمود:    امام   .(بگویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد
 
ُه ق ُقول ل  ف 

یناً  مصعب. یعنی او را با کنیه خطاب کنید و بگویید: ای ابا   (و با او به نرمی سخن بگویید) ل 
ْو یْخشی  اما این آیه  ؛ ومصعب ولید بن مصعب بوداسم فرعون ابا 

 
کُر أ ذ  ُه یت  لَّ ع  )شاید که    ل 

فقط به این جهت فرمود که موسی برای رفتن انگیزۀ بیشتری پیدا کند؛    پند پذیرد یا بترسد(
مگر هنگام دیدن  ،  ترسدپذیرد و نه میه فرعون نه پند می دانست کمی   عزوجلزیرا خداوند  

ی  فرماید: ای که میرا نشنیده عزوجل عذاب. آیا این سخن خداوند  تَّ کهُ  ح  ْدر 
 
ُق  ِإذا أ ر  قال    اْلغ 

ا ِمن  اْلُمْسِلمین ن 
 
ُنوا ِإْسرائیل  و  أ ْت ِبِه ب  ن  ذی آم  ُه ل ِإله  ِإلَّ الَّ نَّ

 
ْنُت أ شدن،  که غرق  )تا وقتی  1آم 

که فرزندان اسرائیل به  گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی نیست جز آن ، گرفتفرا فرعون را 
آْلْن     فرماید: پذیرد و می را نمی   ، ولی خداوند ایمانش شدگانم(اند، و من از تسلیم او گرویده

ْبُل و  کْنت  ِمن  اْلُمْفِسدین  
 
یت  ق ص  ْد ع 

 
پیش از این نافرمانی  تو  که    حالی  ون؟ در آیا اکن)  2و  ق
 3« (کاران بودی؟کردی و از تباه می

 
 .90یونس،  .1
 .91یونس،  .2
 .67، ص1ج ،الشرائععلل .3
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با    ه بگفتن  به سخن بینیم که خداوند سبحان  می  ، سرکشی فرعون  با وجود پس   نرمی و 
با   میوی  مهربانی  بزرگوارش   ؛فرماید تأکید  پیامبر  به  سبحان  خداوند  جهت  همین  به 

ْوِلک...فرماید:  می وا ِمْن ح  ضُّ ْنف  ْلِب ل  لیظ  اْلق  ا غ  ظًّ ْو کْنت  ف  ُهْم و  ل  ة  ِمن  اللِه ِلْنت  ل  ْحم  ِبما ر   1ف 
نرم  آنان  با  الهی  رحمت  به  و سخت )پس  تندخو  اگر  و  تو  خو شدی،  ِگرد  از  قطعًا  بودی  دل 

 شدند...(. پراکنده می

از نقل این  ای که  نكتهوگو در قرآن کریم،  پس از این مرور کوتاه و مختصر از ادب گفت 
  دلیلی است که موسی و برادرش هارونداشتن  نظر در   ، آیات مبارک برایمان اهمیت دارد

ه  نقض کرد از دلیل آن دو را کدام  هیچ گوید؟ آیا فرعون  دهند و اینكه فرعون چه میمی  ارائه
 ؟است

ند  کدهد و آن را با دلیل اثبات می می  ارائهچیزی  ایوقتی کسی دلیلی بر که روشن است 
  ارائه واجب است دلیلی    ، به اثبات برسانداست  او اثبات کرده  که  آنچه را    خالف بخواهد    کسهر 

که    ، آیداست که میان معانی و محتوای این دو دلیل، اختالف و ناسازگاری پیش میجدهد. این
نه میان یک دلیل    ،شودمیان محتوای دو دلیل ایجاد می   ، شود. پس تعارضتعارض نامیده می 

واقع اقرار و   گرفتن، در تواند دلیل را نقض کند؛ بلكه اشكالو یک اشكال؛ زیرا اشكال نمی 
دلیل برایش روشن    خواهدشدن می گیرنده پس از تسلیم الشدن به آن دلیل است و اشك تسلیم 

 کند.شود و توضیح بیشتری درخواست می

می  بنده  آل آنچه  یمانی  که  است  همانی  برسانم  عرض  به  سیخواهم  د  محمد 
  که سیداست؛ آنجا  در کتاب در محضر عبد صالح آمده   وبیان فرموده    احمدالحسن

 فرماید: می

  دلیـِل   شده به وارد  شكاِل ا نقض    برای ۀ مثال  ارائبر    همیشه   ،هاها با آن در مناظره»
شومطـرح  متمرکز  آن ؛ید شده،  به  مثاًل  مییعنی  دلیلی  ا گویی  ها  کتاب ا ین  های  ز 

 
 .159آل عمران،  .1
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 ا ش ر ا خانه   بحمله برده و در   ا دهد عمر، به خانۀ زهر ست که نشان میا خودتان  
زده   به ستا آتش  می  .  ممكن  :  گویندشما  و ا چطور  بدهد  رخ  چیزی  چنین    ست 

مضروب شود و  را  ضی شد که زهرا کجاست؟ چطور علی    طالبشجاعت علی بن ابی 
 پهلویش بشكند؟ 

 ها چه کردند؟ حال آن  کن.مل أنجا درنگ و تای شما در 

ین دلیل شما  ا بنابر   کند، رد نكردند؛نقض  که آن را  دلیلی    با  ا ر   ها دلیلآن   اول:
گرفتن  شكالا غ  را به س  را زی  ؛ندا ده کر ر  ا قر ا ، خود در آغاز کار به آن  هاثابت شد و آن 

ی  دلیلها ر آن اگیعنی ؛ با یک دلیل مخالف نقض کنند را هند آن  وا ینكه بخا رفتند نـه 
نقض    ای آنجا که دلیلی بر   از و    کردندمی   ارائه   ا آن ر   شتند ا دشما[  دلیل  ]نقض    برای

ها  کنون آن اند. ا کرده ر  اقرا به آن    ، شـده  دلیلآن    به ملزم    ذا ل  ، ندا هگفتۀ شما بیان نكرد
 . رندا ر دا كالت قر اشوسیلۀ طـرح دلیل به  از در مرحلۀ رفع شبهات 

گـاه نمـودم ا تر شما ر پیشست که  ا همان چیزی    دوم: شـكال  ا و آن رد   بـه آن آ
زیر ا ثال  م   وسیلۀبـه  ر بیشتر    ا ست؛  مثال  آن   فهمندمی   ا مردم  درک  به  مثال  ها و 

ین  ا وسیلۀ  شكال به ا ین  ا د.  کنبر آنان آسان می  ا مقایسه، کار ر   چراکهست؛  ا تر  نزدیک 
رد باشد، بر  ا و  شكال بر علیا ین ا گر و ا  ست؛ ا سمیه مادر عمار : شودمثال رد می 

  ، ست سمیه کشته شدا که معلوم و معروف    طور   همانت.  سا رد  ا نیز و   ا رسول خد
ی  ا بر   ا ر این    ا و پیامبر خد   ، ستا   مشهور ست نیز روشن و  ا هل بهشت  ا ز  ا و  ا ینكه  ا و  

هر    بادخترش    خودش و  همسر میان    ا در نظر رسول خـد  1.استگواهی کرده    وی
و  ا ی  ا سـت و همگی بر ا مـت  ا وی پـدر    ا رد؛ زیر ا زن مسلمان دیگری تفاوتی وجود ند

 . برندا مساوی و بر 

 
  ،18ج  ، بحارالنوار«  .آل یاسر که وعدۀ شما بهشت است  یصبر پیشه کنید ا»فرماید:  می  آنجا که رسول خدا  .1

 . 728ص  11ج، ،کنز العمال ، 210ص
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به   و ا پاسخ  ین صـورت  ا به    و حضرت علی  ا بر رسول خد  شدهردا شكال 
کنند و همچون مردمان  عمل می  ا مر خدا د، بندگانی هستند که به  ا فر ا ین  ا   سـت کـها 

 . نتقام بگیرندا خودشان به خاطر هند ا عادی نیسـتند کـه بخو 

دی نیسـت؟ آسیه گر:  مثال  بهشت  زنان  بهترین  جزو  آیا  فرعون،  همسر   اچر   1، 
ین  ا مهم    ... شكنجه کنند و  ا رها کرد تا آسیه ر   ا فرعون و لشكریانش ر   ،موسـی

شود  و ثابت می ا که حجت بر کسی ست، و ا شده ـ روشن طور کلیبه ـ  مسئلهست که ا 
  ی ر ا ه فر ا وقف کند و ر ل، تبر دلی  تراشیشكال ا کند با  تالش می همواره    ،رد ا ندپاسخی  و  

 2« .بیابد

هارون برادرش  و  موسی  حجت  که  هنگامی  جهت  همین  به      به  فرعون  بود  قوی 
ما باُل گفت:  و گرفتن پناه برد اشكال ولی قال  ف 

ُ
های گذشته  )گفت: پس نسل  اْلُقُروِن اْْل

 شوند؟(. چه می

گویند؟ آیا این سخن او حجت موسی و  سخن فرعون چه می  و اکنون اهل انصاف دربارۀ 
 کند؟ را ساقط می  هارون

کردند چه ربطی   ارائه    هر فرد منصفی خواهد گفت دلیل و بیناتی که موسی و هارون 
قرن  نسلبه  و  اشكال ها  جز  چیزی  فرعون  طرف  از  آیا  داشت؟!  گذشته  یافت  های  تراشی 

 را مشّوش جلوه دهد؟!   مسئلهصورت  ـ موسی دلیلبهه  با توجشود تا به این ترتیب ـ می

ی فی   قال  دهد:  چنین پاسخ می  و موسی بِّ ر  ِعْند   ی و  ل    ِعْلُمها  بِّ ر  یِضلُّ  کتاب  ل 
کند  می   ـ نزد پروردگار من است؛ که پروردگارم نه خطادر کتابی )موسی گفت: علم آن ـ   یْنسی

ی  دلیلبه خواهد به فرعون بگوید آنچه تو گفتی ربطی  در اینجا می   موسی  و نه فراموش(. 

 
نفرند: مریم دختر عمران، فاطمه دختر محمد،   زنان بهشت  سروران»روایت شده است:    از رسول خدا  .1 چهار 

 . 77ص، 2ج ،الغمةکشف « .زن فرعون ،دختر مزاحم  و آسیه دختر خویلد خدیجه 
 .95ص ،در محضر عبد صالح .2
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 کند. کردم نقض نمی  ارائهدلیلی را که من  ، کردم ندارد و این اشكال تو ارائهتو برای  که 

 کنند. پس اشكالت و شبهات، دلیل را باطل نمی

ادامه و  در  تحقیق  این  طول  در  خواننده  و پژوهش،  اشكال  منطق »طرح  جز  چیزی   ،  
سوی   از  دید   تیمیه ابن شبهه«  نخواهد  وی  امثال  رسالت  ـ   و  با  که  فرعونی  منطق  همان 

السنة« منهاج دلیل ناتوان بوده است در کتاب خود »  ارائۀـ و چون از  مخالفت کرد   موسی
شود  به نوشتن حجم بسیاری از اشكالت رو آورده است. آنچه به این تحقیق ما مربوط می

مطرح کرده و    عسكریالحسن  الامام مهدی محمد بن    خصوص   در شبهاتی است که او  
را انكار کند و در عین حال    های گوناگون سعی کرده است ولدت آن حضرتبه روش 

  شدنها به پنهان دهد که آننسبت میچنین  بینیم که با دروغ و افترا به شیعه  وی را چنین می 
وی در سرداب معتقد هستند! و اشكالت دیگری که در این تحقیق مشاهده خواهید کرد.  

گفته   یکهیچ  و  از  ریشه  او  در گفته   اساسیهای  نه حتی  و  روایات شیعه  در  نه  های  ندارد؛ 
خضر به  استدلل  سپس  وی  خودشان.  بن  را    علمای  محمد  امام  حیات  طول  برای 

که خودش    گونهآنـت که او از نظر برخی محققان  کند و دلیلش این اسرد می  حسنال
گوید که بسیاری  تفصیل خواهد آمد. سپس می مرده است؛ و این سخن وی به ـ  دارداظهار می 

اند که خضر هستند و به همین ترتیب از یک اشكال  گو ادعا کرده های دروغ یان و انسان از جنّ 
و    ؛فكار مردم را دچار تشویش و اضطراب کندتنها ا   ،افكنیپرد تا با شبهه به اشكال دیگر می 

 هدف دیگری.  با هیچ   نه

زنند  چنگ میکه به کمترین چیزها    هستند کنندگانی  مجادله  تنهادر حقیقت    او و پیروانش
 اند به اثبات برسانند. ای را که از قبل در ذهنشان نقش بسته است و با آن متولد شدهتا عقیده 

  ُهُم   و  ِإذا قیل ْو کان  آباُؤُهْم ل    ل  و  ل 
 
نا أ یِه آباء  ل  ینا ع  ْلف 

 
ِبُع ما أ تَّ ْل ن  ل  اللُه قاُلوا ب  ْنز 

 
ِبُعوا ما أ اتَّ

ُدون   یئًا و  ل یْهت  از آنچه خدا نازل کرده است پیروی  و چون به آنان گفته شود  )  1یْعِقُلون  ش 

 
 .170بقره،  .1



    ...............................................................................  25انتشارات انصار امام مهدی

»نه،    ، کنید می گویند:  پیروی  آیینی  از  یافتیمکنیم  بلكه  آن  بر  را  پدرانمان  هرچند  که  آیا   ».
 اند؟(.رفته کرده و به راه صواب نمیپدرانشان چیزی را درک نمی 

می  بسیار حكم  ما  زمان  در  که  است  منطقی  همان  منطق  این  همان  دقیقًا  این  و  راند 
 اما نه در عمل!  ، کنندانكار می صورت زبانی به گرچه برخی آن را   ؛است  تجاهلیّ 

قرار دهم این است که خواننده با دیدۀ انصاف بنگرد و    تأکید خواهم مورد اکنون آنچه می
به رشتۀ تحریر آورده است قاضی و حاکم قرار دهد. آیا او   تیمیهابن آنچه    ای انصاف خود را بر 

  شخودو راه و روش  مذهب    ایـ بر ضعیف در حد ضعف عقل و ادراک خودش   هرچندـدلیلی  
 کرده است؟ ارائه

از سوی  را    هابستن به آنو دروغ  سویک ت و جسارت وی را در تكذیب دیگران از  ئسپس جر 
در سرداب« چه دلیلی    حسنالدر شبهۀ »بودِن امام محمد بن    مثالً   ؛ نظر قرار دهددیگر مد 

بر  نمیاین شبه  ای از منابع شیعه  اقتضا  آیا منطق علمی چنین  اقامه شده است؟  ه  کند که 
 دلیل بیاورد؟!اعتقاد دارد ها به آن  وی خودهایی که از کتاب  در برابر دشمنش انسان 

دوازدهم امام  معتقدند  که  دیگرانی  یا  او  دلیل  و  مخفی  حجت  سرداب  شده،    در 
این گفتار در اختیار دارند؟ هرگز چنین دلیلی وجود    ایکجاست؟ چه دلیلی از منابع شیعه بر 

 ندارد. 

وجو کند و ببیند  جست  و  تواند مراجعهمی  هرکسیاین منابع در اختیار همگان قرار دارد و  
بیت  ر و آل بها و شبهاتی ناشی از پریشانی و عداوت او با پیام نوشته جز دروغ  تیمیهابن آنچه  
 است.  نبوده پیامبر 
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 ل تارخيی اثبات مسائ روش  

تاریخی، راه و روشی وجود دارد. ما    مسائل کسی در این نكته تردیدی ندارد که برای اثبات  
 تاریخی بیان کنیم:  مسائلتوانیم دو راه برای اثبات می

براساس    دادن آناندهند و خبر معینی خبر بواقعۀ  تواتر؛ یعنی گروهی از مردم از   راه اول: 
در  بر  همدستی  و  باشدتبانی  نبوده  می به  بنابراین    ؛ وغ  گفته  متواتر  حاصل  خبری  که  شود 

 ها بر دروغ وجود نداشته باشد. دستی آندادن جماعتی باشد که امكان تبانی و هم خبر

گاهی حاصل می آرام میخبر متواتر، علم و آ با آن جان آدمی  به اطمینان  کند،  گیرد و 
 کند.حاصل می  قین ویقطعآن   هبعمل، و  مفاد آن  پس به  ؛رسدمی

معینی خبر بدهند طبیعی است که    امراز    ،های مختلف پس اگر گروهی از مردم در مكان
دهند  بلكه به صحت خبری که می   ؛را محتمل ندانیم گفته باشند    دروغاینكه همۀ این افراد  ما  

 اطمینان پیدا خواهیم کرد. 

مهمی در موضوع »تواتر« جلب کنم: نبودن شرط وثاقت )مورد    مایلم توجه شما را به نكتۀ
نباشد  متواتر   ی کهخبر دربارۀ  دهندگان در خبر متواتر. آری وثاقت  بودن( و عدالت خبر اعتماد 

باشد طبیعی  نپذیر  دستی آنان بر دروغ امكانشرط است. اگر پنجاه نفر خبری بدهند و هم 
ـ به علم و یقین برسیم. پس در  دهندگانعدالت خبر   نظر از وثاقت و صرفکه ما ـ خواهد بود  

 شرط نیست. ، عدالت یا وثاقِت راوی  ،تواتر

گاهی  سبب فراوانی خبر اما راز نهفته در این نكته: »خبر متواتر« تنها به  دهندگان، علم و آ
و خودِ می استبودن خبر فراوان  رساند  رسانندۀ علم  از    ، دهندگان  پس  علم،  حاصل و  شدن 

 معنا خواهد بود. ثاقت و عدالت بی شرط و

  اند.ای است که بسیاری به آن تصریح کرده این نكته 
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 گوید: آلبانی می

متواتر،   حدیث  خبر  راهبودن  سالم »در  رسیدن  سستی    ضعیف   از های  شرط  و 
تک  تک پذیرد نه با  ویانش صورت می ا شدن خبر متواتر با مجموعۀ ر نیست؛ زیرا ثابت 

 1« .نكته در کتاب »مصطلح« شرح داده شده استها؛ که این آن

 گوید: می تیمیه ابن

گاهی   خبر،  از  حاصل  بسیار در  »علِم  خبر نتیجۀ  اگر  بودن  و  است  دهندگان 
حتی اگر کافر بوده باشند.    ،علم خواهد بود   دهندگان بسیار باشند خبرشان مفیدِ خبر

 2«.گاهی نیز نتیجۀ دین و دقتشان است

 وید: گحاکم حسكانی می 

  ، رساندبودن همۀ راویانش ضرری نمی گویم: حدیثی که متواتر باشد ضعیف »می
 3« . چه برسد به اینكه تنها برخی از آنان ضعیف بوده باشند... 

 زکریای انصاری گفته است: 

تواتر »بسیار  در  ثقه   ،بودن  استمانند  باشند.    ، بودن  بوده  کافر  یا  فاسق  گرچه 
که ماوردی    گونهآنـ اما در باطن    ؛در ظاهر است  هااین رفعه« گفته است که همۀ  »ابن

باید صدگفته است شود در نظر  واقع میدرونش  را که در  نداشتنش    یا داشتن  ت قا ـ 
 4« .اگرچه فاسق بوده باشد ؛ بگیرد

 گفته است:  قریب التزرکشی در البحر گفته است: سلیم رازی در 

 
 . 95، ص6ج ،ِارواح الغلیل .1
 . 50، ص18ج ،مجموع فتاوا .2
 . 40، ص2ج ،شواهد التنزیل .3
 . 410، ص1ج ،فتح الوهاب .4
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گاهی به دست به »صفات محدثان در   واسطۀ تواتر، شرط نیست؛ زیرا  آمدن علم و آ
گاهی با اخبار حاصل از مسلمانان، کفار، افراد عادل، فاسق، آزاد، بنده، بزرگ   این آ

شده در »شرح الورقات الصغیر« فراهم باشد حاصل  که شرایط وارد وقتی  ،و کوچک
نفر آن را روایت  ش از چهار  معنای خبری است که گروهی بی؛ یعنی تواتر به شودمی

حتی اگر اینان   ؛که در »جمع الجوامع« بر آن اعتماد کرده است  گونهآن ؛ کرده باشند
عبارت  این  و  باشند  بوده  زنان  و  بندگان  کافر،  شامل    ، فاسق،  نیز  را  ممیز  کودک 

 1«شود.می

به    کنندۀ ولدت امام مهدیات اثبات شد، توصیِف روایکه گفته    نكاتی   تماموجودِ با  
به    ،بودن«»دروغ اقرار  و  بود  نخواهد  و زلل  از حقیقت صاف  فرار  نداشتن  وجود چیزی جز 

بر  امام مهدی محمد بن    ایدلیلی  ادلۀ  گری و دهن جز ستیزه   حسنالولدت  بر  کجی 
  ،کندین مطلب را کسی انكار نمی رسند نخواهد بود و ا صریحی که با وجدان پاک به اثبات می 

؛ درست مثل  ندتعقل نقض ک شده را با وهم و عدم ثابت   مسائلخواهد  کاری که میفریب مگر  
می  که  باُل گوید:  فرعون  ما  ف  ولی  قال  

ُ
اْْل نسل  2اْلُقُروِن  پس  چه  )گفت:  گذشته  های 

 شوند؟( می

برخوردار است، دلیل  راسخی    نفسانِی صفات و خصوصیاِت  ِشِگرد و    چنیناینکسی که از  
سودی نداشت. این    که برای اقوام انبیا  طور  همان علمی سودی برایش نخواهد داشت؛  

 همان منطق کسانی است که قرآن از آنان یاد کرده است: 

   ٌة ِمْن ن خیل  و نَّ كون  ل ک ج  ْو ت 
 
ْرِض یْنُبوعًا * أ

 
نا ِمن  اْْل ْفُجر  ل  ی ت  تَّ ک ح  ْن ُنْؤِمن  ل  و  قاُلوا ل 

ِباللِه   ِتی 
ْ
أ ت  ْو 

 
أ فًا  ینا کس  ل  ْمت  ع  ع  ماء  کما ز  ْو ُتْسِقط  السَّ

 
أ ْفجیرًا *  ها ت  ْنهار  ِخالل 

 
ر  اْْل جِّ ُتف  ب  ف  و   ِعن 

الِئكِة   ْرقی اْلم  ت  ْو 
 
أ ُزْخُرف   یٌت ِمْن  ب  ک  ْو یكون  ل 

 
أ بیاًل * 

 
ی    ق تَّ ِلُرِقیک ح  ْن ُنْؤِمن   ل  ماِء و   ِفی السَّ

 
 .35، ص2حواشی شروانی، ج .1
 .51طه،  .2
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ینا کت ل  ع  ل   زِّ ُسولً ابا ُتن  ر  رًا  ش  ب  ِإلَّ  کْنُت  ْل  ه  ی  بِّ ر  ُسْبحان   ْل 
ُ
ق ُؤُه  ْقر  از زمین    1ن  »تا  )و گفتند: 

ایمان نخواهیم آورد * یا باغی از درختان خرما و انگور  ای برای ما نجوشانی، هرگز به تو  چشمه
کنی، آسمان  که ادعا می  ها جویبارها روان سازی * یا چنانداشته باشی و آشكارا از میان آن

یا را پاره  یا خدا و فرشتگان را در برابر ما آوری *  ای از طال داشته  خانه   پاره بر ما فرواندازی، 
رفتن تو هرگز اطمینان نخواهیم داشت، تا اینكه بر ما  وی؛ و به بالباشی، یا به آسمان بال بر 

بخوانیم را  آن  که  کنی  نازل  بشری    .«کتابی  جز  من  آیا  من!  پروردگار  است  منزه  بگو: 
 شده هستم؟(. فرستاده 

سازند و این  کنند شروط تواتر را برآورده می دللت می  روایاتی که بر ولدت امام مهدی 
دلیلی   و  تشخیص میاست  باطنی  حجت  را  آن  سالمی  هر ضمیر  که  دهد[،  ]که  و کسی 

که همۀ اهل فن اقرار    گونهآندارد. در تواتر ـ نمی  روا   تردید وشکعقلی داشته باشد در آن  اندک
 شرط نیست. وی  ـ عدالت و وثاقت راوی و عقیده و ایمان و کفرکنند می

 کنند: دللت می ایشانلدت فهرستی از روایاتی که با تعابیر گوناگون بر و 

تواند این روایات  اند بسیارند و خواننده می تصریح کرده   روایاتی که بر ولدت ایشان   .1
های  کتاب و    الثرالدین، کافی، غیبت طوسی، غیبت نعمانی، بحار، منتخب را در کتاب کمال 

 دیگر مشاهده کند. 

  سوی به آمدن او    ، مادر پاک و مطهرش و نحوۀروایاتی که چگونگی ولدت ایشان  .2
 اند.را بیان کرده  امام عسكری

 کنند. دللت می  بودن ولدتشروایاتی که بر پنهان  .3

بر غی  .4 ایشان روایاتی که  بر ولدت    ، غیبت  در حالی که  ،کننددللت می   بت  فرع 
 شود غایب شده است. است. کسی که متولد نشده باشد گفته نمی 

 
 .93تا  90، ءإسرا .1
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م را بیان    ای بر   خواندن آن حضرتروایاتی که نماز   .5
ُ
پدرش و قصۀ هیئت نمایندگان ق

 1اند.کرده

 
العباس احمد بن حسین بن عبدالله بن محمد بن مهران  کند: ابوی روایت م  476ص  ،الدینشیخ صدوق در کمال   .1

بن   یابوالحسن علبه ما گفت:  ی)ابو( الحسین )بن( زید بن عبدالله بغدادبه ما خبر داد: در مرو  یعروض یبال 
از هایی  هیئت درگذشت،    : چون آقای ما ابومحمد حسن بن علی به ما خبر دادپدرم  به ما خبر داد:    یسنان موصل

 از درگذشت امام حسن   کهدرحالی   ؛آمدند  آوردندوجوه و اموال را میطور معمول  به که    یکوهستان های  سرزمین قم و  
 ش گفتند: وارث  درگذشته است.او   :ها گفته شدبه آن  شدند.   امام حسن  جویای چون به سامرا رسیدند    .خبر نداشتند

 قایقیسوار    و  گفتند او برای تفریح بیرون رفته  را جویا شدند. او  احوال  آنگاه    .کیست؟ گفتند: برادرش جعفر بن علی
خصوصیات  ها از  گفتند: این   کردند ودیگر مشورت  ك ها با یآن   .خوانندگانی هم هستند  شنوشد و همراهب می شرا  .است

العباس محمد بن جعفر حمیری  اموال را به صاحبانشان برگردانیم. ابو  ها گفتند: بازگردیم و ایناز آنبرخی    .امام نیست
بر او    ،رفتند  ش بازگشت به حضور وی  یم. راوی گوید: چون  یدرستی بیازمامرد بازگردد و او را به  قمی گفت: بمانید تا این 

قم هستیم و گروهی از شیعیان و دیگران همراه ما هستند و ما  الی: ای آقای ما! ما از اهعرضه داشتندسالم کردند و 
اموالی را میبه   آ  .آوردیم نزد آقای خود ابومحمد حسن بن علی    . است  مانن اموال کجاست؟ گفتند: همراه گفت: 

دینار ؟ گفتند: این اموال  چه ماجراییگفت:    .جالبی داردماجرای  گفتند: این اموال    .وریدبیامن  حضور  ها را به  گفت: آن 
کنند و چون این اموال  ریزند و بر آن مهر می ای میسپس همه را در کیسه  ؛ شودگردآوری می یان از عموم شیعبه دینار 

ابومحمدرا   آقای خود  آنآوردیم میمی  نزد  آناین  هافرمود: همۀ  و  دینار  دینار  قدر  دینار    ،استقدر    آِن از  چند 
جعفر   .فرمودو نقش مهرها را هم میبیان  ها را  است و نام همۀ آن شخصی  چه  متعلق به  و چند دینار آن  کسی  چه

این علم غیب است و کسی جز   .داد دهید که انجام نمیی شما به برادرم چیزی را نسبت م  .یدیگودروغ می شما  گفت:  
گفت: آن مال را نزد    جعفر  .دیگر نگریستندك جعفر را شنیدند به ی این سخن  ها داند. راوی گوید: چون آنخدا آن را نمی

همان عالماتی که از   امگر ب  ،کنیم یهستیم و آن را تسلیم نماموال  و وکیل صاحبان این  مأمور  گفتند: ما    .وریدبیامن  
گردانیم تا  میباز  انرا به صاحبانش  هاآنگرنه  و   ،روشن کنهستی  بر ما  امام  اگر تو    .دانیم آقای خود حسن بن علی می

رفت و علیه   ـکه در آن روز در سامرا بودـ  . راوی گوید: جعفر نزد خلیفهانجام دهنددانند  صالح میخود  هرکاری که  
گفتند: خدا امیرالمؤمنین   .را به جعفر تسلیم کنیداموال  ها را احضار کرد و گفت: آن  خلیفه آن   .کردچینی  دسیسه ها  آن

را جز با   هااند آنو به ما گفتههستند مردمانی  هایها سپرده و وکیل این اموال هستیم و آنمأمور ما  بدارد.را به صالح 
ویۀ معمول همین نیز   و با ابومحمد حسن بن علی به کسی ندهیم  یو دللت نشانه  ای  نشانه بود. خلیفه گفت: چه ر 

ها را تسلیم  کرد آنو چون چنین می داد  خبر می را    هاو مقدار آن   اندینارها و صاحبانشاو  با ابومحمد داشتید؟ گفتند:  
اگر این مرد صاحب   .او درگذشته است  و دللت ما بود و اکنوننشانه  آمدیم و این  به نزد او می مرتب  ما    .کردیم وی می 
گردانیم.  میباز  اناموال را به صاحبانشگرنه این  و   ؛داد انجام دهدهمان کاری را که برادرش انجام می  د است بایاین امر  
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که از آن حضرت صادر    را   و توقیعاتی  صغریدر زمان غیبت    اب ایشانوّ روایاتی که نُ   .6
 ند. کناند بیان می شده

را در غیبت    .7 ایشان  از کسانی که  سخن به میان  اند  مشاهده کرده  صغری روایاتی که 
 . آورندمی

آن ماجراهای    .8 در  که  غیبت  بسیاری  در  را  دیدِن وی  آن حضرت،  اصحاِب    کبریها 
ای  گونهبه   ؛اندهای مختلف اتفاق افتاده ها و مكانهایی که در زمان اند و داستانکرده  گواهی

دمیگویی محال بر دروغرا  که تبانی این افراد   .گردان 

 . کبریو چه در غیبت  صغری چه در غیبت  ،آثاری که از ناحیۀ ایشان نقل شده است .9

باانصاف نمی   بنابراین با توصیفاتی مثل ضعف    شدتواند همۀ آنچه را که تقدیم  یک فرد 

 
بندند و این علم غیب است. خلیفه برادرم دروغ می  بهگو هستند و  اینان مردمی دروغ   !جعفر گفت: ای امیرالمؤمنین

الُغ ها فرستاده و مأمورند نگفت: ای ُسوِل ِإلَّ اْلب  ی الرَّ ل  جعفر مبهوت شد  .)و بر فرستاده، جز رساندن نیست(  و  ما ع 
خارج  ها گفتند: امیرالمؤمنین بر ما مّنت نهد و کسی را به بدرقۀ ما بفرستد تا از این شهر  آن  .و نتوانست پاسخی بدهد

 : کردندا می که حالی در ،ها آمدطرف آنبه ـکه گویا خادمی بودسیما ـ خوشی  چون از شهر بیرون آمدند، غالم شویم.
آیا تو مولی ما هستی؟ گفت: معاذ   :گوید: گفتند .ای فالن بن فالن! ای فالن بن فالن! مولی خود را اجابت کنید

: ما همراه او رفتیم تا آنكه بر سرای مولیمان حسن بن  گویند  .نزد او بیایید  .هستم   بندۀ مولی شما ]غالم و[  الله! من  
درخشید پارۀ ماه می همچون  م که بر تختی نشسته بود و  یرا دید  قائم   یمانآقا  ،ناگاه فرزندشوارد شدیم و به     علی

ت و چند چند دینار اساموال    همۀکه   سپس فرمود  .پاسخ ما را دادوی  بر او سالم کردیم و    .ای سبز دربرداشتو جامه
اثاثیه   ،هالباس توصیف . سپس به فرموددینار از فالنی و چند دینار از فالنی است و بدین سیاق همۀ اموال را توصیف 

وی خاِک آستان  و بر شناسانده بود ما را به ما  به سجده افتادیم که اماِم متعال  وندما برای خدا .و چهارپایان ما پرداخت
فرمود که   اموال را نزد او نهادیم و قائم آن  آنگاه    .دادپاسخ  تیم از او پرسیدیم و او  بوسه زدیم و هر سؤالی که خواس

اینكه  کند که اموال را دریافت کند و  میمنصوب  را در بغداد  اینكه ایشان شخصی  بعد از این مالی به سامرا نبریم و  
العباس  گفتند: ما از حضور ایشان بازگشتیم و ایشان مقداری حنوط و یک کفن به ابو  .شوندبیان می توقیعات از نزد او  

د. راوی گوید: ابو العباس به  محمد بن جعفر قمی حمیری داد و به وی فرمود: خداوند اجر و پاداش تو را بسیار گردان 
شده برای این کار  نایبان منصوب   گردنۀ همدان که رسید، درگذشت. ما دیگر پس از آن، اموال را به بغداد به حضور

 کردیم.ها دریافت می بردیم و توقیعات را از آنمی
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هایی که بسیاری افراد به  یات یا دیگر علت بودن راویان، برخی مجهولت در روا سند، مجهول 
این روش را بپذیریم این روش تنها    بیاییم و  کند. حتی اگر کوتاهتوصیف  شوند  آن متمسک می 

داردغیرروایات    بارۀ در  کاربرد  در   ،متواتر  در  بارۀنه  متواتر؛  امام    حالی  روایات  ولدت  که 
 شود.با روایات متواتر ثابت می مهدی 

به  اول  روایت  ندارد که بگوییم  روایت  بودن« ضعیفسبب »مرسل پس معنا  السند است، 
السند است، روایت سوم مضمر است و... به همین ترتیب.  سبب »جهالت راوی« ضعیفدوم به

ـ  خبر  بارۀاما در   ؛ ردمتواتر کاربرد دا غیرـ برای خبر  که آن را پذیرفته باشیم درصورتیاین روش 
 معنا خواهد بود. متواتر بی 

: اگر دو یا سه  هستندیقین  مفید    ، قراینی باشند  محفوف بااخبار آحادی که    روش دوم:
داشته باشد که در این صورت    را خبر بدهند، این تواتر نخواهد بود مگر اینكه قراینی  امرینفر  

 رساند. می را  که علم و یقین  شودکند و تبدیل به خبری میارتقا پیدا می 

ما به وجود    طبیعتاً دهد،  بمثال: اگر شخصی از وجود شیری در فالن جنگل خبر    عنوانبه 
قطع  این جنگل،  در  نمیشیر  شخصی    که خبردهنده   صورتی  درـ بلكه    ؛ کنیم ویقین حاصل 

وجود    با   کنیم؛ تا حدودی وی را تصدیق می ما  ـ  گویی شهره نباشدباشد که به دروغ   مطمئن
درصد  30دهیم که او اشتباه کرده باشد؛ مثاًل نسبت تصدیق وی برای ما  اینكه احتمال می

  خواهد شد. اما اگر خبر دیگری نیز به ما برسد مبنی بر وجود حیوانی درنده در همان جنگلی 
به ما رسیکه پیش  ای نسبت  وجود چنین قرینه   با   طبیعتاً ،  ده استتر خبر وجود شیر در آن 

رسد. حال  درصد می50گیریم صحتش به  صحت خبر افزایش پیدا خواهد کرد و فرض می 
دهیم که این اثر متعلق به  ب ولی نتوانیم تشخیص   ،اگر پس از آن اثری از حیوانی درنده بیابیم

دی حیوانی  یا  است  شیر  قرینه یک  نیز  اثر  ضمیمه  گر، همین  خبر  آن  به  که  خواهد شد  ای 
درصد  70گیریم صحت آن به  رسد. فرض میو احتمال راستی آن به درجۀ بالتری می   شودمی
محفوف به  تا آنجا که این خبر   شودرسد. به همین ترتیب، قرینۀ دیگری به آن ضمیمه میمی
گواهی که به درستی و راستی آن  شود[  هایی می انه ها و نش]یعنی مملو از سرنخ  شودمی  نیئقرا 
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 دهند. می

نظر بگیریم و از سایر قراینی    اساس درست و صحیح نیست که تنها خود روایت را در  این  بر
 پوشی کنیم. کنند چشمکه ناظر به آن روایت است و راستی و درستی آن را بیان می 

امام مهدی  بر ولدت  دال  روایت  اگر  ای  را حتی  حال  از  به  و  کنیم  روش مطالعه  ن 
مگر توسط کسی که عناد    ، انكار نیست قابل   یشانباز هم ولدت ا نماییم  پوشی  چشم  شانتواتر 

مطلب   این  بر  که  روایاتی  زیرا  باشد؛  کرده  آن حضرت  تأکیدپیشه  ولدت  و  به    دارند  را 
 . ند کنند بسیار های گوناگون اثبات میروش

 در چند سطر   ابن تيميه 

 گوید: می تیمیهابن  حالشرح بهبودی در 

الدین ابوالبرکات  السالم مجد الحلیم بن شیخ بن عبدن  الدیالعباس احمد تقی »ابو
ابوالقاسمعبد  بن  عبدالله  ابومحمد  بن  علی    السالم  بن  خضر  بن  محمد  بن  خضر 

سال   الولربیع ـ دهم  اندبرخی نیز گفته ( حّرانی، در روز دوشنبه دوازدهم ـ تیمیه ابن )
 1«.دار فانی را وداع گفت 728سال  ۀقعدمتولد شد و در شب دوشنبه دهم ذی  661

سالگی در آنجا  هجری در شهر حّران متولد شد و تا هفده  661احمد بن تیمیه در سال  
ها که  مغول های  ـ از جنگ خاص   طوربه ـ و شام ـ کلی   طوربهدرس خواند. در آن زمان جهان ـ 

برد و این منجر به کوچ  سرمیمردم را به هراس انداخته و به ناله و فغان واداشته بود در رنج به  
 . شدپدرش از حّران به دمشق 

بود  هجری شخصیتی   698سال  تا    تیمیه ابن را می  ؛ ناشناخته  او  نه  نه  کسی  و  شناخت 
زا و ج شروع به انتشار افكار تشنّ   در ابتدای قرن هشتم  تیمیهابن .  شنیده بودچیزی    اشباره در 

ْحمُن نامتعارف خود کرد و این افكار را میان مردم رواج داد. وقتی اهالی حمات، تفسیر آیۀ    الرَّ
 

 . 20، ص1ج ،کشف القناع .1
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ل ی ْرِش   ع  وی  اْلع   بهرا از او سؤال کردند آن را  )خدای رحمان بر عرش استیال یافت(    1اْست 
کند که خداوند در آسمان مكانی دارد و بر عرش  یات جسمانی تفسیر و سعی کرد ثابت  خصوص

 2تكیه زده است. 

 گوید: رحالة بن بطوطه می 

فنون    تیمیه ابن الدین  »تقی در  که  بود  حنبلی  فقهای  بزرگان  از  دمشق،  در 
اما طرز تفكرش مشكل داشت. اهل دمشق او را به شدت    ؛کردگوناگون تكلم می 

بار چیزی گفت که فقها    کرد. او یک عظه میشمردند و او آنان را بر منبر موبزرگ می
انكارش کردند و به ملک ناصر گالیه بردند و او نیز کساِن خود را در قاهره جمع کرد...  

کرد و  او بر منبر جامع، مردم را موعظه می   در حالی که  ، ها روز جمعه جمع شدندآن
چنان که من پایین  داد. از جمله سخنان وی این بود که »خداوند همها را پند میآن
آید« و یک پله از منبر پایین آمد. فقیه ملكی به نام  آیم به آسمان این دنیا فرود میمی
او گفته بود انكار کرد. مردم  که  زهرا متعرض وی شد و با او مخالفت و آنچه را  ابن

ه  تا آنجا که عمام  ؛این فقیه شتافتند و او را با دست و پاپوش، بسیار کتک زدند  سویبه 
 3« .از سرش افتاد

یس  فرماید:  قرآن می   در حالی که  ی  کِمْثِلهِ   ل  ْم   ،چیز شبیه او نیست( )هیچ   ءش   و  ل 
هُ   یكْن  د  ل  ح 

 
أ نباشد(  کُفوًا  را هیچ همتایی  او  به جسم   )و  که  آیاتی  تشبیه  و سایر  و  انگاری 

می  پاسخ  مخلوقاتش  به  سبحان  جسم  تیمیه ابن اما    ؛ گویندخداوند  تصریح  به  خداوند  بودن 
 .کندمی

گفته مبارک  آیۀ  از  او  که  مخالفت تفسیری  داد  ارائه  و  شده  داشت  پی  در  شدیدی  های 

 
 .5طه،  .1
 . ، ضمن مجموعه رسائل الكبری429ص ،رسالة الحمویه .2
 . 112ص ،بطوطهابن ،رحلة .3
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ابن ـ سخن  در  آنچه  کردیم   بطوطههمانند  و صدای  مرور  سر  مسلمانان  محافل رسمی  در  ـ 
انداخت راه  به  جالل   ؛ بسیاری  قاضی  از  علما  که  آنجا  و  تا  احضار  پیگیری،  خواستار  الدین 

 . کرداما او از حضور در محكمه خودداری ، شده او را احضارمحاکمۀ او شدند. قاضِی گفته 

شده در محافل  افكار شناخته   مخالِف   یدِ ارائۀ افكار نامعمول و عقا  به   تیمیهابن چنین  این
رتنش و انفعالی ایجاد کرد که  مسلمانان ادامه داد و در میان جامعۀ اسالمی چنان وضعیت پُ 

]در مصر[    707و به مصر تبعید شد. سپس در سال    هجری محكوم  705سال  در نهایت در  
به انتشار    ره شروعدوبا   ؛ به همان جایی کهبه شام بازنگشتهجری    712آزاد شد و تا سال  
به زندان محكوم شد و تا زمان مرگش در    721تا اینكه مجددًا در سال    کرد؛ افكار و نظریاتش  

 1. ودهجری در زندان ب  728سال 

 تیمیه گفته است: حال ابن م( در شرح 768ابومحمد یافعی )

زندانی بود و پانزده    در حالی که  ؛ُمرد  الدین احمد بن تیمیه در قلعۀ دمشق »تقی
. از جماعتی چنین شنیده شده که او  شدماه پیش از مرگش از قلم و کاغذ محروم  

زندانی  و  انكار    ،سبب این افكارگفته که به می  سنتاهل مخالف مذهب    مسائل غریبی
  جهت  بارۀ عقیدۀ او در   نیز زیارت پیامبر و    های وی، نهِی ترین گفته شد. از جمله زشت 

 2« دن جهتی معین برای خداوند[.شبود ]قائل 

عقاید   اشكالت  که  دارند  بیاناتی  مصر  و  شام  )سخنان    تیمیهابن علمای  شطحیات  و 
ای از برخی سخنان این علما بسنده  اند و ما به بیان خالصه کفرآمیز( فكری او را روشن ساخته 

افكار   اثر ویرانگری که  از  تا خواننده  ا   تیمیهابن خواهیم کرد  گذاشته    جابهسالمی  در جامعۀ 
 . شوداست مطلع 

 
 .14، ص4ج ، بدایة و نهایه .1
 . 728 ص ،سنة؛ فی حوادث 277، و ص240، ص4ج ،مرآة الجنان .2
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 اند ن تيميۀ حرانی را نقد كرده كه اب   ی علماي 

با روحیۀ    ، کندی مشخص میحدومرز وجوی حق برای آنان  که جست   یقتجویندگان حق
کردند.    هایشو دیدگاه  تیمیهابن از تعصب و امیال شخصی شروع به نقد افكار    دوربه علمِی  

های دین برشمردند و افكارش  های او را مخالف آموزه برخی از علمای شام و مصر که دیدگاه
 اند از: عبارت ، را در بوتۀ نقد علمی قرار دادند

 هجری(.   716تا  644هندی ُارموی )الدین شیخ صفی  .1

 هجری(.  733حلبی )متوفی  جهبل کالبیالدین ابن شیخ شهاب . 2

 هجری(.  733 تا  667الدین زملكانی )القضات کمالقاضی . 3

 هجری(  748الدین محمد بن احمد ذهبی )متوفی شمس . 4

 هجری(.  750الدین مرّحل )متوفی صدر . 5

 هجری(.  856  علی بن عبد الكافی سبكی )متوفی. 6

 هجری(.  764محمد بن شاکر کتبی )متوفی   .7

 هجری(.  768 تا   698عبدالله بن اسعد یافعی )ابومحمد  .8

 هجری(.  829ابوبكر حصنی دمشقی )متوفی  .9

 هجری(.  852الدین احمد بن حجر عسقالنی )متوفی شهاب  .10

 هجری(.  874 تا  812الدین یوسف بن تغری اتابكی )جمال  .11

 هجری(.  973حجر هیتمی )متوفی الدین ابن شهاب  .12

 هجری(.  1016مال علی قاری حنفی )متوفی  .13

 هجری(.  1025 تا  960القاضی )بن محمد مكناسی معروف به ابو   اْلیس احمدابو . 14
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 هجری(.  1350 تا  1265یوسف بن اسماعیل بن یوسف نبهانی ) .15

 هجری(.  1371شیخ محمد کوثری مصری )متوفی  .16

 هجری(.  1379شیخ سالمت قضاعی عزامی )متوفی  .17

 هجری(.  1396  تا 1316) هحمد ابوزهر شیخ  .18

همچون    ؛اندلیف کرده ار او تأخصوص نقد و پاسخ به افك   هایی درو برخی علما نیز کتاب 
دو کتاب نوشته است: یكی تحت عنوان »شفاء السقام   تیمیه ابن الدین ُسبكی که در رد  تقی

 .«تیمیةعلی ابن  فی زیارة خیر النام« و دیگری »الدرة المضیة فی الرد

  تیمیهابن و نقد    سنتاهلهای علمای معاصر و دیگر علمای  برای اینكه خواننده بر دیدگاه
 ایم: ها را گلچین کرده های آنبرخی از گفته  شودو افكارش واقف 

 (:یهجر 749 ی)متوف ین ذهبیالدحافظ شمس

ارتباط مذهبی،  یک  شود و  میدر حدیث و درایه شمرده   سنتاهلحافظ ذهبی از بزرگان  
ای  اند. ذهبی نامه سازد؛ زیرا هر دو در مذهب حنبلی پروش یافته مرتبط می   تیمیهوی را به ابن 

نوشت، او را نصیحت کرد و نقاط اشكال وی را در چهارچوب روش فكری    تیمیهابن طولنی به  
 که در نامۀ وی آمده است: مسائلی و علمی یادآور شد. از جمله 

ای؟!  اما خوار را در چشم خود فراموش کرده  ؛بینیخاشاک را در چشم برادرت می»تو  
جویی مردم ادامه  گویی و نكوهش علما و عیبکنی و به یاوهتا به کی خود را ستایش می

گاهی داری؟!«   رسول خدااز نهی  با وجود اینكه ،دهی می  آ

 گوید: می  ،شده تیمیهابن سپس ذهبی متعرض پیروان و مریدان 

  گوی سوادان دروغالعقل هستند؟! یا بیهای ضعیفنشینجز خانه»آیا بیشتر پیروان تو  
غریبه؟!  مغزسبک مییا  مكر  بسیار  که  عبوسی  خشککنند؟  های  هیچ  یا  که  مقدسانی 

ها را در پیمانۀ  کنی خودت بررسی کن و آنهایم را تصدیق نمیفهمی ندارند؟! اگر گفته
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 .« بگذار عدالت 

 گوید:سپس ذهبی به بیان اسلوب و روش اخالقی وی پرداخته می 

برگزیدگان دشمنی می با  و  را تصدیق  به کی خودت  را  »تا  به کی خویشتن  تا  کنی؟! 
می خوار  را  نیكان  و  خویش تصدیق  کی  به  تا  تحقیر    تنشماری؟!  را  بندگان  و  بزرگ  را 

بمی کی  به  تا  دوستی    هکنی؟!  به  کنی  میخودت  میو  خشم  کی  زاهدان  به  تا  گیری؟ 
 گونهآنـ احادیث صحیحین را به خدا سوگندکنی که ـای مدح میگونهسخنان خودت را به

 ؟«! کنی؟! گویا احادیث صحیحین تسلیم تو هستندمدح نمی

 گوید: سپس می

توبه  آن نشده است که    وقتبرداری؟! آیا  دست  که از کار زشتت    ا وقت آن نرسیده»آی
سالگی نیستی و پایت لب گور نیست؟! آری به خدا سوگند  ؟! آیا تو در هفتادازگردیو ب کنی

شماری؛ و من یقین  بلكه تو یادکنندۀ مرگ را خوار می  ؛به یاد ندارم که به یاد مرگ بوده باشی 
 کنی.« اعتنا نمیپذیری و به پند من دارم که سخنم را نمی

 گوید: کرده، می دادن، به نكتۀ مهمی اشاره ذهبی پس از پند 

حال تو    ،چنین باشددارت هستم ایندوستسوز و  »وقتی حال تو نزد من که دوست دل
صالحان،   دشمنانت،  میان  در  که  سوگند  خداوند  به  بود؟!  خواهد  چگونه  دشمنانت  نزد 

،  پردازانن، دروغاكار گناهکه در میان دوستانت    همان گونه  ؛وجود دارندفاضالن  عاقالن و  
ام که آشكارا دشنامم دهی و نهانی  هستند. من راضی  هاگاوصفتپیشگان و  جاهالن، باطل

 1« .که عیوبم را به من هدیه کندرا ام بهره جویی. خدا رحمت کند کسی از گفته

 (:یهجر 756 ی)متوف بن عبد الکافی سبکی  یحافظ عل

نام »شفاء السقام فی زیارة    پاسخ گفته و کتابی به تیمیهابناو یكی از کسانی است که به 
آورده است که شاید نام دیگر این کتاب »شّن  در خیر النام )علیه الصالة و السالم(« به نگارش  

 
 . 217ص ،سیف صیقل .1
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 گوید: بوده باشد. وی می  1الغارة علی من انكر السفر للزیارة« 

فرورفتن در  نشینش  همو    شدگویی  چنین دچار هذیانایندر این امر    تیمیهابن»... وقتی  
باب وسیله ]واسطۀ میان مردم و پروردگار[ را بست و بار  او آن آتش را برایش آراست، وقتی 

کشید و در حوض  و همچنان پیوسته از چاه آب میبستن به قصد زیارت را انكار کرد،  سفر
شد  نمی  خسته و سست که  ایکردهتبتا آنجا که آن   دادهمچنان ادامه میو    کرد خالی می

ها قهر خود  عنان دلو    شدند،به دفاع از اعتقاد خود  ها وادار  سردمداران رکاب  و  شد  روزپی
شود  آشكار کرد... مگر می  گرفت که شرارتش از اوهام سرچشمه می  ای در برابر آن ُشبههرا  

  در حالی که آن مسجد زیارت شود و صاحبش مخفی بماند یا »ابهام« او را پنهان بدارد؟!  
ا نبود  فضیلت آن مسجد شناخته نمی  ود نب  یشاناگر  او  اگر  و  ]پروردگار[ والی»شد   »  

. خدا را شكر که او در  شداساس تقوا بنیان نمی  و در آن وادی، مسجدی بر  شدتقدیس نمی
 2«.اجماع همگان است یزی ایستاد کهچ برابر آن

« عباراتی با این  »الدرة المضیئة فی الرد علی ابن تیمیة  خود  همچنین در مقدمۀ کتاب
 دارد: لفظ بیان می

چون   بعد...  اصول،    تیمیهابن»اما  بدعتدر  نهاد آن  بنیان  قاعده  ها  و  ارکان  های  و 
 های اسالم را نقض کرد و در پوشش پیروی از کتاب و سنت وانمود کرد که به حْق ستون

مخالفت با    دلیل کند، ابتكار عمل را از دست داد و بهبهشت هدایت می  سوی بهدعوت و  
بودن و ترکیب  اجماع از جماعت مسلمانان کناره گرفت و سخنانی بر زبان راند که جسمانی

بودن خدا به اجزایش، محال نیست، و  کرد. او گفت نیازمندرا در ذات مقدس اقتضا می
د، و اینكه قرآن حادثی است که خداوند  شمعتقد به حلول حدوث در ذات خداوند متعال  

اینكه   از  اینكه خدا تكلم میپس  و  با آن تكلم کرد،  بود  کند و سكوت  با آن تكلم نكرده 
، و در گردد حادث میدر ذاتش  مخلوقات    ها با توجه بهو خواستهارادات    اینكهکند، و  می

بودن عالم کشیده شد و پایبند به این نظر شد که مخلوقات،  به لزوم قدیموی  این دیدگاه  
 

 1004، ص1ج  ،معجم مطبوعات عربی .1
 . 149، ص 10ج ،طبقات شافعی .2
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حو  به  معتقد  و  ندارند  بهاولین  را  قدیم  صفت  و  ندارند،  اول  که  شد  و  ادثی  عنوان حادث، 
نه در هیچ  و  این دو سخن هرگز    در حالی کهعنوان قدیم اثبات کرد؛  مخلوِق حادث را به

یک از  در هیچبنابراین وی    اند. جمع نشدهبا یكدیگر  ای  نه در هیچ فرقه  وآیینی  مذهب و  
و هیچ امتی با او  گردد،  نمیوارد  اند  پراکنده شدهای که امت بر آن  گانهسهوهفتاد  های فرقه
نسبت به    ،شودها اگرچه کفری شنیع و زشت محسوب میعقیده نبوده است. همۀ اینهم

 1« .آید بدعتی که او ایجاد کرد فرع به حساب می

 (:یهجر  764 ی)متوف یتبکر کمحمد بن شا

 گفته است: تیمیهابن حال وی در شرح 

ای در فضیلت معاویه نوشت و در آن گفته است که به یزید نباید توهین  رساله  تیمیهابن»
 2« .شود

وگرنه کفر یزید    ،بر آن سرشته شده که وی  هایی است  و این بیانگر میل و رغبت او به اموی 
میمون  آشكارتر به  معروف  که  یزیدی  است؛  م  ل  ع  فراز  بر  آتش  پلنگ از  و  بازی،  بازی 

 . بودآورده به چنگ گری سلطه و  زور و حكومت را با ، استبوده بودن الخمرئم دا 

دارد؛ از جمله کشتن  صراحت بیان میبه   ، که یزید به انجام رسانده استرا  تاریخ کارهایی  
انجام داد که هر مسلمانی از آن بیزار است. او کفر   و آنچه در واقعۀ حّره  نوۀ رسول خدا 

 هیچ ترس یا حیایی آشكارا بر زبان رانده است: بی خود را 

 نازل شد  وحیی نه خبری آمده است و نه  هاشم با حكومت بازی کرد بنی 
 (: یهجر 973 ی )متوف ی تمیحجر هین ابنالدشهاب

 مكی در »الفتاوی الحدیثیة« گفته است:  حجرابن

 
 . 218ص ،مرزوقتوسل به پیامبر، ابن .1
 . 77ص، 1ج ،فوات الوفیات .2
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، کورش کرده،  کردهگمراهش    خداوند خوارش کرده،ه  ای است کبنده   تیمیهابن»
اند به  گنگش کرده و ذلیلش ساخته است. پیشوایانی که فساد احوال وی را بیان کرده 

لزم   اند. کسی که رغبتی به آن دارد ردهاین مطلب تصریح و سخنان وی را تكذیب ک
ـ  بر امامت و رسیدن او به رتبۀ اجتهاد  که  است نظر امام مجتهد ابوالحسن سبكی 

 1.« را مطالعه کند «»التاجفرزندش ـ و وجود دارد  نظراتفاق
 االسالم: خی ش یعیت مطیمحمد بخ 

 گوید:وی می 

ـ وانمود  که خریداری هم نداردـتیمیه  در این عصر به تقلید از عقاید ابنای  عده»و چون  
فاسدش  از  و  کردند  می میسخنان  بزرگ  پشتیبانی  مجتهد  و  جلیل  امام  کتاب  کردند... 

تیمیه یافتیم که بنیان او را ویران کرده، های ابنرا در رد گفته "كی بْ الدین ابوالحسن ُس تقی"
هایش را نابود ساخته، فسادش را آشكار  ارکانش را به لرزه درآورده، آثارش را محو نموده، یاوه

 2« .کرده استشن  رورا  اش نموده و عناد و دشمنی

ابن   هااین دربارۀ  آنان  نظرات  و  تصریحات  از  از  اندکی  بیش  بسیار  و  است  تیمیۀ حرانی 
که    هااین دارد  درازا   جهت به وجود  به  از  آناجتناب  از  کالم  صرف کشیدن  کردیم.  ها  نظر 

 . برای کسی که انصاف داشته باشد و تقوا پیشه کند کافی خواهد بود  شد،ها که تقدیم همین 

صورت زیر خالصه کرد که  توان به را می  تیمیهسنت در ارزیابی ابن اهل های علمای گفته
 او:

م است )مع .1 سِّ  ست(. خصوصیات جسمانی برای خدا تقد به ُمج 

 زندیق و مرتد است.  .2

 
 . 38ص ،شفاء السقام .1
 . 38ص ،شفاء السقام .2
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 منافق است.  .3

 به امامت اعظم طمع دارد. .4

 گوید: بینیم؛ آنجا که وی میکه ما در کالم حافظ بن حجر می است مسائلی  هااین

به م»برخی  دیگر  و  واسطیه  و  عقیدۀ حمویه  در  آنچه  شد    سائلدلیل  را  گفته  اهل  او 
دانند؛ از جمله این سخن وی که گفته است دست و پا انگاری برای خدا( میتجسیم )جسم

و    ؛ی عرش تكیه داده استو ساق و صورت، صفات حقیقی خدا هستند و او خودش رو 
بودن از  مرکبچنین اشكال کردند که لزمۀ این سخن، وجود جهت برای خدا )تحّیز( و  

پذیرم که تحّیز و انقسام از خواص اجسام  ها )انقسام( است. او پاسخ داد که من نمیقسمت
 و به این جهت که در ذات خدا به تحّیز معتقد شد وی را نكوهش کردند. ؛ باشد

این سخن وی که گفته    دلیلبه   ؛ دانندگذار( می دین و بدعت )بی برخی او را زندیق  
ن فضیلت و منعی برای  دکر و این کار باعث کم   کرداستغاثه    است نباید به پیامبر 

ها  شدیدترین اعتراض این سخن وی    دلیلبه شود. کسی که  می   بزرگداشت پیامبر 
می   وی بر  را   به   ؛بود   «بكریالنور  »  کردوارد  وقتی  که  آنجا  اوتا  سخن  این    ، سبب 

برپا   بدار   کرد مجلسی  را معذور  این سخن    ؛برخی حضار گفتند وی  اما بكری گفت 
که اگر او از ارزش پیامبر کاسته باشد باید کشته شود و اگر از پیامبر  ؛ چرا معنایی ندارد

 جویی نكرده باشد عذری نخواهد داشت.عیب 

را منافق می او  در   دلیله ب  ؛ دانند برخی  پیش  علی   بارۀسخنی که  و  تر  گفت 
جا رفت رسوا شد و نیز بارها به طمع خالفت  هر   بیان شد و نیز گفته است که علی 

نه به نیت    ، ولی به آن نرسید و او فقط به نیت ریاست دست به پیكار زد  ، تالش کرد
دوست ریاست را دوست دارد، عثمان مال   همچنین گفته است که علی  ؛ دیانت 

؛ اما علی  گویددانست چه میبود و گفته است ابوبكر در سن بال مسلمان شد و می 
سخنان  جهت  به نیز  و  ـ صحیح نیست.  قولیبهدر کودکی مسلمان شد و اسالم کودک ـ 

لی  داستان خواستگاری دختر ابوجهل و اینكه او ُمرد در حالی که ثنای ع   بارۀوی در 
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دانسته می از مفهومش  آنچه  و  ربیع  بن  ابوالعاص  و قصۀ  نبرد...  یاد  از  او  را  شود. 
ملزم می او  بر  را  نفاق  که  است  رانده  زبان  بر  ناروایی  و  زشت    زیراگرداند؛  سخنان 

 «منافق.  کند مگردشمنی نمی تو  کسی با  و  »فرموده است:  [  ]به علی  پیامبر 

کند تا جایگاه امامت اعظم را به  کردند به اینكه تالش می میای او را متهم  عده
ابن  ثناگوی  و  او شیفته  بیاورد.  این کارش موجب طولنی دست  و  بود  شدن تومرت 

مورد  برای وی روی داده است؛ از جمله اینكه وقتی  اتفاقات مشهوری  زندانش شد.  
را ملزم  گرفتقرار می   بازخواست او  ادعاهایش می   و  من  منظور  گفت  می کردند  به 

 1«کشید.بعیدی را پیش میو احتمالت  ،و مقصودم فالن بود نبود چنان وچنین 

 *** 

های شاگردش  آنچه در کتاب مگر    ، و افكار و نظراتش از دیدها مخفی بود  تیمیه ابن مذهب  
ـ نوشته شده  (  ق751  تا   691قیم جوزی )ابن ـ در  قیم جوزی ابن بود و حتی همین شاگردش 

که محمد بن عبدالوهاب آمد و   خیزد؛ تا وقتیکتاب »روح« در برابر استادش به تحدی برمی 
شده را از نو منتشر کرد و کسانی از وی پیروی کردند که ذهبی چنین  سپرده گورآن آرای به 

می خانه کند:  توصیفشان  جز  تو  پیروان  بیشتر  ضعیفنشین »آیا  یا  های  هستند؟!  العقل 
دروغسوادا بی غریبه ن  یا  مغز؟!  سبک  می گوی  مكر  بسیار  که  عبوسی  یا  های  کنند؟ 

کنی خودت بررسی کن  هایم را تصدیق نمیمقدسانی که هیچ فهمی ندارند؟! اگر گفته خشک
  .«ها را در پیمانۀ عدالت بگذارو آن

 
 .بیروت ،، چاپ جلیل155، ص1ج ،الدرر الكامنة .1
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 تيميه شبهات ابن 

است تقدیم حضور    السنة« بیان داشتهتیمیۀ حرانی در کتاب خود »منهاج متن آنچه ابن 
 گردد:می

جوزی با ذکر سند تا  است. ابن  گویند مولی ما مهدی محمدرافضی و فرزندش می »
الزمان مردی از فرزندانم خروج  در آخر »فرمود:    عمر روایت کرده است که رسول خدا ابن
کند  وداد پر میکنیۀ من است. او زمین را از عدل کند که اسمش همچون اسم من و هم می

 « .ستم پر شده است. او همان مهدی استوکه از ظلم  طورهمان  

می طبریگفته  جریر  بن  محمد  عبد  شود:  نسب   قانعبن  الباقی  و  دیگر  و  و  شناسان 
پندارند او  اند که حسن بن علی عسكری نسل و عقبی نداشت. امامیه که می گفته   اندانتاریخ 

کنند که آن فرزند در کودکی در سامرا داخل سرداب شد. برخی  فرزندی داشته است ادعا می 
آن میاز  دو  گویها  او  برخیند  داشت،  سه    سال  دیگر  گفتند  برخی  و  اگر  پنج  سال  سال. 

به حكم    ـ   اشت طبق متن صریح قرآن و سنت و اجماعدمی   فرزندی وجودی  چنین این بنا 
باشد که عهده شدۀ خداوند ثابت  نزد کسی  بود  باشد دار حضانت جسمانی ـ واجب  مثل    ؛ اش 

ها که شایستگی حضانت دارند؛ و واجب بود مالش نزد کسی  آن امثال  مادرش یا    مادر یا مادرِ 
اگر وصی داشته باشد ـ   وصی پدرش  تواندکه این شخص می   ،باشد که از آن محافظت کند

او   ـباشد  زیرا  از سوی سلطان؛  نایبی  یا  نزدیكان  از  یكی  یا  از وصی  غیر  دیگری  یا شخص 
ُلوا اْلیتامیفرماید: می  تعالیحقسبب مرگ پدرش یتیم است و  به  كاح    و  اْبت  ُغوا النِّ ل  ی ِإذا ب  تَّ ح 

عُ  اْدف  ْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشدًا ف  ِإْن آن  ُروا ف  ْن یكب 
 
کُلوها ِإْسرافًا و  ِبدارًا أ

ْ
أ ُهْم و  ل ت  ْموال 

 
یِهْم أ و یتیمان  )  وا ِإل 

پس اگر در آنان رشد لزم را یافتید اموالشان را به    ؛ را بیازمایید تا زمانی که به حد ازدواج برسند
  ( ..شتاب مخورید.  رسند به اسراف وبآن را از ]ترس[ آنكه مبادا به سن رشد  خودشان بدهید و  
ـ تا زمان رسیدن به سن  فرمایدکه خداوند در کتابش می   گونهان  همبه او ـ   پس تسلیم مال او

و اینكه احساس شود رشد یافته است جایز نیست. حال چگونه ممكن است کسی که    ازدواج
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امامی معصوم برای همۀ    ،ماندن است متعلق به جسم و مالش مستحق محجور سائل  در م
 ! ؟شودمحسوب ن مؤمن نان باشد و کسی جز با ایمان به او مسلما

چه بگوییم او وجود دارد و چه بگوییم وجود  این نكته نیز مورد اتفاق همه است ـ   عالوهبه 
و هیچ صفت خیری  ـ  نه در دین، نه در دنیا و نه در علم برد ـ ای از او نمیـ که کسی بهره ندارد 

؛ پس به این  شودچیزی از او دانسته نمی   ـ هیچ شر ت  نه از صفا  و همچنین ـ از صفات خیر  
خاص و چه    امور چه  شود ـ چیزی نه از اهداف و نه از مصالح امامت حاصل نمی هیچ   ترتیب 

  ، اهل زمین خواهد بود  ایتنها ضرری بر   ،ـ و حتی اگر وجودش فرض گرفته شودعام  امور
برند و هیچ لطف و  می نسودی    وی   به او از   اِن مؤمنبدون اینكه هیچ نفعی داشته باشد؛ زیرا  

شود و از نظر آنان کسی که او را تكذیب کند عذاب خواهد شد.  مصلحتی از او عایدشان نمی
کارهای   ۀدر زمر پس او شر محض است و هیچ خیری در او نیست و آفریدن چنین موجودی 

 .شودخدای حكیم عادل محسوب نمی

سبب   به  او  بگویند:  اگر  شدهوستظلم و  پنهان  آنان  از  مردم  خوِد  داده    ، است  م  پاسخ 
 شود:  می

آنان مستور و محجوب    در حالی که  ؛ در زمان پدرانش هم وجود داشت  وستمظلم این    اول:
 نشدند. 

همه مؤمن   دوم: در  او  به  نمی ان  دیدارشان  به  گاهی  چرا  دارند.  وجود  زمین  یا  جای  رود 
 ها بیاموزد؟ ز علم و دین به آنفرستد تا چیزی ا شان نمی سویبه ای فرستاده 

اند پناه  گزیده   اتوانسته است به بسیاری از نقاطی که شیعیانش سكناو همیشه می   سوم:
های  دیگر مكان   نیزهای عصیانگر در آنجا حضور دارند و  های شام که رافضیمانند کوه  ؛جوید

 طغیانگران.

 شو دین را به کسی بگوید، در وجود تواند چیزی از علم  ترس، نمیاگر او در اثر این    چهارم:
آورند؛ و  و نه مصلحتی، و این مخالف دلیلی است که برای اثبات وی می بود  نه لطفی خواهد  
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ها رسالت را تبلیغ  که ارسال و تكذیب شدند؛ زیرا آن پیامبرانی است  ]رویكرد[   در جهت خالف 
؛  مند شدند ها نهاده بود بهرهمؤمنان از نعمت لطف و مصلحت که خداوند در وجود آنکردند و  

که منتظر این شخص هستند چیزی جز انتظار و دوام حسرت و درد و دشمنی با    ولی کسانی
ای از این  آورند؛ زیرا تاکنون بهرهکند به دست نمی جهان و دعایی که خداوند اجابتش نمی 

 . انده دست نیاورداعتقاد به 

بودنش با توجه  ای است که دروغطول عمر یک مسلمان تا به این مقدار، مسئله   عالوهبه 
شود؛ زیرا در دین اسالم کسی که عمرش  به رویۀ معمول و متعارف در امت محمد دانسته می 

کتاب  »در  سال تجاوز کند متولد نشده است، چه برسد به این مقدار از عمر.  وبیست  از صد
در پایان عمرش فرمود آیا من این شب شما    ری[« ثابت شده است که پیامبر]بخا صحیح

کدام از کسانی که امروز روی زمین هستند بر  در پایان صد سال، هیچ بینم؛ بدانید که  را می
؛ و هرکسی در آن زمان یک سال یا حدود این سن را داشت قطعًا بیش  زمین نخواهند بودروی  

  طبیعتاً رسید  ها در آن دوران به این مقدار نمی است. وقتی عمر انسان   نكردهاز صد سال زندگی  
معمول    طوربه د رسید.  نبیشتر مردم به این مقدار نخواه  ،های بعدی طبق رویۀ معمولدر زمان 

در میان مردمش    مثال نوح  ؛های بعدی کمتر شده است نه بیشتر عمر فرزندان آدم در زمان
که در حدیث    گونه آن  ؛هزار سال زندگی کرد  ر سال زندگی کرد. آدمپنجاه سال کمتر از هزا 

صحیحی که ترمذی روایت و اثبات کرده، ثابت شده است. پس عمر در آن زمان طولنی بود.  
  ؛ روندها فراتر از این مقدار میعمر این امت اکنون بین شصت تا هفتاد است و عدۀ کمی از آن 

صح  گونهآن حدیث  در  مطلب  این  خضر،  که  زندگی  به  آنان  احتجاج  است.  شده  ثابت  یح 
یقین دارد که خضر هنوز باقی است؟ سایر علمای    کسیچهاحتجاجی باطل بر باطل است.  

با فرض باقی محقق می  به  گویند خضر مرده است. حتی  این امت نخواهد بود.  از  او  بودن، 
کنند خضر هستند  ادعا میگوی بسیاری از جن و انس وجود دارند که همین دلیل افراد دروغ

وجود    خصوص   در این کند خضر است. حكایات صحیحی  بیند گمان می و کسی که او را می 
الحسن مورد  محمد بن  ها بپردازیم سخن به درازا خواهد انجامید.  دارد که اگر به توصیف آن 
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د او  کنوجود دارند که هر کدامشان ادعا می   زیادی   به همین صورت است؛ مردم   انتظار نیز 
کنند  ای از مردم اظهار میاست. برخی از این افراد این سخنان را به طایفه  محمد بن الحسن

اظهار می نفر  دو  یا  یک  به  فقط  و  کتمان  برخی  آشكار  و  افراد  این  همۀ  ولی کذب  نمایند. 
 1« شود.کند آشكار میبودن میکه کذب کسی که ادعای خضر  طورهمان   ؛شودمی

 *** 

 رافضی 

  تیمیهابن که  ـ مایلم بر کلمۀ »رافضی«    تیمیه ابن شده در سخنان  پیش از بیان اشكالت وارد 
توقفی داشته باشم. اینكه این کلمه از کجا آمده    ـسخن خود را با این عبارت شروع کرده است

که مخالفان بر شیعیان    هاطالق و تبدیل به اسمی شد   بیت  است و چگونه بر شیعیان اهل 
 کنند. کنند و شیعه را به »رافضی« و عموم شیعیان را به »رافضیان« توصیف می ی اطالق م

 گوید: العرب میدر لسان  منظورابن کردن« است. معنای »ترک »رفض« در لغت به 

ضُتهُ "گویی:  »رفض یعنی اینكه چیزی را ترک کنی. می ف  ر  ِنی ف  ض  ف  مرا ترک کرد و من  "  "ر 
فضاً "  "هم او را ترک گفتم ُضُه ر  رف  یء  ا  ضُت الشَّ ف  چیزی را ترک کردم و از آن جدا  " یعنی    "ر 

 2« .است "ارفاض"گوید: رفض یعنی چیز متفرق، و جمع آن جوهری می "شدم

یا   بیت اهلاین معنای لغوی کلمۀ »رافضی« بود؛ اما در اصطالح، این کلمه بر شیعۀ 
 .دشواطالق می  بیت اهلکلی دوستداران  طوربه 

الملک بن مروان وقتی قصیدۀ فرزدق را در مدح امام علی بن  روایت شده است که عبد 
شنید اگر    ، حسین  گفت:  فرزدق  هستی؟  رافضی  هم  تو  آیا  فرزدق  »ای  گفت:  او  به 

 
 . 86، ص4ج ،منهاج السنة .1
 .، مادۀ »رفض«156، ص7ج ،العربلسان  .2
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 1« .آری ،محمد، رفض باشدداشتن آل دوست

 گوید: و شافعی می 

 هاســـــتضیکه این از ســخن رافـــ این درگذرید ای مـــــردمان از
یِمن از مردمی بیزاری جستم   دانند می  بودن را ُحب فاطمهکه رافضی  به خداوند ُمه 

 و لعـــنت او بــــر این جـــاهلیـــت  صلوات پروردگارم بر خاندان رسول باد 

 و نیز گفته است: 

 ای سوار، در محل انداختن سنگ در منا بایست 

 بیدارش فریاد بزن و در گوش ساکنان خفته و 

 شوند صبحدم که حاجیان به منا سرازیر می

 د کنشوند که امواج فرات طغیان میچنان سرازیر می 

 محمد »رفض« بوده باشد داشتِن آل اگر دوست

 2دهند که من رافضی هستم نس و جن گواهی میپس اِ 

سرود  را  این شعر  شافعی  که  ندارد  وجود  چون  تردیدی  عیب رافضی ،  عار شمرده  وبودن 
شود  رفض شمرده می  پیامبر   بیت اهل داشتن  خواهد بگوید اگر حب و دوست شد. او می می

 حتی اگر »رافضی« نامیده شوم.  ،دارممن آنان را دوست می 

می  دلیل  همین  »نزهة به  کتاب  نگارندۀ  که  شرح بینیم  وقتی  محمد  الخواطر«  حال 
الجنی« را نقل  ویسد سخن نگارندۀ »الیانع نرا می   1243الدین خان دهلوی متوفای سال  رشید 

توزی  و جماعت بود و کینه   سنتاهلگوید: »خوی و خصلت او حمایت و دفاع از  کرده، می

 
 . 216ص ،جهاد امام سجاد  .1
 . 111ص، نظم درر السمطین .2
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 1« . ها داشت...شدیدی به رافضی 

خواهیم بدانیم سرآغاز و مراحلی است که این کلمه طی کرده و اینكه چرا بر  آنچه ما می 
 شیعیانشان اطالق شده است؟ یا   بیت اهل دوستداران

 تسمیه برای ما نقل کرده است: خصوص این وجه  العرب« در طبق آنچه نگارندۀ »لسان

پس    .اندرا ترک گفته و بازگشتهخودشان  که رهبر  شوند  گفته میسپاهی  به    :ها»رافضی
طایفه آنتمام  رافضیهای  جزو  هستند  ها  رافضیو  ها  آنان    بودنصفت  داده نسبت  به 

 ود.« شمی

منظور درصدد تعریف دقیق سخن گذشتۀ خود برآمده، بر سخن اصمعی اعتماد  سپس ابن 
تر  کنندۀ سخن کلی پیشین خود قرار داده است؛ زیرا سخنی که وی پیش کرده و آن را تفسیر 

های مسلمانان در آن  ای داشت و مسلمان و کافر و تمامی فرقه بیان کرده بود معنای گسترده 
کنندۀ این معنای گسترده قرار داده،  محدود اما وی سخن اصمعی را مفّسر و  ؛ شدند داخل می

 گفته است: 

ها جماعتی از شیعه هستند که به این نام نامیده شدند؛ زیرا زید بن علی را  »و رافضی
از شیخین   گفتند:  او  به  بودند، سپس  بیعت کرده  او  با  است:  گفته  کردند. اصمعی  ترک 

وزیر جدم بودند و   ،تو پیكار کنیم. او امتناع ورزید و گفت: آن دو اظهار بیزاری کن تا همراه
بیزاری نمی از آن دو اظهار  به ترک وی  کنم. آنمن  نیز  را  و دیگران  را ترک کردند  او  ها 

گویند  )روافض( و نمی  "هارافضی"اند  نامیده شدند. گفته  "رافضی "واداشتند و به این ترتیب  
 2« .ها بودزیرا مقصودشان جماعات و گروه "؛ِرفاض "

 گوید: می تیمیه ابن

لفظ   از  مقصود  سه  سنت،اهل»پس  خلفای  که خالفت  قبول  کسانی هستند  را  گانه 
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 1« .شوندها غیر از رافضیان در این تعریف داخل میکنند و همۀ طایفهمی

 رافضیان، شیعه است. گانه ابوبكر، عمر و عثمان، و منظور از  و منظور وی از خلفای سه 

گانه را ترک  را که خالفت خلفای سه   هرکسی  تیمیهابن کنیم که اصمعی و  مالحظه می
شدن و نپذیرفتن ولیت  نامند. این در حالی است که این دو تن با منحرفگفته باشد رافضی می

در    توان به شهادت این دو تناند؛ پس چگونه می شدهو شیعیانش شناخته   طالبعلی بن ابی 
 این موضوع اعتماد کرد؟!

  بیتش اهل یا دوستدارانش یا      طالبعلی بن ابیخالصه اینكه رافضیان بر شیعۀ  
 .شودکنند اطالق می ها پیروی می و کسانی که از آن

ق« در تحقیق  رق بین الِفر   گوید: زیدیه می  بارۀدر بغدادی در کتاب »الف 

مرد از کوفه با زید بن علی بیعت کردند و او نیز همراهشان بر والی عراق   هزار»پانزده
ـ خروج کرد. چون نبرد میان او و که یونس بن عمر ثقفی عامل هشام بن عبدالملک بودـ

یوسف بن عمر ثقفی به درازا کشید به او گفتند: ما هنگامی تو را در برابر دشمنانت یاری  
را دربارۀ  می ابی طالب ستم  کنیم که نظرت  بر جدت علی بن  آنكه  از  و عمر پس  ابوبكر 

ها جز  گویم و از پدرم دربارۀ آنشان جز خیر نمیکردند بگویی. زید بن علی گفت: درباره
امیه خروج کردم که جدم حسین را کشتند؛ همان کسانی که  خیر نشنیدم. من فقط بر بنی

ّره بر مدینه هجوم آوردند و سپس   خانۀ خدا را با منجنیق و آتش، هدف قرار  در روز واقعۀ ح 
)ترک( کردید.    "رفض"دادند. آنان در این هنگام از او جدا شدند تا آنجا که وی گفت شما مرا  

 2« .نامیده شدند   "رافضیان"از آن روز 

وی که یكی زد   گوید: هاست می فرقه  بارۀلفان در از مؤ  ب 

نامیده شدند که به ابوبكر و عمر دشنام دادند و ناسزا    آنان تنها به این دلیل رافضیان»
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و رافضی    ،گفتند  شترک نپذیرفتند و  زید را  ]سخن[  آنان    از آن کار منع کرد.زید آنان را    گفتند.
 1« .نامیده شدند

با عبارت »رافضی«   گذارینام   کردیم، و بغدادی بیان    تیمیهابن پس طبق آنچه از اصمعی،  
به این صورت نبوده است؛  وضعیت    در حالی که  شد؛آغاز    حسین بن    علیدر زمان زید بن  

اش به  زیرا این کلمه پیش از ولدت زید نیز کاربرد داشته است. معاویه پسر ابوسفیان در نامه 
را ترک کرده   طالبعلی بن ابیپیروان عثمان را که خالفت   ،عمرو بن عاص در فلسطین

 ه است: گفتو  بودند »رافضی« توصیف کرده 

به تو رسیده است، و مروان    ،ماجرای علی و طلحه و زبیر روی دادهآنچه از  »اما بعد...  
بن حكم در جنگ با اهل بصره با رافضیان سقوط کرد و به شام آمد. علی جریر بن عبدالله  

به  و    ؛کردم  . من خودداریبه برکت خدا اقدام کردبیعت کرده است؛ پس علی نیز  علی  با  
 2« . نظر تو نیاز دارم...رأی و 

می اطالق  کسانی  بر  که  است  عبارتی  »رافضی«  استوار  شودپس  حكومِت  را  که  شده 
با زمان زید بن علی بن  نپذیرفته، آن را ترک گفته و با آن مخالفت کرده اند؛ و این ارتباطی 

آری  طورهمان  ندارد؛      حسین ندارد.  شیعه  با  خاصی  ارتباط  شیعی   ،که  که  آنجا  ان،  از 
اند. آنچه را که بنده  نامیده شده   "رافضی"اند  خالفِت غیر از خلفای خداوند سبحان را ترک گفته 

آل   درصدد قائم  هستم  موعود  ،احمدالحسند  سی  ، محمدبیانش  بیان  پیش   یمانی  تر 
 فرموده است: 

باقی   حسین  خون» شكل امكاِن  و  را  ماندن  حقیقی  اسالمی  امت  گرفتن 
به حاکمیت خدا   امت حسینِی همان  ؛  فراهم ساخت که  به    محمدی  و  دارد  ایمان 

چراکه    ، نامیده شدند  ی«رافض تاریخ »در طول  ورزد! این امت  کفر می حاکمیت مردم،  
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را   مردم  حاکمیت  سال،  هزار  از  بیش  طول  مبارکنپذیرفتند.  در  امت  و    این  درد 
بسیاری هارنج  راه    ی  در  پرچم  دوشبه را  ازکشیدن  خدا  طاغوتیان    حاکمیت  ناحیۀ 

 1«.اندمتحمل شده 

شده  های جعلی و انتخاب پس شیعیان تنها به این جهت رافضی نامیده شدند که حكومت
اند؛ به این  اعتقاد داشته   خداوند سبحانحاکمیت  ها به  اند؛ زیرا آنتوسط مردم را ترک گفته 
خداوند سبحان است. پس قانون باید الهی، و اجرا کنندۀ قانون    دستمعنا که تشریع و تنفیذ به 

 شده توسط خداوند سبحان باشد. الهی و منصوب باید نیز 

آن  خالفت اینكه  سه ها  نپذیرفته های  را  این    ،اندگانه  که  است  نداشته  این  جز  دلیلی 
تیمیه  ابن ه  ک  گونهآنـ  "رافضی" . لفظ  منصوب نشده بودندها از طرف خداوند سبحان  خالفت 

بلكه هرکسی را که از    شود؛گانه اطالق نمی کنندگان خلفای سه ـ تنها به رد کشدبه تصویر می 
 . شودسوی خداوند سبحان منصوب نشده باشد شامل می

ها پیش از شهادت زید به شهادت رسیده  که سال ـ   بینیم امام باقر می   به همین دلیل
را ترک کردن فرماید رافضیان مردمی هستند  می   ـاست را  د که فرعون  که جامۀ  ؛ یعنی کسی 

را ] نپذیرفتناحقبه حكومت  بود  به تن خود کرده  به خلیفۀ خدا  ند. آن [  بودند که  ها کسانی 
 رضایت دادند.  موسی

روای ابوبصیر  است: از  باقر  ت شده  امام  ابوجعفر  با    به  ما  فدایت گردم،  عرض کردم 
حالل    را   ما  دادنها و اموال و شكنجه خون شدن با آن اسم،  ایم که متولد اسمی نامیده شده 

هفتاد مرد از سپاه  »:  فرمود  باقر. امام  عرض کردم: رافضی«  کدام اسم؟»کند. فرمود:  می
و   کردند  ترک  را  فرعون  قوم  آمدند  موسی  سویبه فرعون،  میان  در  آنان    موسی . 

ها  داشتند. قوم موسی آنهمكاری و شدیدترین محبت را نسبت به هارون ابراز می   بیشترین 
  ها در تورات ثبت کن؛ زیرا را رافضی نامیدند. خداوند به موسی وحی فرمود: این نام را برای آن
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 1« .من آنان را چنین نامیدم. و این همان اسمی است که خداوند شما را به آن نامیده است

عبی بن  احمد  وزیر  جهت  همین  عدبه  حسن  امام  خاقان،  بن  امام  ر   سكریالله  ا 
 رافضیان نامیده است. 

اند:  روایت کرده است: حسین بن محمد اشعری و محمد بن یحیی و دیگران گفته کلینی 
بود، دشمنی سختی با علی    احمد بن عبیدالله بن خاقان که متصدی امالک و خراج شهر قم 

من  و اولدش داشت. روزی در مجلسش از علویان و مذاهبشان سخن به میان آمد. او گفت:  
میان  نجابت و بزرگواری در    ،دامنیپاک   ، وقار  ،رفتار  درعلی  از اولد  را  مردی  هیچ  در سامرا  

  ؛ شناسمنمی رضا ندیدم و  بن  بن محمد  علیحسن بن  ، همچونهاشمخانوادۀ خودش و بنی
سران لشكر و وزیران و همۀ مردم او را    نیز   و  هاشم[بنی خودش و    ۀها ]خانوادآنکه    طوریبه 

زی من بالی سر پدرم ایستاده بودم. آن روز، روز  . رو بدارند  مقّدمخوردگان و اشراف  بر سال 
در است. پدرم    الرضا پشت: ابومحمد، ابن دیدار وی با مردم بود. ناگاه دربانانش آمدند و گفتند

اش دهید. من تعجب کردم از اینكه در محضر پدرم مردی را با کنیه  به آواز بلند گفت: اجازه
که جز خلیفه و ولیعهد و نمایندۀ سلطان در حضور او با کنیه معرفی   معرفی کردند، در صورتی

خوش نمی  گندمگون،  مردی  سپس  نیكو شد.  خوشاندام،  با  رخسار،  برومند  جوان  پیكر، 
  رفت؛ استقبالش  به  جاللت و هیبت وارد شد. چون نگاه پدرم به او افتاد برخاست و چند قدم  

انجام داده  هاشمی و سرلشكری  چ بنی ا نسبت به هی وجود اینكه گمان ندارم چنین کاری ر   با
اش را [ و صورت و سینه او را در آغوش کشید]و  باشد. چون نزدیكش رسید با او معانقه کرد  

بوسید، دستش را گرفت و او را روی مسندی نشاند که خودش نشسته بود و خودش در کنارش  
در حالی که پرداخت  به سخن  او  با  و  کرد  او  به  رو  و ]  کرداو می   فدایرا    خودش  نشست. 

دیدم در شگفت بودم که دربان آمد و گفت:  . من از آنچه از پدرم می رفت[اش میصدقه قربان 
آمد دربانان و  آمده است. هرگاه موفق نزد پدرم می   [برادر و سرلشكر خلیفۀ عباسی] موفق  
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یستادند تا او بیاید  ا خانه تا مسند پدرم به صف می  ب رفتند و از در افسران مخصوصش جلو می
می  سخن  او  با  و  داشت  ابومحمد  به  رو  یكسره  پدرم  برود.  غالمان  و  به  نگاهش  تا  گفت 

توانید  میاگر مایلید ]د، اکنون  مخصوص موفق افتاد، آنگاه گفت: خدا مرا فدای شما گردان  
ـ وی را  فق یعنی موها ببرید تا آن مرد ـ و به دربانانش گفت: او را از پشت صف  [؛ تشریف ببرید

نبیند. او برخاست. پدرم هم برخاست و با او معانقه کرد و او رفت. من به دربانان و غالمان  
بود که او را با کنیه به پدرم معرفی کردید و پدرم با  چه کسی پدرم گفتم: وای بر شما! این فرد  

مند و معروف  نااو چنین رفتاری داشت؟ گفتند: او از اولد علی است. او را حسن بن علی می 
و در تمام آن روز پریشان و ناآرام بودم و دربارۀ او و آنچه    شد. شگفتم افزون  ستالرضابه ابن 

  جابه اندیشیدم تا شب شد. عادت پدرم این بود که نماز عشا را  او دیده بودم می   با از رفتار پدرم 
مشورت می برای  سپس  برسد    لزمهای  آورد  سلطان  عرض  به  باید  آنچه  مشورت  به  و 
شخص    . برابرش نشستمبه مشورت نشست، آمدم و در  . چون نمازش را گزارد و  نشستمی

دهی می اگر اجازه    ، دیگری در حضورش نبود. به من گفت: احمد! کاری داری؟ گفتم آری پدر
پدر! مردی که امروز    خواهی بگو. گفتم، ای چه می گفت: پسر جان اجازه دادم، هر   بپرسم. 

صبح دیدم و شما به او احترام گذاشتی و بزرگش داشتی و تعظیمش نمودی و خود و پدر و  
مادرت را به فدایش کردی که بود؟ گفت: پسر جان! او امام رافضیان است. او حسن بن علی  

 1« . الرضا معروف است...ه به ابن است ک

از صفت  هدف آن  اما در  گویی اسم زدن و دشناطعنه  " رافضی"ها  این صفِت ت؛    حقیقت 
به حاکمیت خدا و خلفایش  این صفْت ایمان آورده   کسانی است که    اند. به همین دلیل 

این رافضی  برای  آنانی را که لباس خالفت به تن کرده مدحی است  اند ترک  ها؛ کسانی که 
 گفتند و تنها به حاکمیت خدا و تنصیب او راضی شدند. 

روایت شده است که فرمود:    فروش، از امام صادقعیینۀ نیشكر  از علی بن اسباط از
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  کنید نقل می مادام که سخن ما را  به خدا سوگند چه نیكو اسمی خداوند به شما داده است؛  »
این سخن را از آن جهت فرمود که    : و امام صادقگویدراوی می «  .و بر ما دروغ نبندید

 1« .من به ایشان عرض کردم مردی به من گفته بود رافضی نباش

را نشنیده باشد خداوند دو    کسی که این سخن امام باقر:  از ابوجارود روایت شده است
فالنی  »فرماید:  می  که دو چشمش را کور کرده است. امام باقر چنان   ؛ گوشش را کر کند

  «.ما را رافضی نامید»اسم چیست؟ فرمود:    : آنعرض کرد]ابوجارود[ «  .ی نامیدما را با اسم
و من رافضی هستم و رافضی  »با دستش به سینۀ خود اشاره کرده، فرمود:    سپس امام

 2. بار تكرار فرمودسه  و این را  «.نیز از من است

فرماید:  می   امام صادق  اللهدم اباعبدشده است: شنی  از بكر بن کرب صیرفی روایت 
گویند  گیرند؟ میخواهند و بر شما چه ُخرده میرا چه شده است؟ از شما چه می   »آنان و شما

گاه باشید به    ، رافضی. آری به خدا سوگند که شما دروغ را ترک گفتید و حق را پیروی نمودید. آ
ولی مردم به ما    ؛ داریمواسطۀ آن[ به احدی نیاز نخدا سوگند که نزد ما چیزی است که ما ]به 
ای که طولش  است که علی نگاشته؛ صحیفه   نیازمندند. نزد ما کتابی با امالی رسول خدا 

 «.هفتاد ذراع است و در آن حالل و حرام وجود دارد

بودم که    الله امام صادقنزد اباعبداز محمد بن سلیمان از پدرش روایت شده است:  
  امام صادق  ،کشید. هنگامی که نشستآه می   حالی کهدر    ، ابوبصیر بر آن حضرت وارد شد

بصیر عرض کرد: فدایت  بوا   «کشی؟د، چرا چنین آه میمحمای ابا»به او رو کرده، فرمود:  
هایم ضعیف و زمان مرگم نزدیک  ام، استخوانپیر و ناتوان شده  .شوم ای فرزند رسول خدا 

  فرمود:   هم داشت. امام صادقدانم در آخرت چه وضعیتی خوا نمی   حال با این    ؛شده است
م؟  بصیر عرض کرد: فدایت گردم، چرا نگویابو  «گویی؟!چنین مید، تو هم این محمای ابا»

 
 . 157، ص1ج ،محاسن .1
 . 157ص، 1ج ،محاسن .2
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دانی که خداوند متعال جوانان شما را گرامی داشته  ای ابامحمد، مگر نمی »فرمود:  امام
دارد و از گفت: فدایت گردم، چگونه جوانان را گرامی می  بصیرابو   «کند؟و از پیرانتان حیا می

، و  گرامی داشته  کندعذابشان نمی اینكه    جوانان را به»فرمود:    کند؟ امامپیران حیا می 
گوید: عرض کردم: فدایت شوم، آیا این  می «  .کندشرم می  کردنشاندربارۀ پیران از محاسبه 

نه، به خدا سوگند  »فرمود:    گوید: اماممی   مقام، ویژۀ ماست یا برای عموم اهل توحید؟ 
م را شامل نمی  گوید: عرض کردم: فدایت  بصیر می ابو«  .شودمخصوص شماست و سایر عال 

هایمان را میرانده است. والیان با همین  اند که پشت ما را شكسته و دلشوم، به ما لقبی داده 
می  روایت  فقهایشان  که  حدیثی  بر  بنا  و  ما  لقب  خون  شمرده کنند  حالل  می را  گوید:  اند. 

فرمود:    بصیر عرض کرد: آری. امامابو »مقصودت لقب رافضی است؟«  فرمود:    امام
بلكه خدا شما را به این نام، نامیده    ؛اندنه، به خدا سوگند، اینان شما را به این نام نخوانده »

اسرائیل وقتی گمراهی فرعون و قومش  بنی دانی که هفتاد نفر از  د، مگر نمیمحماست. ای ابا 
را دیدند به او پیوستند و به    ها را رها کردند و وقتی هدایت موسیبرایشان روشن شد آن 

ها فرعون را ترک  شدند؟ زیرا این خوانده می  "رافضی"  همین سبب، در میان لشكر موسی
سبت به موسی و هارون  کردند و نبیش از دیگران عبادت می   گفتند و در میان لشكر موسی

وحی فرمود   داشتند. سپس خداوند به موسیبیشترین محبت را روا می   و فرزندانشان 
ام و این نام را به  ها ثبت کن؛ زیرا من آنان را به این اسم نامیده که این نام را در تورات برای آن 

،  عزوجلآن، خداوند ها ثبت کرد و پس از نیز این نام را برای آن ام. موسیها بخشیده آن
د، اینان خوبی را ترک  محمشما عطا فرمود. ای ابا به  اینكه  این نام را برای شما ذخیره کرد تا  

های مختلفی تقسیم شدند و شما در  ها و گروهکردند و شما بدی را ترک گفتید. مردم به دسته 
پیامبرتان به آن راه    بیت اهلدرآمدید و به راهی رفتید که    پیامبرتان محمد   بیت اهلگروه  

رهسپار شدند و همان راهی را انتخاب کردید که خدا برایتان برگزیده بود و کسی را اراده کردید  
که خدا اراده کرده بود. پس مژده باد بر شما و باز هم مژده باد بر شما. به خدا سوگند، شما  

شود و از کردار  پذیرفته میاید. کردار نیكوکارانتان  قرار گرفته   ه در رحمت حقکسانی هستید ک
شود. هرکس روز قیامت غیر از آنچه شما دارید به پیشگاه پروردگار  پوشی می بدکارانتان چشم 
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د، آیا تو را  محمگذرد. ای ابا ردار بدش درمیپذیرد و نه از کبیاورد خداوند نه کردار نیكش را می
 1« ؟...خوشحال کردم

ایش کرد؛ همچون معاویه پسر ابوسفیان که  خواست نكوهش کند اما ست  تیمیه ابن پس  
خواست   ابی وقتی  بن  در    طالب  علی  چوبی  که  شتری  »مانند  گفت:  کند  نكوهش  را 

میبینی  کشیده  باشند  کرده  امیاش  و  فرمود:    المؤمنینر شدی«  چنین  را  و  »پاسخش 
  کنم؛   بیعت  تا  کشیدندمی  دنبالکرده باشند به   اشبینی   در  چوبی  که  شتری   مانند  مرا :  ایگفته

شدی؛    کنی اما رسوا   خواستی رسوا   کردی و  اما ستایش  کنی  نكوهش خواستی  سوگند  خدا   به
  نقص   ، نباشد  تردید  باورش   و  یقین   در  ، ونباشد   شک  دینش  در  که   هنگامی  تا   مسلمان  زیرا مرد

 2« شود. واقع  مظلوم برایش نخواهد بود از اینكه عیبی  و

 مین  ذِلک ْل یات     ِإنَّ فی سِّ و   (. هوشیارانبرای  هایی است  که در آن، نشانه   اً )یقین  3ِلْلُمت 

هایی بر سخن پیشین او  و ردیه توضیحات و نكات  و    تیمیه، ابن گردیم به سخن  حال بازمی 
تا آنچه   ارائه خواهد شد  توقف  را داریم بر  را که  خواهیم داشت که ضمن چند  بیانش  قصد 

 . شودخوانندۀ گرامی آسان 

 
 . 33، ص8ج ،کافی .1
 . 33، ص3ج ،البالغه با شرح محمد عبدهنهج .2
 .75حجر،  .3





 توقف اول 
است:   گفته  می »او  بن گفته  عبدالباقی  و  طبری  جریر  بن  محمد  دیگر    شود:  و  قانع 

 « .اند که حسن بن علی عسكری نسل و عقبی نداشتها گفتهدانشناسان و تاریخ نسب

  تصریح کرده باشند که امام عسكری  قانعجریر طبری و ابن اگر فرض کنیم ابن   پاسخ:
ویقینی دربارۀ آن قطع   آمدن چنیندست آیا تصریح این دو نفر باعث به   فرزندی نداشته است، 

شناس  شود همۀ روایات و تصریحات دانشمندان نسب خواهد شد؟! و باعث می  حضرت
بوده است ترک بگوییم؟! آیا عاقالنه    فرزند امام عسكری  را مبنی بر اینكه امام محمد

بود یازدهم    بپذیریم را    این  خواهد  امام  به آن یقین حاصل کنیم که    ـحسن عسكریـ و 
اند و سپس  چنین گفته   صراحتبه قانع  ابن فقط به این دلیل که طبری و    فرزندی نداشته است؛ 
 رها کنیم؟!  ـدهایشان را بیان خواهیم کر که گفته ـ شناسان را تصریحات همۀ نسب 

که در این صورت    ؛ هاست( در چنته دارد تعارض میان گواهیتیمیهابن نهایت آنچه وی )
در سخن    ، نباید بدون دلیل، یک گواهی بر دیگری ترجیح داده شود و این رویكردی است که ما

  تنها به این دلیل یقین  نداشتن امام حسن عسكری   بینیم؛ زیرا او به فرزند نمی   تیمیه ابن
فرزندی    اند که امام حسن عسكریتصریح کرده  قانع ابنحاصل کرده است که طبری و  

 اند! گوید این دو نفر کجا چنین تصریحی داشته وی نمی مضاف بر اینكه  شته است؛ندا 

 « کیست؟ قانعابن این » عالوهبه 

کند. وی گفته  را به ما معرفی می   قانع وی ابن آنجا که    کنیم،  حزم را مرور بیایید دیدگاه ابن 
 است او:

 تالل حواس دارد... اخ .1

 نكر است... از نظر حدیث، م .2

 ...  سازراوِی مصیبت . 3
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 ثقه نیست...  .4

 گوید: ابن حزم می 

ابوشوارب،  مولی   قانع  بن الباقی  عبد»و   ابو ه کنی   فرزندان  الحسین متوفای  اش 
از مرگش، دچار اختالل حواس    351  سال   طور کلی به د.  شاست. یک سال پیش 

 1« .اندمنكر الحدیث است و تمام اصحاب حدیث او را رها کرده

 گوید: و نیز می

قانع  های عبدالباقی بن  حدیث ابوهریره کذب محض، و از بالها و مصیبت »و اما  
 2شود.« است که با این خصوصیت شناخته می

 گوید: »خداوند در گوش وی گفت اکنون روز قیامت است« میو در توضیح حدیث 

ن س  و ننگ  3»این حدیث ساختگی، مرکب  روایت    از  و نهآور است و هرگز نه از طریق ا 
مبارک، و تمام افراد  ، نه از احادیث مالک است نه از طرف ابنمنكدر شناخته نشده استابن

ها  شعبان در میان مالكیاند. ابن، مجهول و ناشناختهشعبانمبارک تا ابندیگر بعد از ابن
ها  هاست. ما حدیث آن دو را بررسی کردیم و در آنقانع در میان حنفیهمانند عبدالباقی بن  

رسوایی  هایمصیبت و  واضح  جعلیات  یا آشكار، کذب محض،  این  و  دیدیم،  بزرگ  های 
گویانی  کردن از دروغشده یا به روایت  هایشان مخلوط دلیل تغییر نام آن دو است یا کتاببه

 4« پذیرفتند.را می تلقین اند کهافراد غافلی بودهو  ،اند که خیری نداشته

 گوید: و نیز می

 
 . 168، ص6ج ،محلی .1
 . 38، ص7ج ،محلی .2
  ی برا  یکه سند قو   یفمشتمل بر متن ضع  یثبوده و به حد  یثرفته در علم حدکار هاز اصطالحات بحدیث مرکب،    .3

 . فقه()مترجم، منبع: سایت ویكی .شودی گفته م آن ذکر شود
 . 57، ص9ج ،محلی .4
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از موسی بن زکریا از عباس بن محمد    ، کنندۀ دروغقانع روایت  »و از طریق عبدالباقی بن
 1« .بن احمد بن یونس

 همچنین: 

 2«. باروایت کرده و او روایتگری است بسیار مصیبتقانع ر »و خبر دوم را ابن

 گوید: و نیز می

از طریق عبدالباقی بن نیز  این خبر  او روایتگری است بسیار    »و  قانع روایت شده که 
 3« .بارمصیبت

 همچنین گفته است: 

و حجت    ،باری بوده استقانع که روایتگر هر دروغ مصیبت  »و از طریق عبدالباقی بن
 4« شد.دچار اختالل  ،زیرا او در نهایت  ؛نیست

 گفته است:  قانعابن کند که او دربارۀ می  ذهبی از دار قطنی نقل

 5« .ورزیداما خطا داشت و بر خطایش اصرار می ؛کرد»او حدیث حفظ می

 گوید:و برقانی می 

 6.«اما از نظر من ضعیف است ؛کنند ها او را توثیق می»بغدادی 

با  آنچه    حال  بازدارنده وجود  و  او مانع  بود که سخن  آیا صحیح خواهد  برای    ایگذشت 

 
 . 231، ص9ج ،محلی .1
 . 62، ص10ج ،محلی .2
 . 379، ص10ج ،محلی .3
 . 165، ص10ج ،محلی .4
 .90، ص11ج ،؛ تاریخ بغداد236و ص 25ص ،حمزه دار قطنیسؤالت ابن ؛93، ص3ج ، تذکرة الحفاظ .5
 .59، ص26ج ،؛ تاریخ اسالم25ص ،حمزه دار قطنیسؤالت ابن .6
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؟ آیا چنین  ـ محسوب شودآمد خواهند    شان که بیانـ شناسان و روایات  های نسب پذیرفتن دیدگاه 
 رویكردی انصاف علمی است؟ 

، محمد بن جریر طبری  تیمیه ابن کنم مقصود  گمان نمی   هجریر طبری؛ بندبارۀ ابن و اما در 
بوده باشد؛   ـالمامة و نوادر المعجزاتمتوفای قرن چهارم و نگارندۀ کتاب المسترشد، دلئل ـ

عالوه    ؛گویی شده بود تر متهم به کذب و دروغ، پیش تیمیه ابنبودن از نظر  دلیل شیعی زیرا او به 
به ولدت امام    المامة در مبحث زندگانی امام حسن عسكریبر اینكه وی در کتاب دلئل 

صالح، قائم  : خلف  گفته است: »فرزند اوتصریح کرده و    عسكری  محمد بن الحسن 
ـ صاحب امر خداوند  به  امام منتظر  پدرانش   سالمالزمان،  او و  بر  بوده  و صلوات کامل خدا  ـ 

کند و  را روایت می   سپس شب ولدتش را ذکر و حدیث مادر پاک و مطهرش  1است... .«
اند بیان  که او را مشاهده کرده  بزرگان طایفه  نیزو    ،پدرش   زندگانی   دورانکسانی که او را در  

کنندگان ایشان در زمان غیبت کبری و دیگر مسائل را بیان  طور که مشاهده ؛ همان  کندمی
 .داردمی

هجری است و تا آنجا که    310سال    از »طبری« کسی است که متوفای   تیمیهابن مقصود  
بودن امام  م بنده تحقیق کردم هیچ متن صریحی از طبری در کتاب تاریخش نیافتم که به عقی 

این عبارت را به او    تیمیهابناشاره داشته باشد. بنده در شگفتم که چگونه    حسن عسكری
 نسبت داده است؟!

عقیم    امام حسن عسكریه  صراحت نوشته باشد کبهحتی اگر فرض کنیم که طبری،  
شده است؛ بلكه وی  شناسان شمرده نمی شناسی نداشته و از نسب او که علم نسب   بوده است، 

شدنشان نقل کرده است و این  های تاریخی واقع مورخی بوده که حوادث تاریخی را طبق سال 
 ها ندارد.موضوع هیچ ارتباطی به نسب 

این    بارۀ در  از  نسب   قبیل، مسائلی  دانشمندان  طبری  نظر  سخن  و  است  مقدم  شناس 

 
 . 425ص ،محمد بن جریر طبری )شیعی(، دلئل المامه .1
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  ؛ که نسبی را اثبات یا نفی کند   تواند صحیح شمرده شود؛ زیرا وی چنین جایگاهی نداردنمی 
 بلكه جایگاه او پرداختن به حوادث تاریخی است. 

( مرد  این  که  است  به تیمیهابن مشخص  کینه (  آل دلیل  از  که  دارد    دلبه   محمد ای 
امام مهدی زده    طغیان و سرکشی کرده و بدون تحقیق موضوع، دست به نفی ولدت 

نسب   ؛است از  بسیاری  به وگرنه  کردهشناسان  بیان  امام محمدصراحت  که    مهدی  ، اند 
به    سنتاهل که بسیاری از علمای    همان گونهاست؛    فرزند امام حسن بن علی عسكری

اقرار داشته  ایشان  بولدت  از تصریحات نسب اند.  از علمای  رخی  برخی  شناسان و سخنان 
اند را یافتم که عجالتًا  کردهحرانی زندگی می  تیمیۀابن و کسانی که پیش از ولدت    سنتاهل

 : شودمی تان تقدیم حضور 

 كنند را اثبات می     شناسان سنی، والدت امام مهدی اول: نسب 

بر    و شنویم  ای که بسیار می شوم؛ قاعده ای را یادآور  مایلم پیش از نقل سخن آنان نكته 
ب   «. نیست  نبودن  ای بر   یشود؛ اینكه: »نیافتن، دلیلها رانده می زبان  س  شناسان دلیلی  اگر ن 

بش را اثبات می  ایبر  س  اما اگر دلیلی نیابند    ؛ کنندولدت شخصی بیابند به ولدت او تصریح و ن 
توانند بگویند این است که ما دلیلی  بلكه نهایت آنچه می  ؛ولدت وی را نفی کنند   توانندنمی 

کننده برای ولدت به این معنا نخواهد بود که  اثبات   بر ولدت او نیافتیم؛ و نیافتن دلیلیمبنی  
به  تولد  به این  ولدت  برای  دلیلی  نیافتن  دیگر،  عبارت  به  باشد.  نشده  محقق  معنای  واقع 

 ولدت در عالم واقع نخواهد بود.  تحقِق عدم

نبودن شواهد و قرائن برای ولدت، عدم تولد  دلیل موجود صرفًا به کسی حق ندارد    نبنابرای 
 اثبات کند. را 

نسب  حال،  این  غیبت  با  از  سال    صغری شناسان  امام    ق1246تا  برای  فرزندی  وجود 
ها مبنی  به تصریحات آناند. اجازه دهید  ـ را اثبات کرده یعنی امام مهدی ـ   عسكری

نگاهی بیندازیم که به این معنا خواهد بود آنان دلیل کافی برای   بر ولدت امام دوازدهم
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ب یافته، او را اثبات و به ایشان تصریح کرده  س  اند. برخی از کسانی که این مطلب  اثبات این ن 
 اند از: اند عبارتصراحت بیان داشته را به 

بن داوود بن سلیمان بخاری از بزرگان    عبداللهنصر سهل بن  ابومشهور    شناسنسب   .1
نسب  علمای  مشهورترین  از  و  هجری  چهارم  غیبت  قرن  با  معاصر  امام  صغرا شناس  ی 

 گوید: رسیده است. او می هجری به پایان329که در سال ؛ غیبتی مهدی

است    هلد نوبیو از ُامِّ   حسن بن علی عسكری  :فرزند علی فرزند محمد تقیو  »
سالگی در سامرا قبِض  29در    260متولد و در سال    231در سال    که ریحانه نام دارد. وی

و فرزند دیگر علی بن محمد تقی  او را جعفر کذاب  روح شد...  امامیه  که  بود  ، جعفر 
  آن بود که او ادعای میراث برادرش حسن   گذاری توسط امامیهنامند. علت این ناممی

ای وجود  داشت. در نسب آن حضرت هیچ عیب و طعنه  جای فرزندش قائم حجت را به
 1« .ندارد

علی بن محمد بن علی بن محمد علوی عمری از اعالم قرن پنجم  حسن    ،شناسنسب   .2
 گفته:

  ، از نرجس   اش شدهوفات کرد که فرزند متولد  در حالی  »ابومحمد حسن عسكری
و ما وضعیت ولدت و اخبار  شده بود ـاش شناختهبرای یاران خاص و افراد مطمئن خانواده

ـ و مؤمنان و حتی همۀ مردم با غیبت او آزموده  خصوص بیان خواهیم کرد  این  وی را در
ها  او شد و برخی از فرعون  داشتن شدند. جعفر بر مال و حال برادرش جفا کرد و منكر فرزند

 2« .های )کنیزان( برادرش یاری کردنداو را در تصاحب جاریه

متوفای    معروف به طقطقی حسنیالدین علی  الدین محمد بن تاج صفی  ، شناسنسب   .3
 گوید: می 709سال 

 
 . 128ص ،یالفكر السالم یف یبه نقل از کتاب المهد  39ص ،یعلو  هسر سلسل .1
 . 325ص ،المجدی فی انساب الطالبین .2
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  هجری   232ل سال  الو ربیعدر دهم    ،»و اما امام حسن بن علی زکی عسكری در مدینه 
الزمان  جز امام ابوالقاسم محمد مهدی صاحب  رای امام حسن عسكریمتولد شد. ب

امامی به  هیچ فرزند دیگری گفته نشده است و ایشان همان کسی است که شیعۀ دوازده
هستند  باقی معتقد  دارند  بودنش  اعتقاد  آخرالزمان  او  و  در  که  است  طبق  ـهمان مهدی 

ظهور خواهد کرد. ولدت وی در شب نیمۀ شعبان سال    ـ   بشارت جدش رسول خدا
ولد، نرجس نامیده  . این صحیح است و غیر این نیز گفته شده است. مادرش اِم است  256

شناس  . از »عمری« نسبشدشده و گفته شده نامش صفیه بوده است. او در سامرا متولد  
الحسن بن ابوجعفر روایت  خط خودش نقل شده است: این را از پدرم شیخ الشرف ابو با دست

 1.«امکرده

 هجری:  838عنبة متوفای سال احمد بن علی حسینی معروف به ابن  الدینجمال  .4

: او در زهد و علم مقام والیی داشت و پدر امام محمد  »در ذکر امام حسن عسكری
ولدی  ِم دوازدهمین امام و قائم منتظر از نظر امامیه است. وی از اُ   ـصلوات خدا بر اومهدی ـ

ابوعبدالله جعفر ملقب به کذاب است؛ زیرا    . اسم برادر آن حضرتاستبه نام نرجس  
شود زیرا وی  خوانده می  امامت کرد و اباکرین )پدر فرزندان( بعد از برادرش حسن ادعای  

ـ  21 فرزندانش  به  و  داشت  رضاـ    دلیلبهفرزند  جدش  به  نسبتی  گفته    "رضوی"وجود 
 2.« شود می

قرن  افراد نامِی الفتوح بن سلیمان یمانی موسوی از محمد کاظم بن ابی ،شناسنسب  .5
 گوید: نهم می

یا  »ذکر فرزند حسن بن عسكری ر است  : او فرزندی دارد که از نظر امامیه منتظ 
خصوص    این   زودی نتیجۀ تالشمان را دراست یا معنایی دیگر و به  شاید او خودش منتِظر

 خواهیم گفت و اعتماد تنها بر خدا باید باشد. 

 
 . 161ص ،تحقیق مهدی الطانی، المجدی فی انساب الطالبیین .1
 . 180ص ،الطالب فی انساب آل ابی طالبعمدة  .2
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از   امامیه ملقب به مهدی است. وی  از نظر  ذکر محمد فرزند حسن عسكری: 
از    ولداِم  پس  »سین«  و  »را«  سكون  »نون«،  فتح  به  نرجس  مادرش  اسم  و  است 

مكسور   ناست»جیِم«  او  شیعۀ  .  نظر  از  امام  دوازدهمین  و  پیامبر  نوۀ  فرزند  همین 
 امامی است. دوازده

اند و امامیه در ولدت، تربیت و چگونگی امر او روایاتی  بیشتر مردم بر این عقیده 
اند. او از نظر امامیه  نیز مانند این روایات را بیان کرده  سنتاهل اند و مورخان  آورده 

از سرداب سامرا هستند.    آخرالزمانخروجش در    صاحب سرداب است و آنان منتظر
ه بود پدرش  سالپنجبوده است و وقتی    255ولدت وی روز جمعه نیمۀ شعبان سال  

 وفات یافت. 

کرد وارد  مادرش او را نظاره می  در حالی که گویند: او در خانۀ پدرش  شیعیان می 
  در حالی که  ، فتاداتفاق ا   255سرداب شد و دیگر بیرون نیامد و این واقعه در سال  

اْلخر در نوزدهم ربیع   ،شدهگوید: حجت یاد ارزق در تاریخ خود میساله بود. ابن وی ُنه 
. ولی آن 275متولد شد. همچنین گفته شده است در هشتم شعبان سال    258سال  

بوده است. دیگری گفته است: در آینده متولد خواهد شد و    سالهده موقع وی پسری  
 1« .خواهد بود طالبعلی بن ابی از فرزندان حسن بن 

زیدی نسب   .6 ابو سی   ،مذهبشناس  یمانی صنعانید  بزرگان  ـ   الحسن محمد حسینی  از 
محمد باقر فرزند علی فرزند حسین    جعفراولد ابو  ای که برای بیان نسب در شجره  ـ قرن یازدهم 

  زیر نام امام علی تقی معروف به هادی  ،ترسیم کرده است  طالب  علی بن ابیفرزند  
یاد می  را  امام عسكری، حسین، موسی، پنج فرزند پسر  امام    کند:  محمد و علی؛ و زیر نام 

 2«.« و کنارش »منتظر امامیهمحمد بن الحسننوشته است: » عسكری

 
 . پرداخته است که به نسل امام حسن عسكری  « النفحات العنبریة في انساب خیر البریة» .1
 . 130ص ،یالفكر السالم یف یبه نقل از کتاب المهد   105ص ،روضة اللباب لمعرفة النساب .2
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بن    .7 حمدی  دمشقیمصطفی  بالوی  کردی  مؤ   احمد  هجری  از  چهاردهم  قرن  لفین 
 گوید: می

اش  ساله بود. وی چهارشانه، زیباروی، بینی»محمد مهدی: هنگام وفات پدرش پنج
 1.« اش فراخ بودکشیده و پیشانی

 شیخ محمد امین بغدادی:  ، شناسنسب  .8

سال داشت و چهارشانه،    او هنگام وفات پدرش پنج  حسن عسكری ـ محمد مهدی:»
داشت با بینی کشیده و پیشانی فراخ. شیعیان معتقدند او در سرداب   زیبارو بود و موی زیبایی

غایب شد. او صاحب شمشیر    262کردند در سال  می  نگهبانان مراقبت   در حالی کهسامرا  
ان قائم در آخرالزمان است و زمین  نظر دارند که مهدی هماتفاققائم منتظر است... علما  

وداد پر خواهد کرد، و احادیث دربارۀ او و ظهورش فراوان است که اینجا مجال  را با عدل
 2« .بیانشان نیست

هجری در »الشجرة المبارکة فی انساب الطالبیة«  606سال    فخر رازی شافعی متوفای   -9
 گفته است: 

یكی    ،و دو دختر داشت. پسران  : امام حسن عسكری دو پسر»اولد امام عسكر
و دیگریصاحب الشریف،  فرجه  الله  پدرش    الزمان عجل  زندگی  زمان  در  که  بود  موسی 

دیگری ناکام از دنیا رفت. دختران، یكی فاطمه که در زمان زندگی پدرش از دنیا رفت و  
 3« .دنیا رفت موسی بود که او نیز قبل از ازدواج ازام

 گوید: الغنی میعارف عبد .10

موسی    فرزند محمد )جواد( فرزند علی )رضا( فرزند  (عسكریهادی  )»حسن بن علی  
 

چاپخانه دار و  انتشارات    ،یعلیق و شرح کامل سلمان الجبور با مقدمه و ت،  قالئد الذهب في معرفة انساب قبائل العرب  .1
 . 78ص ،بیروت

 .صعبچاپخانه  شیخ، توزیع شناس نسب لیف عالم أت 77ص ،معرفة قبائل العرب یالذهب ف کسبائ .2
 .یی رجا یتحقیق سید مهد ـ 78ص ، یفخر راز ، انساب الطالبیة یالشجرة المبارکة ف .3
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فرزند )باقر(  محمد  فرزند  )صادق(  جعفر  فرزند  بن    )کاظم(  علی  فرزند  فرزند حسین  علی 
اهل زهد و    است. وی  نام نرجسبه  ولدیاش ابومحمد از اِمّ کنیهطالب، حسینی است.  یاب

ر  نظر امامیه و قائم منتظ    علم و بر امر بزرگی بود. او پدر امام مهدی، دوازدهمین امام از
 1« .ستهاآن

 گفته است: محمد ویس حیدری سوری در بیان اولد امام هادی .11

فرزند   عایشه.  و  امام حسن عسكری  فرزند داشت: محمد، جعفر، حسین،  پنج  »وی 
 .« حسن عسكری، محمد المهدی صاحب سرداب است

 عبارتی به شرح زیر نوشته است:  ، سپس در حاشیه

نیمۀ شعبان سال   و    255»وی در  او را چنین  هجری متولد شد  بود.  مادرش نرجس 
بینی    و  اش صاف و کشیدهدار، گونهابروان فاصله  بلند،اند: سفیدرو، پیشانیتوصیف کرده

ش گویا ستارۀ فروزان است. بر گونۀ  ا است. پیشانی  2گویا که شاخۀ درخت بان  ؛بلند داشت
گوشش ریخته و    نقره. مویش بر نرمۀ  است بر سفیدی  دانۀ مشكیخالی همچون  راستش  

 3« .اندندیدهرا تر و باحیاتر از او تر، زیباتر، آرامها معتدلچشم

شناس انس بن یعقوب کتبی از مدینۀ منوره، نگارندۀ کتاب »الجوهر  دانشمند نسب   .12
 گوید: الشفاف فی انساب السادة الشراف« می

دربارۀ  نسب» تحقیق  به  منوره  مدینۀ  از  کتبی  یعقوب  بن  انس  این شخصیت  شناس 
هجری 260ل سال  الو ربیع( پرداخته است. پدرش روز جمعه هشتم  )یعنی امام مهدی  

سرداب گردید و  وارد  ساله بود. او در خانۀ پدرش  در حالی که امام مهدی پنج  ؛وفات کرد
خصوص اختالف دارند؛ اما سنی   این  حالی که مادرش منتظرش بود. علما در در    ؛خارج نشد

 
 . کنانچاپ ، 160ص، 1ج ،انساب السادة الشراف یالجوهر الشفاف ف .1
 .. )مترجم(آیددست می به بواست که از تخم آن روغن خوش یدرخت .2
چاپ حلب ،  یسور ی  معاصر، محمد ویس حیدر شناس  نسب  ـ 73ص  ،الدرر البهیة في النساب الحیدریة و الویسیة  .3

 . 1405، سوریه
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کسانی هستند که با    مصر  نظر دارند. در »نقابة الشراف« در بودنش اتفاقو شیعه بر مخفی
رسد و این نیازمند اثبات است... و  به امام مهدی می  کنند نسبشانها اثبات مینامهشجره

در  موثق  و  طولنی  تحقیقی  کتبی  انس  به  این  سید  هنوز  که  دارد  صورت  خصوص 
 1« .نوشته است دست

 : گویدقیب شدقمی مین .13

؛ او امامی هدایتگر و سیدی والمقام و مولیی  دوم: فرزند حسن عسكری»نتیجۀ 
و مشخص  آشكار  در کتاب عمده چنین گفته است؛ اما برای حسن فرزندی  پاک است...؛  

در کتاب عمده چنین  . خبر متواتر این است که فرزند او محمد است.  نشده است   معرفی
محمد بن حسن که از نظر امامیه قائم منتظر است. چندین روایت در   :است  مضمونی آمده

 2« .اندکردهها را بیان اندکی از آن سنتاهلدارد و مورخان زیدیه و  ولدت و غیبت او وجود

اشاره کرده است. از    سخن خود به غیبت امام محمد بن الحسن او ضمن    گویم:می
]امام عسكری[  گوید که او  و از سوی دیگر می  ، متواتر است  کند که ولدتش سو تصریح می یک 

  آشكار  مردم که فرزند مشخص وندارد؛ یعنی او مثل دیگر    به طور مشخص و آشكار فرزندی 
بودنش را  بودن وی را نفی و غایب ؛ و این به آن معناست که آشكار نداردفرزند آشكاری    دارند

امام حسن عسكریاثبات می  نبوده است. بنابراین    فرزندی   کند. پس  اما آشكار  داشته 
او نفی شده آشكار  به   ، بودن وی استآنچه دربارۀ  این  طورنه    کلی ولدت وی؛ زیرا در غیر 

 صورت چرا گفته ولدت او متواتر است؟!

حسینی مدنی گفته است: باب یازدهم در آنچه مختص امام قائم    ضامن بن شدقم   .14
فرزند حسن عسكری بیان    الزمان  صاحب   منتظر مهدی محمد  از  است. وی پس 

 گوید: مقدمه می

 
 . در حاشیه 161ص، 2ج ،السادة الشرافکتاب الجوهر الشفاف في انساب  .1
 . 164ص ،نخبة الزهرة الثمینة في نسب اشراف المدینة .2



 تیمیه حّرانی های ابِن دیدگاههایی بر توقف ..................................................................   70

دربردارندۀ ذکر مختصری از وضعیت مادرش نرجس است. اسم او ملیكه  »فصل اول:  
است    الزمانلدت امام صاحبدختر قصیر پادشاه روم است... فصل دوم: دربردارندۀ و 

کرده، سپس    بیانولدتش را    و ماجرایروایت کرده،  آن را    که حكیمه دختر محمد جواد
است بنیگفته  معتمد  زمان  در  او  کذاب  :  جعفر  عمویش  که  هنگامی  شد  غایب  عباس 

؛ و این واقعه به اذن خداوند عزوجل در روز یكشنبه هجدهم ماه رمضان او را کرد  بدگویِی 
گوید:  سید حسین سمرقندی می  .   سال داشت...  وی سه  در حالی کهبود    هجری261سال  

حالی وارد سرداب خانۀ پدرش شد    سال بود و در  چون پدرش وفات فرمود عمر شریفش پنج
ساله  ه آن موقع نهک   265شود سال و گفته می 268؛ در سال کردکه مادرش او را نظاره می

 1« .ساله بود و خدا داناتر استگفته شده است هفده  بود؛ همچنین

هایی واهی بنابراین دیگر کسی حق ندارد این ولدت را بدون هیچ مستنداتی تنها با بهانه 
شناسانی متخصص هستند  نسب  ،. این عده کندجایگاهی ندارد نفی  هیچ  که در روش علمی  

اند که  ای تصریح کرده گونه به      عسكری   محمد بن الحسنکه به ولدت امام دوازدهم  
 ماند. ای باقی نمیشبهه وهیچ شک جای 

 معتقد هستند     كه به والدت امام مهدی   سنت اهل دوم: کسانی از  

! اندصورت آشكار بوده که خواستار دیدن خداوند به نیستیم  ما منكر وجود معدود افرادی  
ها هم در برابرشان  ها و برهانحجت ترین  شوند که قوی زمانی اندک معدودی یافت میدر هر  

های  دلیل خصلتبلكه به   ،هادلیل ناکارآمد بودن این برهان توان ایستادگی ندارد؛ نه به وتاب 
  وبررسِی بحث شنوند. چنین افرادی ذاتًا به  ها را می ندک که این برهانا ۀ  این عد  موجود در خودِ 

ندارند  ،هدفمند  علمِی  ـ   ؛اعتقادی  نگاشتیم   رطو  همانبلكه  مقدمه  در  زبان  که  به  ـ 
وگو گفت کامل از فرهنگ    طوربه شدن یا نشدن ایمان دارند. اینان  تراشی و زبان تسلیم اشكال

ُعقالیی است که  دور هستند؛ زیرا زبان گفت به  زبان  در مراحل    یكپارچگیاز  وگوی علمی، 

 
 . 495، ص2ج ،تحقیق و توضیح: کامل سلمان جبوری، تحفة الزهار الثمینة في نسب اشراف المدینة .1
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و   بهره میدسته تحقیق  نتایج  خوانندهجویندبندی  دلیل  به همین  می   .  چرا متوجه  که  شود 
زمانی که بسیاری  در  آن هم    ؛ شده است  محمد بن الحسن  منكر ولدت امام    تیمیه ابن

 اند!از علمای سنی به آن ایمان داشته

جزو همین معدود افراد بوده است.    تیمیه ابن که در مقدمه گفته شد،    طور همان    پاسخ:
را    ... هنگامی که او بسیاری از مسائل عقیدتی و    ت سنو ببینید چگونه علمای اهل  بازگردید 

 پاسخش را دادند. بدعت گذاشت 

چه    عسكری  محمد بن الحسنبا این مقدمه بیایید ببینیم این علما دربارۀ ولدت امام  
 اند: تصریحاتی داشته 

رمادی بغدادی گفته    بكر احمد بن منصور بن سیار بن معارکابو   حالذهبی در شرح   .1
 است:

ر محمد بن الحسن بلكه در سرداب مخفی شده   ،رافضیان معتقدند او نمرده  ؛»و منتظ 
 1« .است

اما   ،کندواضح است که مرگ فرع بر ولدت است. پس او به ولدت آن حضرت اقرار می
بنابراین اختالف در ولدت ایشان نیست بلكه در    ؛ دهدنمردن وی را به رافضیان نسبت می

 زودی خواهیم داد؛ منتظر باشید. مرگ پس از ولدت را به   و ما پاسخ شبهۀ  ؛ماندنش استزنده 

گوید گفته  هجری سخن می   256وی همچنین در کتاب خود »العبر« آنجا که از سال  
 است:

حمد جواد فرزند علی رضا  محمد فرزند حسن فرزند علی هادی فرزند م  256»یعنی سال  
علوی حسینی که رافضیان او را همان  فرزند موسی کاظم فرزند جعفر صادق به دنیا آمد؛  

 
 . 389ص، 12ج ،سیر اعالم النبالء .1
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 1« .اندالزمان و خاتم دوازده امام لقب دادهجانشین، حجت، مهدی، منتظر، صاحب

است و این    عسكری  محمد بن الحسن« امام    و منظور او از »محمد فرزند حسن
است. همچنین   عسكری محمد بن الحسناز سوی ذهبی به ولدت امام اقرار واضحی 

  امام حسن عسكری  بارۀاش مالحظه کنید؛ آنجا که در تحقیق در تصریح وی را در سخن بعدی 
  گوید: می 

پدرش   و جنب  رضوان الهی وفات کرد  سویبهاست. در سامرا »او پدر منتظر رافضیان 
کنند او قائم خلف حجت  . فرزند وی محمد بن الحسن است که رافضیان ادعا میشددفن 
 2« .است

او به صراحت بیان می  الحسن  دارد که شخص منتظر،  پس  امام    محمد بن  فرزند 
 است.  حسن عسكری

کند. آیا این توصیف بدون  را با صفت »شریف« توصیف می   محمد بن الحسن  او امام  
 موصوف بوده است؟! 

 همچنین در سیر اعالم النبالء گفته است: او 

»منتظر شریف، محمد فرزند حسن عسكری فرزند علی هادی فرزند محمد جواد فرزند  
العابدین علی  علی رضا فرزند موسی کاظم فرزند جعفر صادق فرزند محمد باقر فرزند زین

 3« .سید است  کنندۀ دوازدهختمطالب؛ حسینی و  فرزند حسین شهید فرزند امام علی بن ابی

محمد بن الحسن  ، امام    کنندۀ دوازده امامدارد که ختم پس ذهبی به صراحت بیان می
 شود او متولد نشده است!؟گفته می ،است. آیا با وجود این 

وفیات ابن   .2 در  شرح خلكان  در  حسن العیان  فرزند  مهدی  محمد  امام    حال 
 

 . چاپ کویت، 31ص، 2و ج، 21ص، 3ج ،ی«ذهبالر بغخبر من »العبر فی مراجعه کنید به  .1
 . 159تا  113ص  و 260تا 251ص ،حوادث و وفیات،  5ج ،تاریخ اسالم .2
 . 60حال شماره ، شرح119ص، 13ج ،سیر اعالم النبالء .3
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 گوید: می

: ابوالقاسم منتظر: ابوالقاسم محمد فرزند حسن عسكری فرزند علی هادی فرزند  562»
ـ بنا به اعتقاد امامیهگانه ـمحمد جواد که قباًل بیان کردیم دوازدهمین نفر از امامان دوازده

. او همان کسی است که شیعیان وی را منتظر، قائم، مهدی  است است و معروف به حجت  
اند و منتظر ظهورش در آخرالزمان  خصوص بسیار گفته  این  دانند و درو صاحب سرداب می

ساله  بوده است. او پنج  255از سرداب سامرا هستند. ولدت وی در جمعه، نیمۀ شعبان سال  
ـ وفات کرد و اسم مادرش خمط است و نرجس نیز  حالش را گفتیمکه شرحبود که پدرش ـ

اش  حالی وارد سرداب شد که مادرش نظاره  پدرش در  گفته شده. شیعیان معتقدند او در خانۀ
 ساله بود اتفاق افتاد.  هکه وی نُ   265کرد و دیگر بیرون نیامد و این در سال می

ل  الو ربیع ارزق در »تاریخ میافارقین« گفته است: حجت مذکور در نوزدهم  ابن
تر  و این صحیح   ،256متولد شد، و گفته شده است در هشتم شعبان سال    258سال  

  نیز ساله بود و  ساله بود و گفته شده است پنج است. او وقتی داخل سرداب شد چهار 
ساله بود وارد سرداب شد. و خدا داناتر است؛  که هفده   275گفته شده است او در سال  

 1« .یعنی این رحمت خداوند متعال بر وی بوده است

پوشیده نیست.    کسهیچـ به ولدت ایشان بر  ارزق ان و ابنخلك ابنـ تصریح این دو نفر  
 دهند؟!حال شخصیتی خیالی را ارائه می حال آیا این دو، شرح 

کند و اعتقاد دارد  ها و شیعیان در این نكته است که شیعه اقرار می اختالف میان آن  ، آری
خورد. این  ای است که روزی می و زنده   بیت اهلامان  که وی منتظر و امام دوازدهم از ام

بودن به ولدتش را به شیعه  اما معتقد   ؛ دهدای است که وی به شیعه نسبت می همان نكته 
دهد که او همان منتظری است که  بلكه تنها این نكته را به شیعه نسبت می   ؛دهدنسبت نمی 

 ظهور خواهد کرد.  آخرالزماندر 

 
 .چاپ بولق مصر، 571ص، 1ج و، 176ص،  3ج ،الزمانوفیات العیان و انباء ابناء  .1
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 گوید: جرزی می اثیر ابن  .3

گانه است وفات  »ابومحمد علوی عسكری که طبق مذهب امامیه یكی از امامان دوازده
 1.« دانندوی را مهدی می  ،یافت. او پدر محمد است که امامیه

است واضح    محمد بن الحسن  پدر امام مهدی      تصریح او به اینكه امام عسكری
پس اختالف بین او و    ؛کندبودنش نقل می دی . وی سپس اعتقاد شیعه را دربارۀ او و مهاست

 ست نه در اصل ولدت وی. به اوشیعه، در اعتقاد شیعیان 

 گوید: می  حال امام مهدی منتظرالدین زرکلی در شرح خیر  .4

ابوالقاسم هادی،  علی  برگزیدۀ  فرزند  عسكری  حسن  فرزند  از    ،»محمد  امام  آخرین 
 2« . شده در ... امامیه است. متولدگانه از نظر امامان دوازده

 تصریح کرده است. کنید که او به ولدت آن حضرتمالحظه می

 بن محمد بن عامر شبراوی شافعی:   عبداللهشیخ  .5

دوازدهمین امام، ابوالقاسم محمد: او حجت و امام است. گفته شده او مهدی منتظر  »
که خدا از او راضی باشدـ در سامرا  است. امام محمد حجت پسر امام حسن پاک و برگزیده ـ

ساله بود. وقتی متولد شد  متولد شد. هنگام مرگ پدرش پنج  255شب نیمۀ شعبان سال  
؛  پنهان داشتخاطر سختی زمانه و ترس از خلفا  پدرش او را مخفی کرده بود، و امر او را به 

و قتل و اعدامشان بودند. امام محمد    کردنو زندانی  اندنبال هاشمی به  زیرا آنان در آن دوران
الزمان نیز بوده و مشهورترین حجت ملقب به مهدی، قائم، منتظر، خلف صالح، صاحب

 3« .لقبش مهدی است

 تصریح کرده است. کنید که وی به ولدت آن حضرتمالحظه می

 
 . 260سال آخر حوادث ، 274ص 7ج ، تاریخ یالكامل ف .1
 .80، ص6ج ،اعالم .2
 . در مصر یالحلب  یالباب یچاپ مصطف 68ص ،التحاف بحب الشراف .3
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 شبلنجی گفته است:  .6

ی هادی فرزند محمد  »فصلی در ذکر مناقب محمد فرزند حسن پاک و خالص فرزند عل 
علی   فرزند  باقر  فرزند محمد  فرزند جعفر صادق  کاظم  فرزند موسی  علی رضا  فرزند  جواد 

ولد  ها راضی باشد(: مادرش اِم طالب )خدا از آنالعابدین فرزند حسین فرزند علی بن ابیزین
شد؛ گفته شده صیقل و همچنین گفته شده سوسن. کنیۀ وی  است که نرجس خوانده می

الزمان لقب القاسم است. امامیه او را حجت، مهدی، خلف صالح، قائم، منتظر و صاحبابو 
 1« .اند. مشهورترین لقب وی مهدی استداده

حسن فرزند  »محمد  از  عبارت    مقصود  در  حسن  وی«  امام  فرزند  دوازدهم  امام   ،
ی  شخص   مناقِب   هااین است و شبلنجی درصدد بیان مناقب وی بوده است. آیا    عسكری

 است که متولد نشده است؟! 

 هجری آمده است:  974الوردی متوفای سال خ ابن در تاری  .7

سرداب  وارد متولد شد. شیعیان معتقدند او  255 د "حسن خالص" در سالمحمد فرزن »
.  سویش بازنگشتکرد و دیگر بهمادرش او را نظاره می  در حالی که   شدخانۀ پدرش در سامرا  

 2« .اختالف است  محل واقع شد که البته    265ساله بود و این اتفاق در سال  وی آن زمان نه

می  وقتی  را  حضرت  آن  ولدت  به  او  شد...«  تصریح  متولد  حسن  فرزند  »محمد  گوید 
 کنید. مالحظه می

 گوید: کنجی شافعی می  .8

گوید:  حسن عسكری فرزند علی هادی در مدینه متولد شد... تا آنجا که می »ابومحمد 
و جانشین او پسرش امام   شداش در سامرا که پدرش در آنجا دفن شده بود مدفون در خانه

 
 . شعبیة  ، چاپ168ص ،نور البصار .1
 . نقل کرده است یاز شبلنج ، 186ص ،در نور البصار یو  .2
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 1« .منتظر است )صلوات خدا بر او( 

او   می را  تصریح  عسكریمالحظه  امام  جانشین  اینكه  به  امام    کنید  فرزندش 
 است.  منتظر

 الله رفاعی: د عبدسراج الدین بن سی  .9

»و اما امام علی هادی فرزند امام محمد جواد و لقبش نقی، عالم، فقیه، امیر، دلیل،  
سال   در  مدینه  در  وی  است.  بوده  نجیب  و  زمان    212عسكری  در  و  شد  متولد  هجری 

در سامرا شب سوم رجب به شهادت    254سال    خالفت معتز عباسی روز دوشنبه  با سم 
حسن   عایشه.  و  جعفر  محمد،  حسین،  عسكری،  حسن  داشت:  فرزند  پنج  وی  رسید. 

 2« .امام محمد مهدی است ، ولی خدا ،حجت منتظر ،عسكری پدر صاحب سرداب 

را  کنید که وی تصریح می مالحظه می  امام حسن عسكری فرزندی داشت که وی  کند 
برای ما   اما آنچه فعالً  ؛ لی به این شبهه را خواهیم آوردنامد که پاسخ تفصیصاحب سرداب می 

خلف، نسل و      اهمیت دارد این است که او به این نكته تصریح کرده که امام عسكری
 فرزند دارد. 

 هیتمی:  حجرابن  .10

ساله بود؛  فرزندی جز ابوالقاسم محمد حجت نداشت. وی هنگام وفات پدرش پنج»او  
شود. گفته ولی خداوند در این سن به او حكمت عطا فرموده بود. وی قائم منتظر نامیده می

 3.« و مشخص نیست به کجا رفته است ،شد  شده است او در شهر، پنهان و مخفی

 تصریح کرده است.  عسكری محمد بن الحسنپس او نیز به ولدت امام 

 
 . یچاپ الغر ، 458ص ،ة الطالبیکفا .1
 . 1306سال  یچاپ بومبا ،55ص ،صحاح الخبار .2
 .مصر، چاپ 124ص ،هالصواعق المحرق .3
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 شیخ شمس الدین محمد بن طولون دمشقی حنفی: .11

است. او ابوالقاسم محمد فرزند حسن    محمد بن الحسن  ـفرزند ویـآنان    »دوازدهمیِن 
فرزند علی هادی فرزند محمد جواد فرزند علی رضا فرزند موسی کاظم فرزند جعفر صادق  

ها  طالب )خدا از آنعلی بن ابیالعابدین فرزند حسین فرزند  فرزند محمد باقر فرزند علی زین
بوده   255مۀ شعبان سال  روز جمعه نی  ـ خدا از او راضی باشدـراضی باشد( است. ولدت او 

ساله بود. اسم مادرش خمط  ـ وفات کرد وی پنجخدا از او راضی باشداست. وقتی پدرش ـ
گفته است:    " تاریخ میافارقین"ارزق در  ابنگوید:  بود و گفته شده نرجس... تا آنجا که می

شعبان  شده است در هشتم  و گفته    ، متولد شد  258سال    لالو ربیعحجت مذکور در نوزدهم  
تا اینكه میو این صحیح  ،256سال   گوید: این مطلب را به نظم آورده، چنین  تر است... 

 سرودم:

 بیت مصطفی بهترین بشر از آل گانه »تو را باد به امامان دوازده
 العـــابـــدیـــــنو زیــــن حسـن و حسـین ،ابــوتــراب

 و صادق که جعـــفر بــخوانش محــمد باقــر چـه عالم است
 مــــــــلقب به رضــــــــــا موسـی کاظـم و فرزندش علی 
 نـــقی مرواریدی درخشان عـــلی محمـــد تـــــقی با دلی آباد
 1محمـد مهدی که ظاهر خواهد شد« و عسكری آن حسـن پــاک

 شامی شافعی:   ۀ الدین محمد بن طلحکمال  .12

علی متوکل، فرزند   "حسن خالص"، فرزنددربارۀ ابوالقاسم محمد، فرزند »باب دوازدهم 
فرزند جعفر کاظم،  موسی  فرزند  علی رضا،  فرزند  قانع،  باقر  ، صادق  محمد    ، فرزند محمد 

زین علی  زکی  ، العابدینفرزند  حسین  مرتضی   ، فرزند  علی  مهدِی    ،فرزند  ابوطالب،  فرزند 
سار لطف الم و رحمت و برکات خداوند بر آنان باد...( او از سایهحجِت خلِف صالِح منتظر )س 

ها و پیوندهای خلفا، شیر رسالت نوشید، القاب بزرگی از  و رحمت نبوت تعذیه کرد، از رشته
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نسب از  بست،  کمر  به  بزرگی  کمربند  و  رفت  بال  شریف  صفات  قلۀ  بر  کرد،  خود    ها آِن 
های  ها اوج گرفت و از معادن و اسباب، میوهبترین نسترین را برچید و در شریفشریف

برچید؛ چراکه او از فرزندان آن بتول پاک، پارۀ تن رسول خداست که ریشه در  هدایت را  
هاست. اما دربارۀ محل ولدت وی،  ونسبترین اصلرسالت دارد؛ رسالتی که از آِن شریف

او چنین است: پدرش  هجری بود. نسب پدری و مادری  258رمضان سال  23در سامرا در 
فرزند موسی   ،فرزند علی رضا  ، فرزند محمد قانع  ، علی متوکل  ، فرزندخالصابومحمد حسن  

  ، فرزند حسین زکی  ،العابدین فرزند علی زین  ،فرزند محمد باقر   ،فرزند جعفر صادق  ،کاظم
شد و گفته  ولد است که صیقل نامیده میفرزند علی مرتضی امیرالمؤمنین است. مادرش اِم 

و   کنیهنام  نیزشده است حكیمه  است،  دیگر. اسمش محمد  لقبش های  ابوالقاسم،  اش 
 1« .حجت و خلف صالح و همچنین گفته شده است منتظر 

 سبط بن جوزی:  .13

فرزند    ،فرزند موسی   ،فرزند علی  ،فرزند محمد  ،فرزند علی  ،فرزند حسن  ،»مهدی: محمد 
محمد  ،جعفر علی   ، فرزند  حسین   ،فرزند  ابیفرزند    ،فرزند  بن  استعلی  کنیهطالب  اش  . 

او خلف حجت، صاحب است.  ابوالقاسم  و  امام  ابوعبدالله  آخرین  و  قائم، منتظر  الزمان، 
اند:  شود: محمد و ابوالقاسم. گفتهاطالق می  2السمین« شود: به او »ذواست. گفته می

 3« .شدولد است که صیقل نامیده میمادرش اِم 

 سویدی گفته است:  .14

سال بود. وی    ـ هنگام وفات پدرش پنجیعنی محمد بن الحسن عسكری»سّن او ـ
 4.« فراخ بودچهارشانه، زیبامو با بینی کشیده و پیشانی 

 
 .هرانتچاپ ، 89ص، 2ج ،مطالب السؤول. 1
 (مترجم . ). صاحب دو اسم 2
 . هرانتچاپ ، 204ص ،تذکرة الخواص .3
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 گوید: ـ میسنت اهل از ثقات جهضمی ـ  .15

م ح م د فرزند    دلیل، آنچه است که از حسن بن علی عسكری هنگام ولدِت   ه»از جمل
کشند تا این نسل را  کنند مرا میستمگران گمان می»روایت شده است که    سن  ح

شده/  )آرزول  و او را مؤمَّ   ؟!«دارندقدرت قادر متعال  چه تصوری از  بریده سازند. آنان  
ر( نامید  1.« منتظ 

 صباغ مصری: ابن  .16

  255خالص در سامرا در شب نیمۀ شعبان سال    ابوالقاسم محمد حجت بن الحسن »
مادری و  پدری  نسب  شد.  متولد  حسن  هجری  فرزند  حجت،  محمد  ابوالقاسم  او  اش: 

، فرزند علی هادی، فرزند محمد جواد، فرزند علی رضا، فرزند موسی کاظم، فرزند  خالص 
زین علی  فرزند  باقر،  محمد  فرزند  صادق،  بن  العابدینجعفر  علی  فرزند  حسین،  فرزند   ،

  «نرجس بهترین کنیز »است که    ولدیاِم مادرش  شان( است.  طالب )صلوات خدا بر همهابی
اش ابوالقاسم است. لقبش  و اسم دیگری نیز برایش گفته شده است. کنیه  شدنامیده می

مشهورترینش مهدی است.  و    ،الزمانحجت، مهدی، خلف صالح، قائم منتظر و صاحب
بر شانهخصوص زیبامو، مویش  زیبارو،  بینی  یاتش: جوان چهارشانه،  افتاده، دارای  هایش 

. گفته  بوده است  معتمدش معاصر و   ،. باب او محمد بن عثمان کشیده و پیشانی فراخ است
شده است که در سرداب در حالی که نگهبانان مراقبش بودند غایب شد و این واقعه در سال  

شده دربارۀ امام دوازدهم  ای از متون واردتنها مختصر اشاره  هجری اتفاق افتاد. این   276
نظر کردیم.  ها صرفخصوص بسیارند که ما از بیان آنثقه بود. روایات در این  پیشوایان  از  

ها همت  آوری آناند، به جمعهای خود تدوین کردهاصحاب حدیث این روایات را در کتاب
  2.«اندنكردهاند و چیزی را رها گماشته

 
 . 314ص، 50ج ،بحارالنواردر  یشیخ مجلسنقل شده توسط  .1
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 : گویدبن یوسف مشهور به قرمانی میالعباس احمد ابو  .17

: »فصل یازدهم: در ذکر خلف صالح امام ابوالقاسم محمد فرزند حسن عسكری
  همان   ؛ساله بود که خداوند در این سن به او حكمت عطا فرمودهنگام وفات پدرش پنج

در کودکی عطا فرموده بود. او با قامتی متوسط، زیبارو و زیباموی، با   طور که به یحیی
الغمة نقل شده است که گوید: از کشفمی  420بینی کشیده و پیشانی فراخ بود. در صفحۀ  

ظر دارند که در سامرا متولد شده است.  ناتفاِق . آنان  شدسوم ماه رمضان متولد وستاو در بی
اش کنیۀ اوست و جایز نیست اسمش در  اسم او و کنیه  نام رسول خداست؛ اسمشاو هم

 1.« زمان غیبت گفته شود. القاب شریفش: مهدی، قائم، منتظر و حجت هستند

 عبد الوهاب شعرانی:  .18

و ولدتش    خروج کند. او از اولد امام حسن عسكری  مهدی  رودمیانتظار  »
مالقات    است. او باقی است تا آنگاه که با عیسی بن مریم  205شعبان سال    در نیمۀ

. شیخ حسن عراقی که بالی  استسال  766  ـ958تا سال    یعنیـ  کند. عمرش تا زمان ما
اینکوم امام مهدی  برکۀ رطل در مصر مدفون است دربارۀ  به من خبر داد  الریش  چنین 

سرورم علی نیز با او موافق است. رحمت خداوند بر هر  ـ و شیخ ما  وقتی با او مالقات کردـ
 دو باد!

باب    الدینشیخ محیی این  366در  از فتوحات  گریزی  بدانید که  است:  نوشته  چنین 
؛ و  کنداما او تا زمانی که زمین پر از جور و ستم نشود خروج نمی  ؛نیست  خروج مهدی

یک روز باقی مانده    فقطر از دنیا  و اگ   ،کندزمین را پر از قسط و عدل می  [پس از خروج]
کند تا آن خلیفه بیاید. او از عترت رسول  قدر طولنی میباشد خداوند متعال، آن روز را آن

فاطمه  از  خدا ابی  فرزندان  بن  علی  بن  حسین  جدش  پدرش  است.  و  طالب، 
فرزند    ،رضا  امام علیفرزند    ،محمد تقی   [امام]فرزند    ،حسن عسكری فرزند امام علی نقی 

العابدین  فرزند امام زین  ،فرزند امام محمد باقر   ،فرزند امام جعفر صادق  ،امام موسی کاظم
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 1« . است...  طالبفرزند امام علی بن ابی  ،فرزند امام حسین ،علی

 شیخ عثمان عثمانی:  .19

علی رضا» فرزند  فرزند محمد،  علی،  فرزند  فرزند حسن،  است.    دوازدهم: محمد 
اند...  الزمان لقب دادهاش ابوالقاسم است و امامیه او را حجت، قائم، منتظر و صاحبکنیه

ها  متولد شد؛ و این  258وسوم ماه رمضان سال  گوید: در سامرا در شب بیستتا آنجا که می
 2« .هایش استو نشانه ساعت هایشرط خصوصاصول در  ۀمجموع

 گوید: عالمه حمداوی می  .20

گفته است: مهدی از فرزندان    "الیواقیت و الجواهر" در    ـعبدالوهاب شعرانیـمن    »آقاِی 
بوده است. او باقی است    255است. ولدتش در نیمۀ شعبان سال    امام حسن عسكری

بالی ک  کهتا وقتی برکۀ ومبا عیسی بن مریم اجتماع کند. شیخ حسن عراقی که  الریش 
او موافق   با  او چنین خبر داده و سید من »علی خواص«  به  رطل در مصر مدفون است 

 3« است.

ـ  مفتی سرزمین حضرمیالرحمن بن محمد بن حسین بن عمر باعلوی ـ عبد  سالک  .21
 گفته است: 

متولد شده است.   255در سال  کرده که مهدی »سیوطی از شیخ عراقی خود نقل
  703برابر با    958گوید: شیخ علی خواص با او موافق است. سن او در زمان ما در سال  

موجود است. شعرانی از نوشتۀ حبیب علوی بن احمد    است. احمد رملی گفته که مهدی 
این   بر  است.  گفته  را  نیز همین  در سال  حداد  او  با  براب  1301اساس عمر  سال    1046ر 

 4است.« 
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]قطعًا  تردیدی در این موضوع خواهد داشت؟!  وبعد از تمامی آنچه بیان شد آیا کسی شک 
گوید: »این ُبز است حتی اگر  دارد و میمی  بیماری که در بدیهیات تردید روا شخص مگر  نه[  

 « !پرواز کند

الدین خطیب  ؛ افرادی مانند محب شدو امثال او روشن    تیمیه ابن بودن سخن  اکنون باطل 
 گوید: که می

که به حسن عسكری ـ ـدروغکه بهــ شخصیتی است خیالی  یعنی امام مهدی » او ـ
جعفر برادرش  و  رفت  دنیا  از  فرزند  نداشت    ،بدون  فرزندی  او  که  دلیل  این  به  را  میراثش 

آن زمان سجّلی داشتند که یک نقیب،    ها درـ نسبت داده شده است. علوی تصاحب کرد
رساند؛ ولی در این سجّل برای حسن  شد در آن به ثبت میهریک از آنان را که متولد می

های معاصر از اینكه حسن عسكری وقتی وفات  عسكری هیچ فرزندی ثبت نشده و علوی
 1« .نداهاطالعی نداشت است داشته  پسریفرزند   کرد

گاهی دارد که در آن یادی از امام    آیا او از آن سجّل   الدین بپرسیمما حق داریم از محب  آ
 رساند کیست؟ ها را به ثبت میاین نقیبی که ولدت  ندیده است؟ اصالً   مهدی

می اینكه  علوی اما  مهدیگوید  امام  ولدت  از  نداشته   ها  گاهی  دروغی    ، صرفاً اندآ
گاهی داشته هبرخی علوی  . اساساً استمحض   برخی دیگر،    یاطالعبی اند و  ا از این مطلب آ

گاهولدت آن حضرت را نفی نمی  نبودن برخی از آنان به  کند. همین کافی است که بگوییم آ
گاهی  وی نخواهد بود؛ به معنای عدم ولدت  به   ، ولدت آن حضرت که  و اطالعی  خصوص با آ

دوازدهم  امام  داریم  از شرایط ولدت  اختیار  آن حضرتدر  زیرا ولدت  همچون    ؛ 
 مخفیانه بود.  ولدت پیامبر خدا موسی 

شود؛ سخنی که به نظر  بودن سخن دکتر عبدالعلیم بستوی نیز واضح میهمچنین باطل 
دیگر را    موارد برگرفته شده است. او پس از اینكه احادیث، روایات و  تیمیه  از نظر ابن   رسدمی
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 گوید: کند می شیعه بیان می  از طریق دربارۀ مهدی

نمونه»این دروغها  و  اساطیر  از  این  ای مختصر  دربارۀ  خیال خود  به  که  است  هایی 
می حكایت  فرضی  منتظر  عسكری  مهدی  حسن  که  است  شده  ثبت  تاریخ  در  اما  کنند. 

ابنفر  مرد.  عقیم  و  نداشت  ابنزندی  تصریح  جریر،  مطلب  این  بر  مورخان  دیگر  و  قانع 
 1« .اندکرده

 *** 

 شود؟ ی م   ثابت  شخص   يك   والدت   چگونه عُقال    ۀ ه   نظر  از 

توان ولدت یک شخص را به اثبات  پرسش مهمی که پاسخ به آن لزم است: چگونه می 
 رساند؟ 

برای اثبات ولدت یک شخص در شرایط طبیعی دارند. از    هایی شكی نیست که ُعقال راه
هنگام آمدنشان    آیند که دنیا می  به   در حالی گویم؛ زیرا برخی افراد  شرایط طبیعی سخن می

وضعیت به این    ولدت پیامبر خدا موسی  بارۀچنان که در هم   نیست؛شرایط طبیعی حاکم  
تا بتواند موسیاینكه فرعون کودکان بسیار   با وجود صورت بود و   را به قتل    ی را کشت 

بلكه ولدت    ؛ شده باشدبرابر همگان اثبات  که ولدت موسی در  بود  ، عقالنی نخواهدبرساند 
 که خداوند سبحان اراده فرموده بود صورت پذیرفت.  گونهآن شكلی مخفیانه او به

الحسن  با وجود امام محمد بن  بین  از نظر    و موسی  تشابه بسیار و سنتی که 
اگر ما ـ ولی  خواست خدا خواهد آمدتوضیح آن به که  ـبودن و کتمان ولدت وجود دارد  پنهان 

از همۀ  با چشم  کامالً   هااین پوشی  و  به بی   منصفانه  و  به  طرفانه  دارند  اقرار  روشی که عقال 
را به اثبات برسانیم    توانیم ولدت امام محمد بن الحسن عسكریتحقیق بپردازیم، آیا می

گاه شویم. ای است که مییا خیر؟ این خواسته   خواهیم از آن آ
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هایی برای اثبات ولدت یک شخص وجود دارد. عقال  از نظر تمام عقالی امروز راه  طبیعتاً 
 کنند؟ را چگونه اثبات می معین ولدت یک شخص 

 حداقل دو راه برای این کار وجود دارد:  پاسخ:

 شدن فرزندشان.شهادت پدر یا مادر به متولد  .1

 است.  را انجام دادهحمل وضعای که عمل شهادت قابله  .2

روش  دو  این  با  امروز  می  ،عقالی  اثبات  را  معین  شخص  امروز  ولدت یک  آری  کنند. 
به شهادت و گواهی    هاایناما همۀ    ؛مكتوب وجود دارد  هایها، سندها و شناسنامه بیمارستان 

 اند.فرزندشان، استوار شده فرزندی  والدین به ولدت و  

این دو روش، روش بر  اگر عالوه  به چه  حال  باشند وضعیت  های دیگری محقق شده 
 صورت خواهد بود؟! 

 گواهی کرده است:نیز را  موارد دیگری تاریخ عالوه بر این دو روش، 

ـ چهار نایب منصوب  که تاریخ مشخصی داردـ   صغریدر دورۀ غیبت    حضرتآن    .1
کردند.  دیدند و سخن و پاسخ وی را به مردم منتقل می آن حضرت را می  ، فرموده بود. این نواب

 اند.نقل کرده ها پاسخ به سؤالت و مطالب دیگری را از آن حضرتآن

احادیثی    .2 به آن حضرتکه  دعاها و  این    مستند  وارد شده است و سخنی که در 
 تواند از شخصی حكیم صادر شده باشد. شود تنها میدعاها و احادیث دیده می

 . به شیخ مفید     های آن حضرتنگاری نامه  .3

 اند.شناس و دیگران به ولدت وی تصریح کرده دانشمندان نسب  .4

 اند. را مشاهده کرده    ، حضرتکبری صدها و هزاران نفر از مردم که در غیبت  .5

  صغریکسانی که وی را در دو غیبت  بارۀاما در شد؛ تر تقدیم پیش  ،شناسانتصریح نسب 
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الثاقب« میرزای نوری  نجم الانصاف به کتاب » اند کافی است شخص با مشاهده کرده  کبریو  
به اینكه    دهندد داستان نقل کرده است که همه شهادت می مراجعه کند. وی در این کتاب ص

اند. بنابراین خواننده را به آنچه  را مشاهده کرده  مردمانی امام مهدی محمد بن الحسن
 دهیم.ها ارجاع میالثاقب و سایر کتاب تقدیم شد و نیز به کتاب النجم 

اند؛ از جمله دعاها، احادیث و  کرده روایت      همچنین روایاتی که راویان از آن حضرت
پاسخ به    مانند به شیخ مفید و پاسخ حضرت به سؤالت علمی و حوادث      نامۀ حضرت

از    ، شدن سخن دلیل اجتناب از طولنی سؤال احمد بن اسحاق و اسحاق بن یعقوب که به 
می صرف ها  این می   و  کنمنظر  کتاب خواننده  به  مراجعه  با  ادتواند  و  روایی  اطالع  های  عیه 

 حاصل کند. 

 تفصیل آنچه گذشت: 

 1ایشان اول: شهادت و گواهی و تصريح پدر آن حضرت به والدت  

تا سخن به درازا نكشد. هرکس خواهان خواهیم کرد  ما فقط برخی از این روایات را نقل  
  ، الدین، غیبت طوسی، غیبت نعمانیهای کافی، کمال تواند به کتاب روایات بیشتری است می 

 
اینجا    .1 را  مایلم  در  در نقل کنم گفته است    229ص  تغیبکتاب  در    یشیخ طوسکه  آنچه  ولدت بارۀ  : »اما سخن 

 ی:وجود دارد. دلیل اعتبار مطلب  این    ایبر   یو دلیل خبر   یدلیل اعتبار   ولدت آن حضرت:الزمان و صحت  صاحب
ثابت   جنابش  به امامتبودن  معتقدتنها با  ها  روشبودن همۀ  نادرستو    شودبا چند روش اثبات  آن حضرت  امامت    یوقت 

در این    یاگر خبر   یصحیح است حتحضرت،  فهمیم که ولدت  یمترتیب  و به این    شودیاثبات مایشان  امامت    شد،
حضرت گانه بر صحت ولدت  كه امامان دوازدهمبنی بر این  کردیم ارائه    یهای. همچنین دللت خصوص روایت نشده باشد

زیرا  اندفرموده   یراهنمای مشخص  ؛  تعداد  برااین  موجود    ی فقط  می شخِص  گفتیم   همچنین؛  دهدمعنا  اینكه 
. اما صحت استبر صحت ولدت    یمبتن   هاتمامی این؛ زیرا  کندمیکید  أ تمطلب    بر این  المر دو غیبت داردصاحب

ای  و پس از آن گزیده  ی،طور خالصه و تفصیلرا به همربوط  از روایات  یبخشتنها  ما در این کتاب    :روایاتنظر  ولدت از  
روایات کسان و دیده حضرت  که  را    یاز  آورداند  را مشاهده کرده  این زمینه باعث خواهیم  در  روایات  آوردن همۀ  زیرا  ؛ 

 « .خواهد شدشدن کتاب ی طولن
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 .کندالثر و دیگر منابع مراجعه ةکفای

سال    دو  کند: »ابومحمد از محمد بن علی بن بالل روایت می   1علی بن محمد   .1
کسی است. همچنین سه روز پیش از  پیش از وفاتش به من خبر داد که جانشین بعد از او چه

 2«.کسی استوفاتش نیز خبر داد که جانشین بعد از او چه 

یح  .2 بن  میمحمد  روایت  جعفری  ابوهاشم  از  اسحاق  بن  احمد  از  »به  کندیی   :
سؤال   محمد ابو از  مانع  شما  جاللت  و  بزرگی  کردم:  می عرض  اجازه  کردنم  آیا  شود. 

آیا شما فرزندی داری؟ فرمود:    »بپرس.«فرمایید؟ فرمود:  می عرض کردم: ای آقای من! 
»در  وجو کنم؟ فرمود:  ای برایتان پیش آمد کجا او را جستعرض کردم: اگر حادثه   »آری«.
 3مدینه.« 

علی بن محمد از جعفر بن محمد کوفی از جعفر بن محمد مكفوف از عمرو اهوازی    .3
و فرمود:    ـامام حسن عسكریـ   ابومحمد کند: »روایت می داد  نشانم  را  »این  فرزندش 

 4«.صاحب شما پس از من است

محمد  ا ابوآی  کند: »به عمری عرض کردم: علی بن محمد از حمدان قالنسی روایت می  .4
اما در میان شما جانشینی دارد که گریبانش    ، از دنیا رفته است؟ فرمود: او قبض روح شده

 5کرد.«گونه است؛ و با دستش اشاره  این

 
  خصوص   در  یکتاب. او  است  یالسالم کلین ثقة   یثقه است که دای  یبن محمد کلین  یبن محمد، عل  یاز عل منظور    .1

باشد.  بوده  بن بندار ادیب   ی، محمد بن علتواند منظورمی . همچنین  به رشتۀ تحریر آورده است یولدت امام مهد 
بن بالل   یعلوجود نخواهد آورد.    نظر بوده باشند مشكلی بهاینكه هرکدام از این دو شخص ثقه مدهر دو ثقه هستند و  

 شناخته شده است. یاثقهشناسان، از نظر رجالنیز 
 . 328، ص1ج ،کافی .2
 . 328، ص1ج ،کافی .3
 . 328، ص1ج ،کافی .4
 . 328، ص1ج ،کافی .5



    ...............................................................................  87انتشارات انصار امام مهدی

الله روایت کرده  بن محمد از احمد بن محمد بن عبد حسین بن محمد اشعری از معلی .5
  محمد از ابوزیر    مضمونای با  ملعون نامه   1زبیری شدن  هنگام کشته   ه است: »که وی گفت

 به دستم رسید: 

خداوند  »  بر  که  کسی  جزای  است  اولیایش ـ این  بر  جسارت  گمان    ـبا  او  کند.  جسارت 
چگونه  باره  اینکشد که نسل و فرزندی ندارم. اینک قدرت خداوند را در حالی می  کرد مرا درمی
 2.« فرزندی برایش زاده شد که او را م ح م د نامید  ،256و در سال  « ؟بیندمی

ـ   .6 از حسین و محمد  ابراهیم علی بن محمد  ـ از محمد بن علی بن  دو فرزند علی بن 
از مردی از اهل فارس که نام برده    از ضوء بن علی عجلی   ـاز عبد قیس ـ الرحمن عبدی  عبد 

شدم.    کند که وی گفته است: »به سامرا آمدم و مالزم درگاه ابومحمد میاست روایت  
چیزی تو را به اینجا کشانده  »چه . فرمود:  و سالم کردم  شدم  وارد حضرت مرا ندا داد. بر ایشان  

گوید:  می .«  بمان  »در خانه   عرض کردم: مایلم به شما خدمت کنم. حضرت فرمود:   است؟«
بازار برایشان خریداری می از  نیازهایشان را  بودم.  کردم و وقتی  همراه خدمتكاران، در خانه 

می وارد  اذن  بدون  بودند  خانه  در  میمردها  و  شدم.  رسیدم  ایشان  حضور  به  روزی  گوید: 
»در جای  در اتاق مردها بود. صدای جنبشی در خانه شنیدم. حضرت فرمود:    حضرت
داخل  بمان.«   خودت ـ یا خارج شدن  و من جرئت  کنیزی  نداشتم. سپس  که  شدن  در حالی 
بودپوشانده   چیزی  داخل  شده همراهش  داخل شوم.  که  زد  آمد. حضرت صدایم  به سویم  ـ 

: »پوشش را از آنچه همراهت  آمد. حضرت به او فرمود   شدم. سپس آن کنیز را صدا کرد و او
بردار.« برداشت؛    است  را  پوشش  روی شكمش  او  از  را  پوشش  بود.  زیبارو  و  کودکی سفید 

ـ  برداشت. دیدم مویی سبز »این  ـ از بالی سینه تا نافش روییده بود. فرمود:  و نه سیاه رنگ 

 
آن حضرت را تهدید کرد و  وی  . کردزندگی می از اشقیا از فرزندان زبیر بود که در زمان آن حضرت    یلقب یك   یزبیر   .1

  « ب» ۀو کسر  «ز»  ۀبا فتح  ،را تصحیف کرده یزبیر  ی. برخبه قتل رساند یدیگر شخص خداوند او را به دست خلیفه یا 
 او را کشتند.  یباشد که موال یعباس یاز مهتد  یا؛ تا کنایهیبدبخت یمعنابه «زبیر»اند از خوانده

 . 429ص ،هالنعمالدین و تمامکمال  ؛328ص، 1ج ،یکاف .2
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  کهسپس دستور داد و کنیز او را برد. از آن پس دیگر او را ندیدم تا وقتی   صاحب شماست«. 
 1.« کردوفات  محمد ابو

محمد بن علی ماجیلویه و محمد بن موسی بن متوکل و احمد بن محمد بن یحیی    .7
ی عطار به ما خبر داد: اسحاق بن ریاح  ا به ما خبر دادند و گفتند: محمد بن یحی  عطار  

فرمود:    به دنیا آمد ابومحمد  عفر عمری به من خبر داد: وقتی سیداز ابوج  بصری
 2رطلهزار  »ده فرستادند و او آمد. حضرت به او فرمود:    .«[تا بیاید]دنبال ابوعمرو بفرستید  »به

ـ   رطل هزار  نان و ده  بر بنیگوشت خریداری و تقسیم کن  برای فرزندم  هاشم گویا فرمود  ـ و 
 3«.عقیقه کن چنین و چنان گوسفندی 

الله بن جعفر حمیری به  : عبدبه ما خبر داد و گفتمحمد بن موسی بن متوکل   .8
شخصی    دنبال به  محمد به من گفت: »ابو  من خبر داد و گفت: محمد بن ابراهیم کوفی 

 4این برای عقیقۀ فرزندم محمد است.« »که نامش را فرمود فرستاد و فرمود: 

از عبدالله بن جعفر حمیر از محمد بن احمد علوی  محمد بن موسی بن متوکل   .9
ابو  ابومحمد از  برای  به ما خبر داد و گفت:  او را محمد    غانم خادم  فرزندی زاده شد که 

»این صاحب شما پس از من و جانشین  اصحابش نشان داد و فرمود: نامید. روز سوم او را به 
وقتی زمین از    5. خواهند بود به انتظارش    هامن بر شماست. او همان قائمی است که چشم

 
 . 328، ص1ج ،کافی .1
شد و  استفاده می  یاوزن برخی اش  ییناز آن برای تع  است که در گذشته، از جمله عصر امامان  ای یمانهرطل پ  .2

مثقال    ۹۱معادل    ،درهم   ۱۳۰معادل وزن    ـبر مشهور   بناـ  یرطل عراقۀ  انداز .  آن در بالد مختلف متفاوت بود  ۀانداز 
درهم، دو برابر    ۲۶۰معادل    ی،مثقال شرعی و رطل مك   ۱۳۵/  ۵درهم، معادل    ۱۹۵معادل وزن    ی،؛ رطل مدنیشرع

 فقه(جم، منبع: سایت ویكی )متر  وزن رطل عراقی است.
 . 431ص ،هالدین و تمام النعمکمال  .3
 . 432ص ،هالدین و تمام النعمکمال  .4
الفظی »و او همان قائمی  معنی تحت« بهوهو القائم الذي تمتد إلیه اْلعناق بالنتظاراصل متن عبارت در حدیث: »  .5

 )مترجم( .« شوندی م یدهها به انتظارش کش گردناست که 
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 1.« پر خواهد نمود  عدلوستم ُپر شود او خروج خواهد کرد و آن را با قسط  و جور 

به ما    بی ازدی عروضی در مرواْلعبدالله بن مهران  ن بن  العباس احمد بن حسیابو .  10
  خبر داد و گفت: احمد بن حسن بن اسحاق قمی به ما خبر داد و گفت: »وقتی خلف صالح 

  حسن بن علی ابومحمدمان ی متولد شد از مول    دستخطی به جدم احمد بن اسحاق
»فرزندی برای  مله:  رسید که با دستخط همیشگی توقیعاتش در آن چیزهایی نوشته بود از ج

را   نزدیكان  بداری. ما تنها  از همۀ مردم مكتوم  پوشیده و  را  باید آن  ما متولد شده است که 
گاه ساختیم. دوست داشتیم تو را  مداران را به شان و ولیت دلیل نزدیكیبه  جهت ولیتشان آ

همان  بدارد،  مسرور  او  با  را  تو  خداوند  تا  سازیم  مطلع  را    نیز  ما  که  فرمود.  گونه  شاد  او  با 
 2والسالم.« 

 اند را در غيبت صغری ديده   دوم: گواهی كسانی كه امام حممد بن احلسن عسكری 

الحسن عسكری  بن  امام محمد  به ولدت  بسیاری  داده   افراد  از  گواهی  برخی  اند. 
 اند از: اند عبارت کسانی که آن حضرت را دیده 

 فاضله حکیمه دخرت امام جواد   گواهی سیدۀ .  1

 الدین روایت کرده است: صدوق در کمال 

ی عطار به ما  ابه ما خبر داد و گفت: محمد بن یحی محمد بن الحسن بن ولید    .1
به ما خبر داد و گفت: موسی بن محمد بن    اللهحسین بن رزق   گفت: ابوعبداللهخبر داد و  

  طالب  علی بن ابی قاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن  
به من خبر داد و گفت: حكیمه دختر محمد پسر علی پسر موسی پسر جعفر پسر محمد پسر  

پسر   پسر حسین  ابیعلی  بن  »  طالب  علی  گفت:  و  داد  خبر  پسر  محمد حسن  ابومرا 
 

 . 432ص ،هالنعمالدین و تمامکمال  .1
 . 433ص ،هالنعمالدین و تمامکمال  .2
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  »عمه جان! امشب افطار نزد ما باش که شب نیمۀ شعبان دنبالم فرستاد و فرمود:  به   علی
تبارک  زمین است ظاهر خواهد  است و خدای  بر  او  را که حجت  امشب حجت خود  وتعالی 

شما شوم اثری  گفتم: فدای    »نرجس«.گوید: عرض کردم: مادرش کیست؟ فرمود:    فرمود«.
گوید: چون آمدم و    گویم«. »همین است که به تو می ت. فرمود:  ]از وضع حمل[ در او نیس

خاندان   بانوی   و]سالم کردم و نشستم بانو آمد تا کفش مرا بردارد و به من گفت: ای بانوی من  
حالتان چطور است؟ گفتم: تو بانوی من و بانوی خاندان من هستی. گوید: او از سخن    [من

چه فرمایشی است؟ به او گفتم: ای دختر جان!    من ناراحت شد و گفت: ای عمه جان! این
فرماید که در دنیا و آخرت آقا و سرور است. خجالت  خدای تعالی امشب به تو فرزندی عطا می 

.  کشید و حیا کرد. چون از نماز عشا فارغ شدم افطار کردم و در بستر خود قرار گرفته، خوابیدم
  ایحادثه هنوز    و   بود   خوابیده   بانو   ، آوردم  جابه   را   آن   و  برخاستم   نماز   ادای   برای   شب   دل   در   وقتی

  هراسان  و   کشیدم   دراز   نیز   آن   از   پس  و  نشستم   تعقیبات   برای  سپس .  نبود  نیفتاده   اتفاق   برایش
 . خوابید و  آورد جابه  نماز  برخاست،   سپس. بود  خواب همچنان او. شدم بیدار 

ل  دم فجر او فجر به آسمان نگریستم و دی  وجویگوید: بیرون آمدم و در جست حكیمه می 
  ابومحمد   تردید بر دلم عارض شد. ناگاه واو در خواب است. شک   در حالی که دمیده است  

»عمه جان! شتاب مكن! بدان که امر نزدیک  از جایگاه خود با صدای بلند به من فرمود:  
 شده است«.

را  حكیمه می  الم سجده و سورۀ یس  این  گوید: نشستم و سورۀ  در  بانو    هنگام خواندم. 
! آیا چیزی احساس  باد  تو  بر   الله  اسم هراسان بیدار شد. من به نزد او پریدم و به او گفتم:  

ه جان! گفتم: خودت را جمع کن و دلت را استوار بدار که همان است  عم  کنی؟ گفت: آریمی
و  را احساس کردم  سرورم  وجود  که به تو گفتم. حكیمه گوید: من و او را ضعفی فراگرفت.  

را دیدم که مواضع سجودش بر زمین است.    جامه را از روی او برداشتم. ناگهان سرور خود 
نظیاو   و  پاک  دیدم  گرفتم؛  آغوش  در  ابومحمد را  است.  برآورد:    ف  جان!  فریاد  »عمه 

آن حضرت را نزد ایشان بردم و او دستانش را زیر و پشت فرزند    فرزندم را به نزد من بیاور!«
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نهاد و دو پای او را بر سینۀ خود قرار داد. سپس زبانش را در دهان او گذاشت و دستش را بر  
فرمود:    رزندم! سخن بگوی.«»ای فچشمان و گوش و مفاصل وی کشید. سپس فرمود:  

الله« رسول  محمدًا  ان  اشهد  و  له  شریک  ل  وحده  الله  إل  إله  ل  ان  بر    »اشهد  سپس 
ائمه   و  سپس    امیرالمؤمنین  کرد.  سكوت  و  رسید  پدرش  به  آنكه  تا  فرستاد  صلوات 

  ر.« »عمه جان! او را نزد مادرش ببر تا بر او سالم کند؛ آنگاه نزد من بیاو فرمود:    ابومحمد 
»عمه  . سپس فرمود:  نهادم  مجلس   در او را بردم، بر مادرش سالم کرد و او را بازگردانیده،  

 بیا«.  جان! چون روز هفتم فرارسید نزد ما

سالم کنم. پرده را کنار زدم تا سرورم    حكیمه گوید: چون صبح شد آمدم تا بر ابومحمد 
»عمه  کند؟ فرمود:  ؛ ولی او را ندیدم. عرض کردم: فدای شما شوم! سرورم چه می ببینمرا  

 را به وی سپرد.«  کسی سپردم که مادر موسی، موسی دِ جان! او را به همانن

»فرزندم را نزد  حكیمه گوید: چون روز هفتم فرارسید آمدم، سالم کردم و نشستم. فرمود:  
بار کرده بود. سپس   ینله او را آوردم. او در خرقه بود و با او همان کرد ک من سرورم  « .من بیاور

»ای فرزندم!  داد. سپس فرمود:  زبان خود را در دهان او گذاشت و گویا شیر و عسل به وی می 
د و امیرالمؤمنین و ائمۀ طاهرین  بر محمو    «»اشهد ان ل إله إّل اللهو او فرمود:    سخن بگو!« 

همه وصلوات  سالم ـ بر  را  شانخدا  آیه  این  رسید. سپس  پدرش  به  آنكه  تا  فرستاد  صلوات  ـ 
ِحیِم تالوت فرمود:   ْحمِن الرَّ ْن   ِبْسِم اللِه الرَّ

 
ْرِض و     و  ُنریُد أ

 
ذین  اْسُتْضِعُفوا ِفی اْْل ی الَّ ل  ُمنَّ ع  ن 

كن   ُهُم اْلواِرثین  * و  ُنم  ل  ْجع  ًة و  ن  ِئمَّ
 
ُهْم أ ل  ْجع  هُ  ن  ُهما   ِفی  ْم ل  ْون  و  هامان  و  ُجُنود  ْرِض و  ُنِری ِفْرع 

 
اْْل

ُرون   ت  خواهیم بر مستضعفان زمین من ا میم)بسم الله الرحمن الرحیم؛    1ِمْنُهْم ما کاُنوا یْحذ 
به فرعون  و    در زمین قدرتشان دهیم* و    نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم

 (. نشان دهیمبودند،   ک لشكریانشان آنچه را که از آن بیمنا و هامان و 

 
 . 6و  5قصص،  .1
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 1« .موسی گوید: از عقبۀ خادم از این ماجرا پرسش کردم. گفت: حكیمه راست گفته است

به ما خبر داد و گفت: پدرم به ما خبر داد و گفت:      حسین بن احمد بن ادریس   .2
خبر داد و گفت:  به من  محمد بن اسماعیل به ما خبر داد و گفت: محمد بن ابراهیم کوفی  

به حضور حكیمه    وفات ابومحمد طهری به ما خبر داد و گفت: »پس از    عبدالله محمد بن  
جواد امام  در موضوع حج  دختر  تا  ورفتم  مردم  اختالف  و  او سرگردانی  ت  دربارۀ  شان 

  وتعالی زمین د! خدای تبارک سپس گفت: ای محم  پرسش کنم. گفت: بنشین؛ و من نشستم.
این امر      گذارد و پس از حسن و حسینخالی نمی   ،تی که یا ناطق است یا صامترا از حج

را در دو برادر ننهاده است. خداوند این شرافت را مخصوص حسن و حسین ساخته و برای  
وتعالی فرزندان حسین را بر  جز اینكه خدای تبارک   ؛ ها روی زمین، نظیری قرار نداده استنآ

به    که فرزندان هارون را بر فرزندان موسی   همچنان؛  برتری بخشیده    فرزندان حسن 
ت بر هارون بود، ولی فضیلت و برتری تا روز  گرچه موسی حجت برتری عطا فرمود. ا فضل نبو

ها  اولد  در  به قیامت  است.  این  رون  باید  تا    امت، ناچار  باشند  داشته  حیرتی  و  سرگردانی 
برابر خداوند  در ؛ تا مردم را عذری شوندپیشگان به تردید افتند و اهل حق در آن خالص باطل 

شود. عرض  ناگزیر دورۀ حیرتی واقع می  نباشد. اکنون پس از وفات امام حسن عسكری 
حسن امام  آیا  من!  بانوی  ای  دارد  کردم:  تبسفرزندی  امام  ؟  اگر  فرمود:  و  کرد  می 

تر به تو خبر دادم  است؟ پیش  کسیچه فرزندی نداشته باشد پس حجِت پس از وی    حسن
در دو برادر نباشد. گفتم: ای بانوی من! ولدت و غیبت    که امامت پس از حسن و حسین 

 گو.  مولیم را برایم باز 

او نرجس می   گفت: آری؛ کنیزی به  او  گفتند. برادرزادهداشتم که  به دیدارم آمد و به  ام 
نیک نظر کرد. به ایشان عرض کردم: ای آقای من! گویا به او میلی دارید. او را به نزد شما  

چیزی مایۀ تعجب  عرض کردم: چه   »نه عمه جان! اما از او در شگفتم!«بفرستم؟ فرمود:  

 
 . 424ص ،النعمةالدین و تمامکمال  .1
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فرزندی از او پدید خواهد آمد که برای خدای عزوجل گرامی  زودی  »به شما شده است؟ فرمود:  
به  خداوند  که  است  کسی  او  عدل است.  از  را  زمین  او  ساختواسطۀ  خواهد  کنده  آ   ، وداد 

عرض کردم: ای آقای من! آیا او را نزد شما بفرستم؟  جور پر شده باشد.«  وکه از ظلم   همچنان 
پدرم  این   ر »دفرمود:   از  ک  خصوص  اجازه  منزل    « ن.کسب  به  و  پوشیدم  جامه  گوید: 

خودش سخن آغاز کرد   درآمدم. سالم کردم و نشستم. ایشان  ابوالحسن امام هادی
گوید: عرض کردم: ای آقای    »ای حكیمه! نرجس را نزد فرزندم ابومحمد بفرست.« و فرمود:  

»ای  خصوص کسب اجازه کنم. فرمود:    این  من! به همین قصد خدمت شما رسیدم که در
وتعالی دوست دارد که تو را در پاداش این کار شریک فرماید و در این کار  ! خدای تبارک مبارکه

درنگ به منزل بازگشتم، نرجس را آراستم  حكیمه گوید: بی   ای برای تو قرار دهد.«خیر بهره 
ها را در منزل خود برقرار کردم. ایشان چند روزی نزد  بخشیدم و پیوند آن  و به ابومحمد 

 رفت و او را نیز همراهش روانه کردم. من بود. سپس نزد پدرش 

  بر جای پدر نشست و من همان   درگذشت و ابومحمد   حكیمه گوید: امام هادی 
 در حالی کهـ   رفتم. یک روز نرجس نزدم آمدرفتم به دیدار او نیز می طور که به دیدار پدرش می 

کفش خود را به من بده! گفتم: بلكه تو سرور    ، و گفت: ای بانوی من  ـگرفتکفش مرا برمی 
دهم  دهم تا آن را برگیری و اجازه نمی را به تو نمی   دو بانوی من هستی! به خدا سوگند کفش خو

این    کنم. ابومحمد گذارم و خدمتت میمرا خدمت کنی، بلكه من تو را به روی چشم می
تا هنگام غروِب آفتاب نزد    دهد.« »عمه جان! خدا به تو جزای خیر  سخن را شنید و فرمود:  

»خیر، عمه جان!  ای ندا دادم که لباسم را بیاور تا بازگردم. امام فرمود:  جاریه   امام نشستم و به 
امشب را نزد ما باش که امشب آن مولودی که نزد خدای عزوجل گرامی است و خداوند با او  

می  متولد  فرمود  خواهد  زنده  مردنش  از  پس  را  از  عر   شود.«زمین  سرورم!  ای  کردم:  ض 
متولکچه میسی  نمید  بارداری  آثار  نرجس  در  من  فرمود:  شود؟  از  بینم.  نه  نرجس،  »از 

دیگر.«هیچ  آثار   کس  و  وارسی کردم  را  او  و شكم  و پشت  او شتافتم  نزد  به  گوید:  حكیمه 
می  تبس بازگشتم و کار خود را به ایشان گزارش کردم.  بارداری در او ندیدم. به حضور امام
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ل نرجس،  کرد و فرمود:   ث  »هنگام برآمدن فجر آثار بارداری برایت نمایان خواهد شد؛ زیرا م 
ل مادر موسی ث  است که آثار بارداری در او ظاهر نشد و کسی تا وقت ولدتش از آن اطالع    م 

زیرا فرعون در جست  باردار را مینیافت؛  نظیر  وجوی موسی، شكم زنان  نیز  این  و  شكافت 
 است.« یموس

حكیمه گوید: نزد نرجس برگشتم و گفتار امام را به وی گفتم و از حالش پرسیدم. گفت:  
کنم. حكیمه گوید: تا طلوع فجر پیوسته  احساس نمی   بارهای بانوی من! در خود چیزی در این  

این مراقب   و  بود  او پیش روی من خوابیده  بودم.  و  کردپهلو نمیپهلو آن او  . چون آخر شب 
  اسم   در حالی که   گرفتمهنگام طلوع فجر فرارسید هراسان از جا برخاست. او را در آغوش  

 »سورۀ إّنا أنزلنا را بر او بخوان!«مرا ندا داد و فرمود:  م. ابومحمدخواندمی او بر را ]الله[ 
ه شما خبر  و گفتم: حالت چطور است؟ گفت: آنچه مولیم ب  کردم  آن   خواندن  به   شروع و من  

خواندم و جنین در شكم به من  داد نمایان شده است. من همچنان که فرموده بود بر او می
پاسخ داد و مانند من قرائت کرد و بر من سالم کرد! حكیمه گوید: من از آنچه شنیدم هراسان  

»از امر خدای عزوجل در شگفت مباش. خدای  بر من بانگ برآورد:    و ابومحمد    شدم
د و در بزرگی حجت خود در زمین قرار دهد.«  وتعتبارک  ر  هنوز  الی ما را در ُخردی به سخن درآو 

ای میان  سخن حضرت تمام نشده بود که نرجس از دیدگانم نهان شد و او را ندیدم، گویا پرده 
»ای عمه جان، برگرد که او  دویدم. فرمود:    من و او افتاده بود. فریادزنان به نزد ابومحمد

ای که میان ما بود برداشته  بازگشتم و طولی نكشید پرده   مكان خودش خواهی یافت«.را در  
را    شد و دیدم نرجس را نوری فراگرفته است که توان دیدنش را ندارم. ناگاه آن کودک 

دیدم که روی به سجده نهاده، دو زانو بر زمین نهاده، دو انگشت سّبابۀ خود را بلند کرده است  
[ و أّن جّدی محّمدًا رسول الله و أّن  إّل الله ]وحده ل شریک له د أن ل إله  »أشهگوید:  و می

امیرالمؤمنین.«   یک أبی  را  امامان  تابهسپس  برشمرد  رسید. سپس فرمود:    یک  به خودش 
هایم را استوار  جا آور و کار مرا به انجام برسان و قدم »خداوندا! آنچه به من وعده فرمودی به 

»عمه جان!  فرمود:    و  مرا ندا داد  ابومحمد   وداد سرشار کن.«با من از عدل   بدار و زمین را 



    ...............................................................................  95انتشارات انصار امام مهدی

در  برابر پدرش قرار گرفتم   او را برگرفتم و به حضورش بردم. چون در  او را بیاور و به من بده.« 
او را از من گرفت و زبان    روی دست من بود بر پدر خود سالم کرد. امام حسن   حالی که

»او را نزد مادرش ببر تا به او شیر  گذاشت و او از آن نوشید. سپس فرمود:  در دهان او را  خود
او را به مادرش رساندم و به او شیر داد و پس از آن او را  بدهد. آنگاه به حضور من بازگردان.«

ابومحمد کهبازگرداندم    نزد  حالی  آن    در  از  یكی  بودند.  پرواز  در  سرش  بالی  پرندگان 
آن پرنده    چهل روز به نزد ما بازگردان.«  »او را برگیر و نگاه دار و هرو فرمود:    پرندگان را ندا داد

برد   بال  آسمان  به  و  گرفت  را  کهاو  حالی  به   در  نیز  دیگر  شنیدم  پرندگان  بودند.  او  دنبال 
آنگاه   »تو را به خدایی سپردم که مادر موسی، موسی را به او سپرد.« فرمود: می  ابومحمد 

خوردن جز از سینۀ تو حرام که برای او شیر   باش   »خاموشگریست و امام به او فرمود:    نرجس
زودی نزد تو بازخواهد گشت؛ همچنان که موسی به مادرش بازگردانده شد و این  است و به 

ْدناُه ِإلی  فرماید: می  که   سخن خداوند عزوجل است د  ر  ن    ف  ْحز  یُنها و  ل ت  رَّ ع  ق  ِه کی ت  مِّ
ُ
 1أ

حكیمه گوید: گفتم:    « و غمگین نباشد(.  شود )او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن  
القدس است که موکل بر ائمه شده، آنان را توفیق و یاری  »این روحاین پرنده چه بود؟ فرمود:  

 کند.«ها را با علم، تربیت میدهد و آنمی

برادرزاده و  برگردانده شد  از چهل روز آن کودک  دنبال من  به   امحكیمه گوید: پس 
رود.  فرستاد و مرا فراخواند و من بر او وارد شدم. به ناگاه کودک را دیدم که در برابرش راه می

»اولد انبیا  آقای من! آیا این کودک دوساله است؟! تبسمی کرد و فرمود:  عرض کردم: ای  
شوند[. کودک ما در یک  ]و بزرگ می  کنندیم  رشد  یگرانخالف د ر امام باشند بر و اوصیا اگ

گوید و قرآن تالوت  ما در رحم مادرش سخن می   ساله است. کودکمانند کودک یک ماه، به 
پروردگار عزوجلش را میمی را فرمان برند و    [ و]پرستد  کند و  او  هنگام شیرخوارگی مالئكه 

 د.« صبح و شام بر وی فرود آین 

 
 . 13 ،قصص .1
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دیدم تا آنكه چند روز اندکی پیش از  چهل روز می   حكیمه گوید: پیوسته آن کودک را هر
ام عرض کردم:  مردی دیدم و او را نشناختم. به برادرزاده صورت  او را به   ابومحمد   وفات

»این پسر نرجس و جانشین  دهی در مقابلش بنشینم کیست؟ فرمود:  این مردی که فرمان می 
حكیمه  دهید؛ پس به او گوش بسپار و فرمانش ببر.«  زودی مرا از دست میپس از من است. به 

  پراکنده   مردم بینی  طور که می   همان  ووفات یافت    گوید: پس از چند روز اندک، ابومحمد 
گاه میبینم و مرا از آنچه میصبح و شام او را می  . به خدا سوگند من هر اندشده فرماید  پرسید آ

خواهم از او بپرسم او نپرسیده پاسخ  کنم. به خدا سوگند هرچه می لع میز شما را مطو من نی 
نكرده از ناحیۀ ایشان  شود که همان لحظه پرسشفرماید و گاهی چیزی بر من واقع میمی

 ق باخبر کنم.شود. دیشب مرا از آمدن تو باخبر ساخت و دستور داد تو را از حجوابش صادر می

به من خبر داد که جز خدای    عبداللهد بن  محم را  اموری  به خدا سوگند حكیمه  گوید: 
است؛    عزوجللع نبود و دانستم که آن صدق و عدالت از سوی خداوند  سی بر آن مطک  عزوجل

گاه کرده که هیچ   عزوجلزیرا خدای   آ اموری  به  را  بر آن او  را  از خالیق  نكرده    هایک  گاه  آ
 1«.است

:  گفت  وی ،  الله ابوعبداللهروایت کرده است: محمد بن یحیی از حسین بن رزق کلینی    .3
گفت: »حكیمه دختر محمد    به من موسی بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر  

اوستـ پسر علی   پدر  دیده    ـکه عمۀ  از آن  را در شب ولدتش و پس  او  داد که  به من خبر 
 2است.«

بر    .4 نرجس  حمل  وضع  از  پس  روز  »چهل  است:  روایت شده  حكیمه  از  »الخرائج«: 
تر  رود و گفتاری فصیح الزمان در خانه راه میوارد شدم و دیدم مولیمان صاحب   ابومحمد 

ابومحمد  ندیدم.  او  ـ مود:  تبسمی کرد و فر  از گفتار  امامان»ما  به  جماعِت  ـ در یک روز 

 
 . 426ص ،کمال الدین و تمام النعمة .1
 . 330، ص1ج ،کافی .2
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.  شدم  جویا   ابومحمد  از  را   اوسپس بعد از آن، احواِل    کنیم.« مقدار یک سال دیگران رشد می
 1.« فرزندش را به او سپرده بود  یمادر موسکه  یمسپرد یکس همان او را به»فرمود: 

 توجه: 

وجود تاریخی ندارد و اگر هم بپذیریم وجود    گفته شود حكیمه دختر امام جوادچه بسا  
اش پذیرفته نخواهد  توان به سخنش اعتماد کرد و گواهیداشته است او موثق نیست و نمی

 بود. 

 گویم: پاسخ چنین است؛ می 

الحسن عسكری   اول:  امام محمد بن  آنكه  از  از    پیش  بیاید روایات بسیاری  به دنیا 
کتاب  در  ا سیده حكیمه  بسیاری  نظرات  است.  آمده  شیعه  او    ز های  و  نقل شده،    روایات او 

طور  ها را به اند و اگر بخواهیم آنهای روایی بیان شده که در کتاب  است  کرده  روایت  را   بسیاری
 اند از: ارت درازا خواهد کشید. برخی از این روایات عبکامل نقل کنیم به  

الحسن قرشی که از زنان  ابو از حكیمه دختر    المعجزات: صفوان از ابونصر همدانی عیون 
فضل دختر  امقبض روح شد به حضور    جعفرابو  کند: »وقتیصالح بوده است روایت می

رفتم و او را تسلیت گفتم و دیدم که بسیار    ـمون دختر مأ  عیسیام یا گفت: به حضور  مون ـ مأ
 2« . است...غمگین 

نصر همدانی و اسماعیل بن مهران ابو گوید: »آشوب: صفوان بن یحیی می مناقب بن شهر 
از حكی اسباطی  خیران  ابو و  دختر  بن  مه  موسی  دختر  از حكیمه  قرشی  از    عبداللهالحسن 

بیان  به من حدیث گفت؛    حكیمه دختر محمد تقی فرزند علی فرزند موسی  را  و حدیث 

 
 . 293، ص51ج  ،بحارالنوار .1
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 1.«کندمی

 اند.برشمرده   یاری او را جزو فرزندان امام جوادبس دوم:

اعالم  در  پسران  طبرسی  »و  است:  گفته  فرزندان  ـالوری  علی  منظورم  بن  محمد  امام 
عبارت است   جواد عبارت ا ـ  و دختران  و موسی؛  است  امام  که  علی  از  از حكیمه،  ا ند  ند 

و  ام   خدیجه،  از آن   شودگفته می  نیز کلثوم  فرزند دیگری  فاطمه و دو دختر دیگر؛ و غیر  ها 
 2«.نداشت

، موسی  : علی عسكریگوید: »فرزندان جوادحسن قمی میمحمد بن  حسن بن  
 3« .بودولد )کنیز(  کلثوم؛ و مادرشان اِم مه و ام ـ، خدیجه، حكی جد سادات رضوی در قم ـ

»پسرانش  ابو است:  گفته  طبری  ا   یعنی]جعفر  بن  بوفرزندان  علی  بن  محمد  جعفر 
ابو [موسی امام:  عسكری  بن محمد  علی  خدیجه،  الحسن  دخترانش:  موسی.  و   ،
 4.«کلثومام ه و حكیم

موسی    امام،  الحسن علی نقی سه پسر داشت: ابو   جعفر تقیو اما ابوفخر رازی: »
الروایه،  . وی پنج دختر داشت: فاطمه، بهجت، صاحب پسرش و پسرش در قمو یحیی؛ و  

 5«.اندنداشته کدام فرزند هیچ بریهه، حكیمه و خدیجه. نه دختران و نه یحیی 

: علی  [یعنی ابوجعفر دوم]گوید: و اولد وی  می   بابویهاست: »ابن آشوب گفته  شهر ابن
ابوعبدالله حارثی گفته است: ابوجعفر  کلثوم هستند.  ، موسی، حكیمه، خدیجه و ام امام  

 
 . 98، ص1ج  ،بحارالنوار .1
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 1.« گذاشت باقیفقط فاطمه و امامه را پس از خود  دوم 

[ در دو فرزند پسرش هستند: علی  قندوزی حنفی: »و نسل او ]یعنی ابوجعفر دوم 
موسی در ری و قم و حوالی آنجا هستند؛ و سایر فرزندانش    موسی مبرقع. فرزندانو    هادی 

 2.« هستند امامه و فاطمه  حسن، حكیمه، 

ها  ها مراجعه کنیم خواهیم دید که آنحالشده در شرح های نوشته اگر به کتاب   هعالوبه 
 اند.ثبت کرده و بر این مطلب اشكالی نگرفته  فرزندان امام جواد  جزونیز حكیمه را 

محمد  : موسی بن  الرواة« گفته است: »حكیمه دختر محمد بن علی  جامعاردبیلی در »
  اسم   این  کهـ   بن قاسم بن حمزة بن جعفر روایت کرده است: حكیمه دختر محمد بن علی

ـ به من خبر  آمده   «انددیده  را     حضرت  آن  که  کسانی  نام   باب »  دراست که    پدرش   عمۀ
را    کند که وی گفته است: رضااز حكیمه دختر موسی روایت می  حجرش داد. محمد بن  

 3« .کننداو سؤال میآیند و از دیدم که جنیان می  ایدر دروازه 

 « گفته است: الرجالیهالعلوم در »فوائد د بحر سی

ثانی ابوجعفر  امام  دختر  هم   »حكیمه  دختر  که  حكیمه  پدرش  عمۀ  نام 
  است، و او کسی است که هنگام تولد حجت قائم  ابوالحسن موسی بن جعفر

اش هنگام ولدت ابوجعفر محمد بن  که حكیمه عمه   همان گونه  ؛ حاضر بوده است
حضور داشت. پس حكیمه )با کاف( در دو جا آمده است. اما حلیمه    علی جواد  

( بوده است. سروی در مناقب گفته است:  سنتاهلاشتباهات عامه )  )با لم( از جمله 
وضع حمل خیزران    هنگامگفته است:    حكیمه دختر ابوالحسن موسی بن جعفر  

ابوجعفر رضا   مادر  امام  فرارسید  فرمود:    که  من  به  و  فراخواند  »ای  مرا 

 
 . 44، ص1ج  ،دایرة المعارف امام جواد  .1
 .45، ص1ج ،المام الجواددایرة المعارف به نقل از ، 169ص، 3ج ،ینابیع المودة .2
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و   شوید.« داخل خانه حكیمه! هنگام وضع حمل وی حاضر باش و تنها تو و قابله به 
چراغی برای ما نهاد و در را پشت سر ما قفل کرد. وقتی زمان زایمان فرارسید نور  

شدن چراغ  در برابرش طشتی بود. من از خاموش  در حالی که  ، چراغ بسیار کم شد
بر او پوشش    در حالی کهدر طشت قرار دارد    ناراحت بودم که ناگاه دیدم ابوجعفر

که خانه را روشن کرده  تابید؛ طوری  می آن نور  نازکی همانند یک پیراهن بود که از  
بود و ما توانستیم ببینیم. من او را برداشتم و در دامن خود گرفتم و آن پوشش از وی  

آمد، در را گشود و او را از ما گرفت و در گهواره نهاد و به من    جدا شد. امام رضا
ی روز سوم رسید  حكیمه گفت: وقت   .«باشاش  گهواره  »ای حكیمه! مراقبفرمود:  

سپس به راست و بعد به چپ خود نگاهی کرد و سپس    ؛نگاهش را به آسمان انداخت 
الله.«فرمود:   رسول  محمدًا  ان  اشهد  و  الله  ال  اله  ل  ان  جا    »اشهد  از  هراسان 

رسیدم و به ایشان عرض کردم که چیز عجیبی    الحسنو به حضور ابا   خاستم بر 
»ای  و به ایشان ماجرا را خبر دادم. فرمود:    چیزی؟« »چهاز این نوزاد شنیدم. فرمود:  

 تر از آنچه شنیدی وجود دارد.« حكیمه! چیزهای عجیب 

مجلسی عالمه  مزار   و  ـ در  شریف  قبۀ  در  است:  گفته  قبۀ  البحار  یعنی 
منسوب  عسكریین  است  قبری  رضیه:    ـ  تقیۀ  فاضلۀ  عالمۀ  کریمۀ  نجیبۀ  به 

ابوحكی نمی  جعفر جوادمه دختر  نمی . من  زیارت وی  به  با    ؛پردازندفهمم چرا 
دار  امامان و امانت نزدیكاِن  اینكه فضل و جاللتش آشكار است و اینكه او از    وجود

اشت  نزد او بود و وقتی آن حضرت متولد شد او حضور د  راز آنان بود. مادر قائم 
دید و پس از وفات امام  همیشه او را می   محمد عسكریحیات ابوو در دوران  

های آن حضرت بود. پس زیارتش به هر نحو که  نیز از سفیران و باب  عسكری
باشد سزاوار او  و شأن  مناسب فضیلت  و  کند  زبان جاری  بر  و   خداوند  بود  خواهد 

 مقامش را شریف بدارد. دهنده است. پایان سخن وی؛ خداوند خداوند توفیق 

همان  عنها(  الله)رضی     گویم: نپرداختن به زیارت حكیمه دختر امام جوادمی
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تر آنكه بسیاری افراد  المفضال« اشاره کرده عجیب است. و عجیب که »الخال   طور 
کتاب ـ سایر  و  ارشاد  در  مفید  شیخ  سیره مثل  و  تاریخ  نسب  های  میان  و  در  را  او  ـ 

جواد  امام  جواد  فرزندان  امام  دختران  آنان  از  برخی  حتی  و  نكرده  را    ذکر 
 اند.دیگری برشمرده اشخاص 

ند از علی فرزندش که امام  ا عبارت   جعفر جوادد: فرزندان ابوگویمی  دمفی
ن نكرده  ؛ و فرزند دیگری جز همین افراد بیاامامهپس از او بود و موسی و فاطمه و  

 است.

اعالم  در  او  طبرسی  پسران  گوید:  ـ   اندعبارت الوری  علی  و  اماماز:  موسی.  و  ـ 
شود: فاطمه و امامه دو دخترش  کلثوم. و گفته میجه و امدخترانش: حكیمه و خدی

 هستند و دختر دیگری نداشته است.

گوید: و فرزندانش: علی امام، و موسی و حكیمه و خدیجه و    سروی در المناقب 
کلثوم هستند. گوید: ابوعبدالله حارثی گفته است: دخترانش فقط فاطمه و امامه  ام

 1«.اندبوده 

 سید خویی در معجم رجال الحدیث گفته است: 

: محمد بن یعقوب با سند از موسی    حكیمه دختر محمد بن علی   15662»
چنین روایت کرد و گفت:      سم بن حمزة بن موسی بن جعفربن محمد بن قا

ـ به  است  الزمان(که عمۀ پدر وی )یعنی صاحبـ     حكیمه دختر محمد پسر علی 
، باب  1ج ،ما خبر داد و گفت که او را در شب ولدت و پس از آن دیده است. )کافی

صدوق )قدس  (؛ و شیخ 3، ح 77اند، صرا دیده  بردن کسانی که آن حضرتنام 
بوده     و اینكه حكیمه متولی امر نرجس مادر امام سره( قصۀ ولدت حجت 

روایت      ، آنچه دربارۀ میالد قائم42، باب2ج  ،الدینرا بیان کرده است. )کمال 
 

 .315، ص2ج ،فوائد الرجالیه .1
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 1« . شده است(... 

 شیخ تستری گوید: 

گفته است: در قبۀ    البحاراست. گوید: در مزار   جعفر ثانی مه دختر ابو»حكی
نمی     عسكری و  او  به  منسوب  است  سخن  قبری  زیارتش  دربارۀ  چرا  فهم 

از خاصگان آنان  ؛اندنگفته  او  بود و      بوده است، مادر قائم    بااینكه  او  نزد 
امام   زندگی  زمان  در  و  داشت  حضور  قائم  مادر  حمل  وضع  هنگام  حكیمه 

 دید. را پیوسته می قائم  عسكری

فرزندان    میاندر ـ  مثل شیخ مفید و دیگرانتر آنكه بسیاری ـ : عجیب گوید وحید  
اند از  عبارت   مفید گوید: فرزندان جواد  .اندبه ایشان نپرداخته  حضرت جواد

 ، موسی، فاطمه و امامه.علی

 کلثوم. جه و امدخترانش حكیمه، خدی طبرسی گفته است: پسرانش علی و موسی، و 

 اند. اند: دخترانش فقط فاطمه و امامه بودهو حائری گفته  غضائری  ابوعبدالله

گویم: »المصنف« سخن طبرسی را مبنی بر نیامدن حكیمه در میان فرزندان  می
اینكه حكیمه در آنچه نقل شد گفته شده    با وجود؛  نقل کرده است  امام جواد

غضائری و    : »ابوعبداللهی که این سخن و  شاید تحریف شده باشد، همچنان   .است
  نیز تحریف شده است. ظاهراً   « بودند  اند دخترانش فقط فاطمه و امامهته حائری گف

حارث گوید: دخترانش فقط فاطمه و امامه بوده    بوده است: ابوعبداللهاصل چنین  
ـ  استاست  طبرسی  کالم  این  دخترانشکه  است:  گفته  خودش  سپس  و    ـ 

ول کرده که او گفته است:  قد نقل کلثوم هستند. سپس از مفی جه و ام حكیمه، خدی
 اند.دخترانش فقط فاطمه و امامه بوده

 
 . 214، ص24ج ،معجم رجال حدیث .1
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اند و مسعودی در کتاب »اثبات«  هرحال طبرسی و مناقب، حكیمه را بیان کرده به 
توسط    شدن حجت]طوسی[ در »غیبت« متولد   شیخ و صدوق در »اکمال« و  

کرده روایت  را  کافی  حكیمه  و  است:  اند؛  کرده  روایت  آن  که    یکسان  بردننام نیز 
از   ،فرزند محمد بن القاسم فرزند حمزه فرزند کاظم   ی از موس ،اندیده را د حضرت

  یدهرا در شب ولدت و پس از آن د  پدرش که آن حضرت    ۀعم  یدختر تق  یمهحك 
 1است.«

سیده حكیمه، توضیح دادیم که او از زنان صالح    وثاقت بودن به عدم  اما در خصوص معتقد 
المعجزات تقدیم شد. این عالوه بر آن است که  بوده است؛ همان گونه که در روایت عیون

ـ علمای رجال بر عدم وثاقت او صراحتی نداشته    وی   توثیق ـ و حتی  که این نیز گفته شد اند 
 .شودمی  دیده هاآن  توسط

 گوید: شیخ مجلسی می

  ـ قبری است منسوب به نجیبۀ کریمۀیعنی قبۀ عسكریین قبۀ شریف ـ در  »
تقیۀ ابو  عالمۀ فاضلۀ  به  . من نمیجعفر جوادرضیه، "حكیمه" دختر  فهمم چرا 

نمی  از    با وجود  ؛ پردازندزیارت وی  او  اینكه  و  است  آشكار  و جاللتش  اینكه فضل 
نزد او بود و وقتی آن حضرت   دار راز آنان بود. مادر قائم خاصگان امامان و امانت

در   و  داشت  او حضور  شد  ابومتولد  حیات  عسكری طول  را    محمد  او  همیشه 
های آن حضرت بود.  نیز از سفیران و باب    دید و پس از وفات امام عسكریمی

پس زیارتش به هر نحو که خداوند بر زبان جاری کند و مناسب فضیلت و شأن او  
 2« .خواهد بودباشد سزاوار 

ست کوتاه بیاییم باز هم به  به عدم وثاقت او  دلیل پرهیز از جدل با کسی که معتقداگر به 

 
 . 238، ص12ج ،فرهنگ رجال .1
 . 79، ص99ج  ،بحارالنوار .2
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برسیم  ای که مینتیجه  به آن  امام مهدی ـ خواهیم  اثبات ولدت  وارد  ـ خدشه یعنی  ای 
اند  وارد شده    که گفته شد اخباری که در ولدت امام مهدی   طورهمان نخواهد شد؛ زیرا  

متكی   ـاندآلبانی و دیگر اهل فن گفته  که  طورهمان  خبر متواتر ـ  بودنمتواتر هستند و حجت 
چه در  ـ . حجیت تواتر  نیستها نیز  بر وثاقت راویانش نیست و حتی منوط به عدالت و فسق آن

 . استتواتر متن خبرها یا مضمونشان   بر اساستنها  ـتواتر لفظی و چه تواتر معنوی 

معتقد  امام مهدی بنابراین  ثبوت ولدت  به عدم  بهانۀ وجود   شدن    نداشتن سیدهبه 
یا عدم وثاقت وی پذیرفتن خبر متواتر به آن    ،صالحه حكیمه  مخالف قواعدی است که در 

 شود.  اعتماد می 

 ُْنف
 
ْتها أ ن  یق  ُدوا ِبها و  اْست  ح  ُة اْلُمْفِسدین  و  ج  اْنُظْر کیف  کان  عاِقب  ا ف  )و    1ُسُهْم ُظْلمًا و  ُعُلوًّ

ـ با آنكه در دل  ـ آن را انكار کردند. پس ببین  ر باز روی ظلم و تك هایشان به آن یقین داشت 
 فرجام فسادگران چگونه بود(. 

 اند را دیده     گواهی کسانی غیر از سیده حکیمه که او   . 2

اند که تعدادی از مردم به دیدن امام محمد بن الحسن  و دیگران روایت کرده  شیخ صدوق 
 اند. برخی از این روایات: گواهی داده   مهدی

و احمد بن محمد بن یحیی عطار )خدا از آن دو راضی باشد(   محمد بن علی ماجیلویه .1
ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن   از  از حسین بن علی نیشابوری  از محمد بن یحیی عطار 

 از سیاری به ما خبر داد و گفت: نسیم و ماریه مرا خبر دادند و گفتند:  موسی بن جعفر  
زانوانش به حالت رکوع، دو انگشت  روی    که   شد از مادرش متولد    در حالی   الزمانصاحب

را  سبابه  بود  سویبه اش  کرده  بلند  عطسه ؛  آسمان  فرمود:  سپس  و  زد  رب  ای  »الحمدلله 
بیتش. ستمگران گمان کردند حجت خدا نابود  العالمین و سالم و صلوات خدا بر محمد و اهل

 
 . 14نمل،  .1
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 .«شدبرطرف می  تردید وشکداد شده است. اگر به ما اجازۀ سخن می

به من چنین گفت: وقتی    خادم ابومحمد  ، ابراهیم بن محمد بن عبدالله گوید: نسیم 
»خداوند تو را  به من فرمود:    ،به حضورش رفتم   الزمانیک شب پس از ولدت صاحب 

»آیا دربارۀ  به من فرمود:   نسیم گفت: با این سخن خوشحال شدم. ایشان  رحمت کند.«
»عطسه،  . فرمود:  [ای مولی من ]رض کردم: بفرمایید  ع  کردن به تو بشارتی ندهم؟«عطسه

 1« .سه روز امان از مرگ است

به من  محمد بن علی ماجیلویه    .2 با ما خبر داد و گفت: محمد بن یحیی عطار 
و وقتی    ، هدیه کرده بود    محمد ه به ابوخیزرانی از کنیز خود ک  ابوعلیچنین خبر داد: از  
امام را تصاحب کرد از دست وی فرار کرده، به نزدش آمد و با او ازدواج کرد.  جعفر کذاب خانۀ  

حضور داشت. اسم مادر    ابوعلی گوید: »آن کنیز به من چنین خبر داد که در ولدت سید 
اش خواهد آمد. به او خبر داده بود که چه بر سر خانواده  صیقل است و ابومحمد   سید 

  را   ده بود که از خداوند عزوجل بخواهد که لقای پروردگارش درخواست کر   او نیز از امام 
ابومحمد دهد  قرار]حوادث[    آن  از  پیش او در زندگانی   .    بر قبرش لوحی یافت و  وفات 

 محمد است. است که روی آن نوشته است: این قبر ام 

  فروزان نوری متولد شد   آورد وقتی سید ابوعلی گوید: از این کنیز شنیدم که به یاد می 
و به افق آسمان رسید. پرندگانی سفید دیده بود که از آسمان فرود    شد  ساطع   او  از  که  دیده
کشیدند و سپس پرواز  های بدنش میهای خود را بر سر و رو و دیگر قسمت آمدند و بال می
ابومحمد کردندمی به  را  این   .    :فرمود سپس  و  خندید  حضرت  آن  دادیم.  ها  »آنخبر 

تند که برای تبرک به این فرزند نازل شدند و وقتی او خروج کند انصارش خواهند  فرشتگانی هس
 2بود.« 
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از عبدالله بن جعفر حمیری از محمد بن احمد علوی  محمد بن موسی بن متوکل    .3
را محمد  فرزندی زاده شد که نامش    غانم خادم به ما خبر داد و گفت: »برای ابومحمد از ابو 

»این پس از من صاحب شما و  گذاشت. او را در روز سوم به اصحابش نشان داد و فرمود:  
وقتی    خواهند بود.به انتظارش    هاجانشین من بر شما خواهد بود. او همان قائم است که چشم 

 1کند و آن را با قسط و عدل پر خواهد کرد.«زمین با جور و ستم پر شود خروج می

گوید: محمد بن الحسن کرخی به من چنین خبر    ذن  ؤبن فرج م  علی بن حسن  .4
را دیدم. ولدت    الزمانگفت: »صاحب شنیدم که می   ماـیكی از یاران  ـ هارون  ابوداد: از  

 2« .بود256سال  ، او روز جمعه

عطار از حسین بن علی   ی اگفته است: محمد بن یحی  محمد بن علی ماجیلویه   .5
  م الفتح چنین گفت: »روزی نزدحمزة بن ابو نیشابوری به ما خبر داد و گفت: حسن بن منذر از  

زاده شد و امر    ابومحمدآمد و به من گفت: بشارت باد. دیشب در این خانه فرزندی برای  
 3« .اش جعفر استکنیه فرمود. گفتم: اسمش چیست؟ گفت: محمد نامیده شد و    به کتمانش

السالم« از از حسن بن علی بن زکریا در »مدینة محمد بن ابراهیم بن اسحاق    .6
محمد بن خلیالن به ما خبر داد و گفت: پدرم از پدرش از جدش از غیاث بن اسید   عبدالله ابو

و    ،در روز جمعه متولد شد و مادرش ریحانه است  به من خبر داد و گفت: »خلف مهدی 
حمل به او داده شده است. ولدت  وضع   سببسوسن. لقب صقیل به   نرجس، صقیل وگویند 

بوده است. وکیلش عثمان بن سعید بود. وقتی عثمان از    256در هشتم شعبان سال    او
جعفر به ابوالقاسم حسین بن  رد. ابوجعفر محمد بن عثمان وصیت کا رفت به فرزندش ابودنی

وصیت کرد. گوید:    الحسن علی بن محمد سمری ابو روح وصیت کرد و ابوالقاسم به  
وقتی سمری در حال وفات بود از او خواسته شد تا وصیت کند. گفت: خداوند امری دارد که  
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 1« شد.واقع وی  به انجامش خواهد رساند. غیبت کامل غیبتی است که بعد از وفات 

طالقانی  مح  .7 اسحاق  بن  ابراهیم  بن  در  مد  زکریا  بن  علی  بن  حسن  از 
عبدالله محمد بن خلیالن به ما خبر داد و گفت: پدرم از پدرش از جدش  ابوالسالم« از  نة »مدی

روحه( را دیدم  اللهاز غیاث بن اسید به من خبر داد و گفت: »محمد بن عثمان عمری )قدس 
زاده شد نوری از بالی سرش به اطراف آسمان ساطع    گفت: وقتی خلف مهدی که می

در حالی  سرش را بلند کرد   و  پروردگار بلند مرتبه را سجده نمود  و  شد. با صورت بر زمین افتاد
ِهد  اللهُ أ )گفت:  می  که هُ   ش  نَّ

 
وُلوا اْلِعْلِم قاِئمًا ِباْلِقْسِط ل ِإله    أ

ُ
الِئكُة و  أ ِإلَّ ُهو    ل ِإله  ِإلَّ ُهو  و  اْلم 

كیُم،   زیُز اْلح  ین    ِإنَّ اْلع  ِه   ِعند    الِدّ ُم   اللَّ ْسال    ؛ )خداوند گواهی داد که هیچ معبودی جز او نیست (  اْْلِ
همچنین مالئكه و دارندگان علم. قائم به قسط است. هیچ معبودی جز او نیست. او عزیز  

ید: ولدت وی در روز جمعه  گو « راستی که دین از نظر خدا تنها اسالم است(.حكیم است. به 
 2.« بود

 توسط ایشان   نايب گرفنت نواب چهارگانه در دوران غيبت صغری   . 3

دو غیبت دارد. روایات    بیت اهل   ین امام ازدر روایات صحیح گفته شده است که دوازدهم 
و من تنها دو روایت را بیان خواهم کرد که شیخ نعمانی در کتاب غیبت  ند  در این زمینه بسیار 

خصوص فراوان و مشهور و حتی متواتر هستند طوری    این   روایت کرده است؛ وگرنه روایات در 
 کند.ویقین حاصل می ها قطع شدن این روایتکه انسان به صادر 

احمد بن محمد بن سعید بن عقده گفت: علی بن حسین تیملی از عمر بن عثمان از    .1
  حسن بن محبوب از اسحاق بن عمار صیرفی به ما خبر داد و گفت: شنیدم امام صادق 

»قائم دو غیبت دارد: یكی طولنی است و دیگری کوتاه. در اولی مكانش را فقط  فرمود:  می
می خاصش  دیشیعیان  در  و  نمی دانند  کسی  را  مكانش  بستگاِن مگر  داند  گری  از    خواّص 
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 1.«آیین اوهم

نجران از  الرحمن بن ابی احمد بن محمد بن سعید گفته است: علی بن حسن از عبد   .2
علی بن مهزیار از حماد بن عیسی از ابراهیم بن عمر یمانی به ما خبر داد و گفت: شنیدم امام  

امر دو فرمود:  می   صادق  این  »قائم در  فرمود:  و شنیدم که می   غیبت دارد.«  »صاحب 
 2،3« .اش نیستکند که بیعت کسی بر عهده حالی قیام می

 فرماید: می یمانی  احمدالحسنسید 

امام مهدی   خصوص  در» ایشان  زندگانی  تقریبًا  ،  غیبت،  از  با    سال  پنج پیش  را 
شعبان    15روایات در روز  طبق برخی    ایشان  .گذراند  امام حسن عسكریش  پدر 

شد255سال   متولد  او    ق  غیبت  امامتش  با  و  روز  روز  اولین  گردید؛  ربیعآغاز    ول ال نهم 

 
 . 175ص ،محمد بن ابراهیم نعمانی، غیبت .1
 . 175ص ،محمد بن ابراهیم نعمانی، غیبت .2
گفته   هاکه در آنـ  احادیث  »این  گوید:میند  نکیرا یاد م  که دو غیبت امام  یاحادیثبیان  پس از    یشیخ نعمان  .3

و برهان  روشن  را    ئمهند. خداوند سخن اا صحیحاز نظر ما  هستند که بحمدالله    یاحادیث   ـشده قائم دو غیبت دارد
از اشخاص و افراد ـاست که در آن، سفیران    یآشكار فرموده است. غیبت اول غیبت   هاشان را در آنبودنراست درستی و  

امامـ  برجستۀ حاضر مردم،    بین  آشكار هستندمنصوب  و  و حكمت  یهای پیچیدگ   .و  پاسخ  یهاعلم  و    سخت 
که روزگارش تمام و بود کوتاه  ی. این دوره، غیبت رسیدمیها به مردم توسط آن شد ی مپرسیده که  یمعضالت و مشكالت

  یخواهد و تدبیر یکه خداوند متعال م  یامر   یهاکه سفرا و واسطهغیبتی است  شده است. غیبت دوم    ی مدتش سپر 
ای کسی که این  بر  یساز غربال و خالص ،امتحان ی، تا جداساز اند  برداشته شدهدر آن اندازد به جریان میکه در خلق 

ر  اْلُمْؤِمنین  :  فرمایدمی   طور که خداوند عزوجلهمان   ؛شودواقع  کند  امر را ادعا می ذ  لی   ما کان  اللُه ِلی  ْیِه    ع  ل  ْنُتْم ع 
 
ما أ

ْیب ی اْلغ  ل  ُكْم ع  ِب و  ما کان  اللُه ِلُیْطِلع  یِّ بیث  ِمن  الطَّ میز  اْلخ  ی ی  تَّ [ که خدا بر آن نیست که مؤمنان را به این ]حالی) ح 
پا  از  را  پلید  آنكه  تا  واگذارد،  هستید،  آن  بر  نی  کشما  آن  بر  خدا  و  کند.  گرداندجدا  گاه  آ غیب  از  را  شما  که   .(ست 

دهد  قرار   یقدمان بر حق و از کساناست که فراسیده است. خداوند ما را در آن از ثابت دورانی  ( و این  179  ،عمران)آل
سخنمان که »او دو غیبت دارد«. در پایان از خداوند    یروند. این است معنایبیرون نم]از دین[  که در غربال فتنه  

برگزیدگان   از جملهخود و برگزیدۀ   انپیرو از شماِر گرداند و ما را در خیر خود و  کخواهیم که فرج دوستانش را نزدییم
 «.ان استاحسان و جواد منّ  ّی او ولکه ؛ گزیندبرمیاش و خلیفه یول ییار  یا که بر  ی قرار دهدو از کسانرضایتش مورد

 ( 178 ص ،ینعمان تغیب)
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 . ق260

برخی  مگر دید کسی از ولدتش اطالع نداشت و کسی او را نمی سال پنجاین مدت در 
لدش  از بدو تو   حضرتبنابراین آن  ؛  ترکمتر یا بیش  ،شاید چهل نفر؛  شیعیان مخلصاز  
جور و  پیشوایان    کهرو بود  آناز  ،این  از مردم پنهان بود، واش  زندگانیمحافظت از  جهت  به

ـ چشم به راه ولدتش بودند تا کار را بر او یكسره ها بادکه لعنت خدا بر آنـ گمراهی عباسی
انتظار   چشمـ  که خداوند لعنتش کندـکه فرعون    طورهمان    و او را به قتل برسانند؛  کنند

پس از اینكه  رومی به همان صورتی که حاکم  به قتل برساند؛بود تا او را  ولدت موسی
ولدت   خواهان    عیسیاز  شد  گاه  بودکشتن  آ آنوی  می.  با  ها  را  خدا  نور  خواستند 

متعّفن  دهان کنندهای  خاموش  اینكه  اباولی خداوند    ؛خود  از  جز  کامل  دارد  را  خود  نور 
اسالمی    امتهایی که بر  ، پیشوایان گمراهی و طاغوتناعباسی  ،ی اگر امویانحت  ،گرداند 

 کنند خوش نداشته باشند!حكومت می

در    که در احادیث بسیاری از پیامبرهمین بس    این امامعظمت جایگاه  از    و
  خواند و نماز می  پشت سر او  عیسیکه  شیعه آمده است  و    سنتاهلهای  کتاب

 1« .او خواهد بودیكی از وزیران 

چهار نایب داشت.    صغریدر دوران غیبت    امامی آن حضرتطبق اجماع شیعۀ دوازده 
وجود سفیر   با  افراد  اینكه  این  بلندی    تنهاییبهبودن  و  وثاقت  فضیلت،  بزرگی،  اثبات  برای 

را یادآور خواهیم شد. این افراد به    حال و توثیقشانای از شرح گوشه   کند،کفایت میمقامشان  
 از:  اندعبارت ترتیب 

بن سعید عمری:اول عثمان  ّمان    ومر ع  و اب  یو   ۀ کنی  :  بود  )روغن س  او  فروش(  به    ّیاتز »و 
ائمه    یتاز رضا   . داشت  یمعظ   یگاهیالقدر بود و نزد ائمه جا   یل. او جلشدی گفته م  یز ن  «یاسد 

ّمان«  کردندیبه او اعتماد م  خودشانطرف  از  وکالت    ی ها برا برخوردار بود و آن  . به او »س 
ن( به   تجارت از    ی و   یرا ز   شد؛ی گفته م م    کرد؛یکار خود استفاده م  یبرا   ی عنوان پوششروغن )س 

 
 در ادیان الهی. مبحث مهدی، 2ج ،گوسالهکتاب  .1
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ش   یو   چراکه از  را  م  یعیان مسائل  ائمه   کردیمنتقل  به  نامه   رساند یم  و  و  ی هاو    پاسخ 
را    دیگر   چیزهای خود و  های  نامه   یعیان. شرساندی ها مبه آن    از امامانشان نیز  را    یهاتتوج

طر  سع  یق از  بن  م  ید عثمان  ن  کردندیارسال  او  تق  جهتبه   یز و  و  داخل  آن  یه،ترس  را  ها 
  ی عسكر   ی،امام هاد   یل. او وک بردیم    محمد ابا   یو برا   کردی م  یروغن مخف  یهامشک

بود.   داررا عهده   یعیانشان ش موالی  هایائمه و پایگاه   ین بود و نقش واسطۀ ب   ی و امام مهد 
در  او  و    است  ـبغدادالسالم ـ ینة مد   یگفته در سمت غرب  یطوس  یخکه ش  همان گونه   یشانقبر ا 

  ی برا وی  . مدت سفارت  شودی م  یارت بغداد« ز   ۀ معروف به »درب جبل  ی مكان  ی در ابتدا   یدانیم
 1. کردوفات  ق266 یخبود و در تار  سال  پنج  ی امام مهد 

 شیخ طوسی نیز گفته است:  

ّیات نیز گفته  عمرو سّمان خوانده میابو »عثمان بن سعید عمری، با کنیۀ   شد و به وی ز 
 2.« ایشان بودکامل  معتمد و  سالگی خادم آن حضرتشود. وی از یازدهمی

 گوید: و نیز می

اش  شود و کنیهفروش(، سّمان نیز خوانده میروغن»عثمان بن سعید عمرِی زّیات )
 3« .بوده است  القدر و وکیل امامعمرو است. وی ثقۀ جلیلابو

 گوید: همچنین می 

عمرو است. هر  ابوجعفر و کنیۀ پدرش  ابو اش  »محمد بن عثمان بن سعید عمری کنیه
 4.« طایفۀ ما منزلت بزرگی دارند بودند و نزد  الزماندو وکالی صاحب

  ی منزلت  ی ا پس از پدرش دار   ی و   ؛ جعفرابا  ۀ یبا کن   دوم: محمد بن عثمان بن سعید عمری:

 
 . کنیدو پس از آن مراجعه  353ص  یطوس یبتبه غ .1
 . 5741شماره  389 ص ،یرجال طوس .2
 . 5877شماره  401 ص ،یرجال طوس .3
 . 6351شماره  447 ص ،یرجال طوس .4
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  یم تسل  یعمر   یخ تا آنجا که پس از پدرش سفارت به ش   ؛بود  ی امام مهد در نظر  قدر  گران
.  جانشین وی شد از سوی امام مهدی  شدهبا توجه به توقیع »تعزیت و تولیت« صادر شد و  

مادرشان    دو قبر مبارکش نز کرد  فوت    ق 305بود و در سال    سال  پنج حدود    یشان مدت سفارت ا 
 1. اش در آنجا بودکه خانه  یدر مكان است؛ کوفه ۀدرواز  یابان در خ

 گوید:  شیخ طوسی نیز می 

عمرو است. هر  ابوپدرش    جعفر و کنیۀابو اش  »محمد بن عثمان بن سعید عمری کنیه
 2.« بودند و نزد طایفۀ ما منزلت بزرگی دارند  الزماندو وکالی صاحب

کند: »محمد بن عبدالله و محمد بن یحیی هر دو از  شیخ کلینی با سند صحیح روایت می
در حضور احمد   عمروابو کنند که وی گفت: من و شیخ عبدالله بن جعفر حمیری نقل می

م. احمد بن اسحاق به من اشاره کرد که از جانشین سؤال کنیم. به او گفتم:  بن اسحاق بودی 
خواهم از چیزی سؤال کنم که در آن شكی ندارم؛ زیرا اعتقادم و دینم این  عمرو، می ابوای  

شود مگر چهل روز پیش از قیامت. چون چنین شود حجت  زمین خالی از حجت نمیاست که  
و کسی که پیش از آن ایمان نیاورده یا در ایمانش خیری به   شود برداشته و باب توبه بسته می

خلق   بدترین  کسانی  چنین  داشت.  نخواهد  حالش  به  سودی  ایمانش  باشد،  نیاورده  دست 
؛ ولی دوست دارم  شودمی  برپا  خاطرشانبه   قیامت اند که  خداوند عزوجل هستند و آنان کسانی

از پروردگار بزرگوارش سؤال کرد که چگونه مردگان را زنده    افزون شود که ابراهیم   یقینم
دارمکندمی ایمان  کرد  نداری؟ عرض  ایمان  آیا  فرمود  قلبم مطمئن  اما می  ؛.  .  شودخواهم 

کسی به من خبر داد که از او سؤال کردم: با چه   الحسنابو ابوعلی احمد بن اسحاق از  
از چه تعامل داشته باشم ی برگیرم و سخن چه ا  بپذیرم؟ و حضرتکسی  را  به وی    کسی 

ام و هرچه از  »عمری معتمد من است و هرچه از طرف من به تو برساند من رسانده فرمود:  
و از او اطاعت کن؛ زیرا او ثقه و امین  به او گوش بسپار  ام. پس  طرف من به تو بگوید من گفته 

 
 . کنیدمراجعه  366ص   یطوس یبتبه غ .1
 . 6351، شماره 447ص ،یرجال طوس .2
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دا است.«   به من خبر  ابوعلی  ابامحمد همچنین  از  که  ایشان    د  و  پرسید  چنین چیزی 
ام »عمری و پسرش معتمد من هستند و هرچه از طرف من به تو برسانند من رسانده فرمود:  

ها اطاعت کن  ها گوش بسپار و از آنام. پس به آن و هرچه از طرف من به تو بگویند من گفته 
عمرو به  ابو این سخن دو امام گذشته دربارۀ توست. گوید:    که این دو ثقه و امین هستند.«

خواهی بپرس. من به او گفتم: آیا تو با چشم  سجده افتاد و گریست و سپس گفت: آنچه می 
ای؟ فرمود: آری به خدا، و گردنش چنین است  را دیده   خود جانشین امام حسن عسكری 

گر مانده است. فرمود: آن را هم بپرس.  و با دست خود اشاره کردـ. به او گفتم یک پرسش دیـ
گویم.  حرام است که از آن بپرسید و این را هم از طرف خودم نمی گفتم: نامش؟ فرمود: بر شما  

  سلطان   برای  زیرا گویم؛  من حق ندارم چیزی را حالل یا حرام کنم. تنها از طرف ایشان می
  هم  را   میراثش   و   نداشت   پسری   و   کرد   وفات   عسكری   حسن  امام   که   است   شده   مسّلم   چنین 

اند  اکنون خانوادۀ آن حضرت آوارهو کسانی که حقی نداشتند آن را گرفتند و هم   کردند  قسمت
ها نامش را  ها برساند. اگر آن ها بشناساند یا چیزی به آن و کسی جرئت ندارد خود را به آن

  درگذرید. کلینی  بترسید و از این موضوع    خدا   از وجوی او خواهند پرداخت.  بدانند به جست 
ـ نیز به من گفت: اباعمرو از احمد  امکه نامش را فراموش کرده گوید: شیخی از اصحاب ما ـ 

 1بن اسحاق همین را پرسید و به او چنین پاسخی داد.« 

و قبر مبارکش    کرد  وفات  ق326  سال  شعبان  در  یو   سوم: ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی:
  شورجه   در  عطاران  بازار  منطقۀ  در  نوبختی  احمد  بن  علی  خانۀ  که  «درب»  ۀمحل  در  نوبختیه  در
  سال   درو    سال بود  21  یبا تقر وی  . مدت سفارت  شودمی   زیارت  استبوده    بغداد  غربی  سمت   به

 2. کرد وفات  ق326

بیان کرده است.    شدۀ امامشیخ طوسی وی را در کتاب غیبت ضمن سفیراِن ستوده 

 
 . 329، ص1ج ،کافی .1
 . و پس از آن ببینید 367ص ،حال وی را در غیبت طوسیشرح .2
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 اشاره کردیم مراجعه کنید. به منبعی که در پاورقی 

 سید خویی در معجم رجال حدیث گفته است: 

  : او یكی از سفیران و نواب خاص امام دوازدهمابوالقاسم  ،ی نوبخت  بن روح   حسین»
کند. شیخ طوسی  مینیاز  او ما را از ُپرگویی دربارۀ مقامش بی بود. شهرت جاللت و عظمت

کتاب در  سره(  ستوده  )قدس  سفیراِن  بیان  در  ذکر  غیبت  هنگام  غیبت  زمان  در  شده 
ـ روح  بن  حسین  از  ابوالقاسم  سند  هبةابوبا  کاتبنصر  محمد  بن  میالله  روایت  که  ـ  کند 

 1« .  وفات کرد... 326در شعبان سال ابوالقاسم حسین بن روح 

 گوید: شیخ علی نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث می

بحر نوبختی ابوالقاسم )سالم خدا بر او(: یكی از نواب چهارگانه ابوبن روح بن  »حسین  
مقام  و امین و شریف و بزرگ  معتمدبود. شیخ جلیل و    صغریها در زمان غیبت  آن  و سومیِن 

محمد بن    جعفرابو.  دتوصیفش کن   ی تر از آن است که چون من منزلت بود و بزرگو بزرگ
 2« . خود کرد...جانشنین   عثمان بن سعید او را به امر مولیمان مهدی )صلوات خدا بر او(

سمری: محمد  بن  علی  و  ابوالحسن  یو   یۀ کن  چهارم:  وفات    بود  از  پس  را  سفارت 
شد. مدت    دارعهده   329شعبان سال    یمۀ تا هنگام وفاتش ن   326ابوالقاسم بن روح در سال  

 3شود.ی م یارتبغداد ز جنب رصافۀ  در منطقۀ بازار  یشانو قبر ا  سال  سهسفارت او 

شده برشمرده است. به منبعی که در  شیخ طوسی در کتاب غیبت او را از سفیران ستوده 
 پاورقی نوشتیم مراجعه کنید. 

 گوید: شیخ نمازی می

سمری محمد  بن  ابوالقاسم  »علی  از  پس  او(  بر  خدا  )صلوات  منتظر  حجت  نایب   :

 
 . 3406، شماره 257، ص6ج ،معجم رجال حدیث .1
 . 4349شماره  129و  128ص، 3ج  ،مستدرکات علم رجال حدیث .2
 . کنیدن مراجعه آو پس از  393ص  یطوس یبتبه غ .3
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اش ابوالحسن بود. وثاقت و  حسین بن روح )خداوند متعال از آن دو راضی باشد( و کنیه
گفتهبزرگی است که  آن  از  او    شود   اش مشهورتر  گردد.  تحریر  است که  آن  از  آشكارتر  و 

 1« . همچون خورشید در میانۀ روز است...

 پایان یافت و غیبت کامل واقع شد.  ت با مرگ علی بن محمد سمری این نوع سفار 

ع  یپاسخ وقا  آن حضرترا مشاهده و از  ، وی  آنان در دوران سفارتشان برای امام
  2اند. نقل کردهرا بسیار 

 
 . 10390، شماره 450ص، 5ج  ،مستدرکات علم رجال حدیث .1
تواند  ی. آیا شخص عاقل مشودیمضمیمه  اند  دیده  یرا در غیبت صغر   که حضرت  یکسانبه  نیز    مسئلهاین    .2

چه مصلحتی از آن  ؟ و داند چطورکسی که خود را فقیه می ؟! استکذب و دروغ بوده سفارت  یهابگوید همۀ داستان 
این حال  شرح  هایاباند و کتشدهبیان    یدقیق  یهاترتیب و تاریخچگونه چنین  است  بوده  ؟ و اگر دروغ  رودانتظار می 

 ؟! اندبیان داشتهرا  مطلب
و فارغ از شبهات مستقل    یعنوان موضوعچهارگانه هستند باید به  که منكر وجود سفیرانآنانی  است که    یها سؤالتاین

 پاسخ دهند. ها ی خودشان به آنپایه و پوچ ذهن یب
و م یاینكه اشكال م در کت  مسئلهگویند  ی کنند  و   ینهایت رسوای  نشده استبیان  ها و جماعت  ی سن   هایب اسفارت 

از عترت و همان نخستین روزها  کنند و از  ی روایت نم    تبیها از اهِل ؛ زیرا دانستیم که آنندارسرا میضعفشان  
خصوص   این  بحث و مناقشه درشود و  یوارد م  هاآن  خودبه  است که    یو این اشكالاند  شدهجدا    جانشینان پیامبر

 عترت هستند یا دیگران.  اینكه جانشینان پیامبر به اثبات گردد بازمی
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 خالصۀ آنچه تقدیم شد 

 . بر ولدت فرزندش محمد بن الحسن مهدی  تصریح امام عسكری  .1

 ی به این مطلب. شناس سنّ گواهی دانشمندان نسب  .2

علمای    .3 برخی  امام    سنتاهلگواهی  به  رسیدنش  و  او  ولدت  به  جماعت  و 
 . عسكری

 . گواهی سیده حكیمه و دیگران به ولدت امام محمد بن الحسن عسكری .4

حضرت   .5 آن  وجود  به  گواهی  که  سفیرانی  سفارشات،    وجود  ایشان  از  و  داده 
ها، توجیهات، دعاها و صلوات، احادیث، روایات و  ت، نصایح، ارشادها، مكتوبات، پاسخ تعلیما

 اند.کلمات مشهور را دریافت کرده 

غیبت    .6 در  را  حضرت  آن  که  کسانی  ـ دهدی   کبری گواهی  تعدادشان  و  نگوییم  اند  اگر 
 رسد. به صدها تن می  ـهزاران

 را تكذیب کند؟!  هااینتواند همۀ آیا شخص عاقل می 

ماند  چیزی جز تشكیک و اعتراِض مبتنی بر اشكال باقی نمی   ، برای شخص منكر  طبیعتاً 
 تواند دلیل را نقض کند. که گفتیم اشكال نمی طورهمان  و 

وی که خواهد آمد و آنچه به هم بافته    ی از به همراه سخنان  تیمیه ابن های  پس همۀ گفته 
پاسخ ادامۀ سخن    به خواست خدا   ، اهد بود. با وجود ایناست قادر به نقض آنچه گفتیم نخو 

  . شودلوحی وی نزد شیوخ سلفی روشن وی را نیز خواهیم داد تا نادانی و ساده
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 آورند ها دلیل می با آن   ی ه برخ ک   ی شبهات 

 اول 

  های »فرقه   ،به سخن نوبختی در کتاب خود   برخی افراد برای انكار ولدت امام مهدی 
 شوند؛ آنجا که وی گفته است: متوسل می  حال امام حسن عسكریشیعه« در شرح 

متولد شد و در سامرا در روز جمعه هشتم    ق232اْلخر سال  »حسن بن علی در ربیع
بود  شده  اش در اتاقی که پدرش در آن دفن  وفات یافت و در خانه  ق 260ل سال  الو ربیع

سال داشت. ابوعیسی پسر    28در آن زمان    ـیعنی امام حسن عسكری  دفن شد. او ـ
وفات کرد   در حالیروز بود. وی   5و ماه  8و  سال 5متوکل بر او نماز گزارد. دوران امامتش 

 1.« که اثری از او دیده و فرزند آشكاری برای وی شناخته نشد 

وفات کرد که اثری از او دیده و فرزند آشكاری برای    در حالیوی  برخی به این گفتۀ او »
را انكار کنند؛ با این    اند تا ولدت امام محمد بن الحسن« متوسل شده وی شناخته نشد

 تصریح کرده است.   ادعا که نوبختی به نبودن فرزند برای امام عسكری

از این عبارت، نفی ولدت امام    تواند کنم چگونه یک شخص منصف میبنده درک نمی 
او نگفته »او صاحب فرزند نبود« بلكه    در حالی که  ؛را نتیجه بگیرد    محمد بن الحسن

این عبارت به آن معنا    «.اثری از او دیده و فرزند آشكاری برای وی شناخته نشد »  است   گفته
عسكری امام  که  زیرا    نیست  است؛  نبوده  فرزند  پیش   طورهمان  صاحب  گفتیم  تکه  ر 

 نیافتن یک چیز، دلیل بر عدم وجودش نخواهد بود. 

نوبختی فرزند مبه  با صفت »آشكارد عالوه  گوید:  کند و میبودن« توصیف می نظرش را 
نشد» شناخته  وی  برای  آشكاری  امام  .فرزند  زیرا  است؛  صحیح  وی  سخن  این  و   »

او فرزندی    ، . آریشده باشدفرزند آشكاری نداشت که برای همۀ مردم شناخته   عسكری
 

 . 105ص ،های شیعهفرقه .1
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با رازداری و کتمان پوشیده شده بود؛      غایب داشت؛ زیرا ولدت امام محمد بن الحسن
این همان نكته به   آن حضرتبرای قتل  عباس  بنی  چراکه ای شدت در تالش بودند و 

را در   به آن اشاره فرموده است؛ آنجا که وجود سنتی از موسی  است که امام صادق
پنهانیتبیین می امام دوازدهم   یعنی  از فرعونفرماید؛  اثر ترس  ایشان در  های  بودن ولدت 

 زمانه. 

ها وتعالی در قائم ما سه خصلت جاری ساخته که این خصلت »... خداوند تبارک فرماید:  می
  در سه تن از فرستادگان نیز جاری بوده است: ولدتش را همچون ولدت موسی مقدر فرمود... 

دست چون فرعون واقف شد که زوال پادشاهی او به ،  د موسی  تول  اما  فرمود:  امام
گاه کردند و گفتند  موسی است دستور داد کاهنان را حاضر کنند و آن ب موسی آ ها وی را از ن س 

داد شكم زنان باردار  اسرائیل است و فرعون پیوسته به کارگزاران خود دستور میوی از بنی 
پاره بنی  را  آنجا که در جست   ؛ کنند  اسرائیل  بیست تا  را  ووجوی موسی حدود  نوزاد  چند هزار 

محافظت و حمایت خدای  شود؛ زیرا او در    اما نتوانست موفق به کشتن موسی   ؛کشت
ها  چنین بودند؛ وقتی دانستند زوال پادشاهی آن عباس نیز این امیه و بنی وتعالی بود. بنی تبارک 

به طمع آنكه بتوانند قائم ما را به قتل  دست قائم ماست ـ به  و پادشاهی امیران و ستمگرانشان
کردن نسلش شمشیر  و نابود   برسانندـ به دشمنی با ما برخاستند و برای قتل آل رسول خدا 

  ، وستمگران آشكار سازد  یناز ا   یكی  ی امر خود را برا   خواهدکشیدند؛ اما خداوند عزوجل نمی 
 1مشرکان را ناخوش آید.«  ، هرچند کندنور خود را کامل  خواهد کهاین نمی جز 

امیرالمؤمنین بیعت هیچ   فرماید: می   امام  کند  قیام  وقتی  ما  بر گردنش  »قائم  کسی 
 2« .نیست و به همین دلیل ولدتش مخفیانه و شخصیتش غایب خواهد بود

آنجا که خواهند    »قائم ما ولدتش بر مردم پنهان خواهد بود؛ تافرماید:  می  امام سجاد

 
 . 354ص ،کمال الدین و تمام النعمة .1
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 1.« بر گردنش نباشد  کسهیچ  یعتب  کندیکه خروج م  هنگامیتا  گفت وی متولد نشده است؛  

ت را  »فرماید:  به عبدالله بن عطا می  امام باقر  ای عبدالله بن عطا! سخنان یاوه، گوش 
عرض کردم: پس صاحب ما کیست؟   «.صاحب شما نیستم  پر کرده است. به خدا سوگند من

 2ماند که او همان صاحبتان است.« کسی بر مردم پوشیده می»دقت کنید ولدت چه فرمود: 

»تا اینكه خداوند عزوجل مردی را برای این امر مبعوث فرماید  فرماید:  می  امام رضا
بش پنهان نیست.«  س   3که ولدت و خاستگاهش پوشیده است اما ن 

عباسی چشم سلطنت  آن حضرتهای  گونه   ؛ بودند  انتظار ولدت  که فرعون    همان 
را زیر نظر داشتند و    بود؛ به همین دلیل زنان امام عسكری   انتظار ولدت موسی چشم

کرد تا از او محافظت کند و در عین  نیز ولدت آن حضرت را کتمان می  امام عسكری  
دان خاص خود خبر داد تا حجت را بر آنان اقامه کرده،  حال ولدت وی را به اصحاب و معتم

آن حضرت را به چهل نفر از اصحاب و افراد خاص    امام بعدی را به آنان بشناساند. امام
ـ  از جمله محمد بن عثمان عمری، معاویة بن حكیم، محمد بن ایوب و دیگرانخود نشان داد ـ 

جانشین من بر شماست. او را اطاعت کنید و  »این امام شما پس از من و  و به آنان فرمود:  
گاه باشید که پس از  که در دیانت   شویدپس از من پراکنده ن های خود هالک خواهید شد. آ

سپس او را پنهان کرد و آشكار نفرمود و این به آن جهت    امروز دیگر هرگز او را نخواهید دید.«
 4کرد.وجوی او کوتاهی و اهمال نمی بود که سلطۀ حاکم از جست 

آنجا که   از نظر سلطان  ابوتا  آنچه  بن سعید عمری تصریح کرده است که  عمرو عثمان 
داشته  بدون اینكه فرزندی    ،وفات کرد  این است که امام حسن عسكری   ، شناخته شده
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 گوید: برای پنهان داشتن و حفظ سالمت وی بود. او می هااین . همۀ باشد

پسری   و  کرد  وفات  عسكری  امام حسن  که  است  شده  مسّلم  چنین  سلطنت  »برای 
اکنون نداشت و میراثش را هم قسمت کردند و کسانی که حقی نداشتند آن را گرفتند و هم

ها  ها بشناساند یا چیزی به آنندارد خود را به آن  جرئتاند و کسی  خانوادۀ آن حضرت آواره
وجوی او خواهند پرداخت. از خدا بپرهیزید و از  دانند به جستها نامش را ببرساند. اگر آن

 1« . این موضوع درگذرید

الحسن    چه بن  اگر محمد  بگویند:  برخی جاهالن  به    بسا  متصل  و  معصوم  امام 
کاری برای چیست؟ آیا خداوند سبحان از حفاظت او ناتوان پس این پنهان  ، آسمان بوده است

 بوده است؟ 

گویم: آیا خداوند سبحان از  دهیم. می اما ما پاسخش را می  ؛ نه استلوحااین سخن ساده 
ِن  ناتوان بود؟ پس چرا مادرش او را در دریا انداخت؟    پیامبر خود موسی محافظت از  

 
أ

لی ُدوٌّ  ع  ُخْذُه 
ْ
یأ اِحِل  ِبالسَّ اْلیمُّ  ْلیْلِقِه  ف  اْلیمِّ  ِفی  ِذفیِه 

ْ
اق ف  اُبوِت  التَّ ِفی  ِذفیِه 

ْ
ُدوٌّ   اق ع  یُت  و   ْلق 

 
أ و   ُه  ل   

ع   ی و  ِلُتْصن  ًة ِمنِّ بَّ ح  یک م  ل  لی   ع  ینی  ع  ای بگذار، سپس در دریایش  )که او را در صندوقچه   2ع 
افكن تا دریا او را به کرانه اندازد، تا دشمن من و دشمن وی، او را برگیرد. و ِمهری از خودم بر  

 (. تو افكندم تا زیر نظر من پرورش یابی

بود آیا چنین کاری به نظرش عقالنی  می   گویندۀ چنین سخنی در زمان موسیاگر  
شده از  پیامبری فرستاده    رسید آیا به اینكه موسی رسید؟ و اگر به نظر او عقالنی نمیمی

 شد؟!ای وارد می سوی خداوند سبحان است خدشه

نه    ،کردفی می بودن را نعالوه اگر به سخن نوبختی نگاهی بیندازیم سخن وی ظاهر به 
یت بوده باشد نداشته  رؤهمه ظاهر و قابل  فرزندی که برای  ولدت را؛ یعنی امام عسكری 

 
 . 329، ص1ج ،کافی .1
 .39 ،طه .2
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 اند.گفته بر آن تصریح کرده ای که روایات پیشاست و این همان نكته 

هم از هرآنچه گفتیم چشم بپوشیم و فرض کنیم نوبختی از وجود فرزندی برای امام  ر باز اگ
 آیا به این معنا خواهد بود که او متولد نشده است؟! ، ودمطلع نب حسن عسكری

تواند گفته شود  نهایت چیزی که می  ،رساند. آری ای را به اثبات نمی چنین نتیجه   طبیعتاً 
واقع  معنای این نخواهد بود که به نشدن برای او به این است که برای او ثابت نشده است و ثابت 

 ولدتی صورت نگرفته باشد. 

 گوید:  د. او مییگوباید دقت کنیم ببینیم نوبختی خودش چه می  نكاتعالوه بر تمامِی این  

ـ یعنی دیگر ـ  هااینکه همۀ    گونهآنگویند  ـ میکه امامیه هستند»فرقۀ دوازده امامی 
  در زمین حجتی از فرزندان حسن بن علی   عزوجلبلكه خداوند    ؛گویند نیستـ میهافرقه
    این همان روش  است دارد و امر خداوند متعال انجام شده است و او وصی پدرش .

و سنت و حسیننخستین  از حسن  امامت پس  قرار     های گذشته است.  برادر  دو  در 
نخواهد بود      گیرد و چنین چیزی جایز نیست و امامت جز در نسل حسن بن علی نمی
آن وقتی تا  تا  است  جریان  در  پیوسته  این  برسد.  پایان  به  خلقت  خداوند    كه  امور  که 

باشد. اگر در زمین دو مرد باشند یكی حجت خواهد بود و  داشته  ومتعال استمرار  سبحان
جا ا بر که امر و نهی خداوند در خلقش پتا وقتی  ،اگر یكی بمیرد دیگری حجت خواهد بود

در  باشد.   امامت  که  نیست  است  جایز  نشده  ثابت  برایش  امامت  که  باشد  کسی  نسل 
وفات کند  که در زمان پدرش   بودن کسی)مقصودش جعفر است( و بندگان پایبند به حجت

  کنندۀ پیش از امام حسن نیستند؛ یعنی همان کسانی که قائل به امامت شخص وفات
فرزندان هستند    یا  نیستعقیدهکه  ] او  صحیح  اصحاب    [شان  عقیدۀ  بود  صحیح  اگر  و 

 بود و امامت محمد فرزند جعفرو مذهبشان صحیح می    اسماعیل فرزند جعفر صادق
  پس از وفات امام صادق  کرد،به آن اعتقاد پیدا میشد و هرکس  نیز ثابت می      بر

 بود.  مذهب حق می

ه در این  نقل شده است؛ سخنی است ک  این سخن که گفتیم، از امام صادق و باقر  
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قّو شود و شكی در صحت روایترد نمیدسته   و  نیكوشدنش  و  بودن سندش  ت اسبابش 
ای خالی شود زمین و  . جایز نیست که زمین خالی از حجت باشد و اگر لحظهوجود ندارد

ها جایز نیست و ما  های تمامی این فرقهکدام از گفته. هیچریزد میفروهرکه بر آن است  
  شده است و این ثابتن و امامتش تسلیم هستیم و به وفاتش اقرار داریم  نسبت به امام پیشی

و اعتراف داریم به اینكه جانشین   دارد نسل خوداز   کنیم که او جانشیِن قائمیو اعتراف می
اش را  که ظهور کند، امرش را آشكار سازد و امر پدران گذشتهاو امام پس از اوست تا وقتی

این کار اذن دهد؛ زیرا امر تنها از آِن خداوند متعال است و هرچه   علنی کند و خداوند به
که    همچنان  ؛نمایدشدن وی امر میکند و هرچه بخواهد برای ظهور و پنهانبخواهد می

بر خلق  فرماید:  می  امیرالمؤمنین تو هرگز زمین را خالی از حجت خودت  »خداوندا، 
حجت و بّینات  یا ترساِن پوشیده یا گمنام، تا  شده استدهی که یا آشكار و شناختهقرار نمی

آمده است؛    چنین است که از اخبار صحیح از امامان گذشته  امر ما این  تو باطل نشود.«
کنند و آثاری   وجو، و بدون ِعلم ُحكمزیرا بندگان مجاز نیستند از امور خداوند متعال جست

را که بر آنان پوشیده است درخواست نمایند و جایز نیست اسم او بیان شود یا از مكانش  
فرما   خودش    او  کهوقتیتا  پرسیده شود،   امر  آن  او  یدبه  ناشناختۀ    ؛ زیرا  ترساِن 

وجو از امر وی بپردازیم؛ بلكه و ما را نسزد که به جست  سبحان است خداوند  ِستر با  مستور 
کردن  است و نه جایز؛ زیرا در آشكار  وجوی آن و درخواستش حرام است، و نه حاللتجس

ولی    ؛برداری از آن، خون او و خون ما مباح خواهد شدآنچه بر ما پوشیده شده است و پرده
خواهد  ها  محافظت از هر دوی اینآن، نگهداری و    بارۀکردن در در پوشاندن و سكوت اختیار

کس دیگری جایز نیست که به رأی و اختیار خودش امامی  نه برای هیچ  بود و نه برای ما و
 1« ند...اختیار ک

و غیبتش      این سخن نوبختی است و روشن است که وی به ولدت امام دوازدهم
؛ به این  کردیماست بر تفسیری که از سخن او »فرزندی آشكار« ارائه    یتأیید و این  اعتقاد دارد  

عسكری  حسن  امام  که  مردم      معنا  عموم  برای  که  است  نداشته  آشكار  فرزندی 

 
 . 116ص ،فرق الشیعه .1
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 مشاهده باشد. قابل 

  حسن امام داشته  اعتقادگوید نوبختی می کهگذاشت  کسی رویتوان چه اسمی می حال
گوست، یا اگر  نیست جز اینكه بگوییم او دروغ ای  چاره   ؟فرزندی نداشته است  عسكری

 داشته باشیم بگوییم امر بر وی مشتبه شده است. ظنحسن

 نشدن است. دوم: وجود اختالف، دلیل بر متولد 

وی اختالف  بارۀ  بشوند که بگویند در     شاید برخی با این بهانه منكر ولدت امام مهدی 
؛ زیرا وجود اختالف دلیلی  بوداش اختالف نمی متولد شده بود درباره]واقعًا[  اگر  و  وجود دارد  

 بر نبودن است. 

شود ولی عاقالن به  اختالف پیدا می امور ست؛ زیرا در بسیاری هاگفته تریِن این از عجیب 
یک    بارۀ فرماید که وجود اختالف در پردازند. حتی قرآن تصریح میها نمی این بهانه به انكار آن

 نای نبودنش نخواهد بود.معچیز به 

سبحان   به  خداوند  کهف  وقتی  اصحاب  یُقوُلون  فرماید:  میپردازد  میقصۀ  ٌة    س  الث  ث 
ٌة و  ثاِمُنُهْم کْلُبهُ  ْبع  یِب و  یُقوُلون  س  ْجمًا ِباْلغ  ٌة ساِدُسُهْم کْلُبُهْم ر  ْمس  ْم  راِبُعُهْم کْلُبُهْم و  یُقوُلون  خ 

ی   بِّ ْل ر 
ُ
ْفِت فیِهْم ِمْنُهْم ق ْست  ال ُتماِر فیِهْم ِإلَّ ِمراًء ظاِهرًا و  ل ت  لیٌل ف 

 
ُمُهْم ِإلَّ ق ِتِهْم ما یْعل  ُم ِبِعدَّ ْعل 

 
  أ

داً  ح 
 
گویند: »پنج تن  ها سگشان بود.« و می)خواهند گفت: »سه تن بودند و چهارمین آن  1أ

گویند: »هفت تن بودند  اندازند و میی می ها سگشان بود.« تیری در تاریك بودند و ششمین آن 
گاهها سگشان بود.« بگو: »پروردگارم به شمارۀ آنو هشتمین آن ها  تر است؛ جز اندکی آنها آ

کس جویا  ها از هیچ شناسند.« پس دربارۀ ایشان جز به ظاهر جدال مكن و دربارۀ آنرا نمی 
 وجود نداشته باشند؟!  هاشود آنها باعث می آیا اختالف در تعداد آن  مشو(.

سبب اختالف در  را به     بینیم برخی وجود امام محمد بن الحسنبه همین صورت می 

 
 . 22، کهف .1



    .............................................................................  123انتشارات انصار امام مهدی

 کنند. ـ نفی میمثل نرجس، صیقل و دیگر اسامیـ اسم مادر پاک و مطهرش 

ها. مثال  شویم و گاهی به اختالف اسم ها معتقد می گاهی ما به تعدد اسم  دهم: پاسخ می
  زهرا سیده  همچنین    ؛است  ها احمد و محمدچند اسم داشت که بارزترین آن   پیامبر 
  آیا این به آن معنا خواهد بود که حسنین  ؛ چندین اسم دارد    فرزند وی نیستند و به این

 مادرشان نیست؟!  ترتیب فاطمه 

ای  ها پدیده نیز وضعیت به همین صورت است و تعدد اسم  دربارۀ مادر امام مهدی 
 شود. ه در تاریخ دیده میاست ک

نه به این معنی که    ،اختالف وجود دارد  اسم مادر امام مهدی   بارۀاگر گفته شود: در 
باشد اسم   دتعد برای یک شخص بوده  این معنی که عده  ؛ها  گویند مادر آن  ای میبلكه به 

 گویند نرجس نیست و صیقل است و... نرجس است و عدۀ دیگر می    حضرت

ها. شخصیت  نه از نوع اختالف در شخصیت   ، هاستین از باب تعدد اسمدهم: ا پاسخ می 
پذیریم وی  های متعددی دارد. اینكه ما می مشخص است اما اسم  مادر پاک آن حضرت 

های  با توجه به اینكه کنیزها اسم   ؛گرداندنداشتن وی را در تاریخ لزم نمی چند اسم دارد وجود 
اسممتعددی داشته  تعدد  و  ارتباطی  های  اند  کنیز  یا  به وجود یک  نداشتن وی  وجود داشتن 

اسم گانه چند   بساچه  ندارد.   به بودن  او  ـ های  و طهارت، عفت،  سبب صفات وی  پاکی  مثل 
 ـ بوده باشد. دامنی و غیره پاک 

 ش است ن توسط عمویش جعفر دلیلی بر نبود  سوم: انکار والدت ایشان  

متولد شده بود    اند که اگر محمد بن الحسن  برخی این شبهه را مطرح کرده، گفته
بود؛ زیرا  نمی   اطالعبیهرگز از آن    و برادر امام حسن عسكری  جعفر پسر امام هادی 

گاه نباشد؟!  ست و وی عموی او  چطور ممكن است عموی کسی از ولدتش آ

تا هنگامی که دلیل برای    ، این سخن چیزی جز عدم تعقل نخواهد بود  دهم: پاسخ می
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تر گفته شد دلیل برای ولدت  که پیش   طورهمان  وجود داشته باشد و    ولدت آن حضرت
 وجود دارند.  ایشان

بودن آن  ، نبی مرسل توسط عمویش  گویم: آیا تنها انكار نبوت پیامبر عالوه بر این، می 
را نفی می نبوت پیامبر تا وقتی   طبیعتاً د؟!  کنحضرت  بر  انكار    که دلیل  اقامه شده است 

اینجا هم دقیقاً عموی آن حضرت نمی  را نفی کند.  همین سخن جریان دارد؛    تواند نبوتش 
انكار جعفر هیچ    ، دلیل وجود دارد   اثبات ولدت امام محمد بن الحسن   ای اینكه وقتی بر 

 ارزش و اعتباری نخواهد داشت. 

پیش عالوبه  اندکی  ما  عسكری ه  امام  که  دانستیم  محمد    تر  فرزندش  ولدت 
است که جعفر    این در حالیرا از همه به جز خواص و معتمدان مخفی کرده بود و    مهدی 

تاریخ وی واضح و روشن است. موضع از  نكته  این  و  نبود  آنان  برابر  گیری از  در  های جعفر 
از امثال جعفر پنهان بوده    دت امام مهدی امامت شناخته شده است و طبیعی است که ول 

 باشد. 

در امامت طمع داشت و ابزارهایی را برای رسیدن به امامت به      جعفر پسر امام هادی 
 خدمت گرفته بود؛ از جمله: 

 ؛ نزد سالطین عباسی  بدگویی از امام عسكری  .1

عسكری  .2 برادرش  منزلت  »ای    درخواست  گفته:  این  با  عباسی؛  معتمد  از 
امیرالمؤمنین! مرتبه و منزلت برادرم حسن را برای من قرار بده. خلیفه گفت: بدان که منزلت  

است و ما در فروپاشاندن و برچیدن   عزوجلبلكه به دست خداوند  ؛ برادرت به دست ما نیست
اده نفرموده بود که هر روز او  جز این ار  عزوجلخداوند  در حالی که ؛ایممنزلت او تالش کرده 

منشی، علم و عبادتش رفعت بیشتری بخشد. تو اگر نزد شیعیان برادرت  را در صیانت، نیک 
منزلتی داشته باشی نیازی به ما نداری و اگر نزد آنان منزلتی نداشته و آنچه در برادرت هست  
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 1« .توانیم انجام دهیمدر تو نباشد ما هیچ کاری برایت نمی

 با ادعای نبودن وارثی دیگر.   استیالی جعفر بر میراث امام عسكری .3

داشته شود یا اینكه  نگه  از چنین شخصی مخفی    طبیعی است که ولدت امام مهدی 
نخواهد    ی در نفی ولدت حضرتتأثیر ـ انكارش کند؛ ولی انكار او هیچ  وجود دانستن   بااو ـ 

 داشت.

 چهارم: شبهۀ وفات پس از والدت 

اما در عین حال بگویند   ؛باشند  بسا برخی قائل به ولدت امام محمد بن الحسن   چه
کنم این ادعاِی وفات پس از ولدت از کجا آمده است.  او وفات کرده است. بنده درک نمی

در این مدت طولنی بوده باشد؛    شاید ناشی از عقالنی به نظر نرسیدن بقای آن حضرت
 را خواهیم داد.شبهه  که به خواست خدا پاسخ این

خواهم در اینجا بیان کنم این است که اعتقاد به وفات پس از ولدت،  ولی آنچه اکنون می
چنین دلیلی در این جایگاه وجود ندارد. بنابراین ادعای    در حالی کهنیازمند دلیل یقینی است؛  

شود که بر ولدت،  هم با دلیلی پاسخ داده میه آنوفات، فراتر از یک احتمال نخواهد بود ک
از مردم   اختفای وی  و  دار غیبت طولنی  یقینِی  صراحت  دلیل  نیازمند  اثبات وفات  برای  د. 

 شده را نقض کند.  ثابت  تواند دلیِل شده است و صرف احتمال وفات نمی ثابت 

به    گویند؛ زیرا آنانبیاناتی هست که این شبهه را پاسخ می   بیت اهلهای  در روایت 
 اند.اشاره فرموده  ترپیش ـخواهند گفت مرد یا هالک شد  کهـ این شبهه و احتمالت مردم  

امام صادق   از  بن عمر جعفی  امامروایت می  مفضل  فرمود:  می   کند: شنیدم 
هایی از روزگارتان از  به خدا قسم او سال  ـیعنی بردن اسم قائم ـ دادن بپرهیزید از شهرت »

سخت قرار خواهید گرفت تا آنجا که گفته شود:    یآزمایش  قطعًا درو شما    شدشما غایب خواهد  
 

 . 479ص ،کمال الدین و تمام النعمه .1
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 1.«  او ُمرد یا هالک شد؟ به کدام وادی رهسپار شد؟... 

روایت شده است: آن    بن منذر از اباجعفر امام محمد باقر فرزند علی  از ابوجارود زیاد  
قائم مرد یا هالک  »ای ابوجارود، وقتی روزگار بگردد و مردم بگویند:  حضرت به من فرمود:  

بود در حالی که   به کدام وادی رفت؟ و درخواست کننده بگوید: چگونه چنین خواهد  شد؟ 
از او  ]خبری[    یوقت  ؛ ویدباش   ی و   انتظارهایش پوسیده است. در این هنگام چشم استخوان

 2« خیز روی برف و یخ.سویش بروید، حتی سینهبه   شنیدید

القول شدند  ، یهود و نصارا متفق »و اما در غیبت عیسیفرماید:  می  امام صادق 
و   فرماید:  ها را تكذیب می با این سخن خود آن عزوجل  که او کشته شده است؛ اما خداوند

ُلوهُ  ت 
 
ُهْم  ما ق ه  ل  ُبوُه و  لكْن ُشبِّ ل  )و آنان او را نكشتند و به صلیبش نكشیدند، لیكن بر    3و  ما ص 

انكار  سبب طول غیبتش  غیبت قائم نیز چنین است؛ زیرا امت، او را به   (. شدایشان مشتبه  
خواهند کرد. یكی خواهد گفت: اصاًل متولد نشده است، و دیگری به دروغ خواهد گفت او 

 4متولد شده و مرده است... .« 

اند که  غیب بیان فرموده   اند و از پنجرۀگفته   پاسخ  نطفه  در این شبهه را    بیت پس اهل  
 اند.بودنش تأکید فرموده رو بر باطل همین مردم این شبهه را بر زبان خواهند راند و از 

وارد شدم و عرض کردم:   از حازم بن حبیب روایت شده است: به محضر امام صادق 
رفته   [ کار]خداوند   دنیا  از  من  مادر  و  پدر  فرماید،  اصالح  را  به شما  حج  که  حالی  در  جا  اند 

آوردن حج  جا. دربارۀ به است  فرموده  احسان  وکرده    عطا   روزی  اند، و خداوند ]به من[نیاورده 
رسد.« سپس به  ها می آنجا بیاور که به  »به فرمایید؟ حضرت فرمود:  به نیابت از آنان چه می

 
 . 347ص ،؛ کمال الدین و تمام النعمه125ص ،؛ امامت و تبصره336، ص1ج ،کافی .1
 . 156ص ،محمد بن ابراهیم نعمانی، ؛ غیبت 326ص ،کمال الدین و تمام النعمة .2
 . 157، ءنسا .3
 . 170ص ،غیبت طوسی .4
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که در دومی ظهور خواهد کرد؛ پس اگر  دارد  من فرمود: »ای حازم! صاحب این امر دو غیبت  
 1.«باور مكن است از دستش تكانده را خاک قبر او  یدبگو کسی نزد تو بیاید و

 
 . 176ص  ،محمد بن ابراهیم نعمانی، کتاب غیبت .1





 توقف دوم 
 : گفته است تیمیه ابن

ادعا    فرزندی او    پندارندمی که    امامیه» است  در    کنند میداشته  فرزند  آن  در    کودکیکه 
سال و  گفتند سه    یاو دو سال داشت، برخ  گویندیها ماز آن  یسامرا داخل سرداب شد. برخ

قرآن و سنت    یحطبق متن صر   داشتی م  یوجود  یفرزند   چنینینسال. اگر ا پنج    یگرد  یبرخ
ـ  دار حضانت  باشد که عهده   یکس  نزد   وی بود  خداوندـ واجب    ۀشدبنا به حكم ثابت و اجماع 

مادر    اشیجسمان و    یستگیها که شامانند آن  یامادر مادرش    یاباشد؛ مثل  دارند؛  حضانت 
پدرش    یوص  تواندی شخص م  ین باشد که از آن محافظت کند که ا   یمالش نزد کس  بود واجب  
ـ  از    یبینا  یا  یكاناز نزد  یكی  یا  یاز وص  یرغ  یگری شخص د  یاـ  داشته باشد   یاگر وصباشد 

ُلوا اْلیتامی:  فرمایدیم  یتعالاست و حق   یتیماو به سبب مرگ پدرش    یرا سلطان؛ ز   یسو   و  اْبت 
ُعوا   اْدف  ْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشدًا ف  ِإْن آن  كاح  ف  ُغوا النِّ ل  ی ِإذا ب  تَّ کُلوها ِإْسرافًا و  ِبدارًا  ح 

ْ
أ ُهْم و  ل ت  ْموال 

 
یِهْم أ ِإل 

ُرو یكب  ْن 
 
یتیمان  أ را رشیدآن  اگر  رسیدند   نكاح]سن[    به  چون  و  بیازمایید  را   )و    یافتید   ها 

آن   را   اموالشان رشد  بازگردانید    هابه  به سن  مبادا  آنكه  ]ترس[  از  را  از شما  بو آن  رسند ]و 
همان گونه که خداوند در کتابش  مال او به او ـ   تسلیمپس    (.ب مخورید بگیرند[ به اسراف وشتا

.  نیست  جایزاست    یافتهاحساس شود رشد    اینكهبه سن نكاح و    رسیدنتا زمان    ـفرماید می
ماندن  که در مسائل متعلق به جسم و مالش مستحق محجور   کسیحال چگونه ممكن است  

و    همۀ  برای معصوم    امامیاست   باشد  با    کسیمسلمانان  مؤمن محسوب    ایمانجز  او  به 
 «نشود؟

  ، «پندارند او فرزندی داشته استامامیه که میاین سخن وی: »  خصوص  در  گویم:می
شناس  سیاری از دانشمندان نسب بلكه ب ؛ پاسخ این شبهه روشن شد. این گمان امامیه نیست

علمای   کرده   سنتاهلو  تصریح  این مطلب  به  این سخن »گمان می نیز  با  کنند«  اند. وی 
تنها ظن و گمانی از سوی شیعه بوده تا به این    خواهد بگوید که ولدت امام دوازدهممی

ـ  اما  امامیه است.  این دیدگاه مخصوص شیعۀ  القا کند که  که    طور همان  ترتیب به خواننده 
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 ـ حقیقت چنین نیست.تر گفته شد پیش 

 کند.در این بخش از سخن خود دو شبهه مطرح می  تیمیه،ابن  ،سپس شیخ سلفی 

 سرداب   ۀ اول: شبه   ۀ شبه 

ها  برند و بیشتر خانه بنایی است زیر زمین که از گرمای تابستان به آنجا پناه می  1»سرداب« 
 اند. گرمسیر و دیگر مناطق تا همین امروز سرداب داشته ها در مناطق گاهو سكونت 

وار بدون اینكه درکی از حقیقت داشته باشند  ای پیوسته طوطی شنویم که عده بسیار می 
ها در سرداب پنهان بوده است.  کنند که امام دوازدهم در طول این سال این سخن را تكرار می 

نمی  فكر  هم  لحظه  یک  حتی  چ  ؛ کننداینان  چنین  وگرنه  عاقل  شخص  است  ممكن  طور 
 اند: سخنی بگوید؟ تا آنجا که برخی گفته

 دانید؟ سرداب چگونه ممكن است کسی را بزاید/ که به گمان خود، او را انسان می
 2کنید؟ غول یـكی میدیو و چه بر عقلــتان آمـــــده اســــت که/ سیــمرغ را با 

به  که  نیست  باطلی  سخنان  دیگر  از  فراتر  چیزی  نیز  آناین سخن  بر  وسیلۀ  همواره  ها 
 اند.گرفته خرده می بیت  اهل مذهب 

کنند و این شبهه مرتب از یک شخص  راحتی شیعه را متهم به گفتن این ادعا میها به آن
شود. همۀ  ل میطور به دیگران منتق  گو و همین توز و سپس به یک دروغ نادان به یک کینه 

 بوده است.   این کارها برای تخریب شكل حقیقی و نورانی عقیدۀ مهدی منتظر 

گاهیفكر به بینیم که افراد آشفته و پریشان و مرتب می شان و ندانستن حقیقت  دلیل ناآ
به دو    ند وکرد  پیدا   شوند و به همین دلیل در تعیین مكان سرداب اختالفامر دچار سقوط می

 
 . )با کسرۀ سین(در زبان عربی: ِسرداب  .1
 82ص ،یعبد العلیم البستو ، ضوء الحادیث الصحیح یالمنتظر ف  یالمهد  .2
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 اند از: آن دو نظر عبارت  معتقد شدند.ه یا چند نظری

 اول: سرداب در »بابل« است. 

 گوید: خلدون میابن

ـ محمد بن الحسن عسكری پندارند که امام دوازدهمشان ــ مییعنی شیعیانها ـ»و آن
خود در »حله« شد و هنگامی که همراه    خانۀ  اند وارد سردابکه به او لقب مهدی نیز داده

کند و زمین را  مادرش حبس شد غایب گردید. وی آنجا غایب شد و در آخرالزمان خروج می
کنند که در کتاب ترمذی  وداد پر خواهد کرد و برای این منظور به حدیثی اشاره میاز عدل

ین جهت او را  ها اکنون منتظر او هستند و به همخصوص مهدی وارد شده است. آن  در
ر« می ایستند و مرکبی  شب بعد از نماز مغرب جلوی در این سرداب می  نامند و هر»منتظ 

ها  که ستارهخوانند تا وقتیزنند و او را به خروج فرامیکنند، او را به نام صدا میآماده می
ر این  ها بآن  در حالی که گردند و امیدوارند شب بعد چنین شود،  سپس بازمی  ؛ آشكار شوند
 1« .  ...عهد هستند

شود بر هیچ شخص منصفی پوشیده نیست!  خلدون دیده می هایی که در سخن ابن دروغ
همراه مادرش در حله حبس و در آنجا پنهان شد، دروغی    گوید امام منتظر  اینكه وی می

 است رسوا کننده؛ زیرا: 

اگرچه در اینكه وفات او قبل یا چند    سیده نرجس مادر امام محمد بن الحسن    .1
ویقین در خانۀ  طور قطع اما به  ،بوده اختالف است  سال پس از شهادت امام عسكری  

در سامرا بوده و وی در سامرا دفن شده است نه در حله. پس چگونه وی    امام عسكری
در سرداب حله  ها در حله بوده است؟! و چگونه مادر امام به اینجا آمده و  گوید خانۀ آنمی

به حله    وجود دارد مبنی بر اینكه مادر امام محمد بن الحسن    مخفی شده است؟ آیا متنی
ابن  تا  اینكه حله  نقل مكان کرده است  به  با توجه  بیانش کند؟  ما  برای    300  حدود خلدون 

 
 . 199ص، 1ج ،خلدونتاریخ ابن .1
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 کیلومتر از سامرا فاصله دارد!

در تعارض است؛ اینكه    نتسعموم اهل خلدون با نظر  بر آن است که نظر ابناین عالوه  
ها در ادامه خواهد  که سخنان آن ؛ها معتقدند این سرداب در سامرا بوده است و نه در حله آن

 آمد.

یا دیگران نگفتههیچ   .2   اند که امام محمد بن الحسن منتظر یک از مورخان شیعه 
گفته است    خلدونچه در حله و چه در جایی دیگر. آنچه ابن  ؛همراه مادرش حبس شده باشد 

 افترا و تحریفی بیش نیست. 

به او   ـبدون اینكه با دروغ آمیخته شده باشد ـ خلدون خودش دیده یا نقل صحیح  آیا ابن   .3
ایستند، مرکبی برای امام محمد بن  سرداب واقع در حله می  رسیده است که شیعیان جلوی درِ 

شدن ستارگان برای  و وی را تا زمان آشكار  زنند آورند، او را با اسم صدا میمی   الحسن  
 خوانند؟!خروج فرامی

هیچ  دروغ شیعیان  این  از  نشنیده یک  را  و  ها  برائت ـ اند  خون  همچون  از  گرگ  جستن 
که از هرگونه  ـ  امثال اوخلدون و  ها را ابن اند. این دروغدور بوده از چنین سخنانی به  ـ یوسف 

ها  اند. کینه، انصاف را از آنان زدوده و آنساخته و پرداخته   ـوخوی نیكویی عاری هستند خلق
 اند.در گناه اسیر شده 

 دوم: سرداب در »سامرا« است. 

در سردابی در    اند که شیعه معتقد است امام منتظرعموم مورخان سنی بیان داشته 
 اش در »سامرا« غایب شده؛ از جمله: خانه 

 گوید: سویدی: سویدی می .1

اش )واقع در  هجری در سرداب خانه  262کنند او در سال  »و شیعیان گمان می 
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 1.« بودندغایب شد که نگهبانان مراقبش  در حالی سامرا(

  در سامرا   در سردابی که   کند که شیعه معتقد است امام تیمیه ادعا می تیمیه: ابن ابن   .2
 . شداز آنجا هستند؛ که سخن وی اندکی قبل تقدیم    حضور دارد و آنان منتظر خروجش  سته

مطلب را به شیعه    خلكان اینطبق نظر ابن چنین گفته و    حجرابن هیتمی:    حجرابن   .3
امام منتظر و از    ـیعنی امام مهدی ـ   نسبت داده و از او نقل کرده که شیعه معتقد است او 

ظر خروجش از سرداب »سامرا«  ها همان صاحب سردابی است که در آخرالزمان منتنظر آن 
کرد وارد مادرش او را نظاره می   در حالی که هجری در خانۀ پدرش    265هستند. وی در سال  

 کند شاعر چه نیک گفته است: . سپس اضافه میشدسرداب 

 دانید؟ سرداب چگونه ممكن است کسی را بزاید/ که به گمان خود، او را انسان می
 2کنید؟ غول یـكی میدیو و چه بر عقلــتان آمـــــده اســــت که/ سیــمرغ را با 

 گوید:عبدالله قصیمی: وی می  .4

کسانی هستند که امام خود را    مغزهامغزتریِن خشکخردان و خشکخردتریِن بی»بی
اند. کسانی که هر  را نیز همراه وی غایب کرده  ددر سرداب پنهان، و قرآن و مصحف خو

روند،  اند میهای خود به آن سردابی که امام خود را در آن پنهان کرده ها و الغشب با اسب
ز هم بیش از هزار  شان خارج شود. هنو سویبهتا  دهند  کشند و او را ندا میانتظارش را می

 3« .دهندسال است که این کار را انجام می

پرستی و اسالم« دروغ قصیمی  »کشمكش میان بت و    « الغدیر»شیخ امینی در دو کتاب  
 گوید:را توضیح داده، می 

  اند، گرفته  سبقت  او  بر  سنتاهل  دیگر  مولفان  گرچه.  است  زشت  بسیار  سرداب  دروغ  و»

 
 . 117ص ،قرشی، امام مهدی ت، به نقل از کتاب حیا78ص ،سبائك الذهب .1
 . 118ص ،قرشی، امام مهدی ت، به نقل از کتاب حیا100ص ،صوائق المحرقه .2
 . 62ص ،پرستی و اسالم(صراع بین الوثنیه و السالم )کشمكش میان بت  .3
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 شیعیان  که کرده ادعا و کرده ضمیمه هاالغ و هااسب دربارۀ اشعاری «الطمور» در وی اما
  به   معتقد  شیعه  که  است  حالی  در  این.  روند می  آنجا  به  شب  هر  که  است   سال  هزار  از  بیش

 به   معتقد  و  اندنكرده  پنهان  آنجا  در  را  او  شیعیان.  نیست  سرداب  این  در  امام  بودنپنهان
 1« ... . نیستند نیز  آنجا از ظهورش 

 اکنون بیایید با دیدۀ انصاف در این موضوع نظری بیفكنیم: 

قرار دارد و      ست در جوار مرقد دو امام هادی و حسن عسكریه در سامرا سردابی ک
مكان  پنجره  این  است.  نهاده  آن  بر  الله«  لدین  »الناصر  عباسی  خلیفۀ  که  دارد  قدیمی  ای 

خواندن سه امام از  است؛ زیرا مكان نماز  در محافل شیعیان از احترام خاصی برخوردارشریف  
  بوده است: امام هادی، فرزندش حسن عسكری و پسرش حجت منتظر   بیت اهلامامان  
  . 

 گوید:  شاعر می 

 ها عبـــــور کردم/ و بر این دیوار و آن دیـــوار بوسه زدمبر سرزمیــن و خانـه

 2که ساکنش بوده است  نیست که دلم را پر کرده/ بلكه محبت کسی  هامحبت خانه

 شود.چنین گفته می حرمت و احترام این مكان مقدس مبارک این  بارۀ در 

 شیخ امینی گوید: 

 خانۀ   جا فقط سرداباست. آن   "آن نور "گوید آنجا مخفیگاه  »کسی دربارۀ سرداب نمی
ماندن از شدت گرما رایج  امانها برای درخانهها در  ست. ساختن سردابامامان در سامرا

به تنها  این سرداب  بالیی شده جهت منتسباست.  دارای شرافت  دین،  امامان  به  بودن 
ـ پناهگاه سه تن از آنان بوده  های این خانۀ مبارک همچون سایر اتاقسرداب ـاست. این  

هرجا  دهندۀ به آنان ـوجود دارد، و شرافت  امامان  هایخانهدر    جایگاهاست. این شأن و  
 

 . 62ص ،پرستی و اسالمکشمكش میان بت  ؛308ص، 3ج ،الغدیر .1
 . 93ص ، المواسم و المراسم  .2
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است؛ زیرا خداوند خود اجازه فرموده است که خانۀ آنان رفعت   ـ خود پیامبر اعظمکه باشند
 1« . یاد شود...ها یابد و اسمش در آن

 سید محسن امین: 

پاک و طاهر در آن    بیتاهلای است که سه امام از امامان  خانه  ن سرداب، سرداب»ای
از: امام علی بن محمد هادی، پسرش امام حسن    اندعبارتاند. این سه امام  گزیده  انسك

  ا . از آنجا که آنان در آن سرداب نیز سكن  بن علی عسكری و پسرش امام محمد مهدی
تبرک   آن  به  دیگران  و  شیعیان  دادند،  شرافت  آن  به  آنجا  در  سكونت  با  و  بودند  گزیده 

سبب سكونت آل  گزارند و به برکتی که بهدگار خود نماز میجویند و در آنجا برای پرور می
خوانند.  خداوند را می  ،اند ها به آنجا دادهدر آن نهاده شده و شرافتی که آن    رسول خدا

در میان شیعیان کسی نیست که اعتقاد داشته باشد مهدی در آن سرداب است یا در آنجا  
زنند و  که قصد تقبیح دارند چنین تهمتی به شیعه می  ای که عده  گونهآن  ،غایب بوده باشد

گویند شیعیان هر جمعه در برابر دِر  دهند؛ مثال میحقیقی به شیعیان نسبت میر اموری غی
ما بیرون    سویبهزنند ای مولی ما  آیند و فریاد میاین سرداب با شمشیر و مرکب گرد می

گویند  اند میکسانی که این دروغ را به هم بافتهست. تا آنجا که برخی از  ن دروغ و افترابیا. ای
این سرداب    ،خالصه  طوربهنه حله!    ه سرداب در سامراست،وجود اینك  او در حله است؛ با

بیت  اهلسبب سكونت سه نفر از امامان  بهشدن  هیچ مزیتی برای شیعیان ندارد مگر مشرف
 پردازان باید  اص ندارد. دروغجستن به اماکن شریف تنها به شیعیان اختص. و این تبرک

 2.« بترسنداز خدا 

در سرداب پنهان    روایتی از طریق شیعه وارد نشده که بگوید امام دوازدهم وجه  هیچبه 
 است و از آنجا ظهور خواهد کرد. 

زمان   شیعه  هایکتاب   این شده از  تألیف  ما  زمان  تا  قدیم  هیچ های  در  و  از  اند  یک 

 
 . 62ص ،پرستی و اسالم؛ کشمكش میان بت 308ص، 3ج ،الغدیر .1
 . 507، ص2ج ،اعیان الشیعه .2
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اثری   های کتاب نویسندگانی مثل کلینی، صدوق،    نویسندگانشان  ندارد؛  این بهتان وجود  از 
 نعمانی، مفید، طوسی، سید مرتضی، سید رضی و دیگران.

در سرداب غایب    اند که امام منتظر کدام از علما و مورخان شیعه نگفته هیچ   عالوهبه 
 بغداد. است؛ چه این سرداب در سامرا بوده باشد، چه در حله و چه در 

قدر مراجعه و تفحص کردیم اثری از  ما هر : »گویداْلستار مینوری در کشف محدث    .1
آن  گفتهآنچه  اصالً ها  احادیث  در  حتی  و  نیافتیم  به   اند  سرداب  از  یادی  نیامده  هیچ  میان 
 1«. است...

خواص  چه  الدین: »سید صدر   .2 از  در    شدنپنهان   در خصوص که    سنت اهل بسیاری 
 2« .ما ه و سندی برایش نیافتندیدم مدرکی من در این مورد  ؛اندداده هابه ما نسبت  سرداب

د که  نکه به وجود آن حضرت اعتقاد دارند چنین اعتقادی ندار   محقق اربلی: »کسانی   .3
او موجود است، حلول و رحلت دارد و در زمین گردش    گویندمیبلكه    ؛ایشان در سرداب است

 3« . کند...می

شدن پنهان افسانۀ محقق شیخ امینی: سخن شیخ امینی در پاسخ به قصیمی در نفی  .4
در سرداب که شیعه به آن متهم شده است تقدیم شد. وی همچنین افزوده است:    امام

دروغ  این  کاش  ماجرایدر گوها  »ای  بافته   بارۀ  که  دروغی  این  در  القول متفق   اندسرداب 
بطوطه در کتاب  . ابن شدندنمی   رسوا   ، نشدههایشان برمال  سادگی[ دروغ]به همین  شدند تا  می

گوید در  در حله است، قرمانی در »اخبار الدول« می   گوید این سرداب« می 198»الرحلة: ص
داند  نمی   در حالی که   ؛آیدمی   قصیمیها  گویند در سامرا، و پس از آنبغداد است و دیگران می

 
 . 117ص ،قرشی، زندگی امام مهدیکشف الستار، به نقل از کتاب  .1
 . 117ص ،قرشی، زندگی امام مهدیبه نقل از کتاب ، 155ص  ،سید صدر الدین الصدر، یکتاب المهد  .2
 . 283، ص3ج ،کشف الغمة .3
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 1« . بدارد...گیرد تا عمل پلید خود را پوشیده کجا قرار دارد و تنها لفظ سرداب را به کار می 

وجود اینكه نه در    با  ؟!پس شیعه کجا چنین گفته که آن حضرت در سرداب پنهان است
 2!شودمی روایات و نه در سخنان علمایشان اثری از چنین مطلبی دیده ن

است   یدروغ صرفًا سخن در سرداب مخفی است،    پس این سخن که امام دوازدهم
پرداختۀ کینه  و  به  ه بو  توزانی است  که ساخته  تخریب چهرۀ شیعیان مؤمن  وسیلۀ آن قصد 

  حیاییاما با کمال تأسف بی   ؛جای گذاشت در امتش بر   عقیدۀ راستینی را دارند که محمد 
 ای شاهد هستیم. را تا این چنین درجه 

 3.« خواهی انجام بدهچه میپس هر شود: »اگر حیا نداری گفته می

 ُهْم ْفواِهِهْم ِإْن یُقوُلون  ِإلَّ کِذباً   ِعْلم    ِمْن   ِبهِ   ما ل 
 
ْخُرُج ِمْن أ ًة ت  ْت کِلم    4و  ل ْلِباِئِهْم کُبر 

سخنی است که ]از روی افترا[ از  چه بزرگ   .ندارند)نه خوِد آنان و نه پدرانشان به آن علمی  
 (. گویندآید؛ آنان جز دروغ نمی دهانشان بیرون می

 با اينكه كودک و حمجور بوده است؟   ،شبهۀ دوم: چگونه او امام باشد 

کند.  را به مردم بازتاب می  شخص  نگارد سطح علمی دست خود میآنچه انسان به  طبیعتاً 
ای از علم  اگر آنچه نگاشته است متین و استوار باشد خواننده خواهد فهمید که نگارنده، بهره

اگر نوشتۀ وی ساده   ؛دارد باشد  درلوحانه و  اما  بوده  ناقصش  خواننده    ، نتیجۀ قصور و عقل 
 ها قرار خواهد داد. ردیف احمق سطح نویسنده را درک خواهد کرد و او را هم 

 
 . 62ص ،و اسالم پرستی؛ کشمكش بین بت 308ص، 3ج ،الغدیر .1
مطلبی  شیعه نیز چنین    یسنت علمابه    با توجه  یاما حت  پایبندی کامل نداریم، نظرات علما  ما به  رغم اینكه  علی  .2

 .یابیم نمی
 .122، ص4ج ،مسند احمد .3
 . 5کهف،  .4
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روشنی تمام متوجه خواهد  به تأملی گذرا داشته باشد    تیمیه ابن اگر انسان منصف در گفتۀ  
گوید در ولدت امام  مرتبه میشد که وی تا چه اندازه دچار انحطاط فكری شده است. او یک 

شدن، از نظر فقهی محجور  گوید بر فرض متولد جود دارد و بار دیگر میاختالف و  مهدی 
ن  گوید چگونه ممكن است با ایتصرف در اموالش را ندارد( و بار سوم می واست )امكان دخل

ست تا  اخیر او  سال کم امام بوده باشد. به نظر بنده آنچه اهمیت دارد درک این جملۀ وسن
   گوید:می  تیمیه،ابن. شیخ سلفیه، شوداشكال رفع 

ادعا    فرزندی او    پندارندمی که    امامیه» است  در    کنند میداشته  فرزند  آن  در    کودکیکه 
سال و  گفتند سه    یاو دو سال داشت، برخ  گویندیها ماز آن  یسامرا داخل سرداب شد. برخ

قرآن و سنت    یحطبق متن صر   داشتی م  یوجود  یفرزند   چنینینسال. اگر ا پنج    یگرد  یبرخ
ـ  اجماع  ثابت و  حكم  به  واجب    ۀشدبنا  عهده   یکسنزد    بود خداوندـ  که  حضانت  باشد  دار 

مادر    اشیجسمان و    یستگیها که شامانند آن  یامادر مادرش    یاباشد؛ مثل  دارند؛  حضانت 
پدرش    یوص  تواندی شخص م  ین باشد که از آن محافظت کند که ا   یمالش نزد کس  بود واجب  
ـ  از    یبینا  یا  یكاناز نزد  یكی  یا  یاز وص  یرغ  یگری شخص د  یاـ  داشته باشد   یر وصاگباشد 

ُلوا اْلیتامی  : فرمایدیم  یتعالاست و حق   یتیماو به سبب مرگ پدرش    یرا سلطان؛ ز   یسو   و  اْبت 
ُعوا   اْدف  ْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشدًا ف  ِإْن آن  كاح  ف  ُغوا النِّ ل  ی ِإذا ب  تَّ کُلوها ِإْسرافًا و  ِبدارًا  ح 

ْ
أ ُهْم و  ل ت  ْموال 

 
یِهْم أ ِإل 

ُرو یكب  ْن 
 
یتیمان  أ را رشیدآن  اگر  رسیدند   نكاح]سن[    به  چون  و  بیازمایید  را   )و    یافتید   ها 

آن   را   اموالشان رشد  بازگردانید    هابه  به سن  مبادا  آنكه  ]ترس[  از  را  از شما  بو آن  رسند ]و 
همان گونه که خداوند در کتابش  مال او به او ـ   تسلیمپس    (.وشتاب مخورید بگیرند[ به اسراف  

.  نیست  جایزاست    یافتهاحساس شود رشد    اینكهبه سن نكاح و    رسیدنتا زمان    ـفرماید می
ماندن  که در مسائل متعلق به جسم و مالش مستحق محجور   کسیحال چگونه ممكن است  

ب  همۀ  برای معصوم    امامیاست   و  مسلمانان  با    کسیاشد  مؤمن محسوب    ایمانجز  او  به 
 «شود؟ن

گر خالفت الهی هستند  ما معتقدیم امامت همچون نبوت است و هر دو تمثیل   گویم:می
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سال ندارد و قرآن به این مطلب تصریح فرموده است؛ آنجا که خداوند  وبه سن   و این ربطی
یناُه اْلُحكم     یْحیی یا  فرماید:  می   سبحان دربارۀ پیامبر خدا یحیی  ة  و  آت  ُخِذ اْلكتاب  ِبُقوَّ

ِبیاً   (. در کودکی به او ُحكم عطا کردیمو  ای یحیی! کتاب را به قوت و نیرومندی بگیر؛) 1ص 

ْن کان   :  فرمایدمی     و نیز او سبحان دربارۀ عیسی ُم م  یِه قاُلوا کیف  ُنكلِّ ْت ِإل  شار 
 
أ ف 

ِبیا *  ْهِد ص  نی ِفی اْلم  ل  ع  نی   قال  ِإنِّی عبدالله آتاِنی اْلكتاب  و  ج  ل  ع  ِبیا * و  ج  ین  ما کْنُت و     ن 
 
کًا أ ُمبار 

ْوصانی
 
یا  أ کاِة ما ُدْمُت ح  الِة و  الزَّ چگونه با کودکی به عیسی اشاره کرد. گفتند: »  )مریم   2ِبالصَّ

هستم. به من کتاب داده    « * کودک گفت: »من بندۀ خدا که در گهواره است سخن بگوییم؟!
تا زنده  ام مرا به نماز و  و مرا پیامبر قرار داده است * و هرجا که باشم مرا با برکت ساخته، و 

 زکات سفارش فرموده است(. 

شدند؛  اختالف  " دچار  در کودکی به او ُحكم عطا کردیمآیه "»در این  گوید:  حجر میابن
شد و گفته شده کمتر از آن. مراد از حكم، فهم    سال داشت پیامبر گفته شده در حالی که ُنه  

 3« .در دین است

بودنش، نبوت برایش ثابت شده باشد؛  وجود کودک   عجلونی گفته است: »بعید نیست که با 
ي گفت:  زیرا او همانند عیسی است که می ني آتاِني  اْلِكتاب  و     عبدالله   ِإنِّ ل  ع  ا  ج  ِبیًّ من بندۀ  )  ن 

و همچون یحیی که خداوند    (خدا هستم که به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است
ِبیافرماید:  می  اشباره در  یناُه اْلُحكم  ص  . مفسران (در کودکی به او ُحكم عطا کردیم) و  آت 

 4.« داشت سالسه    در حالی که اند او پیامبر بود گفته

ِبیاتعالی  سمعانی گفته است: »این سخن حق  اْلُحكم  ص  یناُه  آت  او )  و   به  در کودکی 

 
 .12مریم،  .1
 . 31 و 29مریم،  .2
 . 338، ص6ج ،فتح الباری .3
 . 157ص ،2ج ،ءکشف الخفا .4
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وی    در حالی که یعنی نبوت. این نظر بیشتر مفسران است. قتاده گفته:    ( ُحكم عطا کردیم
 1.«عطا شده بود پیامبری به او سالسه

را بگیر»"سیوطی:   را   "ای یحیی! کتاب  تورات  با جدیت  " به قوت"  ؛ یعنی  را  "  ؛ یعنی  او  و 
 2.« سالگییعنی در سه  "در کودکی"  ؛یعنی نبوت   "عطا کردیمحكم 

را نفی نمی بودن، پیامبر کودک نبی  این دو  اگر عقل چنین چیزی را محال  بودن  کند و 
 دانست.آن را برای همه و در هر حالی محال می دانست می

 . است شده  وارد  بیت اهل از  که  است نظر درستی همان اینو 

روایت کرده که در آن چنین آمده    »3ائمه  حالتسال، و وشیخ کلینی بابی را در »سن 
 است:

محبوب از هشام بن  ای از اصحاب ما از احمد بن محمد بن عیسی از ابن عده   .1
پرسیدم    امام باقر جعفر  ند که وی گفته است: از ابا ا سالم از یزید کناسی نقل کرده 

که آیا عیسی بن مریم زمانی که در گهواره سخن گفت حجت خدا بر اهل زمانش  
ل خدا بود. مگر نمیاو آن زمان پیامبر و حجت غیر »بود؟ فرمود:   شنوی گفتۀ  ُمرس 

نی  فرماید:او را آنجا که می ل  ع  ِبیا * و  ج  ن  نی  ل  ع  اْلكتاب  و  ج  ِإنِّی عبدالله آتاِنی   قال  
کاً  ْوصانی   ُمبار 

 
ین  ما کْنُت و  أ

 
یا  أ کاِة ما ُدْمُت ح  الِة و  الزَّ کودک گفت: »من بندۀ  )  ِبالصَّ

جا که باشم مرا با  مرا پیامبر قرار داده است * و هر خدا هستم. به من کتاب داده و  
عرض کردم:    «.(ام مرا به نماز و زکات سفارش فرموده است برکت ساخته، و تا زنده 

آیا حجت خدا بر زکریا بود؟ فرمود:    ، در آن زمان در همان حالی که در گهواره بود
آن هنگام    مریم بود؛   برای  خدا   رحمتی از سوی   آیتی برای مردم و  آن حالت   در   عیسی»

 
 . 282ص ،3ج ی،تفسیر سمعان .1
 . 397ص ، تفسیر جاللین .2
 . 382، ص1ج ،کافی .3
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  در  را  سخنش  هرکس که  بر   حجتی بود   و   پیغمبر  . اوکرد  دفاع  او  از  و   گفت  سخن  که
نراند،  هدوسالوقتی    تا  کرد و  سكوت  سپس.  شنید  حالت  آن   و   شد سخنی بر زبان 

از  مردم   بر   عزوجل   خدای   حجت   سپس   بود.   زکریا  دو سال   تا   ،عیسی  سكوت   پس 
ارث  او  از  را   حكمت  و   کتاب  یحیی،  پسرش  و  درگذشت   زکریا  که  برد،  به    در حالی 

خداوند  .  بود  خردسال  کودکی این سخن  نشنیده   عزوجلآیا  که را    یحیی  ای)  :ای 
  عیسی  چون  (. عطا کردیم  به او  کودکی  در  را   نبوت   حكم   ما  و   بگیر   قّوت   با   را   کتاب
گفت   سخن خود  رسالت  و نبوت فرستاد از وحی متعال به او خداوند و شد سالههفت

  و   آفرید  را   آدم  که  روزی   خدا از!  خالدابا   ای .  شد  حجت  مردم  بر همۀ  و  یحیی   بر  و
  « .نبوده است  مردم  بر   خدا   حجِت   بدون  روز   زمین حتی یک  ساخت،   ساکن   زمینش   در

  و خدا  طرف  از خدا  رسول  حیات زمان  در علی آیا . فدایت شوم:  عرض کردم
تعیین    مردم  برای  را   او  پیغمبر  که  روزی  آری،»  :فرمود  بود؟  حجت  امت  این  بر  رسولش

  به اطاعتش  فراخواند و  به ولیتش   ها را آن  و   ساخت  منصوبش   پیشوایی   برای  وکرد  
  وفات  پس از   و  حیات  زمان  در  از علی   بنابراین اطاعت:  عرض کردم  .«داد  دستور 
  و  بود   خاموش  خدا   رسول   زمان  در  ولی  آری،»  :فرمود  بود؟   واجب  مردم  بر  پیغمبر
  واجب   علی   بر   و   امت  بر  پیغمبر  از   اطاعت  پیغمبر  حیات  زمان  در.  گفتنمی   سخن

  همۀ   بر   رسولش  و  طرف خدا   از   علی   از   اطاعت  حضرت  آن   وفات   پس از   و
 1« .بود عالم  حكیمی علی   و بود،  واجب مردم

بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از صفوان بن یحیی نقل کرده    محمد.  2
را به شما ببخشد    عرض کردم: پیش از آنكه خدا ابوجعفر  است: به امام رضا 

فرمودید: خدا به من پسری عطا خواهد کرد.  کردیم و شما میما از شما سؤال می 
مدی واقع شود  رمود و چشم ما روشن شد. اگر پیشابه شما عطا ف  [او را ]اکنون خدا  

جعفر کسی برویم؟ حضرت با دست به ابا چه  سوی به ـخدا آن روز را به ما نشان ندهد ـ
 

 . 382، ص1ج ،کافی .1
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  ایستاده بود اشاره فرمود. عرض کردم: فدایت شوم. آیا به این    که در برابرش
  رساند. عیسیاین موضوع هیچ زیانی به امامت او نمی »ه؟ فرمود:  سالسه پسر  

 .« ه بود حجت را اقامه نمودسالسه  در حالی که 

محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن سیف از برخی اصحابمان از    .3
چنین روایت کرده است: به ایشان عرض کردم:   ـامام محمد تقی ـ دوم جعفرابو

از کم  فرمود:  سال شما خرده میوبودن سن مردم  داوود  »گیرند.  به  متعال  خداوند 
چراند جانشین کند.  فند می وحی کرد که سلیمان را در حالی که کودکی بود و گوس

بنی  علمای  و  داوودعابدان  به  خدا  کردند.  انكار  را  او  کرد    اسرائیل  که  وحی 
خانه  در  و  بگیر  را  و عصای سلیمان  با  عصاهای معترضان  را  خانه  آن  و  بگذار  ای 

دار شد او  های مردم ُمهر کن. فردا که شد عصای هرکس که برگ داد و میوهخاتم 
است.   آن  داوود جانشین  به  را  آن این خبر  تسلیم  ها گفت.  و  راضی  ها گفتند: 

 .« شدیم

علی بن محمد و دیگران از سهل بن زیاد از یعقوب بن یزید از مصعب از مسعده   .4
صادق  امام  از  ابوبصیر  ابو   از  که  کرده  امام  بصیر  روایت  خدمت  است:  گفته 

اکش من بود. حضرت به  ۀ نابالغی عص سالپنج کودک    رسیدم در حالی که   صادق 
کودک    ینا   حال شما چگونه خواهد بود وقتی حجت بر شما در سنی مثل»:  من فرمود

 « .سال این کودک بر شما ولیت داشته باشدهم  یا فرمود:؟«  باشد

سهل بن زیاد از علی بن مهزیار از محمد بن اسماعیل بن بزیع که گفت: »از . 5
امامت  در  اباجعفر   امر  امام    خصوص  آیا ممكن است  پرسیدم و عرض کردم: 

سهل    .«شودهم می  سال  پنج آری کمتر از  »کمتر از هفت سال داشته باشد؟ فرمود:  
 .« به من گفت  221گوید علی بن مهزیار این حدیث را در سال 

که چنین گفت: در خراسان کند  نقل میحسین بن محمد از خیرانی از پدرش    .6



    .............................................................................  143انتشارات انصار امام مهدی

ایشا  همراه حضرت رضا  به  ن عرض کرد: ای آقای  ایستاده بودم که شخصی 
پیشا اگر  شود  من!  واقع  فرمود:    کسیچه   سوی بهمدی  پسرم    سوی به »برویم؟ 

فرمود:   را کوچک شمرد؛ پس امام رضا جعفرگویا گوینده، سن ابا  «.جعفرابا
 جعفر ابا تر از سن کنونی  را در سنی کوچک   وتعالی عیسی بن مریم خدای تبارک »

 « .به نبوت و رسالت و با شریعتی تازه مبعوث فرمود

حسین بن محمد از معلی بن محمد از علی بن اسباط نقل کرده است: امام   .7
آمد. من نگاهم را به او دوختم و  طرف من میرا دیدم که به   محمد تقی  جعفرابو

مصر توصیف کنم. در  کردم تا قامتش را برای اصحابمان در  سر تا پایش را ورانداز می 
خدا دربارۀ امامت    ، ای علی»که در این وضع بودم حضرت نشست و فرمود:    حالی

اْلُحكم     احتجاج کرده که دربارۀ نبوت احتجاج فرموده است  همان گونه یناُه  و  آت 
ِبیا غ    و  ،  (عطا کردیمو در کودکی به او ُحكم  )  1ص  ل  ا ب  مَّ هُ   ل  ُشدَّ

 
و چون به حد  )  2أ

رسید و رشد   )    غ ل  ب  عین    و   ْرب 
 
ةً   أ ن  برسد )  3س  سال  به چهل  به    (.و  است  جایز  پس 

سالگی شخصی که در دوران کودکی است حكمت داده شود و رواست که در چهل 
 « .نیز داده شود

جعفر،  علی بن ابراهیم از پدرش نقل کرده است: علی بن حسان به امام ابو   .8
شوند.  سالتان منكر می ودلیل سن مردم شما را به   ، آقای منعرض کرد:    جواد

  عزوجلکنند؟ خداوند  را انكار نمی   عزوجلآیا به این ترتیب سخن خداوند  »  فرمود:
ْل  فرموده است  به پیامبر خود

ُ
بیلی  هِذهِ  ق لی س  ی اللِه ع  ْدُعوا ِإل 

 
ِن   أ ا و  م  ن 

 
ة  أ صیر  ب 

نی  ع  ب  ا ِمن  اْلُمْشرِکین  و  ُسبْ   اتَّ ن 
 
گو: این طریقه و راه من است که  ب)  4حان  اللِه و  ما أ

 
 .12مریم،  .1
 . 14قصص،  .2
 .15احقاف،  .3
 . 108یوسف،  .4
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کنیم، و  سوی خدا دعوت می بصیرت و بینایی به   ۀمن و هرکس پیرو من است بر پای 
نیستم مشرکان  از  من  و  است  منّزه  نقصی  و  عیب  هر  از  جز    (. خدا  کسی  خدا  به 

 پایان.  «.امسالهسال داشت و من نیز ُنه  او را پیروی نكرد در حالی که ُنه  علی

را با دیگر کودکانی که محجور هستند در یک کفه    خواسته است امام مهدی   تیمیه ابن
  اند. اما باید از او بپرسیم چرا امام مهدی بگذارد؛ با کودکانی که در این وضعیت امام نبوده 

 کند؟!که در کودکی خداوند نبوت و حكمتشان عطا فرموده است مقایسه نمی  را با این انبیا 

را امامی   رت گرفته است که امام مهدی این مقارنه مطابق با اعتقاد کسی صو طبیعتاً 
بودن بر آن بنا  بنابراین این مقایسه تنها به این جهت ذکر و شبهۀ محجور   ؛داندمعصوم نمی 

به  او  که  است  پیششده  الحسن  طور  بن  محمد  امام  واجب   فرض،  امام  و  را  الطاعه 
یی برای شبهۀ مذکور  صورت جادانسته است؛ زیرا در غیر این ای از خلفای الهی نمی خلیفه 

چنین است؛ زیرا صحیح  ت  وضعی  که دربارۀ یحیی و عیسی    طورهمان    ؛ماندباقی نمی 
بودن سنشان، از طرف  وجود کم با چراکه بودن آنان شود؛ نخواهد بود کسی معتقد به محجور

 عنوان پیامبر برگزیده شده بودند. خداوند سبحان به 

گردد و شایسته است که بحث و  او به امامت بازمی   به عدم اعتقاد  تیمیه، ابن پس شبهۀ  
ثابت شود    امامت باشد که اگر امامت برای امام محمد بن الحسن  در خصوص   مناقشه  

 دیگر جایی برای این شبهه باقی نخواهد ماند.  ـکه حق هم همین است ـ

 اما اگر گفته شود: دلیل بر امامت او چیست؟ 

  های تواند به کتاب ثابت و اصلش در قرآن کریم است و خواننده می  دلیلش  :دهمپاسخ می
مراجعه کند که امامت    به انتشارات انصار امام مهدی   طور کلیبه و    احمدالحسنسید  
 اند.ساخته ها روشن را در این کتاب  بیت اهل

نشدن آن  ثابت معنای  سبب نادانی و عنادش، به به   تیمیهابن نشدن این مطلب برای  ثابت 
  با وجود کنون وجود خداوند سبحان برای ملحدان ثابت نشده،  واقع نخواهد بود. تا   در عالِم 
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سال دارای فطرت  هر شخص  برای  خداوند  وجود  نیز  اینكه  یهود  است.  قطعی  م، ضرورتی 
عیسی تا  نبوت  به  نكرده  کنون  همچنین    ، انداقرار  بود.  آورده  بینات  و  دلیل  او  گرچه 

بودن و دلیلی که دارد. آیا اینكه  روشن   با وجود   ؛ انداقرار نكرده   به نبوت محمد  هامسیحی
آنان ثابت نشده است برای  بود؟! بلكه  به   ، حق  معنای عدم ثبوت حق در عالم واقع خواهد 

به و  است  شده  اقامه  اینان  همۀ  بر  فرستادگانش حجت  و  خدا  تكذیب  جهنم    سبب  به 
 بازخواهند گشت. 

اتفاق افتاده است. پیش از    بیت اهلسال کم، در تاریخ  ودیدۀ امامت در سن عالوه پبه 
الحسن   بن  امامان    امام محمد  از  تن  رسیده    بیت اهل چند  امامت  به  در سن کم 

در      سالگی و امام علی بن محمد هادی در هشت     اند: امام محمد بن علی جوادبوده 
 نبوده است.   بیت اهلای نوظهور در زندگانی ؛ و این پدیده شدندسالگی متولی امامت نه 

؛  شودای است که با متون قرآن و عترت نقض می ، سخن سفیهانه تیمیه ابن پس گفتار  
 ضعیف وی ساخته است. سست و توزی، شبهاتی لغزنده در ذهن لیكن کینه 

  ُهْم   و  ِإذا قیل اُس قاُلوا    ل  ن  النَّ هاُء  آِمُنوا کما آم  ف  ُهْم ُهُم السُّ ل ِإنَّ
 
هاُء أ ف  ن  السُّ ُنْؤِمُن کما آم 

 
أ

ُمون   که مردم    همان گونهو چون به آنان گفته شود: »شما هم ایمان بیاورید  )  1و  لكْن ل یْعل 
آورده »آیا  اند«،  ایمان  گونهگویند:  آورده   همان  ایمان  سفیهان  گاه  که  آ بیاوریم؟«  ایمان  اند 

 (. دانندند؛ ولی خود نمی ا خردانهمان کم  باشید که آنان

 

 
 .13بقره،  .1





 توقف سوم 
 گفته است: ـتیمیه ابنشیخ سلفی ـ 

وجود    ییماو وجود دارد و چه بگو  ییم بگو  چهـ نكته نیز مورد اتفاق همه است  این  عالوه  به»
  یری صفت خ   یچـ و هو نه در علم   یادن، نه در یندر د  نهـ   بردیاز او نم  یا بهره   یکسکه    ـندارد 

  ین ؛ پس به ا شودی از او دانسته نم  یزی چ   ـ هیچ شر نه از صفات    و همچنین ـ   یر از صفات خ
خاص و چه    امور چه  ـ   شودی نه از اهداف و نه از مصالح امامت حاصل نم  چیزی یچ ه   یب ترت

بدون    ،خواهد بود ینزمبر اهل  یتنها ضرر   ،اگر وجودش فرض گرفته شود حتیـ و عام  امور
  مصلحتی لطف و    هیچو    برندمین   یسود   وی مؤمناِن به او از    یرا داشته باشد؛ ز   ینفع  یچ ه  ینكها 

کند عذاب خواهد شد. پس او شر   یبکه او را تكذ یآنان کسو از نظر  شودنمی یدشاناز او عا
ن   یری خ  یچ محض است و ه  او  آفر   یستدر  زمر   ی موجود   ین چن  یدنو    خدای   کارهای   ۀدر 

 «.شودنمی عادل محسوب  حكیم

 ای در وجود او در حال غيبت شبهۀ اول: نبود هبره 

 پاسخ:

کردن فایدۀ  تنها ناشی از منحصر  ـکشدبه تصویر می  تیمیه ابن گونه که  آنـ این شبهه    اول: 
معصوم بهره   امام  است  بردنبه  بوده  دنیا  یا  دین  در  او  که   ؛ از  حالی  بسیار    در  وضعیت 

نگرِی این شیخ سلفی است. عقیدۀ درست این است که زمین هرگز  تر از چنین سطحی عمیق 
؛ زیرا حجت، واسطۀ فیض الهی است و به همین  شوداز حجت خداوند سبحان خالی نمی

 دلیل وجود حجت، ضروری است و گریزی از آن نیست. 

که گفت:  نقل است  طیار  د بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن سنان از ابن از محم
مانند یكی از آن دو حجت خواهد بدو نفر  فقط  اگر در زمین  »فرماید:  می   عبدالله دم ابا شنی



 تیمیه حّرانی های ابِن دیدگاههایی بر توقف ................................................................   148

 1« .بود

ـ از احمد بن محمد از محمد بن عیسی بن  هر دواز احمد بن ادریس و محمد بن یحیی ـ 
»اگر  روایت شده است که فرمود:  عبدالله ار از ابا نان از حمزة بن طیعبید از محمد بن س 

 2« .فقط دو نفر باقی بمانند قطعًا یكی از آن دو حجت بر دیگری خواهد بود

امكان ندارد زمین خالی از حجت باشد؛ زیرا اگر خالی از حجت شود قطعًا زمین و  پس  
 روند.ساکنانش در خود فرو می 

  ، کردم  سؤال    رضا  ابوالحسن  امام  از :  نقل شده است  جعفری   سلیمان   از   ،سعید   از
»اگر زمین به اندازۀ یک چشم  شود؟ فرمود:  : آیا زمین از حجت خدا خالی میکردم  عرض
 3شود.«زدنی از حجت خالی شود با اهلش در خود نابود می برهم 

هرگز از حجت    زمین»فرماید:  می   از زیاد عطار روایت شده است: شنیدم اباعبدالله
د، خالی نمی    شود نیز اصالح نمی   ینو زم  حجت،   ۀ وسیلبه کند مگر  اصالح نمی و مردم را    مان 

 4.« با حجتمگر 

بر   این دللت  اوو جانشین )خلیفه( می   اهمیت حجتو  که سید    طورهمان  ـ  کند؛ زیرا 
واسطۀ فیض    ـدر پاسخ به پرسشی که به ایشان عرضه شده بود بیان فرموده   احمدالحسن

 الهی است.

محل رسیدن فیض به زمین    چراکه حجت »د:فرمایمی  یمانیاحمدالحسن  سید  
ل او در این زمین  آسمان سبب وجود او در تمام  است. پس به  ث  ها و مقامات قدسِی بالیی، م 

ل امام  ث  ل ناف نوزاد خواهد بود که محل رسیدن غذا از مادر به نوزاد است. م  ث  همانند    م 

 
 . 507ص ،بصائر الدرجات .1
 . 178، ص1ج ،کافی .2
 . 509ص ،بصائر الدرجات .3
 .234ص، 1ج ،المحاسن .4
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می  منتقل  زمین  به  را  الهی  فیض  که  است  زمین  به  آسمان  از  شده  کشیده  ناف  :  کندبند 
 «.باردها باران بر شما می وسیلۀ آن خورید و به ها روزی میوسیلۀ آن به»

شده از آسمان به زمین است. اگر او نباشد زمین  او ریسمان استوار الهی و ستون نوِر نازل 
شود و خود  نتیجه زمین متالشی می  رسد و در بلعد؛ یعنی نور الهی به زمین نمی اهلش را می

بر تمام   عظمت فضل حجت توان بزرگی و  از همین رو نمی  ؛گردندو اهلش به عدم بازمی 
   1.« کردخالیق را وصف 

هر در  باید  ناگزیر  متعال    پس  خداوند  دلیل  همین  به  باشد.  داشته  وجود  زمانی حجت 
ْلناک فرماید:  می ْرس 

 
ا أ ِق   ِإنَّ ذیٌر   ِباْلح  ال فیها ن  ة  ِإلَّ خ  مَّ

ُ
ذیرًا و  ِإْن ِمْن أ شیرًا و  ن  راستی که  )به   2ب 

را   تو  آن  ما  در  اینكه  مگر  نبوده  امتی  هیچ  و  داشتیم،  گسیل  هشداردهنده  و  بشارتگر 
 ای گذشته باشد(. هشداردهنده 

جانشین   و  خلیفه  همان  است  آسمان  به  متصل  که  ریسمانی  حق استپس  تعالی . 
ْبل  فرماید:  می اس   اللِه   ِمن    ِإلَّ ِبح  ْبل  ِمن  النَّ سمانی از  )مگر با ریسمانی از خدا و ری  3و  ح 

 مردم(.

  طالب علی بن ابی روایت شده است که آنان »ریسمانی از مردم« را گاهی به    بیت اهلاز  
    بیت اهل و گاهی به   اند؛ زیرا او و آنان خلفا و جانشینان خداوند سبحان  تفسیر فرموده

 هستند. 

ْت    روایت شده است که در تفسیر آیۀ   از امام باقر  ین  ما ُثِقُفوا ِإلَّ  ُضِرب 
 
ُة أ لَّ یِهُم الذِّ ل  ع 

ْبل   اِس   اللِه   ِمن    ِبح  النَّ ِمن   ْبل   ح  دچار شده   و   به خواری  شوند،  یافته  کجا  با  )هر  مگر  اند 

 
 .یاز چاپ چهار جلد ، 29پاسخ پرسش ،متشابهات .1
 . 24فاطر،  .2
 .112آل عمران،  .3
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 1«.طالب»یعنی با علی بن ابی  :فرمود ریسمانی از خدا و ریسمانی از مردم(

روایت شده است: روزی حضرت در   محمد بن علی عنبری با سندش از رسول خدا  از 
  اعرابی  یک   ناگاه مسجد نشسته و گروهی از یارانش اطرافش بودند و علی در میانشان بود.  

  ایام تا از شما سؤالی دربارۀ آیه : ای رسول خدا! آمده کردم  عرض   و  ایستاد   نشین[ ]عرب بادیه 
بپرسم که شنیده  کتاب خدا  امر میاز  به چیزی  نمی ام  را  رسول  فرماید که من آن  شناسم. 

ِصُموا  فرماید: گفت: شنیدم خداوند عزوجل می  .«اعرابی»بپرس ای فرمود:   خدا  و  اْعت 
ْبِل  میعاً   الله   ِبح  ایم به  ؛ این ریسمانی که ما امر شده (همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید )  ج 

بزنیم چیست؟ رسول خدا  علی   آن چنگ  روی شانۀ  را گرفته  اعرابی  و    دست  نهاد 
آن اعرابی از   به آن چنگ بزنید« همان ریسمان خداست که به شما فرمان داده   »این فرمود: 

علی  را   یچرخ  پشت  او  و  آمد  مت  زد،  او  به  من  گفت: خدایا  و  کشید  آغوش  مسک  در 
»هرکس دوست دارد به مردی از اهل بهشت نگاه کند باید  فرمود:    شوم. رسول خدا می

 2«.به این اعرابی بنگرد

ْبِل در تفسیر آیۀ   از ابوجعفر زرگر نقل شده است: شنیدم امام صادق  ِصُموا ِبح    و  اْعت 
میعاً  الله  3ریسمان هستیم.« »ما این فرمود:   )و همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید( ج 

یارای انكار این حقیقت    بسیارشان،  گریستیزه   با وجود و دیگران    تیمیه ابن به همین دلیل  
 اند.را نداشته 

 گوید: می تیمیه ابن

ْحُن   فرماید:تعالی میقح» ا ن  حاِفُظون    ِإنَّ ُه ل  ا ل  کر  و  ِإنَّ ا الذِّ ْلن  زَّ تردید ما این ذکر  )بی  ن 
ای وجود دارند که به  همیشه طایفه]قرآن[ را نازل کردیم و ما قطعًا نگاهبانش هستیم(.  

 
 . 273، ص2ج ،طالبی مناقب آل اب .1
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    .............................................................................  151انتشارات انصار امام مهدی

ادیان وارد میکنند و تحریفاتی که بر کتابحق قیام می شود و شرایعشان که تغییر  های 
ا را به حق وجه بر آنان اثری ندارد؛ زیرا خداوند قائمان به حجت و بینات خدهیچکند بهمی

آورد؛ همان کسانی که با کتاب خدا مردگان را زنده و با نوِر آن، کوران را بینا  به سخن می
ها و بیناتش باطل  شود تا حجتکنند؛ زیرا زمین هرگز از قائم به حجت خدا خالی نمیمی

 1.« نشود

 گوید: قیم جوزی می ابن  و شاگرد او

های او و اهمال و کوتاهی در  کردن حجتبدون علم به خدا بستن و باطل  »و سخِن 
اما خدا پرهیز    ؛ستآن دو ا   اش و گرفتن احكام از آن دو، نهایت درجۀکتاب و سنت فرستاده

را تمام کند  اینكه نورش  از  را تصدیق میو سخن فرستاده  ،دارد جز  از  اش  کند که زمین 
ای از امتش بر آن حق محضی  شود و همواره طایفهنمیهای او خالی  کنندۀ به حجتقیام

سال برای این امت کسی را    هستند که او با آن مبعوث شده بود و همیشه در رأس هر صد
 2کند.« دارد که دین امت را برایش تجدید میمبعوث می

 حجر گفته است: و ابن 

ک قیام ساعت،  خواندن عیسی پشت مردی از این امت در آخرالزمان و نزدی»در نماز
شود؛ و خدا داناتر  هاست که زمین از قائم به حجت خدا خالی نمیدللت روشنی از این گفته

 3است.« 

 4القاری« نقل کرده است. و »عینی« نیز همین عبارت را در »عمدة

مبنی بر عدم وجود مصلحت و فایده در طول مدت غیبت امام،    تیمیهابن بنابراین گفتۀ  
اعتقگوشه از  به تصویر می بودن خالیجایز   اد وی بهای  را  از حجت  با  ماندن زمین  کشد که 

 
 . 130، ص25ج ،مجموع الفتاوی .1
 . 276ص، 2ج ،اعالم الموقعین .2
 . 358ص، 6ج ،یفتح البار  .3
 . 40ص، 16ج ، یالقار عمدة  .4
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ـ  ـ منافات دارد. پس اشكال او وارد نیست؛ زیرا ما  ویقین ثابت شده است که با قطع عقیدۀ ما 
 .مخفی و  پنهانمعتقد به ضرورت وجود حجت هستیم چه آشكار و ظاهر باشد، و چه 

»به خدا سوگند آری! زمین از قائم به حجتی برای خدا خالی فرماید:  می  امیرالمؤمنین 
ها و بینات خدا باطل  شود، که یا ظاهر و آشكار و مشهور است یا ترسان و گمنام؛ تا حجتنمی 

 1نشود.«

همان  از عترتی است که وجودش امان برای اهل زمین است و او ـ   همچنین مهدی 
 است.  ـ مانند کشتی نوح شده روایت  که از پیامبر طور

 امانی است برای امت    بیت اهل وجود  

  بیتاهلکنند بر اینكه وجود  نقل کرده که تأکید میرا  حاکم در مستدرک چندین روایت  
 در این امت، امانی برای امت است:

  ما  در کوفه، عبید بن کثیر عامری به   ابوالقاسم حسن بن محمد سكونی   ( گفت  ما   به )   .1
عیینه،  خبر داد ابن   گفت، عبدالرزاق به ما گفت،  ما  گفت، یحیی بن محمد بن عبدالله دارمی به

و این  »فرمود:    که گفت: رسول خدا   از محمد بن سوقه از محمد بن منكدر از جابر 
است. ساعت  فرمود:    « علِم  هس»سپس  آسمان  اهل  برای  امانی  بُ ستارگان  وقتی  رده  تند. 

شود خواهد آمد. من تا زمانی که باشم امانی برای اصحابم  ها داده میای که به آن وعده   ، شوند
بروم وعده  داده می هستم و چون  آنان  به  به ای که  اهلشود  آمد.  بیت من  سویشان خواهد 

سویشان  به شود  ای که به آنان داده میبیتم بروند وعده امانی برای امتم هستند و چون اهل
 2اند.آن دو نفر این حدیث را نیاورده اما  ،سندش صحیح است .«خواهد آمد

 
 . 37ص،  4ج  ،شرح محمد عبده با  ،نهج البالغه .1
چاپ   ،یتصحیح محمد بلبیس ،  در الصواعق المحرقه  یحجر هیتم ابن  .448ص،  2ج  ،یحاکم نیشابور ،  کمستدر   .2

  یبرا یستارگان امان : »... و صحیح است کهگفته است  207ص ،«المان ببقائهم »باب  2ج آق،1292، مصر، وهبیه 
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گفت، اسحاق بن سعید    ما  مكرم بن احمد قاضی، احمد بن علی ابار به  (گفت  ما   به)  .2
بن ارکون دمشقی به ما گفت، به ما گفت خلید بن دعلج ابوعمر و السدوسی که گمان کنم از  

ابن   قتاده از  باشد(   عباساز عطا  از آن دو راضی  فرمود:    گفته است: رسول خدا   ،)خدا 
امتم هستند از    ی برا   یبیتم امانو اهل  ،شدناز غرق   هستند  اهل زمین   ی برا   ی ستارگان امان»

و  کرده  اختالف  ایجاد  ها مخالفت کند  از عرب با آن  یا قبیله   ی. پس وقتشدناختالف دچار  
 1اند. ولی دو شیخ آن را نیاورده   ،سند این حدیث صحیح است است   .«شده استحزب شیطان  

ابوالقاسم عبدالرحمن بن حسن قاضی در همدان از اصل کتابش، حدیث    ( گفت  ما   به )   .3
  ، عبدالله بن عمرو بن مرهبه ما گفت   گفت ما را محمد بن معیرۀ شكری، قاسم بن حكم عرنی 

روایت    پیامبر   از ، از محمد بن منكدر از پدرش  به من گفت  ، محمد بن سوقه به ما گفت
پاسی از شب    و نماز عشا را به تأخیر انداخت تا وقتی  رفت  بیرون  حضرت  کرده است: شبی آن

از شب گذشت ساعتی  که  ؛ یا  حالی  فرمود:    در  بودند.  منتظر  در مسجد  چه  مردم  »منتظر 
فرمو  هستید؟« نماز.  منتظر  نماز هستید.«د:  گفتند:  در  نمازید  منتظر  که  سپس    »مادامی 

»ستارگان امانی برای اهل آسمان هستند. وقتی ستارگان  سرش را رو به آسمان کرده، فرمود:  
. من امانی برای اصحابم هستم وقتی  شده استمحو شوند بر آسمان همان آید که وعده داده  

بیت من امانی  . اهلداده شده استقبض ]روح[ شوم بر اصحابم همان آید که وعده داده  
  2.«شده استن آید که وعده داده بیتم بروند بر امتم همابرای امتم هستند و وقتی اهل 

 
 11  ابب  2...« و همچنین در جهستندامتم از اختالف    یبرا  یامان  من  بیت، و اهل هستند  اهل زمین از غرق شدن

 ،شیخین صحیح دانسته است ستارگانطبق شرایط  که حاکم    یگوید: »... و در روایت می   134آیۀ هفتم ص  1  صلف
و اهل   هستند  اهل زمین  یبرا   یامان اماناز غرق شدن  از    یبرا  یبیتم    ی . پس وقتشدن  اختالفدچار  امتم هستند 

 «. ...شده استو حزب شیطان کرده اختالف ایجاد ها مخالفت کند از عرب با آن  یاقبیله 
 . 149، ص3ج ،حاکم نیشابوری، مستدرک .1
 . 457، ص3ج ،حاکم نیشابوری، مستدرک .2
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 هستند     هچون کشتی نوح   بیت اهل 

 ها چندین روایت آورده است؛ از جمله:حاکم در مستدرک و دیگر کتاب 

الجبار یونس بن بكیر، از  احمد بن عبد از  میمون بن اسحاق هاشمی،    ( داد  خبر به ما  ).  1
گفت: »شنیدم ابوذر در حالی که درب کعبه  ،  مفضل بن صالح، از ابواسحاق از حنش کنانی

شناخت و هرکه  [ می]قبالً   که   همانم   من   شناسد می   مرا   هرکه  ، گفت: ای مردمرا گرفته بود می 
ل اهلفرماید:  می  من ابوذر هستم. شنیدم رسول خدا شناسد  نمیمرا   ث  ل  »م  ث  بیت من م 

این    .« غرق شود  عقب بماند از آن  کشتی نوح است؛ هرکه سوارش شود نجات یابد و هرکه  
 1اند.اما آن دو این حدیث را نیاورده  ،شروط مسلم صحیح است حدیث با

  زاهد در بغداد، عباس بن ابراهیم قراطیسی  احمد بن جعفر بن حمدان  (داد  خبربه من  ).  2
گفت  من  احمسیبه  اسماعیل  بن  محمد  گفت  ،  ما  صالح به  بن  مفضل  گفت  ،  ما  از  به   ،

 
 . 343ص، 2ج ،یابور شحاکم نی، کمستدر  .1
این    در  مضمون  در    یبعد منابع  حدیث  اختالف  الهد الفاظ  با  الرشاد  یآمده است: سبل  ،  11ج  ،یشام  یصالح ،  و 

طرق دیگر    ی از طرق این حدیث برخ  ی گوید: و برخ  ی الخیر سخاو ابو حافظ  »گفته است:  این حدیث    دربارۀ  ،12و11ص
دار  ،  تحقیق حسام بن محمد قطان،  ق902  یمتوف،  یمحمد بن عبد الرحمن سخاو ،  . بلدانیات«دنکنیرا تقویت م

پاسخ به  سپس در  «استحسن این حدیث »: گفته استو از او  187و 186ص  ،م2001 /ق1422، اول چاپ، العطاء
عباس  چنین نیست؛ بلكه در باب ابن»گوید:  می   189و    188است در صمنفرد  در روایت این حدیث  گفته ابوذر    بزار که

گوییم  به همین جهت می   ؛ندن کی دیگر را تقویت میها  و آن آمده  (  ها راضی باشدخدا از آن)  یابوسعید خدر زبیر و  و ابن
 .«ن استس  ح  این حدیث 

 . «ن استس  سندش ح  »: این حدیث گفته است دربارۀ، 279ص، 3ج ،یعزیز ، السراج المنیر بشرح الجامع الصغیر 
دیگر را  یك که    یاز طرق بسیار »:  گفته است  207ص  ،مان ببقائهم باب ال،  2ج،  در صواعق المحرقه  یحجر هیتمابن

»ن کیتقویت م اهِل ند  روایت  «من  بیتمثل  در  اهل »آمده است    یآمده است.  دیگر ،  «یبیتانما مثل  ان مثل : »یدر 
گاه باشید که مثل اهل »و در روایت دیگر:    «یبیتاهل  نوح در قوم خود    یدر میان شما همچون مثل کشت   من  بیتآ

هرکه سوارش شود  »:  آمده است  در روایت دیگر  و«  .گرددغرق  سرباز زند  سوارش شود نجات یابد و هرکه    ههرک  ؛است
در   هحطباب  در میان شما همچون    من  مثل اهل بیتبدانید که    .و هرکه سوارش نشود غرق گرددرسد    یسالمتبه  
 «.گردداسرائیل است هرکه داخلش شود بخشیده ی بن
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در حالی که درب کعبه را گرفته بود    گفت: » شنیدم ابوذر  ، ابواسحاق از حنش کنانی
شناسد من  ی شناخت و هرکه مرا نم[ می ]قبالً   که  همانم   من  شناسند می  مرا   هرکهگفت:  می

ثل اهل فرمود:  ابوذر هستم. شنیدم پیامبر می  گاه باشید که م  بیتم در میان شما همچون  »آ
بماند از آن عقب  یابد و هرکه  نوح در قومش است؛ هرکه سوارش شود نجات  غرق    کشتی 

 1.«شود

»معجم   .3 در  منصور  الوسططبرانی  بن  احمد  بن  حسین  است:  کرده  روایت    [ بن] « 
القدوس از  و گفت: عبدالله بن عبد به ما خبر داد  گفت: عبدالله بن داهر رازی    به ما سجاده  

و گفت: »ابوذر را دیدم که چهارچوب  به ما خبر داد  اعمش از ابواسحاق از حنش بن معتمر  
شناخت و هرکه  [ مید من همانم که ]قبالً شناسن می  مرا   هرکهگوید:  درب کعبه را گرفته و می 

ثل اهل فرمود:  شناسد من ابوذر غفاری هستم. من از رسول خدا شنیدم که مینمی    بیت »م 
یابد و هرکه از   من در میان شما مانند کشتی نوح در قوم نوح است. هرکه سوارش شود نجات 

د هالک شود. آن   2اسرائیل هستند.« بنی ها همانند درب حطه در میان آن جا مان 

شیبه به ما گفت: علی بن حكیم  روایت کرده است: محمد بن عثمان بن ابی همچنین    .4
: دیدم  به ما گفتاز سماک بن حرب از حنش بن معتمر  اودی به ما گفت: عمرو بن ثابت،  

دب  شناسد من جنگوید: من ابوذر غفاری هستم. هرکه مرا نمی ابوذر حلقۀ کعبه را گرفته و می
بیت من همچون کشتی نوح  »مثل اهل فرمود:  غفاری هستم. از رسول خدا شنیدم که می

 3.«غرق شود  است؛ هرکه سوارش شود نجات یابد و هرکه از آن عقب بماند

همچنین روایت کرده است: محمد بن عبدالعزیز بن محمد بن ربیعه کالبی به ما گفت:  .  5
سلمه زرگر از عطیه از ابوسعید  ، از ابی به ما گفت  حمادابین بن  اگفت: عبدالرحم  به ماپدرم  

خدا   ، خدری رسول  شنیدم  است:  اهل فرماید:  می   گفته  مثل  همچون  »فقط  من  بیت 
 

 . 151، ص3ج ،حاکم نیشابوری، مستدرک .1
 . 139ص، 1ج ،معجم صغیر؛ 10ص، 4ج ،معجم الوسط .2
 . 355ص، 5ج ،معجم الوسط .3
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. فقط مثل  غرق شود  کشتی نوح است؛ هرکه سوارش شود نجات یابد و هرکه از آن عقب بماند 
 1ائیل است.«اسر بیت من در میان شما همچون درب حطه در میان بنی اهل

  انتصاب  از   هدف  پسو ضرورت وجودشان چنین جایگاهی دارد،    بیت که اهل حال  
؛ بلكه وجودش  شودنمی   خالصه  او  از   دین   معالم   گرفتن   جهتبه   دیدن او و   در تنها    امام

او، لطفی است الهی    داشتِن دنبال دارد. پس صرِف وجود ضروری است و وجود وی ثمراتی به 
میان مردم موجود است آنان   زمین؛ پس تا وقتی امام و وجود امام امانی است برای اهل

هستند:   امان  کان  در  ما  ُهْم   اللهُ   و   ب  ذِّ ُهْم    ِلیع  و   ُهْم  ب  ذِّ ُمع  اللُه  کان   ما  و   فیِهْم  ْنت  
 
أ و  

ْغِفُرون   آنان هستی    2یْست  میان  در  تو  تا  آن)و  که  نیست  آن  بر  تا  خدا  و  کند،  را عذاب  ها 
آنان آمرزش می  بود(کننده خواهند خدا عذابهنگامی که  نخواهد  خوِد  در  فقط  پس  ؛  شان 

موقتی عذاب و عقوبت قرار دارد.  افتادن  خیر أتبه امانی برای مردم و    داشتن پیامبر وجود
ـ  نیز یكی از آنان است     که امام مهدی محمد بن الحسن عسكری ـ   بیت اهلوضعیت  

 .استبه همین صورت 

فرمود:    به علی   »رسول خدا کند که فرمود:  روایت می  ابوطفیل از امام باقر 
ترسی فراموش  آیا می   ،عرض کرد: ای پیامبر خدا   کنم بنویس. علیآنچه بر تو امال می 

از نسیان  ند و  ام تو را حفظ کترسم؛ زیرا از خدا خواسته کنم؟ فرمود: برای تو از فراموشی نمی 
ولی برای شریكانت بنویس. گوید: عرض کردم: ای پیامبر خدا!    ؛و فراموشی محافظت دارد 

ا امتم از باران  هآن  واسطۀبه شریكان من چه کسانی هستند؟ فرمود: امامان از فرزندان تو که  
آنان    گرداند و بابرمیبال را از امتم    هاوسیلۀ آن به   شود؛ سیراب شوند و دعایشان مستجاب  

فرو   از آسمان  امام حسن می رحمت  به  با دست  و  ای   بارد؛  و فرمود:  او اشاره کرد    لیِن ن 
 3« .اشاره کرد و فرمود: امامان از فرزندان تو هستند هاست؛ سپس به امام حسین آن

 
 .85ص، 6ج ،معجم الوسط .1
 .33انفال،  .2
 . 206ص ،هکمال الدین و تمام النعم؛ 187ص ،بصائر الدرجات .3
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خدا  نزدیكان  ا  »مفرمود:  روایت شده است: شنیدم حضرت می  از خیثمه از امام باقر 
  ؛ های انبیا هستیم میراثنگهداراِن  ودیعه ما    ؛هستیم؛ ما برگزیدگان او و منتخبان او هستیم 

های اسالمیم و ما رحمت  خداییم؛ ما ارکان ایمانیم، ما ستونهای  ت م، ما حجما امینان خدایی
با ما  خداوند بر خلقش هستیم. ما همان کسانی هستیم که   با ما خاتمه  آغاز می خدا  کند و 

چراغمی ما  هدایتیم؛  امامان  ما  هستیم   هایدهد؛  روشنی  ؛ تاریكی  هدایتیمما  ما    ؛ بخش 
به    شده برای خالیق هستیم. هرکهبرافراشته   ما آخرینیم و ما پرچم  ؛گیرندگان هستیمسبقت
د  ک جوید  ما تمس  د کند غرق  نجات یاب  ما    ؛ . ما پیشوایاِن سپیدرویانیمشودو هرکه از ما بازمان 

ما نعمت خدا بر خلقیم، ما    ؛خدا هستیم   سویبه ما راه و صراط مستقیم  ؛  برگزیدگان خداییم
هستیم  راه  نبوخوِد  معدن  ما  رس  ؛ ت هستیم،  که  ما محل  ما همان کسانی هستیم  و  التیم 

گیرند؛ ما همان راه  سوی ماست؛ ما همان چراغی هستیم که از ما نور میشد مالئكه به وآمد
کنندگان به بهشت هستیم؛ ما عزت اسالمیم و ما  حقی هستیم که به ما اقتدا کنند؛ ما هدایت 

از آن امتناع ورزد نابود    حقیم؛ کسی که بر آن بگذرد سبقت گیرد و هرکه  های رسیدن به پل 
ما   به ؛  هستیم   اعظم  سنامشود؛  خداوند  که  هستیم  کسانی  همان  را  ما  رحمت  ما  سبب 

واسطۀ ما عذاب  و ما همان کسانی هستیم که به   شود،سیراب میفرستد و با ما باران  فرومی
بر  را شناخت، گردانده میاز شما  ما  را    حق   شود؛ پس کسی که  ما  را دانست و دستورات  ما 

 1«.ماست سویبه برگرفت، او از ماست و 

غایب و پوشیده    در حالی کهدربارۀ فایدۀ امام    به همین جهت وقتی از امام صادق
شود از آن  که وقتی خورشید با ابر پوشیده می   طورهمان  »باشد سؤال شد چنین پاسخ فرمود:  

نیز ضروری    طور که وجود خورشید ضروری است وجود امام مهدی همان    2.« برندبهره می
شدن خورشید )امام محمد بن الحسن مهدی  به پوشیده   است؛ و شاید تعبیر امام صادق 

 به    اینكه   نه   است،   هشدای واضح به این است که امام منتظر، غایب  ( توسط ابر، اشاره[

 
 . 205ص ،هکمال الدین و تمام النعم؛ 82ص ،بصائر الدرجات .1
 . 6ص،  23ج ، بحارالنوار؛ 207ص ،هکمال الدین و تمام النعم؛ 253ص ،صدوق یامال .2
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 مطلب در سبب غیبت خواهد آمد؛ منتظر باشید.  ؛ که توضیح اینباشد   غایب [ خودشمیل 

جهت اعتقاد پیشین خود مبنی  به   تیمیهابن گردیم به موضوع بحث خودمان.  اکنون بازمی 
تعیین شده باشد این اشكال    صراحتکه به   نداشتن وجود جانشینی پس از پیامبر بر ضرورت 

پیامبر   ، را مطرح کرده است الهی و وجود جانشینان  اگر به تنصیب  اعتقاد داشت و    که 
کرد و چنین سخنانی بر زبان  آخرین آنان است، از حد تجاوز نمی   اینكه محمد بن الحسن  

 راند.نمی 

امام محمد بن    گردد؛ یعنی: آیا وبررسی به اصل اعتقاد دینی بازمی به همین جهت بحث 
 است یا خیر؟  جانشین رسول خدا  الحسن 

خضر  می  دوم: و  الیاس  عیسی،  هستند    دانیم  دربارۀ  موجود  تحقیق  و 
باید پاسخ دهد: آیا در وجود    تیمیهابن اما پرسشی که    ؛بعد خواهد آمدفصل  داشتنشان در  وجود

 آنان مصلحتی دنیوی و دینی وجود دارد یا خیر؟ 

دادن انجام کار عبث و بیهوده به خداوند  منفی باشد که مستلزم نسبت   تیمیهابن اگر پاسخ  
ومتعال خواهد بود؛ زیرا این خداوند سبحان است که آنان را باقی نگه داشته است و  سبحان 

پس چرا خداوند سبحان آنان    ،ماندن آنان مورد انتظار نباشد ای از باقی اگر هیچ بهره و فایده 
 را باقی نگه داشته است؟! 

 گویم: این فایده چیست؟ مثبت باشد می تیمیهابن اگر پاسخ 

  طور است؛ غیبت امام مهدی هم همین   گویم: اینجادانم، من هم می اگر بگوید نمی 
گاه پس قطعًا بهره و فایده   ، استنیز از آنجا که از کارهای خداوند سبحان   نبودن  ای دارد و آ

  تیمیه ابن ای نخواهد بود. به این ترتیب تمام شبهات  معنای نبود چنین بهره شما به این فایده به 
 .شودمنتفی می 

را بیان کند، قطعًا غیبت    ای از فواید غیبت عیسی، الیاس و خضر  فایده   تیمیهابن و اگر  
ای است که  ای خواهد داشت؛ و این همان نكته نیز فایده  سن  امام مهدی محمد بن الح
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 اند. روایات بیان داشته 

اگر   نمی   تیمیهابناما  پیروانش  ـ و  روایات و سایر دلیل  این  به  و  خواهند  فایده  که وجود 
این ناشی از عجز و ناتوانی دلیل    ،ـ قانع شوند کنند را اثبات می  مصلحت در غیبت امام 

زیرا  دارد  نیست؛  علمی وجود  و هم   ،دلیل  او  نْفساما  بر  قطارانش  که  های منكری هستند 
اند؛ همانند کسانی که در زمان رسول  در امور واضح و سرکشی بر حق خلق شده   تردید وشک

معاصران   ـکند امروز به آن اقرار می   تیمیه ابن که  ـ بودن حجت  واضح   با وجودبودند:    خدا 
 همانند آنان است.  تیمیهابن این حجت را نشناختند و ترک گفتند؛ و اکنون نیز  پیامبر 

را به    تواند سخن پیامبر ای از عقل در وجودش نهفته باشد نمی کسی که اندک بهره 
 دهد ترک گوید. و افراد مشابه او جولن می تیمیه ابنبهانۀ شبهاتی که در ذهن بیمار 

 است غیبت او کار خداوند سبحان است؟کسی گفته  شاید کسی بگوید: چه 

ای از خلفای خداوند سبحان است و کردار جانشین خدا، کردار همان  او خلیفه   گویم:می
بینیم که عبد  کسی است که او را ارسال کرده و این مطلب در قرآن، روشن و واضح است؛ می 

ْلُتهُ فرماید:  می   به موسی    صالح   ع  ْن   و  ما ف  ْمری ذلِ   ع 
 
یِه    تأویلک  أ ل  ْسِطْع ع  ْم ت  ما ل 

ْبراً  بود    1ص  این  ندادم.  انجام  خودسرانه  من  را  کار  این  آن    تأویل )و  بر  نتوانستی  تو  آنچه 
برای جاری   پس عبد صالح   ؛شكیبایی ورزی(    خداوند  امر  شدندر نقش مجرایی است 

خلیفه او  زیرا  زمینش  ایسبحان؛  در  خداوند  خلفای  خودسرانه   از  کار  و  انجام  است  ای 
 کند.بلكه تنها به امر خداوند سبحان عمل می   ؛دهدنمی 

عیسی توسط  انطاکیه  به  فرستادگان  ارسال  ماجرای  در  را  معنا  بینیم.  می   همین 
و  اْضِرْب  دهد:  اما قرآن، ارسال را به خداوند سبحان نسبت می  ؛است  فرستنده، عیسی 

ْزنا  زَّ ع  ُبوُهما ف  كذَّ یِن ف  یِهُم اْثن  ْلنا ِإل  ْرس 
 
ُلون  * ِإْذ أ ا اْلُمْرس  ه  ْریِة ِإْذ جاء  ْصحاب  اْلق 

 
اًل أ ث  ُهْم م  ِبثاِلث     ل 

 
 . 82کهف،  .1
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ُلون   یكْم ُمْرس  ا ِإل  قاُلوا ِإنَّ ل بزن که فرستادگان برای آنان    مردم آن شهری را برای آنان  )و    1ف  ث  م 
  مین،تا با سوسوی آنان فرستادیم، و آن دو را تكذیب کردند  به  را   تن  * آنگاه که دو  آمدند به آنجا  

 ایم(. سوی شما فرستاده شده گفتند: ما به  ]رسولن[ کردیم؛ پس  تأیید   ]آنان را[

 و اگر گفته شود چگونه مهدی یكی از خلفای خداوند سبحان است؟

از عترتی است که جانشینان رسول خدا   گویم:می او دوازدهمین نفر  هستند و    زیرا 
اند. پس شناخت اینكه  و جماعت ذکر شده سنتاهلگانه در روایات خلفای او و امرای دوازده

راستی جانشین رسول خداست یا نه واجب خواهد بود و وقتی ثابت شود که او جانشین  آیا او به 
 او ضمن خواست و ارادۀ الهی خواهد بود.رسول خداست قطعًا غیبت 

 حمض است   غيبتش شر  دوران  دوم: وجود امام در    ۀ شبه 

 پاسخ:

در حال غیبت، شر محض است؛ زیرا    او ادعا کرده است که وجود امام مهدی   اول:
و این با عدالت الهی در تضاد    شودکسی که به او ایمان نیاورد عذاب می   ،طبق اعتقاد شیعه 

 است.

این سخن  ناشی از  به نتایج  حتی خودش  کنم او  صۀ گفتۀ اوست و بنده گمان نمی این خال
  ، قطعًا لطف الهی است  ؛ زیرا وجود پیامبر ملتزم بوده باشد  اش باشدسفیهانه و جاهالنه 

روی   او  از  که  کسی  ویبولی  به  و  د  شود  گردان  و  به  طبیعتاً   ، کافر  حق  بازداشتن  سبب 
شر    عذاب خواهد شد. در این صورت آیا وجود رسول خدا   به رسول خدا   نیاوردن ایمان

 محض است؟! 

ـ   اگر کسی که به رسول خدا  سبب اینكه طبق اعتقاد  به کافر است بگوید رسول شما 
به این    تیمیه ابن ـ شّر محض است، آیا  شما کسی که به او ایمان ندارد وارد آتش خواهد شد 

 
 . 14و  13یس،  .1
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که او   طورهمان  او به این سخن راضی نخواهد بود و  طبیعتاً   سخن راضی خواهد بود یا خیر؟ 
رضایت   تیمیه ابن ما هم به سخن  ، به پذیرفتن چنین سخنی از سوی کافر رضایت نخواهد داد

 نخواهیم داد.

ضرورتی است الهی؛ زیرا او جانشین خدا و حجت خدا بر    گفته شد وجود امام  دوم:
 شد؟! بندگانش است؛ پس چگونه شّر محض با

*  * * 

 اسباب غيبت امام مهدی حممد بن احلسن  

پیش از پرداختن به چهارمین توقف مایلم به بیان اسباب غیبت دوازدهمین امام از امامان  
بپردازم؛ زیرا در آنچه بعدًا خواهد آمد تأثیرگذار خواهد بود. قلم را در اختیار قائم    بیت اهل

 دهم تا او خود سبب غیبت را بیان فرماید. قرار می احمدالحسنمحمد سید آل

 فرماید: ایشان می

ای بس سترگ  بودن او در میانشان بهرهآشكار ن است و  امؤمن   رلطف الهی ب  امام»
دربردارد.در   برایشان  دینی  از  دلیلبه  ـمثال  عنوانبهـ  اگر  التزام  از  شدن  کشته  ترس 

از غیبت  تر  بافضیلتبهتر و  بسیار    وجود سفیری برای او  ،آشكارشدن خودداری کند 
ل از  سفیر همان  ؛ چراکه  تامه است د  ب  ؛ او کسی است که فرامین  است  امامپیشوای 

وجود او  چراکه    نیز لطفی الهی است؛  ـسفیر  یعنیوجود او ـ  پس ؛کندرا منتقل می  امام
  ، امكان اتصال به امام و شناخت احكام شرعی،  سفیر  با وجودزیرا    ؛ شبیه وجود معصوم است

مسائلی  بهصحیح   بهخصوص  میکه  پدید  زمان  وجود  مرور  داشتآیند  که  .  خواهد  حال 
 غیبت تامه چیست؟! وضعیت چنین است علت و سبب 

 پاسخ به این پرسش چندین نظریه وجود دارد؛ از جمله: در 

 ها: توسط طاغوتقصد به وی ترور و سوءترس از  .1
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اما اگر   ؛باشدآشكار بوده  که امام برای همه باشد صحیح تواند هنگامی میاین فرضیه  
ـ باشد  غایب  نیست  تامه  که  غیبتی  وجودیعنی  با  دیدگان از    امامـ  سفیران  با  برابر 

شده توسط  یاری  خصوص اینكه اوبهدور خواهد بود،  ها  و مكر و فریب آن  یاناغوتط
و احكام شرعی و توجیهاتی    کندمین ارتباط برقرار  ابا مؤمنین،  است و در همان ح خداوند  

دارند  را   نیاز  آنکه  میبه  رها  ؛رساندها  برای  طاغوت  بنابراین  خطر  از  ـشدن  وجود ها    با 
کفایت میسفارت ناکامل  باقی نمیـ غیبت  تامه  برای غیبت  دلیلی  و  ماند؛ و خداوند  کند 

 داناتر است. 

 : را داشته باشد سفارت و نیابت خاص امامی که شایستگی عدم وجود شخص  .2

به درجۀ  کم  دستو  برخوردار باشد      از صفات اماماز بسیاری  زیرا سفیر امام باید  
سیاسی،  شئون    کردنو توانایی ادارهرسیده  و ترس از خدا    ، پرهیزگاریتقوا  زهد،بالیی از  

احادیث  اقتصادی و اجتماعی امت را داشته باشد؛ یعنی فقیه باشد؛ یعنی دارای فهم و درک  
 !ی متعارف امروزیا معن، نه فقیه بهباشد   معصومین

نمی احكام شرعی  استنباط  به  مؤمنی    ؛پردازدسفیر  او  احكام  است  بلكه  مخلص که 
کس اجازۀ  سفیری از طرف امام هیچ  با وجود .  کندبه امت منتقل می  شرعی را از امام

الشرایط  حتی اگر فقیهی جامع  ؛رأی و نظر خودش را ندارد  بر اساس استنباط حكم فقهی  
 اش بوده باشد. به معنای متعارف امروزی

که  شخصی معین  نداشتن  ؛ اما وجودبت تامه باشدسبب و علتی برای غی تواند  می  ،این
باشدسفارت  شایستگی   داشته  را  از  استبعید    او  احادیث  در  معنایی  چنین  چراکه  ؛ 
صالحین  سی مؤمن از    با وجوددر دوران غیبت    روایت شده است که امام  معصومین

 1. کندینم  ترس از تنها بودنش احساس 

 
گریزی از غیبت  »فرمود:  ایشان  ست که  اکرده  وایت  ر   شیخ کلینی روایت کرده است: از ابوبصیر از اباعبدالله    .1

نشینی وی نیست، و البته در بهترین گرفتن وگوشهای از کنارهبرای صاحب این امر نیست و در دوران غیبتش، چاره
؛ غیبت  194ص  ،؛ غیبت نعمانی340، ص1ج  ،کافی«  د.کنمنزل پاک و طیب، و باوجود سی نفر، احساس تنهایی نمی 

 اختالفی اندک وجود دارد. ،که در آنچه در غیبت طوسی روایت شده 162ص ،طوسی
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 : از امامگرداندن امت روی .3

عنوان رهبری  بهوی  با  ن  تنداش و تعاملـ  معنای واقعی آنبهـ  ایشاناز    نشدنمندبهره  و
امت بود  !برای  امت خواهد  برای  عقوبتی  تامه،  غیبت  آن  بسا  چه  و    پس  اهداف  از  یكی 

سبب غیبت  بهها  مصیبتو  پیشامدهای ناگوار  گرفتن امت در برابر  از قرارپس  ـ  اصالح امت
باشد؛معصومشانرهبر   بنی  ـ  سرگردانی  شبیه  کبری  غیبت  صحرای  پس  در  اسرائیل 

نسلی  شدن  متولدآن  از  هدف    که  اصالحیاست  عقوبتی  این غیبت،  اینكه  یعنی    ست؛سینا
سوی اهل زمین را داشته  کشیدن رسالت الهی بهدوش است که شایستگی بهاز این امت  

عنوان  جز قرآن به چیز دیگری بهو دهد  یجز به رهبری معصوم رضایت نم نسلی که    باشند؛ 
 شود. دستور، تمثیل و روشی برای زندگی راضی نمی

میگرداندن  رویف  یوصتدر    امیرالمؤمنین قرآن  و  امام  از  امت  :  فرمایداین 
تر از حق و  زودی پس از من زمانی بر شما بیاید که در آن زمان چیزی پوشیده هب»

باطل   از  خدا   بیشترچیزی  و  نباشد،  آشكارتر  بر  دروغ  فرستاده   یتعال   یاز  اش و 
بینظر  در    !نباشد]موجود[   زمان  آن  م  ارزشمردم  خداست    اع، تترین    اگر کتاب 

تر از  قیمتتر و گرانو هیچ متاعی هم پرمشتری   ،طور که بایدوشاید خوانده شود آن
آن زمان  و در    ،د نخود تحریف و تغییر یاب  ِی آیاتش از جا   اگرهمان کتاب خدا نیست  

  منكر، معروفاز  بیشتر  هم    یزیو چ  ،از معروف، منكر نیست  بیشتر  یزی چ ـ در شهرها ـ
)  حامالِن   . یستن را    (قرآنکتاب    شفراموش  ،و حافظانشاند  انداخته کناری  به  آن 
شوند  تبعید می دو از میان مردم رانده و    و پیروان مكتبش هر   در آن روز قرآن.  کنندیم

هر و    و  همگام  کنار  دو  می در  گام  جاده  یک  در  و  پناهشان  یكدیگر  و کسی  نهند 
معنای واقعی[ در  ]به ، اما  هستند   مردم  ین بدر در آن زمان  و اهلش  کتاب    !دهدنمی 
]به نیستند   شان میان ]واقعًا[ ،  ولی  هستند  همراهشان  ن  ظاهر[    یستند؛ همراهشان 
. مردم  داشته باشندگرچه کنار یكدیگر قرار  سازگار نیست  گمراهی با هدایت  اکه  چر 

  ؛و در اتحاد و یگانگی پراکندگی دارند کنند  می در آن روز بر تفرقه و پراکندگی اتحاد  
جز نامی  پس، از قرآن،  !ند و قرآن پیشوای آنان نیستا گویا این مردم پیشوایان قرآن 
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از دیرزمان افراد صالح   !چیزی نشناسند  ،آنو نوشتار  خط  نزدشان باقی نماند و جز  
نامیدند و  صدق و راستی آنان را افترا و دروغ بر خدا می،  کردندو نیكوکار را کیفر می 

 1.« دادندکیفر گناه قرار می ،برابر اعمال نیک   در

 از جمله:  است؛امت  گردانی، رویغیبت تامه بر اینكه علت  مبنی دلیلی وجود دارد

نامه  الف: و  صادرتوقیعات  از  های  امامشده  سفرای  ناحیۀ  توسط  عرضه   شکه 
  ، هایی که متوجه ایشان شده دهد پرسشکه این خود نشان می  ؛استاند، بسیار اندک شده

 بسیار کم بوده است. 

 اما به ما جز همین تعداد ناچیز نرسیده است!، بسیارند توقیعات  :شاید کسی بگوید

که  چرا   ؛دهدنماید فریب نمیتدبر و تفكر  اندکی  که  را  کسی    ،استدللدر حقیقت این  
بسیاری  تعداد  باید    ـ گم شده باشد  ها از آنحتی اگر بخشی  بسیار بوده باشند ـاگر توقیعات  

ما میاز آن به  امام رضا  احادیث رسول خدا  تمام   قطعاً رسید.  ها  و  امام صادق      و 
و احادیث امام  است  ها به ما رسیده  از آنبسیاری  بینیم  میاما    ؛اندنرسیده  طور کامل به ماهب

شرایطی که امام در آن قرار داشت    نیست و  چیزی جدا از احادیث امامان  مهدی
بینیم  در آن قرار داشت نبوده است؛ با این حال می  شرایطی که امیرالمؤمنیناز  نیز بدتر  

 . ه استبه دست ما رسید البالغهکتاب نهج

و عرضۀ    نوشتن احادیث ائمهبه  علمای شیعه در زمان غیبت صغری  اینكه    با وجود
به نگارش درآورده از طریق سفیران،  آنچه  امام  به  این    ورزیدنداهتمام میاند  از جملۀ  که 

ها به نگارش  حتی یكی از آن  به چه علت   پس،است؛    کلینی  «»کافیها، کتاب  کتاب
 اهتمام نورزیده باشد؟!    ایشان توقیعات صادره از ناحیه

اندک  ولی این توقیعات،    ؛جدیت داشتند  نگارش توقیعاتها در  حقیقت این است که آن
بوده است؛    مردم از علم و امام  یگرداندهندۀ روینشان  بودن، خودبودند، که این اندک 

زندگی  کلینی در زمان غیبت صغری    آورده است.  ـکافیخود ـکه کلینی در کتاب    طورهمان  
 

 .233، ص 34ج ،بحارالنوار؛ 31، ص2ج ،البالغه با شرح محمد عبدهنهج .1
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در شعبان  وی  .  رفت  یااز دن  پایانی غیبتدر روزهای  ـ  تر استبنا بر آنچه صحیحـو  کرد  می
سفیر    سمری آخرین  همان ماه و سالی که علی بن محمداز دنیا رفت؛ یعنی در  ق  329سال  

 .کردهجرت از سفرای چهارگانه از دنیا 

 : گفته است  کلینی

  شدن اهل روزگار ما بر جهالت متفقآنچه از آن شكایت داشتم    متوجه شدم   ...اما بعد  و»
آنبناها در  آنهمیاری و تالش    و آن  نهادن راه  و ریشهو مخالفت  با علم  بوده ها  هایش 

ها  که آن شد؛ چرا طور کامل از آنان پوشیده و مباحثش قطع  تقریبًا علم به تا آنجا که    ؛است
 1« .اندبه استناد و تكیه بر جهل رضایت، و علم و اهلش را از دست داده

 گوید: همچنین می

پابرجا  هرکس که خداوند توفیق را برایش بخواهد و اینكه بخواهد ایمانش ثابت و  پس  
د  دهد  باشد، برای او اسبابی قرار می ر    ـ و بصیرت اطمینان  با  ـکه دینش را  تا او را تا آنجا پیش ب 

  ؛ ستپابرجاهای از کوه استوارترگیرد. پس او در دینش ر ب سنت پیامبرش  از کتاب خدا و
ناپایدار  و  عاریتی  صورت  دینش به  و اینكه  را بخواهد   ش ستی و خواریو هرکسی که خداوند پ  

هیچ  بی تأویلبرایش اسبابی را برای خودپسندی، تقلید و  ـچنین چیزیپناه بر خدا از  باشد ـ
که هرکس که خداوند  است  و خواست خداوند  در مشیت  این  .  کندعلم و بصیرتی مهیا می

.  گیرد گرداند، و اگر بخواهد ایمانش را از او میوتعالی بخواهد ایمانش را کامل میتبارک 
که صهیچ  ایبر  ندارد  وجود  ایمنی  ایمان  کس  در  را  یا شب  کافر،  و شب  باشد  مؤمن  بح 

که او هرگاه بزرگی از بزرگان را ببیند به او متمایل  چرا   صبح کافر برخیزد؛  در حالی کهبگذراند  
  2  عالمو هرگاه چیزی را ببیند که ظاهرش را نیكو پندارد آن را خواهد پذیرفت.    شودمی

، و اوصیا  جز نبی نخواهند شد ها  آنت خلق کرد و  نبوبر  خداوند انبیا را  » :  فرموده است
داد    امانتها جز وصی نخواهند شد، و ایمان را به گروهی  را بر وصایت حلق کرد و آن

 
 . 5، ص1ج ،کافی .1
 است.  های ایشان یكی از لقب  ،است و عاِلم  امام موسی بن جعفر کاظم  ،منظور از عاِلم  .2
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سپس فرمود:  «  .گیردها می کند و اگر بخواهد از آنکه اگر بخواهد برایشان تمام می 
مُ ها جاری شد:  تعالی بر آنو این سخن حق » رٌّ و  ق  ُمْست  ٌع ف  ْود    است  قرارگاهی)   1ْست 
 .«(است جاییو دیعت  و

برادرم   ای  بدان  ارشاد  ـپس  را  تو  هیچ  ـفرمایدخداوند  توانایی  که  و  کس  تشخیص 
با رأی و نظر خودش را ندارد، مگر آنچه این گفتار عالم بر    بیتاهلدادن روایات  زیتمی 

منطق   بدارید»:  شودآن  عرضه  خداوند  کتاب  خداوند    ؛ بر  کتاب  موافق  آنچه  پس 
و    عزوجل برگیرید  است  است  خداوند  کتاب  مخالف  این سخن   کنید.«رها  آنچه  و 

در مخالفت  اند رها کنید که راه درست  »آنچه را که این قوم با آن موافق :  ایشان
آن  ایشان  هاست.«با  سخن  این  را  »:  و همچنین  آن  همگیکه  آنچه  اجماع    بر 
همۀ این موارد    ازو ما    .«یستن  یکه در آنچه همه بر آن اتفاق کنند شك   یرید اند برگکرده

علم را به بینیم که تمامی و چیزی قابل اعتمادتر و فراگیرتر از این نمی دانیمجز اندکی نمی
بهتر و فراگیرتر است بپذیریم، با توجه به این سخن:  که  ارجاع دهیم و آنچه را    2عاِلم  

 3یابید.« ـ برگیرید گشایش می تسلیم از باب  کهاز آن دو ـ هرکدام  »از

كه او مظلوم است و از همۀ  مبنی بر اینوارد شده    بیتاهلاز  احادیث زیادی    ب:
 شود: کمتر یاد می  هاآن

  و کمتریِن   وسال،ترین ما از نظر سن امر در کوچک   »این  :دن اهفرمود امام باقر
 4«.شدن استیاد از نظر ما 

 دارد. ها از اودر میان شیعه، دللت بر روی گرداندن آناز ایشان یاد نشدن 

و  »...  که در آن آمده است:  صادر شده    «عمری»به سفیرش      توقیعی از امام  ج:
 

 .98انعام،  .1
 . (یعنی امام صاحب امر )از ایشان .2
 . 8، ص1ج ،کافی .3
 . 43، ص51ج ،بحارالنوار؛ 191ص  ،غیبت نعمانی .4
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علت   کهغیبتشدن  واقعاما  عزوجل    ،  ل    فرماید:می خداوند  ُنوا  آم  ذین   الَّ ا  ه  یُّ
 
أ یا 

ُسْؤُکْم  ُكْم ت  ْشیاء  ِإْن ُتْبد  ل 
 
ْن أ ُلوا ع  ْسئ    چیزهایی  از  اید، آورده   ایمان   که   کسانی  ای)  1ت 

 2«(.ندکمی  اندوهگینتان دشو  آشكار  شما  برای  چون پرسید کهن

هستید.    یبتغ  یهااز علت یشود که خود شما علتیم یدهفهم از این حدیث  بساچه و 
 آزاده را تنها اشارتی کافی است. 

  فرماید: پاسخش به مسائلی که حمیری از ایشان پرسیده بود، میاز  پس    امامو  

ٌة    پذیریدنه از اولیایش می  و   اندیشید ی م  امرشبر  نه    . الرحیمبسم الله الرحمن  » ِحْكم 
ُذُر  ا ُتْغِن النُّ م  ٌة ف  اِلغ  م بر ما  سال (.نبخشیدسود ولی هشدارها رسا؛  است حكمتی) 3ب 

 4.« و بر بندگان صالح خداوند

گرداندن  که علت و سبب آن روی  است پوشیده نیست،  ایشان  که در کالم  آلمی
یقین داشته باشیم که او حجت  ما  اگر    ای عزیزان!و    ؛است   این امت از حق و از ایشان

و مال و فرزند  جان  او را بر  و    کنیمتالش میروز برای تعجیل فرجش  و شب  خداوند بر ماست،
 . خواهیم داشتخودم مقدم 

حتی  ،  ممكن باشد که  به هر شكل  او  دن  یرسانیاریو  شدن امت به طاغوت  متمایل  د:
موضوع  و این  ؛  دارند  هابودن آنکه مردم اعتقاد به مباحانجام شود  شهروندی  وظایف  اگر با  

غیبت کبری.  دوران  در  خصوص  بهاست،  و آشكار  زند واضح  ب  برای کسی که تاریخ را ورق 
ع از  سهم خود  هرکدام  و جاهالن    نلماابسیاری  کردبه  طاغوت کمک  وجود    ؛نداهبه  با 

مثل[  ]قرینه کاظمای  شتربانکه    امام  صفوان  می  بر  او چرا   گیرد؛خرده  که 
 ها به حج برود.تا با آنـ اجاره داده بود هارونـطاغوت عباسی را به شترهایش 

 
 .101، مائده .1
 .92، ص52ج ،بحارالنوار؛ 284، ص2ج ،؛ احتجاج292ص ،؛ غیبت طوسی458ص ،کمال الدین .2
 . 5قمر،  .3
 . 349، ص4ج  ،؛ معجم احادیث امام مهدی2، ص91ج  ،بحارالنوار؛ 316، ص2ج ،احتجاج .4
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ُموا  :  فرمایدمیتعالی  حق ل  ِذین  ظ  ی الَّ ُنوا ِإل  ْرک  ل ت  ُكْم ِمْن ُدوِن  و  ا ل  م  اُر و  ُكُم النَّ سَّ م  ت  ف 
ُرون   ُتْنص  اء  ُثمَّ ل  ْوِلی 

 
أ به شما رسد و    آتش   که   مكنید  میل  ستمكاران  به)  1اللِه ِمْن 

 2« ]...[. (نخواهید شد  سپس یاری نباشد و  دوستی  هیچ در برابر خدا   را  شما

روی  سبب،  خلیفۀ پس  از  امت  در    گردندن  که  است  طبیعی  و  است  سبحان  خداوند 
ای نداشته باشد؛ زیرا بود و نبود امام میان آنان یكسان  صورت وجود امام در میان آنان فایده این

 خواهد بود. 

می اتفاق  جهت  همین  به  کبری  آنغیبت  و  محمد افتد  آل  یمانی  که  بیان    گونه 
 فرماید عبارت است از: می

شبیه » کبری  بنی  غیبت  سیناسرگردانی  صحرای  در  غیبت،    ست؛اسرائیل  این  یعنی 
آن    که  اصالحیاست  عقوبتی   امت  شدن  متولدهدف  این  از  شایستگی  است  نسلی  که 

جز به رهبری  نسلی که    اهل زمین را داشته باشند؛  سویبهکشیدن رسالت الهی  دوش به
تمثیل و روشی برای    عنوان دستور،جز قرآن به چیز دیگری بهو  دهد  معصوم رضایت نمی

 3« شود.زندگی راضی نمی

های طاغوتی در طول زمان بر گردۀ  بینیم حكومت می  ، نشدن خلفای خدا سبب یاری به 
اند و  خصوصیتی است بارز که امت به آن عادت کرده   ،نكردنپس یاری   ؛اندمردم تسلط یافته 

با این یاری  ک بیماری ُمسری تبدیل  اند و این خصوصیت به ی نكردن تربیت شده حتی امت 
 گوید: شده است. شاعر می 

 گیر شده چون دیدم جهل در میان مردم همه 

 گفته شد نادانم  امباره خود را به نادانی زدم تا آنجا که در 

 
 . 113هود،  .1
 مبحث علل و اسباب غیبت. ، 2ج ،گوسالهکتاب  .2
 مبحث علل و اسباب غیبت. ، 2ج ،گوسالهکتاب  .3
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 :شودشروع می  گری ]طاغوت[ از زمان وفات رسول خدا سلطه بینیم بنابراین می 

اند و در این خصوص  های ما مسلط شدهبر ُگرده  زمان وفات رسول خداها از  آن»
 ؛ بلكه ایراد در خود ماست  ؛وارد نیست  ـامام علی و فرزندانشعیب و ایرادی بر اوصیا ـ

 1« .کنیمحق کوتاهی میبه  دن یرسان در یاریهمیشه ما 

ابی بن  دادن حق  یاری   از   شما   اگر   مردم،  »ایفرماید:  می   طالبامیرالمؤمنین علی 
  همانند   که  ورزیدید کسینمی   سستی  کشاندن باطلاستیصال به   در  کردید وشانه خالی نمی 

  شما همانند   گرفت؛ ولینمی  قّوت   مسلط شد  شما  بر  کهآن  کرد ونمی   طمع  شما  در  نیست  شما
  چندین  شما  سرگردانی  من از بعد   سوگند که  جان خودم به   شدید و سرگردانی دچار  اسرائیلبنی 
  است  ترنزدیک  پیامبر  به   کسی که  از  نهاده،   سرتان  پشت  را   حق   شما   شود؛ چراکه  افزون  برابر

او    کنندۀ خود پیروی کنیددعوت  از   اگر  پیوستید. و بدانید  است  دورتر   کسی که  به  و  دور شدید
رد و می  رسول خدا   های روشن راه   به   را   شما   بار   و   خواهد کرد  تانآسوده  رفتن بیراهه   رنج  از   ب 

 2.« خواهید نهاد  فرو های خود گردن  از را   سنگین

و  گردانی مردم از خلیفۀ خداوند سبحان واقع شد  سبب روی طور خالصه: غیبت به پس به 
تا خداوند گروهی صالح و    ـشد   وارد  اسرائیلی در بن  یسرگردان  که گونه    همانـ آمد    غیبت پدید 

 کشیدن رسالت الهی آماده فرماید. مستعد برای بر دوش 

 *** 
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 توقف چهارم 
 گفته است:   ـتیمیه ابنـ شیخ سلفی 

 مردم از آنان پوشیده مانده است؛  وستم خودِ سبب ظلم »و اگر بگویند: او به 

 شود:  پاسخ داده می

آنان مستور و محجوب    در حالی کهوستم در زمان پدرانش هم وجود داشت  ظلم این    اول: 
 نشدند. 

در همه   دوم: او  به  نمی مؤمنان  دیدارشان  به  گاهی  دارند. چرا  زمین وجود  یا  جای  رود 
 ها بیاموزد؟ فرستد تا چیزی از علم و دین به آنشان نمی سویبه ای فرستاده 

اند پناه  گزیده   ایاری از نقاطی که شیعیانش سكنتوانسته است به بساو همیشه می  سوم:
های  دیگر مكان   نیزهای عصیانگر در آنجا حضور دارند و  های شام که رافضیمانند کوه  ؛جوید

 طغیانگران.

نمی   چهارم:  ترس،  این  اثر  در  او  دین  اگر  و  علم  از  چیزی  بگوید را  تواند  در    ، به کسی 
نه لطفی وجود  وجود این مخالف دلیلی است که  خواهد داشت و  داشتنش  نه مصلحتی، و 

اثبات وی می و  برای  تكذیب    است  یامبرانیپ  ]رویكرد[  در جهت خالفآورند؛  و  ارسال  که 
مؤمنان از نعمت لطف و مصلحت که خداوند در وجود  ها رسالت را تبلیغ کردند و  شدند؛ زیرا آن

که منتظر این شخص هستند چیزی جز انتظار و    ؛ ولی کسانی مند شدند ها نهاده بود بهره آن
آورند؛  کند به دست نمیدوام حسرت و درد و دشمنی با جهان و دعایی که خداوند اجابتش نمی

 « .انددست نیاورده ای از این اعتقاد به زیرا تاکنون بهره 

الحسن   بن  محمد  امام  غیبت  دربارۀ  ُشبهه  چهار  خود  سخن  از  مقطع  این  در  وی 
 رح کرده است.مط عسكری
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 اول:   ۀ شبه 

به سبب ظلم  اگر بگویند: او  آنان پوشیده مانده    وستم خودِ وی گفته است: »و  مردم از 
 است؛

 شود:  پاسخ داده می

آنان مستور و محجوب    در حالی کهوستم در زمان پدرانش هم وجود داشت  این ظلم   اول: 
 .« نشدند

در   پاسخ: درست  خداوند    بیت اهل  بارۀعقیدۀ  جانشینان  و  خلفا  آنان  که  است  این 
این امت داشته و همۀ این نقشر سبحان هستند. ه در  آنان نقشی  از  از طرف  یک  تنها  ها 

امام   کارهای  مقایسۀ  به  وقتی  دلیل  همین  به  است؛  شده  داده  آنان  به  سبحان  خداوند 
ط کردند. به  ها سقوافراد بسیاری در شبهه   پرداختند  با کارهای امام حسین  حسن

کردند؛    زدن به امام حسنفكر و نادان، شروع به طعنه این ترتیب بسیاری افراد پریشان
را   طعنه زدند و آن حضرت انجام داد که برخی دیگر به آنچه امام حسین  طورهمان  

نیست و این    چنینوضعیت این   در حالی که  ؛متهم کردند که در امت، فتنه ایجاد کرده است
 برای ما روشن فرموده است.  ای است که امام صادق نكته 

صادق  امام  از  کثیر  بن  معاذ  فرمود:    از  که  است  شده  به »روایت  صورت  وصیت 
نازل شد و کتاب سر به مهری غیر از وصیت بر    شده از آسمان بر رسول خدا نوشتاری ُمهر 

  بیت اهل محمد! این وصیت توست به  عرض کرد: ای    نازل نشد. جبرئیل   رسول خدا 
م؟ گفت: برگزیدۀ خدا از  بیت اهل کدام    ،فرمود: ای جبرئیل  تو در میان امتت. رسول خدا 

نبوت پیش از ابراهیم را از تو به ارث ببرند.    تا علم   (او )علی و اولدشمیان ایشان و ذریۀ  
مهر اول را گشود و به آنچه در آن مأمور بود عمل کرد.    هر داشت. علی آن کتاب چند مُ 

  مهر دوم را گشود و به آنچه در آن مأمور بود عمل کرد. سپس حسین   سپس حسن 
مردمی را برای    مهر سوم را گشود و دید در آن نوشته است: جنگ کن، بكش و کشته شو و 
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شهادت با خود ببر که اینان شهادتی جز همراه تو ندارند. او هم عمل کرد و سپس آن را به  
چهارم را گشود و دید در آن    نیز مهر داد و گذشت. علی بن حسین    علی بن حسین 

نوشته است: خاموش باش و سكوت پیشه کن، زیرا علم در پرده شده است. سپس او آن را  
ب  او مهر پنجم را گشود و دید در آن نوشته است: کتاب خداوند    ن علیبه محمد  داد. 

متعال را تفسیر و پدرت را تصدیق کن، علم را به پسرت به ارث بده، امت را بساز و در ترس و  
چنین کرد و سپس آن را به شخص بعد از خود    نیز امنیت حق را بگو و جز از خدا مترس. او  

 «.سپرد

»ای معاذ    :فرمود   ؟ آیا آن شخص شما هستید  :به ایشان عرض کردم  : معاذ بن کثیر گوید
خصوص وظیفۀ تو جز این نیست که بروی و این را از من روایت کنی. آری، من همان   در این 

پس از    :عرض کردم  .اینكه نام دوازده نفر را شمرد و سپس سكوت کرد  اتشخص هستم.«  
 1ت.« »همین برایت کافی اس : فرمود ؟کسی استآن چه

هری مخصوص به خود دارد و به آنچه در  وظیفه و مُ   یک از اوصیای پیامبر پس هر 
ـ عمل کرده است و بر ما نیز واجب است تسلیم او باشیم؛  در وقت و زمان خودشوصیت بوده ـ 

 زیرا او خلیفه و جانشین خدا در زمینش است. 

ای  ند ایمان بیاورد وظیفه به این ترتیب هرکس به اینكه آنان خلیفه و جانشین خدا هست 
سپردن و اطاعت از امام زمان خود نخواهد داشت. به همین جهت ما مرتب  جانجز گوش

گوییم که بحث و مناقشه در جزئیات از خطاهای راهبردی در بحث علمی است؛ زیرا همۀ  می
کلی    امرشود و وقتی این  کلی هستند که با متون قطعی ثابت می  امرجزئیات، مبتنی بر یک  

شد  خواهند  ثابت  نیز  آن  زیرمجموعۀ  مسائل  شود  نبوت    ؛ثابت  به  دلیل  با  هرکس  بنابراین 
نبوت آن    ـپناه بر خدا ـ اقرار کند هر آنچه را که او خبر دهد خواهد پذیرفت و اگر    محمد 

موضوع بحث ما هم اگر    بارۀهایش را نخواهد پذیرفت. در یک از گفتههیچ   ،حضرت را نپذیرد 

 
 . 52ص ،غیبت نعمانی . 1



 تیمیه حّرانی های ابِن دیدگاههایی بر توقف ................................................................   174

 د رفت. خواهها از بین ثابت شود همۀ این شبهات و یاوه   امامت امام محمد بن الحسن  

غیبت    ۀ شود؛ زیرا این شبهه مبتنی بر مقایستوجه به آنچه گفته شد شبهۀ اول نقض می  با 
ص  ُمهر و وظیفۀ الهی خا  یک از آناندر حالی که هر   است؛  پدرانش نبودن  غایب   باامام  

یک از آنان  هر کرده است؛ به همین دلیل راه و روش  خود را داشته که باید مطابق آن عمل می 
  .متفاوت بوده است 

در حالی    ،وستم در زمان پدرانش هم وجود داشتاین ظلم »:  تیمیهابن این گفتۀ    بارۀاما در 
 «:که آنان مستور و محجوب نشدند 

بلكه نبود نسلی صالح    ؛وستم نیست ود ظلم دادن غیبت تنها وجگفته شد که علت رخ   اول:
های آن است. غیبت طبق خواست و  که رسالت الهی را بر دوش بكشند نیز از جمله علت 

مشیت الهی واقع شد و در آن خیر و صالح همۀ امت است و این وضعیت ادامه یافت تا خداوند  
رسالت الهی که حاکمیت خدا را شعار و منهج خود قرار    کشیدننسلی صالح برای بر دوش 

اسرائیل است تا آنجا که پس از سرگردانی،  پس غیبت، شبیه سرگردانی بنی   ؛دهند آماده فرماید 
ـ آنان را برای فتح سرزمین  وصی موسینسلی صالح پا به عرصه گذاشت تا یوشع بن نون ـ 

 مقدس رهبری کند. 

فۀ خود را داشتند و این وظیفۀ الهی مخصوص به خود آنان  پدران او شرایط و وظی  دوم:
 کردن کاری است بیهوده. مقایسه ، طور که گفته شد همان  بوده است؛ پس  

 دوم و سوم:    ۀ شبه 

جای زمین وجود دارند. چرا گاهی  مؤمنان به او در همه   دوم:شیخ سلفیه گفته است: »
نمی  دیدارشان  یا فرستاده به  ن سویبه ای  رود  به آنمی شان  دین  و  علم  از  تا چیزی  ها  فرستد 

 بیاموزد؟ 

اند پناه  گزیده   اتوانسته است به بسیاری از نقاطی که شیعیانش سكناو همیشه می  سوم:
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های  دیگر مكان   نیزهای عصیانگر در آنجا حضور دارند و  های شام که رافضیمانند کوه  ؛جوید
 .«طغیانگران

در اثر محدودیت و کوتاهی فكر خود    تیمیه ابن تنها پیشنهاداتی است که    هااین   پاسخ:
چنین پیشنهادهایی مطرح    پیامبر   رایدهد. وضعیت او همانند کسی است که بارائه می

 کند:می

  ٌة ِمْن ن خیل نَّ ک ج  كون  ل  ْو ت 
 
ْرِض یْنُبوعًا * أ

 
نا ِمن  اْْل ْفُجر  ل  ی ت  تَّ ک ح  ْن ُنْؤِمن  ل  ب   ... ل   و  ِعن 

ِتی ِباللِه و  اْلم  
ْ
أ ْو ت 

 
فًا أ ینا کس  ل  ْمت  ع  ع  ماء  کما ز  ْو ُتْسِقط  السَّ

 
ْفجیرًا * أ ها ت  ْنهار  ِخالل 

 
ر  اْْل جِّ ُتف  الِئكِة  ف 

ْرقی  ْو ت 
 
یٌت ِمْن ُزْخُرف  أ ک ب  ْو یكون  ل 

 
بیاًل * أ

 
زِّ   ق ی ُتن  تَّ ْن ُنْؤِمن  ِلُرِقیک ح  ماِء و  ل  ینا  ِفی السَّ ل  ل  ع 

ُسوًل   ر  رًا  ش  ب  ِإلَّ  کْنُت  ْل  ه  ی  بِّ ر  ُسْبحان   ْل 
ُ
ق ُؤُه  ْقر  زمین چشمه تا  )...  1کتابان  ما  از  برای  ای 

* یا باغی از درختان خرما و انگور داشته باشی که    هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد.   نجوشانی
پاره بر  کنی، آسمان را پاره گونه که گمان میها جویبارها روان سازی * یا آن آشكارا از میان آن 

ای از طال داشته باشی،  * یا خانهدر برابر ]ما حاضر[ آوری  ما فرو اندازی، یا خدا و فرشتگان را  
ما کتابی  بر    مگر اینكه [ اطمینان نخواهیم داشت،  رفتن تو ]هم بال  و به یا به آسمان بال روی،  

شده  . بگو: پاک و منزه است پروردگار من. آیا من جز بشری فرستاده نازل کنی که آن را بخوانیم 
 هستم؟(. 

 پیشنهاد کردند:    و موسی و همچون وضعیت اهل کتاب است که به محمد 

  ْهُل اْلكتاِب
 
ُلک أ یِهْم کت یْسئ  ل  ل  ع  زِّ ْن ُتن 

 
ُلوا ُموسیاباأ

 
أ ْد س  ق  ماِء ف  ر  ِمْن ذِلک    ِمن  السَّ کب 

 
أ

ْتُهُم  ذ  خ 
 
أ ًة ف  ْهر  ا الله  ج  ِرن 

 
قاُلوا أ یناُت    ف  ْتُهُم اْلب  ْعِد ما جاء  ُذوا اْلِعْجل  ِمْن ب  خ  ُة ِبُظْلِمِهْم ُثمَّ اتَّ اِعق  الصَّ

ینا مُ  ْن ذِلک و  آت  ْونا ع  ف  ع  خواهند کتابی از آسمان  اهل کتاب از تو می )  2ُسْلطانًا ُمبیناً   وسی ف 
تر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشكارا به  راستی که از موسی بزرگ بر آنان فرود آوری. به 

 
 .93تا  90، ءاسرا .1
 . 153، ءنسا .2
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گرفت. سپس، بعد از آنكه دلیل آشكار  سزای ظلمشان صاعقه آنان را فرو ما بنمای. پس به 
، و ما از آن هم درگذشتیم و به موسی برهانی  برگرفتند   []به پرستشله را  گوسابرایشان آمد  

 (. روشن عطا کردیم

شدن این دو شبهه را در پاسخی که به شبهۀ اول دادیم مشاهده کردیم.  چگونگی باطل 
یا پیشنهاد کند. پس از اینكه به امامت امام اقرار    تواند به امامکسی نمی  چیزی دیكته 

 امامت وی صورت پذیرد.  بارۀ وگرنه بحث و مناقشه ابتدا باید در  ؛ کردیم باید از او اطاعت کنیم

 چهارم:   ۀ شبه 

تواند چیزی از علم و دین را به کسی  اگر او در اثر این ترس، نمی گفته است: »  تیمیه ابن
داشتنش نه لطفی وجود خواهد داشت و نه مصلحتی، و این مخالف دلیلی  بگوید، در وجود 

که ارسال و    است  یامبرانیپ  ]رویكرد[  در جهت خالفآورند؛ و  است که برای اثبات وی می 
مؤمنان از نعمت لطف و مصلحت که خداوند  ها رسالت را تبلیغ کردند و  تكذیب شدند؛ زیرا آن

؛ ولی کسانی که منتظر این شخص هستند چیزی جز  شدند  مندها نهاده بود بهرهدر وجود آن
کند به دست  حسرت و درد و دشمنی با جهان و دعایی که خداوند اجابتش نمی   انتظار و دوام

 « .انددست نیاورده ای از این اعتقاد به آورند؛ زیرا تاکنون بهره نمی 
 پاسخ:  

 ـ فقط ترس نیست. کشدبه تصویر می   تیمیهابن گونه که  آنگفته شد که علت غیبت ـ   اول:

در توقف دوم گفته شد که وجود امام ضروری است. وجود امام لطفی است الهی و  دوم:
امام   او همان  تمام مصحلت در وجود  بر مصلحت   است  «خداوند  کار»است؛ زیرا  بنا  که  ها 

گاه باتیمیه و ضعیف العقلشده؛ اگرچه ابن   . شندهای شبیه او از آن ناآ

برای کسی  بودن  انتظار چشم او به مسئلۀ انتظار طعنه زده، گمان کرده است این    سوم:
رساند؛ زیرا ما منتظر همان مصلح جهانی هستیم که  است که نخواهد آمد. این نادانی او را می
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آیین  ادیان و  به آمدنش بشارت دادههمۀ  دچار اختالف شده    مصداقش  بارۀگرچه در   ؛اندها 
به او معتقد هستند. یهود،  ها  ملت اند و بیشتر  گانه به او ایمان داشته باشند. پیروان ادیان سه 

زرتشتی  هندی نصارا،  مجوسیها،  بوداییها،  و  می ها  دارند.  ایمان  او  به  به  ها  نصارا  بینیم 
شاه  ازگشت بهرامها منتظر بعنوان مصلح منتظر ایمان دارند. زرتشتی به   بازگشت عیسی
مسیح  تئودوریان  هستند.  خود  پادشاه  بازگشت  منتظر  آخرالزمانبهـ   حبشه  مهدی   ـعنوان 

بودن اوشیدر معتقد است.  هستند. هندوها که به بازگشت ویشنو اعتقاد دارند. مجوس به زنده 
میبودایی  را  هستند.  هایی  بودا  ظهور  منتظر  که  پادشاهها  اسپانیاییبینیم  منتظر  خود    که 

 و مغول که منتظر پادشاه خود چنگیزخان هستند.  رودریگ،

ها  های باستانی چینی که در کتاب   طورهمان    ؛این اعتقاد در مصر باستان نیز وجود داشته 
 1نیز دیده شده است.

را در این عقیده  به  نیز می  ما حتی تصریح  نوابغ و فالسفۀ غرب    که  طوری یابیم؛  میان 
گر بزرگی است که زمام  اصالحاند که جهان در انتظار  صراحت بیان داشتهآنان به   چندین نفرِ 

 امور را به دست خواهد گرفت و همه را زیر یک پرچم و یک شعار، یكپارچه خواهد کرد. 

فیلسوف شهیر انگلیسی برتراند راسل است    ،از جمله کسانی که به این مطلب تصریح کرده
 که گفته: 

حی است که جهان را زیر یک پرچم و یک شعار یكپارچه خواهد  »جهان در انتظار مصل
 2کرد.« 

 گوید: دهندۀ »نظریۀ نسبیت« نیز از جملۀ این افراد است. وی میآلبرت اینشتین ارائه 

،  شوندها در آن دوست و برادر »روزی که تمام جهان لبریز از صلح و صفا شود و انسان 

 
 . 270ص ،دکتر مصطفی غالب، امامت و قائم القیامت ؛43ص  ،سعد محمد حسن، مهدی در اسالم .1
 .6ص ،مهدی و موعود و پاسخ به شبهات .2
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 1« .دور نیست

رمرد« به آمدن    «برنارد شاو»و نیز فیلسوف انگلیسی شهیر   ب  که در کتاب خود »انسان و ا 
 مصلح بشارت داده است. 

 گوید: داده، می  عقاد در کتاب خود »برنارد شاو« توضیح استاد عباس محمود 

رمرِد برنارد شاو، محال نیست و دعوتی که  طور تلویحی به ما می»او به ب   سوی بهگوید که ا 
 2.« شده نیستکند خالی از حقیقتی ثابتو میا

استوار است  اعتقادی  عقیده  این  که  آنجا  شاهد هستیم.  ریشه   ،از  قرآن  در  را  آن  های 
اند.  کند تفسیر کرده که در آخرالزمان ظهور می   علمای مسلمان برخی از آیات را به مهدی 

ی  تعالی است:  از جملۀ این آیات، این سخن حق ب 
ْ
ْفواِهِهْم و  یأ

 
ْن یْطِفُؤا ُنور  اللِه ِبأ

 
أ یریُدون  

ُه ِباْلُهدی  ُسول  ل  ر  ْرس 
 
ذی أ ْو کِره  اْلكاِفُرون  * ُهو  الَّ ُه و  ل  ْن یِتمَّ ُنور 

 
ُه    اللُه ِإلَّ أ قِّ ِلیْظِهر  و  دیِن اْلح 

ْو کِره  اْلُمْشرِکون   ِه و  ل  یِن کلِّ ی الدِّ ل  های خود خاموش کنند،  نور خدا را با دهان   خواهند)می   3ع 
هرچند کافران را خوش نیاید * او کسی   ؛که نور خود را کامل کند خواهد ولی خدا جز این نمی

ادیان پیروز گردان  است که فرستاده  تمامی  بر  را  تا آن  با هدایت و دین حق فرستاد  را    ؛ د اش 
 هرچند مشرکان را خوش نیاید(. 

 گفته است:  قرطبی

 ماند مگر اینكه به »سّدی گفته است: این هنگاِم خروج مهدی است. کسی باقی نمی
 4بگرود.« اسالم 

 جّزی آمده است: در تفسیر ابن 

 
 .7ص ،مهدی و موعود و پاسخ به شبهات .1
 .124ص ،عباس محمود عقاد،  برنارد شاو .2
 .33و  32توبه،  .3
 . 40ص، 16ج ،تفسیر کبیر ؛ 121ص، 8ج ،یتفسیر قرطب  .4
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تا آنجا که   ؛ادیان  تریِن عنوان بالترین و قویدادن آن بهقرار   گرداندن آن یعنی»پیروز
 1« . ها را فرا بگیردها و مغربمشرق

 منثور« آمده است:  در »ُدر ال

اند که در تفسیر  آوردهمنذر و بیهقی در سنن خود از جابر»سعید بن منصور، ابن
هیچ    کهگفته است: این نخواهد شد جز وقتی  د()تا آن را بر تمامی ادیان پیروز گردان  آیۀ  

د   2.« یهودی و هیچ نصرانی دارای آیینی غیر از اسالم باقی نمان 

این سخن حق  اساز جمله  ری   ت:تعالی  ت  ْو  ل  ِمْن   و   ِخُذوا 
ُ
أ و   ْوت   ف  ال  ف  ِزُعوا  ف  كان    ِإْذ    م 

ریب 
 
[ گریزی  اند ]آنجا که راهِ زده[ وحشتدیدی هنگامی را که ]کافرانای کاش می )  3ق

 (. اندگرفتار آمده کنمانده است و از جایی نزدی 

سپاهی است    بارۀطبری در تفسیر خود از حذیفة بن یمان آورده است: تفسیر این آیه در 
این فرورفتن در زمان مهدی که در زمین فرو می را    رود و  این معنا  افتاد.  اتفاق خواهد 
 4اند.بسیاری بیان داشته 

هُ جمله است:  تعالی نیز از آن  این سخن حق  ِعْلٌم   ﴿و  ِإنَّ ِبُعوِن هذا    ل  ُرنَّ ِبها و  اتَّ ْمت  ال ت  ِة ف  اع  ِللسَّ
قیٌم﴾    نكنید در آن تردید    هرگزای است برای ساعت؛ پس  راستی که آن، نشانه )و به   5ِصراٌط ُمْست 

 (. ن است راه راستو از من پیروی کنید؛ ای

 گوید: کنجی شافعی می

 
 . 252ص ،جزیتفسیر ابن .1
 . 176، ص4ج ،در المنثور .2
 . 51سبأ،  .3
 یسیوط  ،در عقد الدرر  یشافع  ی ن تصریح کرده و مقدسه آب  خود  ابوحیان در تفسیر  آورده،  را در تذکرهاین معنا    یقرطب  .4

،  74ص  ،عقد الدرر؛  72ص،  22ج  ،یعباس آورده است. تفسیر طبر اف از ابندر کّش  یو زمخشر   ی،للفتاو   یدر الحاو 
 . 467ص، 3ج ،کشاف؛ 81ص، 2ج ،یللفتاو  یالحاو ؛ فصل دوم، 4ابب

 .61زخرف،  .5
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هُ سران پیرو او در تفسیر سخن خداوند عزوجل  »مقاتل بن سلیمان و مف ِعْلٌم   و  ِإنَّ ِة   ل  اع  )و    ِللسَّ
در آخرالزمان است و بعد از    اند: او مهدیگفته  ای است برای ساعت(راستی که آن، نشانهبه

 1هایش خواهد بود.« شدن ساعت و نشانهخروج او برپا

نزد   را  این تصریح و چنین معنایی  هیتمی، شبلنجی شافعی، سفارینی    حجرابن همانند 
 2بینیم. حنبلی، قندوزی حنفی و شیخ صّبان می

 گفته است:  حجرابن

هُ تعالی  حق»آیۀ دوازدهم سخن   ِعْلٌم   و  ِإنَّ ِة   ل  اع  ای است  راستی که آن، نشانه)و به  ِللسَّ
اند: این آیه دربارۀ مهدی نازل  بن سلیمان و مفسران پیرو او گفته  ... مقاتل برای ساعت(

بیت نبوی است. به این ترتیب  کنند مهدی از اهلشده و احادیثی خواهیم آورد که تصریح می
از  و اینكه قطعًا خداوند    در این آیه دللتی خواهد بود بر وجود برکت در نسل فاطمه  

رحمت  حكمت و معادن    هایگشایندهرا    نسل آن دوو    آوردآن دو، افراد پاک بسیاری پدید می
   «.دهدیقرار م 

د و در  هایی است که باید کنار گذاشته شو به آنچه گفتیم آیا انتظار، جزو کار   با توجهحال  
 ؟! آن چیزی جز حسرت نیست

 ْل ْهل  اْلكتاِب ه 
 
ْل یا أ

ُ
ْنِقُمون    ق ا    ت  نَّ ْن آم 

 
ا ِإلَّ أ ْبُل و   ِمنَّ

 
ْنِزل  ِمْن ق

ُ
ینا و  ما أ ْنِزل  ِإل 

ُ
ِباللِه و  ما أ

کْم فاِسُقون   ر  کث 
 
نَّ أ

 
گیرید که ما به خدا  بگو: ای اهل کتاب! آیا جز این را بر ما عیب می)  3أ

ایم؟!  و آنچه از سوی او بر ما نازل شده و آنچه پیش از ما ]بر پیامبران[ فرود آمده ایمان آورده 
 (. سبب این است[ که بیشتر شما فاسق هستیدجویی شما به ب و این ]عی

 
 . 528ص ،الزماناخبار صاحب  یالبیان ف .1
  ،سنت دربارۀ امام مهدی است()که از نظر اهِل النوار  مشارق ؛  186ص  ،نور البصار؛  162ص  ، هصواعق المحرق  .2
 . 59 باب، 126ص، 2ج ،ینابیع المودة؛ 153ص ،اسعاف الراغبین؛ 58ص، 2ج
 .59مائده،  .3
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چیزی جز...  گوید: »تیمیه به عدم استجابت این دعا ایمان داشته، میبا وجود این چرا ابن 
ای از این اعتقاد به  آورند؛ زیرا تاکنون بهره کند به دست نمی دعایی که خداوند اجابتش نمی 

 «؟انددست نیاورده 

ِجْب   اْدُعونی فرماید:  حال آنكه خداوند سبحان می  ْست 
 
كم  أ )بخوانید مرا تا اجابت    1ل 

 کنم شما را(. 

« همین  اندای از این اعتقاد به دست نیاوردهکنون بهرهتابودن این گفتۀ او »اما برای باطل 
 تر ثابت کردیم.را پیش   بس که ما ولدت امام محمد بن الحسن

 *** 

 نتايج ديگر انتظار: 

همان منجی جهانی که در روزی نامعلوم  ـ هرکس که معتقد به منجی جهانی است    طبیعتاً 
کرده   سویبه  تعبیر  ناگهانی  را  آمدنش  روایات،  که  آمد، همان کسی  یعنی    ؛اندمردم خواهد 

ال  دنباین اعتقاد نتایجی برایش به   ـآمدنش برای مردم در زمانی نامشخص و نامعلوم است 
 خواهد داشت:

به   .1 با  اینكه  از مخالفت  و  باشد  الهی  به دستورهای شریعت  درستی زندگی کند، مقید 
ها دوری کند، با مردم به انصاف رفتار کند و بر آنان ستم روا ندارد؛ زیرا ُمصلح جهانی حق  آن

 ستمدیده را از ستمگر خواهد گرفت و عدالت را در زمین گسترش خواهد داد.

اعتقاد دارد خودش را برای پیوستن به سپاه او    به آمدن ناگهانی مهدی   کسی که   .2
او، شرافت و بزرگی خواهد   با پیوستن به  آماده خواهد کرد؛ زیرا کسی که طینت پاکی دارد 

 یافت. 

 
 . 60غافر،  .1
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ها انسان باعزت و کرامت زندگی خواهد کرد و دربرابر ستم ستمگران و سرکشی طاغوت   .3
ای است که ذلت و خواری را از او دور خواهد  دهنده ر انتظار رهاییسر خم نخواهد کرد؛ زیرا د 

کرد و به این ترتیب احساس و درکی که مؤمنان از مصلح منتظر به دست خواهند آورد به آنجا  
زندگی در وضعیت پایداری و مقاومت و    نتیجۀ  درـ   خواهد رسید که تبدیل به امتی شوند که 

 همۀ نیروهای ظلم و استكبار را کوچک و حقیر خواهند شمرد.  ـدفاع از اسالم 

و ثواب بزرگی    فراوانـ اجر  وارد شده   بیت اهلکه در روایات    طورهمان  در انتظار ـ   .4
در راه خدا  »منتظر امر ما همچون کسی است که فرماید: می نهفته است. امیرالمؤمنین 
 1« .در خون خود غلتیده است

بینیم که دشمنان اسالم  های این عقیدۀ شریف. به همین دلیل می بهره همچنین سایر  
کنند تا این اعتقاد عظیم را به نابودی بكشانند؛ زیرا انتظار، افكار آنان را از بیخ و بن  تالش می 
کنند.  توصیف می   سانهافا یک  ر   کند؛ بدین جهت آنان اعتقاد به امام مهدی منهدم می 

 گوید: دونالدسوِن مستشرق می 

قوی  احتمال  اموی  ی  بستبنو  ناکامی    ،»به  حكومت  زمان  در  در  که  ها 
یكی از عوامل    شد،متوجه سرزمین اسالمی   و مساوات های عدالتکردن پایه استوار

 2« .آمدن تفكر مهدی آخرالزمان بوده استپدید 

 گوید: گلد زیهر می

که  » شد  برا رها   یا خدا    یداور   پذیرفتنگفته  امر  لعنت   یکردن  در  که    هایییگوخدا 
گویی  بود که    ییهااز سالح   یكیو    کردیم  یدا نمود پ  های به امو   ناراضیو افراد    یشگانتقواپ

، جز اینكه آنچه خدا به آن اذن دهد هیچ انسانی را نسزد  نداشت  گشودنآتش   یبرا   ایفتیله 
بودن به خدایی  ای نداشت جز امیدوارکه با آن از دِر مخالفت برخیزد. در این شرایط انسان چاره 

 
 . 645ص ،هالدین و تمام النعمکمال  .1
 . 38ص ،یعبد العلیم البستو ، ضوء الحادیث الصحیحة یالمنتظر ف یبه نقل از کتاب المهد  .2
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ها و گناهان حكومت خواهد کرد. این همان آمال و  که روزی نامعلوم بر جهاِن لبریز از ستم 
ل اعل  یتواقع  میاندی از آن بیرون آمد و در  ای است که تفكر مهآرزوهای نهفته  ث  جا    یو م 

به  الهی ـخوش کرد و  اعتقادی راسخ به ظهور حاکمی  را    یباییز به   خداوندکه  دنبال آن  آن 
 1ـ بنیان نهاده شد.«کندمی  یراهبر 

چنین کلماتی را به نگارش درآوردند تا در این اعتقاد    مهاباهای مزدوران بیچنین قلم این
 کارند.که بذر یأس و ناامیدی را در جان مردمان می   تردید بكارند؛ با این امیدوشریف، بذر شک 

 ْهِل   ِمْن   و  ِإْن
 
ِة یكوُن    اْلكتاِب   أ ْوِتِه و  یْوم  اْلِقیام  ْبل  م 

 
نَّ ِبِه ق یْؤِمن  هیداً ِإلَّ ل  یِهْم ش  ل  )و    2ع 

آورد، و او روز قیامت  از اهِل کتاب، کسی نیست مگر آنكه پیش از مرگش حتمًا به او ایمان می
 بر آنان گواه خواهد بود(. 

 *** 

 
 . 39ص ،یعبد العلیم البستو ، ضوء الحادیث الصحیحة یالمنتظر ف یبه نقل از کتاب المهد  .1
 . 159، ءنسا .2





 توقف پنجم 
 تیمیه گفته است: بنا 

بودنش با توجه  است که دروغ  یا مقدار، مسئله   ین مسلمان تا به ا   یکعالوه طول عمر  به»
عمرش  که  یاسالم کس یندر د یرا ز   شود؛ی معمول و متعارف در امت محمد دانسته م رویۀ به 
ا   متولد نشده است،  تجاوز کند   سال 120از     یح صح   کتاب »مقدار از عمر. در    ینچه برسد به 

که  ]بخاری[«   است  شده  فرمود    یانپا  در پیامبرثابت  را  آعمرش  شما  شب  این  من  یا 
روی  هستند بر    ین زم  یکه امروز رو   ی از کسان  کدامیچ ه  ، صد سال  یانپا  دربینم؛ بدانید که  می

از    یش سن را داشت قطعًا ب  ین حدود ا   یاسال    یک آن زمان  در    هرکسینخواهند بود؛ و    زمین 
  طبیعتاً  رسیدنمیمقدار  اینها در آن دوران به عمر انسان  وقتینكرده است.  یصد سال زندگ

طور معمول  . به یدرس  نخواهندمقدار    ینمردم به ا   یشترب  ،معمول  رویۀطبق    بعدی  هایزمان در  
مردمش    یاندر م  نوحمثال    ؛یشتر نه ب   کمتر شده است  یبعد   ی هاعمر فرزندان آدم در زمان

  یث گونه که در حدکرد؛ آن  یهزار سال زندگ  آدم.  کرد  یسال کمتر از هزار سال زندگ   پنجاه 
بود.    یعمر در آن زمان طولن  کرده، ثابت شده است. پسو اثبات    روایت  یکه ترمذ   یحیصح
؛  روندیمقدار م  ین ها فراتر از ا از آن   ی کم  ۀ شصت تا هفتاد است و عد  بین امت اکنون    این عمر  

ا آن که  حد   ینگونه  در  زندگ  یح صح  یث مطلب  به  آنان  احتجاج  است.  شده  خضر،    یثابت 
  ی علما  یر است؟ سا   ی دارد که خضر هنوز باق  یقین   یکسباطل بر باطل است. چه  یاحتجاج

ا بودنی با فرض باق  ی خضر مرده است. حت  گویند ی محقق م از  او  به    ین،  امت نخواهد بود. 
خضر هستند   کنندیعا ماز جن و انس وجود دارند که اد یاریبس یگو افراد دروغ یلدل ینهم

خصوص وجود    ین در ا   یحیصح   یات خضر است. حكا  کندی گمان م  بیند ی که او را م  یو کس
. محمد بن الحسن مورد  ید سخن به درازا خواهد انجام  یم ها بپرداز آن   یفدارد که اگر به توص 

ن  او    کندی وجود دارند که هر کدامشان ادعا م  یادی صورت است؛ مردم ز   ینبه هم  یز انتظار 
  کنند یاز مردم اظهار م اییفه سخنان را به طا ینافراد ا  یناز ا  یبن الحسن است. برخ محمد 
برخ به    یو  فقط  و  اظهار    یا   یک کتمان  نفر  هم   یول  ؛ نمایندمی دو  آشكار    ین ا   ۀکذب  افراد 
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 « .شودیآشكار م کندیم بودنخضر  یکه ادعا  یطور که کذب کس همان   شود؛یم

 خود سه شبهه مطرح کرده است:  در این سخن  تیمیه ابن

 ۀ اول شبه 

رسیدن طول عمر    این است که  خواهد به تصویر بكشددر این شبهه میوی  خالصۀ آنچه  
پذیر  امكان،  زندگی کرده   ای که امام محمد بن الحسن عسكری  یک شخص تا این اندازه

نهایت عمر انسان در آن زمان صد    دارندکه بیان می با استدلل به احادیث پیامبر  نیست؛ 
تر هم خواهد بود؛ زیرا طول عمر در زمان ما حدود  سال بوده است و طبیعتًا در زمان ما کوتاه 

  چنین دورانی طولنی در قید حیات بوده   شصت تا هفتاد سال است؛ پس چگونه مهدی 
 ؟است

ی چنین طولنی بوده  نبودن عمر و امثال او معقول   تیمیه ابن ترین بحث  شاید مهم   پاسخ:
تا این   شود که طول عمر امام محمد بن الحسن سخنان آنان فهمیده میباشد و حتی از 

به  این شبهه  در  است  است. پس لزم  برای  حد، محال  تا حقیقت  کنیم  توقف  طور مفصل 
 ها روشن شود. العقلانصاف و تشویش ضعیفشخص با 

بودن  این حد، گاهی ناشی از ناتوانتا    طول عمر یک شخص   بودناعتقاد به ناممكن   اول:
 بودن پذیرنده. فاعل است و گاهی ناشی از ناتوان

توانایی خالق و فاعل، ناتوانی در او راه ندارد؛ زیرا توانایی او حد و حصری ندارد.    دربارۀاما  
بودن  دلیل محال ه به بلك   ،بودن اودلیل ناتواننه به   ؛گیردآری قدرت او به چیز محال تعلق نمی

در این مدت، در گروه محالت    خوِد آن چیز. حال باید بدانیم آیا طول عمر امام مهدی 
 گیرد؟ قرار می

به محال  تا سال روشن است که عقل  انسان  از حد    های طولنِی بودن طول عمر  فراتر 
طبق    گرچه  .حكم عقل محال نیستکند. پس داشتن چنین طول عمری به طبیعی حكم نمی 
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ویۀ معمول بشری، نامأنوس است بودن از نظر عقلی نیست. عقل نه آن  معنای محال اما به   ، ر 
 اند.کند و نه تكذیب؛ به همین دلیل افراد بسیاری به این نكته تصریح کرده را انكار می 

که عمر زمین دو یا چهار برابر عمر این    پندارند میاز ما    برخیخان گفته است:  ن  الدیوحید
تجربه کوه ولی  گمانه هاست؛  این  علمی  به زنی های  را  نامتعارف  می های  نفی  کند.  شدت 

 1سال است.   میلیون 2000عمر زمین،  پروفسور سالیوان معتقد است میانگین معقول برای 

 در کتاب »مهدی منتظر در تفكر اسالمی« آمده است: 

به افزایش   دهد طول عمر انسان از حالت عادی روعلمی نشان میهای  آزمون  .1»
قانون پیری، انگیزشی و جدی هستند. در مجلۀ  شدن  متوقفبرای  ها  آزمایشاست. این  

گوست( منتشر،  59  المقتطف مصری بخش دوم از جلد مصادف   1921شده در ماه اوت )آ
سال  ذی26با   تحت206فحۀ  ص  ق،1339القعده  زمین«  عن،  در  انسان  »جاودانگی  وان 

گوید:  جانز هاپكینز آمریكا می  شگاهیموند بال« یكی از اساتید دانچنین آمده است: استاد »رِ 
زمان که    توانند تا هرشود که اجزای بدن انسان میعلمی معلوم میهای  آزمایشاز برخی  

سال برسد و حتی مانعی    تواند به صدبنابراین طول زندگی انسان می  ؛د زنده بمانندن بخواه
،  59 سال نیز وجود ندارد. این مجله در قسمت سوم از جلد برای رسیدن طول عمر به هزار

که انسان دچار  صورتی    گفته است: در  239فحۀ  ص  ، شده در سپتامبر همان سال منتشر
سال زنده بماند.  تواند تا هزارانبگسالند میاش را از هم  عوارضی نشود که ریسمان زندگی

 ای است عملی که با آزمایش تأیید شده بلكه نتیجه ؛گمان نیستواین سخن فقط یک ظن
 .  ...است

با عنوان »حقایقی عجیب 2 سسۀ  ؤتر از خیال« توسط م. در کتابی که به تازگی 
چنین آمده    24ۀ  فح ص  ، در جلد اول  ،الرشید دمشق« چاپ شده»ایمان بیروت« و »دار 

سال   در  »بیریرا«  سن    میالدی1955است:  در  مونتریا  زادگاهش    سالگی166در 
ها شرکت داشته  که او در آن   یالتیجلسات مجلس ا دوستان او و صورت درگذشت.  
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طولن عمر  جنگ    یگواه  او  سال  یا« کاراجن»اوست.  در  که  بود   1815  را  داده    رخ 
به  به  سال او  داشت.    یادوضوح  ن  یانی پا   یهادر  به  و  شد  احضار    یویورکعمرش 

کردند مالحظه کردند فشار خونش مانند    ینه که پزشكان متخصص او را معا  یهنگام
کاماًل    یو قلبش سالم و از نظر عقل  ،درست  شو ضربان قلب  یعیطب  ،مرد جوانیک  

  150عنوان انسان بسیار سالمند با بیش از  و سرحال است. پزشكان وی را به شاداب  
سال عمر  162آمده است که »توماس بار«    23ن، به ثبت رساندند. در صفحۀ  سال س
به  عمر  کرد.  »دارندگان  عنوان  با  کتابی  »السنن«  کتاب  نگارندۀ  سجستانی  عالوه 

طولنی« تألیف کرده که در آن افراد بسیاری با طول عمر بال را بیان کرده است که  
 1«.انده برخی از این افراد بیش از پانصد سال عمر کرد

طول عمر بیش از حد طبیعی  بودن  عجیب و غریب کند که  قرآن مواردی را نقل می  دوم:
برطرف می  ما  برای  را  به انسان  نوح کند؛  پیامبر خدا  دربارۀ  وقتی  خوانیم؛  می  خصوص 

سال بوده است. خداوند سبحان    950هم اقرار کرده که عمرش بالغ بر    تیمیهابن کسی که خود  
ِإلیفرماید:  می ُنوحًا  ْلنا  ْرس 

 
أ ْد  ق  ل  ُهُم    و   ذ  خ 

 
أ ف  عامًا  ْمسین   خ  ِإلَّ  ة   ن  س  ْلف  

 
أ فیِهْم  ِبث   ل  ف  ْوِمِه 

 
ق

وفاُن و  ُهْم ظاِلُمون   سوی قومش فرستادیم. وی در میان آنان  راستی نوح را به )و به   2الطُّ
این عمر   ها ستمكار بودند(. در حالی که آن ؛ ها را فروگرفت طوفان آنسال درنگ کرد تا  950

 پیش از نبوتش بود.   او 

 گوید: میفخر رازی در تفسیر آیۀ فوق در مسئلۀ سوم 

؛ ولی این آیه بر خالف  کندسال تجاوز نمی  120اند عمر انسان از  گفته»برخی پزشكان 
که در انسان    یبیبر ترک  ماندنیباق  یرا؛ ز کندنظر آنان دللت دارد و عقل نیز با آن موافقت می

  یر تأث   دوامـ و  ماندینم   باقی[  ]اصالً   یبترک   ینوگرنه ااست ـ  یرپذامكان  خودِی است به خود
ترکیبدر    ر ؤثم ز خواهد    پذیر امكان  یز ن  این  م  یرابود؛  واجبثر  ؤاین  باشد  اگر  که  الوجود 

 
 . 171ص ،مرکز رسالت ،مهدی منتظر در تفكر اسالمی .1
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خودش  که  [باشد خودش وابستهو ولی اگر چنین نباشد ] ؛خواهد بود یهیبد ماندنشپایدار
داشت  یمؤثر   هم ا  ؛خواهد  که  آنجا  واجب    یرگذاریتأث   ۀزنجیر   ینتا    ی منته   الوجودیبه 

بقا    این ترتیبو به  باشد    یدائم   تواندیهم م   اش یرگذاریتأث   ؛ بنابرایناست  دائمیکه    شودیم
  ، وجود داشته باشد   مانعیباید  نباشد    چنینوضعیت  اگر    . حالخواهد شد  یرپذامكان ـ ذاتاً ـ  یزن

  یرگذاری مانع از تأث  یااگر وجود عارضه  یراناممكن است؛ ز   یمانع   ینچن وجود    در حالی که
م ن  ینهم  بودیواجب  می  .ماندینم  ی باق   یزمقدار  ترتیب مشخص  این    شود که سخن به 
گویند عمر  خالف عقل و نقل است. نزاعی میان ما و آنان وجود ندارد؛ زیرا آنان می  پزشكان

از   نمی  120طبیعی  تجاوز  ما میسال  و  و  کند  بلكه عطا  نیست؛  این عمر طبیعی  گوییم 
موهبتی الهی است. اما از نظر ما عمر طبیعی حتی یک لحظه هم دوامی نخواهد داشت،  

 1دسال یا بیشتر هم برسد.« چه برسد به اینكه به ص

دارد و   سنتی از نوح  اند که امام محمد بن الحسن تصریح فرموده    بیتاهل
 این سنت طول عمر وی است. 

بر پیامبر ما و آنان  ـ هایی از انبیا  در صاحب این امر، سنت »فرماید:  می   امام صادق  
 2«.  وجود دارد؛ او سنتی از نوح دارد که طول عمرش است... ـصلوات

کنید که خداوند عمر صاحب این امر را طولنی کند  آیا انكار می»فرماید:  همچنین می 
 3« . . را طولنی فرمود.. که عمر نوح   طورهمان  

ـ  در باب ذکر دجال از شرح    چنین است. نووی ـ این که اقرار به وجودش دارنددجال نیز 
 گوید:  می صحیح مسلم 

اند ماجرای دجال ذکر کرده   دربارۀاین احادیثی که مسلم و دیگران    ، »قاضی گفته
به   معتقد  حق  اهل  زیرا  است؛  او  بودن  درست حجت  اینكه  و  هستند  او  وجود 
 

 . 42، ص25ج ،تفسیر رازی .1
 . 936، ص2ج  ،جرائحال خرائج و ال .2
 . 421ص ،شیخ طوسی، غیبت .3
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 1« . ... آزمایدبا او میشخصیتی معین است که خداوند بندگانش را 

پس چرا    ، به آنچه تقدیم شد اگر چنین طول عمری محال و دور از انتظار نیست  با توجه 
را در این    ماندن خلیفۀ خدا امام محمد بن الحسن عسكری  و امثال او باقی   تیمیهابن

 ! دانند؟دانند یا آن را عقالنی نمی طول مدت بعید می

  رودبز حد طبیعی فراتر  فرض بگیریم که ممكن نیست عمر بشر ا   بیاییم واگر کوتاه    سوم:
امام مهدی هم وضعیت    باز  این وضعیت  به   دربارۀ  زیرا  بود؛  متفاوت خواهد  کامل  طور 

، و این در تاریخ خلفای  معجزات قرار داردقانون چهارچوب در   ]طول عمر بسیار آن حضرت[
ابراهیم عنواِن به   ؛است  خداوند سبحان سابقه داشته افكنده شد    وردر آتش شعله   مثال 

ْلنا یا ناُر کونی ولی آتش بر او سرد و سالمت گردید:  
ُ
لی  ق المًا ع  ْردًا و  س  )گفتیم:    2ِإْبراهیم    ب 

 باش(.   آسیببیای آتش، برای ابراهیم سرد و  

دیگر   نیز بازگشتن جوانی زلیخا همسر عزیز مصر پس از پیری نیز به همین صورت بوده و  
 ها تصریح فرموده است.معجزات الهی که قرآن به آن 

مهدی  امام  عمر  است:  می   پس  گفته  رازی  فخر  که  باشد  صورتی  همان  به  تواند 
کند  سال تجاوز نمی 120گویند عمر طبیعی از  نزاعی میان ما و آنان وجود ندارد؛ زیرا آنان می »

پس عمر امام    «.  وهبتی الهی است...بلكه عطا و م  ؛گوییم این عمر طبیعی نیستو ما می
 نیز موهبتی است الهی. مهدی  

»در پایان  فرماید:  اشاره کرده است که می  به حدیث پیامبر   تیمیه ابن شاید گفته شود:  
کدام روی زمین نخواهند  سال کسانی که امروز در این شب روی زمین هستند هیچ   هر صد

سال فراتر نرفته    آن زمان بوده عمرش از صد دهد هر شخصی که در  و این نشان می   «.بود

 
 . 5، ص18ج  ،شرح صحیح مسلم  .1
 . 69، ءانبیا .2



    .............................................................................  191انتشارات انصار امام مهدی

 است.

چیزی گفته شده  در آن، چهکه  باید به متن روایت توجه کنیم و دقت کنیم    دهم:پاسخ می
 است.

الرزاق  عبد،  به من گفت  ، پدرمبه ما گفت  احمد در مسند خود روایت کرده است: عبدالله
که عبدالله بن عمر  گفت  بكر بن سلیمان  ابو ، سالم بن عبدالله و  به من گفت  از معمر از زهری

اش شبی پس از سالم نماز عشاء  در اواخر زندگانی  گفت: »رسول خدا به من خبر داد و  
کدام سال کسانی که امروز در این شب روی زمین هستند هیچ   در پایان صد»ایستاد و فرمود:  

  ردم از سخنانی که دربارۀ این گفتار رسول خدا عمر گوید: مابن   روی زمین نخواهند بود.« 
  ی که امروز رو   کسانی»  فرمود:   تنهامیان خود ردوبدل کردند به وحشت افتادند؛ اما رسول خدا  

 1.« نخواهند ماند ی باق  داشته باشند،قرن  ین از ا طول عمری بیش  خواهندیهستند و م ین زم

 خوانیم: این روایت می  دربارۀرا نووی   گفتۀاکنون 

سال کسانی که امروز در این شب    »در پایان صد فرمود:    »سخن رسول خدا 
عمر گوید: رسول خدا تنها  ابن   کدام روی زمین نخواهند بود.« روی زمین هستند هیچ 

  ین از ا طول عمری بیش    خواهندیهستند و م  ینزم   یکه امروز رو   کسانی»فرمود:  
و در روایت جابر آمده که وی از پیامبر یک    .«نخواهند ماند  یباق  داشته باشند،قرن  

  بود که صد   »امروز هیچ نوزادی نخواهد:  فرمودکه    ماه پیش از وفاتش شنیده است 
سعید نیز شبیه همین مطلب  ابودر روایت    « .دسال بر او بیاید و او در آن روز زنده بمان

این احادیث را وقتی از غزوۀ تبوک آمد بیان فرمود و احادیث    وجود دارد. اما پیامبر
 کنند و در این احادیث علمی از علوم نبوت وجود دارد. حضرت یكدیگر را تفسیر می 

بوده است   این است که هر نوزاد و جانداری که در آن شب روی زمین  منظور 
بوده باشد و چه    از آناجلش قبل  چه    ؛سال بعد از آن زنده نخواهد ماند   بیش از صد 

 
 . 354ص، 3ج ،یسنن ترمذ؛ 325ص، 2ج ، دوداو ابوسنن ؛ 88ص، 2ج ،مسند احمد .1
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سال برای کسی که    و در این حدیث دلیلی برای نفی زندگی بیش از صد   ؛ نبوده نباشد
وجود ندارد. مقصود از »نفس منفوسة« در این حدیث،  پس از آن شب متولد شود  

شود. محدثان  را شامل نمیمالئكه ست که اشده« است و به این معن»شخص متولد 
مرده است؛ ولی عموم    اند خضرتدلل کرده، گفته شماری با این احادیث اساندک

که در باب فضایل او گذشت. آنان این    طورهمان  علما اعتقاد دارند که او زنده است؛  
؛  در دریا بوده است نه در زمین کنند که خضر احادیث را به این صورت تأویل می

 2.« هستند 1" مخصوصعاِم " یث احاد ین ا  ینكها  یا

سال    بیش از صد  و در این حدیث دلیلی برای نفی زندگیوی دقت کنید: »به این سخن  
 .«  ...برای کسی که پس از آن شب متولد شود وجود ندارد

  نیست  پس او مشمول حدیثی   ؛بعد از آن شب متولد شده   بدیهی است که امام مهدی 
وجه اعتبار    تیمیه ابن بیان کرده است. آیا برای سخن    به مقتضای تفسیر نووی   تیمیه ابن که  

 ماند؟! دیگری باقی می

ی  فرماید:  به ما چنین می   قرآن دربارۀ عیسی   چهارم: سیح  عیس  ا اْلم  ْلن  ت 
 
ا ق ْوِلِهْم ِإنَّ

 
و  ق
ُهْم و  ِإنَّ  ه  ل  ُبوُه و  لكْن ُشبِّ ل  ُلوُه و  ما ص  ت 

 
ُسول  اللِه و  ما ق ْریم  ر  فی اْبن  م  ُفوا فیِه ل  ل  ذین  اْخت  ک     الَّ ش 

یق  ُلوُه  ت 
 
ق ما  و   نِّ  الظَّ باع   اتِّ ِإلَّ  ِعْلم   ِمْن  ِبِه  ُهْم  ل  ما  ْل   *ینًا  ِمْنُه  ِزیًزا    ب  ع  ُه  الل ّ ان   ک  و  ْیِه  ِإل  ُه  الل ّ ُه  ع  ف  ر 

ِكیًما ایشان که: »ما مسیح، عیسی بن مریم، پیامبر خدا را کشتیم« و حال آنكه    ۀگفت)  3ح 
او    ۀلیكن امر بر آنان مشتبه شد؛ و کسانی که در بار   ؛آنان او را نكشتند و مصلوبش نكردند

اند و هیچ علمی بدان ندارند، جز آنكه از گمان  شده   ک آن دچار ش  بارۀاختالف کردند، قطعًا در 
  ی توانا   وند و خدا   ؛سوی خود بال برد بلكه خدا او را به *    ینًا او را نكشتند کنند، و یق پیروی می

 
)مترجم، برگرفته از سایت   شود ولی مصادیق خاصی دارد.افراد می  ۀلفظی است که شامل هم  ؛از اصطالحات فقهی  .1

 فقه( ویكی
 .89، ص16ج ،شرح مسلم  .2
 . 158و  157، ءنسا .3
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 (. حكیم است

»چگونه خواهید بود وقتی فرزند مریم میان شما    روایت شده است که فرمود:   از پیامبر 
 فرود آید و امامتان از خودتان باشد؟«

حبان در صحیح  ابن  3احمد در مسند،   2مسلم در صحیح،   1این حدیث را بخاری در صحیح، 
 اند. و دیگران روایت کرده 4خود

و همان    باشد  همچون وضعیت عیسی بن مریم    وضعیت امام مهدی   بساچه  
چنین باشد.  نیز این   مرفوع است امام محمد بن الحسن عسكری    که عیسی  نهگو

حقیقت وارد    های بزیادی چنین معنایی را خردمندانه ندانند؛ اما این هیچ خدشهافراد    بساچه 
هوس نمی  و  هوا  از  راستی  و  حق  زیرا  نمیکند؛  پیروی  مردم  ع  کند:  های  ب  اتَّ ِو  ل  ُق   و    اْلح 

ُه  ْهواء 
 
ِذکِرِهْم  أ ْن  ع  ُهْم  ف  ِبِذکِرِهْم  یناُهْم  ت 

 
أ ْل  ب  فیِهنَّ  ْن  م  و   ْرُض 

 
اْْل و   ماواُت  السَّ ِت  د  س  ف  ل  ْم 

ها و زمین و هرکه در  کرد قطعًا آسمانها پیروی می های آن)و اگر حق از هوس  5ُمْعِرُضون  
  )اندرز(   ها از ذکرولی آن  ایمداده آنان  را به  )اندرزشان(  ذکرشان  شد. بلكه ما  هاست تباه می آن

 . (اندیگردانخود رو

نتایجی رفع چیست و چه  به کتابدنبال خود دارد؟ خواننده میبه   اما معنای  »در    تواند 
ـ  صالح«  عبد  کتابمحضر  از  منتشریكی  مهدی های  امام  انصار  و    کند مراجعه    ـ شدۀ 

 . معارف آن را مطالعه کندتوضیحات مربوط به »رفع« و 

شدن عمر انسان بیش از حد متعارف، امری است معقول  خالصۀ آنچه تقدیم شد: طولنی

 
 . 143ص، 4ج ،یصحیح بخار  .1
 .94ص، 1ج ،صحیح مسلم  .2
 .336ص، 2ج ،مسند احمد .3
 . 213ص، 15ج ،حبانصحیح ابن .4
 . 71مؤمنون،  .5
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این   برای  بسیاری  شواهد  نیست.  محال  عقلی  نظر  از  عمر  و  جمله  از  دارد؛  وجود  مطلب 
تواند  همچنین طول عمر انسان می  ؛اندو دیگر افرادی که طول عمر طولنی داشته  نوح 

همچون عیسی بن   امام مهدی  بساچه  دیگر اینكه  مسئلۀاز طریق اعجاز افزایش یابد و 
 رفع شده باشد.  مریم 

 *** 

 آید؟عمر بال به حساب نمی از افراد با طول  شاید خواننده بپرسد چرا خضر

که این شیخ سلفی  ـ   بدون نیاز به پرداختن به شخصیت خضر   شدآنچه ارائه    گویم:می
را در شبهۀ دوم    مسئله کند. ما این  ـ کفایت می ش دچار پریشانی شده است دربارۀ  تیمیه ابن

 بررسی خواهیم کرد. 

 شبهۀ دوم 

»می  تیمیه ابن است.  گوید:  باطل  بر  باطل  احتجاجی  خضر،  زندگی  به  آنان  احتجاج 
گویند خضر مرده است.  یقین دارد که خضر هنوز باقی است؟ سایر علمای محقق می  کسیچه

گوی بسیاری  بودن، او از این امت نخواهد بود. به همین دلیل افراد دروغ حتی با فرض باقی 
کند  بیند گمان می هستند و کسی که او را میکنند خضر  از جن و انس وجود دارند که ادعا می

ها بپردازیم  وجود دارد که اگر به توصیف آن  خصوص  در این خضر است. حكایات صحیحی  
 .« ...سخن به درازا خواهد انجامید

 مطرح کرده است: مسئله را وی سه  در این شبهۀ مرتبط با خضر پاسخ:

 اول: ادعای مرگ خضر  

در حالی  مرده و این نظر را به محققان نسبت داده است؛    ادعا کرده خضر  تیمیه ابن
 اندکی پیش نظر نووی را مرور کردیم که گفته است:  که
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مرده    اند خضرشماری با این احادیث استدلل کرده، گفته محدثان اندک »
که در باب فضایل او    طورهمان  ولی عموم علما اعتقاد دارند که او زنده است؛    ؛است

در دریا بوده    کنند که خضر گذشت. آنان این احادیث را به این صورت تأویل می 
 1« .هستند "مخصوصعاِم " یثاحاد ینا  ینكها  یا ؛  است نه در زمین 

نیز یكی    تیمیهشمار نسبت داده و طبیعتًا ابن را به جماعتی اندک   او عقیدۀ مرگ خضر 
  بارهایندر   بپردازد، های آنان  و دیدگاه  از آنان است و هیچ عاقلی که به تحقیق و بررسی نظرات

های این محققان  هستند. برخی از عبارت   معتقد   او  بودن به زنده  ، عموماما    ؛ شک نخواهد کرد
 قرار زیر است: به 

 گوید: مقدمۀ مشهور در »علم حدیث« می بن صالح نگارندۀحافظ  

  عامه   و  ،استـ یكی از زندگان  خاص  صالحین  و  علما   عموم  نظر  ازـ  خضر  اما  و»
.  کنندمی  انكار   را  مطلب  این  حدیث  اهل  نادرِ   افراد   از  برخی  فقط  اما.  دارند  دیدگاهی   چنین  نیز
اینكه آیا   در ولی ـ؛صلوات  و سالم بیتشاهل و ما پیامبر   بر و ـ یک پیامبر بوده است  او

 2.« است داناتر خداوند و دارد؛  وجود اختالف فرستاده بوده است

 
 89ص، 16ج ، ینوو ، شرح مسلم  .1
 م. 1976سال ، معرفة بیروتالدار چاپ ، 35 ، مسئله186ص، 1ج ،صالحو مسائل ابن یفتاو  .2

سیر اعالم  خطاب کرده است )شیخ السالم«    و  »امام حافظرا  او    یاست. ذهب  یسن  ی از بزرگان علما  یصالح یك ابو
عجیب و وقار و هیبت و فصاحت و علم سودمند بود    یگفته است: »صاحب جاللت   . همچنین(140، ص23ج  ،النبالء

دور بود. مؤمن به خدا و آنچه  به  ها  بود. مسلكش صحیح و از افتادن در لغزشگاه   یسلف طور کلی  به و دیانتش متین و  
سیر اعالم )بود«  ظمت  باعسیرت و نزد سلطان بسیار محترم و  ک ها و صفاتش آمده است بود. نیو اسم   یاله  یاز اسما

ص23ج  ،ءالنبال همچنین  (142،  است.  در  گفته  داشت  تبحر  فقه  در  آنكه  »با  بود. نیكو  نیز  کرد  مینقل  آنچه  : 
در زمان  وی  بود.  ور شده  غوطهدر علم اهل محافظت بود و در علم  و  . در حدیث اهل فن  دان بودشناس و عربیزبان
طور  به  حدیث  یعلما  دربارۀ  ی: »وقتگفته استابن خلكان    (.142، ص23ج   ،ءسیر اعالم النبال)«  همتا نداشتخود  
از صفحات  ،  11ص،  1ج  ،صالحو مسائل ابن  یمقدمۀ کتاب فتاو )«  باشدمی   شود »شیخ« مقصود اوی گفته مکلی  

 .(مقدمه
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 گوید: نووی در شرح خود بر صحیح مسلم نظر ثعلبی را نقل کرده، می 

ـ پیامبری با عمر طولنی است  طبق نظر همگانمفسر گفته است: خضر ـ   »ثعلبِی 
ها پنهان است؛ یعنی از دید بیشتر مردم پنهان شده است. وی گفته است:  که از دیده 

 1شود.«میرد مگر در آخرالزمان هنگامی که قرآن رفع میو گفته شده او نمی 

 کند: الباری از او نقل میحجر نیز در فتح ابن

طولنی دارد و   عمری ـنظرات  طبق جمیععلبی در تفسیر خود گفته است: او ـ »ث
دیده  پاز  نمی نهان  ها  او  شده  گفته  و  است:  گفته  وی  است.  در  شده  مگر  میرد 

قرطبی گفته او از نظر عموم، پیامبر است  .  شودآخرالزمان هنگامی که قرآن رفع می
تر از  از کسی که رتبۀ پایین   پیامبر  و آیۀ قرآن به این مطلب گواهی داده است؛ زیرا 

صالح  شوند. ابن به باطل مطلع می   گیرد و اینكه فقط انبیا از ُحكِم خود دارد علم نمی 
عموم  اعتقاد  به  بنا  او  که  است  عقیده    علما   گفته  همین  بر  نیز  عامه  و  است  زنده 

نووی نیز از   اند.شمار این مطلب را انكار کردههستند؛ اما برخی محدثان نادر و اندک 
نظر  نظر او پیروی کرده، افزوده است که صوفیه و اهل صالح بر این مطلب اتفاِق 

 2های آنان در دیدار و مالقات با او بیش از آن است که شمارش شود.« دارند و حكایت 

 حافظ بن کثیر در البدایة و النهایة گفته است: 

تا به امروز    بودنزندهبر    کلی  عقیدۀتا زمان ما،    داشتن خضر»و اما اختالف در وجود
 3« است.

 الخفا:عجلونی در کشف

 
 . 136ص، 15ج ، ینوو ، شرح مسلم  .1
 310، ص6ج ،حجرابن، فتح الباری .2
دار احیاء التراث  چاپ  ،  383ص، 1و ج؛  1988سال،  قاهره،  دار الریان للتراثـ چاپ  306ص،  1ج  ،البدایة و النهایة  .3

 .بیروت، یالعرب
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 1« هستند. ویبودن از محدثان و فقها معتقد به زنده بسیاری»

 گوید: می  نبودن وی قرطبی در تفسیر خود پس از نقل عقیدۀ زنده 

 2«او زنده است.  کردیم بیانگونه که ما آن یعنیاست؛  صحیحدوم  دیدگاه»

  کنند تا او را از عمومیت این سخن پیامبر ماندن او را به دو صورت توجیه می باقی آنان 
باشند:   نكرده  هستند  خارج  زمین  روی  شب  این  در  امروز  که  کسانی  سال  پایان صد  »در 

: مردم از سخنانی که دربارۀ این گفتار  گویدعمر می ابن   کدام روی زمین نخواهند بود.«هیچ 
  فقط فرموده است:   میان خود ردوبدل کردند به وحشت افتادند؛ اما رسول خدا  رسول خدا 

  داشته باشند، قرن    یناز ا طول عمری بیش    خواهندیهستند و م  ینزم  یکه امروز رو   کسانی»
 نخواهند ماند.«   یباق

چنین فرموده    آورد؛ زیرا پیامبرسخن به میان می   زمین  اهل  این حدیث از   صورت اول: 
 بلكه از ساکنان دریاست.  ، از ساکنان زمین نیست    است »روی زمین«؛ و خضر

این زمین است  صورت دوم: از اهل  اگرچه  این حدیث جنبۀ عمومی دارد و    ،خضر  اما 
ز این قانون  ا   تخصیص،   واسطۀبه ؛ بنابراین او  شودمشمول آن نمی   بودن دلیل خاص خضر به 

 خارج شده است. 

پس  ؛ دانند بودن یا نبودن این دو توجیه، آنان او را زنده میپوشی از صحیح اکنون با چشم 
ـ نادر  که نووی گفته است   گونه  همانـ هستند    و دیگرانی که معتقد به مرگ او    تیمیه ابن

و نظر برخی از آنان دربارۀ زندگانی    ؛سخن این عده را پذیرفت  توان. پس نمی ندشمار و اندک
 . شدتقدیم  خضر 

هایش  در نوشته   ـالسالم نامیده استهمان کسی که خود را شیخ ـ   تیمیهحتی خوِد ابن 

 
 .بیروت، الرسالة هسسؤمچاپ ، 513ص، 1ج ،ءکشف الخفا .1
 . 41 ص، 11 ج ،یتفسیر قرطب  .2
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که    دربارۀ خضر  بودن حدیث پیامبر گویی شده است؛ زیرا وقتی از صحیح دچار تناقض 
دهد:»اما وی چنین پاسخ می   ،شودپرسیده می   تیمیهابن از  «  کردزیارت میاگر او زنده بود مرا  »

بودن خضر: او زنده است. حدیث مذکور نه اصل و اساسی دارد و نه سندی برایش  زنده  دربارۀ 
را مالقات    بلكه در مسند شافعی و دیگران چنین روایت شده که او پیامبر  ؛شناخته شده

یامبر را مالقات نكرده سخنی بدون علم بر زبان رانده است؛  کرده است. کسی که بگوید او، پ
با    که به وفات خضرتوان به آن احاطه پیدا کرد. کسی هم  زیرا این علمی است که نمی 

در پایان صد سال کسانی که امروز در این شب روی زمین هستند  »این حدیث احتجاج کند  
ندارد؛ زیرا ممكن است خضر در آن  این حدیث حجیت  «  کدام روی زمین نخواهند بودهیچ 

باشد  زمین  روی  دجال   دانیم میما  عالوه  به    ؛زمان  همـ   که  زمان  در    ـجساسه   طور ینو 
  دریا در    ایجزیره زنده است و خروج نكرده و در    نیززنده و موجود بوده و تا به امروز   یامبرپ

خصوص بدهد پاسخ ما دربارۀ خضر  . پس هر پاسخی که چنین شخصی در این  ساکن است
ندارد یا اینكه   یثحد نیز همان خواهد بود؛ یعنی عبارت »زمین« هیچ ارتباطی به موضوع این

هستند    امعمولی مستثن  ۀشده را قصد فرموده است؛ ولی کسانی که از روی پیامبر افرادی شناخته 
ها ربطی به حالت کلی ندارند؛  طور که جن   ؛ همانشوند ینم  ده جزو حالت کلی و عمومی شمر 

از موارد کلی و  آیند. جدا دنبال یكدیگر می به   "جن و انس"اگرچه عبارت   شدن موارد خاص 
 1.«استداناتر  خداوند و ؛ است عمومی

  ْو کان ُدوا فیِه اْخِتالفًا کثیراً   ِمْن   و  ل  ج  و  یِر اللِه ل  بود  خدا می   اگر از طرف غیر)و    2ِعْنِد غ 
 یافتند(. قطعًا در آن اختالف بسیاری می 

ای  اند که گوشه بودن او از طرق شیعه، این مطلب را بسیار روایت کردهاثبات زنده   دربارۀاما  
 : شودها تقدیم حضورتان می از آن

 
 .عبدالعزیزفهد بن ه فرمان ملک ب 1398چاپ ، 340 و 339 ص، 4ج ،ابن تیمیه یمجموع فتاو  .1
 .82، ءنسا . 2
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امام جواد    هاشمابو از  قاسم جعفری  بن  دوم  ابوداوود  که  کرده  روایت    جعفر  است 
که آمد    »امیرالمؤمنین فرمود:   بن علی  در حالی  به دست    حسن  و  بود  همراهش 

بود  داده  تكیه  مسجد  .سلیمان  به به  نشست.  و  شد  وارد  خوش الحرام  مردی  و  ناگاه  هیكل 
آن حضرت جواب سالم او را داد. او خدمت    سالم داد.  امیرالمؤمنین   هلباس آمد و بخوش

ها را  پرسم؛ اگر آنسه مسئله از شما می   ،حضرت نشست و سپس گفت: ای امیرالمؤمنین 
)]غصب خالفت[(  اند  شده  ی تو مرتكب کار  ۀپاسخ بدهی، خواهم دانست که این مردم دربار 

اند و در دنیا و آخرت خود در امان نخواهند بود؛ وگرنه  خود را محكوم ساخته  [شخاطر به ]که 
خواهی به او فرمود: هرچه می  برابری و امتیاز نداری. علی   هاخواهم دانست که تو با آن 

انسان  رود؟خوابد روحش به کجا می وقتی انسان می  از من بپرس. آن مرد عرض کرد: بگو 
های  کند؟ فرزند انسان چگونه به عموها یا دایی چگونه فراموش میآورد و  چگونه به یاد می 

محمد، پاسخ او  اباکرد و فرمود: ای    رو به حسن    شود؟ امیرالمؤمنین خود شبیه می 
دهم که هیچ معبودی نیست  پاسخش را داد. آن مرد گفت: گواهی می  را بده. امام حسن 

فرستادۀ خداست و همواره به آن    اهم که محمد ام، و گو مگر الله و همواره به آن گواه بوده
و اشاره و قائم به حجت او هستی ـ   دهم که تو وصی رسول خدا ام، و گواهی میگواه بوده

دهم که تو وصی او و قائم  ام. و گواهی میـ و همواره به آن گواه بوده کرد   به امیرالمؤمنین  
ـ      دهم که حسین بن علیواهی میـ و گکرد   و اشاره به حسنبه حجت او هستی 

که   دهم بر علی بن حسین  وصی برادرش و قائم به حجت او بعد از اوست، و گواهی می
که    دهم بر محمد بن علی  قائم به امر اوست، و گواهی میو    قائم پس از حسین 

که اوست قائم    دهم بر جعفر بن محمد ، و گواهی میاوست قائم به علی بن الحسین 
، و    که اوست قائم به جعفر بن محمد   دهم بر موسی، و گواهی میبه محمد 

بر علی بن موسیگواهی می به موسی بن جعفر     دهم  و گواهی  ،    که اوست قائم 
دهم بر  و گواهی می،  که اوست قائم به علی بن موسی   دهم بر محمد بن علی می

دهم بر حسن بن  و گواهی می  ،  ی بن محمدکه اوست قائم به عل  حسن بن علی  
دهم به مردی که فرزند حسن  و گواهی می، که اوست قائم به علی بن محمد   علی  
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شود و آن ]زمین[ را از عدالت ُپر  تا امرش ظاهر    خوانده شود به کنیه و نام  ]نباید[    کهاست  
المؤمنین و رحمت خدا و  . سالم بر تو ای امیر استوستم پر شده  که از ظلم   طور  کند؛ همان

دنبالش برو ببین کجا    ،محمدابابرکاتش. سپس برخاست و رفت. امیرالمؤمنین فرمود: ای  
بیرون رفت و پس از آن گفت: تا پای خود را از مسجد بیرون    رود. حسن بن علی  می

م.  نهاد، ندانستم به کجای زمین خدا رفت و به حضور امیرالمؤمنین بازگشتم و وی را خبر کرد
ای   داناترند.  ابافرمود:  امیرالمؤمنین  و  او را شناختی؟ عرض کردم: خدا و رسولش  محمد، 

 1.« بود  فرمود: او خضر

 عالمه مجلسی این حدیث را صحیح دانسته و گفته است: 

 2« .»صحیح است

 گوید: مجلسی می

پیامبر بود و اکنون از امت پیامبر ماست و تا    مشهور است که او »میان ما  
است،  قائم    آرامشی برای  ۀ مایو او  نفخ صور باقی خواهد ماند؛ زیرا او آب حیات نوشید  

 3او.« خدا بر  صلوات

 شیخ مفید گفته است: 

  یرس  ینبه عبادت پروردگار متعالش در زمیكی از اولیای خداوند متعال  بسا  و چه  »
فاصله  مجرمان    یناز سرزم  ترتیب  ینو به ا   جدا شدهاز ستمگران    عملشو با    کرده

از محل فاسقان دور    یند  با و    گرفته باشدخود  را   کسیبه طوری که هیچ   ؛ شده  او 
به اجماع اهل نقل  . بنا است  او خضر   ؛ نداشته باشدنیز مالقات و با او    نشناخته 

اتفا از  و    شناسانسیره نظر  ِق و  پیش  او  موسی اخباریون،  بوده   زمان  و    موجود 
 

 . 525، ص1ج ،کافی .1
 .20ص، 6ج ،مرآة العقول .2
 .206ص، 6ج ،مرآة العقول .3
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و   شناسد نمی برایشکسی قرارگاهی هیچ  کند.یر می و در زمین ِس  تاکنون نیز هست، 
بودن  کند؛ مگر همان ماجرایی که دربارۀ همراه کند او را همراهی میکسی ادعا نمی 

با موسی  ادعا می  1در قرآن آمده است  وی  نیز آنچه برخی مردم  او و  کنند که 
اند شود؛ در حالی که برخی از کسانی که او را دیده شود و شناخته نمیمیگاهی ظاهر  

است و چون از او جدا شوند به این گمان  زهدپیشگان  او یكی از  که  کنند  می   گمان
که  حتی مشكوک نشوند  ؛ گرچه در همان لحظه ندانند و  اندافتند که خضر را دیده می

 2« .و یكی از مردم همان زمان بوده استکه ا یقین داشته باشند  او خضر بوده و چنین  

 شیخ طوسی گفته است: 

دو غیبت    چنین نقل شده است که قائم   »گفته شد از پدران بزرگوارش
خاصش او  تر از اولی خواهد بود. در غیبت نخست افراد  دارد که غیبت دوم طولنی 

؛ ولی در دومی حتی افراد خاص نیز از وی اطالع ندارند. این مطلب  شناسندرا می
موافق این اخبار است و دلیلی مضاعف، بر آنچه است که ما بیان کردیم و به خواست  

را   آنچه  از همین طریق  دربارۀ  که  خدا  اما  آمد روشن خواهیم ساخت.  بعدًا خواهد 
ها بیان  ای نیست که آنگونه   بودن این مطلب از روال معمول، وضعیت به آن خارج 
  پوشاندنمعمول در    متعال روالخداوند    بود   جایز قطعًا  بود    یح اگر صح   اند؛ وداشته

بدارد؛    یدهرا پوش  تدبیر امر وی و حسن    مصلحت و بنا به    ،کند نقض    شخص را   یک
خضرندارد.  وجود    او شدن  ظاهر   ی برا   یمانع  زیرا  اتفا   او  به  نظر  ِق است. 

و تاکنون  موجود بوده  شناسان، از نظر بیشتر امت، او پیش از زمان موسیسیره
کسی یار و همراهی برایش  هیچ و شناسد برایش نمی کسی قرارگاهینیز هست. هیچ 

نیز آنچه   که در قرآن آمده است و شناسد؛ مگر همان داستان وی با موسینمی 

 
  ی  به کتاب سفر موس  را مالقات کرد  یچه کس   ی  اینكه موسمشخص شدن  و  تعبیر درست  دانستن    یبرا  .1

 . کنیدمراجعه   احمدالحسنآل محمد سید  یلیف یمانأبه مجمع البحرین ت
 . 83ص ،فصول العاشره .2
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کنند  گمان میو  اند  دیده ها  آنشود و  کنند که او گاهی ظاهر می برخی مردم ادعا می
افتند که  است و چون از او جدا شوند به این گمان می زهدپیشگان بوده  او یكی از  که  
که او خضر حتی مشكوک نشوند ؛ گرچه در همان لحظه ندانند و بوده استخضر او 

 1«. که او یكی از مردم همان زمان بوده استیقین داشته باشند بوده و 

 از این امت نیست   دوم: خضر  

مهدی خواهد  می  تیمیه ابن امام  زندگانی  طول  برای  »استدلل  وسیلۀ  به   بطالن 
« را به اثبات برساند؛ با این ادعا که خضر از این امت نیست؛ یعنی حتی با  زندگانی خضر 

زنده  بقایفرض  از  استفاده  نیست؛ پس  امت  این  از    امام   بقای  اثبات   برای  او  بودنش، وی 
 .بود  نخواهد  صحیح نیز   مهدی 

 .«  ... نیستاین امت   و با فرض بقای او، او ازگوید: »وی می 

 گویم:می

ای از  واقعا عجیب است و چنین گفتاری حتی از کسی که ذره   تیمیه ابن این گفتۀ    اول: 
به او لقب    ـنادانی از روی جهل و  ـچه برسد به کسی که    ؛شودعلم بهره داشته باشد صادر نمی 

، صحیح نخواهد بود که پیامبر  تیمیه ابن السالم« داده باشند؛ زیرا بر مبنای این سخن  »شیخ
   اند.  ها از این امت نبودهآن  چراکه  کند؛ های انبیای گذشته احتجاج  بر مشرکان با حجت

 شود؟!آیا این سخن از شخصیتی عاِلم صادر می 

بتواند این امت را مخصوص به سنتی که    تیمیه ابنه  چه دلیلی باعث شده است ک  دوم:
 ! سال120 از امت این  افراد عمر تجاوز نكردن  یعنی ؟ بداند  استمنحصر به فرد 

عنوان دلیل ارائه خواهد بنده اعتقاد دارم که او در پاسخ، همان سخن پیشین خود را به 

 
 . 109ص ،شیخ طوسی، غیبت .1
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سال تجاوز کند متولد نشده    120زیرا در دین اسالم کسی که عمرش از  ؛ اینكه گفته بود: »داد
 «.است

طور کامل بررسی کرده که  السالم زندگی همۀ مسلمانان را به کنم آیا شیخ بنده درک نمی 
ویقین حاصل کرده است؟! یا مسلمانان تاریخ ولدت و وفات خود را  قطع ای  به چنین نتیجه 

 کند؟! ویقین بیان می ای را با قطع چنین نتیجه اند که او نزد او ثبت کرده

  ماندنزنده   مانعی برای   ـبشود   هم   ثابت   که  فرض   برـ   چنین روال معمولی  است  ممكن   آیا
  وی   یا  بشود،  الهی  موهبتی  و  معجزه  با  ـ1شد   نقل  رازی  فخر   از  که  گونهآنـ   شخص  یک

 !گردد؟ مرفوع   عیسی همچون

او »شخص«  کنیممالحظه می  سوم: این خصوصیت که در دین اسالم متولد    که  با  را 
 « .در دین اسالم... متولد نشده است»گوید: کند و در سخن خود میشده است مقید می 

شاید خواسته است امثال سلمان فارسی، لبید بن ربیعة و نظایر آنان را که پیش از اسالم  
اند از این قاعده خارج  ای عمر طولنی بودهو دار  متولد شده و در زمان اسالم نیز زندگی کرده

 کند!

 گفته است:  سلمان فارسی  در خصوص  کحالنی  

اش فرموده است: سلمان از  درباره  . رسول خدابودمسلمانان سرآمد    میان»او در  
ر او را  بیتاهلما  داشت. گفته شده است   ی طولن ریمدائن کرده بود و عْم  والیاست. ُعم 

  دستی با گشادهو    خوردیسال. او از دسترنج خودش م   350سال عمر کرد، و گفته شده    250
 2.« 32اند در سال گفته یدرگذشت، و برخ  ینهمددر   50در سال  ی. و داد یصدقه م

 
کند و ما  سال تجاوز نمی  120گویند عمر طبیعی از  زیرا آنان میوی گفته است: »نزاعی میان ما و آنان وجود ندارد؛    .1

گوییم این عمر طبیعی نیست؛ بلكه عطا و موهبتی الهی است. اما از نظر ما عمر طبیعی حتی یک لحظه هم دوامی می
 « نخواهد داشت، چه برسد به اینكه به صدسال یا بیشتر هم برسد.

 . 77، ص1ج ،محمد بن اسماعیل کحالنی ،سبیل السالم .2
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 گوید: نووی می

  یت جاهل   یـ از بزرگان شعراو شاعر مشهور  ی صحابـ  ی بن مالک عامر   یعةبن رب   لبید»
ن  رسولسپس به محضر    یبود. و    ی بود. و   یكوخدا مشّرف شد و اسالم آورد و اسالمش 

  ۀ هم گفته شده است. او در دور   یناز ا  یرسال عمر کرد؛ غ  154داشت و    یطولن  یعمر 
 1.«یهخالفت معاو یگفته شده در ابتدا  ینخالفت عثمان درگذشت؛ همچن 

پیامبر شخصیت   نیزنفر و    دواین   از آمدن  و رسالتش متولد    های دیگر، گرچه پیش 
پیامبر   ،اندشده امت  از  می   اما  شمار  به  مسلمان  اما  و  عادت  ـ   تیمیه ابنآیند؛  همچون 

آورد؛ و این کار  و برخالف دیگران آنان را از امت اسالم به شمار نمی   تنهاییبه   ـاشهمیشگی
 از او عجیب نیست. 

بینیم که در دین اسالم  میی را  حال اگر در همراهی با وی کوتاه بیاییم باز هم افراد بسیار 
گفته است با زندگی واقعی   تیمیه ابن اند. پس آنچه  سال عمر کرده   120متولد شده و بیش از  

های بسیاری از اشخاصی با عمری طولنی را  چه برسد به تاریخی که داستان  ،شودینقض م
اشخاصی در این زمان با طول عمر بالی    دربارۀ های بسیاری  نقل   2برای ما نقل کرده است. 

آن را حد نهایی سن برای اعضای این امت    تیمیه ابن سال وجود دارد؛ همان ِسنی که    120
به   خصوصدر این  کنیم تا سخن نجا تنها به ذکر دو شاهد بسنده میمنظور کرده است. در ای

 روشن و بدیهی است.  تیمیهابن بودن سخن درازا نكشد؛ زیرا سخیف و متناقض

تنهایی در این جهان بزرگ شد... مقامات گرجستان اسناد و مدارک وی را  به »آنیستا...    .1
گرجستان جزو اتحاد شوروی بود... آنیستا در  و در اختیار دارند... هنگامی که    اندکشف کرده

اش... نوۀ پسرِی  سالگی130متولد شد... و این یعنی قبل از جشن تولد  1880هشتم جولی 
 

 . 397ص، 9ج ،یالدین نوو یمحی، المجموع .1
از    یآورده که در آن تعداد یفصل ،556وچهار ص( در کتاب کمال الدین باب پنجاهخدا رحمتش کندشیخ صدوق ) .2

طولن عمر  با  کرده  یافراد  ذکر  طوساست  را  شیخ  همچنین  غیبت  در    ی.  مجلس   109  صکتاب  شیخ  نیز  در    یو 
 . 268ص،  51ج  ،است  کردهبیان  دربارۀ طول عمر   یو بحثآورده  با طول عمر زیاد  را    یافراد  288ص،  1ج  ، النواربحار
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سالگی  80کرد... در منطقۀ جبلیه در گرجستان... او در سن  اش همراه وی زندگی میساله40
 توانستنمی   ، اوبود  کار   به  مشغول  چای   مزرعۀ   در   اینكه  از   بعدبازنشسته شد...    1965در سال  

... زیرا وی در مدارس امروزی درس نخوانده بود... و تنها به  کند  صحبت   گرجستانی   زبان  به
 1کرد... زبان منغرلیون.« گویش محلی صحبت می

با    -2 سعودی  روزنامه 180یک  از  یكی  گزارش  »به  سن:  شخصی  سال  محلی،  های 
کند که  سالگی رسید. این روزنامه تأکید می 180د هفته پیش به سعودی با عمری طولنی چن 

بار  طور عادی میاو از سالمتی خوبی برخوردار است و زندگی روزانۀ خود را به  ُنه  گذارند. او 
اند و بقیه در قید حیات هستند.  فرزند دارد که یازده نفرشان درگذشته   14ازدواج کرده است و  

 از شهرهای نجران در جنوب سعودی ساکن است. آباد در یكی او در یک حلبی 

ـ  با  ـ میعلی عطیه آل عطیه این شخص طویل العمر  گوید سحرخیز است و روز خود را 
روی  زار پیاده کند. سپس در میان کشتزار و سبزه نوشیدن قهوۀ عربی و خوردن خرما آغاز می 

بر سه چیز اساسی مداومی او اشاره کرده است که در خوردن  مت داشته است: دانه،  کند. 
کند که حتی در جوانی نیز  خورد. وی همچنین اشاره می خرما و شیر طبیعی، و گوشت نمی

 داده است.گوشت را ترجیح نمی 

و در زمان پادشاهی    کردهعطیه، کشاورزی و بنایی می   روزنامه گزارش داده است که آلاین  
پادشاهی عبد  زمان  و در  نظامی  بوده است. وی در ساختن کاخ فیصل،  پیک    امارت   العزیز 

از مكان ـ   تاریخی نجران یكی  در  باستانی  و  توریستی  و  های  داشت،    تاریخی  وقایع ـ شرکت 
 . دنبال آن به وجود آمدبه  بسیاری

دولت عثمانی، بیزانسی و حاکم مصر    با گوید او  آل عطیه دربارۀ تاریخی که به یاد دارد می
کند که بیشتر چیزهایی که در زندگی به یاد  علی پاشا معاصر بوده است. وی اضافه می  محمد

 
 http://q8ping.com/2158html: مراجعه کنیدزیر آدرس به جهت دسترسی به متن کامل  .1
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شده توسط نیروهای امنیتی و اقتصادی بوده است. او  ایجاد   ای مثبِت آورد تغییرات ریشه می
برای رفع تشنگی    و   جوشانده   گوید آنان شبدر را همراه آب، دربارۀ چگونگی زندگی گذشته می

ستیز    هایی پراکنده و پیوسته در جزیرۀ عربستان پیش از یكپارچگی، قبیله نوشیدند. شبه می
قوی  و  میبودند  را  ضعیفان  حق  حق  ترها  متكفل  که  نداشت  وجود  نظامی  هیچ  و  خوردند 

باشدضعیف تالش   ، ترها  می مگر  صورت  قبایل  سوی  از  که  و  هایی  نیز  گرفت 
امنیت،  امه نپیمان  این  نقاط شبه اقصا  ، خیر و آسودگی در  نظام هایشان.  جزیرۀ عربستان به 

جویان و مستبدان بازداشت شدند و شریعت خدا و دستور کتاب  صورت بود تا زمانی که سلطه 
 د. شخدا حاکم 

و  داشت    که محمد مرزوق صالح نام   مالقات کردهای او  یكی از نوه گزارشگر روزنامه با  
ورزید که در  بودن عمر جدش آل عطیه اصرار می رسید. او به درست سال می   70عمرش به  

شود. صالح همچنین توضیح داده است که همین رابطۀ وی با او  واقع جد جدش شمرده می
کند رسیده است. این شخص  خود گواهی است بر اینكه آل عطیه واقعًا به سّنی که ادعا می 

کند؛ زیرا خداوند عمرش را طولنی کرده و به  ت و خوشبختی می العمر احساس سعادطویل 
بار در بیمارستان بستری شده و بسیار کم به پزشک    او سالمت و عافیت داده است. او تنها یک 

هایش و نسل پس  نسل چون از هم ؛ کندمراجعه کرده است. او گاهی نیز احساس دلتنگی می 
کند و وقتی دربارۀ  همین دلیل او احساس تنهایی می  کسی باقی نمانده است؛ بهها هیچ از آن

گزارشگر این    .«گوید: »همه راحت شدند؛ راحت شدندشود با حسرت می دوستانش سؤال می
مدارکی که به عمر او اشاره داشته باشد مشاهده نكرده    ه،روزنامه وقتی در آنجا حضور داشت 

اساس ولی    ؛است چاپ  بر  دایرة گزارش  در  توجه »گینس«  المعارف  شده  گزارش    با  این  به 
عنوان پیرترین شخص در جهان درنظر گرفت؛ زیرا بنا به گزارش این  توان این شخص را به می

که   است  جاگانجی  یوکینجی  نام  به  ژاپنی  پیرمردی  کنونی جهان  شخص  پیرترین  نشریه، 
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 1.«رسدسال می 112عمرش به بیش از 

 نیز مراجعه کنید. همچنین به مطالبی که در توقف پنجم گفتیم  

 هستند   خضر  اینکهبه  انیگودروغ سوم: ادعای  

گوی به همین دلیل افراد دروغگوید: »خود ادامه داده، می  گونه به سخنتیمیه این ابن
بیند گمان  کنند خضر هستند و کسی که او را میبسیاری از جن و انس وجود دارند که ادعا می

ها  وجود دارد که اگر به توصیف آن  خصوصدر این  خضر است. حكایات صحیحی    کندمی
 .« بپردازیم سخن به درازا خواهد انجامید

کند.  را نفی نمی   وجود او  ، هستند  تنها اینكه اشخاصی ادعا کنند خضر  گویم:می
 وجود او چه ربطی به ادعای چنین اشخاصی از جن و انس دارد؟! 

وجویی که انجام دادم کسی  عا کرده خضر است؟ بنده در حد جست کسی ادچه   عالوهبه 
تیمیه این دروغ و افترا را  . پس ابناست بوده   که خضر باشد  کرده ادعا  چنینرا نیافتم که 
 است؟  از کجا آورده

است دروغ گفته؟ آیا    ادعا کند خضر   چگونه یقین دارد که هرکسی  تیمیه ابن عالوه  به 
خوِد او از شافعی نقل    در حالی کهتواند چنین باشد  دیدن او از محالت است؟! چگونه می 

بلكه  گوید: » اند؟! آنجا که مییكدیگر را مالقات کرده  و خضر   کرده است که پیامبر 
است.  را مالقات کرده    پیامبر   ، در مسند شافعی و دیگران چنین روایت شده است که او

این   رانده است؛ زیرا  بر زبان  پیامبر را مالقات نكرده سخنی بدون علم  او،  کسی که بگوید 
 2« . ... توان به آن احاطه پیدا کردعلمی است که نمی 

هرکسی که او را دیده کذاب بوده«  راندن به اینكه »حكمکه دیدن او محال نیست،  حال  

 
 http://http//forum.net.edu.sa/forum/showthread.php?t=5338 :مراجعه کنیدآدرس  این  به .1

 .فهد بن عبدالعزیزه فرمان ملک ب 1398چاپ ، 340 و 339 ص، 4ج ،تیمیهابن یمجموع فتاو  .2

http://http/forum.net.edu.sa/forum/showthread.php?t=5338
http://http/forum.net.edu.sa/forum/showthread.php?t=5338
http://http/forum.net.edu.sa/forum/showthread.php?t=5338


 تیمیه حّرانی های ابِن دیدگاههایی بر توقف ................................................................   208

 ؟از کجا آمده است

کسی که بگوید او، پیامبر را مالقات نكرده  گوید: »رده، میعالوه او خودش اعتراف کبه 
نمی این علمی است که  رانده است؛ زیرا  زبان  بر  پیدا  سخنی بدون علم  احاطه  به آن  توان 

او خودش چگونه به آن  پس    پیدا کرد، احاطه  توان بر آن  نمی« اگر این علمی است که  .کرد
ادعای مشاهدۀ او را داشته باشد کذاب است؟! این    که هرکسکند  ادعا می  و  احاطه پیدا کرده

 اول!سئلۀ م

می ادعا  جنیان  برخی  اینكه  خضر اما  چنین    تیمیه ابن هستند،    کنند  به  چگونه 
ادعا نتیجه  که  است  دانسته  او چگونه  است؟  رسیده  و خضر   ،کننده ای  است    یک جن 

 نیست؟ 

از روی ک  تیمیهابن ممكن است گفته شود:   را  ادعا میاین مطلب  کند  ارهای کسی که 
است دانسته؛ زیرا کارهایی که شایسته نیست از این بندۀ صالح صادر شود نشان    خضر

پذیرفتن کارهایی است که با  شان خضر نیست. این عالوه بر صورت دهنده دهد که انجام می
تواند به  میهای یک جن بر تصرفاتی که  به توانایی   با توجهـ شده توسط یک جن  کارهای انجام 

 .است بوده   جن یک  او حكم کرده که  تیمیه ابن هماهنگی دارد. به این ترتیب  ـ انجام برساند

دقت    تیمیه ابن های مورد ادعای  صورت ما ناگزیر خواهیم بود در داستان در این   گویم:می
هستند. باید    اند خضر از جنیان که ادعا کرده   ی گویانهای بسیاری از دروغکنیم؛ داستان 

 درست بوده است یا خیر؟  ،به دست آورده  تیمیه ابن ای که دقت کنیم و ببینیم آیا واقعًا نتیجه 

تواند چنین افتراهایی را  بیان داشته جز دروغ و افترا نیست و هرکسی می  تیمیهابن آنچه  
 به هم ببافد. 

 : دشوطبق آنچه تقدیم شد سخن بعدی نیز باطل می 

به همین صورت است؛ مردم زیادی وجود  » نیز  انتظار  الحسن مورد  محمد بن 
کند محمد بن الحسن است. برخی از این افراد این  دارند که هر کدامشان ادعا می
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و فقط به یک  کنند می کنند و برخی کتمان ای از مردم اظهار می سخنان را به طایفه 
نفر اظهار می افیا دو  این  طور که  شود؛ همان  راد آشكار میکنند؛ ولی کذب همۀ 

 « شود.کند آشكار میکذب کسی که ادعای خضر بودن می

  طورهمان  نخواهد بود؛    نداشتن امام مهدی معنای وجود ِصرف ادعای برخی افراد، به 
بودنش باطل  و حق   کرد نبوت محمدادعای نبوت می   که اگر کسی در زمان محمد 

بودن مهدی واقعی  مهدی   ، است  . به همین صورت هرکسی که ادعا کند مهدی شدنمی 
 کند.ـ را باطل نمی محمد بن الحسن عسكری ـ

. کندمی  درک  را   آن  انصافی  با  فرد  هر  که  است  روشنی  عناد  و  دشمنیگفته،    تیمیهابن   آنچه
  شد  ثابت   و   گردید   ثابت   ـ شد  تقدیم   که  دلیلی   باـ   الحسن  بن   محمد   امام  ولدت   آنكه   از   پس
وستم از این زمین  که خداوند برای گسترش عدالت و رفع ظلم   است   یک شخصیت زنده   او  که

 د داشت. نخواهبرابر آن دلیل هرگز تاب مقاومت   در ذخیره فرموده است، چنین شبهاتی

این آخرین مطلب در این تحقیق بود تا این مبحث را بیش از این به درازا نكشم. از خداوند  
امام محمد  الله در زمینش ـ هایم را بر ولیت مهدی عترت و بقیة خواهم مرا بیامرزد و گام می

الحسن عسكری   به همراه فرزند و جگرگوشهبن  آقایم و  قائم آل  ،اشـ  محمد، سیدم، 
 استوار بدارد.  ـاحمدالحسن ـ مولیم 

برایش میای آن ایجاد شود دری  تنگنا  گشاید که در وهم و  که آن هنگام که در کارها 
الحسن و فرزندش  خیال  ری    ها نگنجد! برای کارهای مولیم محمد بن  انصارشان د  و 

این گفتار    بگشای که در اوهام نگنجد. یاری نزدیک خود را به ما بنمایان و نیز آنچه را که با 
فرمودی:   ما وعده  به  ِفی خود  ْبنا  کت  ْد  ق  ل  ِعباِدی    و   یِرُثها  ْرض  

 
اْْل نَّ 

 
أ کِر  الذِّ ْعِد  ب  ِمْن  ُبوِر  الزَّ

اِلُحون   راستی در زبور پس از ذکر نوشتیم که زمین را بندگان شایستۀ من به ارث  )و به  1الصَّ
 خواهند برد(. 

 
 . 105، ءانبیا .1
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و انصار گرامی    اششدهرانده  دوِش به الله در زمینش و فرزند خانه درود خدا بر بقیة و سالم و  
 .بر آنان برکاتش  و  خدا  رحمت وآن دو، 

تام و  و سالم و صلوات  است!  یانپروردگار جهانآن  ، خداوند تنها از آِن  یش و سپاس و ستا 
 باد!ن وائمه و مهدی  ،محمد خداوند بر محمد و آلتمام و بسیار 

 به پایان رسید. ق 1432این تحقیق در شب عید مبارک فطر 

*  * * 

 


