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  مقدمه

 الرحیم  الرحمن  اهلل بسم

   تسلیما سلم و المهدیین  و االئمة  لهآ و محمد  علی الله صلی و العالمین  رب  لله الحمد

  محمد»  و  «خباز  ضیاء»  یعنی  علم  مدعیان  ازَتن    دو  به   پاسخ  اول  جلد  روپیش    کتاب  
  قامت   و   قد  با  ندا هخواست  و  ه،کرد  سرگردان  را   هاآن   متکبر«»من    و  شیطان  که  است  عبیدان«

  دعوت   سنگ   به   زدنشاخ  به   شروع  پس  ؛ کنند  پا   ه ب  غوغایی  نور   ُبقعۀ   برابر   در   خود،  ناچیر 
  روی هرکه  »  زیرا   شد؛  نصیبشان  بدی  ۀبهر   چه  و  کنند،  امتحان  را   خود  شانس  تا  کردند  یمانی 

«.کند شنابودبر کسی افتد   سنگ اگر  و  شود،افتد شکسته  سنگآن 

  این  دید  خواهد   اندنوشته  خودشان   دستان   با   مرد   دو   این  آنچه   به   توجه   با   خواننده   ادامه   در
  از   که   ایکشنده   سم     و  روزگار   این   های حوزه   فهمید   خواهد  و   هستند،   قماشی   چه   از   دو

 ! ی دارندحقیقت  چه شودمی  خارج شاندرون

  به  منسوب  سخنان کنم می  خاطرنشان بگذارم تنها کتاب این با  را  خواننده کهآن از پیش
  خداوند )  انصار   برادران  از   بعضی  که  هستند   صوتی   یهایوگوگفت   اصل  در   « خباز  ضیاء»

  است  گفته   ضیاء  که  صورتی  همان  به  فرماید(  عطا  آنان  به   را   نیکوکاران  پاداش  بهترین 
اند. نوشته 

 . العالمین رب  لله الحمدو 

 الحسناحمد  سید  محمد آل  قائم  دعوت به را  ما  که را  خدایی  ستایش و  سپاس

 . شدیمما هدایت نمی  کردنمی هدایت  را   ما خداوند  اگر و فرمود،  هدایت

 انصاری  ابومحمد 





 

 

 اول بخش

 خباز  ضیاء به پاسخ 

  





 ؟دارد  نسلی غیبت زمان   در   امام  آیا

:  گویدمی خباز  ضیاء

  کند  ادعا شخصی اگر که طوری دارد؟ نسلی غیبت خود زمان در اماماساسًا  آیا»
به  گوش   برایاساسًا فرصتی    آیا  است  امام  نسل  از   یا   ؟وجود دارد  او  ادعایسپردن 

  امامآیا    که  کنیم  شروعدیدگاه    این  ازپس ما باید    ؟!ندارد   نسلی   غیبت  زمان   در  امام
  نسلی   وجود  هب  دلیل  پنج با    ،دعوت   ایناصحاب    یا خیر.  هست  نسلی  دارای  غیبت  زمان  در

 .« کنندمی استدالل امام برای

   : پاسخ

هیچ  و  باشد    عقیم  یابر اگر    طبیعتاً   و  «شودمی   آغاز  قطرهبا یک    »باران  : اندگفته  قدیم  از
باشد   آبی   محتوا بی  و  خالیتو  هایغرش  و  صدا   و  سر  و  مغالطات  جزسرآغازش    ،نداشته 

 . نخواهد بود

کشیده   تصوربه   که  غلطی ذهنی تصور با هایش زنجیرۀ مغالطه که  است خباز ضیاء این 
 :  شودمی  است آغاز

  شود   ثابت ابتدا    است  الزم   کند   پیدا   را  شنیدن  استحقاق  دعوت  این  اینکه  »برای
 « !هست  نسلی  دارای غیبت زمان  در امام

  اثبات   بر منوط    دعوتپذیر بودن این  امکان  اثبات   چراکه  است؛   مغالطه  یک   تفکر  این
که وجود  ـ نتایج ناشی از آن    و  ازدواج  امکانبودن  فقط فراهم   و   ،نیست   امام  برای  نسلی  وجود

را امکان این موضوع    ـکندمی   پذیرنسل و فرزندان  عبارت دیگر  یا به   ؛کندمی  کفایت برای 
  دعوت   این   بودن ن پذیر  امکان  خواهدمی  که   کسی پس    ؛منعی برای چنین امکانی وجود ندارد

  ثابت   را   نسل  وجود  بودنمحال   و  ازدواج  بودنناممکن   است  الزم  ،کند  ثابت  اساسپایه و    از  را 
 . کند
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که    ۀوظیف   از   ودهد  می  فریب   را   اشخواننده  و  خودش   خباز  ضیاء    اثبات خودش 
  پس  !گذاردب  دیگری   ۀبرعهد  را   آن  انجام   تا   ، کندمی  خالی  شانه است    نسل  وجود  بودنمحال 
  در  توپ که  اندازدمی  توهماین   به   را   خواننده   «خباز  ضیاء» کنید می  مالحظه   که  طور   همان
 ؟! بیاورند دلیل  باید  که هستند  کسانی هاآن و  است یمانیون زمین 

نیز    را   پردازیدروغمتأسفانه گناه    بلکه  ؛کندنمی بسنده    مغالطههمین    به  ضیاءعالوه  به 
 :  گویدمی و کندمی  اضافه  آن به

 .« کنندمی  استدالل امام برای نسلی وجود ه ب دلیل پنجبا  ،دعوت ایناصحاب »

  کجا   از   را  غیبت  زمان  در   نسل وجود  ای بر  فرضی  استدالل  این   : پرسممی  او  از   اینجا   در
 ی؟ا هدید  را  استداللی چنین  سخن کدام در  یا  کتاب  کدام در و  ی؟ا ه یافت 

گاه    ما   انتشاراتاز محتویات    هرکس   برای  نسلی  وجود برای    دالیلی   ما   داندمی  ، باشدآ
موجود    صغرا   غیبت  زمان  در   نسل   این   آیا  ایمنکرده  مشخص  و  کرده   عرضه  مهدی  امام

دلیل را    هاده  ما  دالیل  و  ؟!دشویم  موجود   دو غیبت  این  از   بعد  یا  ،کبرا غیبت    یابوده است  
 پنداشته است پنج دلیل!  او کهنه به آن صورتی  ، شودمی شامل

هایی  مغالطه  اساساً   چراکه ـ  است  ارزشبی  گفت  خواهد  ضیاء  آنچه  تمام  اینکه  رغمبه  و
   .ها نگاهی خواهیم انداختبه آن ، ضیاءبهرۀ  دیدن  برای  ما  اما ـبیش نیستند 

   :گویدمی  ضیاء

انتخاب    و  ازدواج  استحباب  هب  که  کنندمی  استدالل  روایاتی  به ها  آن  : اول  دلیل»
  کسی   پس  ؛است  من  سنت  نکاح»  :این فرمایش پیامبر  جمله  از  ؛دن دار   داللت   همسر

  معصوم  امام    داریم  اعتقاد   ماو از آنجا که    «.نیست  من  از  د گردانَ   روی  من  سنت  از  که
 همسری   دارای  امام  که  شودمی  این  شمقتضای  ،کند نمی  ترک   را  واجب  و  مستحب

  این   و  ،داشت   دخواه   نسلی  طبیعی  شرایط   مقتضایبه  دداشته باش   همسروقتی    و  ، دباش
  غیبتش   زمان  در  مهدی  امام   برای  نسلی  وجود  به  اعتقاد  به  را   ما  که  است   دلیلی
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 .« رساندمی

   : پاسخ

 :  گفتۀ وی این

که  » آنجا  از    ، کند نمی  ترک   را  واجب  و  مستحب  معصوم  امام    داریم  اعتقاد  ماو 
 « .دباش  همسری دارای  امام که  شودمی این شمقتضای

در    دروغ  با   را   ما   کالم  و   بندی می   دروغ  ما   ه ب چرا    پسایم؛  چنین چیزی نگفته   هرگز ما  
   آمیزی؟می  هم

ه  کرد  ادعا  و  بسته  دروغ  ما  هب   ابتدا همان    از  چراکه  ؛است  پردازیدروغ  به  مجبور   او  ، بله
  از  تصویری وقتی او  و  ؛کنیم می استدالل  غیبت  زمان  در  نسلی   وجود  ه بگفته  این  با  ما است 

ادعای  استدالل مورد  را جعل  ما  این  ندارد چنین سخنانی  اختیار   میزان  . پسکندمی  در 
 ! ببینیدصداقت این خباز را  

را    دلیل   اینکه   از   بعد   و   خود  تتخیال   از   الهام  با   و گیرد  می  فرض مورد ادعای خودش 
سر ارواح خیالی را    تاکشد  از نیام برمی  را   خود   چوبی  شمشیرسازد  می  جعلی از آن  تصویری

 :  گویدمی  از تن جدا کند و

 «!استدروغین  یاستدالل این گوییممی  »ما

دروغین    دلیلی  عنوانبه   را   آنحال    و  ،ساختی  را کسی هستی که آن  خودت    تو   :گویممی
 !کنی؟  متهم   آن  به  را   ماتا    ساختی  را و دروغین    جعلی  یدلیلخودت    تو  پس  !کنیمی   توصیف

اینکه    باب  ازالبته    ، ضیاءسپاریم به سخن  می  گوش  !چرا این استدالل دروغین است  اما
 . بیشتر  نهدانستن چیزی بهتر از ندانستنش است،  

 :  گویدمی او

  خود خودی  به  همسر   گزینشو    است   مستحب  خود خودی  به  ازدواج اگرچه    :»اول
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 حکم  همسر  گزینش  برای  بسا  چه  و  ،است  یهاول  حکم  استحباب  این  امااستحباب دارد  
  واجب   شودمی  عارض  آن  بر  که  پیامدهاییدلیل  به  ازدواج  گاهی  ؛شود  مطرحنیز    دیگری

  تا ) ...شودمی حرامنیز  گاهیو  شود،می مکروه  گاهی  شود،می مستحب  گاهی شود،می
 با ثانویه    حکم  طبق  اما  ،است   مستحب  هاولی  حکم  طبق  ازدواج  پس  (:  گویدمی  اینکه
  و  ،شودمی حرام  گاهی  شود،می  واجب گاهی  شودمی  حادث ایش بر  کهشرایطی  به توجه

در چه شرایطی بوده    مهدیامام    دانیمنمی  مااز آنجا که    و  ؛شودمی  مکروهنیز    گاهی
  متعال   خداوند  بسا  چه  !بود  خواهد   چیزیچه  او  دربارۀ  ازدواج  حکم  دانیمنمیپس  است  

. حال در این صورت  باشد  کرده  ازدواج   عدم  به   مکلف  رااو    مهدی  امام برای حفظ جان  
 . مستحب  نهخواهد شد،  حرامالبته   ؟خواهد بود چگونه او حق  در ازدواج حکم

  کرده،   ازدواج  مهدی  امام  کنیم  اثباتتا    است  مستحب  ازدواج  اینکه  اثبات  پس 
  از   نکرده باشد؛  منع  را  امام  مانعی  اینکه  و  امام  شرایط  دانستن  به  دارد  بستگی  این
  ؛ شود  مطلع  امام   شرایط  ازاز این نظر    تواندنمی  کسی  و  ؛مستحب  ازدواج  از  چیزی؟چه
با    وجود ندارد.  نسل  وجود  با همسرانتخاب میان    مالزمتی   ، دیگرسوی    از  . سو  یک   از   این

  امام پذیریم  می  آییم ومی  کوتاه  و  است،  مستحب  ازدواجپذیریم  می  آییم ومی  کوتاهشما  
 او   و  ،است  مستحب  او  حق  در  ازدواج  نتیجه  درو    ،نداشته  ازدواجبرای    مانعی  مهدی

  ازدواج   چون  کنیم  ثابت  کجا  از  ما  اما  باشد؛  کرده  ازدواج  بسا  چه  و  کندنمی  ترک   را  مستحب
 ؛ ندارد  وجودهیچ مالزمتی    نسل  وجود  و  ازدواجمیان    ؟دارد  هم  نسلی  حتماً   پس  کرده

شدن از وجود ذریه برای آن حضرت  های غیبی برای مانعجهت وجود احتمال دخالتبه
  دلیل   بودندروغین  نتیجه  در   ؛دلیل محافظت از غیبت تامه و شخصیت مبارکشبه

   .«شودنمی توجهی آن به و ،استروشن  اول

   :به او پاسخ 

 :  برسد  نتیجه این  به تا خودش را به زحمت انداخته است  ضیاءپس 

  دانیم نمیپس  در چه شرایطی بوده است    مهدیامام    دانیمنمیا  م از آنجا که    و»
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 1«؟!بود خواهد چیزی چه  او دربارۀ ازدواج حکم

همین    که  بداند  باید   بیچاره  مرد  این  ناآل  و  کند؛ می  کفایت  ما  برای   نتیجهدقیقًا 
 شبرای  نسل  وجود  و  امام   ازدواج  که  رساندمی  را   معنا  این  سادگیبه   گیرینتیجه زیرا همین  

  مهدی  امام  کهاینبرای    خواهیمب   ما  کهنبوده    این  ما  دعوت  نتیجه  در، و  استپذیر  امکان
ای است نکته   این  گرچه  ؛دارد  نسلیعماًل    اینکه  وکرده است دلیلی اقامه کنیم،    ازدواجعماًل  

  دعوت  احمدالحسن  سیدسوی  به   فقط  ما   .است  واضحروشن و  بسیار    ، روایاتطریق    ازکه  
  و  ، است  حسن  بن   محمد  مهدی   امام  پدرش سوی    از  ای فرستاده  او  اینکه به    کنیم؛ می

  مسئلۀ  چراکه  ؛ کندمی  کفایت  ما   برای  باشدپذیر  امکان  نسل  وجود  و  ازدواج  شرایط   که  همین 
  آن  وقوع   عدم   یا پذیر نبودن  امکان  اگر  بله،   . نیست  نسل  شدنحاصل   و  ازدواج  وقوع   اثبات   ما

  کنندمی  گمانکه  اش  دار و دسته  و  خباز  ضیاءاما    ؛بود   خواهد  ما   برای  نقضیاین    شود  ثابت
باید    ، این دعوت قابل اعتنا نیست و باطل است  نسل،   نداشتن وجود   ونکردن  ازدواج  دلیلبه 

موفقیتی نداشته    آن  در  خباز  که  استای  همان نکته   این  و  ؛بیاورند   پندار خود دلیل  این  برای
  .است

   : دهدمی ادامهسخن خود بازگشته،  هب  ضیاء

  استدالل   آن  با   امام   برای   نسلی  وجود   ایبر   مهدویت   مدعیان  که  دومی  دلیل»
  دو   امر   این  صاحب »  : فرمود  که   است   صادق  امام  از   عمر  بن   مفضل   روایت  ،کنند می
  مرده   او  گویند می ها آن  از  بعضیآنجا که    تا   شود می طوالنی  دو  آن  از   یکی   ؛دارد  غیبت دو  

  از   اینکه  تا  ه است؛رفت  او  گویندمی  شانبعضی  و  شد  کشته  او  گویندمی شانبعضی  و  است
از  و ـروایت این از  شاهدو محل ـ عدۀ اندکی مگر ماندنمی باقی او امر بر کسی اصحابش

 برعهده   را  او  امر  که  موالیی  مگر  ، اطالع ندارند  دیگران  و  فرزندانش  از   یکهیچ  اومحل  



در حالی که عبیدان را خواهیم دید که گمان نقطه تشخیص داده است،  خود را در این  کم حد و حدود  دست    ضیاء  .1
داند! را می کند تمام شرایط اماممی
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 « .دارد

  ، داردکامل    صراحت  غیبت  زمان  در  امام  برای  فرزندانی  وجودبه    یروای   دلیل  این
از   نیز فرزندانش  ازکدام هیچ  و ندارند، اطالعی غیبتش زمان در  اواز محل  هاآناینکه  و

  فرزندانی   و  بردمی  سره  ب  طوالنی  غیبت  زمان  در  امام   پس  ؛ندارد  اطالعامام  محل  
که   خادمیآن مگر   ،نیستند مطلع  شمکانولی از  ،هستند شفرزندان هاآن اگرچهو  ،دارد

 وجود   هب  را  ما  صریح  و  واضح  داللتی  با  روایت  این  پس  است.  آن حضرت  رزاخدمتگ
  او  کند  ادعا  و  بیاید  ما  نزد  شخصی  اگر  نتیجه  در  و  کندمی  راهنمایی  امام  برای  نسلی

توجه شود که یا درست    شادعایباید به    و   ،است  محتمل  او  ادعای  است   امام  نسل   از
 یا درست نیست.«  است

 :  گویممی

  ه استگفت  خباز  ضیاء  که  چیزیبه همان    روایت   این  با  ما  کنممی   یادآوری  خواننده   به
را  وی    و  کنیم،نمی  استدالل حتی    یدا ه دانست  بلکه   ؛است   داده  نسبت   ما  به  دروغبه آن 

  این ولی    ما اهمیت ندارد؛   برای استدالل به این موضوع مورد ادعا ]اثبات نسل برای امام[  
را نمیراه مدعی علم   به تصویر کش  عقلشناسد؛ پس  ها  برایش  را  ده که  یبیمارش چیزی 

است   تاخت   تصمیم و سپس    کنیم، می  استدالل   آن  ه ب  ما پنداشته  و  وگرفته  تاز مضحک 
 .انجام دهدعلیه آن دار خود را خنده 

 :  اوگفتۀ  این نتیجه  در

  او   ادعای  است  امام  نسل  از  او  کند  ادعا  و  بیاید  ما   نزد   شخصی   اگر  نتیجه  در  و»
 یا درست نیست.«  استتوجه شود که یا درست   شادعایباید به  و ،است  محتمل

  را   دالیلی  وبافد  می  به هم   را ای  قضیه   عاجزانه  ضیاءولی    ؛نیست  ما   بحث  مورد  مسئلۀ
 ! خطاکار معال   ازآه  ؛دهدمی  قراردر مسند قضاوت  را  خودش وتراشد می شبرای

  ش معنای  کهبه این  دارد«  عهده   بر   را   او  امر  که  موالیی  »مگر:  عبارت  برای  او  تفسیر  اما
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 چراکه  است؛   م حک  نوعی ت  «است  آن حضرت  ارزخدمتگ که    خادمیمگر آن  »  :شودمی
  اساس   بر  خبازو    است،  برشمرده  معنا  ۲۰  از  بیش  »موال«  ۀکلم  برای 1العروس  تاج  در  زبیدی

  کرده   محدود  ،گفته  آنچه  در  را   آن  یامعن  ـو نادانی   جهل  و  تحکم  منطق  از  غیرـ   منطق  کدام
 !است؟

 :  گویدمی او .یمخوانمی  گفته است روایتاین  دربارۀ ضیاء که  را  آنچه در اینجا 

  روایت   این  اینکه  برای  چه؟  برای  .نیست  صحیح   روایت  این   به  استناد   گوییممی  ما»
  ایجاد   تغییر   شکلمات  ازیکی    دریعنی    است؟  شده  تصحیف  چگونه  .است  شده  تصحیف

  از   نفر  دو  را  عمر  بن  مفضل  روایت  است؟  شده  تصحیف  روایتی  بفهمیم  چگونه  شده؟
  غیبت   مسئلۀبه    که   هاییکتاب   ترین مهم  از  کتاب  دو  در   که  اند کرده  روایت   شیعه  بزرگان

  که   صورتیبه  »غیبت« کتاب  در   را  آن  ـطایفه  شیخ  یاـ طوسی  شیخ  !است  آمده  اندپرداخته
  شیخ   و  است،  شده  نقل  طوسی  شیخ  کتاب  از  این  ؛ است  کرده  روایت  خواندیم  را  آن  ما

  علمای   از  او  است،  کرده  روایتخود    »غیبت«  کتاب   در  را  آن)قدس الله نفسه( نیز    نعمانی
  طوسی  شیخ روایت .است کرده روایت ایکلمهدر  اختالف با را روایت اینو  ماست  متقدم

  چگونه  را  آن نعمانی شیخ  اما نیست« مطلع   فرزندانش  ازکدام هیچ او از جای  »و  گویدمی
  معنای   .نیست«  مطلع  آن  غیر  و  اش موالی  ازکدام  هیچ  اواز جای    »و  ؟کرده است  روایت

جای    توانندمی  اولیا  نه  غیبت  زمان  در یعنی    چیست؟  این   نه   و  کنند   پیدا   اطالع   اواز 
  داللت   امام  برای  فرزندانی  وجود  هب  روایت  این  دوم  روایت  متن  طبق  پس  ؛دشمنان

  چه   برای  بپرسید  شاید  .است  ترصحیح   دوم  روایت  است  روشن  گوییممی  ما  .کندنمی
  علی   الیطلع   »و  : گویدمی  چگونه  روایت   کن   دقت   و   ببین  است؟   تر صحیح  دوم   عبارت

  .« کدام از فرزندانش و دیگران از جایش خبر نداردهیچ»  غیره« ال و ولده من  احد موضعه
  فرض   چیزیچه  بازگردد  »ولد«  به  ضمیر  اگر  گردد؟بازمی   چیزیچه  به  مفرد  ضمیر

  از   نه  یعنی  غیرهم«،  ال  و  ولده  من  احد  موضعه  علی  الیطلع  »و  غیرهم«،  ال  »و  شود؟می



.به بعد ۳۱۰صفحه ۲۰  ج: تاج العروس، زبیدی :ید بهمراجعه کن .1
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  یطلع   »وال  ،پردازیممی  دوم  روایت  به  ما  که  هنگامی  اما؛  فرزندانش  غیر  از  نه  و  فرزندانش
  ؟ چیزی متناسب استچه بالفظ مفرد  این    .»غیره«  چی؟  ال«   و  ولی  من احد  موضعه  علی

  گرداند.می  الزم  اول   ۀنسخرا به    دوم  ۀنسخ  ترجیحای است که  نکته  این   و  ؛»ولی«  ۀکلم  با
  صحیح   باشد  امام   برای  نسلی   وجود   اثبات  برای  دلیلی  اینکه  برای  اول  ۀنسخ  پس

 .« دوم دلیل   این ؛نیست

 :  به وی  پاسخ  و

با یکدیگر    بلکه  ؛ندارد   تعارضی  نعمانی   روایتبا    طوسیروایت    .۱   تفسیراین دو روایت 
  در   »فرزند«   همان   نعمانی   روایت   در   »ولی«  از منظور    فهمیم می  نقل   اختالف   از شوند و  می

 است.  طوسی روایت

روایت و    ضعف  موجب  (ولد)  جمع   در   ( غیره)  مفرد  عطف  ورود  کرده  گمان  او  اینکه  .۲
ترجیح است؛  ،شودمی   باعث  ب  که   تعارضیزیرا    نادرست  ترجیح    . نیست  موجود  شودباعث 

  پس اهمیت چندانی ندارد   ؛ افتاده استمی  اتفاق   بسیاربرداران  چنین خطاهایی توسط نسخه 
  حساب   به  دیگر  یحدیث  بر  حدیث  یک  دادنبرتری   برای   را   دلیلی  چنین  عاقلی   نیست  ممکن  و

 آورد. 

  با  بنابراین  ؛رودمی  به کار   کالم   در  اما  است  نامتعارف  اگرچه  جمع،  بر  مفرد  عطف  .۳
 . شمرد ضعیف  یاکرد   ساقطتوان روایت را نمی   ،روایت درچنین عطفی  ورود  ادعای

  »منکلمۀ    آن  در  و  کرده  روایت  نعمانی  غیبت  از  بحار  در   را   روایت  این  مجلسی  عالمه  .۴
 :  شودمی تقدیم حضور  بحار از  نقل  است. آمده ولده«

مالحظاتی    از  و...»   و   شیخ  که  است   روایتی  کندمی  ییدأ ت  را  احتمال  این  کهجمله 
استگفت  که   ند اهکرد  روایت   عمر   بن   مفضل  از   غیبت   کتاب  دو  در   نعمانی    شنیدم   :ه 

  شود می  طوالنی  یکی   کهدارد    غیبت   دو  امر  این  صاحبراستی  به  :فرمودمی  اباعبدالله
  شان بعضی  و  شد،  کشته  گویندمی  شانبعضی  و  رد،مُ   گویندمی  هاآن  از  بعضی  اینکه  تا

و   کمی،عدۀ    مگر  ماندنمی   باقی  او  امر  برکسی    اصحابش  از  اینکه  تا  رفت،  گویندمی
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  را   او  امر  که   کسی  مگر   ؛دیگرینه    و  فرزندانش   از  ، نهنیست   مطلع  از جای او  کسی هیچ
 1« . [دارد عهده بر]

  آنچه  با  موافق که صورتیبه   مفید شیخ  از را  روایت این  نجفی الدینبهاء   سید پایان در .۵
:  است گفته  وی  است. کرده روایت  شده، روایت  طوسی شیخ  از

 مفید  محمد  عبداللهواب   سعید  شیخ  ازجمله مطالب صحیح نزد بنده، روایت او    از»
استگفت   اوو    کرده  نقل  عمر  بن  مفضل  از  مرفوعه  صورتبه  که  است   شنیدم :  ه 

  شود می  طوالنی  یکی  کهدارد    غیبت  دو  امر  این  صاحبراستی  به  :فرمودمی  اباعبدالله
  کسی   او  امر  برآنجا که    تا  ،رفت  گویندمی  شانبعضی  و  ردمُ   گویندمی  شانبعضی  اینکه  تا
  از  نه  ، نیست  مطلع  اواز جای  کسی  هیچو    ؛کمی  افراد  مگر  ماندنمی  باقی   اصحابش  از

 2« .دارد برعهده را او امر  که  موالییآن  مگر  ان،آن غیر  نه و فرزندانش

  است،  سستی  نهایت  دربیان کرده    ضیاء  آنچه  شودمی  روشن تقدیم شد    آنچه  از  :گویممی
   . عنکبوت  ۀخان از تر سستحتی 

 :  گویدمی  ضیاء

  ی گوی   ،ابومحمد   ای»  :فرمود  که است  صادق امام  از  ابوبصیر  روایت  :سوم  دلیل»
  نیز   روایت  این  در  «. بینممی  را  عیالشواهل  همراهبه  سهله  مسجد  در  قائم  آمدنفرود
  سهله   مسجد   در  آنان  همراه  و   ،است  عیال  دارای  قائم   امام  کند می  تصریح   امام
  وجهی   شادعای  برای   است   امام  نسل   از   کند  ادعاکسی    هروقت   پس ؛  آیدمی  فرود

 . داشت خواهدوجود 

این روایت  نمی  :گوییممی  پاسخ  در به   اینکه  دلیلبه  چه؟  برای  کرد.  استداللتوان 
  نزاع   .نیست  ظهور  از  قبل  ایهمرحل  به  ناظر  و  است  ظهور   از  بعد  ایهمرحل  به  ناظر  روایت



. 324ص  53ج  :بحار االنوار، عالمه مجلسی .1
. 155و  154ص  :الدین نجفیالمضیئه، سید بهاءمنتخب االنوار  .2
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  مهدویت   مدعیان  با ما  نزاع ؛ بلکهدارد نسلی ظهورش از بعد  امام که  نیست این  در ما
  خیر؟   یا  دارد  نسلی  ظهورش   از   قبل  غیبت،  زمان  در  او  آیا   که  است خصوص    این   در  فقط
  نقل   ایناما    .است  صادق  امامفرمایش    این  هم  آن  دلیل  و  ،دارد  فرزندانی  بله  گویندمی

  گوید می  ! گویدمی  چه  ببین   را   روایت  . است  ظهور   از   بعد  ایمرحله  به  ناظر  امام،  کالم 
  در   قائم  وقتچه  .بینم«می  عیالشواهل  همراهبهرا در مسجد سهله    قائم  نزول  ی»گوی 

  همین   برای  ظهور؛  از  بعد  گیرد؟می  دست  به  را  امور  زمام  و  آیدمی  فرود  سهله  مسجد
  خواهد   اقامت  آن  درهمیشه    قائم  و  :کرد  عرض  امام  به  امامدنبال فرمایش  به  ابوبصیر 

و   داشت؟  خواهد  اقامت  آن  درهمواره    و  کرد،  خواهد  اقامت  سهله  مسجد  در  یعنی  ؟کرد
  است؟   چطور  او  نزد  ذمه  اهل  امر  و  :کرد  عرض  ابوبصیر  پسو س  .بله  :فرمود  او  به  امام

  به  امور  زمام  و  دولت   و  حکومت  که  کسی  یعنی  ؛است  چگونه  او  نزد  ذمه  اهل  امر  یعنی
  بود؟  خواهدچگونه  او نزد  ذمه اهل امور و ،کند می رفتار چگونه ذمه  اهل با  ستاو دست

  خدا  رسول  جدش   که  طور   همان  ،کرد  خواهدرفتار    آمیزمسالمت  هاآن  با   فرمود  امام
رفتارمسالمت  هاآن  با بیش  و  روایتانتهای    از  ما  نتیجه  در   .کرد  آمیز    قرینه   یک  از  با 

  اثبات   برای  نیستدرست    و   ،است  ظهور  از  بعد  ایمرحله  به  ناظر   روایت این    فهمیممی
   .«کنیم استناد آن به ظهور  از قبل ایمرحله در نسل وجود

   :او پاسخ  و

   :او ۀگفت این  .۱

  غیبت،   زمان  در  او  آیا  که  استخصوص    این  در  فقط  مهدویت  مدعیان  با  ما   نزاع   بلکه»
  این   هم  آن  دلیل  و  ،دارد   فرزندانی  بله  گویندمی  خیر؟  یا  دارد  نسلی  ظهورش   از  قبل

 « .است صادق امامفرمایش 

  و  هاکتاب  ازکدام  هیچ   در  ـگفتیم   قبالً   که  طور  همانـ   ما  .است  محض  دروغ  این
  پس   .یما ه نکرد  استدالل  غیبت  زمان  در   مهدی  امام  برای   نسلی  وجود ، به  انتشاراتمان

  ما   تخریب  قصد   که  است  کسانی  بحث  موضوعفقط    بلکه  ، نیست  ما  بحث   مورد   موضوع    این
  کنممی  تأکید   و   ؛دهند   ارائه  ذریه   وجود   عدم   ای بر   قطعی   دلیلی  است  الزم   آنان   بر   پس   . دارند  را 
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  بدی   به   کهـ   اشاماره   نفس  همین   برای   و است؛    خالی  دلیلی   چنین   ۀ ارائ  از   ضیاء   دست دو  هر  
 . است کرده ما  به  نسبت گوییدروغ  ه ب مجبور  را  او ـکندمی امر

  ما   اما  ،نیست  ما  بحث  موضوع  ،نکته  این ـ  تر گفتم که پیش  طور   همانـ  اینکه  رغمبه   .۲
  قائم   قبول،   : بکشیم  چالش  به گفته    این   با   ، کرده  مطرح   که  ای هئلمس  در   را   ضیاء توانیم  می
  افتدمی   تأخیر   بهتا آنجا    آمدنفرود  این  آیا  اما  .آیدمی  فرود  سهله   مسجد  در  ظهورش  از   بعد
  از   قبل  1روایت   در   شدهذکرعیال  واهل  یا   ؟ شود  عیال واهل  صاحب  و  کند   ازدواج  قائم   که

 هستند؟  موجود شظهور 

  و   ظهور  ابتدای  روایت،  این  و  ؛دارد  نیاز  منزلی  به  ظهورش  از  بعد  قائم  قطعاً   :گویممی
عیالش واهل   نتیجه  در  کند؛ می   توصیفوی    توسط  منزل  عنوانبه را    سهله  مسجد  انتخاب

  شده   روایت   قائم  هایخطبه   از   یکی  ابتدای  در   که   مطلبی  . هستند  موجود   ظهور   از  قبل 
گاه باشید  ...»  :فرماید می  ذکر  آن  در  را فرزندان    کهآنجا    ؛کندمی  داللتبه این نکته    است آ
گاه   هستم؛   خدا   کتاب  به   مردم   سزاوارترین  من   کند،  جدال  خدا   کتاب   دربارۀبا من    که  کسی   آ



روایت   از امام صادق  ،و از ابوبصیر  -  ۳۹۰۷/۹  :آمده است    «لئمستدرک الوسا»که در  گونه  آناین روایت    .1
ابومحمد »  :به من فرموداست،  شده   قائم   ، ای  به  گویا نزول  با اهل  را  «  .بینم عیالش در مسجد سهله میوهمراه 

کردم شوم  :عرض  او  آنجا  فدایت  فرمودستمنزل  و  آن»  :؟  در  بود  ،بله  ادریس  ابراهیم    ،منزل  منزل  و 
در   و مسکن خضر ه است؛و خداوند پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه در آن نماز خواند ؛بود الرحمانخلیل 

منی نیست مگر ؤمرد و زن ماست و هیچ    خدارسول    ۀکننده در خیممانند اقامت هکننده در آن  آن است، و اقامت
کسی در آن و هیچ هست؛  هر پیامبری در آن  تصویر  ای در آن است که  و صخره  ،ایل استمتاینکه قلب او به آن م

کسی و هیچ   ؛کندورده میآرا بر   شمگر اینکه خداوند حاجت  ،خواند خدا را با نیت صادق نمی  سپسارد و  زگنماز نمی
فضل است،  عین  این    :عرض کردم«  .دهد  شپناه  هراسدکه خداوند از آنچه میبرد مگر اینبنیست که به آن پناه  

هایی است که خداوند دوست دارد در آن  از بقعه  این مسجد»  :بله، فرمود  :عرض کردم  ؟«به تو بیفزایم »  :فرمود
؛  کنندمی  عبادت  آن  در  را  و خدا  ،و هیچ روزی و هیچ شبی نیست مگر اینکه مالئکه این مسجد را زیارت   ،خوانده شود

  عرض «  .است  بیشتر  امنگفته آنچه  و  ابومحمد؛ ای  خواندم،همۀ نمازهایم را در آنجا می  بودم  من نزدیک شما  اگر  اما
  : کسی است؟ فرمودبعد از او چه  :عرض کردم  «.بله»  :فرمود  بود؟   خواهد  آن  همیشه در  قائم   شوم  فدایت  :کردم

. ۴۱۸و  ۴۱۷ ص ۳ ج :مستدرک الوسائل .«به همین صورت است بعد از او تا پایان خلقت»
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  به   مردم  سزاوارترین    من  پس   کند  جدال  من   با  خدا   رسول  سنت   دربارۀ  که  کسی  ،باشید 
  مرا   کالم  امروز  که  کسانی  ای  ،سوگند  خدا   به  را   شما  پس   ؛هستم   خدا   رسول  سنت

  به  و  رسولش  حق  به  و  خدا   حق  به  شما  از  و  ،برساند   غایبتان  به  شما   از  شاهد  که  شنویدمی
  به   را   ما   اینکه  جز  را دارم،  خدا   رسول  نزدیکان  حق  شما  برکه من    خواهم،می  خودم   حق

  و ترساندند را  ما راستیبه  کردند، ظلم ما به که کسانیو  ،کردید  منع را  ما و انداختید سختی
  از را   ما حق و کردند ستم ما بر وراندند،  سرزمینمان از را  فرزندانمان  و ما و کردند ظلم ما به
  نکنید   خوار  را   ما که    ما،  دربارۀ   را   خدا   را   خدا   پس   ؛بستند   افترا   ما  هب   باطل  اهل  و  کردند   دور  ما
 1« .دهد یاری  را  شما  متعال خداوند تا  ، دهید مانیاری  و

 :  گویدمی  ضیاء

 بعضی  و  هازیارت  در  مثال  عنوانبه  که  روایاتی  بعضی  بهجستن  تمسک  :چهارم  لیلد »
  کتاب  از نقلبه (الرحمه علیه)  مجلسی شیخ  بحار کتاب   در  خاصۀ امام های صلوات
  چه   به   عتیق  دانیمنمی  کیست؟   عتیق  غروی  کتاب  لفؤ م  .است  شده  وارد   عتیق  غروی

  از  او فقط  ،دانیمنمی! استدست یافته  آنبه  کجا  در مجلسی شیخ  دانیمنمی !معناست
  بر   بارخدایا»  :است  آمده  آن  در  که  کندمی  نقل  مهدی   امام  از  را  دعایی  ،کتاب  این

 اینکه این متن صراحت دارد به    «.فرست  درود  فرزندانش  از  امامان  بر  و  عهدش   والیان
  از   هاآن  از  بعضی  که  دارد  فرزندانی یعنی  ؛دارد  فرزندانش  از  امامانی  و  عهد  والیان  امام

  علمای   از  (الرحمه  علیه) مشهدیبنا  شیخ  که  دیگری  روایت  .هستند  روایت  این  مصادیق
  است   مهمی  مزار  هایکتاب  از  او  مزار  کتاب  و  کندمی  نقل  خود  مزار  کتاب  در  ما  قدیمی

  در   که شده  نقل حجت  امام   از   توقیعی  روایت  این  در . است  معصومین  زیارت  شامل  که
ش ورعیتش  و یانششیع و شنسل و خودش   در کن عطا  او به و» :است آمده آن   و  خواص 

  امام   «.شودمی  روشن  چشمش  آن  با  که  را  آنچه  دنیا  اهل  تمام  و  دشمنش  و  شعوام
  چیزی   آن  نسلش  و  خودش  در   کند   عطا  او  به  خداوندکه    کنیم   دعا  ش برای  دهدمی  یاد  ما   به



. 290ص :بن ابراهیم نعمانیمحمد  ،کتاب غیبت .1
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به این    واست    ینسل   دارای  امام  نتیجه   در   شود؛می  روشن  چشمش  آن  سبب به  که  را
وجود    شادعای  صحت   احتمال   است   امام  ۀذری  از   کند  ادعا  شخصیوقت    هرترتیب  

 روایت   دو  اینویز قرار دادن  ادست   گوییم،می  ما  شود.  داده  گوش   آن   به  است  الزم  ودارد  
  چیزی   نهایت   اینکه  برای   نیست؟  ممکن   ا کبر   غیبت  زمان   در  نسل   وجود   اثبات   برای   نیز
  نسل   اینو    است،  امام  برای  نسل  وجود  اصل  اثبات  کنندمی  اثبات  روایت  دواین    که
 از   روایت  دواین    نتیجه  درو    شوند،موجود    ش ظهور   ازیا پس    ،دباش   موجود  ناآلتواند  می

  برای   نسلی  وجود  کنندمی  ثابت  روایت  دواین    که  چیزی  نهایت  .هستند  قاصر  آن  اثبات
  هستند   قاصر  شاثبات   از   روایت  دواین    ،دباش   موجود   ناآل   نسل  این  اینکه  اما  ؛است  امام

  این   در  مهدی  امام   برای  نسلی   وجود  اثبات  برایروایت    دواین    به تواند  نمی  کس هیچ  و
 .« است نادرست نیز چهارم  دلیل  نتیجه در ؛کند استناد ما زمان

   :پاسخ  و

  دعوت این  رد از ناتوان  که  ضیاء  اما  ؛ نیست ما  بحث مورد  موضوع   ، این  کنممی  تکرار  .۱
که    طور   همانبافد، و  می  به هم   خودش   مریض   وهم ت  و  خیال با    را   ای لهئمس  است،   شریف 

 کند. می  مالحظه کردید چنین ادعاهایی را مطرح

  موضوعی   این   و  دارد،   نسلی  مهدی  امام  که   کنیم می   استدالل  روایات   این با  ما    .۲
و اکنون این    ؛ کنندمی   شانکار   ها آن  از   بعضیهم   هنوز   و کردند می   ش انکار ها  آن  که   است
   .کندمی  اعتراف آن به که است  ضیاء

 :  گویدمی ضیاء  و

  مدعیان   کهـ  حسن  بن  احمد  اصحاب  (است  دالیل  ترینمهم  )که  پنجم  دلیل»
  بنا   آن  بر  را  ادعایشان  و   کنندمی  استناد  آن  به  کهرا    دلیلی   ترین مهم  ـهستند  مهدویت

  از   شدهصادر  وصیت  ،دهند می  ترویج دیگر جاها    و  قطیف  در  مردممیان    را  آن  و  نهندمی
  از   را  آن  صادق امام  و  ، شده  وارد  پیامبر از  که  وصیتی  است.   محمد  اعظمپیامبر  

استنمود  سفارش   آن  به  را  منینؤ امیرالم  ،پیامبرو    ، کرده  روایت  پدرانش   این   .ه 



 در قطیف غوغایی است   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................... 24

  دوازده   من  از  بعد  ،علی  ای»  :فرمایدمی  آن  ابتدای  در  که  است  طوالنی  نسبتاً   وصیتی
نیز    نیومهدی  نیز  و  هستند   امامانیپس    « .بود  خواهد   مهدی  دوازده   هاآن  از  بعد   و  امام

  امام   دوازده  من  از  بعد  !بود  خواهند  مهدی  امام  لطف  ۀسای  در  نومهدی  این  و  !هستند
  : فرمایندمی  وصیت  پایان  در  پیامبر  اینکه  تا  !بود  خواهند  مهدی  دوازده  هاآن  از  بعد  و
  رسید   شوفاتوقتی    پس  ـفرمایدمی  قصد  را  مهدی  امامـ  رسید  فرا  شوفاتوقتی    پس»

  و   ،من   اسم  مثل  اسمی   دارد؛  اسم  سه  او  و  کند، می  تسلیم   مقربین  اولین   پسرش  به  را  آن
  که   کسی  این  پس  «.است  مهدی  سوم  اسم  واست،    عبدالله  و  احمدکه    پدرم،  اسم

  مهدی   او  اسم  و  است   احمد  او  اسم  و  است  امام  پسر  همان  است  ساززمینهنخستین  
  بن   احمددر حال حاضر    آنچه به    روایت   این   گویندمی  هاآندلیل    همین   به  ونیز هست  

  به  امور اختیارات که است کسی  اولین و مهدی امام پسر او کهاینـ کندمی ادعا حسن
  او زیرا    ؛است  واجب  او  به  سپردنگوش دلیل    همینبه    و  ؛دارد  صراحت  ـاست  شدست

  که دلیل اصلی    .استفرموده    اشاره  هاآن  به  پیامبر  که  است  سازانیزمینهنخستین   
  این   ابتدای  .است  وصیتهمین    کنندمی  استناد  آن  به  امام  برای  نسل  اثبات  برای
  این   به  چگونه حال ما   .است  مهدویت مدعیدر حال حاضر   که   است   احمدی   همان نسل

 دهیم؟ می پاسخ وصیت

 :  کنیممی  مطرح وصیت اینرا در رابطه با  نکتهچهار  ما

 است.  مجهول راوی تعدادی  شامل وصیت این سند :اول نکته

  در   که   دارد  وجود   هاییاسم  سند،   در یعنی    معناست؟  چه  به  مجهول   راوی   تعدادی
  از  چیزی  که   خیالی هایاسم درست مثل    ؛نیست  هاآن  از   یاثر  تاریخ  علم  در   و  رجال   علم
  خیالی   وساختگی    هاییاسم   ها،اسم  این  رودمی  احتمال  بنابراین  ؛نیست  معلوم  هاآن

 شده  آورده  ما  برای  کجا  از  روایت  این  دانیمنمی  نتیجه  در  و  ،ندارند  واقعی  وجود  که  باشند
  این   و  است،  شدهروایت    وارد  مابرای    طریق  کدام  از  دانیمنمی  و  رسیده  ما  به  کجا  از  و

 شود.« می  روایت  این سستیوهن و  موجب 

 :  او پاسخ  و
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  جمله   از  ،است  منتسب  هانآ  به  وصیت  روایت  که  ـذریه   روایات  نیزو  ـ   نومهدی   روایات  .۱
  را و نادانی گوینده    جهل  فقط  روایات  این  سند  دربارۀ  سخن  و  ؛هستند  معنوی   متواتر  روایات
 .کندمی  هویدا 

  است  تنگ   بسیار   شدید   ۀدایر   که   رجالی   روش فقط به    روایات  صدور   صحت   اثبات   .۲
  است   گرفته  بر  در  را   روایات  که   قرائنی  ۀمالحظ  ی برایروش  مثال   عنوانبه ؛  نیستمنحصر  

  قرائن   از   بسیاری   توسط   وصیت   روایت   و  ؛ دارد   وجود   روایات[  صدور   صحت   اثبات   ]برای 
  طرح   به  اقدام  عزوجل  خداوند   یاری  به   ما  د. نکنمی  ثابت   را   آن  صحت  که  است  شده  احاطه

  خواهیم   نقدگیرد  می  در پیش  که  را   بستیبن   راه  و  رجالی  روش  آن  در  که  کرد  خواهیم  مبحثی
   . خواهیم گشود روایاتصحت یا عدم صحت ۀ لئمس برای  را  ی جدید  افق  که  صورتیبه  ؛کرد

   :گویدمی  ضیاء

  تناقض   و  ،اند متناقض وصیت  روایت های  بخش  (روایت   این  دربارۀ  دوم  ۀنکت)  :دوم»
  ، است   نشده  صادر  معصوم از  روایت   این   که است  اینبرای   اینشانه  فقراتموجود در این  

  من   از   بعد»  :آمده است  روایت   این   ابتدای  در  .بگویدنقیض  ودض  معصوم   نیست   ممکن  و
  . هستی   امام  دوازده  اولین    علی  ای  تو  و  ،بود   خواهد  مهدی  دوازده  هاآن   از  بعد  و  امام  دوازده

  و   اعظم  فاروق  و  اکبر  صدیق  و  منین ؤامیرالم   و  مرتضی  علی   را   تو  آسمانش   در   خداوند
  صحیح   تو  از  غیر  کسیهیچ  ایبر   هااسم   این  به  نامیدن  و  ه است،نامید  مهدی  و  مونأم

  فاروق   ،اکبر  صدیق  ،منینؤ امیرالم  ،مرتضی   علی  ۀگانشش  امی  اس  اینپس    «.نیست
  این   به  او  غیر  نیستدرست    واختصاص دارند    منینؤ امیرالم  به   ،مهدی و    ،مونأ م  ،اعظم

  وفات   چون  پس»  رسیم می  روایت انتهای    ه ب  حاال  .بود  روایت   ابتدای   این   ه شود. نامید  ها نام
  اسم   مثل  اسمی  :دارد  اسم  سه  او  و  ؛کند  تسلیم  مقربین  اولین  ،پسرش  به  را  آن  رسید،  او

  روایت ابتدای    «است.   مهدی   سوم  اسم  و است،    عبدالله  و  احمد که    ،پدرم   اسم  و  من
  ، نیست  صحیح   هااسم  این  به  او  غیر  نامیدن  و  است  منین ؤ امیرالماسامی    هااین  :گویدمی

  : گویدمی  و  کندمی  اطالق  مهدی  پسر  ،احمد   هب  را  اسم  این  روایتدر حالی که انتهای  
 کالم  صدور  و  ؛کنیمتوجیه    رانقیض  وضد   ۀفقر   دو  این  چگونه  «!است  مهدی  او  سوم  اسم»
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  معصوم زیرا    ؛نیست  معصوم  کالم  کالم،  این  اینکه  ایبر   است  اینشانه  متناقض
 .« گویدنمینقیض وضد

   :او پاسخ  و

   :که ضیاء این گفتۀ 

   « .نیست  معصوم  کالم  کالم،  این  اینکه  ایبر   است  اینشانه  متناقض  کالم  صدور  و»

هیچ    و  ، است  متناقض  ،سخن   که  برسیم  طعیق  یقین  به  اینکه  از   بعد  البته   ؛استدرست  
  وجود   ضیاء   آیا   نتوان برایش ارائه کرد.   ـبعید   یا   ضعیف   احتماالتحتی در حد  ـ   یمناسب  حلراه

 داند؟ می ناممکن   را  یاحتماالت چنین 

  متناقض  فکر ت  و   ضعیف  ذهن   ، علت  و  سبب   بداند   باید   ضیاء حال که وضعیت چنین است  
است.    و   مرتضی  علی   آسمانش   در   را   تو   متعال   خداوند »  :فرماید می  روایت   خودش 

  برای   هااسم  این   پس  ؛نامید  مهدی  و  مون أم  و  اعظم  فاروق  و  اکبر  صدیق   و  منینؤامیرالم
هایی هستند که  ها اسم این  بگوییمتوانیم   می   بنابراین  «.نیست صحیح  تواز    غیرکسی  هیچ 

  برای  هااسم   این   نتیجه  در  ؛زمین   در  نه  ه استنامیدها  آن  به  آسمان  در  را   علی  ،خداوند
  هم  با  ها اسم این بگوییم مجموعۀ   توانیممی  یا؛ زمین در  نه  نیست صحیح  آسمان در او غیر

از    از  بعضی  کهباشد    علتبه این    بسا  چه   و  ؛هاآن  از  بعضی  نه  نیست،  صحیح   او  غیر  برای
 «. منینؤامیرالم» لقب مثل  ؛د ندار  اختصاص آن حضرت  به فقط  ها اسم این

  ، نیست  صحیح  او  غیر  برای  ها اسم  این  کهبوده    این  منظور توانیم بگوییم  می   همچنین
  یک تواند می شود ثابت دلیل  با که کسی یعنیشده باشد؛  آورده ی برایشدلیل که کسی مگر

فایدۀ بزرگی دارد، و    ، بر وی اطالق شود. این توجیه  علی  حضرت  القاب  یا چند تا از این  
  خود   به  را   القاب  این  ازدهد یکی  می   دیگرانی را نشان  وهاد  نَ بد   حاکمانکردن اشکال به  وارد

  بنابراین   . ای انتصاب آن لقب به او وجود داشته باشدبر متنی    اینکه   بدون  ؛ کنندمی   منتسب
  یا   مهدی  امامشده در حق  مثل متون وارد   علی  غیر دربارۀشده  کردن متون واردمقید
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  عبارت   در موجود  اطالقنامیده است،   نومهدیها را  آن  که  شفرزنداندر حق    نیز  و  پدرانش
   کند.می  مشخص را  وصیت روایت

  منظور تواند  می  ـ وجود دارد؛ اینکهکه البته آخرین احتمال نیست احتمال دیگری هم ـ 
 . نیست صحیح   معناترین ترین و تمامکامل  به او غیر  برای  هااسم این که  باشد این

  ماند نمی  باقی   یتعارض  و  آشفتگی هیچ    صورت   هر به    و هستند،    بسیار   ، احتماالتپس  
   .ضیاء فهم   در مگر

   :گویدمی  ضیاء

  مهدویت   مدعیانخواستۀ    برخالف   روایت   این   داللت  :وصیت  روایت   دربارۀ   سوم   ۀنکت»
  چه   روایت  کنید  مالحظه  .کندمی  داللت  هاآن  مطلوب  خالف  هب  روایت  این  .است

  ها آن  از  بعد   «.مهدیدوازده    هاآن  از  بعد   وخواهد بود،    امام  دوازده  من  از  بعد»   :گویدمی
  ن ومهدی دوران  برسد  پایان  به  گانهدوازده  امامان  دوران  اینکه  از  بعد یعنی    معناست؟  چه  به

  چون   گوید می  روایتانتهای    گوید؟می  چه  روایتانتهای    . نکته  یک  این   ؛شودمی  شروع
  این طبق    نتیجه  در  ؛کند  تسلیم  او  به  مقربین    اولین  پسرش  به  را  آن  رسید  او  وفات  زمان

 ؛بود  خواهد  شدست   به  امور  زمام  امام  وفات  از  بعد  که  است  کسی  احمد،  این  روایت،
  هستند،   سازانزمینه  اولین  هاآن   اینکه  و  کنندمی  مهدویت  یادعا  که  کسانی  که  حالی  در
در    ،زنندمی  چنگ  روایت  این  به  و  کنندمی  مهدویت  ادعای  امام  وجود  زمان  در  ناآل

  ی های دجال   هاآن  .کندمی  آشکار  را  شاندروغ  و  ،تکذیب  را  هاآن  روایت  این  خود  حالی که
  .«سوم ۀنکت این ؛هستند  گودروغ بسیار

   :او پاسخ  و

  خواهد  مهدی   دوازده  هاآن  از   بعد   و   امام  دوازده   من   از  بعد»   :پیامبراین فرمایش    .۱
  ؛ آیدمی  ائمه   نقش  از  بعد  نومهدی   نقش  و  مأموریت  اینکه  ه ب  کندمی  داللت  بله  ،«بود
  وجود پایان  از  بعد باید    حتماً  هاآن  از بعضی  وجود  یا   هاآن وجود  که  معناست آن  به این  آیا  اما

این    ؟ باشد  ائمه آن    خالفبه    روایت این    بلکه   ؛ کندنمی   داللت  مطلب   این  هب  روایتقطعًا 
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  که   معناست  این  به  «است  منینؤم  اولین  او»  :پیامبر کند؛ زیرا این فرمایش  می  داللت
  در   هم  و   غیبت  عصر   در  هم  اواین یعنی    واست؛    اصحاب  نفر  ۳۱۳  نخستین نفر از   ،احمد
 است.  موجود  ظهور عصر

  غیبت   عصر   در   ،هاآن  اولین  مشخصًا    یا   ن ومهدی  که   معناست  این   به  باال عبارت  آیاحال  
 ندارند؟  نقشی مهدی امام ظهور  از قبل   یا

  از   .ندارد  یداللت  موضوع  این  هب  نیز   ه استشد  اد ناست  آن  به  که  حدیث  از  ی قسمتحتی  
  خواهد   امام  دوازده  من  از  بعد »  :خدا   رسول فرمایش  این    پرسیممی  فکرانشهم   و  ضیاء

  که   معناست  این   به   آیا   و  ؟ باشند  موجود   او  از   بعد   باید   حتماً   امامان   که   معناست  این   به   آیا   « بود
؟اندنداشته   نقشی پیامبردوران زندگی   در

  زندگانی  ایام   در  حسین  و  حسن  و  علیزیرا    ؛است  واضح  شبطالن  پرسش اول،   دربارۀ 
 داشتند.  حضور پیامبر 

دوم   دربارۀ  اما    که   بیاوریم   شاهد   عنوانبه   را   روایاتی   کندمی   کفایت  ما   برای   ، پرسش 
  در   تا   ، داشته است   ینقش  خدا   رسول   زندگانی دوران    در  علی  اینکه   بر   د نکنمی   داللت
که    معنایی   پیامبر  کالم  شود روشن    ما   برای   نتیجه  ندارد  این  آن    از  بعد   ائمه جز 

 تاروای  این  .است  نقش ایشان  امتداد  درآنان    نقش  وکنند،  ایفای نقش می  حضرت
   :شودمی تقدیم حضور 

  بعضی   از   ، ازدی   محمد   بن   بکر   از   ، سعد  بن   اسحاق   بن   احمد   از   : کرده  روایت   صدوق   شیخ 
  برای   خدا   رسول   از   :فرمود   امیرالمؤمنین»  : فرمود  ، ابوعبدالله  از   ، ما  اصحاب   از

 مرا  کندمی   طلوع  آن  بر  خورشید   آنچه هر   ،هاآن   از  یکیبرابر حتی    در   که است    چیز  ده  من
میان    از  قیامت  روز  در   تو جایگاه  و  ،هستی  آخرت  و  دنیا  در من   برادر  تو  فرمود  .کندنمی  شاد

  طور   همان  ،است  من  منزل  رویه روب  بهشت  در  تو  منزل  و  ،است  من  به  تریننزدیک   مردم
  و   دنیا در  منپرچم    صاحب  تو   و   ،گیرندقرار می  یکدیگر در برابر  خدا   رضای برای    برادران  که
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  و  اموال  و  خاندان  در   من  جانشین   و  من  وارث  و  من  وصی غیبتی   هر  در  تو   و  ،هستی  آخرت
  من   دوست  و  است  من  دوست  تو  دوست  ، است  من  شفاعت  تو   شفاعت   ،هستی   مسلمانان

 1«.خداست  دشمن من  دشمن و است  من دشمن تو  دشمن و  ،خداست دوست

  الله  )رضی  ولید  بن  حمد ا   بن  حسن  بن  محمد  و  پدرم  :است  کرده  روایت  صدوق  شیخ
  ، ثقفی مسکین  بن  حکم  از  ،خطابابی  بن  حسین  بن محمد  از  ، عبدالله بن   سعد  از  ،عنهما( 

  : گفتاست،    کرده   روایت  واثله   بن   عامر   از   ، سراج  طارق واب   و   ساسان واب  هشام   و   جارود واب  از
  حالی  در   کردند  خلیفه  را   ابوبکر مردم» : فرمودمی  علی  شنیدم  . بودم  خانهآن  در شورا  روز 
  در   آیا  سوگند   خدا   به  را   شما   :فرمود   . بودم  خالفت   به  او  از   سزاوارتر  من  سوگند   خدا   به  که

  من  جانشین  تو  غیبتی هر در باشد هفرمود او به خدا  رسول که هست کسی شما ]میان[
 2« ... هستی؟ انانمسلم و  فرزندان  و اهلمیان  در

  بن نصر از ،سلیمان   بن حکم از ،منصور  بن محمد از امیرالمؤمنین مناقب کتاب در
است،    شده  روایت  علی  از  ،جدش   از  ،پدرش   از  ،علی  بن  زید  از  ،واسطی  خالدواب  از  ،مزاحم
  در   و  مال  و  اهل  در  من  جانشین   غیبتی   هر   در  تو   علی   ای»  :فرمود  خدا   رسول  : فرمود
 3.است خدا  رسول زندگانی زمان( )در  آنو منظور از  « هستی مسلمانانمیان 

  مردم   بر   حجت  خدا   رسول  غیبت   حالت  در   علیفرماید  می  صراحتبه   احادیث   این
  من   از   بعد »  عبارت   و  باشد  ممکن  علی  حضرت  دربارۀ موضوع    این   وقتی   و   ،است بوده  

  و »  عبارت  وکند  می  صداق پیدا م  نیز  احمد  دربارۀ  ، نکند  منع  را   آن  «بود  خواهد  امام  دوازده
   کند. نمی منع  را  آن «بود  خواهد مهدی دوازده هاآن از  بعد

  کند«   یمتسل  ینمقرب  یناول  پسرش   به  را   آن  دیرس  شوفات   چون»  : این فرمایش  از  .2



. 430ص :الخصال، شیخ صدوق .1
.558تا  553ص  :الخصال، شیخ صدوق .2
. 393و  392ص  1ج  :محمد بن سلیمان کوفی، منینؤالممناقب امام امیر  .3
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 امامت آن حضرت  از پس که است یکس و بوده او ینجانش )احمد(  او پسرشویم می متوجه
سپرده او    امام  پدرش  یبتغ  زمان  در  «احمد»  که  یستن  معناآن    به  ینا   اما  شود؛می  به 

  یبت غ   درتوانست    می  یعل  که  طور   همان   . نداشته باشد  برعهده   ینقشهیچ    یمهد 
 باشد.  حجت پدرش  یبتغ  درتواند می یز ن  «احمد» ،باشد   مردم بر حجت خدا  رسول

 :  گویدمی  ضیاء

  را  آن عاملی  حر  شیخ کهوجود دارد   اینکته وصیت روایتدر رابطه با  :چهارم ۀنکت»
  اسم   به کتابی  و ،است   شیعی   فقهدر   بزرگی  فضل  صاحب  عاملی  حر شیخ  ومطرح است؛  

  مراجعه   بدون  شرعی  حکم  یکحتی    تواندنمی  مراجع  ازکدام  هیچ  و  ،دارد  الشیعهوسائل
  این  و  است  مراجع  سند  و  فقها  سند  الشیعهوسائل  کند.  استنباط  الشیعهوسایل  کتاب  به

  نفیسی   کتاب  عاملی  حر  شیخ   .است  استوار  عاملی   حر  شیخ   کتاب   بر   اول   ۀدرج  در   فعلی   فقه
نام   رجعت   دربارۀ این    کتاب  این  در   حر   شیخ   .دارد  «الهجعة  من  االیقاذ»  به    روایت به 

  و   کنندمی  داللت  مهدی  امام  از  بعد  نومهدی  وجود  بر  که  روایاتی  گویدمی  وپردازد  می
است    خالفتامر    اینکه آنان  آن   اینکه  می  داللت  واز  به    امام   فرزندان  از  امامانیکنند 

  وجود   با  روایات  این   یعنی  ؛شوندمی  محسوب  معارضاین روایات    ،وجود دارند  مهدی
  کنند می  داللت  که هستند    متواتری  روایات معارض با    ،ن ابودنش  شاذ   وارف  عنامت  و تعداد  کم

منظور    .بود  خواهد  محمدآل  از  امامان  دست  به  امور   مهدی  امام   از   بعدبر اینکه  
  هستند   تعارض  در  وصیت  روایت  با  که  متواتری  روایات  از  (ه رحمال  )علیه  عاملی  حر  شیخ

حال چرا    .هستند  متواتری  روایات  رجعت،  روایات  است.  رجعت  تا روای  اومنظور    چیست؟
  و   امر  :گویدمی  وصیت  روایت  که  دلیل  این  به  است؟  تعارض  در  هاآن  با  وصیت  روایت

کیست  امام   از   بعد  حکومت آن   آن     ؟ از    رجعت   روایات  که  حالی  دراست؛    شفرزنداناز 
  خواهد   حسین  ءالشهداسیداز آن     مهدی  امام  از  بعد  خالفت  که  دن کن می  تصریح

  ایشان  به  پرسشگری  گوید، می سخن  او  رجعت   از  روایتی   در   صادق  اماموقتی    .بود
شما  « است؟  کسیچه  کندمی  خروجکه    کسی   اولین»   :کندمی  عرض فرمایی  می  زیرا 
  پس از   علی  بن   حسین»  :فرمود  !کنندمی  خروج  و  گردندبرمی  مردم  و  هست   رجعتی 

از آن     امور  و  کند می  خروج  که  است   کسی   اولین  حسین  امام   و   کند!می  خروج   قائم
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  بن   حسین  و»  :فرماید می  امام  که  استآمده    صادق  امام  از  دیگری  روایت  در  «.اوست
  ش همراه   که   حالی  در   ، آیدمی  ـ اندشده  کشته  شهمراهبه    کهـ  اصحابشمیان    در   علی

  پس   ؛شدند  مبعوث    عمران  بن  موسی  همراه  که  طور  همان  ،هستند  پیامبر  هفتاد
پس    .شودمی  داده  او  به  امامت  انگشتری  .شودمی  داده  او  به  مهدی  امام  انگشتری  

  کفن   و  حنوط  و  او   غسل  که  است  کسی   همان  حسین  و  شود می  داده  او  به  یانگشتر 
  از   بعد  که  است  کسی   حسین  کندمی  تصریح  روایت  این  «.دارد  عهده  بر  را  او  دفن  و

 کند. می  قیام امورانجام به  مهدی امام

  حجت   مرگوقتی  »:  فرمایدمی  که  داریم  صادق  امام  از  سومی  روایت  همچنین
  و   کندمی  حنوط  و  کفن  و  دهدمی  غسلرا    او  که  است  کسی  علی  بن  حسین  رسد  فرا
  تصریح   روایت  این  «.گیردمی  عهده  بر  وصیفقط    را  وصیامور    و  ،گذارد می  لحدش   در  را  او

  است   ایوصی  همان  ،را بر عهده دارد  امور   مهدی  امام  از  بعد  که  کسی  اینکه  به  کندمی
  هستند؛   رجعت  روایات   هااین  . است  حسین  امام  او  و  ،شود می  وصی  امور  متکفل  که

  مهدی   امام  فرزندان  از  امامانی  :گویدمی  روایتیها  در کنار آن  وقتی  پس  .متواتر   روایاتی
 هااینزیرا    ؛نیست  ممکن  روایات  این  به  تمسک  ،هاستآناز آن     حکومت  و  هستند  موجود

 . هستند  تعارض در  ]رجعت[ متواتر روایات با

دارد    نسلی  مهدی  امام  ایکبر   غیبت  زمان  در کند  می  ادعا  که  کسی  نتیجه  در
  خواهیم   اثبات   تعالیشاءاللهانو حتی    ؛ندارددر اختیار    او  نسل   وجود   ایبر   دلیل حتی یک 

  را   آن  و  ،د ندار داللت    اکبر   غیبت  در  مهدی  امام  برای  نسل  وجود  عدم  بر  ،ادله  کرد
  امام   پسر کندمی  ادعا   که  کسی  و  گویاندروغ این  که دالیلی   نتیجه   در   ؛کرد  خواهیم   اثبات

 که   است  ایزنندهافترا  دجال  او  واست،    دروغ  کنندمی  استناد  آن  به  است   مهدی
  ]امر[   و  گیرد، می  عهده  بر  وصی فقط    را  وصیکار    نیست،  صحیح   شکالم

ما   است  دلیل  همین  هب  .گیردمی  برعهده  حسین فقط    را  الزمانصاحب   که 
  ؟ اندبسته  ها درب  که  حالی  در خانه کرده است    واردشما را    کسیچه  :پرسدمی  شنویممی

  که   است  کسی  او  آورد،  خراسان  سرزمین   به  مدینه   سرزمین  از  مرا  که   کسیهمان    : فرمود
 برعهده  وصی  جز   را  وصی   امور  . بودند  بسته  درها  که  حالی  در  ،کرد   خانه  داخل  مرا
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 برعهده  امام  زج  را  امام  امور  گیرد،نمی   برعهده  معصوم  جز  را  معصوم  امور  .گیردنمی
   .« گیردنمی

   :او پاسخ  و

 اوست.  در  که تراود برونهمان   کوزه از  .نیست عجیب شما سوی  از گویی دشنام  .1

  صحتوجه هیچ به  هستند نادر یا  کم  یاو نامتعارف   شاذ  نومهدی روایات  اینکه ادعای  .2
زیرا   کند؛می   داللت 1نو مهدی  روایات   به   عاملی   حر  ۀاحاط عدم برقطعًا  ادعا  این   بلکه   ؛ ندارد

  انتشاراتاز    که  کسیو    ؛ شوند می  ]روایت[   هاده و بالغ بر    هستند،  تواتر  حد  ازفراتر    روایات  این
  بعد   ما»  کتاب   در   ما   حال  هر   به  داند.می   اطالع داشته باشد این نکته را   مهدی  امام  انصار

 مراجعه کتاب    آن  به  تواندمی  خواننده  وایم،  پاسخ داده   عاملیبه گفتۀ حر    «عشر  االثنی  االئمة 
   کند.

است  کرد  ادعا   ضیاء  .۳   رجعت   حسن  بن  محمد   مهدی   امام  بر   حسین  امامه 
روایت شده    خزاز  علی   بن  حسن  از ،  حسین  دربارۀزیرا    ؛ آشکار است    جهلی  این  و  ؛کندمی

  عرض  ایشانبه  و شد  وارد رضا حسن  بن  علی محضر  به  حمزهواب بن علی :گفتاست، 
شما    :کرد   بن   جعفر  جدتاز    من  :کرد  عرض  امام  به  «بله.»  :فرمود  هستی؟  امامآیا 

  ای »  :فرمود   امام  «.دارد  نسلی   اینکه  مگر  نیست  امامی»  : فرمودمی  شنیدم که   محمد
  جعفر  . نفرمود  چنین این   جعفر  زدی؟   فراموشی  به   را   خود   یا   کردی   فراموش   آیا شیخ،  
  او  بر   علی   بن   حسین   که  امامیجز  به   ، دارد  نسلی   اینکه  مگر نیست    امامی  : فرمود  چنین 
  شوم،  فدایت  گفتید،  راست  :کرد  عرض   امام  به  ندارد.«  نسلی  او  پس  ؛کندمی  خروج



بعد از اینکه یمانیون از میان کند، آن هم  سخن او را تکرار میامروز  کسی که  اما    .حر عاملی است  دربارۀاین    .1
چنین شخصی جز جاهلی معاند نیست و   ،نداه د استخراج کردنکنمی داللت  ن  ومهدی  هکه برا  ها روایت  ده   ها،کتاب 

. وجوی حق نبوده استجست هرگز در 
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 1.فرمود می چنین این  جدتان  شنیدم 

  روایاتی  و ،کندمی رجعت  ندارد نسلی که امامی بر ـروایت این طبقـ حسین امام پس
آن    ازبیش    ندنکمی   داللت  حسن  بن   محمد   مهدی   امام  برای   نسل   یا   ذریه   وجود به    که

  این از    انصار  برادران  انتشارات  در   تواندمی   خواننده  و  آورد،  اینجا   را   هاآن   بتوان  که  است
 2. شود مطلع احادیث

  رجعت   گانهدوازده  ونمهدی   از   مهدی  آخرین   بر  حسین  که   است  این درست  
   . هستند معصوم و  ،اوصیا نومهدی  و ،کندمی





. 224ص  :غیبت طوسی؛ 73ص  2ج  :النجم الثاقب .1
مراجعه شود.   «الرد الحاسم علی منکری ذریة القائم »به کتاب برای مثال  .2





 ؟! کندمی نفی را ذریه  وجود خباز  ضیاء

 :  گویدمی  ضیاء

  این حول    بحث  ،مهدویت   مدعیان  با  مامورد بحث    ۀگفتیم اولین نکت  گذشته  شب»
  دو  بحث  این  گفتیم  و  خیر؟  یادارد    نسلی  غیبت   زمان در  مهدی  امام  آیا  که  است  محور
  برای   نسل   وجود  برای   مهدویت  مدعیان  که  دالیلی   ۀارائ  : اول  ۀمرحل  ؛کندمی  طی   را   مرحله

  دالیلی   ازکدام  هیچ  البتهو    کردیم،  عبور  مرحله  این  ازما    و  ند،اهکرد  استدالل  آن  به  امام
  پس   ؛ ندت نداش  اثبات  قابلیت   است   شده  استدالل  هاآن  به   امام  نسل  وجود  برای  که

  بتوان   کهشود  نمی  یافت  دلیل  یک حتی    که  است  این  یماهرسید  آن  به  اینجا  تا   که  ای نتیجه
 .« کند داللت غیبت  زمان در هم آن امام برای نسلی  وجود به  و کرد اعتماد آن هب

 :  گویممی

  استدالل  واثبات این موضوع    انصارزیرا    ؛ گویدمی  دروغ  قطعاً زمینه    این   در   ضیاء   دانستیم 
  دیمه  امام  برای را    نسل   وجود   عدمباید    که  است  معاند این    و   ،دانند نمی  مهم   را   آن  هب

   دید.   خواهیماست  کرده مطرح موضوع این  بارۀدر  ضیاءکه   را   آنچهدر ادامه   و ؛کند  ثابت 

 :  گویدمی  ضیاء

  حتی و    غیبت  زمان  در  امام  کنیممی  بیان  رحلهم این  در  :دوم  ۀمرحلسراغ    رویمب»
هیچ    کهبه این نتیجه رسیدیم   دعوت  این  دربارۀ  ماتا اینجا    ندارد.  نسلی  ظهورش   زمان  در

  وجود   نسل   وجود  عدم  ایبر   دلیل   گوییممی  اکنون  . نداردوجود    نسل  وجود  ایبر   دلیلی
  در  در دست داریم. امام برای نسل وجود عدم ایبر  محکم و استوار دالیلی ماو  ،دارد
  سراغ ابتدا به  .رواییاز بعد  و ،فقهیاز بعد  :پردازیممی ُبعد دو از بحث اینبه  ،مرحله  این
 :  یمور می فقهیُبعد 

  اساس  بر  دیگر   شخص   به  شخصیانتساب    اثبات   ، شیعه  فقه  در   گوییممی 
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 بدون  و  ،اندکرده  بیان  و  مقرر داشته  را  هاآن  فقها  کهشود  می  انجام  مسلم  هاییضابطه
اما    ؛بدهیم  نسبت  دیگر  شخصی  به  را   شخصی  نیست  ممکن  هاضابطه  این  شدنمحقق

  به   انتساب یک شخص  اثبات  برای  راه  سه  :گویندمی  متفقاً   فقها  چیست؟  هاضابطه  این
   دارد! وجود دیگر یشخص

  اقرار   پدر  اینکه  ؛برادر  اقرار  یا  پدر  اقراریعنی    اقرار  چیست؟  اقرار  .است  اقرار  اول  راه
وقتی    اوست.  خواهر  یا  برادرشخص،    این  کند  اقرار  برادر  یا  ،اوست  فرزندشخص،    این  کند
  کند، می  ثابت  را  دو  آنمیان    نسبت  ،راقرا   این  اوست،  فرزندان  ازشخص    این  کند  اقرار  پدر

شخص   این اگر و برندمی ارث یکدیگر ازاینکه  د داشت؛دنبال خواه را به  شرعی احکام و
 برادرشخصف    این   کندمی  اقرار  برادر  یا  ؛آخر  الی  و  ،شود می  حرام  مرد  آن  بر  باشد  زن

 .اول  راهاز  این  .است شرعی انتساب های راهجمله   از نیز اقرار این اوست،

  مفید   که  استشهرتی    ، دیگرشخصی    بهیک شخص    انتساب  اثبات  برای  دوم  راه
  مردم میان   شهرتی که معنا این به  است؟ چگونه کند می علم ۀافاد کهشهرتی  .باشد علم

  به  فالنی مثالً  یا  است، قبیله  فالن به  منتسب  فالنی یا است، فالنی پسر  فالنی  که باشد
  فقها   ؟باشدمشهور    مردم  تماممیان    آیا باید در  خب،  ...و    است  منتسب  خدا  رسول  نسل

همان    در   ؛کندمی  کفایت  ،شدهمنتسب  شهر  همان    در   شهرت   این   تحقق  نه!  : گویندمی
  از شخصی    مثالً   . کندمی  کفایت همین    . بوده استشایع    آنجا  به   وی  انتساب  که  یشهر 

  خودش   شهر  درش  انتساب  که  کسی  برای  .است  پیامبر   نسل  از  کندمی  ادعا  «تاروت»
  است   کافی  او  انتساب  اثبات  برایهمین    است  پیامبر  نسل   از  او  که  باشد  مشهور  وشایع  

 کهبودنی  نیز به همین صورت است. پس شهرت و شایع  دیگری  ۀمنطق  هربرای    و  ...
 است.  بَس نَ برای  شرعی  اثبات هایراه از دوم راه ،باشد  علم مفید

  پسر   فالنی  دهندب   شهادت  عادل  مرد دووقتی    است.  عادل  مرد   دو  شهادت  :سوم  راه
  اثبات   برای  عادل  دو  شهادت  ...یا    است  منتسب  عشیره  فالن  به  فالنی  یا  ،است  فالنی

 است.  کافی بَس نَ این 

 برای  راه  سه  ما  برای  ـ دارندنظر  اتفاق  آن  بر  شیعه  فقهای  کهـ  مقدس  ع شر   دربنابراین  
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و    شود،  علم  باعث  که   بَس نَ   شهرت   ، (برادر   یا   پدر  اقرار )  اقرار   : دارد  وجود  بَس نَ   اثبات
 عادل.  مرد  دو شهادت

  احمد   ،مهدویتمعروف  مدعی  این  را بر    شرعی  ۀگانسه  هایضابطه  این  دی بیایحال  
  امام  نسل  از کند   ثابت هاضابطه این طبقتواند می او آیا :گوییممی  .پیاده کنیم حسن بن

 خیر؟   یا است مهدی

 نفع  به  که  پدری زیرا    ؛نیست  ممکن  اقرار  به  استناد  .اقراریعنی    ؛اول  راه  سراغ  یموبر  
  نفع   به  که  برادری  حتینه،    ؟است  موجود  دیگری  چیزآیا   و  .نیست  موجود  دهد  شهادت  او
   است.  بسته اقرارراه  نتیجه در ؛کند اقرار او

  را   او  مدعای  خالف  راه  این  گوییممی  .شود  علم  باعث  که  شهرتی  بود؟  هچ  دوم  راه
 بهکه  مشخص است    و  است،  شدهشناخته  بصره  در  مرد  اینچون    ؟چرا  .کندمی  اثبات
  نزد   که  شهرتی  بر   بنا  بصره  مردمان  تمام  و  ،استمنتسب    خانواده  کدام  به  و  عشیره  کدام
  متوسل   نسب   شهرت  راه  به   اگر  پس  ؛نیست  خدا  رسول   نسل   از   او  دانندمی هست  آنان

  نیست،   طاهر   نسل  از  او  شودمی  ثابت و    ، بود  خواهد   او  مدعای  و  مراد  خالف  نتیجه  ،شویم
   باشد. حجت امام  نسل از اینکه به برسد چه

  پذیرفتهوقت  چه  عادل  دو  شهادت  گوییممی  است.   عادل  دو  شهادت  ،سوم  راه
  شهادت   آیا  یا  ؟شودمی  او  پسر  است(  فالنی  پسر  )فالنی  که  شهادت  دو  کدام  با  یا  شود؟می
  است.   مشروط شروطی  به   عادل  دو   شهادتبله،    است؟  مشروط شروطی  به عادل  فرد  دو
 ؛ باشدپذیر امکان انتساب اینکه ،اول شرط : اند ازعبارت شروط این  ترینمهم از  شرط دو

  نداشته   وجود  شرعی  و  عقلی  مانعی  که  معنا  این  به  باشد؟پذیر  امکان  ابسانت  چگونه یعنی
  و   بیایند  عادل  دو  وبدهند    شهادت  هسالپنجبرای یک فرد    نفر  دو  کنید  فرضحال    باشد.

  ساله پنج  پسرزیرا    ندارد   ارزشی  عادل  دواین    شهادت  . ستاو  پسر فالنی    که  بدهند  شهادت 
فالنی    که   دهند  شهادت  عادل  دو  اگر  حتی  نتیجه  در   متولد کند!   فرزندیکه نمی تواند  

  ، باشدپذیر  امکان  انتساب  که  شودمی  پذیرفتهوقتی    شهادت  .شودنمی  پذیرفته  ست،او  پسر
وجود دارد    نیز  شرعی  مانع  که  آمد  خواهد  ادامه  در  نکند.  منع  آن  از  شرعی  و  عقلی  مانع  و



 در قطیف غوغایی است   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................... 38

 برای  دوم  شرط  اول.   شرط  این  .کندمی  جلوگیری  مهدی   امام  به  هرکسی  انتساب  از  که
  النسب مجهول  باید  شودمی  منتسب  که  فردی  که  است  این  عادل  دو  شهادتپذیرفتن  

چه  النسبمجهول  .باشد   ش انتساب  که  است  کسی  معنایبه  النسبمجهول  ؟یعنی 
  عادل   دو  وقتی  اینجا   فالنی؟  فرزندان  از  یا  است  فالنی  فرزندان  از  آیا  که  است  مشکوک 

  اما   است.   پذیرفته  هاآن  شهادت  است،فالنی    پسرشخص    این   بدهند  شهادت   و  بیایند
  یعنی   نیست؛  پذیرفته  شهادتشان  ،باشد   معلوم  او  بَس نَ   که   حالی   در  بدهند  شهادت  وقتی 

  دو   شهادت  نتیجه  در  پس  ، نیست  خدا  رسول  ۀذری  از  است   معلوم هست که    نفر  یک
قبول فقط   قابل   شهادت   . شودمین  پذیرفته  است  پیامبر   نسل  از  او  اینکهبرای    عادل
  شهادت   اما  ؛است  مشکوک   شنسب  که  کسیبرای    یعنی دارد؛    امعن   النسبمجهول  برای

  حسن   بن  احمد  که  آنجا  از  و  ؛نیست  پذیرفته  است  معلوم  شنسب  که  کسی  حق  در  عادل  دو
  شاهد   دو  اگر  حتی  ،است  معلوم  نسبش  ـکنندمی  تبلیغ  شبرای  مهدویت  مدعیان  این  کهـ

  در و    ندارد؛  ارزشی  و  است  ساقط  شهادتشان  است  امام  نسل   از   او  که بدهند شهادت  عدل
  خودش  انتساب  ادعای  در  حسن  بن  احمد  کهخواهد شد    این  نتیجه  فقهینظر    از  نتیجه

  امام  بهرا    او  انتساب  ما  فقهی،  قواعد  مقتضایبه  و  گوستدروغ  مهدی  امام  نسل  به
 او  که کندمی حکم شودمی اعتماد آنبه  هابَس نَ  ۀقضی در که شهرتیزیرا  ؛کنیممی نفی

 .«صلوات  خاندانش و او بر ؛نیست محمد   حضرت  اعظم، پیامبر نسل از

   :او پاسخ  و

  این  سفاهت  خواننده  تا  شد   آورده کامل    طوربه   بودنطوالنی   وجود   با  متن   این   .1
  تکراراست    کرده  حفظ  هایشانحوزه  در   را   آنچه  مرد  این  . ببیند  را   علم   کنندگانمسخره

توان نمی   و   است   متفاوت  مهدی  امام  شرایط   داندمی  قبل   از  او   که   حالی  در   ،کندمی
  غیبت  به شرایطی که  و  غیبت  زمان  دلیلبه  ؛ کرد منطبق ایشان  بر را  دیگران طبیعی  حاالت
 . است مربوط

 نیست.  نادانیچیزی بیش از سفاهت و   دوم و اول  راهدربارۀ  گفتنسخن  بنابراین
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  اشعشیره  بزرگان  و   عموها زیرا    ؛ است  موجود   احمدالحسن  سید   دربارۀ  سوم   راه  اما
 النسبمعلوم ایشان    گوید می   احمدالحسن  دربارۀ  ضیاء  کهاین  و   ،ندا ه داد  شهادت  او  نفع  به

  و   ،کندمی  شانتکرار وی    که  است  هاییدروغها  این   ،از آن اطالع دارند  بصره  اهل  و  است
  مردی   من   . کند  منع   گوییدروغ  از  را   اوتا    ندارد  تقوایی  هیچ  سفانه أمت  که  است   مردی  سخنان

  شان، حقیقی نسب  از غیر  به  سید عموهای  انتسابدانم می قینیه ب  و هستم بصره اهالی از
  انتساب  این علت و ،نامندمی «جرش»  را آن  بصره اهالی  و ،است «والء» طریق از انتصاب

 ند. ا هدانست نمی را   مهدی امام به انتسابشان هاآن  کهدلیل آن بوده به 

ـ می  سخنان را   ضیاء  .۲   و خدعه   کاریفریب   و  ـاست   مهم  بسیار  یمطلب  اینو  پیچاند 
  سید انتساب  یمانی  دعوت محور  که  اندازدمی اشتباه  به را   خواننده و خودش اوزیرا   ؛کندمی

 و گویی  دروغ   بلکه  ؛نیستدرست    اینحال آنکه    و  است،  مهدی   امام  به  احمدالحسن
  تحقق  در و    است،   حاصل  تحصیل   ، مهدی  امام   به  انتساب  مسئلۀزیرا    ؛است  کردنگمراه

  غیر   که  است   کرده  اجاحتج  وصیتی  به   حسناحمدال  سید  که   کندمی  کفایت   همین  ،آن
  احتجاج همان که خدا  حاکمیت  به  دعوت  و علم همچنین   ؛ کندنمی ادعا  را  آن صاحبش از
  برای   قانون   این   شدنمنطبق  و  ، شودمی   شناخته  خدا   حجت  آنطریق    از  که   است   قانونی  به
   .کندمی محقق  مهدی امام به را   او انتساب اثبات ،او

حقیقت ـ   راه  این و    راهـ  در    سید   انتساب   صحت  اثبات   برای   صحیحدرست 
  مهم   هاآن   برای  انتساب  این   اثبات   حقیقتاً   اگر  ، است  مهدی   امام  به  احمدالحسن

  باطل   طبل   بر   فقط  و  طلبند،نمی  را   حقزیرا    هستند،  منحرف  راه  این  از  هاآن  اما  است؛
   کوبند.می

 :  گویدمی  ضیاء

  وجود   ، روایاتطریق    از   توانیممی  قطعاً   ما   : گوییممی ، واست  روایی از ُبعد    دوم »جنبۀ  
  امام  نسل   از گوید می  که هرکسی پس  کنیم.   نفی غیبت   زمان  در  امام  برایرا    ذریه

  شده   روایت  بطائنی  حمزهابو   بن  علی  از  که  داریم  روایتیما    چگونه؟  !دروغ گفته است  است
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  حسن   از  که  است  روایتی  این  .است  صحیحی  روایت  کنندمی  اعتراف  مهدویت  مدعیان  و
  شد   وارد  رضا  امام   محضر  به  ابوحمزه  بن   علی  :گفته است  او  است.  شده  روایت  وشاء

  امامت   و  توقف  کاظم   امام  امامت  بر  که  است  واقفیه  بزرگان  از  ابوحمزه  دانیدمی  شما  وـ
  : فرمود   او  به  امام   هستی؟  امامشما  آیا    : کرد  عرض  امام  به  و  ـکردند  رد   را  رضا

  مگر نیست    یامام  : فرمودمی  که  شنیدم  محمد  بن   جعفر  جدت  از  من  :گفت  «.بله»
  زمان   آن  درزیرا امام    ه است،زد  رضا  امام   به  واضح  ای کنایهو او  ـ  دارد.   نسلی  اینکه

 ـ شد   دادهبه او    امام شهادت  از    لفقط چند سال قب   و امام جواد  نداشت،  فرزندی
  جدت   از   :گفت  امام  به  ـ وبزند  کنایه  رضا  امام  امامت  به  ه خواستمی  مرد  این  پس

  امام   .داشته باشد  نسلی  اینکه  مگر  نیست  امامی  :فرمودمی  که  شنیدم  محمد  بن  جعفر
  بن  جعفر  زدی؟ فراموشی  به را  خود  یا  کردی فراموش  آیاشیخ،    ای» :فرمود  او  به  رضا

جز  دارد، به  نسلی  اینکه  مگرنیست    امامی  :فرمود  فقط  او  نفرمود،  چنیناین  محمد
  به   روایت  این  «ندارد.   نسلی  او  پس   ؛کندمی  خروج  او   بر   علی  بن  حسین   که  امامی

  که   کند می  تصریح  امامی   به  روایت  این  و  ، است  صحیحی   روایت   مهدویت   مدعیان  اعتراف
  گذشته   شب   کهـ  رجعت   روایات طریق    از   ما   و   کند،می  خروج   او  بر  علی  بن   حسین 
  کند می  خروج  او   بر  علی  بن  حسین  که  امامی  دانیم می  ـخواندیم  را  هاآن  از  بعضی

  واضح   داللت  با  روایت  این  پس  است.  زمان  و  عصر  صاحبهمان    او  است؟  کسیچه
 .« ندارد نسلی امام کندمی  ثابت

   :او پاسخ  و

  و  خباز   ضیاء   به بینیم  می   مجبور  را   خود  ما  که   است  این  دنیا  هایو سختی   رنج  از   قطعاً 
بدهیم   او  امثال آن  ؛پاسخ  استحقاق  روی وگرنه   تعالی حق   است.نشدن  دیده   وگردانی  ها 

اُلوا   : فرمایدمی
َ
ُلوَن ق َذا َخاَطَبُهُم اْلَجاه  ْرض  َهْوًنا َوإ 

َ
یَن َیْمُشوَن َعَلی اْْل ذ 

اَل  ن  
ْحَمَٰ َباُد الَر  َوع 

دارند؛ و چون  اند که روی زمین به نرمی گام برمی کسانیو بندگان خدای رحمان  ) 1َساَلًما



. 63آیه  :فرقان .1



 41 ..................................................................... !کند؟می  نفی  را ذریه وجود خباز  ضیاء

 (. دهندنادانان ایشان را خطاب قرار دهند به مالیمت پاسخ می 

  بعضی  بینیم می  کهپاسخ این افراد را بدهیم    یم مجبور فقط به این دلیل    ما  سوگند   خدا   به
  بالله  اال  ة والقو  الحول و   ؛اندخورده   فریب   کننده گمراه  گمراهان    این   سبب به  مستضعفین از  

  العظیم. العلی

امثال    و   ضیاء  جهل   تا   ندنک  فکر بنده ت  همراه  کمی   خواهممی   خواننده  انبرادر   از  اکنون
  امام  کهنای   بر  کندمی  داللت  شودمی   استشهاد  آن  به   که  روایتی  گویدمی   ضیاء  .شود  آشکاراو  

 امامی  بر   حسین  گویدمی  روایت زیرا این    ؛ندارد  ایذریه  و  نسل  حسن  بن   محمد   مهدی
   ندارد!  نسلی  کهکند می خروج

  خروج  وا   بر   حسین  که   امامی  کردی  فرض  اساسی  چه  بر   بپرسیم   ضیاء  از  اگر  و
  روایات دهدمی جواب ما  به ه است نوشت باالتر  که  طور همان است؟  مهدی امام کندمی

 !اندگفته چنین  رجعت

  که   نیست  رجعت  روایات  در  روایت  یک  حتیزیرا    ؛است  زشت  دروغی  این  سفانهأمت  و
 کند.می  خروج حسن بن  محمد  مهدی  امام بر حسین بگوید 

  زیر   روایت  در  که   طور  همان   ؛کندمی   خروج   قائم  بر   حسین   امام   است  شده   روایت   ، بله
استفرمود   و  آمده   صادق  امام  از علی»  :ه  بن  حسین  که  میان    در   و  اصحابش 
  طور   همان   ، هستندهفتاد پیامبر    شدر حالی که همراه  ،آیدمی   اندکشته شده  شهمراهبه 

  .شودمی  دادهبه او    قائم   پس انگشتری    ؛مبعوث شدند  که همراه موسی بن عمران
، و او را در  همان کسی است که غسل او و حنوط و کفن و دفن او را برعهده دارد  حسین
 1 گذارد.«می  قبرش

  که   است   لقبی   ، قائمزیرا    کیست؟  روایتاین    در   قائم  از  مقصود   بدانیم   است   الزم   اما



. 48ص  :مختصر بصائر الدرجات، حسین بن سلیمان حلی .1
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بر  می   بعضی  چراکه  ؛شود   اطالق  فرزندانش از    نومهدی  بر  نیز  و  مهدی  امامتواند 
»  هاآن  روایات  امام  پدران  از  امامان  که  اندشده  واردنیز    روایاتی  و  اند،نامیده  1« قوامرا 
   اند.نامیده  2«قوامنیز »  را  مهدی



  راوی  :روایت شده است  از ابوجعفر  ،۳۱ص    ۶ج    :شیخ طوسی  ،و تهذیب االحکام  ۷۶  ص  :الزیاراتدر کامل   .1
ای کوفه،  » :هستند؟ فرمودبرتر    های زمین بعد از حرم خدا و حرم رسولشاز بقعه  یککدام   کردم عرض  :گفت

سهیل  و مسجد  ،صادقین در آن است یپیامبران مرسل و غیرمرسل و اوصیاقبرهای  .طاهره است ۀکه زکی ؛ابوبکر
 و قائم  ،شودو از آن عدل خدا ظاهر می  ،که خداوند پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه در آن نماز خوانددر آن است 

«.و منزل پیامبران و اوصیا و صالحان استخواهند بود، و قائمان بعد از او در آن  او
 :  آمده است 537و  536ص  1ج  :در کافی  .2

  نعیم ابی  بن  حکم  از  ابوالحسن،  زید  از  حکم،  بن  علی  از  عیسی،  بن   محمد  بن  احمد   از   ما،  اصحاب  از   ایعده   الف(
رکن و مقام نذر کردم  بین  عرض کردم    .حالی که در مدینه بود  در  رسیدم  ابوجعفر  خدمت  :گفت  اند،کرده  روایت

حضرت به من    هستی یا خیر؟  محمدقائم آلآیا شما  اگر شما را مالقات کردم از مدینه خارج نشوم تا اینکه بدانم  
تو هنوز اینجا   ،ای حکم »  :فرمودبه من  و  مرا دید  سپس در راهی    .روز اقامت کردمسی  آنجا    .هیچ پاسخی ندادند

چیزی  به  شما مرا  شما را باخبر ساختم، و  م  اه خودم قرار داد  ۀاز نذری که برای خدا بر ذم  ،بله  :عرض کردم   «هستی؟ 
 ایشان  ه حضورپس صبحگاه ب  .«بیامن  صبح زود به منزل  »  :فرمود  به من ندادی؟ پاسخی  نهی نفرمودی و    یاامر  

ای  و روزهام  کردهام میان رکن و مقام نذری  من برای خداوند بر ذمه  :گفتم   .«از حاجت خود بپرس»  :فرمود  .وارد شدم
  محمدقائم آلآیا شما  از مدینه خارج نشوم تا اینکه بدانم  کنم  را مالقات  شما  که اگر  ام  مقرر داشتهای  و صدقه

ای »  :فرمود  و اگر نباشی در طلب معاش در زمین حرکت کنم.  ، باشم شما    همراه  ،باشیشما  و اگر    ؟ هستی یا خیر
هدایت    ما به خدا  ۀهم »  :فرمود  هستی؟   مهدیآیا شما    :عرض کردم  .«تمام ما قائم به امر خدا هستیم   ، حکم 

 .« ما صاحب شمشیر و وارث شمشیر هستیم   ۀهم»  :فرمود  شما صاحب شمشیر هستید؟   :عرض کردم  .«کنیم می
  یابند، خدا عزت می  یاولیاواسطۀ شما  رسانی و بهشما آن کسی هستی که دشمنان خدا را به قتل میآیا    :عرض کردم

سالگی  پنج  وچهلکه به    چگونه من باشم در حالی  ، ای حکم »  :فرمود  ؟ شوددین خدا ظاهر میشما    ۀواسطو به
 «.صاحب این امر سنش کمتر از من استراستی بهو  ؛امرسیده

 :گفت، عبداللهواز اب ،خدیجهواز اب  ،از احمد بن عائذ ،از وشاء ،از معلی بن محمد ،حسین بن محمد اشعری ب(
تا اینکه    ،یکی بعد از دیگری  ، ما قائم به امر خدا هستیم   ۀهم »  :مودفر  پرسیده شد.  قائم   دربارۀ  ایشان  از

 « .آیدمی ه استبا امری غیر از آنچه بود بیایدصاحب شمشیر وقتی  .آیدصاحب شمشیر می
الله بن قاسم  از عبد  ،رحمانالالله بن عبداز عبد ،از محمد بن حسن بن شمون  ،از سهل بن زیاد  ، علی بن محمد  ج (
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 :  گویممی

  کندنمی   مشخص  ما  برای  که  است  روایتی  کندمی  استدالل آن  به  خباز  ضیاء  که  روایتی
  مهدی   امام  آیا   ؟کسی استچه   کندمی   خروج  وا   بر   حسین  امام  که   امامیآن    ازمنظور  
 است؟   گانهدوازده  نو مهدی  از  مهدی آخرین    یا  قائمآخرین    او  یا  ؟است  حسن  بن  محمد

  ما   نتیجه   درو    کند، می  رجعت   ندارد   نسلی   که  امامی  بر   حسین  گوید می  روایت
  ستفاده ا   روایتمنظور این    کردنمشخص   برای   ـنسل   نداشتن   یعنی ـ   نشانه   این  از   توانیممی

  و باشد،  مهدی امام  او یک سو اینکه   از  : داریم احتمال  دو  گفتیم  که طور  همانو  ؛کنیم 
 .آن حضرت فرزندان از  دوازدهم مهدی سوی دیگر  از

 خیر؟!  یا ددار   نسلی حسن بن  محمد  مهدی امام آیا حال بیایید ببینیم 

  دیگر  روایت   هاده   و)  شودمی   تقدیم حضور   د ندهمی   پاسخ  را   ما   ال ؤس  که   روایاتی   از برخی  
 :  ـ وجود دارند(روایات  این  از  غیرـ  نیز 

  کتاب   در   طوسی   شیخ   و   ، غیبت  کتاب   در   کلینی(   االسالم  ثقة   )شاگرد   نعمانی   شیخ   .۱
  ابوعبدالله  شنیدم  :گفت   ،کنندمی   روایت  معتبر  سند  دو  با  عمر  بن  مفضل  از  غیبت 

  بعضی   اینکه   تا   شودمی  طوالنی  یکی  دارد که   غیبت   دو  امر  این   راستی صاحببه »  :فرمودمی
  تا   رفت،   گویند می  شانبعضی  و  شد،   کشته   گویند می  شانبعضی  و   ُمرد،  گویندمی   هاآن  از

بر  اصحابش   از  اینکه او  کسیو هیچ   عدۀ کمی،  مگر  ماندنمی  باقی  او  امر  کسی    از جای 
 1.« [دارد عهده بر]  را  امر او که کسی مگر نه دیگری؛  و  فرزندانش نیست، نه از  مطلع



ْم   :عرض کردم اللهبه ابوعبد :گفت :نقل کرده است  ،الله بن سناناز عبد ،بطل ه  َمام  إ  َناٍس ب 
ُ
  َیْوَم َنْدُعو ُکَل  أ

و او    بوده است؛  هاامامشان که در میان آن »  :فرمود.  (روزی را که هر گروهی از مردم را با پیشوایشان می خوانیم )
«.قائم اهل زمانش است

. 69ص  2ج  :النجم الثاقب .1
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  روایت   اصفهانی  ضراب  بن  یعقوب  از  متعدد  سندهای  با   جماعتی   و  طوسی  شیخ   .۲
  به  که  ایخانه   در  «اللیل  سوق»  ۀمحل  در  مکه  در  .رفت  حج  به  ۲۸۱  سال  در  او  که  اندکرده

  امام و  یان شیعمیان  ۀواسط که  بود   زنی پیر  ۀ خان جا آن در  .شد ساکن  بود  معروف خدیجه  ۀ خان
 آن   برای  امام  کهاست    کرده  ذکر  آنانتهای    در  و  ـاست  طوالنی  ایقصه  وـ   بود  عصر

  آن حضرت  بر  و  امامان  ۀبقی  و  خدا   رسول  بر  صلوات  آن  در   که  فرستاد  دفتری  پیرزن
  چنین این   بفرستیصلوات    هاآن  برای   خواستی  هرگاه   ه بودکرد  امر  او  به   و   ،بود   شده   نوشته 

  به  »بارخدایا، و  :(است  آمده   آن  از  جایی  در  و  ، است  طوالنیاین صلوات    و)  بفرستصلوات  
ش  رعیتش و  و  شیعیانش  و  نسلش  و  خودش  در  کن  عطا  او  و  دشمنش  و  عوامش  و  خواص 

  : استآمده    چنین   آنانتهای    در  و  «.شودمی   روشن  چشمش  آن  با   که  را   آنچه   دنیا   اهل  تمام 
  ،مصفی  حسین   و  رضا  حسن   و  زهرا   ۀفاطم   و  مرتضی  علی  و  مصطفی  محمد  بر  ،خدایا   بار»

  و   تقوا   هایمناره  و  هدایت  هایعلم  و  تاریکی  هایچراغ  که  ،فرست  درود  اوصیا  جمیعو  
  والیان  و  تا ولی  بر   فرست  درود   و   ؛ هستند  مستقیم   صراط  و   متین   ریسمان   و   محکم   ریسمان 
  را آنان  و  بیفزا   عمرهایشان ر ب و  کن  طوالنی را  حکومتشان  و  ، فرزندانش از  امامان و عهدش 

« .توانایی چیز هر  ه ب تو راستی که به  ؛ برسانشان اخروی و  دینی و دنیوی  آرزوهای نهایت  به

  علی   الدینرضی   سید  خوانی،می   جمعه   روز  در  که  آن حضرت  وص مخص   زیارت   در  .۳
  طیبت  یباهل   بر   و  تو   بر  خدا   درود  و»  : است  کرده  نقل  االسبوع  جمال  کتاب  در  طاووس  بن

  این در    اتخانه   اهل  بر  و  تو   بر   خدا   صلوات»  :آمده است  آن  از  دیگری  جای   در   و  «.تطاهر   و
« .بیت پاک و مطهرتاهل  بر  و تو  بر  خدا  صلوات» :گفته است  پایان در  و  «.جمعه روز 

  موسی   هارون  «عواتدال  مجموع»  کتاب   از  بحاراالنوار  «مزار»  کتابانتهای    در   .۴
به   تا ،شده شروع خدا   رسول از طوالنی صلواتی و سالم  :است شده نقل  چنین تلعکبری

  صلواتی   و  سالم   ،حجت  حضرت  بر   صلوات  و  سالم   ذکر  از   بعد  و  د، سر می   امامان  تکتک 
  کرده  دعا  هاآن  برای   و   ،کرده  ذکر   شفرزندان  از   امامان  و  حجت   عهد  والیان  مخصوص   را 

 هاآن   و  ، فرست  درود  هاآن  بر   بارخدایا   .فرزندانش  از  امامان  و  عهدش   والیان  بر  سالم»  :است
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  برایشانرا    آنچه  و  بدار،عزیز    را   شانپیروزی  و  ،بیفزا   عمرهایشان  بر   و  ،برسان  آرزوهایشان  به  را 
  چراکه  ؛ده ب قرار  دینت   برای  انصاری   و   هاآن  برای   یاورانی  را   ما   و  کن،   مقرر شده است کامل

  کنندگان دعوت   و  تو،   توحید هایرکن  و  ، تو  علم  های گنجینه  و  تو،  کلمات  هایمعدن  هاآن
  های سالله  و  ، تو  اولیای  و  ،تو  خلق  برگزیدگان  و  تو  خالص  بندگان  و  ،تو  امر  والیان  و  تو،  دین  به

  سالم  و  تحیت  آنان  به  ما   جانب  از  و  ؛هستند   تو  برگزیدگان  فرزندان  برگزیدگان  و  ،تو   اولیای
  هاآن   بر  ش برکات  و   خداوند  رحمت  و   ،هاآن  بر   سالم   و   ؛درود فرست  هاآن   ما را از   و   ،برسان

 « .باد

  زیارتی  ، جای دیگر  و   ۳۰۶  صفحه   «االسبوع  جمال »  کتاب   در   طاووس   بن   سید   .۵
  چنین   زیارت،   آن   نماز  از  بعد  دعا   این   فقرات  از   یکی  در   که  کرده  نقل   مهدی  امام  برای
 و   شعوام  و  خواص  و  شمردمان   و  ششیعیان  و  نسلش  و  خودش   در   ،بارخدایا »  :است  آمده

  و   ،گردد   روشن  چشمش  آن  ۀواسطبه   که  کن   عطا   چیزی   او  به   ، دنیا   اهل  تمام   و  ش دشمن
 1  «. ... شودشادمان  آن سبب  بهروح و روانش  

  آمده  آن  در   و  ،کرده  نقل  بحاراالنوار  در   را   آن  مجلسی  عالمه   که  خضرا   ۀجزیر   ۀقص   .۶
 :  است

  من زیرا    ؛رسدمی  هاآن  به کجا از  که  پرسیدم  شهر اهل  ۀآذوق  دربارۀایشان    از»سپس  
باشند  زراعتی  زمینندیدم     سفید   دریای  از  خضرا  ۀجزیر   از  هاآن   ۀآذوق  :گفت  ؟داشته 

  بار   چند  سال  در  :گفتمایشان    به  .االمرصاحب  امام   فرزندان  هایجزیره  از  رسد،می
  : گفتم  . است  مانده  باقی   دیگر  بار   و   ،آمده  آن  بار    یک   ؛ بار  دو  :گفت  رسد؟ می  شما   به  آذوقه

 2.« ماه  چهار :گفت برسد؟  شما به تا مانده  باقی مقدار چه

  روایت   را   دعایی   «قرهواب»  از   «رمضان  ماه   عمل »  کتاب  در   طاووس   بن   علی  جلیل  سید  .۷
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  این  فقراتجمله    از  .شودمی   خوانده  ایام  تمام  در   حجت  امام  وجود  حفظبرای    که  کرده
 « ده.ب قرار  وارث امامان از را  نسلش  و او و» :استچنین  دعا

  ذکر نومهدی  روایات  در ما آن را    و   ،کرده  روایت  را   آن  طوسی  شیخ   که   ،وصیت   روایت  .۸
  به   را   آن  رسید   شوفات  چون   پس»  : فرمود  پیامبر  که  است   آمده  روایت  آن  در   و   کردیم،

  مهدی  امام  وفات  که  هنگامی  یعنی  «؛روایت  پایان  تا  ...  کند  تسلیم  مقربین  اولین  پسرش،

 . کند تسلیم  است یمهد  اولین که  پسرش به  را   آن رسید

آن    که  ، است  شده  روایت   صادق  امام  از   مشهدی  بن  محمد  مزار  در   که   روایتی  .۹
  عیالشواهل  همراهبه   سهله،  مسجد   در   قائم  آمدنفرود  گویا »  : فرمود  ابوبصیر   به حضرت  

 1  « . بینم...می را 

  محمد   مهدی  امامشود  می   ـ روشنمشتی از خروار است  هکه البتـ   روایات  این   از  نتیجه  در
  بر   علی بن  حسین  که نیست   کسیهمان  او نتیجه  درو   د، دار  نسلی  و ذریه  حسن بن
   .شودمی ارج خ دوازدهم مهدی  بر ـ دقیق  طوربه ـ  حسین و  ؛شودمی  ارجخ او

 :  گویدمی  ضیاء

  به   نیز  ـواقفیه  هایقطب   یاـ  واقفیه  بزرگان  :فرمایدمی  کهداریم    نیز  دومی  روایت»
  ی تردید وشک  هر  القای  با  کردندمی  تالش   هاآن  گویا  و  ،شدند   وارد  رضا  امام  محضر

  رضا  امام   محضر  به   .دهند  جلوه  مشکوک   را  رضا   امام  امامتدر توانشان بود    که
  خود   نسل  اینکه  مگر   میردنمی  امام  یماهشنید  تو  پدران  ازراستی ما  به»  :گفتند  و  شدند  وارد

  امام   !نیستی  امام  نیستی؟  چی  تو  نتیجه  در  «.نداری  نسلی  تو  که  حالی  در  ،بیندمی  را
  تا  امام  یعنی «قائم؟ جز به  یداهنکرد روایت همین حدیث  خود   در  شما آیا»  :فرمود  هاآن به

 اینکه  بدون  میردمی  و  بیندنمی  را   نسلش  اوپس    .قائم  مگر  میردنمی   نبیند  را  خود  نسل
 دیگری  روایت  این  و  «.یداه کرد  روایت  را  آن  بله،»  :فرمود  نه!  :گفتند  .ببیند   را  خود  نسل
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 .« ندارد نسلی مهدی امام کندمی داللت  وضوحبه که است

 :  او پاسخ  و

  ،احمد  بن  جعفر  از  ،مسعود  بن  محمد   :کشی  رجال   :استروایت زیر    ،ضیاء نظر  دم  روایت
  : گفتکرده است،    روایت  سهل  بن  اسماعیل   از  ، عباس  بن  منصور  از   ،سلیمان  بن  حمدان  از

  رضا  امام  نزد   :گفت  . کنم  پنهان   را   اسمش  خواست  من  از   و  کرد   روایت  ما   اصحاب   از  یکی

  حمزه واب  ابن   .شدند  وارد  امام  محضر  به  مکاریابن   و  سراجابن   و  حمزهواب   بن  علی  که  بودم
  « .بله»  : فرمود   رفت؟   دنیا   از  : گفت  « .رفت»  : فرمود  شد؟   چه  پدرت   : کرد  عرض   ایشان  به 

  تو   پس   : گفت  «.است  من   نزد »  :فرمود   کیست؟   نزد   امامت  و   عهد   : گفت  او  : گفت  راوی
  امام  به   علی   : آنجا که گفت  تا   ...   « .بله»  : فرمود  هستی؟  خدا   جانب   از   االطاعهواجب  امام

  :گفت  راوی   بیند. ب   را   خود   نسل   تا   میردنمی   اماماست    شده   روایت  ما  برای   :گفت
  « ؟است  نشده  گفته   شما  برای  چیزی  این   از   بیش   روایت  این   در  آیا»  : فرمود  ابوالحسن

  که   حالی  در  "قائم  زج"به   : است  شده   روایت  شما  برای  سوگند  خدا   به   بله، »  :فرمود  نه؟   :فتگ
  به   علی  :گفت  اویر   «؟است   شده  گفته   چه  برای   و  چیست  آن  یمعنا   دانیدنمی  شما

  : فرمود  او  به  ابوالحسن  .هست  حدیث   در نکته    این  سوگند  خدا   به  ،بله   :گفت  ایشان
  ای»  : فرمود   «ی؟ا ه فروگذاشت  را   آن  از قسمتی    که   کردی   تئ جر به چیزی    چگونه   ، تو  بر   وای»

  ضیاء  1«.دارندبازمی   متعال  خداوند   دین از    که  باش ن   کسانی  از   و  کن   پیشه  خدا   تقوای شیخ،  
   ندارد؟! نسلی  مهدی امام اینکه بر  کندمی داللت  روایت این  گویدمی

  را   اسمی  روایتاین    بینیدمی   که  طور  همان  .استانگیز  شگفت   و  عجیب  ضیاءگفتۀ  و  
  از  غیر ـ   اساسی  کدام  بر  ضیاء  پس  «.قائمجز  به »  :فقط فرموده است  بلکه   ، کندنمی  ذکر

  حسن  بن  محمد   مهدی  امام  به   را   آن  ـمرکب   جهل   روی   از  و   دلیل   بدون  کردنحکم
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   ؟ بازگردانده است

  داللتداشته است    داللت  آن  بر  قبلی  روایت  آنچه   از  بیش  چیزی   هب  روایت  این  حقیقت  در
  ؛ ن ومهدی  از  دوازدهم  مهدی  بر   کندمی   داللت  خودخودی  به   روایت   این  یعنی  ؛کند نمی

   .است ذریه   دارای  حسن بن محمد  مهدی  امام دانستیم  اینکه ازپس البته 

 :  گویدمی  ضیاء

  روایت   اما  است،  السندضعیف  دوم  روایت  این  شودمی  گفته»خب حاال ممکن است  
توجیه  را    شداللتاند  کرده  تالش   هاآنبه همین دلیل    ؛است  صحیح  هاآن  اعتراف  به  اولی
 :  ببینید دقت هب کنند؟می هی توجرا  آن داللت چگونهحال    .کنند

  نیست  مهدی امام ،روایت این  ازمنظور  اما است، صحیح روایت سند بله، :گفتند
آن  و از    پیامبر   وصیت  هاآناصلی    دلیلگفتیم    دیشب  است.  نومهدی  آخرین    ،منظور 

ها  آن  . «مهدی»   چی؟دوازده«    هاآن  از   بعد  و  امام  دوازده  من   از   بعد »  .است  اعظم
  که   است  کسیهمان    اوو    ؛است  گانهدوازده  نومهدی  آخرین  به   ناظر  روایت  این  :ند اهگفت

  در   و  ندارد،  نسلی  که  است  کسیهمان    او  و  ،کرد  خواهد  خروج  او  بر  حسین  امام
  آمد  شخصی  اگر  بنابراین  .ندارد   ایذریه  مهدی  امام  کندنمی  ثابت  روایت  این  :نتیجه

 داد.  گوش  شادعای به وانتمی است مهدی امام ۀذری از کرد ادعا و

 نگاه   دقت  با  ؟چرا  پذیرفتنی نیست.   ،بندیجمع  این  .نیست  پذیرفتنی  این  :گوییممی  ما
نیست    ی امام   :گویدمی  چه  کنیممی  استناد  آن   به  و  هستیم  آن  درصدد  ما   که  روایتی   : کنید
  نسلی   اوکه    ،کند می  خروج  او  بر  علی  بن  حسین  که  امامیجز  به  ،دارد   نسلی  اینکه  مگر

  بر   حسین که  است کسی همان نومهدی آخرین گویی می تو  :گوییممی  حال ما  ندارد.
  توانید نمیو شما    است؟  امام  ،مهدیین  آخرین    اینآیا    :گوییممی  تو  به  کند.می  خروج  او

  کرده   نفی  نومهدی  از  را  تامام  صفت  روایات  اینکه  برای  چه؟  برای  است!  امام  بگویید
  این ـ  شدم   وارد  صادق   ماما  محضر  به   :است، گفت  آمده  ابوبصیر  از   روایتی  در  !است

  قائم  از  بعد فرمود که  شنیدم پدرت  از : کردم عرض ایشان  به و  ـاست مهم  جداً   روایت
  مالحظه   را  امام پاسخ  ـ  کرده  توجه  ابوبصیر  به  صادق   امام .  بود  خواهد مهدی  دوازده  



 49 ..................................................................... !کند؟می  نفی  را ذریه وجود خباز  ضیاء

 دوازده   نفرمود  و  مهدیدوازده    فرمودایشان    :فرمود  او  بهو    ـاست  دقیقچقدر    که  کن
  گروهی   هاآن  اما  ؛امامدوازده    هنفرمود  و  مهدیدوازده    ه استفرمود  !یدکن  مالحظه  !امام

  روایت این    کنند.می  دعوت  ما  حق  شناخت  و  ما  مواالت  به  که  هستند  ما  شیعیان  از
  را   بیتاهل  مذهب   که  هستند   یانشیع  از جماعتی    ، نومهدی  فرمایدمی  صراحتبه

  ما   که  را  روایتی  نیست  ممکن  نباشند  اماموقتی    پس  .نیستند  امام  و  ،کنندمی  ترویج
  اینکه   برای  چه؟  برای  ؛کرد  مهدیین  بر  حمل  کنیممی  استناد  آن  به  و  هستیم  ش درصدد 

  کسی؟ چه  مگر  ؛دارد   نسلی   اینکه  مگرنیست    امام   «. امامیآن    مگر»   : فرمایدمی  روایت
به  .کندمی  خروج  او  بر  حسین  که  امامیآن    مگر نفرموده است    که   مهدیجز  و 

  مگر »   :فرموده  باشد. فراهم    نومهدی  به  آن  ویلأت  امکان  تا  ،کندمی  خروج  او  بر  حسین
 «. است  محمدآل از  امامان در منحصرت فقط امامصفت  و «امامیآن 

 :  او پاسخ  و

این    ،است  دوازدهم  مهدی  روایت،این    از  مراد  گوییممی   وقتی  ما   :گویدمی  ضیاء   .۱
 ! اندچقدر واژگونه   هامفلس  این   نظر   در   که   برسید ها  داد مقیاس   به   پس  پیچانیم، می  را   روایت

  ، روایتاین    اینکه   دلیلبه   : دهدمی   پاسخ  پیچاندیم؟   چگونهما    بپرسیم  ضیاء   از  اگر   حال
  خب بسیار    :گویممی  او  به   . است  نامیده  «امام»  کندمی   خروج  او  بر   حسین  کهرا    کسی

  نامدمی   امام   را   ن ومهدی  که   دیگری   روایات   به   روایت   این  یعنی   این و    ـ با درک و شعور   ایـ
خصوصیت    این   و  ، است  شده   نامیده   امامنیز    آخر   مهدی    قطعاً   نتیجه   در و    ، شودمی   ضمیمه 

  دارای  حسن  بن  محمد  مهدی  امام  دانستیم  قطعی  دلیل  بازیرا    ؛است  قطعی  اوبرای  
 . شودمی در اینجا تقدیم حضور  روایات  این هست. ینسل

این   و)  هستند  وصی  و   امام  ،نومهدی   ندنکمی   داللت  که  روایاتی   از   هم  این  ها،  البته 
 :  اندکی از بسیار هستند(

  درود   ،بارخدایا  .الرحیم  الرحمن  الله  بسم»  :است  شده  وارد  رضا  امام  از  دعایی  در
آن    ، جهانیان  پروردگار   حجت   و  پیامبران   خاتم   و  فرستادگان  سید  ، محمد  بر   فرست
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ا    آفتی،  هر  از  شدهپاک   ،ظالل  در  آن برگزیده  ،میثاق   در  شدهانتخاب  آن    عیبی،  هر  ازمبر 
داده    او  به   خدا   دین  که  کسیهمان  ،  شفاعت   برای   شدهداده  امید  نجات،  برایشده  امید 

  و شیعیانش    و  نسلش  و  خودش  در   کن   عطا   او  به  خدایا   ـفرمایش   این  تاـ   ...   شده  واگذار
  چشمش با آن    که  را   چیزی  دنیا   اهل  تمام   در   و   شدشمن  و   شعوام  و  شخواص  و  شمردمان
  که   ، برسان  آخرت  و  دنیا   در  باالترین آرزویش   به  را   او  و   گردد،شادمان    نفسش  وشود    روشن

 والیان   و  تا ولی    بر   فرست درود  و  ـفرماید می   امام  سپسـ   ...توانایی  چیز هر   بر  توراستی  به 
  را آنان    و  ،بیفزا   بر عمرشانو    ،کن  طوالنی   را   حکومتشان  و  ، فرزندانش  از  امامان  و   عهدش

 1« .توانایی هرچیزی  برکه تو   ؛ برسانشان آخروی ودنیوی   و دینی  آرزوهای نهایت  به

  امام  از  بعد   نومهدی  جایگاه  دربارۀ  المعظمشعبان   سوم  دعای  در    عسکری  امام  از
  خلق   بر  الهی  هایحجت  هاآن   کهفرماید  می   بیان    امام  و  است،  شده  روایت    مهدی

  به   را   آن  که   است  آمده    عسکری  امام  از   سخنی  دعا  این   در .  هستند  امام  از   بعد
  در  علی  بن   حسین  ما  موالی »  : بود  امام  وکیل   اوو    فرمود   همدانی   عالء  بن   قاسمالابو
به این صورت    آن  در  و  بدار  روزه  را   روز   آن  .آمد  دنیا   به   شعبان  از  گذشته   روز   هس  ، پنجشنبه  روز 
  خاندان،   آقای   و   ... »  :   کنممی   نقل   را   آن  از   شاهد   محل و ما    است   طوالنی  دعا   و   «.کن  دعا

  اوست تربت در شفا و هستند او نسل از امامان شدنشکشته  ازای در بازگشت،  روز  در پیروز
  از   ،شغیبت  و  قائمشان  از   بعد  یاوصیا   و  ،است  شبازگشت  دردر همراهی با او    رستگاری   و

  ]پروردگار[ و  ،کنند  شده[ قصاص]در برابر جنایت انجام  و  بگیرند انتقام تا  ،هستند  اوعترت 
 2« باشند. انصار بهترین  و کنند راضی را   جبار

و  »  :فرمایدمی  زیرا   ؛تصریح شده است  قائم  برای  ی یاوصیا  وجودبه  دعا    این   در  و



ص   :االسبوع، سید بن طاووسجمال ؛  و پس از آن  273ص    :طوسی  غیبت ؛  411تا    405ص    :دتهج الممصباح  .1
. 331ص  1ج   :غائب، شیخ علی یزدی حائریال ةحج الاثبات  فيالزام الناصب ؛ و بعد از آن 301

؛  543ص  :  مصباح کفعمی؛  303ص    3ج    :اقبال،سید بن طاووس؛  347ص    98و ج    94ص    53ج  :  بحاراالنوار  .2
. 35ص : مختصر بصائر الدرجات؛ 826ص : متهجد، شیخ طوسیالمصباح 
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   .« او هستندعترت از   ،شبعد از قائمشان و غیبت  یاوصیا

  آن حضرت  که است    شده   روایت  پیامبر  از   ...   :است   آمده   االخبار شرح   کتاب   در
  به  .کرد ذکر سازدمی جاری او دستبه   عزوجل خداوند کهرا  فتحی و هاخوبی  و مهدی
  بله،»  :فرمود   کند؟می جمع  او  برای   خدا   را   هااین   ۀهم آیا    ،خدا   رسول  ای  :شد  گفته  ایشان

  او  نسل  از   او  از  بعد   انامام  روزگار   در نباشد    او  روزگار   و  زندگی  زمان   در که    هااین   از   بعضی  و
 1«.د نشومی محقق

  :فرمود   و   شد  خارج  حیره  سوی به  امیرالمؤمنین   :گفتاست،    شده  روایت  عرنی   ۀ حب  از
  ذراع   آنجا که   تا   ـ فرمود  اشاره   حیره  و  کوفه   سوی   به  دستش  با   وـ   شودمی   متصلآن    به   این»

  بدر پانصد    کهشود  می  ساخته   مسجدی   حیره  در  و  ؛شود  فروخته   دینارها   به   دو  اینمیان  
 هاآن   ای بر   کوفه   مسجدزیرا    ؛اردزگمی   نماز   فرجه   تعالی  الله  عجل   قائم   جانشین   آن   در و    دارد

  مسجد  و  امیرالمؤمنین  ای  : گفتم « رند.ا زگمی نماز   عدل امام  دوازده آن  در و  ؛شودمی  تنگ 
  چهار آن    برای»  :فرمود  کنند؟!می  ذکر  را   آن  امروز  مردم  که  است  وسعتیهمین    به  کوفه

  طرف   دو  در  مسجد   دو  و  این   و   ؛ است  شان ترینکوچک   کوفه  مسجد   که   شودمی   بنا   مسجد
 2« فرمود.  اشاره  غریین و بصریین به  دستش با  و  .فطر آن  و طرف  این کوفه،

  جانشین  که   شودمی  بنا   حیره   در   مسجدی   فرماید می   امیرالمؤمنین   ، روایت   این  در
  خواهند  نماز   عدل   امام  دوازده  آن  در   و»  :ه استفرمود  پس  ارد،زگمی   نماز  آن  در  قائم 

  یعنی  ؛خوانندمی   نماز  آن  در  کندمی  بنا  را   آن  قائم   اینکه  از  بعد  امامان  این  و  «.اردزگ
  را   هاآن  یدیگر   روایات  که   هستندهایی  همان   و  ،نیستند   گانهدوازده  امامان  همان  هاآن

   .اندنامیده  « مهدیین»

  حکومت   سال  309  قائم »  : فرمود  ابوجعفر   :گفتاست،    شده   روایت   جارود واب  از



. 42ص  2ج : شرح االخبار، قاضی نعمان مغربی .1
.254ص  3ج  :تهذیب االحکام .2
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  پر   داد  و  عدل   از   را   زمینو    ؛کردند  درنگ  غارشان   در   کهف  اهل  که  طور   همان  ،کندمی
  برایش   را   زمین   غرب   و  شرق  خداوند  و   ،است  شده   پر   ستم  و   ظلم  از  که   طور   همان   کندمی
  روش و    ماند،نمی   باقی  محمد  دین   از  غیر   آنجا که   تا  ،کندمی   قتال  مردم  با  و  ،گشایدمی

 1«.گیردمی  پیش در  را  داوود  بن  سلیمان 

  نومهدی   از   یکی   بلکه  ؛نیست  عسکری   حسن   بن   محمد   روایت   این   در   قائمبنابراین  
 :  فرمایدمی  بیان بعدی  روایت  که طور  همان ؛است  مهدی  امام نسل از

 علی  بن  محمد   ابوجعفر   شنیدم   :گفتاست،    شده  روایت   جعفی  یزید  بن  جابر   از

  ُنه  وکند می حکومت سال سیصد و سیزده بیت  اهل ما از مردی سوگند خدا  به»  :فرمودمی
  : فرمود  ؟ خواهد بود  وقت   چه   آن   و  : کردم  عرض ایشان    به  : گفت  []راوی   « .افزایدمی  سال 

  تا   کندمی  حکومت  مقدار  چهدنیای خود    در قائم  و  :کردم  عرض  «.قائم  مرگ  از  بعد»
 2« .است]فاصله[  سالنوزده  مرگش روز  تا قیامش روز  از» : فرمود  میرد؟می اینکه

  شده   روایت   ابوبصیر   از  . نیستند  امام  ن ومهدی  گوید می  روایت بعدی   به   استدالل   با   ضیاء   .۲
د   بن   جعفر   صادق   به   : گفتاست،     پدرت   از   خدا   رسول   پسر  ای   : کردم  عرض   محم 
نفرموده    و  مهدی دوازده    فرمود »  : فرمود  هستند.  امامدوازده    قائم   از   بعد  فرمودمی   که  شنیدم 

  شناخت  و ما  مواالت به را  مردم  که هستند ما  شیعیان از گروهی هاآن اما ؛اماماست دوازده 
 3« کنند.می  دعوت ما حق

 :  گویممی

است  وقتی  امامزیرا    ؛است   مغالطه  او  سخن  این   و   مهدی دوازده    فرمود»  فرموده 
  شان بودنمهدی   اثبات   درصدد  فقط   و نیست،    هاآن  تامام  نفی  درصدد «  امام  دوازدهنفرموده  



. 474ص  :غیبت، شیخ طوسی .1
. 354ص : غیبت نعمانی  .2
. 358ص :و تمام النعمةکمال الدین  .3
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 .است

  بعد و    آمدند   پیروزشدگان  بگویم   من   اگر  : زنممی   مثالی  شود روشن    له ئمس  این   اینکه   برای
  بگویم  او  به   من  و  ، آمدند  یافتگان برتری   گفتی   تو   بگوید   من  به   و   بیاید شخصی    روز   چند   از

  برتر »  صفت  منگفتۀ    این   آیا  آمدند!  پیروزشدگان  گفتم  بلکه   آمدند،  یافتگانبرتری   نگفتم
 کند؟می  نفی  آنان از  را  «بودن

در زمانی    بسا  چه من    اما  باشند، بوده    برترتوانند  می  هان آ  ۀهم  یا  برخی  زیرا   ؛نه   مطمئنا 
یافتگان« صحبت کرده باشم، و  »پیروزشدگان آمدند« دربارۀ »برتری  باشم پیش از این گفته

یافتگان دقیقًا همان  شنونده متشبه نشود، با این گمان که این برتری  رایخواسته باشم امر ب
شان صحبت کرده بودم؛ پس اصطالح »پیروزشدگان« را برگزیدم  اند که درباره کسانی بوده 

 ئل شده باشم. ها تفاوت قاها و آن این میان  تا

 «امام»  ه استنفرمود  پدرش   که  امامفرمایش    و  «مهدیین »  به  نومهدی  نامیدنپس  
  این   در  ضیاء گفتۀ    و  ؛ نیستند  امام  ، نومهدی  که   نیست   معنا  این   به   « یمهد »  ه است فرمود  و

 نیست.  زشت  جهلی جز ، باب

  به   را   مردم  که   هستند  ما  شیعیان  از  گروهی  هاآن»  صادق   امامفرمایش    ۀادامواقع    در
 امام  اینکه  برکند  می  نوبۀ خود داللتبه   « کنندمی  دعوت  ما  حق   شناخت   و  ما  مواالت

  شودن  گمانو    نشود  مشتبه امر    تاقائل شود    تمایز  نومهدی  و  امامانمیان    خواسته است
 هستند.  نومهدی همان امامان

  نفی   باشند   امام  هاآن  کهرا    این هستند،    محمد آل  شیعیان  از  گروهی  نومهدی  اینکه  و
  حضرتزیرا    ـاست کج و نادرست خود پنداشته    منطق   با  ضیاءبه آن صورتی که  ـ   کندنمی 

  شده   نامیده   امام  کریم   قرآن  نص  با   که   است  حالی  در   این  و  ،است   شیعیان  از    ابراهیم
 .است

  بن   محمد   از   .کندمی  دعوت   او  والیت   به   و  است  علی  شیعیان   از   خدا   رسول حتی  
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  برای   اینشانه   علی»  : فرمود   ابوجعفر  : گفتاست،    شده   روایت   ابوحمزه  از   فضیل
 1«کند.می  دعوت علی والیت  به  محمد و ، است محمد

  به   آنچه  به   که   کرد  وحی   پیامبرش  به  خداوند »  :فرموداست،    شده   روایت  ابوجعفر  از
  ، هستی  علی  والیت  بر  تو   :فرمود   .هستی  مستقیم  صراط  بر   توکه    ،تمسک جو   کردم  وحی  تو
 2«است. مستقیم صراط همان علی و

  ای برای محمدعلی نشانه »  : فرمود  ابوجعفر  :گفتاست،    شده  روایت  ابوحمزه  از
 3«کند.می  دعوت  و محمد به والیت علی ،است

  : فرمود  خدا   رسول  :فرمود  ابوجعفر   :گفتاست،    شده  روایت  طریف  بن   سعد  از  و
  امر  طالبابی  بن   علی  حب  به  پروردگارت  ، محمد  ای  :فرمود  و  آمد  من   نزد  جبرئیل »بدانید  

 4« .کندمی امر او والیت  به   را  تو  ؛کندمی

 :  گویدمی  ضیاء

  را   حجت  امام  هایزیارت وقتی    ما  ،اما ای سید ما  :بگوید   کسی  بسا  چه  ؛خببسیار  »
  جزو  نسل  این  اینکهنیز  و  او  برای  نسلی  وجود   به  ها زیارت  این  شویممی متوجه خوانیممی

 ؟ حال چه د.ندار  اشاره هستند ائمه

  سالم »  :خوانیممی  ـکندمی  روایت  بحار  در  مجلسی  شیخ  کهایشان ـ  بر  سالم  در  :اول
  نسبی   دارای  امام  که  کند می  تصریح  روایت  این  ،«فرزندانش از  امامان  و  ش عهد  والیان  بر

 . این نکتۀ اول هستند؛نیز  امام که است

  ـ کندمی  روایت  حینصال  ازآن را    کهـ  یقطین  عبید  بن  عیسی  بن  محمد  روایت  در  و



. 91ص  :بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفار .1
. 92و  91ص :بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفار .2
. 92و  91ص :بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفار .3
. 94ص  :الدرجات، محمد بن حسن صفاربصائر  .4
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  توانستی  اگر  : گویدمی  و  ، خوانیدمی  قدر   شب   در   را  آن  که   است   روایتی   این و    : خوانیممی
  کن   اللهم  :بخوان  احوالت  تمام   در   و   سجود  و  رکوع   حال  در   و  نشسته   و   ایستاده  او  برای

  پایان  در  روایت،انتهای این    در  .را دیده باشید  روایت  این  شاید  ...  الحسن  بن  الحجة  لولیک
  این   اینکه  نتیجه   «.دهب   قرار  وارث  امامان  از  را   شنسل  و   او  و»  :است  شده  وارد   فقره  این  دعا

جمله    ازها  آن  که خواهد  می  انسان  و  ،است  نسلی  دارای ایشان    کندمی  تصریح  روایت
 . بشوند وارث امامان

 و  تاولی  بر  فرست   درود  و»  است  شده  وارد  ایشان   از  که  صلواتی  در  همچنین 
 .«فرزندانش   از امامان و عهدش  والیان

حال    .هستندانی دارد که امام فرزند  امام   کنندمی  تصریح  کهمتن داریم   سه  نتیجه  در
نفرموده    و  مهدیفرماید دوازده  می  چه؟  فرمایدمی  که   روایتیبا    روایات   اینمیان    چگونه
   سازگاری ایجاد کنیم؟« ،امام دوازده

   : پاسخ

  آورده   ضیاء  که هایی هستند  آن  از بیش    ندنکمی  تلدال  نومهدی   امامت به    که  روایاتی  .۱
  را   او   ششیطان  و   نفس  هوای  بلکه   نیست،   مهم   او  برای   حقیقتکند  می  این روشن   و   ،است

 . رانندمی  به جلو 

نفرموده    و  مهدی   دوازده  ه استفرمود»  : فرمایش  اینمیان    دانستیم گفته شد    آنچه   از  .۲
 . تعارضی وجود ندارد هستند امام ن ومهدی دنکنمی  تصریح  که روایاتی با «امام دوازده

 :  گویدمی  ضیاءسپاریم به آنچه می ولی گوش

  روایت   چه؟   برای   کامل تکیه کرد؛  طوربه  گانهسهاین متون  ازکدام  هیچ  ه بتوان  نمی»
  مجلسی   شیخ  «ش فرزندان  از   امامان  و  شعهد   والیان  بر   سالم »  بود  سالم فقط    که   اول

  نقل   شودمی  تعبیر  «عتیق  غروی»  کتاب  به  آن  از  که  کتابی   از  بحار  درآن را    ه(الرحم  علیه)
کدام  هیچ  به  اصالً   ؛دهدنمی  نسبت  معصومین  از  کدامهیچ  بهاصاًل    را  سالم  این  و  ،کندمی

  این اینکه    اما   کرده،  نقل   سالمیک    عنوان   تحتفقط    را  آن  نیست.   منتسب  معصومین  از
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  از   یا است    شده  صادر   معصوم   از   آیا   نیست!  معلوم   ، است   شده  صادر  کسی چه  از   سالم
  نوشته   شخصی  چه  شده  وارد  آن  در   سالم  کهرا    کتابیاین    نیست!  معلوم  غیرمعصوم؟

  برای ه و  تیاف از آن اطالع    مجلسی  شیخ  نیست!  معلوم  کیست؟  او   عتیق!  غروی  ؟است
که    روایتی   هر  دانیممی  ما   و  ، ه استکرد  اش ضمیمه  بحار  کتاب   به   کند  حفظ  را  آن  اینکه

  به   استناد   از   گذشتهو  ، احتجاج کرد  آن  بهتوان  نمی  نشود  دانسته  معصوم  به  شاستناد 
  احتجاج   روایت  این   به  نتیجه  در  ؛نیست  معلومنیز    معصوم  به  روایت  این   انتساب  ،آن

   «.شود نمی

   :به او پاسخ  و

  در   وارد شده است.  معصومین این دعا و فقرۀ موضع شاهد آن، شواهدی از    دربارۀ 
الرحیم»  : خوانیممی  چنین   است  شده  وارد  رضا  امام  از  که   دعایی الرحمن  الله    . بسم 

  ،حجت پروردگار جهانیان   سید فرستادگان و خاتم پیامبران و  ،درود فرست بر محمد   ،بارخدایا 
ا  شده از هر آفتی،  ، پاک در ظالل  برگزیده  ،میثاق   در  شدهانتخاب آن   آن  از هر عیبی،  مبر 

داده  امید دادهشده  امید  برای شفاعت برای نجات،  او  همان  ،  شده  به  کسی که دین خدا 
و  شیعیانش  خدایا به او عطا کن در خودش و نسلش و    ـفرمایش   این  تاـ   واگذار شده ... 

چشمش  با آن  و در تمام اهل دنیا چیزی را که    شو دشمن  شو عوام  شو خواص  شمردمان
که    ، در دنیا و آخرت برسان  باالترین آرزویش به  گردد، و او را  شادمان  و نفسش  شود  روشن  

ت و والیان ا و درود فرست بر ولی    ـفرماید می   امام  سپسـ ...  توانایی  چیز تو بر هر راستی  به 
را  آنان  و    ،بیفزا   بر عمرشانو    ،و حکومتشان را طوالنی کن  ، عهدش و امامان از فرزندانش

 1  « .تواناییتو بر هرچیزی که   ؛ برسانشان آخرویو دنیوی  به نهایت آرزوهای دینی و 

  و »  : فرمایش خود  این   با   ، است  کرده   توصیف امام    را   نومهدی   رضا  امام  دعا   این   در



:  جمال االسبوع، سید بن طاووس؛  و پس از آن  273ص  :  غیبت طوسی؛  411تا    405ص  :  دتهج مصباح الم  .1
. 331ص  1ج : ، شیخ علی یزدی حائری الزام الناصب في اثبات الحجة الغائب؛ و بعد از آن 301ص 
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  عتیق   کتاب   از   مجلسی  که   دعایی   مضمون  که  است آن    بر  عالوه   این و    ش« فرزندان  از  امامان
کدام هیچ   حال  هر  به  ؛بوده است  معصومین   شمنبعکه    دهدمی   شهادت  کرده  نقل  غروی

خصوص  به ؛  باشد نوشته    خودش   جانب  از  دعایی  که   شناسمنمی  را   روزگار  آن  ۀشیع  فقهای  از
  کتاب  این    از   مجلسی عالوه  به   ؛ هستند   زیاد   بسیار   محمدآل   از   شدهوارد   دعاهای   که

بوده    معتقد   مجلسی  که  است  توجهی قابل   ۀ قرین  ، همیناست و    ه کرد  نقل  بسیار  ،شدهگفته
 . بوده است محمدآل  از شده  روایت آن  در  آنچهمنبع 

های دیگر آمده  با روایاتی که در کتاب  ، شده  وارد   کتاب  این   در   آنچه   گوییم می  پایان   در 
 . رضا  امام از شدهوارد دعای خصوص به  ؛ شودمی یید أاست ت

   :گویدمی  ضیاء

  در   که  «دهب قرار   وارث  امامان  از  رافرزندانش    وو او  »  :دوم  روایت  سراغرویم  می »حاال
 !شودنمینیز احتجاج    روایت  این  هب  .است  آمده  عبید  بن  عیسی  بن  محمد  روایتانتهای  

  « لولیک  کن  اللهم»  روایتانتهای    در  فقره  اینچون    شودنمی  احتجاج  آن  هب  چه؟  برای
 است.  مستحب  قدر شب در آن قرائت که  است آمده

  نقل   ا ب  است.  شده   روایت   نقل   دو  ا ب  عبید   بن   عیسی  بن   محمد   از   دعا   اینبسیار خب،  
  با   عبید ابن  از   روایت  و   دعا  این  اقبال!  در   طاووس  بن  سید   نقل  اب  و  ،کافی   در   کلینی  شیخ

در    فرق  چیست؟   فرقشان  است!  شده  وارد   ـمضمون  همین   با  و  روایت  همین  ازـ  نقل  دو
  شیخ   نقل  دراین قسمت    «.ده  قرار  وارث  امامان  از  را   نسلش  و  او  و»:  این قسمت است

  اْلعمال   اقبال   در   طاووس   بن   سید  نقل  در   که  حالی  در  نیست،  موجود  کافی  در  کلینی
 نیست! موجود کافی  در  اما است!  موجود

  شامل  هاآن از  یکی  است! شده روایت  متفاوت  نقل دو  با که  داریم روایتی  ناآل ، خب
  کنیم؟   اعتماد  نقل   دو  از  یککدامبه    . نیست  آن  شامل   دیگری  و  ،است   مذکور  ۀفقر 

ـ  معروف  ایقاعده   که   ـ هستندپایبند    آن   هب  خویی   سید   مثل  فقها  بزرگان  کهوجود دارد 
  نقل   دو  از  یکی  و   داشتند  اختالف  زیادی  و  کمی  در  که   بود  موجود  نقل  دو  اگر  :گویدمی
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  برای   شود.می  در نظر گرفته   دیگر  نقل   بر  مقدم  کافی  کتاب  در  نقل  بود،   کافی   کتاب   در
شما    شاید  و  ؛استتر  ها دقیقکتاب  دیگر  از  کافی  کتابچون    :گویدمی  خویی  سید  چه؟

  نوشته   سالبیست    مدت  در  را  کافی  کتاب  کلینی  شیخ  هک  ه باشیشنید  من  از  بار  چندین
  شود، می  ها شمردهترین کتابجمله دقیق  از  او   کافی  کتاب  که  است  همین   برای  است؛

 وبیاید    کافی  کتاب  در  روایتی  اگر.  است  شیعهاز نظر   حدیثیهای کتاب ترین  و حتی دقیق
  اعتماد   کافی  کتاب  هب  کمی،  یا  زیادی  با  اما  باشد،نیز    دیگری  کتاب  در  روایت  همان

  داریم،   روایت  دو  :گوییممی  ما  است  چنین  که  حال  است.   معروف  ایقاعده  این  شود.می
  از   را  نسلش  و  او  و»  گوید می  کهنیست    عبارتی  شامل  که  کلینی  شیخ   نقل  داریم،   نقل  دو

  مقتضای   به  .است  فقره  این  بر  مشتمل  که  طاووس   بن  سید  نقل   و  ،«دهب   قرار  وارث  امامان
  اعتماد   آن  مقابل  نقل  هب  و  شود می  اعتماد  ه(الرحم  علیه)  کلینی  شیخ  هب  ،قاعده این  
 .« شود نمی

   :او پاسخ  و

عادتشان متأسفانه  ـ نیز    اینجا   در   ضیاء    فریب   را   شنوندگانش   و   گویدمی   دروغـ  طبق 
  که به فرض    .بپیچاند  مردم  ای بر   خواسته  اوکه  نیست  صورتی  آن  به    له ئمس؛ زیرا  دهدمی

  سید   اتنظر   ۀ پای  بر   را   عقایدتان  و   دین  باشد   الزم  شما  بر حتی    و  باشد  داشته   نظری   خویی  سید
 ! ؟ببندد  دروغ  خویی  سید  هب  ضیاءخواهد بود اگر    چگونه  حال  .کنید  بنا  ( الرحمه  علیه)  خویی

  هاآن های  گفته  و  ،اندکرده   بحث  اصول  علم  علمای  و  هدرای  علم  علمای  را   مسئله  این
   :کنیممی  تقدیم حضور  را  ه درای علمای  سخنان  از  بعضی. است حجت ضیاءبرای 

  شود می  پذیرفته  ثقه  از"اول"    و  ؛شودمی  واقع  سند   و  متن  درکه    یتزیاد  و  :مزید »
  عموم   در نداشته باشد، حتی    ثقات   دیگر  هایروایت  با  ی اتمناف  ،زیادی قسمت    که  شرطیبه
 1« خصوص. و



. 128ص  1ج  :ابوالفضل حافظیان بابلی، الحدیث في درایةرسائل  .1
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  ، « شودمی  پذیرفته »  شود  روایت  «ثقه»  از   اگر   ،است  متن  در   ی تزیاد همان    که  "اول   و»"
مقدار  اضافه نشده است؛ زیرا این  دیگری  مستقل    متن حدیثبه    شدهمقدار اضافهزیرا این  

  خصوص   و  عموم  در  منافاتاگر    و  ؛نداردمنافاتی  اند  آنچه دیگر ثقات روایت کرده  با  ،اضافه
باشد به همراه بوده  عام    ،مقدار اضافه شده به غیر از آن  ی که اگر متن روایتطور به،  باشد
این مقدار    این  در  ،عکس ر ب  یاخاص بشود،    ،مقداراین   به حساب    "شاذاضافه " صورت 
 1.« گفته شد شحکم  که آیدمی

  آن   معنای  در  که  دیگری  روایت  به  نسبت  که  است  روایتی  این  و  :نداهگفت  :زیادی»
  شود می  روایت  خدا   رسول   قول  چنانچه  است،   گفتار  در   یا  که  دارد،   ی تزیاد  است،  آمده

این    و  «استپاک    آن  خاک   و   ،شده  داده  قرار پاک    و  سجده  محل   من   برای   زمین»  که
  حالل   آن  مردار  و  است پاک    آن  آب   و  است پاک  »  که   دریا   آب  دربارۀ  ایشانفرمایش  

  شدند  الحرامبیت داخل» ایشان که شده روایت جایی  در چنانچه است، فعل در یا ؛«است
  ، مقدار اضافه   ،حال   هر   در  .«گزارد  نماز  و  شد  داخل»   ایشان  شده  روایت  و  ، «گزارد  نماز  و

  این   غیر  در  و  است،  شاذ  حکم  ،زیادی  آن  برای  شود،  شاذ  آن  سبببه  آن  صاحب  اگر
  و  باشد،  آن  غیر و  تزیاد این  میان    منافات بر  مشتمل   اینکه  مگر ؛شودمی پذیرفته  صورت

خواهد    جمع  سپس  و  ترجیح  و  متعارضین  حکم  زیادی،این مقدار    برای  هنگام  این  در
 2« .بود

 :  هاستآن  ۀجمل  از نیز  خویی  سید  که اصولیونهای از گفته  بعضی اما

  بر آنکه مشتمل    باشد،مربوط    ینقصان   و  تزیادبه    مسئلهوقتی    استمشخص    ...»
 3« .شود می مقدم آنکه کمتر دارد   بر است  تزیاد

  ت زیاد  عدمصحت  قال  از نظر عُ   ،مربوط باشد   نقیصه  و  زیادی اگر مسئله به    اما  ...»



. 187ص  1ج  :، ابوالفضل حافظیان بابلیالحدیث في درایةرسائل  .1
. 307و  306ص  :الدرایة، سید حسن صدرنهایة  .2
. 164ص  :نخبة االزهار، تقریر بحث اصفهانی، سبحانی .3
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بهزیرا    ؛است  مقدم   ، افتد میاتفاق    بسیار  عبارت[  از  ]مقداریشدن  ساقط  صورت خطا 
 1.« ندارد  وجهی  صورت سهوی[]به تزیاد چراکه ،ت زیاد برخالف

  این   و  ،است  تزیاد   عدم   با  ترجیح  ،نقصان  و  تزیادمیان    مقایسۀ مقام در  :ومد  و  ...»
  ؛ ندارد  منافاتی   غفلت(  عدم  اصالت یعنی  )   قالییعُ   اصل  در  دوآن    ازکدام  هر   اشتراک  با

  از  راوی  تزیاد  پس   ؛است  ترنزدیک  انسان  به  "زیادی  در  غفلت  "  از  "نقص   در  غفلت  "زیرا  
 2.« استبعید بودن  نهایت در خودش  پیش

   :است گفته  خویی سید واقعیت دارد.  ، هبست دروغ  خویی سید  هب  ضیاءاینکه  اما

  ، فرمایش حضرت   از  بعد  ـاست  کرده  نقل  کلینیمتنی که    طبقـ 3روایت این    :دوم  ...»
 ؛«نوش ن   را  آن»  :است   اماماین فرمایش  شامل    فقط  و   ،شودنمیرا شامل    « خمر»  لفظ

 داللت   آن  نوشیدن  حرمت  بر  فقط  و  ،ندارد   انگور  آب  نجاست  بر  داللتیاین روایت،    سپ



. 472ص  1ج  :هایی در والیت فقیه و فقه دولت اسالمی، شیخ منتظریدرس .1
 .318 ص 1ج  :منیة الطالب، تقریر بحث نائینی، نوشتۀ خوانساری .2
محمد بن یحیی، از احمد بن محمد، از محمد بن اسماعیل،   :۴۲۱ص   ۶ج  :  کافی، شیخ کلینی:  نظردروایت م  .3

حق  مردی از اهل معرفت به    دربارۀ  از اباعبدالله  :از یونس بن یعقوب، از معاویة بن عمار نقل کرده است، گفت
را  سوم آن جوشیده، و من میتا یک  :گفتکه »بختج« برایم آورد پرسیدم که می دانم وقتی به نصف برسد او آن 

نوشد؟  شدن نصفش، آن را میرف گفتار او در حالی که خود  او بعد از بخارص  نوشد. آیا اجازه دارم آن را بنوشم، بهمی
دانم آیا آن  شناسم و نمیها را نمیمردی از غیر اهل معرفت از کسانی که آن  :عرض کردم  ننوش.«»آن را    :فرمود

دهد بختجی دارد که از سه قسمت، دو  به ما خبر می  داند،نوشد و آیا آن را بر نصف حالل نمیسوم میرا بر یک
 « .بله» :سوم باقی مانده است. آیا از آن بنوشیم؟ فرمودقسمتش جوشیده و یک 

احمد بن محمد، از محمد بن اسماعیل، از یونس بن یعقوب، از    :122ص    9ج    :تهذیب االحکام، شیخ طوسی
مردی از اهل معرفت به حق که »بختج« برایم آورد پرسیدم، و او   دربارۀ  از اباعبدالله  :معاویة بن عمار، گفت

 «خمر است، آن را ننوش.»  :نوشد، فرموددانم او به نصف برسد آن را میسوم جوشانده و من میگفت آن را تا یکمی
ل  نوشد و بر نصف حالمی  شناسیم، آن را بر سه قسمتمردی از غیر اهل معرفت از کسانی که نمی  :عرض کردم

مانده است. آیا    سوم باقیدهد که بختجی دارد که از سه قسمت، دو قسمت آن رفته و یکداند، به ما خبر مینمی
« بله.» :توان آن را نوشید؟ فرمودمی
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  لفظ   بر   مشتملو    کرده  نقل   « التهذیب»  خود  کتاب  در  شیخ  را  روایت کند. آری، این  می
  لفظ  این و «.ننوش  رااست، آن  خمر » : فرمود :است چنیناین روایت  پس  .است « خمر»

  شیخ   به  را  روایتسند  کتاب،    ود  این   اینکه  وجود  باـ  وسائل  و  وافی  کتاب  از  جایی  هیچ  در
  کتاب   دوهای  نویسنده  از  ،حدائق   کتاب  دربه همین دلیل    است.  نشده  نقل  ـ اندرسانده

  « خمر» لفظولی  ،اندکرده نقل کلینی از را روایتاین  که است کرده تعجب وسائل و وافی
این    شیخ  روایت  اینکه  وجود  با  نداهداد  نسبت  شیخ  به   را  آنعالوه  به  و  ،نیسترا شامل  

  شدن کم  ازپیش    انگور  آبنجس بودن    بر  اگرچه  روایت  این  پس،   ؛عبارت را در خود دارد
  زیادی   عدم  اصالت  و  ،دارد  تعارض  کلینی  روایت  با  شیخ  روایت  اما   ،کند می  آن  سومدو

  اصالت زیرا    ـتزیاد   به  عمل  بر  یقالیعُ   بنای  دلیلبهـ  است  نقیصه  عدم  اصالت  بر  مقدم
  بسا  چه  .است  ترقوی  نقیصه  طرف  در  غفلت  عدم  اصالت  از  ت،زیاد  طرف  در  غفلت  عدم

  او   اینکه  اما   و  ،شودمی  کم  لفظ  دو  یا  یک  مثالً   نتیجه  در و    کندمی  فراموش گاهی    انسان
این    اضافه  روایتبه    کلمه  دو  یا  کلمه  یک  ودچار غفلت شود   بودن  بعید  نهایت  درشود 

)قدس    است  کلینی  روایت   بر  شیخ  روایت  کردنمقدمقاعده،    این  مقتضای  و  ؛است
  منع   شیخ  روایت  کردنمقدم  از  را  ما  ،حدیث   نقل  در  کلینی  بودنتر  دقیق  البته  ،سرهما( 

 بسیاری  را  این  وـ  یماهدیددر برخی موارد    که  طور  همان  (هسر   س قد )  شیخزیرا    کند؛می
  اصالت   وجود  این  با  وکند،  می  چیزی افزون  یا   کندمی کم  گاهی بسا  چه ـنداهکرد نقلنیز  

  نتیجه  در ؛ندارد  تعارضی کلینی روایت در غفلت عدم  اصالت با شیخ روایت در غفلت عدم
  شامل   روایتاین    شودمی  ثابت  طریق  این  به  و  شودمی  مقدم  تهذیبال  روایت  بر  کافی  روایت

 ۀقاعد  به  رجوع  برای  راهی  حال  این   با  و  هستند  متعارض  روایت   دواین    یا   ،نیست   خمر  لفظ
که ای   و  ؛نیست  شسومدو  شدنکم  از  قبل   انگور  آب  در  طهارت  به آن است  با توجه    ن 
ت  زیاد آن    و  باشد  ساکت   آن  ناقل   که  جایی  در ـ  نقیصه  عدم  اصالت  بر  ت، زیاد   عدم   اصالت
 1.« است مقدم  ـباشد  کننده نداشتهنیز نفی

 :  گویممی
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مثل   ایقاعده عدم وجود  و  ، است ت« زیاد»  اصالت به  قائلین   از خویی  سید  است روشن 
   : نجا که گفته استآ ؛خباز در پندار خود پرورانده نیز مشخص است  ضیاءآنچه 

  ـ هستند پایبند    آن  هب  خویی  سید  مثل  فقها  بزرگان  کهوجود دارد ـ  معروف  ایقاعده»
  دو   از  یکی  و  داشتند  اختالف  زیادی  و  کمی  در  که  بود   موجود  نقل  دو  اگر  :گویدمی  که

 « شود.می در نظر گرفته دیگر نقل بر مقدم  کافی کتاب  در نقل بود، کافی کتاب در نقل

میان    مقایسه   سیاق   با   ـ استمشخص    سخنش  از   که  طور   همانـ   خویی   سید   نتیجه   در 
مقایسه    اینها و عوامل  انگیزه  و  ، سخن گفته است  طوسی  شیخ  و  کلینی  شیخ تر بودن  دقیق 

  تعارض   وجود ،  اول  : این دو نکته  و  ؛ ندارد  وجود   ما   مسئلۀ  در کدام  هیچ   که  است نکته    دو
  بعضی  در که طور  همانـ  شیخ  اینکه دلیلبه » که این، دوم  و  ؛ کلینی نقل  و طوسی  نقل میان 
 .کند«می   افزون  یاکند  می  کم   گاهی  بسا   چه   ـند ا هکرد  نقلنیز    بسیاری   افراد  ودیدیم ـ   موارد

  غیر   به  را   آندر حالی که خباز    ، دارد  اختصاص  طوسی  شیخ  بهفقط    مسئله  این   نتیجه  در
  است  شدهشناخته معروف و    ایقاعده   این اینکه ادعا کرده    و   ، داده  سرایت نیز    طوسی   شیخ 

 هاست. دروغ ترینبزرگ  از

  این  طبق  نومهدی  و   ،شودمی   پذیرفتهاست    کرده  نقل  طاووسابن   آنچه  اینکه  نتیجه
 هستند.  امام ،نقل

 :  گویدمی  ضیاء

  ، بارخدایا »  :شده   واردایشان    از  امام  بر  صلوات  دربارۀ  که  است  روایتی  ،سوم  روایت»
  کسی چه  از   روایت  این  «.فرست  درود  ش فرزندان  از  امامان  و   ش عهد   والیان   و   تا ولی  بر

 ۀ مدین در زنی با  گویدمی او .است شده روایت ضراب یعقوب بن یوسف از است؟ شده وارد
  بعد   .استبوده    عسکری  امام  ۀخان  در  ایجاریه  او  هکرد  گمان  و  هکرد  مالقات  منوره

 آورد.  شبرای  امام سوی    از  را  صلوات  این  و  کندمی  مالقات  مهدی  امام  با  او  هفهمید
  شخصیتی   ضراب  یوسف   بن   یعقوب   این   اصالً   و   ،نیست  شدهشناخته  جاریه   این   خب، بسیار  

هم   رجالهای  کتاب  در  .نیست  او  از  ذکریحال هیچ های شرحکتاب  درو  است    مجهول
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 « شود؟  اعتماد کیست شناقل نیست معلوم  که نقلی به چگونه  پس .نیست او از ذکری

   :او پاسخ  و

  هب  رضا  امام  از  شدهوارد   دعایزیرا    ؛است  ناتوانیو    شکست  عین  ضیاء  سخن  این
  دعای   در  که  آمده  صلواتی  همان  رضا  امام  روایت  در  دهد.می  گواهی  ضراب  روایت  صدق
  گفته   آن  دربارۀ   نوری   یمیرزا   اند. دانسته   قبول قابل   شیعه   علمای   را   روایت   این و    ،است  ضراب

 :  است

م    علمای   معتبر   های باکت   از  تعدادی  در  شریف  روایت   این   و»   متعدد   سندهای  با متقد 
است    نشده  مشخص  دعا   و  صلوات  این   قرائت   برای  زمانی در اخبار،    و  است...   شدهوارد  
  تعقیبات  ذکر از  بعد االسبوع   جمال کتاب   در طاووس   بن علی الدینرضی سیدآنچه  مگر

  را   جمعه  روز  عصر  تعقیباگر    ...»:  است  هگفتوی    .است  گفته  جمعه  عصر  نماز  ۀثور أم
  جالله   جل  خداوند   که دلیلی    به  ،نکن  ترک   هرگز   را   صلوات  این  ،کردی  ترک   عذری  خاطربه
  جانب   از وی    شودمی  دانسته   شریف   کالم  این   از  و   «.است  ساخته  مطلع  آن  بر  را   ما

چنین چیزی    او  از  و  ،است   آورده  دست  به  خصوص  این   درای را  توصیه  االمرصاحب
و    ؛است  گشوده امام  سویبه  باب  کهاست   کرده  تصریح   او  که طور  همان ؛نیست بعید

 1گفته شد.«   آن مطلب  قبلیفصل   در

  2« االسبوع  جمال»  او  کتاب  در  ، شدگفته    که  طاووس  بن  سید  کالم  این   و:  گویممی
  دعای  شیعه،  عامل  علمای  اینکه  ای بر دارد  وجود  قوی  دلیلی سخن  این  در   و ، موجود است

 همانو او ـ   ، دهدمی  به او گواهی  روایت این    خود   ، زن آن    دربارۀ  اما .  اندداشته   قبول   را   ضراب
این روایت مشخص است  طور از    او   پس  . است  بوده  امام  و  یان شیعمیان    ۀواسطـ  که 
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 1.است بوده   شیعهعتمد م

 :  گویدمی  ضیاء

  تصریح   مهدی   امام  برای  نسلی  وجود   بهکه    ای گانهسه  روایات این    نتیجه  در»
این  گانهسه  روایات  این  ...  هستند  امام  ،نسل   این  اینکه  و  کنندمی از  را  چیزی    ثابت ها 

روایت   نداهکرد اعتراف مهدویت  مدعیانخود   که  یتروای این  و مانیم می ماپس  . کنندنمی
  بن   حسین   که  امامیجز  داشته باشد، به  نسلی   اینکه  مگرامامی نیست  »  است  یصحیح 

و   است   صریح   و   صحیح  روایتی  این  و  « ندارد  نسلی  اوکه    ،کند می  خروج   او  بر  علی
  نسل   از  کند  ادعا  هرکسی  نتیجه  در  ؛ندارد  نسلی  مهدی   امام  اینکه  بر  کندمی  داللت

   .«ندارد نسلی امامزیرا  ؛است کار فریب  دجال گویدروغ است امام

 :  پاسخ

عنان خیاالت    و  ،کنی  فرو شن  در  را   خود  رَس   که  است  خوب  تو برای  معمول  طبق  بله، 
ها  پیروزی   ترین شیرین ها را  ترین شکستتلخ   ،آنساختگی    درخشش از  تا  سازیخود را رها  

 ببینند!

اینجا خواننده این متون  کند چقدر گام می   درک   و در    های شما سست و لغزان است. 
زنند، و روایت »امامی می  متون دیگر، امامت مهدیون را با صدای بلند فریاد   نیزگانه و  سه

نوبۀ  کند« نیز به می  جز امامی که حسین بر او خروجنیست مگر اینکه نسلی داشه باشد، به 
امام هستند؛ و برای خواننده روشن شده است که  می  خود داللت اینکه مهدیون،  کند بر 

 کار بوده است. گوی دجال فریب وغکسی در چه

 :  گویدمی  ضیاء



و صحت    ،روایت استهمین  زن متوقف بر صحت  این  ، به این معنا که وثاقت  آیدپیش می  «دور»نشود اینجا  گفته    .1
زن نیست. آن روایت متوقف بر وثاقت این چراکه صحت  ؛روایت متوقف بر وثاقت زن است
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  العصر صاحب  همان  «کندمی  خروج  او  بر علی  بن  حسین  که  امامیجز  به»  پس»
  چه   رجعت   « .کندمی  رجعت   که   کسی   اولین»:  فرمایدمی  باقر  امام   است.  الزمان  و

  امام  مبارک  موریت أم   ۀکنندتکمیل  تا  است  قائم  ظهور  هنگام   رجعت  ؟استهنگام  

 و دارند    محض   ایمان  که  کسانی   ،قائم  قیام  هنگامگویند  می  صراحتبه  روایات  ...  باشد
  که   کسی  اولین  ...   قائم  قیام  هنگام  ...   کنندمی  رجعت  دنیا  بهدارند    محض   کفر  که  کسانی
  ۀ همسای  کندمی  رجعت   که   کسی  اولین »  :رمایدف می  باقر  امام   کیست؟  کندمی  رجعت

  بن   حسین   شما  ۀهمسای  ... »  دهدمی  قرار  مخاطب  را   اعین   بن   حمران  «شماست... 
او    علی که    تا  کندمی  حکومتاست.    چشمش  دوروی    سن  بزرگی  از   ابروانشآنجا 
وارد شده  صادق از روایت درهمچنین  ؛هستند بسیار معنا  این در روایات و «.افتندمی

  آن   که  است  روایاتی  از   نیز روایت    اینولی    کردیم  قرائت  را   روایات از    تعدادی  دیشب  .است
  سفیانی   سویبه  را   سپاهش  مهدی»  :است  صادق  امام  از  روایت   این  ...  نخواندیم  را
 دوران   در  سفیانی   «.کنندمی  ذبحش   صخرهروی    و  گیرندمی  را   او  فرستد،می  دمشق  وازۀدر 

  با   که  اصحابش  همراهبه    صدیقدوازده هزار    با  علی  بن  حسین  سپس»  است.  امام
« به  کند.می  ظهور  امیرالمؤمنین  اکبر  صدیق  سپس  کند،می  ظهور  جنگیدند  کربال  در  او

  و کفن و دفن    تجهیز  به  که  است  کسی  حسین  اماماست    آمده  روایتهمین دلیل در  
  امیرالمؤمنین   دوران  بعد  ،کندمی  حکومت  حسین  سپس  .کند می  اقدام  مهدی  غسل

  بر   و  کندمی  شکفن   و  دهدمی  را  غسل  حسین  که  است  کسی  اوو به همین دلیل    ،آیدمی
  دست   به  رجعت  در  حکومت  سپس  .کندمی  دفنش   و  گزاردمی  نماز  حسین

  در   اما  ،نشد   حاضر  کربال   در   حسین  برای  امیرالمؤمنیناست.    امیرالمؤمنین
  ، کند می تجهیز   را او رجعت  در  دهد،می  غسل رجعت در را او ؛شودمی حاضر   او بر رجعت

   .«کند می دفن را او رجعت در

   : پاسخ

  حقیقت  این  هب  که  روایاتی  و  ،دارد   نسلی  حسن  بن  محمد  مهدی  امام  دانستیم  .۱
  نتیجه   در   و   ؛نیست   هاآنانکار    برای  راهی  پس  رسد،می  روایت   هاده   بهکنند  می  داللت

  .است نومهدی  از دوازدهم مهدی کندمی  رجعت او بر  حسین امام که کسی دانستیم 
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 دهند نیست. می  های پریشانی که در سرش جوالنچیزی بیش از خواب  ضیاءپس سخنان  

 :  اواین گفتۀ  اما .۲

  به دارند    محض  کفر  که  کسانی  ودارند    محض  ایمان  که  کسانی  ،قائم  قیام  هنگام»
 « .کنندمی رجعت دنیا

 :  است  کرده روایت  مرسل صورتبه مفید  شیخ ای است که گفته  این

  سؤال »فقط از کسی در قبرش    :فرمود   ایشان  که  است  شده  روایت  عبداللهااب  از  و
  ازدیگران غیر    اماداشته باشد یا کفر خالص داشته باشد؛   خالص   شود که ایمانمی  پرسیده 

  که  کسی  ،قائم  قیام  هنگام»  :ه استفرمود  رجعت  دربارۀو    شوند.«می  رها  ،گروه  دو  این
  رجعتی   ]گروه[  دو  این  غیر  برای  اما  ؛گرددمی باز  دنیا  به  دارد  محض  کفر  یا  دارد  محض  ایمان
 1« بازگشت.  روز  تا  نیست

 :  جمله از ؛ نداردنفعی   ضیاء برای دلیل  چند به این و

  روایات   با  روایت   اینمیان    تا   است   ن ومهدی  از  آخر   مهدی  اینجا  در   قائم   از منظور    الف(
کند که این روایت ساقط شود،  می   زیرا نتیجۀ تعارض اقتضاپیش نیاید؛    تعارضی  نومهدی

  است   این  روایت  این برای    حالت  بهترین پس    ؛هستند   معنوی  متواتر   ، نومهدی  روایاتچون  
 . داشته باشداشاره  دوازدهم  مهدی به  روایت  این که

هم روایت    بلکه  ؛به بیان این روایت بسنده نکرده است  فقط   مفید  شیخرسد  می   به نظر  ب(
  و داده   نسبت شیخ  خود  به   را متن    اینای  دلیل عده   همین را گفته و هم فهم خودش را؛ به 

 :  اندگفته

  قیامت   روز  از  قبل   دنیا  به  مردگان  از   بسیاری  رجعت  وجوب   هب  امامیه»  :گفته  مفید  و  ۲»
  : است  گفته نیز    و  « .است  اختالف   رجعت  معنای  در  ها آنمیان    اگرچه   ، دارند  نظراتفاق
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اما    ؛گرددمیباز کسی که ایمان محض دارد یا کفر محض دارد به دنیا   ،هنگام قیام قائم»
 1« برای غیر این دو ]گروه[ رجعتی نیست تا روز بازگشت.

   نیست. حجت  مفید شیخفهم و برداشت  طبیعتاً  و

 :  گویدمی  ضیاء

  برای ها  این آیاو ببینیم    کنیم  بررسی  ناچاریم  و ما ،کنند می استناد  دلیل  سه  به  هاآن»
 نه؟  یا هستند  کافیوی   امامت اثبات

س  هرک   گویندمی  و  ؛هاستخواب  و  یاها ؤر  :کنندمی  استناد  آن  به  که  یداللت نخستین  
  بیعت  اوو  بیندمی  را  معصومین از یکی یاؤر عالم در شودمی دعوت مرد  این امامت به
 عنوانبه  اوبا    بیعت  به  را  اوو حتی    است  راضی  آن  به  و   داندمی مبارک   را  حسن  بن  احمد  با

  این پس  است حجت معصوم  ییاؤراز آنجا که  و ... کند می دعوتغیبت  زمان در امامی
 است.« شخص  این امامت صحت  ایبر   دلیلی هاخواب  و یاهاؤر

   :او پاسخ  و

 بده.   انجام خواهیمی  هرچه پس نداری   حیا اگر

  از   فقطنه همانندهایش    و   ضیاءدهد  می   نشان  ، ما  دالیل   کشیدنتصویر به   روش   این
  ال   و  ؛ کنندمی   چنین   خجالتی  ترین کوچک   بدون   اً عمد  بلکه  ،کنند نمی پردازی پرهیز  دروغ
 بالله.  اال قوة  وال حول

دعوتمان    ما در  ـ   نص   به برای  است جلوه   خدا   رسول   وصیت که    استدالل  ـگر شده 
  دشمنان   حتی   را   این   و اند،  شده   روایت   عترت  از   که  شریفی   روایات همچنین به دیگر  ؛  کنیممی
نمی   . دانندمی   نیز   مبارک  دعوت   این   دشمنان   و   حق برای  پس    ضیاء   های دروغتوان 

  ترسی  و  علمی شکست  با وو شرمندگی  خجالت  و ورع  کردنزائل  با  مگر داد ارائه  ی توضیح
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 .است ریشه دوانده  هاآن های جان در  شریف   دعوت  ۀادل با  مواجهه  برابر در  که

  دعوت   اصلاثبات    ایبر ـ  ادعا کرده است  دروغ  به   ضیاء  که  گونهآنـ   ما   ،یاهاؤر  دربارۀاما  
به    عقیده   یاهاؤر  از   ـکردیم   تکرار  و   گفتیم  که   طور  همانپس ـ   ؛ کنیمنمی   استدالل یاها  ؤر  با

  تشخیص   جایگاه   در   فقطرؤیاها    .شودنمی   استدالل  یزن   احکام  ای بر   هاآن  با   وآید،  دست نمی 
   هستند.  حجت مصداق

  شوند می دعوت  حق  به  که  کسانی  تمام   گویدنمی   ما  از یکهیچ  و  گوییم نمی  ما عالوه به 
  در   و   ست،خدا   دست  به  ملکوت  گوییم می   ما  !است  دروغ  سوگند  خدا   به   این   بینند! می   یاؤر

 بینند! رؤیا می  کنیم  ضمانت مردم برای  تا  نیست   ما دست

 :  یما ه گفت  ما کجا  ضمن در

  مبارک  را  حسن  بن  احمد  با  بیعت  اوو    بیندمی  را  معصومین  از  یکیرؤیا    عالم  در»
غیبت    زمان  در  امامی  عنوانبه   اوبا    بیعت  به  را  اوو حتی    است  راضی  آن  به  و  داندمی

 « .کندمی دعوت

  ارائه  چیزی کشم  می  را به چالش  کذاب  این من    !؟است  ایانه و حقیر   پست  رفتار  چه  این
  زشت   را   گویاندروغ  و  دروغ   روی  خداوند  .ایمگفته   را   سخنی  چنین  ما   کند  داللت  که  دهد

 1.گرداند

 :  گویدمی  ضیاء

 ای قاعدهابتدا    بایدپس    ،کنیم  گریشنرو  داللت  این  دربارۀ  خواهیممی ما»از آنجا که  
  برای  گوییممی نتیجه  در کنیم. تأسیس شودمی متمرکز آنروی  هابحث این که را عامی



دیبی که این پاسخ در خود دارد دقت کند. تا وقتی که کالم ضیاء فقط أاین است که خواننده به ماهیت تانصاف    .1
زدن به  ای جز نهیببود. در پاسخ به چنین اتهاماتی چاره هایی بدون هیچ دلیلی باشد این کاماًل طبیعی خواهددروغ

های خود بعضی از مستضعفین را گمراه نکند. پردازیصاحب آن نیست تا با دروغ
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معنی  به که ؛یقین و علم طریق :وجود دارد طریق دو  ـ باشد کهمعرفتی    هرـ دینی  معرفت
طریق    وشدن با واقعیت بدون هیچ خطا و اشتباهی است.  و منطبق  یت،واقع  با  تمطابق

 « . ی...ظن  

 :  گویدمی سپس

  کسی   یعنی  علمی؟  یا   هستند  ظنی اموری    ، یاهاؤر  و  هاخواب  آیا:  یمویبگ  بیایید  ...   »
  بههمواره    و  ت،اس   واقعیتبا    مطابق  قطعاً رؤیا    این  آیا   بیندمی  یاییؤر  خواب  عالم  در  که

  خطا   به  گاهی  و  پیوندندمی  واقعیت  به  گاهی  یا  رود؟نمی  خطا  هب  و  پیونددمی  واقعیت
  ها خواب  و  هایاؤر   نتیجه  در  رود.می  خطا به  گاهی  و  شودمی واقع  با  مطابق  گاهی  رود؟می

  چیست؟ شان  دربارۀ  اصلظنی هستند پس    اموریحال که    یقینی.  نه  هستندظنی    اموری
  است   دیده  خواب  عالم  در   ایبیننده  که  یاییؤر  به  احتجاج  ، است  حجیت   عدم  بر  اصل

 . است حجیت عدم بر ظن در اصل و  ،است  ظنیرؤیا   زیرا ؛نیست  صحیح

 و   حسن  بن  احمدپیروان    به  وآیند  می  مهدویتبا ادعای    که  کسانی  به  همین  برای
  گوییم می هاآن به ...  هستند هاخواب و یاهاؤر طریق  از او برای امامت مدعی که  کسانی

اید؟  دانسته  حجت  را  یاها ؤر  این  شما   چگونه  پس  ...  نیستند  حجت  اً اساس  هاخواب  و  یاهاؤر
 !« چیست؟ ها آن حجیت   بر  دلیل و

 :  وی پاسخ  و

 عنوانبه ـ  امامت  موضوع  گفت  خواهندن  هرگز  و  گویندنمی  طاهرپاک و    انصار  ،ضیاء   ای
رؤیا    وپذیر است،  امکان  یاها ؤر  با  مصداق  تشخیص  ،بله   .شودمی   ثابت  یاهاؤر  با   ـمفهوم یک  

 است. حجت زمینه  این  در

 :  ضیاء  سخن این گفتۀ  اما

  واقعیت با    مطابق   قطعاً رؤیا    این  آیا   بیند می  رؤیایی  خواب   عالم  در  که  کسی  یعنی »
  و   پیوندندمی  واقعیت  به  گاهی  یا  رود؟نمی  خطا  هب  و  پیوندد می  واقعیت  بههمواره    و  ت،اس

  نتیجه   در  رود.می  خطا  به  گاهی  و  شودمی  واقع  با  مطابق  گاهی  رود؟می  خطا  به  گاهی
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 « .یقینی نه ،هستندظنی  اموری هاخواب  و هایاؤر

همیشه  رؤیا    آیا :  پرسدمی   مرد   این توان گفت.  می   که   است   ی چیزهای  ترین عجیب   از   این
  :دهدمی   پاسخ   و  رود؟می  خطا   به   گاهی   و  شودمی   محقق   گاهی   یا   ؟ افتدمی   اتفاق  یتواقع  در

  نتیجه   در  :گیردمی   نتیجه   پس  .رودمی   خطا   به   گاهی   و  یت استواقع  مطابق   گاهی  رؤیاها 
 !  یقینی نه  هستند ظنی  اموری  هاخواب و ها یاؤر

  صرف   حوزه  در   را   عمرت  از   بسیاری  سالیانتو    که  است  چیزیهمان    این   آیا   :گویممی
  که  را   ارزشی  پر   های سال  چه   و  ؟!است  بزرگی   خسارت  چه   پس   ؟یا هکرد  اشیادگیری 

 ی!ا ه داد هدر  هیچ خاطر به 

خودش    که  ای نتیجه  به  باید کم  دست    ضیاء زیرا    نیست؛  عجیب   ، امخواننده  برادر   بله  
باشد؛   توجه  است  گرفته   پس   !نیست  محمدآل   از  شدهوارد  روایات   با  موافقزیرا    داشته 

 کنند؟ می  تدریسخود  هایحوزه در را  کسانیچه  علم ها آن

گذارد؛ می  کنار  را رؤیا  و شوید می  ها دست یاؤر  ازکامل   طوربه  گیری خود نتیجه  در  ضیاء 
  فرماید می  صادق  امام  که  حالی  در  است،ظنی    طریقیرؤیا    گویدمی  او  کهگونه  آنزیرا  

این    ،دروغگاهی    وراست هستند    گاهی  هاخواب   از  شستندست معنای  به  کلی  طوربه و 
  توحید   در .  ها تکیه کنیم کامل به خواب  طوربه نباید  که    معناست  این   به   فقط  و  نیست،   رؤیاها 

  هاخواب  دربارۀ  ،مفضل  ای»  : ، فرموداست  شده  روایت  صادق  امام  از  عمر  بن  مفضل
  ؛ شودمی  مخلوط   شکاذب  با  شصادق  پس  .شودمی   تدبیر  هاآن  در   امور  چگونه   که  کن  فکر
  باشد  دروغ  شانتمام  اگر  و  ، دبو   خواهند   رپیامب  مردم  تمام  باشد   صادق  رؤیاها  تمام   اگرزیرا  

  گاهی   نتیجه  در   ؛ دن ندار   معناییهیچ    که   بود  د نخواه  تیزیاد   بلکه   ، بود  نخواهد  هاآن  در   سودی 
آن   شوند می  هدایت  مصلحت   آن  به  که  مصلحتی  در   مردم  وهستند    صادقه سوداز    ها 

  بهکامل    طوربه   تا  هستند  دروغ  بیشتر  وشوند؛  می  حذربر   آن  از  کهبار هستند  زیان   یا  ،برندمی
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 1« .نشودتکیه   هاآن

  وجه   سه  بر  رؤیاهادانیم  می  . هاستخواب  تمام  متوجه  امامفرمایش  :  گویممی
  : فرمود  ،است  شده   روایت  صادق   امام  از  ،خلفبی ا   بن  سعد  از   ،عمیر ابی   ابن  از   هستند.

  و   ،شیطان سوی    از  ترساندنی  ، مؤمن   برای   خدا سوی    از  بشارتی  : است  وجه   سه   بر  رویا»
 2«.پریشان هایخواب

  بلکه   ؛ کرد   تکذیب  را   رؤیاها   تمامتوان  ـ نمی متوهم شده است   ضیاء   که گونه  آنـ   بنابراین 
  شهادت   خاص  طوربه   خود  هایحجت  و  اولیا  برای  هاآنطریق    از  خداوند   کهرا    یی رؤیاها

  این   بودندروغ احتمال    مؤمن   است   ممکن چگونه   3. کرد  تکذیب توان  نمی   هرگز   دهدمی
 4؟ کند تصور را  رؤیاها 

 :  گویدمی  ضیاء



ص   1ج  :همچنین الفصول المهمة في اصول االئمة، حر عاملی؛ 44و   43ص  :توحید، مفضل بن عمر جعفی .1
690 .

. 90ص  8ج : کافی، شیخ کلینی .2
کنند؛ و خداوند  میهای خودش را روشن  ن کریم هستند که شهادت خداوند برای حجتآبسیار زیادی در قر آیات    .3

 یا نباشد؟ؤدهد اگر این شهادت از طریق رمن شهادت میؤچگونه برای غیر م
یَن َکَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل    :فرمایدتعالی می حق ذ 

ه    َکَفیَٰ   ُقْل َوَیُقوُل اَل 
الَل  یًدا  ب  ي  َشه  و کسانی )  (43:  )رعدَوَبْیَنُکْم   َبْین 

؛(کافی است خدا میان من و شما گواه باشد  فرستاده نیستی. بگوتو    گویندکه کافر شدند می 
او  زیرا    ؛بودن خدا کافی است میان من و شما، گواه  بگو)  (96  :)اسراء

گاه   همواره به ]حال ؛(بیناست [ بندگانش آ
 باشدگواه  کافی است خدا میان من و شما    بگو)(  52  :)عنکبوت. 

. اند(نهمان زیانکارا اندو آنان که به باطل گرویده و به خدا کفر ورزیده  .داندها و زمین است می آنچه را در آسمان
شود.لیف استاد احمد حطاب منتشر می أیا تؤر دربارۀزودی کتابی خداوند عزوجل بهبه یاری  .4

فارسی آن در سایت رسمی فارسی در    ین کتاب اکنون با عنوان »رؤیاها از نگاه علم و دین« منتشر شده و ترجمۀا*  
. )مترجم( دسترس است
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ظنیات    هااین  که   است  درست  ؛داریم  رؤیاها  حجیت  ایبر   دلیل  سه  ما  گویندمی»
  داده  قرار  حجیت ها آن برای شارع کنیممی  ادعا ما اما  نیستند، حجتاصل  در و هستند
 1بودن بیهوده  [رؤیاها ]  حجیت   عدم   به  قول   : اول  دلیل  داریم.  آن  ایبر   دلیل   سه  واست  

  رؤیاها   و   هاخواب  کسی چه  : گویندمی  چهخصوص  خب در این    . گرداندمی  الزم را    [هاآن]
  ؛ آوردمی  پدید  انسانبرای    را  هاآن  متعال وسبحان  خداوند  ؟آوردمی  پدید   انسانبرای    را

  ها آن  به  اعتماد  و  هاآن  به  احتجاج  و  ندارند  ایفایده  هاخواب پس به این ترتیب اگر بگوییم  
  خداوند   که  معنا  این  به  ؛یماهداد  نسبت  خداوند  به  را  بیهوده  و  عبث  ]فعل[  ،نباشد درست  
مشکل    از  خالصی  برای  نتیجه  در  است.برای ما پدید آورده    ندارد  ایفایده  که  را  چیزی

  ها خواب  هب  اعتماد  و  احتجاج  اینکه  به  شویم  قائل  باید  (بودن  عبثال  محذور)   »بیهودگی«
  ایجاد   ما  برای  را  چیزی  او  اینکه  ورا به خداوند نسبت ندهیم    بیهوده  ]فعل[  تا  استدرست  

  ای بر   برهانی  این  نتیجه  در  .درست نباشد  ما  برای  آن  هباعتماد    یا   آن  از  استفاده  که  کرده
 .« هاستخواب و رؤیاها حجیت

 :  به او پاسخ  و

معروفـ   پس  .هستندطنیات    رؤیاها  اندنگفته   انصار  ازکدام  هیچ  قول  تو    ضیاءـ  به 
 گه.می کنه و دروغمی  ت نگاهچشما

   :گویدمی  ضیاء

  : اولدلیل.    به دو  چه؟  برای  ؛است  باطل  دلیلیها  آن  اول  دلیل  این  :گوییممی  ما»
 .« نداریم قبول مارا   هستند خداوندسوی  از رؤیاها و هاخواب   ۀهماینکه 

   :او پاسخ  و

  فهمیدن  انامک  گوییم می اما ؛ هستند خدا  جانب از رؤیاها و هاخواب تمام گوییم نمی  ما
است؛   ، نه  یا  هستند  خدا   جانب   از  رؤیاها   اینکه   بیان  را   آن  هایراه   بیت اهل   و  فراهم 



العبث.  محذور .1
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  یا   اوصیا   از   یکی  یا  خدا   رسول   وجود   ، صالحه  یای ؤ ر  شناخت  ی هاراهترین  مهم   از   .ندا هکرد
   است. آن در محمدآل  شیعیان از یکی

   :گویدمی  ضیاء

  بشارتی   :استنوع    سه  یاؤر»  :فرمود ،است  آمده محمد  اعظم  پیامبر  از  روایت  در»
چیزی را   و»  دومیاین  «شیطانسوی  از کردنی اندوهگین و»این اولی   «خداوند سوی  از

  : دارند  منبع  سه  هاخواب   و  رؤیاها  یعنی  .« بیندمی  خوابش  درگوید  می  خودش به    انسانکه  
  نفس   است.  نفسانی  خیاالت  سوم  منبعو    ،است  شیطان  دوم  منبع  ،است   خداوند  اول  منبع

  ۀهمپس    .بیند رؤیا می  عالم  در  را  آن  نتیجه  در  گویدمی  سخن  خودش   با  وقتی  انسان
 .« نیست خداوندسوی   از هاخواب 

   :به او پاسخ 

  به خودش  انسان  کههرچیزی    کندمی  گمان  ضیاء  کنید می   مالحظه  که  طور   همان
  مقدار   همین  علم  از  او  ۀبهر   ؟!نیست  خداوندسوی    از  بیندمی  خوابش  در  را   آن  بعدگوید و  می

  دارد   حاجتی  خداونداز    که  کسی»  : فرادهید گوش  کاظم  امام  از   سخنی  به   اکنون  است.
  ،کند  غسل  شب سه پس  ،بفهمد  خداوند جانب  از را  جایگاهش و ببیند را  مااست  خواسته و

  جایگاهش   و  ، شودمی  آمرزیده  ماواسطۀ  به   و   دید  خواهد  را   ما   قطعاً و او    ؛کند   نجوا   ما  ۀواسطبه 
 1.« روایت پایان  تا  ماند...نمی  مخفی او بر

 :  است گفتهتوضیح نوشته،  روایت  این ای بر  مجلسی و

 ماواسطۀ به را متعال خداوند یعنی ،کند نجوا ما ۀواسطبهکه  اماماین فرمایش  و»
خودش   جایگاه  و   ببیند  را  ما تا    شود   متوسل خداوند  به  ما ۀواسطبه  و   ،کند اوو عزم    بخواند 

برای    و  ما  اب  نفسش  در  و  ،بورزد  اهتمام  ما  دیدن  به  یعنی  :است  شده  گفته  و  ؛بداند  ما  نزد  را



. 90ص :االختصاص  .1
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 1.« بیندمی  را هاآن  او پس ؛کندصحبت   ما  محبت و ما  دیدن

 :  گویدمی  ضیاء

  را   هاخواب  خداوند  هاآن  خاطربه  کههم دارند    دیگری  ثمرات  رؤیاها  :گوییممی  ما»
  ؟ هستند  یثمراتچه   هااین  ولی  ؛نیست  صحیح  هاآن به  احتجاج  اگرچهکرده است،    ایجاد

  بشارت   دو  از  یکی  صالح  یایؤر»  :فرمود  که  استآمده    امیرالمؤمنین  از  روایتی  در
  اصالح   هاآن  با  او   حال    کهچیزهایی    بعضی  با  گاهی  که   است   اینرؤیا    ثمرات  از   «است.

 دهد. می  بشارت  انسان  به  ،آینده  در   خداوند  عطایای   از  بعضی با    یا  شود می
  امام   از  روایت  در  دیگرسوی    از  سو.  یک  از  این  افتد.می  اتفاق  مردم  از  بسیاری  برای  این

فرمود  آمده  ـاست  مهمی   روایت   کهـ  صادق   معصیت   حال  در   بندهوقتی  »  :است، 
  خداوند   معصیت  حال  در   بندهوقتی    « بخواهد...  را  او  خیر   خداوند  و  باشد   عزوجل  خداوند
 او  به  رؤیایی  خوابش  در»  افتد؟می  اتفاقی  چه  ،بخواهد  را  او  خیر  خداوند  و  باشد  عزوجل

  « . بردارد متعال خداوند   معصیت از  دست ،رویا آن سبببه و بترساند را او تا  دهدمی نشان
  است   انسان  به   الهی  لطف   باب  از   بیندمی  را   هاآن  انسان  که  ترسناک  هایخواب  از   بعضی

 د.« نبازبدار تا او را از معصیت 

   :به او پاسخ  و

  و  ؛ اوست  دین  با   مرتبطامور    شودمی   داده  بشارت   مؤمن  به  کهچیزهایی    ترینمهم   از
  حجت   شناخت   عدم   و   پروردگارش  معصیت   شودمی   بازداشته  آن  از   مؤمن   که   اموری   ترین مهم 
این  است  خودش   زماندر     وآوردن  اسالم علت  است که    اموی  عاص   بن   سعید   بن   خالد . 

  ،آتش   سویبه   را   او  پدرش  ه بود. دید دیدوی  که    بود  رؤیایی   ( خدا   )رسول   زمانش   امام  شناختن 
  را رؤیا   این  و  آمد خدا  رسول  نزد  پس  کشد.می  بهشت  سوی به  را  او محمدخدا  رسول  و

  همگان  که  هنگامی  که  بود  کسانی  ازو وی    ؛شد  پذیرفته  اسالمش  و  آورد   اسالم  و  کرد  تعریف 
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   داد. یاری  را  امام کردند رها خدا  رسول  وفات  از  بعد را  علی امام

 :  گویدمی  ضیاء

به    که   است  قرآنی   مبارک  آیات  به  تمسک   :نداهکرد   استدالل   آن  به   که  دومی   دلیل»
  : اند اند اشاره کردهدنبال داشتهبه  رؤیاها   و  هاخواب از    بعضیکه    یآثار   و  رؤیاها   حجیت
   ي  َیا ُبَنَي ُدن  َبت  اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتج 

َ
ْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَریَٰ َقاَل َیا أ

َ
ي أ  

ن 
َ
ي اْلَمَنام  أ َریَٰ ف 

َ
ي أ  

ن  إ 
یَن  ر  اب 

َن الَص  ُه م  ْن َشاَء الَل  پس   .کنممی بینم تو را ذبحمی پسرکم! من در خواب :گفت) إ 
اگر  که    ،دهبای انجام  به آن مأمور شدهرا  پدرم آنچه    :با تأمل بنگر رأی تو چیست؟ گفت

َحَد    ،( خدا بخواهد مرا از شکیبایان خواهی یافت
َ
ْیُت أ

َ
ي َرأ  

ن  َبت  إ 
َ
یه  َیا أ ب 

َ
ْذ َقاَل ُیوُسُف ْل  إ 

یَن  د  ْیُتُهْم ل ي َساج 
َ
ْمَس َواْلَقَمَر َرأ   : که یوسف به پدرش گفتآن هنگام را  )  َعَشَر َکْوَکًبا َوالَش 

 قرآن  پس  . (کنندسجده می  یمای پدر، من یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم. دیدم برا
  ]و[   ،حجترؤیا    یعنی  این  و  ؛کردندمی  تکیه  و  اعتمادرؤیا    به  پیامبران  که  سازدمی  روشن
  احمد   امامت  معصوم  یایؤر  طریق  از  ما  گویممی  وقتی  پس  ،است   صحیح  آن  بر  اعتماد

  پس   ،کردند می  اعتماد رؤیا    به  پیامبراناست که    دلیلاین    به  کنیممی  ثابت  را  حسن  بن
 نکنیم؟  اعتماد آن هب ما چگونه

  ، دلیل   این  طرفداران  اینکه  دلیل به  :گوییممی  چه؟  برای  ؛است  باطل  نیز  دلیل  این
  چگونه   . است  الفارقمع  یقیاس   این  و  ،ند اهکرد  قیاس   ها آن  غیر  یایؤر  با  را   پیامبران  یایؤر

گفتاری کوتاه به   در  امیرالمؤمنین  که  طور  همانـ  انبیا  یایؤر  است؟  الفارقمع  قیاس 
  از   پیامبر  بر  دانیممی  ما  است؟  وحی  پیامبران  یایؤر   چگونه  .است  وحیـ  پردازدمی  آن

  خطاب   طریق  از  گاهی  ،هافرشته  طریق  از  گاهی  شده، می  نازل  وحی  متعددی  طرق
  و   ،کندمی  خلقیا در چیز دیگری    ،درختی  دربرای وی    را  کالم  خداوند  گاهی  و  ،مستقیم 

  به   « است  وحی   پیامبران  یای ؤر»  شود،می  نازل  او  بررؤیا    طریق  از   وحی  که   بینیمی  را  او
  : ه استفرمود  که   شده  وارد  محمد  اعظم  پیامبر  از  روایتی  در  که  استدلیل    همین

  ؟ یعنی چه   نبوت  جزءشش  وچهل  «.است  نبوت  جزءشش  وچهل  از  جزئی  صادقه  یایؤر»
  پیامبر  بعثت مدت دانیممی ما «.است  نبوت   جزءشش وچهل  از  جزئی  صادقه  یایؤر»
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  بر رؤیا    طریق  از  ماهشش    مدتبه  وحی  گویندمی  علما  و  مورخین  بود.  سالسه  وبیست
خوب شش    دید.رؤیا می  طریق  از  را  وحی  پیامبر  ماهشش    مدتبه  ...  شد  نازل  پیامبر
  نصف   به  را  آن  وقتی  است.  سال  ۲۳  از   سال  یک  نصف ؟تمام  است!  سال  یک  نصفماه،  
  از جزئی    صادقه  رویای»  جزء.شش  وچهل  از   جزء  یک  شود می  کنید  تقسیم  هاسال
  را   واقعیت  که  است  یقینی  وحی   پیامبران  یایؤرپس    «. است  نبوت  جزءشش  وچهل

   .«کندنمی مشتبه و مشکوک 

   :به او پاسخ 

  رؤیاها   با ما  گویدمی وقتی  ،بندد می  دروغ ما  هب  ضیاء که کنیم می  یادآوری خواننده  به  .۱
 . کنیممی  استدالل عقیده اصل ایبر 

به    ضیاء   و  کنیم، نمی   قیاس   پیامبران  غیر   یای ؤر  با   را   پیامبران  یایؤر  ما  .۲   چالشرا 
 ! کند داللت  است گفته دروغ  به  ضیاء آنچه به  که  بیاورد [ ما از ] کلمه یککه کشیم می

ْمَس   :تعالیفرمایش حق   .۳ َحَد َعَشَر َکْوَکًبا َوالَش 
َ
ْیُت أ

َ
ي َرأ  

ن  َبت  إ 
َ
یه  َیا أ ب 

َ
اَل ُیوُسُف ْل 

َ
ْذ ق إ 

یَن  د  ْیُتُهْم ل ي َساج 
َ
اَل َیا  *   َواْلَقَمَر َرأ

َ
ْخ ق یُدوا َلَك َکْیًدا ُبَنَي  اَل َتْقُصْص ُرْؤَیاَك َعَلیَٰ إ  َك َفَیک  َن    َوت    إ 

ْیَطاَن  ْنَسان   الَش  ْْل  ای پدر، من یازده   :که یوسف به پدرش گفت)آن هنگام را  1ین  ُمب   َعُدو    ل 
،  مپسرکای    :[ گفتیعقوب* ]   کنند سجده می  یمستاره را با خورشید و ماه دیدم. دیدم برا 

نیرنگی می تو  برای  برادرانت حکایت مکن که  برای  را  برای    ؛اندیشندخوابت  زیرا شیطان 
برای  رؤیا    اینکه   ه ب  کندمی  داللت  یعقوب  خدا   پیامبر   سخن  . (آدمی دشمنی آشکار است 

  برای   را   آن  خواست  یوسف  از  چرا   گرنه و   ؛است  حجت  زمینش  در  خداوند  حجت  تشخیص
  یوسف   کهاین  ؛ساختمی  روشن  هاآن  برای   را   حقیقت رؤیا    آنچون    نکند؟  تعریف  برادرانش
 . است پدرش   جانشین

»  اما  زیرا    ؛ هستند   وحی  صالحه  ی رؤیاها  تمام   «؛ است  وحی  پیامبران  رویای اینکه 
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  از  کند.می   صحبت   اشبنده  با   آن  ۀوسیله ب  پروردگار  که  است   سخنی  ،صالحه   یرؤیاها 
  او   نزد   پروردگار   که   است  سخنی   مجرای بر    مؤمن   یای ؤر»  : فرموداست،    شده   روایت  علی
 1«.گویدمی

   : گفتۀ او دربارۀ این روایت اما .۴

  بعثت   مدت   دانیم می  ما.  است  نبوت   جزء شش  وچهل  از  جزئی  صادقه  یایؤر»
 طریق  از ماهشش  مدتبه وحی گویندمی علما و مورخین بود. سالسه وبیست پیامبر

خوب    دید.رؤیا می  طریق  از  را  وحی  پیامبر  ماهشش    مدت به...    شد  نازل  پیامبر  بررؤیا  
  به  را آن وقتی است. سال ۲۳  از سال یک نصف ؟تمام است! سال  یک نصفشش ماه، 

 « .جزءشش  وچهل  از جزء یک  شودمی  کنید تقسیم ها سال نصف

به    مطلب   این  آیا  دادمی   خبر  مابه    کاش  ای با استناد  وصی    سخن   یا  پیامبر  سخن را 
حال باید ببینیم او    ؟فرض کرده است  اوصیا   و  پیامبران مرتبۀ  هم   را   خودش   ضیاء   یا   ؟گفته

  نقل  برایم  پدرش   از  جدم  از   پدرم»  :گویدمی   است چه   شده  وارد  رضا  از   که  روایتی   دربارۀ 
 2.« است نبوت  جزء هفتاد از جزئی  صادقه  یای ؤر ...  :فرمود خدا  رسول  که ه استکرد

 3« .است نبوت جزء  هفتاد  از  جزئییا[ ؤ »]ر :فرموداست،   شده  روایت  پیامبر از

  جزء هفت  وهفتاد   از  جزئی   مؤمن  یایؤر»  : فرمود  ،استروایت شده    خدا   رسول   از  و
 4.«است نبوت 
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  مسلمان   یای ؤر  ، شود  نزدیک  زمان »وقتی آن    : فرمودروایت شده است،    پیامبر  از   و
  یایؤر  و  ؛است  سخن  در  شما   گوترینراست   ، یاؤر  در  شما  ترینراست  و  شود؛نمی   دروغتقریبًا  
 1«.است نبوت ء جزپنج وچهل  از  جزئی مؤمن

   :گویدمی  ضیاء

  یای ؤر  مثل آیا    ،باشندمتناقض    اگر  مردم  یایؤر  .مردم   یایؤر  سراغبرویم    خب،»بسیار  
  رؤیایی   گاهی  مردم  یایؤر  اینکه  برای  چه؟  برای  ،هستندمتناقض    .نه  ؟است  پیامبران
 .« است شیطان یقطر  از و ،شیطانی 

   :پاسخ  و

  اینجا   در   ضیاء  کالم  بنابراین   ؛ی دیگر رؤیاها  نه   است،  صالحه   یای ؤربارۀ  در   ما   سخن
   .چیز دیگر نه ، کند تشویش   دچار را  ذهناست   خواسته تنها  و ، معناستبی

   :گویدمی  ضیاء

  " هزع "   او  به  که  دارد   شیطانی  ابلیس»  : فرمود  ،است  آمده  باقر  امام   از   روایتی  در»
 به   و  آیدمی  مردم  خواب  در  کند،می  پر  را  مغرب  و  مشرق  مابین  شب  هر  شود،می  گفته

است    " هزع"  پریشان  هایخواب   منبعپس    « .بینیمی  پریشان  هایخوابشما    دلیل   همین 
  خاطر به و بینندمی مردم که ییرؤیاها از بسیاری است. (اللههلعن) ابلیس یاران از یکی که
  هنگامی  انسان  روح به شیاطین اتصال طریق از که  هستند یی رؤیاها زنند می  فریاد هاآن
آن  ،گیردمی  شکل  خوابندمی  که برای  و   و  هاصورت   ،انسان  ترساندن  و  دادنآزارها 

است؛ و حتی   شیطان  جانب  از  گاهی  انسان  یایؤر  پس   ؛کشندمی  تصویر  به  را  خیاالتی
امام    .اندشیطانی  ییرؤیاها  مردم  یرؤیاهابیشتر    کنندمی  اشاره  روایات از  روایت  در 
فرمود  صادق است،  شده  ل«؛    :روایت  مفض   حقایق   از   بسیاری  مفضل  توحید »ای 
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  امام   از   .است  کرده  تصریح  هاآن  به  صادق  امام  که   داردخود    در   رادرخشانی    وجودی
  چگونه   که  ایکرده  فکر  هاخواب  در  آیا  ، مفضل  ای»  : فرموداست،    شده  روایت    صادق

  بود   صادق   هاآن  تمام   اگرزیرا    شود،می  مخلوط   کاذب  با  صادق  خواب  ؟ شوندمی  تدبیر
  « .بردندنمی  سودی  هاآن  از  مردم  بود  دروغ  هاآن  تمام  اگر   وشدند،  می  پیامبر  مردم  ۀهم
فایده  باشند  دروغ ها  بواخ  تمام  اگر چه  دارنددیگر   محقق ها  خواب  گاهی  اما»  ؟ای 
  اعتماد   هاآن  هب  مردمتا    ،شوند نمی  محقق  بیشتر  و  ،برندمی سود  هاآن  از   مردم و  شوندمی

از    «.نکنند  روایت  بیان  صادق  امام این  صراحت   ]و   تصدیق  گاهیرؤیا    کند می  به 
  ها آنبه    مردم  اینکه  برای  بیشتر!  ؛شودنمی  محقق  بیشتر   که  حالی  در  ، شودمی  محقق[
  اغلب   بلکهاست،    شیطانی  گاهی رؤیا    کنندمی  تصریح  شریف  روایات   این  .نکنند   اعتماد

  با   مردم  یایؤر  قیاس  چگونه  نتیجه  در   نیست.  صحیح رؤیا    هب  اعتماد پس    .است  طوراین
  این پس    است؟  صحیح   ـ شودمی  هاآن  به  که  است  یوحی   ها آن  یایؤر  کهـ  پیامبران  یایؤر

 .« است باطل  و ساقط نیز  دلیل

   :او پاسخ  و

  از   صادقه  یایؤر  کردنمتمایز   و  مشخص  و  ،است  صادقه  یایؤردربارۀ    ما  سخنروی    .۱
استامکان  کاذبه   یای ؤر زیاده  .ندا هکرد  بیان  را   آن  روش   محمدآل   و   ، پذیر  گویی  پس 

ها  گوییگزافه   این   با او    بلکه  ؛ندارد   ایفایده  ،هاآن   از  بعضی  در   شیطان   شدنداخل   دربارۀ 
  یایؤر ،کشندمی   دست   باطل   یای ؤر  از   که   طور   همان   تا  کند  تحریک   را   مردماست    خواسته
 . را نیز رها کنند صحیح 

  دیگری   حدیث  اما  ؛است  موجود  و  شده  روایت  صادق  امام  ازشده،  گفته   حدیث  بله،    .2
  روایت   پیامبر  از  .پردازدمی   هستند   الزمانآخر  به   متعلق  که  ییرؤیاها   به  که   است  موجود   نیز 

شود؛  نمی  دروغتقریبًا    مؤمن  یای ؤر  ، شود  نزدیک   زمانآن    که  هنگامی»  : فرموداست،    شده
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 1«.استگفتار  در  هاآن  ترین  صادق ، یاؤر  در هاآن ترین  صادق و

  که آید  می   به ندرت پیشخیلی    شود  الزمانآخر وقتی  »  : است  شده   روایت   پیامبر  از  و
 2« است.گفتار  در  هاآن  ترین  صادق رؤیا   در هاآن ترین  صادق  و ؛ باشد دروغ مؤمن  یای ؤر

 :  گویدمی  ضیاء

با آن   که  هاستآن  دلیل  ۀعمد  و  ترینمهم  این  و  ؛سوم  دلیل  سراغرویم  می  »حال 
  پیامبر   سخن  از  است   عبارت  دلیل  این   کنند.می  استدالل  اهخواب   و  رؤیاها  حجیتبرای  
  معتبر   سندهای  با  شیعه  طریق  از  است.  شده  روایت  سنی   و  شیعه  طریق  از  که  اعظم
 شیطان  چراکه  ؛ است  دیده  مراراستی  به  ببیند  خواب  در  مرا  که  کسی»  :است  شده  روایت

 و   است  صحیح  روایت  این  «.آیددرنمی  من  اوصیای  از   یکهیچ  صورتبه  و  من  صورت  به
از آنجا  و ،دارد صراحت است صادقه شیایؤر ببیند خواب در را معصوم که کسی اینکهبه 
  احمدالحسن   با  بیعت   به  را  هاآن  که  نداهکرد  مشاهده را  معصومین مردم  از  بسیاریکه  

رؤیا    این  کهبرای اینشود  می  ی دلیل این   پس   ند،اهدانست  مبارک را  او  با   بیعت   و کرده    دعوت
 . کرد اعتماد باید به آن  واست  بوده حجت

  برای  کرد؛  عمل  آن  بهتوان  نمی  و  ،شود  توقف  باید  نیز  دلیل  این  دربارۀ  :گوییممی  ما
 دیده  مرا   بیند ب   خواب  در   مرا   که  کسی»  روایت  ظاهر  قبول،   گوییم می  ما   کن!  توجه  چه؟
  قبول   «آیددرنمی  من  اوصیای  از  یکهیچ  صورتبه  و  من  صورتبه  شیطان  چراکه  ؛است

  و  صادقه  یایؤر  ببیند   خود   خواب   در  را  معصوم   هرکس  :است  چنین  روایت  ظاهر   است!
  اما   ؛شود  نمایان  معصوم  صورتبه  شیطان  ندارد  امکانچون    ؛ستابوده    واقع  با  مطابق

  ؛ شود بازگردانده   اهلش به آن علم است الزم  بلکه ،عمل کرد روایت ظاهرتوان طبق نمی
 کنیم؟نمی اخذ را آن ظاهر ما  لیو  است  صحیح یروایت که  چه یعنی چگونه؟

  متونی   شمابرابر    در  .«شودنمی  عمل  شظاهر طبق    صحیحی  روایت  هر»   گوییممی  ما



. 386ص  :امالی، شیخ طوسی .1
. 181ص  58ج  :بحاراالنوار .2
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طبق  نمی  که  است  قرآن  از کردظاهر توان  عمل    العرش  علی  الرحمان»مثاًل    !شان 
  « است  دیده  مراراستی  به  ببیند  خواب  در  مرا  که  کسی»   روایت  این  گوییممی  ...ما  «استوی

  نیست. فراهم  آن ظاهر  طبق عمل امکان اما ؛دارد ظاهری و است  صحیحی روایت  بله،
 1. وجدانیدلیل   و ،شرعیدلیل   :دلیل  دو وجود خاطربه چه؟ برای

و    اندشده  روایت  بیتاهل  از   که  متعددی  روایات  از   است   عبارت  شرعی دلیل    اما
 کهاست    شده  روایت  صادق  امام  از  شود.نمی  گرفتهرؤیا    طریق  از  دین  ندنک می  تأکید

  ؟ ای مسئله  چه  در  :کردم  عرض  «گویند؟می  چه  ها ناصبی   این»  :فرمود  اذینهابن  به
  بن  ابی گویندمی ها آن شوم فدایت :کردم عرض «.اذانشان و رکوع و سجود در»  :فرمود
  دین راستی  به  .گفتند  دروغ»  :فرمود  امام  است.  دیده  خواب  عالم  در  را  آن  کعب

 داده   کلی ۀضابط یک  ما به امام «.شود دیده خواب در که است آن از عزیزتر ،خداوند
  یعنی این    ؛«شود  دیده  خواب  عالم   در  که  است  آن  از   عزیزتر  خداوند  دین»  کهاین  ؛است
  نیست.   دین  شناخت  برای راهیرؤیا   و  ،نیست  دین  شناخت  برای راهی  ،خواب  یعنی  چه؟
  گوید می  تو   به  خوانی؟می نماز  طور این  چه  برای   ...  خواندمی معین  کیفیتی  به  را   نماز  یکی

  نیست.   دین  شناخت  برای  راهی رؤیا    !نیست  حجترؤیا    ...  دیدم  طور آنرؤیا    عالم  در
  دین   گویدمی  روایت  پس  ند.اهگرفترؤیا    طریق  از  را  اذان  خودشان  ادعای  طبق  هااین

  برسد   چه  ،است  فرعی   ایمسئله  اذان  و  ؛شود  دیده  خواب  در  که  است  آن  از  عزیزتر  خداوند
  بیت اهل که زمانیآن هم   ،گیردرؤیا می طریق از را امامت  ،عاقل یک چگونه امامت! به
شخصی که با خودش    چگونه پس  ند؟ اهکرد نهیرؤیا    طریق   از  فرعی   شرعی   حکم  اخذ   از

  شرعیای  اشاره  این   ست.نیشدنی    این  بگیرد؟رؤیا    طریق  از  را  امامتتواند  می  انصاف دارد
منظور و    «است  دیده  مراراستی  به  بیند   خواب   در  مرا  که  هرکسی »  ظاهر  کهبه این  است

 .« استبوده  دیگری چیز عشار منظور  بلکه ؛نیستمقصود شارع  



  و  بوده عرفی قطع مقابل وجدانی، قطع .گویند وجدانی قطع را  خالف احتمال  به اعتقاد بدون قطع وجدانی: علم .1
)مترجم( .ندارد راه آن در جهلی گونههیچ   و داشته وجود معلوم به علم  آن، در که قطعی از است عبارت
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   :او پاسخ  و

چنین    ،هم   نادان  افراد  از   بسیاریحتی    بسا   چه و    ؛است  غریب   و  عجیب   ضیاء  سخن
  هاآن  که  کسی  اینکه  و  آیددرنمی   هاآن  صورتبه   شیطان  اینکه   سخنانی را بر زبان نرانند.

  از را    احکام  یا  عقاید   که  نیست  معنا   این   به   ، است  دیده   را   هاآنراستی  به   ببیند  خواب  در   را 
   کند! اعتراض صادق  از شدهوارد  روایت به  و  بیاید خباز  این تا   ،کنیم می اخذ رؤیاها 

  اینکه و    آیددرنمی یانشان  شیع  و  محمدآل   صورت   به   شیطان  اینکه   به   اعتقاد   ان می  پس
  و  عقیده  اینکه  به  اعتقاد  با  ،است  دیده  را   هاآنحقیقتًا    بیند  می  خواب  در  را   هاآن  که  کسی

 . مالزمتی وجود نداردهیچ  ،شودنمی  اخذ رؤیاها  از احکام

 :  چنین باشد اگرحال 

  مرا راستی  به  بیندب  خواب  در  مرا  هرکس»  ظاهر  کهبه این  است  شرعیای  اشاره  این»
 .« استبوده  دیگری چیز عشار منظور  بلکه ؛نیستمنظور و مقصود شارع   «است دیده

  از  غیر   دیگری   چیزچه  ؟ چیزی بوده استچه   ـاو  نظر   طبقـ   « منظور و مقصود دیگر»  ینا 
  بودیم   ندیده   را   هاآن ما    اگر  بله،   آید؟!درمی   ها آن  صورتبه شیطان    بسا   چه   ـخدا   بر   پناه ـ   اینکه

  و   ضیاءاگر    و  ؛ بودبه تصویر کشیده    ما   برای   را   دیگری  چیز  ـخدا   بر   پناه   ـ   شیطان   بسا   چه
  سراپا   ما  ،چیز دیگری دارند   این   از  غیر   ـبندند می  دروغخدا    آیات  و  کلمات  به  کهفکرانش ـ هم

   .اش کنیمبررسی  و  بشنویمتا    هستیم گوش

 :  گویدمی  ضیاء

  تعارض یعنی    ؟ یعنی چه  وجدانیدلیل    است؛  وجدانیدلیل    ،دوم»اما دلیل و شاهد  
  با   رؤیاها  این  چگونه  است.  شده  دیدههمان چیز    دربارۀ  که  دیگری  یای[ؤ]ر  با  رؤیاها  این

  سراغ   بهدر اینجا  هستند؟  تعارض  دراست    همان چیز دیده شده دربارۀکه    دیگریرؤیای  
  مرد   اینپیروان    حسن.   بن  احمد   مسئله   ؛هستیمصدد بیانش  در   ما  که رویم  می  ای مسئله

مبارک    را  او  امامت  که  انددیده  را  معصومین  ،مردم  از  ایعده  کنندمی  ادعا  او  خود  و
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  کسی »   مقتضای  بهرؤیا    این  درست؟  اینجا  تا  کنند.می  دعوت  او  با  بیعت  به  واند  دانسته
  گویند می  هاخود آن  آنچه  طبق   . است  صادقه   یای ؤر  « است  دیده   مراراستی  به  ببیند   مرا   که
  ما  گویندمی  نیز  هاآن  ؛هستند  اطمینانقابل  که  مردم  از  دیگری  گروه  سراغ  یمور می

  بعضی  برای  معصومو حتی    ،ند اهداشت  حذر  بر  او  با  بیعت  از  را  ما  که  یماهدید  را  معصومین
  اینجا   تا  .یافتند  ]...[  را  او  نتیجه  در  ه است وبرداشت  پرده  حسن  بن  احمدواقعیت    از  هاآن  از

  صادقه   «است  دیده  مراراستی  به  ببیند   مرا  که  کسی»   مقتضای   به  نیز رؤیا    این   درست؟
  دیدن   دو  به  قائل  باید   روایت  ظاهر  مقتضای  به  کنیم  اخذ  را  حدیث  ظاهر  اگر  پس  .است

 آن  ۀالزم  و  ،است  یکی  ،شده  دیده  رؤیاها  در  کهزیرا موضوعی    ؛شویم  متقابل  و  متعارض
  متنافی   چیز   دو  به  اعتقاد  به  را   ما  شارع  که  معنا  این  به  ؛است  متنافی  چیز  دو  به  اعتقاد
دلیل و شاهدی    این  ندارد.  امکان  عشار   ازچنین چیزی    صدور حال آنکه    و  ؛خواندفرامی
  برگردانده   شاناهل  به  هاآن   علم  و  ،نیست  شانظاهر  ،روایات   اینمنظور    اینکه  ایبر   است

 .« شود می

   :او پاسخ  و

 ها دروغ  ترین بزرگ راستی »به  : است، فرمود شده  روایت خدا  رسول از  ،هرچیز  از  قبل 
 1«.است ندیده را   آن که حالی در  ، دیده خواب[ ]در را  چیزی  بگوید که است نآ

  است   این  هادروغ  ترینبزرگ   ازراستی  »به   :ه استفرمود  خدا   رسول  2، بحاراالنوار  در  و
  آن که  حالی در است دیده خواب در را  چیزی  ]بگوید[ یا ،شود  خوانده پدرش   غیر به  مرد که
 «.امنگفته  را  آنمن  که دهد ب  نسبت   را  چیزی  من ه ب یا  ، ندیده را 

  روز   بگوید   دروغ   شخواب  دربارۀ   که   کسی»  :است، فرمود   شده  روایتدر بحار    همچنین 
 « .بزند گره را  مو  دو  میان شودمی  مکلف قیامت 



. 161ص  1ج : جمهور احسائیعوالی اللئالی، ابن ابی .1
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استگفت  که  خود  سخناناین    از  ضیاءحال     سید   دربارۀ  که  هستند  کسانی»  ه 
  دنبال   «استبوده    یمانیون  ی رؤیاها   با  مخالف  که  انددیده   ییرؤیاها   احمدالحسن

 ؟است چیزی چه

البته  ـ   وضوح به   ضیاء    بگوید  خواهدمی  ـ ه استکرد  تصریح   خود   کالم   در   را   معنا   این و 
  ساقط   اعتبار  از  کلی  طوربه   نتیجه  در  و  ، بگیرند  قرار  یکدیگر  مقابل  در  رؤیاها  است  ممکن

ـ   ؛ نیستند  حجت   ایمسئله   هیچ  در   رؤیاها   نتیجه   در   شوند. می طبق راه و روشی که در  ولی 
  آن  بیان  برای  را   ایپیچیده راه    بگویدصراحت  به   را   مفهوم  این  اینکه  جایبه ـ  پیش گرفته 

 . ه استشد هادروغ ترینبزرگ  مرتکب  و ه،کرد انتخاب

 را   آن  اوولی    ؟وجود داردرؤیا   حجیت  ایبر  یدلیل  چه  : است  این   حقیقت  در ضیاء  بحث
  وگیرد  می   در پیش  را   کارانهفریب   روشی  سپسو    کند،می  پنهان   اشخواننده   و  ش خودبرای  

 کند. می دوری دیدگاه خود  با شجاعانه   و صریح رویارویی   از ، با این روش

  که   است  این   نیست،  حجت   یا   است  حجت رؤیا    کندمی   ثابت   آنچه   : گویممی  پاسخ   در 
هیچ تناقضی؛   بدون و مصداق( تشخیص   )مثالً  کندمی آشکار را  خود و مدلول معناضرورتًا 

  ؛ باشدنقیض  وضد رؤیا    نیست   ممکن  کندمی  تأکید   دلیل  این   خود   و  ، است  دلیل   همان  این
مشخص    را خود    و مدلول  معنا ضرورتًا  که  خواهد بود    این  معنایبه   صرفاً رؤیا    تناقض زیرا  
   کند.می داللت  آن ه ب دلیل  که است فرضی  خالف این و ،کندنمی 

که    است  چیزی همان    این   و   ،شودمی   خالصه   دلیل   ۀ مناقش  در  ضیاء   اشکال  نتیجه   در
  ش گمان  و  ظن  اما  ؛داد  خواهد  نجاتش  ،او  فرار  این  اینکه  گمان  به  ه است،کرد  فرار   آن  ازوی  

 ! ناکام شد

   :گویدمی  ضیاء

ظاهرًا   «.است  دیده  مراراستی  به  ببیند  مرا  که  کسی»   ؟چیست  عبارت  این  از »منظور  
  اهلش  به آن علم  پس  نیست. آن اخذ  امکان ، وجدانی و شرعی دلیل و شاهد  دو وجود  با
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 .« ماندمی  باقی حجت  ازعاری رؤیا  و ؛شودمی برگردانده

   :او پاسخ  و

که یکی را جعل کرده و دیگری را  ـ   ضیاء یدۀ توهمات و خیاالت  ی زا   هشدار و دلیل    دو   این
نتیجه   به   را او    ـبه دروغ گفته است  افکنده استگیری پوچ و بی چاه چنین    شما   و   ؛ ارزشی 

تواند  می  را   وسیعی  و  ترسناک  ویرانی  چهاو  همانند    افرادی  و  ضیاء  جهل  کنید   تصورتواند  می
در پیش گرفته است    روایات  با  برخورد   در   ضیاءاین رویکردی که    استروشن    د!آور   بار   به

   بالله.   اال ةقو   وال  حول ال ور کاه به باد هوا داده شوند؛ شود روایات همچون پَ می  باعث

   :گویدمی  ضیاء

  « نشده است.  ثابتچیزی که در خود دارد،    ورؤیا    خود  حجیت»   :گویدمی  خویی  سید»
گوارای وجودش    پس  ؛ندارند  حجیتیو    هستند  خیاالت  و  هاگمانفقط    هاخواب   و  رؤیاها

 .« کند می  بنا   است  دیده  خود  خواب  در  که  رؤیایی   بر  امامت  دربارۀرا    اشعقیدهباد کسی که  

   :پاسخ  و

  . است  نکرده  بنا  دیده  خود  خواب  در  که  رؤیایی  بر  امامت  دربارۀرا    اشعقیده  کسیهیچ   .۱
برای    و نیز   است   شده   اقامه  روایت  و  آیه   ها ده   ، زمین  در   خدا   خالفت   و   امامت  ۀ عقید  ایبر 

که  امکان  چگونه  دانمنمی   حقیقتاً   و؛  احمدالحسن  سید  امامت است    فریب   مردم پذیر 
 خورند!؟می  را  شما همچون انیگویدروغ  جاهالن

  دیگری  دروغنیز  این شاید است؟ گفته  کجا در  خویی  سید را  این  ندادی خبر  ما به تو  .۲
ی   ازعالوه به  !باشد تو  های دروغ از    است؟شده  بندگان  بر حجت   ،فقیه   یک  سخنک 

   :گویدمی  ضیاء

فعال   "هزع "   این  و  ؛باشد  شیطان  ۀناحی  از رؤیا    رودمی  احتمال  خصوصبه»   چقدر 
  که   کسی  حاله  با  خوش  پس  کند!می  گذر  مردمبه    غرب  و  شرق  در  شب  هر  .است

 .« کندمی بنا است دیده خواب عالم در که رؤیایی بر  را اش عقیده
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   :او پاسخ  و

  سخنی   ۀمنزلبه   که  رؤیایی  به   شما   پس   .شماست   حقیقت  و  ، شماو آیین    دین   اینپس  
  ، است  شده  روایت  خدا   رسول  از  ندارید.  ایمان  گویدمی  اشبنده  نزد  پروردگار  که  است

 1.«گویدمی مجرای سخنی است که پروردگار نزد اوبر  مؤمن یای ؤر» : فرمود

ْنَیاتعالی  حق  سخن  دربارۀ  خدا   رسول  از  و ي اْلَحَیاة  الُد  آنان را در  )  َلُهُم اْلُبْشَریَٰ ف 
  ای صالحهرؤیای    منظور»   :فرمود روایت شده است،  (زندگی دنیا وآخرت مژده و بشارت است

  آنبا    که  است  سخنی  این  و  ؛ شودمی  دیده   او  برای   یا   بیند می   خودش  برای  مؤمن  که  است
 2«.گویدمی  سخن اشبنده نزد  خواب در  پروردگار 

مقدماتی    ، ضیاء  انسخن  تمام   کهباشد    کرده   حس  وجود  تمام   با   خواننده تا اینجا    بسا  چه   و
های  ساخته   ـگویدمی   ضیاءخود     که  طور   همانـ  رؤیاها  که است بوده    گیرینتیجه   این   برای

  است   شیاطین  دست  به  ملکوت فکرانش،  هم   و  ضیاء تفکرات    طبق  نتیجه   درو    است  «هزع»
   !بریممی  پناه خداوند به بد  گفتار  از  !خدا  دستبه   نه
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 استخاره  دربارۀ  ضیاءهای گفته

   :گویدمی  ضیاء

 بگیرد  استخاره او امامت به اعتقاد و حسن بن احمد با بیعت برایکس هر  گویندمی»
 .« کندتواند آزمایش  می  بخواهد  هرکس و ؛است خوب   اش نتیجه

   :او پاسخ  و

  ایه بیانی  یا  نوشته  به  را   ما  چرا   گوید؟نمی  ما  به   ضیاء  چرا   ایم؟گفتهچنین چیزی    کجا  ما
 است؟  امامت   به   اعتقاد   برای   روشی   استخاره   باشیم   گفته  آن   در  که   کندنمی   راهنمایی 

 است؟ کرده پیدا  رواج شما  میان در   حد این تا   دروغ تجارت آیا !اللهسبحان 

  در   خداوند  حجت   تشخیص  ی برا   است  راهی  ؛یاستؤر   جایگاه همچون    استخاره   جایگاه
  قبالً   اینکه   از   بعد شتربان    صفوان  که   طور   همان   احکام.  و   عقاید برگرفتن    برای نه    زمینش؛ 

  تشخیص   به  استخاره طریق  از  ، ه بود آورد ایمان  محمد آل  از  امامی وجود  به  روایات طریق  از
  هم   ما .  کرد  یید أ ت  را   او  ایماننیز    رضا  امام  و   ،شد   هدایت  رضا  اماممصداق امامت یعنی  

  و   فرستاده   تشخیص   در  ؛است   سودمند  حدود   این   در  استخاره  گوییم می   خودمان  بحث   در
 . مهدی امام وصی

به    طریقی   چه   به  گفتم  یحیی  بن   صفوان  به »  :گفت  ، است  شده   روایت   معاذ  بن   علی  از
  استخاره  و  خواندم   را   خداوند  و  خواندم   نماز  :گفت  ؟کردیپیدا    یقین  رضا  علی  ]امامت[

 1«.پیدا کردم  یقین وی به  و ،کردم

   :گویدمی  ضیاء
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  اصول   از  امامت  و  است...  امامت   کنندمی  ادعا  حسن  بن   احمد  برای  اینان  که»چیزی  
  استخاره   با  امامت  ایبر ها  آن  نیست...  یقینشدن  حاصل  از   ایچاره  پس  است...   دین

  شما   خیر.  یا  شودمی  حاصل  یقین  استخاره  با  آیا  کنیممی  بررسی  پس  کنند.می  استدالل
 .« است استخاره امامت دلیل  و ،است امامتموضوع   گوییدمی

   :او پاسخ  و

  را   خودت و بده نشان ما به  است؟ استخاره  امامت دلیل گفتیم کجاما  کذاب! ضیاء  ای
 !خالص کن  پایان بی  دروغاتهام  از

   :گویدمی ضیاء شود.می  آشکار دجال  ینا   دروغ  چگونهکنید  گوش اکنون و

 شود... می  یقین   موجب  صاحبش  برای  دلیل  سه  با  استخاره  ،بله:  گویندمی»
 ...   دانندنمی  چیزی  آن  از   و  ندارند  توجهی  آن  به  و  گویندنمی  یسخن چنین    هاآن  طبیعتاً 

بگریم    وجهی  هاآن  سخن  برای  اینکه  برای  اما نظر    ش منبع بداند    او  که  صورتی  بهدر 
  فصل وحل  را  آن  علمیدیدگاه    این  با   نیست  ایچاره  ،بداند  را  پاسخ   چگونگی   وچیست  

جزم و   مطلب  این  به   من  و  فهمند، نمی  چیزی  آن  از   ها آن  صورت  این   غیر   در   ...   کنیم 
  : گویند می  گردد؟می  یقین   تحصیل  موجب  استخاره  چگونه  ...  است  ...جالب   دارم  یقین

 .« داریم دلیل سهما 

   :او پاسخ  و

  استخاره   گوییمنمی  ما   ؟!به گوشتان خورده است  یمنطق  چنین   حال   به   تا   آیا   ، عاقالن  ای
  نسبت  ما   به  را   چیزی  و  بنددمی   دروغ  ما به    ضیاء  اما  ،است  امامت(   ۀ)عقید  عقیده   ایبر   دلیلی

   ؟!داندمی « علمی راهکاری » را  خودش  دروغ و ،یما ه نگفتما  که دهدمی

به آن خندیداست که حتی نمی   شری   این   ، قسم  خدا   به    که   طور   همان   یعنی  ... توان 
 «! ...پیمانه نیز نادرست و »جنس نامرغوب،  :گویدمی  المثل ضرب

اب    ضیاء  کهرا    دالیلیحال   آن هم فقط برای دانستن    ؛شنویم می بافته است    هم  به کذ 
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  به   و  ،ایمنگفته  ما  گویدمی  ضیاء   کهرا    آنچه  یتمام  شویممی   یادآور  وسخنانش و نه بیشتر؛  
  این   با خود  او    او  که   طور  همان   ، دانیم نمی  آنچیزی از    اصالً و حتی    ؛کنیم نمی  توجهی   آن

 :  است  کرده اعتراف آن بهاش گفته

  چیزی   آن  از   و  ندارند  توجهی  آن  به  و  گویند نمی  یسخن چنین    ها آن  طبیعتاً »
 « .دانند نمی

   :گویدمی  ضیاء

  کرده   روایت  معاذ   بن  علی  از  غیبت  کتاب  در  طوسی  شیخ  که  است  روایتی  :اول  دلیل»
  یحیی   بن  صفوان کیست؟  یحیی   بن  صفوان  این  ؛گفتم  یحیی   بن  صفوان  به  : گفتاست.  

  گویند می  .اندگفته  سخن  او  دربارۀ  رجال  علمای  و  ،است   رضا  امام  شاگردان  از  یکی
  ...بودحدیث    در  هاآنن  تریموثق  و  بود  زمانش  اهل  عابدترین    است،طمئن  مبسیار ثقه و  

  امام   شاگردانبارزترین    از  و  بیتاهل  ۀمدرس  علمای  از  عالمی  یحیی  بن  صفوان
  ]امامت[  هب چیزیچه با  :گفتم  یحیی بن صفوان به  گویدمی معاذ  بن  علی بود... رضا
  چیزی چه  با  کردی؟  یقین  رضا  امام  امامت  به  چیزیچه  با  یعنی  کردی؟...   یقین  علی

  او   به  و  کردم  استخاره  و   کردم  دعا  و  خواندم   نماز  رکعت  دو  : گفت  کردی؟   یقین  علی  هب
 بن  صفوان  اینکه  بر  کندمی  داللت  کند؟ می  داللت  چیزی چهبه    روایت   این   . کردم  یقین

  امام   امامت ـ استبوده    بیتاهل  ۀمدرس  شاگردانترین  برجسته  از  یکی  که  حالی   درـ  یحیی
  حجتی   ،استخاره  که  معناستآن    به  این   واست،    کرده  ثابت  استخاره  طریق  از  را  رضا

  بهپاسخی    چه  کرد...  گذاریپایه  آن  اساس   بر  را  اعتقاد  و  یقین  توانمی  که  است  شرعی
 « بدهیم؟ استدالل این بهپاسخی  چه  بدهیم؟ مسئله این

   :او پاسخ  و

صمی   که   او  سخن  ؛ نیستدرست    کرد  ثابت   استخاره   با   را   رضا   امامتوان  فگوید 
شده    او  نزد   امامت  ۀعقیدزیرا    است؛   کرده   مشخص  را   مصداق  فقط   او  بلکه  ؛بودثابت 

کسی چه   امام  کند  تعییناو    بود  الزم  واقفیه( بدنهاد    )فقهای   زمان  آن  در  قهافُ   ۀفتن  سبببه  اما
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 کرد. حاصل  یقین  استخاره با نتیجه  در  و  ؛کند  مشخص را  اوشخصیت   یعنی ؟است

   کنیم.می  استدالل استخاره به  معنا این با فقط  ما

   گوید:ء می ضیا

 : کنیممی  مطرح  را نکته سه اینجا»در 

 از  دیگری  کسهیچ  ،غیبت   کتاب  در  طوسی  شیخ  از  غیر  را  روایت  این  :اول  ۀنکت
یعنی    ... برای رد کردنش نقل کرده است  را   آن  طوسی شیخ   و  است،  نکرده  نقل   ما   علمای

ه  نوشتدلیلی    چه به  را  غیبت  کتاباین   طوسی  شیخ  ؟ رد کردنش نقل کرده است  برایچه  
  جمله   از  و  است...بوده    غایب  که  حالی  در  مهدی  امام  امامت  اثبات  برای  ؟است

آن  طوسی   شیخ   که  ادعاهایی    امام   بودند[   ]قائل  که  بود   واقفیه  ادعایپرداخت  می  به 
 هبو ردیه  خپاس طوسی شیخ پس است... امامان آخرین   او و ،است   کاظم امام ،غایب

  که   کرد  انتخاب  را  کتابی  اودلیل    همین  به  و  ...دار شددهه ع  خود  غیبت  کتاب  در  را  هاآن
  احمد   بن  علی  بن   محمد   آن  مولف   کیست؟  آن  لفؤ م  ...   بود 1« واقفیه  یاری  در»  آن  اسم

  های با کت  در  او  از   اثریهیچ    ؟ بوده است  کسی چه  لفؤ م  این  طبیعتاً   است.   موسوی  علوی
  شود. نمیدانسته    چیزی  او  دربارۀ  که  مجهول  شخصیتی  ...  نیستها  حالشرح  و  رجال
  ها آن  به   کهرا    روایاتی   از  ایمجموعه  «واقفیه  یاری  در»  مرد  این   کتاب   از   طوسی   شیخ 

  بن  علی  از  را  آن  که  است  روایتی  ،روایات  این   از  یکی  ... است    کرده  نقل  شود می  احتجاج
  کردی؟ حاصل   یقین علیبه  چیزیچه  با  :گفتم  یحیی  بن صفوان به  ... کردیم نقل  معاذ
  مهدویت  مدعیان اگر کهنویسد  می آن ایبر توضیحی   روایت این  ذکر از بعد طوسی شیخ

  چه؟   برای  ...   کردندنمی  اصرار  آن  هب  و  جستندنمی   تمسک  آن  به  کردندمی  توجه  آن  با
  را   شیخ  عبارت  مضمون و من  است ـ  گفته  ،کرده  ذکر  را  روایت  اینکه  از  بعد  طوسی  شیخ

  که   اتهام  این   با  است،   شده  یحیی   بن   صفوان  از  بدگویی  ۀاراد  فقط  روایت   این   ازـ  گویممی
از   گرنهو  :گویدمی  سپس است...بوده  دلیل بدون ایکنندهیقین و کور ایکنندهتبعیت او
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  در   اینکهشود، مگر  می  پذیرفته  استخاره  به  احتجاجای علمی،  مسئله  دربارۀکدام شخص  
  طوسی   شیخ یعنی    ...   باشد   شده  ساقط  او  از  تکلیف  که  باشد   حدی  در   غفلت  و   خرد  سستی 

 و  خرد  سستی از سطحی به کندمی استناد استخاره به  امامت اثبات در که  کسی گویدمی
  که   مهدویت  مدعیان  ای  شما  پس  ...  شودمی  شمرده  دیوانگان  ۀزمر   در  که  رسیده  غفلت

  شیخ توضیح    به  اگر  جوییدمی  تمسک  کندمی  نقل  را  آن  طوسی  شیخ  که  یروایت   این  به
 عقلی کم  و  دیوانگی  به  را  شما  طوسی  شیخ  یددیدمی  کردیدمی  توجه  روایت  ایبر   طوسی

  علمای   ازکدام  هیچ  که  است  اینکته  اولین  عنوانبه  روایت  این  پس  ...  است  کرده  متهم
  نقل کردنش    رد  برای   را  آن  هم  طوسی  شیخ  و  ،نکرده  ذکر  را  آن  طوسی  شیخ   از   غیر   ما

   نکتۀ اول.« این ... است کرده

   :او پاسخ  و

 :  به صورت زیر است روایت  متن

  از   :گفتم  یحیی  بن  صفوان  به  :است، گفت  کرده  روایت  معاذ  بن  علی  و  :گفت  61»
  کردم   استخاره  ایشبر   و  خواندم  را  خدا  و  خواندم  نماز  گفت  کردی؟  یقین  علی  هب  طریقی  چه

 1.« کردم یقین او هب و

 :  شودمی نیز تقدیم شما طوسی  شیختوضیح 

  صحیح   اگر  و  نیست؛  تقلید   سبببه  مردی  به  نسبت  بدگوییدر این ماجرا بیش از  »
  این   که  مردی  منزلتزیرا شأن و    ؛نیست]علیه وی[    دیگران  برای  حجتی  آن  در  باشد، 
  ست. هااین  از  بیش  ش،دین  و  زهد  و  فضلمنزلت و    و   شأنجهت  به  ،شده  ذکر  او  ازماجرا  

 استخاره!  با   :گویدمی  علمی  ایمسئله  دربارۀ  ـ خودش با    مخالف  بهـبپذیریم او    چگونه  پس
  قائل   کندمی  خارج  تکلیف  ۀدایر   از  را  او  که  غفلتی  و  بالهت   او  دربارۀ  اینکه  مگر  ،بارخدایا
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 1.« شودمی ساقط او قول برای معارضه  نتیجه درو  شویم،

  فقط   و   ،نکردهوارد    ی اشکال  صفوان  استخاره  روایت  اصل  هب  طوسی  شیخ   استروشن    .۱
  آشکار   ضیاء   سخن   بودندروغ   ترتیب   این   به   .است  کردهوارد    اشکال  واقفیه   بدگویی   هب

 برای رد کردنش نقل کرده است.« را  آن طوسی  شیخ  و  »: ه استگفت که شودمی

  ایمسئله   در   او  اندکرده   گمان   که   است  کسانی   متوجه  غفلت   و   یخردکم   توصیف   .۲
در حالی که این کاری است    ؛است  کرده  استناد  استخاره  هب   امامت(  یعقیده در اینجا  )  علمی

  اوصاف   طوسی  شیخ   که  استدلیل    همین به    صفوان.  نه   و   دهیم می  ش انجام  ما   نه   که
 صفوان   شود   دانسته   تا   است   آورده   صفوانستایش    و مدح    از   بعد  را   «غفلت  و  خردیکم»

  استناد   استخاره   ه ب  اعتقادی   امری  در   او  ندارد   امکان  نتیجه   در   ؛نیست  ی صفاتچنین    مستحق
 . باشد کرده

  به خودت    تو کند، و  ای متهم نمی شیخ طوسی ما را به آنچه تو گفته   ،ضیاء  ایپس    .۳
   . سزاوارتریاتهام  این

   :گویدمی  ضیاء

  کرده   روایت  معاذ  بن  علی   ،است   شده  روایت  معاذ  بن  علی  از   روایت   این  :دوم  ۀنکت»
  علمای و    رجال  علمای  از  بیاییم  ...  است  جالب   ...  گفتم  یحیی  بن  صفوان  بهاست  
 از  نه   و  شیعه  از  نه شرح حال،    و  رجال  علمای  از  کیست؟  معاذ  بن  علی  بپرسیمحال  شرح
  ...   بدی  به  نه  و  خوبی   به  نه  ،باشد   کرده  ذکر  را  معاذ  بن   علی  که  یابیمنمی  را  کسی  ،سنی 

  او   آیا  و  کیست؟  دانیمنمیو    است  مجهول  شخصیتی  معاذ  بن  علی  یعنی  چه؟  یعنی  این
 تمام   است؟بوده    خیالی  شخصیتی  تنها  یا  ،داشته  خارجی   وجود  و  بوده  موجود  حقیقتاً 

  معلوم   و  است   مجهول  ش هویت  که  شخصیتی  روایت   به   چگونه  پس  ...   نیست  معلوم   ها این
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   .«دوم ۀنکت این شود؟ اعتماد استبوده   کسیچه  نیست

   :او پاسخ  و

  از   قبل   اما  ؛ (مورد ادعا   رجال  علم یعنی از  )  گیردمی   کمک  ناتوان  عصای  از   ضیاء   اینجا 
  ثابت  ما   برای   را این علم    به   عمل   شرعی نظر    از   است  الزم   ابتدا   در   کند   استناد   آن  به   اینکه

به  خباز   برخالف ـ   طوسی   شیخ   که  کندمی   کفایت   همین   روایت  این  دربارۀ  اما 1؛ کند   آن ـ 
   کرد.نمیآن مضایقه  از    طوسی  شیخوجهی داشت    خباز  اعتراض  اگر  و  ،است  نکرده  اعتراض

 :  گویدمی  ضیاء

  برای   ...  نه  گوییم می  است؟درست    روایتاین    به  احتجاج   آیاخود  روایت!    : سوم  ۀنکت»
  کند می  حکایت  معصومین  اصحاب  از  یکی  از  راانجام کاری    ،روایتاین    اینکه  برای  چه؟

 ایدرجه  هر  به  معصومین  اصحاب  ازکدام  هر   و  ؛نیست  معصومعملکرد    حکایتدر مقام    و
پس    نیستند.   معصوم  و  ،اشتباه   و  خطا   از   مصون هم که رسیده باشند    معرفت   و  علم  از

  بیت اهل  ۀمدرس  علمای  از  فرد  این شاید بگویی    ...عملکرد آنان احتجاج کرد  به توان  نمی
  مانده   پنهان  اودید    ازنکته    این  چگونه  پس  است،بوده    رضا  امام  بزرگ  شاگردان  از  و

  نقل   یحیی   بن  صفوان  زمانی  چه  را  روایت  این  فرض،این    باحتی    : گوییممی  ؟است
 ؟ ه استشد رضا امام شاگرد زمانی چه اوو  ...رضا  امام امامت ابتدای در ؟کندمی
  علمی جایگاه    ،مرحله  آن  در  شاید  پس  شد.  قدرعالی  شاگردی  رضا  امام  امامت  از  بعد

  القدری بوده چگونه عالم جلیل  وپس با این توجیه که ا  . ..  است   نداشتهمنزلت خاصی    و
توان به چگونگی عملکردش احتجاج کرد، در حالی که ثابت نشده او در آن مرحله از می

  کرده   امضا  و  اقرار  را  آن  معصوم   گویید ن  و  نیاییدچنین جایگاهی برخوردار بوده است؟ و  
از   معصوم  اینکه  ایبر   شاهدی  و  ؛شودنمیدیده    روایتاین    درچنین چیزی    چراکه  ؛است

  موجود   ـباشدبوده    ایشر ب  یاقرار   و  امضا  که  یطور بهـباشد    کرده  پیدا  اطالع  صفوان  کار
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   .«نیست

   :او پاسخ  و

  بود.   کاظم  امام  اصحاب  از  اوزیرا    ؛بود   و دانمشند  عالم  رضا  امامت  از  قبل  صفوان
 :  است گفته  نجاشی

ثقه است.    کوفی،  سابری  بیاع  بجلی   ابومحمد  یحیی  بن  صفوان»    بزرگان   ازبسیار 
از    رضا  نزد  او   .است  کرده  روایت  رضا  از  خودش   و  اباعبدالله  از  پدرش   .است

 برده  نام  موسی  ابوالحسن  اصحاب  ۀزمر   در  را  او  کشی  .بود برخوردار    شریف   منزلتی
  از در حال حاضر    که  است  نوشته  کتاباو سی    اندگفته  ما  اصحاب  که  طورآن   و  ...  است

  کتاب  نکاح، کتاب  زکات،  کتاب حج،  کتاب  روزه، کتاب صالة، کتاب  وضو، کتاب :هاآن
  کتاب   تدبیر،   و  عتیق  کتاب  بیع،  و  )شری(  شراء  کتاب  وصایا،  کتاب  فرائض،  کتاب  طالق،
 1شده است.«  شناخته النوادر، بشارات

به ما خبر داده و گفته    طوسی   شیخ   کهگونه  آن  ،دارد  کاظم   امام   از  روایاتی   و   مسائل  او
 :  است

و   سامری،   بیاع   به  ملقب  ابومحمد،  اش کنیه  بجیله،  موالی  از   یحیی،  بن  صفوان»
  مسائل   دارای  و  ...  بود  هاآن  عابدترین    و  ،حدیث  اصحاب  نزد  خودش   زمان  اهل  ترین  موثق

 2.« است ابوالحسن از  روایاتی و

به   شکبی   تقلید، به او دادننسبت  و  صفوانزدن به هطعن  برای  واقفیه  تالش  :مگویمی
  که   بودبرایش    سنگینی  وزنه   رضا  امام  به  او  ایماناینکه    و  ؛ داردرفیع او داللت    جایگاه
  چنین  در ای  چنین وزنه این  منشاء سر  کنممی  تأکید   و  ؛ دهند  جلوه  کوچک   را   آن  کردند   تالش 
  حتی   صفوان  نتیجه   در  ؛ بوده است  مردم   میان   در   علم  به  فرد  این بودن  شهره  علمی،   مسائل
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  عالم   شک  بدون  پس  .ه استبودشهره    علمبه    مردم  میان  در  رضا  امام  به  ایمانش  از  قبل
  تشخیص   برای   نداشت کار    این   مشروعیت   به   علم   اگر   صفوان،  مثل  مقامیو دانشمند واال

   .جستنمی  تمسک   استخاره به امام

   :گویدمی  ضیاء

  از   را  ما  شد  گفتهایشان    به  وقتی  :است  امیرالمؤمنینفرمایش    این  دوم  دلیل»
از    ده...ب  خبر  تانمهدی   سخن   مهدی  امام  دربارۀ  امیرالمؤمنین  هاروز یکی 

پاسخی به او   امام  ...خبر بده    تانمهدی از  مابه  گفت  شخصی به ایشان که   ،فتگ می
 رحم صله  و  شما  ترینعالم  و  شما  عابدتریناو  »  :فرمود  آوریم... می  را   شاهد  محل   ما  که  داد

  پس   کن،   جمع  را   امت تمام    و  ، دهب  قرار  اندوه  پایان   را  او  بعثت   خدایا  شماست،  ترینکننده
  و ؛از او برنگرد یافتی  توفیق او بهاگر   و کن  ]او[  قصدخیری برای تو خواست   داوند خ اگر  

  امام فرمایش    این  روایت،  این  از  شاهدمحل    «.نکن  عبور  او  از  شدی  هدایت  او  بهوقتی  
وقتی    یعنی   چه؟  یعنی  «...  قصد ]او[ کنداوند خیری برای تو خواست  خاگر  پس  »  است
  از   بعد  تو  برای  خداوند  و  رسیدی  او  زمان   و  او  ظهور  به  و  کرد   ظهور   مهدی  امام

  روی وی    از  و  شو  معتقد  او  امامت   به  و  کن  قصد  او  سویبه  ،برگزید  را    امام  ،استخاره
  از یکی    عنوانبه  را   استخاره  امیرالمؤمنین  اینکه  بر  کند می  داللت   این  و  ...  گردانم

  ؟ دهیممی پاسخ چگونه واهی استدالل این  به   ند.ه استدانست معتبر  امامت   ثبوت   هایراه
 :  دهیممی  پاسخ دو استدالل این به

  بن   عبدالله  هاآن   از  یکی  و  ؛دارد  وجود  مجهول  تعدادی  روایت  این  سند  در  :اولپاسخ  
 1.« ههههههههه ؟کیست   قعنب  بن سلمه بن  عبدالله این است... قعنب بن ةسلم

   :او پاسخ  و

۱.    حتمًا    باید  .نیست  نیز  مردان  سزاوار ـ است  حرام  اینکه  از  گذشتهـ   دروغ:  بگویم  بایدآیا
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  به   را   او  کسی  وقتی   ـ شماردمی  سبک   را   دروغ  کهـ   ضیاء این    کنم نمی  فکر   بگویم؟   را   این
َکاَل  َبْل َراَن  بنشیند!  اشپیشانی   برشرم    عرق  یا  ،بدهد  اهمیتی  کند  توصیف  گوییدروغ

ُبوَن  َیْکس  َکاُنوا  َما  ْم  ه  ُلوب 
ُ
ق می   نیست؛ چنین  هرگز  ) 1َعَلیَٰ  مرتکب  آنچه  بر  بلکه  شدند 

 (. است نشاندههایشان زنگار دل

  ؛ شودمی   اخذ  استخاره   با   عقیده   گوییم نمی   و   نگفتیم   ما  گوید... می   دروغیکسره    ضیاء 
   ! دگردانَ  زشت را  گویاندروغ  و دروغ روی  خداوند

  اگر   و   ؛دهید   ارائه  قاطعباید پاسخی    شماحال    کیست؟  قعنب  بن   ةسلم   بن   عبدالله  اما  .۲
  محمد آل   احادیث   کردنساقط  برای   چگونه نداشته باشد پس    ی قاطعپاسخ    شما   رجال   علم 

   کنید؟ می  تکیه  آن به

   :گویدمی  ضیاء

به    یا   ، است  صحیح  روایتاین    کنیم  قبول  و   بیاییم  کوتاه  اگر  :دوم»   بررسی نیازی 
...    ...نباشد  روایت  سندی خب  نظر    روایت  این  آیابسیار    با   امامتکه  اینبه    ،ی داللتاز 

 « ؟کندمی  داللت شودمی ثابت استخاره

   :پاسخ  و

این روایت استدالل به  ـ کند نمی می  کسی که    به دروغ   ضیاء به آن صورتی که  خواهد 
 ـ امامت را با استخاره اثبات کند. گویدمی

   : گویدمی ضیاء  و

برایت  »  «فاعزم  لک  الله  خار   فاذا»  گوید؟می  هچ  روایت »این   خیری  وقتی خداوند 
  به   وقتی  ؟هچ  یعنی«  فاعزم  لک  الله  خار  فاذا»  عبارتحال    ...  «خواست پس عزم کن

  الله   خار»  عبارت  بینی می  ، کنیمی  مراجعه  عرب  کاربردهای  و  عربی  لغتهای  کتاب
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  ما   و  دهد،  خیر  او  به  خداوندتا    شودمی  استفاده  دیگران  برای  خیر  دعای  مقام  در  «لک
  « لک  الله   خار»  ... بریممی  به کار  « لک  الله  خار »  صورت  به  را  دیگری  برای   خیر   دعای
  قین   بن  زهیر  است،  چنیناین  نیز  کاربردها  در  ...  دهد  خیر  تو  به  خداوند  یعنی  چه؟  یعنی

 اوبا    دیلم  همسرش وقتی    سیدالشهدا  یاری  برایخروج    هنگام  (علیه  تعالی  الله  رضوان)
  « کن   یاد  حسین  جد  نزد  قیامت  روز  مرا  و  ؛لک  الله  خار»  گفت؟  چه  او  بهکرد  می  وداع

  برخورد   اسدبنی  ۀقبیل  از  نفر  دو  به  که  هنگامی  کوفه  به  خود  راه  در  حسین  ...امام
  جز   و  دهندمی  خبر را  (علیه  تعالی  الله  رضوان)  عقیل بن  مسلم  شدنکشته  او  به  و  کندمی

  الله   خار»  گفتند؟   چه  او  به  ...  بینندنمی   او  در  دیگری  چیزرساندن این راه،  پایانبه  بر  اصرار
  این   پس  دهد.  خیر  تو  به  ایکرده  انتخاب  را  آن  که  راهی  درد  خداون   یعنی  چه؟  یعنی  ،«لک

  . «دیگری  به  خداوند  دادن  خیر   برای  دعا»  :از  است  عبارت  «لک  الله  خار»  عبارت
 دربارۀ   تو  چه؟   یعنی  ،« فاعزم  لک   الله  خار   فاذا»   د؟فرمای می  چه   روایت  در  امیرالمؤمنین

  خیر   تو  به  خداوند  یعنی  ،«لک  الله  خار  اذا»  گویممی  تو  به  من  پس  پرسی؟می  مهدی
 و فاعزم لک الله خار اذا» پس دهد؛ شرافت تو به الزمان و العصرصاحب دیدنبا  و ،دهد 

  زمان  در که هنگامی تو یعنی ،«الیه هدیت اذا عنه تجوزن ال  و له وقفت اذا عنه تنثنی ال
 و   کن  او  قصد  بلکه  مکن،  گذر  او  از  و  مکن  اعراض  او   از  ،شدیشرفیاب    او  دیدن  به  و  او
  چه   امامت ۀقضی  در  استخاره مسئلۀ به  روایت  این حال  ...   بزن چنگ   او یاری و امامت  به

 .« نیست   صحیح  آن   به  استدالل  و  ندارد  استخاره  مسئلۀ  به  ربطی  روایت  این  دارد؟ارتباطی  

   :او پاسخ  و

  ماکند  می   کاری ادعافریب با    و  دروغ  به  ضیاءبه آن صورتی که    ،کنممی  تکرارباز هم    .۱
  حجت   تشخیص  برای  دلیلیفقط    را   آن  ما  بلکه  ؛کنیمنمی   استدالل  استخاره  اب   ،امامتبرای  

مثل  ا   جایگاه  و   ، دانیممی   زمینش  در  خداوند درست    از  پروردگار .  یاستؤر  جایگاهستخاره 
  . کندمی  هدایتش   حق   به   و  راهنمایی   را   او  یعنی   ، گویدمی  سخن   اش بنده  با   استخارهطریق  

تا    کندمی   استفاده  هایشپردازی دروغ  وکاری  فریب   از   فقط  و   ندارد  چیزی برای گفتن   ضیاء 
   . به هم ببافد ندارد  امامت ۀ قضی  به ارتباطیهیچ  ش مفاد کهای را قضیه 
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  دربارۀراند هیچ معنا و مفهومی برایش ندارد؛ می  به زبان  ضیاء  که  بسیار سخنان این  .۲
  ، ندارد وجود  اختالفیهیچ    کندمی   مشخص  «لک  الله  خار»  عبارت  برای  اواین معنایی که  

  خیر   به   را   هاآن  و بخشد  می   خیز  بندگانش   به  آنطریق    از  خداوند  که  است   راهی  استخاره   و
   . شناساندمی هاآن به را   مهدی امامشخصیت  یعنی  ؛کندمی  هدایت

   : گویدمی ضیاء  و

برای  می  ما  :گویندمی  م: سو  دلیل» طریق    ازه  استخار   با   امامت  اثباتتوانیم 
  مثل  ؛کنیممی استدالل  دارد داللت استخاره محبوبیت  هب که عموماتی بهجستن تمسک

  خیر   اینکه  مگرکند    خیر  طلب  خداوند  ازنیست که    یمؤمن » :صادق  اماماین فرمایش  
  خدا   ازوقتی  »  : فرمود  ،است   آمده  باقر  امام  از  روایتی   در  و   ...«خوردمی  رقم  شبرای

  ها آن  امثال  و  روایات  این  ...  «شود   واقعسو    کدام  بهاز اینکه    ندارم   باکی  کنممی  خیر   طلب
  استخاره   متعال   خداوند  ازوقتی    انسان  و  ندبسیار   کنندمی  داللت  استخاره  محبوبیت به    که
  انتخاب   شبرای  را  خیر  و  دهدنمی  فریب  را  او  خداوند  قطعاً کند(  می  )طلب خیر  کندمی
  شک   چه  برای  گوییم می  و  جوییممی  تمسک  روایات  این  به  ما  :گوییممی  ما  ...  کندمی

  و   جوییم  تمسک  روایات  این  به  توانیممی  ما   پس  خیر؟  یا   است  امام  شخص  این  داریم
  خیر   او  برای  متعال  خداوند  و  کند  خیر  طلب  خداوند  ازتواند  می  کنندهشک  شخص  بگوییم

  از   امامی   ،شخص  این  اینکه  ایبر   است   دلیلیاستخاره    نتیجه  در  و  ؛کندمی  انتخاب  را
 .« استبوده   متعالوسبحان خداوندسوی 

   :او پاسخ  و

به می  داللت  گویدمی   سخن  هاآن  از   ضیاء  که   عموماتیاین     راه   استخاره،   اینکه  کنند 
  با   ندارد  امکان  و  ،است  عزوجل  خداوند   جانب  از  حقیقت  شناخت   برای   معتبری   شرعی

  اگر  خیر!   یا   است   امام  (ضیاء   )مثالً فالنی  آن   یا فالنی    این  که   کرد  استدالل   بتوان استخاره
   ندارد.   اعتباریداشته باشد اصاًل  مخالفت نص   با  استخاره

   :گویدمی  ضیاء
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 چه؟   برای  ...   نیست   صحیحنیز    عمومات   این  به  تمسک  گوییممی  ما»
 :  داشت توجهها آن به باید  که هستنکته   دو اینجا در موماتع این دربارۀ اینکه برای

  از   بسیاری  شدن ساقط  تمسک بجوییم،  عموماتاینکه ما بتوانیم به این    ۀالزم  :اول
  کامل   طوربه  فقه  ابواب  اسقاط  به  منجرو حتی    است،  فقهیقوانین    و  ها گذاریقانون

کاری    هر  در  شویم قائل  و  بجوییم  تمسک  عمومات  این  به  وقتی  ...  ناآلیعنی    ...  شودمی
  ش برای  را  واقعیت  و  گزیندبرمی   او  برای  را  خیر  خداوند بگیرد  استخاره  خداوند  از  انسان  اگر

و  شدن واقعیت در قضاوتبرای روشن  بله،بسیار خب،    ،کند می  مشخص ها و محاکم 
نات برای شما قضاوتها و خصومتنزاع   و شود  می  ها فقط با توجه به شواهد روشن و بی 

  ها این  ...شود  می  خواسته  دیگری  چیز  نیاورد   دلیل  اگر  والزم است هرکس دلیلش را بیاورد  
  زمین   اینمثاًل    هک بیاید تسبیحی به دست بگیرد و استخاره کند    قاضیخب    ؟برای چیست

 آن و آیدمی خوب استفالنی  برای کهبرای این استخارهخب  فالنی؟ یا است فالنیمال  
 !« کندمی پیدا  فیصله  موضوع و دهدمی آقاآن  به را

   :او پاسخ  و

  دانستممی   اگر  و   ؛است  مردم  ریش   به  خندیدن  و  هاعقل شمردن  و سبک   توهین   این
ی که در پیش  زشت  روش  و  راه   این   از   است   الزم  گفتممی  او  به   حتماً   بکشد  خجالت   ضیاءشاید  
 بکشد!  خجالت  گرفته

  آن   به  قائل   کسهیچ   کهروشی    ؛کشدمی   تصویر   به  استخارهرا برای    ینادرست  روش  ضیاء 
  ضیاء   که   چیزی   این   در   آن  ۀ استفاد  و   نیست؛   خدا   شرع   برای   جایگزینی   استخاره زیرا    نیست؛ 

   نیست. آورد می زبانبه    نادانی  با

   : گویدمی ضیاء  و

  روایت   این  از  بعد  هم  آن  ؟شود  قضاوت  ادله  بر اساس فقط    شما  میان  باید  چرا»خب  
  برای   را  خیر  خداوند  اینکه  مگرکند    خیر  طلب  خدا  ازنیست که    یمؤمن   ۀبند  گویدمی  که
...می  الزمرا    قضاوت  باب  شدنبستهزیرا    ؟کند  انتخاب  او   ساقط   هااین  تمام  گرداند 
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   .نیست   هاآن به نیازی و دن شومی

چنین    وحیدچنین گفت،    سیستانی  ؟شودمی  چه  قضیه  این  :تقلید  باب  سراغ  یموبر 
  چنین گفت،   خمینی  وچنین گفت،    ی یخوچنین گفت،    روحانیچنین گفت،    حکیم گفت،  

  گفته  یی خو چون  دهم انجام شکل این به را عملم باید منو   ؟این همه سخنان برای چه
  است   گفته سیستانیچون   دهم  انجام  شکل  این  به  نباید  من گویدمی  دیگری  آن  ...  است

  ـ خالصـو  کند  طلب خیر    یی خو  فتوایو در برابر  بگیرد    دست  در  تسبیحی  هرکسخب    ...
  هیچ کند!  می  کند و به آن عملمی  استخاره  سیستانی   فتوایدر برابر    ،کندبه آن عمل  

پس    .کرد  انتخاب  را  خیر  او  برای  خداوند   اینکه  مگر  نکرد  خیر  طلب  اخد  از  ی مؤمن  ۀبند
  !«شودمی ساقط اساس پایه و  از تقلید باب

   :او پاسخ  و

  دار خنده از شر  ترسید و اصاًل    باید  که  معنا   این  به ]  خندید؛نباید    شر  به قول معروف به  
واژگونه   [ نیست تصویر  که  یعنی  فریب می   ضیاءای  با  و  دروغ  به  استخاره  خواهد  به  کاری 

  اگر خوانی دارد. حال  نامند هممی   ها آن را اجتهادپیوست کند، این تصویر با چیزی که آن
  فقهای   اختالف پس    ،است  یکی  مشخص  مسئلۀ یک    دربارۀ  آن  حکم  و   است  یکی  خدا   دین
دارد  هاآن   فتاوای  تضارب   و  شما  معنایی    اجتهاد  شما   آنچه  که   نیست  دلیلی   این   آیا   ؟چه 
ای به سخن خدا  مسئله ما در    اینکه  جایبه و    است؟  دادههوا    باد   بر   را   خدا   دین  نامیدمی

 !سپاریممی  گوش هاء  و  باء و صاد  و سین سخنبه  رویممی  گوش کنیم

  که  دهید   فریب  کنند می  پیروی از شما    کهرا    شدگانیگمراه   و  خودتان  خواهیدمی  اگر  و
  دربارۀ   چرا   ، کنیممی   برخورد  ایکشیده  تصویر  به  را   آن  تو   که  ی دروغین  روش  به   استخاره   با   ما

 گویید؟نمیچیزی  فقهایتان  اجتهاد

   :گویدمی  ضیاء

  برادر   تو  دین    است.  کرده  امر   احتیاط   به  مقدس   شارع  :احتیاط  مسئله   سراغ  یموبر »
ش  ا هدربار   دارد  قرارناک در برابرت  شبهه  غذاییوقتی    .کن  احتیاط  دینت  ایبر   پس  توست
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قدر به ما سخت بگیرد؟ خوب  باید این  شارعحاال چرا    کن!  اجتناب  آن  از  کن!  احتیاط
 شده   تذکیه  گوشت  این  .چرخاندمی  را  تسبیحش  است  پنهان  ایشبر   که  مسائلیدر    هرکس

  ای بر  استخاره ... خوریممی آن از پس الله، یا ،آمد  خوب سفره ایبر  استخاره ؟نه یااست 
 کند.«می و موضوع فیصله پیدا ؛خوریممی آن از پس است خوباین غذا 

   :پاسخ  و

  دلیلبه   کشد آیامی  بازی که دشمن به تصویراین دلقک  :پرسممی  منصفیفرد    هر  از
   است؟ دشمنی شرافت

   :گویدمی  ضیاء

  ی قانون  و  راه  ،شارع   که  است  وضوعاتیم  به  ناظر  طقف  استخاره  روایات  :دوم  امر»
  عموم   بهجستن  تمسک  ۀالزمکه    عامی  دلیل  هر  پس  ...  است  نکرده  مشخصشان  ۀبار در 

  ضوعش مو  حتماً   ، بشود  ارزش بی  و  لغو   که  صورتی به  ،باشد   تشریعات  دیگر  یالغا  نآ
با    اماهستند    صحیحعمومی    طوربه  استخاره  دالیل  این  خورد.می  تخصیص

  الغاء   ...  قضاء  باب  الغاء  ...  احتیاط  باب  الغاء  :آیدمی  الزم  هاآن  عموم  بهجستن  تمسک
  ات محذور   دفع  برایحال    .شوندمی  الغا  فقهی  هایباباین    ...  به همین ترتیب  و  تقلید  باب

  که   است  همین  برای  زد.  تخصیصباید    را  استخاره  دالیل  وضوعم  ؟کرد  هچ  بایدلغوی  
 نکرده   مشخصبرایشان    یراه   شارع  که  استاموری    به  ناظر  فقط  استخاره  دالیل  گویممی

وجود نخواهد   استخاره به تمسک امکان کند مشخص را یمسیر  ،شارعوقتی  اما ؛است
 است؛   کرده  مشخص  هالل  اثبات  برای  رامشخصی    روش شما    برای  شارع  داشت.

  که   را   راهی   نه.  یا   است شده    ثابت   هالل تا ببینم    کردم  استخاره   بگویی  و  بیایی   توانی نمی
  شناخت   برای  راهی  تو  برای  شارع  .نیست  استخارهاست    کرده  مشخصبرایش    شارع
  تا   کنممی  تمسک  استخاره  به  بگویی   بیایی   توانی نمی  .است  کرده  مشخص  تقلید  مرجع 
 اینکه   شناخت  برای  راهی  تو  برای  شارع  .است  اعلمآن دیگری    یا  است  اعلم  فرد  این   بدانم
  توانی نمی  اینجا   . است  نه بی    راه،  این  و   ،کرده  مشخص  است   خصم   دو  از  یک   کدام  با   حق

  مشخص برایشان    یراه   شارع   که   استبرای اموری    استخاره  متوسل شوی.   استخاره  به
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  نه؟   یا   است  امامشخص    این  شودمی  دانسته  چگونه  است.   امامت  مسئلۀ  اینباشد.    نکرده
  برسول   مبشرا  »و  شودمی  دانسته  نص  طریق  از   امامت  ...  است  کرده  مشخص   را   راه  شارع

و  می  که بعد از منو شما را به رسولی  »  احمد«   اسمه  بعدي   من  یأتی احمد    شاسمآید 
  امت ام  ،آن  غیر  با  اما  و  ؛شودمی  دانسته  معجزه  طریق  از  امامت   و؛  «دهممی  بشارتاست  
  .است سست    ییبنا   استخاره،  مسئله  بر  امامت  یبنا  نتیجه  در  ؛شودنمی  ثابت   کسی هیچ
  یعنی ـ  عقیده  چگونه  پس  ...  کنی  بنا  استخاره  بر  را  شرعی  یحکم حتی    توانینمیشما  
 « ؟ کنیمی بنا استخاره مسئلۀ بر  را ـامامت ۀعقید

   :پاسخ  و

این    ضیاء  ...  است  عجیب  سوگند   خدا   به  است!  عجیب  ،گمراهی  فقهای  امر با 
بر    دروغ  سخنان  این  ۀهم   و  ؛اندازدمی   زحمت  به  را   شنوندگانش  و  ش خودها  گوییزیاده 

 . است گفته را  آن ش خود که  است دروغی اساس

  بر بطالن    خط کشیدن    برای این  و  ؛شودمی   اخذ  عقیده  و  احکام  ،استخاره   از   نگفتیم  ما
  را   خدای   ستایش   و   کند.می   کفایت   تو   آورخجالت و    آمیزدروغ  و   معنابی   و   پوچ سخنان    تمام 

   کند.می  ستایشمدح و   شناسدنمی کهچیزی را  که ، داد قرار  احمق را  ما دشمن  که

   :گویدمی  ضیاء

  معجزه   ،ستا  شاندلیل  ۀعمد  و  کنندمی  استدالل  آن  به  هااین  که  ین دلیلیسوم »
   .«شودمی ثابتطریق معجزه  از حسن بن  احمد امامت  گویندمی است.

   :او پاسخ  و

  گوییم می   ما   بلکه   یم، ا هنگفتچنین    ما   است!   پردازیدروغ  و  کاری فریب   ق از مصادی   این
   است. کننده یید أت  ـحالت  بهترین درـ   معجزه و ، است «نص» ،دلیل

   :گویدمی  ضیاء

 بگوییم.   مقدمه  دوابتدا  باید بدانیم را دلیل  این ارزش  اینکه برای و»
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  گونه حال چ  ... 1اقناعی   ۀادل  از   نه  است  برهانی  ۀادلجمله    از  معجزه  :اول  ۀمقدم
  را   پیامبران  متعال  خداوند  که  هنگامی  گوییممی  ما  ؟دانیدمی  برهانی  دلیلی  را  معجزه
ه  داشت  هدفیاین کار    از   آیاتنصیب فرمود    را  امامان کرد و    مبعوث  را رسوالن    و  فرستاد

  متعال   خداوند  افعالزیرا    ؛ه استبود  هدفی  دارای  که  است  این  قطعیپاسخ    ؟نه  یا  است
هیچ کاری    پس  شود. کاری متهم  بیهوده  به  خداوند  ندارد  امکان  و  ست احتمًا هدفمند  

و    غرض  چیست؟  غرضحال این    .داشته باشد   غرضی  و  هدفاینکه   مگر دهدنمی  انجام
  ها آن  ]خداوند[  که  باشند  انذارکنندگانی  و  دهندگانبشارتها  هدف نهایی، این بوده که آن

  قبول   را  رسول  و  پیامبر  زمانی  چه  مردم  خب،بسیار    . است  فرستاده  مردم   هدایت برای    را
اینکه پیامبری وی برایشان ثابت شود و پس از اینکه  از آیا جز این است که پس    ؟کنندمی

او   رسول رسالت  از  شود  این  می  ثابت  حال   طریق   از   شود؟می  ثابت  چگونهپذیرند؟ 
که خداوند  می  ثابت  ایمعجزه  آشکار  را  معجزهوقتی    .کندمی  آشکار  او  دست  بهشود 

  خداوند   اگر حال    .کند می  ثابت  آن  با  رااست    متصل  آسمان  به  اینکه  و  شنبوت  کندمی
  مدعی   دست  به  معجزه  دهد  اجازه  و  کند  ظاهر  گودروغ  ]مدعی[  دست  به  را  معجزه  متعال

  . خواهد بود   غرض  نقض این    ، باشدبوده    گو دروغ  اوحتی اگر    شود  ظاهر  امامت  یا   ت نبو
تشخیص داد    پیامبر  غیررا از    پیامبر  بتوان  آن  با  که  چیزیدیگر    اینکه  برای  چه؟  برای
  ای معجزه  پیامبر  غیر  ولی  باشد،نداشته    ایمعجزه  پیامبر  اینکه  مثلدرست    ؛ماندنمی  باقی

  ثابت  مردم  برای  را  نبی  نبوت   که  ماند نمی  باقی  چیزیدر این صورت دیگر    باشد.  داشته
  نتیجه   در  و   کنند،نمی  اخذ   او  از  و  برندنمی  پناه  او  به  مردم  ، نماند باقی  چیزی  وقتیو    کند؛ 

 اینکه  برای   نتیجه  در   . خواهد شد  بیهوده  پیامبران  ارسال  و  شود نمی  محقق  الهی   غرض
  معجزه   است  واجب  نشود  متهم  بیهودگی   به  ش ساحت  و  کند   محافظت   هدفش   از   خداوند



  ی برا  یتیما اهم  کند کهبیان می نامدیم  یاقناع  ۀدلا و    یبرهان  ۀ ادلسخنانی طوالنی دربارۀ شرح چیزی که    ضیاء  .1
را در تخم    یادن  تواند یخداوند عزوجل م  یا آاینکه    :چرخدیمله  ئمس  یکحول    وی  شرح  ینیم.بینمشان  مطرح کردن

نه؛    یمرغ یا  برای این پرسش؛ همچنین این    امام صادقپاسخ  و    یامام علتفاوت میان پاسخ  و  وارد کند 
موجود    یموال محمد صالح مازندران  یاز علما در کتاب شرح اصول کافهایی که  پاسخ  یهو توج  ،آنپاسخ به  له و  ئمس

، و آنچه بعد از آن آمده است. 38ص  3ج  :است
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  و   پیامبر  و  رسول  و  ،شود  بسته  ]دروغ[  ادعا  باب  تا  شود  منحصر  صادق  ]مدعی[  بهفقط  
وقتی    د.ن گرددیگران متمایز    از   امام اینکه  برای  داریم  عقلی  اینجا مقدماتی  در  ما  پس 

  اگر ؛ زیرا  خدا  بااو    ارتباط دلیلی خواهد بود برای    شودمی  ظاهر   شخصیتوسط    معجزه
باقی    فرقی   دیگران  و  رسول   میان  شودمی  موجب   شود   ظاهر  گودروغ  جانب  از   معجزه

  از   غرض  نقض  نیست   ممکن  و  ،شودمی  غرض  نقض  موجبنماند؛ و عدم وجود تمایز،  
هرگاه    و  ،شودمی  صادر  صادق  مدعی    از  فقط  معجزه  نتیجه  در  .صادر شود   خداوندسوی  

  برهانی   دلیلی  معجزه  پس  ؛شودمی  ثابت  متعال  خداوند  با  او  اتصالشود    صادر  معجزه
 ۀ اول.« مقدم  این .اقناعی  دلیلی نه است

   :او پاسخ  و

 :  اواین گفتۀ  .۱

اینکه   ؟کنندمی  قبول  را  رسول  و  پیامبر  زمانی  چه  مردم» این است که پس  آیا جز 
پذیرند؟  می  وی برایشان ثابت شود و پس از اینکه رسالت او ثابت شود از رسول  پیامبری  

  او   دست  بهشود که خداوند  می  ثابت  ایمعجزه  طریق  از  شود؟می  ثابت  چگونهحال این  
  با   رااست    متصل  آسمان  به  اینکه  و  شنبوت  کندمی  آشکار  را  معجزهوقتی    .کند می  آشکار

 « . کندمی ثابت آن

خود    این  با  ضیاء به    ،پیامبر  دلیل  یا  حجت  کندمی  گمانگفتۀ    منحصر   معجزهفقط 
کامل    طوربه   را   « نصبا این روش »  و  ؛ شودمی   ثابت  معجزهفقط با    نبوت   نتیجه   در   شود، ومی

  و   ، علم  ، نص  : عبارت است از  دلیل   چراکه  ؛ ستاو  جهل  از   کامالً   این   و   دهد،می   به باد فنا 
 .عزوجلخداوند   حاکمیت به   دعوت

 اجازه  گودروغ  دستبه    را العاده  خارق   امورظهور    گاهی  بسا  چه  عزوجل  خداوند  .۲
دیگران   و  سامری مثل وضعیت    کند؛را نیز نقض نمی   خود  غرضدر عین حال    و  دهدمی

ندارد پیروی    نصی هیچ    که   کسی  از   و  باشند   داشته   دوست  را   کوری   مردموقتی    پس  .شبیه او
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ت استدراج ـ   خداوند   بسا  چه کنند   اجازه دهد در طغیان    و  1مهلت دهد   هاآن ـ به  با توجه به سن 
 خود سرگردان بمانند. 

   :گویدمی  ضیاء

  کارهای   ازیک    کدامیعنی    ...  ؟شودمی  شمرده  معجزهچه وقت کاری،    :دوم  ۀمقدم»
  کالمی   اصطالح   طبق  کالم   علمای  چیست؟  معجزه  قانون  بنامیم؟   معجزه   توانیممی  را  او

  وقتی   مگر   شودنمی  محسوب  معجزهو کاری    ،داردنیاز    شرط   شش  به  معجزه  گویند می
 چیست؟ها  شرط این ...  باشدفراهم  آن  در گانهشش هایشرط این  تمام که

 2. باشد العادهخارقکار  کهاین :اول شرط

 :است  قسم  دو  بر  العادهخارق  فعل  بیاورد.  را  آن  مثل    نتواند  کسی  اینکه  :دوم  شرط
توان  نمی  که  ایالعادهخارق  افعال   و  ،آورد  را  شانمثل  توانمی  که  ایالعادهخارق  افعال

  ...  دهیم می  تشخیص را  معجزه  و سحر میان تفاوت که  اینجاست  از  . همانندشان را آورد
  صورت   این  به  معجزه   ازرا    سحر  معجزه؟  یا  استبوده    سحر  دهیممی  تشخیص  چگونه

مانندش  هو    مثل  آوردن  که  است   ایالعادهخارق  فعل   ،سحر  که  دهیممی  تشخیص
  توانند نمی  بیاورند  رامعجزه    مثل  تا  شوند  جمع  انس  و  جن  اگر  که  حالی  در  ؛استپذیر  امکان

خودشان   که   حالی  در   ندآورد  ایمان  موسی  خداپیامبر    به  چگونه  ساحران   . چنین کنند
مهارت  در  وکردند،  می  العادهخارقکارهای   و  زمینه    فعل وقتی    اما  بودند؟  استاد  ،این 

  فهمیدند   نیست،  ممکنهمانندش    آوردن  دانستند  و  شد  ظاهر  موسی  از  العادهخارق
بوده   آسمان  به  متصل  کهاین  مگر  ،بیاورد   را  آنمثل    کسی  ندارد  امکان  و  است  معجزه



ْدراج  .1 ْست  ْمالء یا  ا  ْمهال  یا  ا   ۀویژ استدراج . است الهی عذاب به  تدریجی شدننزدیک معنایبه الهی، هایسنت از ا 
 بیشتری   هاینعمت   کنند،می   گناه   بیشتر   هرچه  و  آورندنمی  جابه  را  خدا  هاینعمت   شکر  که  است  گناهکارانی  و  کافران

 . شوند  مبتال  تریدردناک  عذاب  به  نتیجه  در و  شود  افزوده  شانتغفل   و  غرور  بر  طریق  این  از  تا  شودمی   داده  هاآن  به
شیعه( )مترجم، منبع: سایت ویکی

واضحات است. یحتوضنوع از زیرا  یاوردیم؛ناو را   یحاتتوض .2
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 که  هنگامی  پس  بیفکنید.  :فرمود  بیفکنیم؟  ما  یا  افکنیمی  تو  موسی  ای  :گفتند  باشد.
  و  ترساندند  را  هاآن و  کند(می  تعبیر چنین   )آیه کردند   سحر  را  مردمان های چشم  افکندند

  دروغبه    که   را  آنچه  ناگهان  و  ؛بیفکن  را   عصایت  کردیم  وحی  موسی   به  آوردند.   بزرگی  سحر
  باطل   دادند  انجامها  آن   را  آنچه  و  شدچیره    باطل  بر  حق  نتیجه  در  بلعد.می  دبافته بودن 

  کنان سجده  ساحران  و   ،برگشتند  پستی  و  خواری  با   و  شدند   مغلوب ها  آن  پس  کرد.
 .«هارون و موسی   پروردگار جهانیان، پروردگار به آوردیم ایمان :گفتند  و افتادنددر 

   :او پاسخ  و

تحت    العادهخارقکار    این  اینکه  اما  است.  العادهخارق   کار  شودمی  آشکار   مردم  برای  آنچه
کاری    این  شود،   بندی طبقه  نیست  ممکن   ش آوردن  آنچه   یا  ، است  ممکن   ش آوردن  آنچه   عنوان
برابرشان    درکار    این   که  افرادی   از  بعضیکم  دست    یا  ، کنند  ییدأ ت  را   آن  بتوانند  مردم  که   نیست
 امر   که  کسی  بسا  چه  ، ضیاء  ۀنظریپس طبق    ؛کنند  ییدأ ت  را   آن  توانندنمی   شودمی  انجام
زیرا    باشد؛   گودروغ   مدعی  آن  که   حالی  در   ، آورد  ایمان  شودمی  انجام برابرش   در  العادهخارق

  که  است جمله کارهایی    از   فعل،  آن  آیا  کهشدن برخوردار نبوده است  این تمایز قائل   توانایی از  
کسانی    از   بعضی  بسا   چه  و   خیر؟  یا   است پذیر  امکان  دروغین  مدعیان   توسط  ش همانند  آوردن

 العاده خارق   کار   صاحب    دروغ  اینکه  از   قبل  هم   آن  ، بمیرند  حالت   همین   در   ند ا هآورد  ایمان   که
 . ودش آشکار

و   قاهر نباید معجزه  یعنیبگذارد؛  باقی غیب به ایمان  برایمجالی  باید معجزهعالوه به 
  هدف  بازیرا این وادار کردن،    ش کند؛برابر   درشدن  تسلیم وادار به    را   مردمتا    باشد   کنندهوادار

ایمان  شان  خود  اختیار  باشناختن کسانی که    با   ی اجبار چنین    و  ، است  تضاد   در  افراد  آزمایش
کار    یعنی  گذاشتنباقی   غیب  برایمجالی    دارد.  مغایرتاند  آورده   حقیقی  العاده خارق این 
  مطابق  را   آن  بتوانند  است  یمرض  شانقلب  در  کهکسانی    که  صورت   این  به  ؛ باشد  مشتبه

  آن   در  را   حقهستند    سلیم  قلب  دارایکه  کسانی    و  ، کنندو توجیه    ویلأت   شانقلبیبیماری  
  ، آوردند  ایمان انجام داد    موسی   که  ایمعجزه   سبببه   ساحران  که  بود   چنیناین   ؛ببینند
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خالص    موسی  بهآوردن  ایمان   از تا از طریق آن    ند کای پیدا  روزنه   توانست  فرعون   که  حالی   در
  او   یعنی   ؛ است«  داده   یاد  سحر   شما   به  که   ، شماست  بزرگ  اوراستی که  به »:  بگوید  و  شود، 

  ساحر  ترینبزرگ   اوپس    .داردتفاوت    شما   با  اومرتبۀ    فقط  و  شماست همچون    ساحری   نیز 
   .مغلوب کرد را  شمادلیل  همینبه  و است

   ندارد. دنبال واقعی به  ۀثمر هیچ   ضیاء  شرط  این نتیجه  در

   :گویدمی  ضیاء

  مدعی امکان ادعای آن برای    شرعاً   و  عقالً   اینکه  :معجزهبرای اعتبار    سوم  شرط»
 باشد. داشته  وجود

 تحدی. هنگام  در العادهخارق فعل انجام  :چهارم شرط

  نشده  انجام  دعوت   زمان   از  قبل   العادهخارق  فعل  :معجزه  تحقق  برای  پنجم   شرط
 باشد. 

 .« باشد مطابق  دعوت صاحب با العادهخارق فعل :ششم شرط

   :او پاسخ 

   .کنیمی  پیاده را  هاآن  چگونهحاال باید ببینیم  ؛ شنیدیمرا  تو  شروط  اینما 

   :گویدمی  ضیاء

  برهانی   دلیلیک    معجزهگفتیم    : اول  ۀ مقدم  ؛کردیم  مطرح  را   مقدمه  دو ما    اینجا   تا»
موقع، کاری    چه  و  ،چیست   معجزهشد    معلوم  مقدمه  این   در  :دوم  ۀمقدم  اقناعی.  نه  ،است

 . است معجزه

  ها آن  گردیم.می باز   شاصحاب  و  حسن  بن  احمد   دعوت  به  مقدمه  دو  این  بیان  از  بعد
  دلیل   این   بله،   :گوییم می  است.   معجزه   حسن   بن  احمد  امامت   ای بر   سوم  دلیل   : گویندمی

  اما   است.  برهانی  دلیلپس از نظر شما نیز معجزه،    چیست؟   معجزه  اما  ؛استقبول  قابل
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 « چیست؟ معجزه

 :  کندمی  قرائت  احمدالحسن سید ازشدۀ زیر را ر صاد یۀبیان  سپس

 الرحیم.  الرحمن الله بسم»

پروردگار جهانیان است؛ آن    ستایشسپاس و      ،سلطنت   مالکاز آن  خداوند، 
  ، جزا   روز   فرمایحکم   ،دمسپیده   ۀشکافند  ،بادها  ۀکنندمسخر   ،کشتی  کنندهروان

و    . جهانیان  پروردگار    و   آسمان   او  تخشی    از  که   راست  خدایی   ستایشسپاس 
  آنان  و  دریاها  و  ، لرزندمی   خود  بر  کنندگانشآباد  و  زمین   و  ،کنند می   غرش  ساکنانش

   درآیند.   جنبش به شناورند  شانقعر  در  که

  های یانوس روان در اق  یکشتآن  محمد درود فرست؛  ! بر محمد و آل یابار خدا 
که    یکس.  و هرکه آن را رها کند غرق شود  ،یابد   یمنیا   ژرف؛ هرکه بر آن سوار شود

نابود است؛ و    بماندها عقب که از آن یو کس ،خارج است ین از د افتد یشها پ از آن
 است.رسیده به حق  هاهمراه با آن 

 ُروَن َتَذَک  ُکْم  َلَعَل  َناٍت  َبی   یَها آَیاٍت  ْنَزْلَنا ف 
َ
ْنَزْلَناَها َوَفَرْضَناَها َوأ

َ
أ ای  سوره ) 1ُسوَرة  

نازل   را  آن  که  گردانیدیم کردیم،  است  فرض  را  آن  روشن    ،و  آیاتی  آن  در  و 
 (. فروفرستادیم، باشد که شما پند پذیرید 

  خواستم   دارند  دست  به  را   شیعیان   ۀطائف  رهبری  که  علمایی   از   جماعتی  از
 م ا ه نمود  ذکر   ی مهد   امام  انصار   های نشریه  در   که   شرایطی   مبنای   بر   ایمعجزه

  پدرم   دلیل  همین   به   .نکرد  ارائه  درخواستی  هاآناز    کدامهیچ   اما  ؛کنند درخواست  
  و  موضع از  ای  گوشه  تا  فرمود   امر  من   به  عسکری  حسن  بن   محمد  مهدی  امام

  اولین  و هستم،    ایشان  وصی   من   که این  ؛ سازم  آشکار  ایشانرا برای    خودم   جایگاه



.1 :نور .1
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  که   هستم  یبهشت  هایباغ  از  باغیمن    و  ،فرزندانش  از  ایشان  از  بعد  فرماحکم
 .ه است داد خبر  آن از اللهرسول

  که  است  این  سازممی   آشکار  مردم  تمام  و  مسلمانان  برای  که  ایمعجزه  اولین
  نظر اتفاق   مسلمانان   تمامی.  دانممی   را   محمد  تن  ۀ پار   فاطمه  قبر مکان    من

گاه  آن  از   یمهد   امام  جز   کسی  و است    مخفی   فاطمه  قبر   که   دارند .  نیست  آ
گاه  فاطمه  مادرم  قبر   موضع  از   مرا   ایشان   قبر کنار    در  فاطمه  قبر   جای   . کرد  آ

آغوش    در  مجتبی  حسن   امام  گویا   و  ،است  آن  به   چسبیده   و  حسن  امام
  به  خداوند و کنم، ادی  سوگند امگفته آنچه به محاضر  من .است شده  دفن فاطمه

  ـ کرد   دفن  را   فاطمه  کهـ  علی  و  محمد خدا    رسول   و   است  گواه  گویم می  آنچه 
 ...  وحده لله الحمد  و .هستند گواه گویممی  آنچه به

  و   کوچک[  مسئلۀ]  هربرای    ودارد    مهدی  امام  به   اتصال  ادعای   هرکس
 ال   و  است.  شرسول  و  خدا افترازننده به    گویدروغاو    ، کندنمیمراجعه    من   به  بزرگی
 .«وحده لله  الحمد  و العظیم. العلی بالله اال ةقو  وال حول

 :  گویدمی  ضیاءسپس 

  ببینیم   تا  دهیم  تطبیق  آن  بر  را  معجزه  معیارهای  بیاییم  یمویگ می  ماحال    ،»بسیار خب
  معجزه   تشخیص   برای  معیار   اولین  !ندارد  معجزه  با  ارتباطی   هیچ  یا  ، است  معجزه  این  آیا
  خبری   از  را  ما   شخصی،  اینکه  مثل  ،باشد   العادهخارق  ،فعل   که  است  این   ،دیگر کارها   از

گاهی غیبی    خبری  کسی اگر  یعنی  ؛است اعجاز این  بله، باشد. درست خبر این  که  دهد آ
  است.   اعجاز  هایصورت  از  یکی  این   .شود نیز ب  محقق غیبی  خبر اینالبته    و  بیاورد غیبی
  گویی راست  ما  به   دادنخبر  این  در  تو  بدانیم  چگونه  اما   .قرار دارد   اعجاز  ۀدایر   تحت  یعنی

  ، کجاست  فاطمه  بن  محسن  قبر  دانم می  نیز   من  :بگوید  تواند می  کسیهر زیرا    ؟ گودروغ  یا
  مسئله فقط   ،مسئله  اگر خورم.می قسم ایشبر  و است زهرا بیت در محسن گویممی و

  فعل   ،این   نتیجه  درو    ، کند  ادعا  تواندمی  هرکس   پس   ، است  کردنادعا  و  زبان  ۀلقلق
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 نتوان همانندش را آورد؛   که  نیستکاری    ایندرضمن    .نکته  اولین  این  ؛نیست  العادهخارق
 .« نکته میندو این .مثل چنین اخباری بدهد   وکند  ییادعاچنین   تواندمی  کسهر زیرا 

   :او پاسخ 

فقط    معجزات   و  ، شوندمی  شناخته   نص   با   الهی  های حجت   ، گفتیم  که   طور  همان  .۱
 هستند.  ییدکننده أت

 :   احمدالحسن سید سخن  .۲

  خواستم  دارند  دست  به  را   شیعیان  ۀطائف  رهبری  که  علمایی  از  جماعتی  از»
 م ا ه نمود  ذکر   ی مهد   امام  انصار   های نشریه  در   که   شرایطی   مبنای   بر   ایمعجزه

 « .کننددرخواست 

  مطرح   بعد   سخن   این  خواستند   معجزه   احمدالحسن  سید   از   فقها   از   بعضی  اینکه   از
  هاآن  به   معجزه  ۀ عرض  به   شروع  یشانا   کندمی   فکر   ضیاءآنچه    برخالف   نتیجه  در   ؛ شد

استنکرد   شروط  و   مکان  و   زمان  کردنمشخص و    آنشیوۀ    بیان   درصدد   صرفاً   بلکه  ، ه 
  و  ، ه استشد  منصرف  خود   ۀ خواست  ازبود    هخواست  معجزه  که  کسی  اما   .ه استبود  معجزه

 .است گمراهی فقهایهمیشگی  عادت  این

  نبود  تحدی  مقام  در  سید  و  است،  علمی  ایمعجزه  زهرا   ۀسید  قبرکردن  آشکار  .۳
زیرا    ؛ است  موجود نیز    آن  صدق   فهمیدن  راه   البته   . بفهمیم  را   آن   صدق   چگونه   شود   گفته   تا 

  قبر   نزد   دعا   داندمی   دارد  ایمان  است   شده   روایت  محمد آل   از   آنچه   و   خداوند   به   هرکس
  تواندمی   بداند  را   خبر این    راستی  خواهدمی   کسهر   همچنین   ؛ استحباب دارد  ایشان  شریف

 کند. سؤال احمدالحسن سید خبر صدق دربارۀ عزوجل خداوند از

  مدعی   دروغ  شدنآشکار  امکان  گفتیم  خبر  این  صدق  فهمیدن  برای   که  هاییراه  طبق  .۴
 دارد.  وجود نیز  گودروغ
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  نتیجه   در   و   ،اسرار  وجز   زهرا   قبر   د نکنمی  داللت   کههست  شواهدی    ، روایات  در   .۵
   :است  آمده معصومه ۀ فاطم کتاب در  است.  معجزات از شکردنآشکار

  فاضل   شهیر  محقق  عزیزم  دوست  که  است  مطلبی داردداللت    آنبه    که مطالبی  از»
ـ  نقل  رجایی  مهدی  سید آن    وکرده است    محمود   سید  از  ـماهدید  کتاب  چند  در  رابنده 

 او  شده  روایت  مرعشی   محمود  سید  جدش   از  ،الدینشهاب  سید  پدرش  از  ،مرعشی
  ؛ متوسل شد  متعالخداوند    به   بسیارپس    .کجاست  زهرا  ۀصدیق  قبر   بداند  خواستمی
 وشد،  می  معتکف  کوفه  در  سهله  مسجد  در  هفته  هر  ۀچهارشنب  ،شب   چهلی که  طور به
 به  باد  تو  بر  فرمود  او  به  امام  .شد  معصوم  امام  با  مالقات  به  مفتخر  آخر  شب  در

  ۀ صدیق  ،بیتاهل  ۀکریم  ازمنظور    کرد  گمان  مرعشی  محمود  سید  بیت.اهل  ۀکریم  زیارت
  توسل   هدف   همین  برایمن هم فقط    ،شوم  فدایت   :کرد  عرض  امام  به  و  ،زهراست

  از   منمنظور   :فرمود  امام  شوم.  مشرف  زیارتشان  به  و  بدانم  را  ایشان  قبرجای    تا  کردم
   است. قم  در (الم الله علیها )س  معصومه ۀفاطم ۀسید قبر ،بیتاهل ۀکریم

بنا  ـ  الهی  ۀاراد  و  ه،داد  قرار  اسرار   از  را  زهرا  ۀصدیق  قبر   متعال  خداوند:  سپس فرمود
از    کسیهیچ  که  صورتیبهبماند،    مخفی  او  قبر  که  ه است شد  این  بر  ـمصالح  بعضی  به

  فاطمه   سید  قبر  خداوند   اما  ؛نیست  ممکن  آناز    دادنخبرپس    نیست.  مطلع  آن  جای
الله علیها)س   معصومه  آن   در  زهرا  ۀ صدیق  قبر  که  ه استداد  قرار  جایگاهی  را(  الم 

 که   ـباشد معلوم و ظاهر   اگرو منزلت ـ نأش و عظمت  و جالل  از هرآنچه  ومتجلی است، 
(  علیهاالم الله  )س  معصومه  ۀسید  قبر   برای  را  آن  متعال  خداوند   زهراست   ۀصدیق  قبراز آن   

   .ه استداد قرار

 اشرف   نجف  از  بیتاهل  ۀکریم  زیارت  برای  مرعشی  محمود  سید   اتفاق  این  دنبال   به
 1حرکت کرد.«  قم  به سفر قصدبه 
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   :گویدمی  ضیاء

  در   ؛باشدپذیر  امکان   شرعاً   و  عقالً   شصاحب  دعوت  که  استوقتی پذیرفتنی    معجزه»
ناممکن  کردیم  ثابت  گذشته  هایشب  در   ما   که   حالی    امام   فرزندی   ادعای  بودنبرای 

  نسلی   برای امام  غیبت  زمان  در  نتیجه  درو    ؛دارد  وجود دلیل    غیبت  زمان  در  مهدی
 .« نیست موجود فرزندی و

   : وی پاسخ  و

  داری   چنته   در را    آنچه  بودندروغتقلبی و    بلکه  ؛ نرساندی  اثبات  بهرا  ادعایت    ضیاء   ای
   .استوار است و موجود غیبت  زمان  در مهدی امام ۀ ذری  و نسل ای بر  دلیل و ؛کردی  ثابت 

 :  گویدمی  ضیاء

واقعی    ایمعجزه  ما   برای   ـ هستی  صادق   ادعایت  در   اگر ـ  خواهیممی  تو  از  ما »بنابراین  
  کافی   ما  برای  این  کن،  هنیم  دو  را  ماه  ما  برای.  نداهآورد   ائمه  که  معجزاتی  مثل  ،بیاوری
  را   ایصیحه  است.  کافی  ما  برای  این  گردان،باز   ما  ایبر   غروبش  از  بعد  را  خورشید  است.

  یک   در  را  آن  دنیا  اهل  تمام  کهی  طور به  ،برسان  ما  گوش   به  است  زمین  و  آسمان  میان  که
  رغبت  و شوق با ما و است، زمینش در خدا حجت ،حسن  بن احمد بگویدو  ،بشنود زمان

  این  ازبرای ما  که کنیممی  تحدیپیروان تو  و تو  با و  مانیم می منتظر  و هستیم   آن منتظر
  ارزشی   هیچ  و  است  ساقط  نیست  ایشبر   دلیلی  که  امامتی زیرا    ؛دبیاوری   هازهمعج  قبیل
  ؛ بیاورد  حقیقی   ایمعجزه  است  الزم   است   امامت  مدعی  که   کسی  و   ،است  دروغ  و  ندارد

  ش تسلیم   و  کنند  خضوع  آن  برابر  در  و  کنند  پیدا  حضور  آن  برابر  درای که همه  معجزه
 .« است  معجزه این .شوند

 :  ضیاء  ای تو پاسخ 

اُلوا   :فرمایدمی  تعالیحق   .۱
َ
َل   َلْواَل   َوق ْنز 

ُ
ْن   آَیات    َعَلْیه    أ ه    م   

ْل   َرب 
ُ
َما  ق َن  ْنَد   اآلَْیاُت   إ  ه    ع 

  الَل 
َما َن  َنا   َوإ 

َ
یر    أ ین    َنذ  َوَلْم   *  ُمب 

َ
ْم   أ ه  ا   َیْکف  َن 

َ
ْنَزْلَنا   أ

َ
َتاَب   َعَلْیَك   أ ْم   ُیْتَلیَٰ   اْلک  َن    َعَلْیه  ي  إ  َك   ف  ل 

  َلَرْحَمةً   َذَٰ
ْکَریَٰ  َقْوٍم   َوذ  ُنوَن   ل  ْل   *   ُیْؤم 

ُ
ه    َکَفیَٰ   ق

الَل  ي  ب  یًدا   َوَبْیَنُکْم   َبْین  ي   َما   َیْعَلُم   َشه  َماَوات    ف  ْرض    الَس 
َ
  َواْْل
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یَن  ذ 
ل    آَمُنوا   َواَل  اْلَباط  ه    ُروا َوَکفَ   ب 

الَل  َك   ب  ئ 
وَلَٰ

ُ
ُروَن   ُهُم   أ چرا از سوی پروردگارش    :گفتند) 1اْلَخاس 

نمی نازل  او  بر  بگومعجزاتی  خداست  : شود.  اختیار  در  فقط  فقط    ،معجزات  من  و 
  آیا برای آنان کافی نبوده است که ما این کتاب را که بر آنان خوانده *   ای آشکارمدهنده بیم 
و پندی برای مردمی که    ،در این کتاب رحمتی استراستی  به شود بر تو نازل کردیم؟!  می

ها و  آنچه را در آسمان  باشد،گواه  من و شما    میان  کافی است خدا   : بگو*    آورند می   ایمان
 اند(. کاراناند همان زیان داند، و آنان که به باطل گرویده و به خدا کفر ورزیدهمی   زمین است

ْل   : فرماید می  و
ُ
َما   ق َن  ْندَ   اآلَْیاُت   إ  ه    ع 

َما   الَل  َن  َنا   َوإ 
َ
یر    أ ین    َنذ  در    بگو)  ُمب  فقط  معجزات 

 (. ی آشکارما دهندهو من فقط بیم  ،اختیار خداست

  چیز هیچ    ،نباشد  کافی  شبرای  عزوجل  خداوند   شهادت  و  نص   که  کسی  ضیاء  ای  .۲
   . نخواهد بود کافی  شبرای  دیگری
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  هافتنه و ها آزمایش دربارۀ ضیاءهای گفته 
 غیبت  عصر  در 

   :گویدمی  ضیاء

  این   و   ،اندگفته  سخن   اکبر   غیبت  زمان  دربارۀ  معصومین  از  شدهوارد  روایات »
  آزمایش   و   گریغربال  ۀمرحل  عنوانبه  کندمی  عبور  آن  از  مؤمن  انسان  کهرا    زمانی  ۀمرحل

  هیهات »   :فرموداست،    شده  روایت  باقر  امام  از  روایتی  در  .اندکرده  توصیفانسان  
  شود. می  به کار برده  «است یا دور باد  دور»  معنایبه  عربی  زبان  در   هیهات  لفظ  و  «هیهات

  سپس و    ،شوید  غربال   سپس  ،شوید   غربال  اینکه  تانخواهد شد    ما  فرج  هیهات،  هیهات،»
فقط    امام  و  «والله »  :فرموداست،    شده  روایت  رضا   امام  از  روایت  در  و  «شوید  غربال
  تا   کندنمی خروج  قائم  والله» کند، بیان را یمهم  حقیقتکه بخواهد    خوردمی قسموقتی  

  زمان  در پس «اندک. از یاندک  مگر  ماندنمی باقی شما از و ،شوید  غربال و شوید آزمایش
  وجود   ایمرحله  الزمانصاحب  موالیماندرخشان    طلعت   ظهور    از  قبل  و  اکبر   غیبت

   جداسازی.« و  ،شدنغربال ،آزمایش ۀمرحل ؛دارد

 :  گویممی

 عنوان  تحت  را   مبحثی  شود روشن    خواننده  برای  امرواقعیت    اینکه  برای  
  در   شیعه»  کتاب  در  را   آن  اینکه  از پیش    کنم، می   نقل «هستنداندک اندر اندک    ما   شیعیان»

 :  است زیر شرح  به  و ؛ کنم پیوستهای دیگر کتاب  و « آزمایش ۀ بوت

  مشمئز  مردمان  های قلب   شما   سخن   این   از»  : است، فرمود  شده   روایت   باقر  امام  از
  بیفزایید   آن بر   کرد اقرار  آن به  که  سیک بیفکنید،   هاآن سوی به  را   سخنان این  پس   ؛شودمی

  و  بطانه   هر آن در کهباشد  ایفتنه   کهاینگریزی نیست از   .کنید رهایش  کرد  انکار هرکس و
که    تا   ،کندمی   سقوط   کندمی  نیم   دو   را   مو   که   ایولیجه   هر   شیعیانمان   و  ما   از   غیرآنجا 
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  صریح ت  قائم  قیام   از  قبل   آزمایشی  یا   فتنه   وجودبه    روایت  این 1« .ماندنمی  باقی  ]کسی[
  ه نیم  دو  به  را   ییمو تار    که  کسانی   حتی  ؛ است  مردمبیشتر    سقوط  اشنتیجه   که  کند،می

  جز   نتیجه   در   و  است(   امور  مجاری از    شناخت   و  دقت   از  کنایه   تعبیراین    )و  د کننمی   تقسیم
 ماند. نمی  باقی  کسی یانشانشیع و  بیتاهل

  هاده   واقعاً   هاآن  آیا   هستند؟ تعداد    چه   بیتاهل   شیعیان   : است  این   سؤال   کنونا 
هستند    لیونمی  صدها  ،باالتر   یا  نفر  لیون می کسانی  از    شیعیان   کنندمی  ادعاکه  نفر 

   :بخوانیم   را  بعدی  حدیث بیایید  هستند؟  بیتاهل

  ؛ شکنیدمی   شیشه همچون    سوگند   خدا   به »  : فرموداست،    شده   روایت   ابوعبدالله  از
  سوگند  خدا   به  .یافت  باز  اول  صورت  به  توانمی  [کردنذوب  با]   شکستن  از  بعد  را   شیشه  و

  . نیستبه همان صورت اول    بازیافت   قابل   و   شکندمی   سفال  و   ، شکنیدمی   سفال همچون  
  خدا   به  ، شد  خواهید  جداسازی   قطعاً   سوگند   خدا   به   ، شد  خواهید  غربال   قطعاً   سوگند  خدا   به

  .« تعدادی اندک  مگر  ماند  نخواهد   باقی   شما   از آنجا که    تا  شد  خواهید   آزمایش  قطعاً   سوگند
 2.برگرداند  را سپس کف دست خود  و

نیز  رضا   امام  از   وارده  روایت  این  و   منتظرش  آنچه  سوگند  خدا   به »  :خوانیممی   را 
  ماندنمی باقی    شما   از  اینکه  تا   و   ،شوید   جداسازی  و  شوید   آزمایش   تا   دشونمی واقع    هستید 

 3اندک.«  از یاندک مگر

حتی    و   نیست نفر    هالیونمی  « اندک  از   یاندک»  و   «اندک»  که   است  روشن   : گویممی
به  می   اگر  و  ؛ نیستهم    هزاران باشید  داشته  دقت  بیشتر    امام  از   که  روایتی  اینخواهید 
  : ه و گفته استپرسید  یسؤال   یشان ا   از  اصحاب   از   یکی  وقتی  ، کنید  نگاه   شده   وارد  صادق
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  دوستدارد نیز    دوست   را   تو   که را    هرکسی  و   دارم  دوست   را   تو   من   سوگند   خدا   به   ، شوم  فدایت 
  عرض   «!ها را اسم ببر»آن  :فرمود   او  به   امام  بسیارند!  قدرچ  شما   شیعیان  من   آقای   .دارم
  که   هستند   آن  ازر  بیشت  هاآن   :کرد  عرض   «شماری؟می  را   هاآن»  :فرمود   . بسیارند  :کرد

  شود کامل اندی و سیصد ۀشدتوصیف  ۀعدآن  اگر اما» :مود فر اللهابوعبد شمرد. توانب
  تشیع  اظهار  که  مختلف  شیعیاناین    با  :کردم  عرض  «... شد    خواهد  خواهیدمی  را   آنچه

بود  تبدیل  و  آزمایش  و  جداسازی  هاآن  در»  :فرمود    امام  کنم؟  چه  کنندمی   . خواهد 
آنان   هاییسال    و  ،کشدمی  را   هاآن  که  شمشیری  و  کندمی   شاننابودکه    هک  آیدمی  بر 

وقتی    شود می  فهمیده   روایت   این   از 1.« روایت  پایان   تا   . ..  کندمی   شانپراکنده   که   اتی اختالف
قطعًا   ، گریغربال  اما  و   ؛شود می  محقق   قائم  خروج   شود  کامل   یانشیع   از   اندی   و   سیصد

 کرد. خواهد  ساقط را  تشیع انمدعیاز  زیادی تعداد

  : فرمود   ابوعبدالله  :است ه  کرد  روایت  صادق  امام  از   ابوبصیر  دیگری   روایت  در   و
  کند؟ می  کامل را  حلقه  مقدار چه  و : کردم عرض  « شود. کامل حلقه  تا  کندنمی   خروج قائم »

  گفته   بسا   چه   .« نفر هستند۱۰۰۰۰+۳۱۳این »  قائم  سپاهپس   2« ...  نفر   هزار   ده»  : فرمود
   شیعه.  تمام   نه  هستند، شیعه  برگزیدگان اینان شود

 می   امام  از  «روایت  آخر  تا...    ۀشدتوصیف   ۀعدآن  اما اگر  »  حدیث   در  راوی:  گویممی
  است  این   آن  معنای  و  ،« کنند چه کنم؟می   مختلف که اظهار تشیع  شیعیاناین    با »  :پرسد

  همین   به  و  هستند   هاهمین   یان شیع  تمام  ه استفهمید  هکردذکر  امام  که   عددی  از  او  که
ه  پرسید  هستند  تشیع   مدعی  که   بزرگیتعداد    برابر   در  گیریموضع   دربارۀ   امام  از دلیل  
  کالم   راوی   شود. می   تأکید  شما   برای و برداشت    فهم   این  بازگردید  روایت   سیاق   به   اگر   و   ؛است
  که  است  آن  از تعدادشان بیش    و  بسیارند  شیعیان»  عبارت  با  امام  به  دادنخبر   با   را   خود
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را آن»  : فرمایدمی   امام  که  اینجاست   و  ؛ کندمی   آغاز  « شمرد  بتوان   « شماری؟می   ها 
  انکار  را   باشند  بسیار  ششیعیان   اینکه  امام  یعنی  ؛است  انکاری  از نوع    اینجا  در  استفهام

  تا   ...  شود  کامل  ...تعداد    اگر  اما»  :کندمی   تأکیدبر این نکته  نیز    امام  سخنان  و  کند،می
  ـنفر   ۳۱۳  یعنیـ   ند باشموجود    شیعه   تعداد  این   اگر   که   است  این  امام  کالم   معنای   «.آخر

این تعداد  که  دهد می  خبر   او  به  امام  سپس  .شودمی   محقق   هاآن  برای   فرج    بزرگ  بر 
دیگری    و  تبدیل  و  آزمایش  جداسازی،   شیعیان،   ، آن  ۀنتیج  در  و  شودمی  جاریمسائل 

  نتیجه   در   و شد،    خواهند  خارج   تشیع   ۀ دایر   از ها  آن   و   ،آشکار   هاآن   ادعاهای   بودندروغ
روی   اگر .کشدمی  به تصویر تشیع  مدعیان برای  را  بدی فرمایش خود فرجام  این در امام

  نه   ،هستند   دیگران  ازفقط برتر    آنان  اینکه   و اشاره داشت    شیعه   برگزیدگان  به  امام  سخن
  برگزیدگان   این   ستایش  و  مدح  به  امام  حتماً   هستند،  مدعی  دیگران  و  ،اندشیعه  فقط  اینکه

)   نهایی گیری  موضع  اینکه   بدون  کرد،می  بسنده  روی  دیگران    تأکید   " نهایی"  کلمه بنده 
  کند می  ایجاد  گروه  دو  میان  تقابل  نوعی  نهایی،گیری  موضع  بیانزیرا    ؛ نماید  بیان  را   (کنممی

  فقط   مسئله   اگر  و   نه اینکه فقط تفاوت در مرتبه باشد؛  ،سازدمی  خارج تشیع    از   را   گروه  یک  و
  شان ایمان  اما  هستند   شیعه  نیز   دیگران  نتیجه   در اینکه    و  بود   ایمان مرتبۀ    میان   تفاوت   در 

ـ   ، است  ترضعیف انتظار است   این  وقطعًا    رو  هاآن  به   نصیحت   و  خیرخواهی  با  امامـ  مورد 
  و داناتر    خداوند  و  فرمود؛می   و تکامل دعوت  رشد  و  عمل  کردنزیاد   به  را   هاآن  و  کردمی

 است. تر حکیم

  شریف   روایات  این  کنممی   پیشنهاد   شما   به   ،گیری نتیجه  این   در  اطمینان افزایش    برای
  کمی عدۀ    عرب   از   قائم   همراه »  : فرموداست،    شده   روایت  اباعبدالله  از   . بخوانید  را 
  .بسیارند   حقیقتاً   هستند  متصف  امر  این  به  که  هاآن  از  کسانی  :شد  عرضایشان    به  .«سته

ریزش خواهند  غربال   در بسیاری   خلق   و   ،شوندمی   غربال  و  جداسازی  حتماً   مردم»  : فرمود
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 1.«کرد

همچون    تحقیقبه   محمدآل   شیعیان   ای »  :فرموداست،    شده  روایت  ابوجعفر  از
  ش چشم در سرمهفهمد کی می  چشم ب صاح .شد خواهید آزمایش  چشم  درکشیدن سرمه

  حالی  در   کند می  صبح   مردیبه همین ترتیب    ؛ داندنمی  را  آن  خروج   زمان  لیو   گیردمی   قرار
  کندمی   شب   و  ؛ است  شده  خارج   آن  از  که   حالی  در   کندمی  شب   و  ، ماست  امر   و  شریعت   بر   که
 2.« است شده  خارج آن از  که  حالی در کندمی صبح  و ،ماست امر و شریعت  بر  که  حالی در

این    ۀنتیج  و  ؛کندمی  تشبیه   شدنغربال   به  را های سخت و دشوار  آزمایش  اول  حدیث
روشن    که   طور   همان   ؛ است  آن  از   خروج   یا   ، ایمان  ۀمحدوددر    انسان   ماندنباقی   ، هاآزمایش

  این   آیاعالوه  به   هستند.  ایمان  ۀمحدود  از  شدگانخارج معنی  به   غربال   از  شدگانخارج   است
  ید. بشنو   حدیث   اینبرای    را   نعمانی   شیختوضیح    اکنون  نیست؟  دوم  روایت موضوع    همان
   :گویدمی  شیخ

 3«نیست؟ است، معتقد آن به آنچه ترک  و امامتنظام  از  خروج  دلیل  این آیا»

معنی به   امرشان  از  خروج  و  ،است  والیت  هانآ  امر  کهاین   ؛باشد  روشن  باید قاعدتًا    این  و
 . استوالیت  از خروج

  دهان   آب   دیگر   عضیب  ۀچهر   بر   بعضی  که جماعتی    دربارۀ  چیست شما    نظر حال  
انتهای    تا  ...  و   ...  و  ...  کند؟می   تکفیر  را   برادرش  ،برادر   کنند؟می  لعن  را   یکدیگر   اندازند؟می

آنان را اصل    که  بینی می  ایشدهرحمت   امتهمان    را   اینان  آیا  !شنید  خواهیاکنون    آنچه
   ؟باشد آورده گردکنار یکدیگر  « بودن محمدآل  ۀشیع»
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  : فرمودمی   علی  بن   حسین   شنیدم   : گفتاست،    شده   روایت   نفیل   بنت   ة عمیر   از
  جویندمی   برائت   بعضی  از   شما از    بعضی  تا نخواهد شد    واقع  کشیدمی   انتظار  را   آن  که  امری»
  شهادت بعضی  کفر به   شما از  بعضی  و د نانداز می دهان  آب بعضی  ۀچهر  در  شما از  بعضی و

  زمان   آن   در  : کردم  عرضایشان    به   «د.کنمی   لعن   را   دیگر  بعضی  شما  از   بعضی  و   دندهمی
  و  کندمی   قیام  ما   قائم  .است  زمان  آن  در   خیر   تمام»  :فرمود  حسین  نیست.   خیری  هیچ
 1.« کندمی دفع  را  آن  تمام

  شما  از بعضی  اینکه تاشد  نخواهد امر آن» : فرموداست،  شده روایت ابوعبداللهاز  و
  بعضی   تان بعضی  و   کندمی  لعن  را   بعضی  تانبعضی  و  د نبینداز   دهان   آب   دیگر   بعضی  ۀچهر   بر

 2.« دنناممی  کذاب را  دیگر

  بن   مالک   ای »  :فرمود  امیرالمؤمنین:  گفتاست،    شده   روایت   ضمره   بن   مالک   از
  داخل   یکدیگر   در   را   انگشتانش  و  «؟کند  اختالف   چنین   شیعهوقتی    بود  خواهی  چگونه   ،زمره
  در   خیر   تمام »  : فرمود  .نیست   خیری   هیچ   زمان  آن  در  ،امیرالمؤمنین  یا   : کردم  عرض.  کرد
  پیش  را   مرد   هفتاد  .کندمی   قیام  ما  قائماست که    زمان  آن   در  .مالک  ای   ،استزمان    آن
  هاآن  سپس  .رساندمی  قتل  به  را   هاآن   و  ندندبمی  دروغ  شرسول  بر  و  خدا   هب  که  آوردمی

 3.« کندمی  جمع واحد امری  بر را 

  عسل  زنبور  مانند   کردنپرواز  در»  :فرمود است،    شده  روایت  امیرالمؤمنین  از  و
  دارید  دوست را   آنچه ،اوست دست در جانم  که  کسی به قسم» : آنجا که فرمود تا «باشید...

  گودروغ  را   بعضی  تانبعضی  و  ،بیندازید  دهان  آب  بعضی  ۀچهر   در  تانبعضی  تا  بینیدنمی 
  چشم  در   سرمه   مثل  مگر ـمن   شیعیان  از   :فرمود   یا ـ   ماندنمی  باقی  شما  از  اینکه   تا   و  ، بنامید
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 1« . ... غذا  در نمک  و

  از منظور    توضیح  برای  ، شده  وارد  امیرالمؤمنین   از   که  آخر   حدیث  این   شاید   :گویممی
  شیعیان  میان  اختالف   است  واضح  روشنیبه   روایت   این  از  چراکه  ؛ باشد  کافی   ، قبلی  روایت

  تر قبل   کمی  ، دانستی  که  طور  همان  و  ، است  گری غربال  فرآیند  از ی  شبخ  ،تکفیر   و   لعن  حد   در
 و » امام  سخن   نتیجه   در   شوند. می   خارج   بیتاهل   والیت  از   یانشیع  بیشتر  شد   روشن

  اختالف   دربارۀ   سخن   یعنی  ، ماقبل  به   مرتبط  « ماند...نمی  باقی  من   ۀ شیع  از   یا   شما  از   اینکه  تا
  این   حدیث  معنای  نتیجه  در  شود.می  حاصل  اختالف  از  که  است  اینتیجه این  بلکه  است؛
  ماندنمی   باقی  شما  از  اینکه  تا  هستید  اختالف  در  دائماً   ،شیعیان  گروه  ای  شما  همانا   که  است
  خارج   بیت اهل   والیت   از   شما   بیشتر   یعنی   غذا.   در   نمک  و   چشم   در   سرمه   مثل   مگر
 ند. نمامی  باقی کمی افراد و شویدمی

  را  اختالف این : گویممی  .شود واقع مفید که امید کنم،  اضافه را  مطالبی اینجا در مایلم  
  بشری   کهشما    و  من  آیا  است؟  کسیه چ  آن  مسبب  دیگر  عبارتبه   یا  کند؟می  ایجاد  کسیچه

  خیر.   قطعاً   هستیم؟   شمسبب   نداریمدر اختیار    خودمان  از  غیر   امکاناتی  هیچ  و  هستیم   عادی
  حتماً آورد  می  به وجود   را   اختالف  این   هرکس  . نداریم  شیعه  در   بزرگی  و   غالب  تأثیر شما    و  من

  ؟ هستند  آن  مسبب   آخرالزمان  فقهای   از   غیر   کسیچه حال    دارد. شیعیان  میان    در   نفوذی 
  چه   :بگویید شاید    ؟ کنندمی   پیروی  هاآن   از  ، کورکورانه  تقلید  اسم   به  مردم  که   کسانیهمان  

واقعیت    :گویممی   شما   به و من    ؟ اش باشندباعث و بانی   مغرضان  از   بعضیرا    اختالف  این   بسا
  ممکن   نتیجه   در  هستند؛   مراجعشان  تابع   مردم دهد  می  هیچ ابهامی گواهیحال شیعه بی

  کنند می  تصریح   احادیث  که  ایگسترده   ۀمحدود  این   در   بتواند  مغرض   ی فرد  اهداف  نیست
باعث  از جایی که خودتان نخواسته   شما  سخن   این   البته   شود.  محقق   فقهای  مالمت اید 

  ما »  شعار   که   مراجعیاین    کجایند   باشد درست    گوییمی   شما   آنچه   اگر  .شودمی  آخرالزمان
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  این   شاید   یا  کجاست؟   امت  ارشاد   در   آنان   نقش  ودهند،  می   سر  را   «هستیم  امت   دژهای
  احادیث   این   که   است   اینواقعیت    ؟ نه بیشتر  ، مقلدان  فریب   برای هستند   سخنانی   سخنان، 

ها  پرسش   این   کندمی  واجب  شیعیانتمامی    بر   که ند  ر از اهمیت باالیی برخوردا   قدرآن   شریف
دهند  می  سوق آن  سوی  به  خرالزمانآ  فقهای   که  پرتگاهی  به  و   دنکن   تکرار  بارها   و  بارها  را 

 است؟  زده شده قفل  هادل بر آیا  یا  ؟ و دقت کنند د نبنگر 

 چرخد می   آن  حول  که   را   ای ایدهاین    که  رسانم می  پایان  به  روایت  دو   با  را   مبحث   این 
 :  کنندمی تقویت 

  امری   سوی به   را   مردم  کند   قیام   ما   قائم   »وقتی   : فرموداست،    شده   روایت  ابوجعفر  از
 اسالم راستی  به   وکرد؛    دعوت  آن  به  خدا   رسول  که  گونه   همان  کندمی  دعوت  جدید
  حال   به  خوشا  پس  ؛گشت  بازخواهد غریبانهشده بود  گونه که آغاز    همان  و  شد  آغاز  انه غریب 

 1.«غریبان

ه  شد  آغاز   که   طور  همان  و  شد   آغاز  غریبانه  اسالم»  : است  شده   روایت  ابوعبدالله  و
  خیر  را   شما   خداوند   :کردم  عرض  .«غریبان  حال   به   خوشا پس   ، گشت  بازخواهد غریبانه بود

  کندمی   آغاز  جدید  دعوتی  ما  از  ایکنندهدعوت »  :فرمود  دهید.توضیح    را   آن  من  برای   ،دهد
 2.«کرد دعوت خدا  رسول  که گونه  همان

  اشاره   روشنی به  ـه بودشد  آغاز   که به همان صورتی  ـ  اسالم  ۀ غریبان  بازگشت   :گویممی
آنجا که جز    تا   ،اسالم  ۀمحدود   از   آن  مدعیان   بیشتر   خروج  یا   ،آن  اهل بیشتر    خروجدارد به  
  ای   و  ؛کنند می  تعبیر   شریف  روایات  که  طور  همان   ؛ماندنمی  باقی  از اندک  یاندک  یااندکی  

  خروج   علت  هاآنخود     شاید  یا  هستند؟  امت  دژهای  که   آنان  کجایند  دانستممی  کاش
  امر  و  شریعت   بر  که  حالی  در  کندمی  شب   انسان  اگر  و  ؟هستند   خدا   دین  از  مردمفوج   فوج 
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  بر  که  حالی در  کندمی  صبح یا   ،شده  خارج  آن از که حالی  در  کندمی  صبح و است هاآن
تغییر و    این  حتماً   شده،   خارج  آن  از  که  حالی  در   کندمی  شب  و  است  آنان   امر  و  شریعت

  در   ـداند نمی   صاحبش  که   حالی  در  است  چشم   از  سرمه  خروج  شبیه   کهـ   ناگهانی  تحول
راهبری    که چرا   ؛ اندافکنده  آن  در   را   او   سادات  و  بزرگان   که  است  اجتماعی   های فتنه  ۀ نتیج
  دین   از  را   امت  کسیچه  کهشود  می   حال این پرسش مطرح  است.  سپرده  هاآن  به  را   خود

   شود؟می  غریب ـه بود شد شروع کهبه همان صورتی ـ   دینآنجا که  تا  کندمی خارج 

   :گویدمی  ضیاء

و  همه  که  است  جداسازی  و  گریغربال   و  آزمایش  ۀمرحل  مرحله،   این» در هم  چیز 
ش    وجود   مهم  ۀوظیف  دو  ؟ای برعهده داردچه وظیفه   انساندر این مرحله    شود.می  مشو 

 :  کنندمی تمرکز ها آن بر روایات که دارد

  . اند داشته  تأکیدبر این نکته    بسیاری  روایات  .مهدویت  مدعیان  ازاجتناب  ل:  او   ۀوظیف
  بودیم  نشسته خدا   رسول نزد ما  :فرمود ،است شده وارد امیرالمؤمنین از روایتی در

.  کردیممی  صحبت  دجال  امر  دربارۀ  ما  و  بود  من  دامان  در  خدا  رسول  سر  در حالی که
  از   غیر   :فرمود  و  بود شده    سرخ  ش صورت  که  حالی  در  شدند  بیدار  خواب  از   خدا  رسول
  ای   : کردیم  عرض  ،بیم دارم   شما  بر  هادجال، از آناز  بیش  که من    کسانی هستند  ، دجال
چه  ما  بر  او  از   که  دجال  غیراین    و  خدا،  رسول داری  است بیم    امامان   :فرمود  ؟ کسی 

 ادعای  که هستند کسانی ،دجال خروج هنگام ،غیبت زمان در که معنا این به .گمراهگر
 .« است  شدیدتر دجال خود از مردم ایبر ها آن خطر و کنندمی امامت

   :او پاسخ  و

این    ؛گویدمی  دروغ  خود  زشت  عادت  طبق  ضیاء   غیبت   زمان  دربارۀ  فقط  حدیث زیرا 
  خالفت  بر   بهتان   ودروغ    ا ب  که  است  حاکمانی   وهاد  نَ بد   فقهای   بر   ناظر  بلکه  ؛کند نمی  صحبت

 :  شودمی  تقدیم حضور  روایت ند.ا ه شد مسلط

  نزد   ما»  : فرمودمی  علی  شنیدم  : گفتاست،  شده  روایت  حضرمی  یحیی   بن  عبدالله  از
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  ما   سپس داشت.    من   دامان  در   سر   و   بود   خواب ایشان    که  حالی  در  بودیم   نشسته  پیامبر
  و  شد  بیدار  ـبود شده    سرخ  صورتش  که  حالی  درـ   پیامبر  گفتیم.  سخن  دجال  دربارۀ
از    و  ند،گمراهگر   امامان  کهترسم  می  ی هایدجال  از  شما  ایبر   ، دجال  از  غیربه   :فرمود
  دشمنی  هاآن   بادشمن کسی هستم که    من 1؛ ترسم می  خودم  از  بعد   عترتم  خون  شدنریخته 

 2.« باشد  صلح در آنان با  که  کسی با هستم  صلح  در  و ، کند

این حدیث،    یکه در توضیحی برا   شودمی  م حضورتقدی  کورانی  هاآنتوضیح یار و همراه  
 :  کندمی تصریح  «حاکمان»به معنای 

  شریف   احادیث  بعضی  دران(  گمراهگر )   «مضلین»  کلمه  شدنمنصوب  به  :نکته»
 و  ،است= منظور من این است که«    اعنی»  تقدیر  به  ،باشد   صحیح  اگر  و  ،شودمی  توجه
  عترت  هایخون  شدنریخته»فقرۀ  وجود به که طور  همان ؛است تأکید زیادی اش فایده

  نیست   بعید  و  ؛شودمی  توجه  دیگر  بعضی  در  آن  شدنساقط  و  روایات  بعضی  در  «طاهره
  بر   ترسدمی  آنان  از  طاهره  عترت  هایخون  شدنهریختبرای    پیامبر  که  حاکمانی

  ساقط  شریف احادیث از  دارد تعلقاین موضوع  به را  آنچه تا بگذارندثیر أت راویان از بعضی
 3.« کنند

  وی   .دارد  نیز  جهل  ـاست  حریص   آن  به  بسیار  کهـ   گوییدروغ  از  غیر   ضیاء   :گویممی
  امامان  این  که  هدفبا این    «دجال  خروج  هنگام   غیبت  زمان  در   که   معنا  این  به »  :گویدمی

  موجود   دجال   خروج  زمان  در   فقط  ،ترسدمی   امتش  بر   هاآن  از   خدا   رسول  که  گمراهگر
 است. کننده رسوا  جهلی  این  و ؛ هستند

  به »  :است   بوده  جالد  ذکر  همراهبه   ،گمراهگر  امامان  ذکر   خدا   رسول  سخن  در   اینکه



«  ریزندرا می  م های عترتخون  ،گمراهگرو  امامان گمراه  »  :آمده است  395ص    1ج    :در احتجاج، شیخ طبرسی  .1
است. و این در ارادۀ حکام مشهود 

. 512ص  :امالی، شیخ طوسی .2
. 35ص  1ج  :، شیخ علی کورانی عاملیاحادیث امام مهدیمعجم  .3
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  که   نیست  معنان  به ای  «ترسممی  ندگمراهگر   امامان  که  ییها دجال  از  شما  بر  دجالاز    غیر
همراه به   هاآن  ذکر  ازمنظور    بلکه  ؛بود   خواهند   دجال  زمان  در  فقط  گمراهگر  امامان  این

  از  شدیدتر   گمراهگر  و  گمراه  حاکمان   خطر   که  است   موضوع  این   به دادن  هشدار   ، یکدیگر
   است.  دجال خود خطر

   :گویدمی  ضیاء

  اینکه   تا کندنمی   خروج  قائم»   :فرمودشده است،   تروای  صادق  امام  از  روایتی  در»
پس    «.کند می  دعوت  خودش   به  کدامشانهر  که  کنندمی  خروج  هاشمبنی  از  نفردوازده  

گمراهپرچم   منتشر گری  غربال  ۀمرحل  در  و  هاآزمایش  زمان  درکه  هست  ای  کنندههای 
  دعوت   خودش سوی  به  هاپرچم  این  صاحبان  از  هرکدام  که  متشابه  پرچمدوازده    د.ن شومی
  هایی حالت  دیگر،سوی    از   هاپرچماین    صاحبان  و  سو  یک  از   گمراهی  امامان  پس  .کندمی

 غالب هستند.« آزمایش مرحله در غیبت ۀمرحل در که هستند ادعاهایی از

   :او پاسخ  و

توانند  می  کسانیچه  هستند   مشتبه  هایپرچم   صاحبان  که  هاشم بنی  از   نفردوازده    این
  نه  ،سازد  روشن  را   امر  این   حقیقت  تا  کند  جووجستدقت  به   است  واجب  ضیاء  بر  باشند؟ 

 هستند.   دور به   حقیقت  از   جداً   که   اهدافی  برای   هم   آن  کند، بسنده    دیث حاز    استفاده   ه ب  اینکه

 :  کنممی واگذار خواننده  به  را   توضیح و خوانیممی  با هم را زیرا  احادیث

  حرکت کوفه سویبه  کند قیام قائم»وقتی   :فرمود، است شده روایت باقر امام از
 او  به   .شوندمی   خارج  آنجا   از  سالح   با   شوند می  نامیده   بتریه  که  نفر   هزار   چند   .کندمی
  شمشیر  وا  . نیاز نداریم فاطمه فرزندانبه   مازیرا  ،برگرد  ایآمده  که جایی به همان   گویندمی

  هر   آن  در  و  شودمی  کوفه  داخل  سپس  .کشدمی  را   آخرینشان  تاگذارد و  می   شانمیان  در  را 
  را   جنگجویانش   و  ، کندمی  نابود   را   قصرهایش  و   ، رساندمی  قتل   به   را   ای کنندهشک   منافق 
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 1«.گردد راضی ( عال  و  عز  )  خداوندآنجا که  تا کشدمی

  سفیانی   سپاه  ورسد،  می  کوفه   به   تا   رودمی  پیش   قائم»  :ه استفرمود  صادق  امام
  چهارشنبه   روز  آن  .هستند  شهمراهبه   مردم  که  حالی  در  شوندمی  خارج  کوفه  از  اصحابش  و

دهد  می  ها خبر به آن  و کندمی   یادآوری   هاآن   به   را   حقش و  کندمی   دعوت   را   هاآناو    .است
  من  پس  ، کند  محاجه  من   با   خداوند   دربارۀ  کس هر   :گویدمی   و  است،   مقهور  مظلوم    که

  تو   به   ما  که   ،برگردای  به همان جایی که آمده  : گویندمی  ... هستم  خدا   به   مردم  سزاوارترین  
 2ایم.« آزموده  را  شما  و  ایمداده خبر شما به  ما]بدانید[  .نداریمنیاز 

شانزده    جا آن   از   .کندمی  حرکت   کوفه   سویبه   و»  : فرموداست،    شده   روایت   ابوجعفر  از
  و   قرآن  قاریانها  آن   ،ایستندمی   شبرابر   درهستند    سالح  به  مجهز  که  بتریه   از   نفرهزار  

  کامالً   لیو   است،   شده  زرد  شانهایچهره  و  بسته  پینه  شانهای پیشانی  هستند،   دین  در   فقهای 
  پشت  در  پس  .نداریم  نیاز  تو  به  ما  برگرد،  فاطمه  فرزند  ای  :گویند می  شانهمه   .هستندمنافق  

درنگ و  بی   را   هاآن  و   کشدمی   شمشیر  آنان   بر   شامگاه  تا   دوشنبه   روز   عصر   از   نجف،   شهر
نمی   را   آنان  از  کسیو    کشد،می  سرعتبه  آسیبی    اصحابش  ازکدام  هیچ   و  ،گذاردباقی 

  جنگجویان و    شود، می  کوفه   داخل  سپس   ست. قربانی برای خدا   هاآن   هایخون  . بیندنمی 
 3.« گرددمی  راضی عزوجل خداوند اینکه تا رساندمی قتل   به را  آن

   :گویدمی  ضیاء

 او  گویند می » : فرمود  امام که  است   شدهنقل   صادق  امام  از  مفضل روایت  در»
  شفرزند   به   امامت  امر  گویند می  و»  .هستند  مردم   ازای  عده  هااین  « .است  مرده  غیبتش   در

  و   دارد.  نسلی  و  فرزند   او  کنندمی  ادعا   کههستند    دیگریعدۀ    هااین  « .است  شده  منتقل



. 384، ص2ج: شیخ مفید ،ارشاد .1
. 387، ص52ج :بحار االنوار .2
. 456-455ص :دالئل االمامة .3
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  « اینان.  بر  مردم  و  خدا   لعنت  . کنندمی  انکار  را   او  والدت  ها آنبیشتر    و»  گویندمی  دومعدۀ  
  هستند   غیبت  زمان  در  امام  برای  فرزندانی  مدعی  که  کسانی  ،روایت  این  تصریح  به

شدن وجود  پراکندهتفرقه و    شرایط  نتیجه  در  هستند.  مردم  تمام  و  خداوند  لعنت  مستحق
حرف برهمی    درهمشرایط    و  ، متشابههای  دارد،  و    آزمایش  ۀمرحلبر    که   دارد   وجودو 

  هوشیار   باید  امام   ظهور  با  مرتبط  حوادث  با  تعامل  در  انسان  و  ،شودمی  سازی غالبپاک 
   .« باشد بصیرتبا و محتاط  و

   :او پاسخ  و

  دوران  .است  یگمراهگر   و   پردازیدروغ  و  جهل جهل    شرایط   اکنون  بلکه   ،ضیاء  ای
زیر    .کنندمی   بازی  آن  با   گمراهی  فقهای  که   است  خداوند   شریعت  تخریب   همانروایت 
 :  کردی  شذکر  تو   که است روایتی

  از  بپرهیزید »:  فرمودمی  عبداللهابو   شنیدم  : گفتنقل شده است،    عمر  بن   مفضل  از
  طوالنی  شما   بر   که  روزگارتان  از  هایی سال   شما   مهدی   سوگند  خدا   به   ببرید.  نام   را   او  اینکه

و تردیدها    هاشک  و  .چگونه  و  ،شاید   ،کاش   ای  ،کدام  گوییدمی  و  ؛کندمی   غیبت  شودمی
  کجا  و  آیدمی   و  شد  هالک  و   ردمُ   شودمی   گفته  اینکه  تا   ،کندمی   خالی  او  از   را   شما  های دل

  دریا   امواج  در  هاکشتی  که  گونه  همان  و  ،ریزد می  اشک  او  بر  نامؤمن   هایچشم   و  ؛رفت
  روز   در   را   او  ثاقمی  خداوند  که  کسی  مگر  یابدنمی  نجات  وسرگردان است شما هم سرگردانید  

  برای  .باشد  کرده  ید أیت  خودش  جانب   از   روحی  با  را   او  و   ،نوشته  را   ایمان  او  قلب   در  و  ،گرفته  ذر
  کردم  گریه  من  :گفت  مفضل  «.کنندمی  چه  دانندنمی   که  رودمی   باالمتشابه    پرچمدوازده    او
  نگریستتابیده بود    داخلای به  روزنه   از   که  یخورشید   به  امام  کنند؟   چه  شما   اولیای   گفتم  و
  سوگند   خدا   به »  : فرمود  بله.  : کردم  عرض   «بینی؟می  را   خورشید  این   ، مفضل  ای »  :فرمود   و

  ی فرزند گویند  می  و  ،ردمُ   غیبت   در  مهدی  شودمی   گفته  است.  این  از  آشکارتر  و  تر ینوران  ما  امر
  فرشتگان  تمام   و  خدا   لعنت  ؛کنند می  انکار   را   او  ظهور   و  او  بودن  و   او  والدت بیشترشان    و   ،دارد
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 1« .باد  هاآن بر  مردم و پیامبران و

  در   ما   و  ، است   «الکبری  ة هدای»  کتاب ـ  کنید می   مالحظه  که   طور   همان ـ   روایت   این   منبع 
به    هاآنزیرا    ؛اوست  امثال  و  ضیاء  طرف  در  مشکل  تمام  امانداریم ،  مشکلیخصوص    این

  بنا   روایت   این   بر   را   اشعقیده  و  دین   ، ضیاء  چگونه   پس .اعتماد ندارند  ش صاحب  و   کتاب این  
 2کند؟می

وجه هیچ به ،  دنکنمی  ثابت   را و ذریه    نسل   که   روایت   ها دهوجود    با   ، روایت   این عالوه  به 
  جاهل   از   غیر و    استسفیهانه    شرایط   این   در  آن  به   احتجاج   پس ؛ کندنمی  تقویت   را   یتعارض

 کند. نمیاحتجاج  آن به  ، خاشاکی چنگ انداخته باشد به  که ایشدهغرق  یا

  را   ما ه نوشت  «اماماً   عشری  االثن  بعد ما»  کتاب  در  خیالی ۀ شبه  این  به   پاسخ  دربنده   آنچه
 :  کنممی حضور  تقدیم 

  ، کند می  داللت  امام   برای  نسل   و   فرزند  وجود   عدمبه    روایت  این  نداهکرد  گمان  بعضی »
  در   . شودمی  روایت  در   شدهوارد  لعن  شامل  شود  این   خالف   به  قائل  هرکس  و

  تحت   یکموبیست  ۀمقال  در   ، ساخته  منتشر   اعتقادی  مطالعات   مرکز  که   مقاالتی سلسله
توضیح    در  «کنید  لعن  را  او  پس  ،است  مهدی  امام  فرزند  کندمی  ادعا  که  کسی»  عنوان
  غیبتش  ایام  در  مهدی  گویدمی  که  کسی  که  است  این  آن  معنای  و"  :است  آمده  باال  روایت
  برای   گویدمی  که  کسی  و  ،اوست   بر  مردم  تمام  و  خداوند   لعنت  ،است   فرزندانی  دارای
  خدا   لعنت   پس   است،امام    فرزند   کندمی  دعاا  که   کسی  یا  شده   متولد   فرزندانی   مهدی



. 361و  360ص  :الکبری، حسین بن حمدان ةهدای .1
حسین بن حمدان خصیبی قنبالنی  »  :است  حسین بن حمدان گفتهشرح حال  در    ۶۷ص    :خود  نجاشی در رجال  .2

کتاب  ،کتاب تاریخ االئمه ،کتاب المسائل ،هایی داشت از جمله کتاب االخوانکتاب  .فاسد المذهب بود ،ابوعبدالله
حسین    ۴۰/۱۳»  : ۵۴در ص غضائری احمد بن حسین غضائری واسطی بغدادی  و در رجال ابن« .الرساله التخلیط

.« شودتوجه نمیاو به شده دارد و های لعنت نوشته ،المذهب فاسد ،بن حمدان حصینی جنبالنی ابوعبدالله کذاب
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 1.« باد او بر  مردم تمام و

 :  گویممی  شبهه  اینپاسخ به  برای

است  ، شاهدمحل    .۱ امام  فرمایش  مُ می  گفته »  :این  غیبت  در  مهدی    و   ،ردشود 
لعنت    ؛ کنندمی  والدت او و بودن او و ظهور او را انکاربیشترشان  ، و  دارد  ی فرزند گویند  می

 .« ها بادخدا و تمام فرشتگان و پیامبران و مردم بر آن 

  نشده   روایت  اندکرده  روایت  را   حدیث  این  که   معتبری  منابع  در  ،شاهدمحل    این  خود
  ،االمامة  دالئل   ،طوسی  غیبت   ، نعمانی  غیبت  ، الدین  کمال   ، کافی  کتاب منابعی مثل    ؛است

 2. معتبر منابع دیگر  و ،التبصرة و االمامة و

  انتقال  به   قائل   هاآن  که رساند  می  را   معنا  این   «ستفرزند اوگویند  می  و »  :عبارت   ظاهر  .۲
  داللت   معنا  این   هب  آمده  عبارت  این  از   قبل  که  عبارتی   ظهور  و  هستند،   او  فرزند  به  امامت

  ی فرزند گویند  می  و»  پس  «مرد  غیبتش  در  مهدی  شودمی  گفته  و»  : عبارتیعنی    ؛کندمی
  این  آن  معنای   بلکه ؛  «است  نسلی   یا   فرزند   دارای   او  گویند می»نیست که    ا این معن  به   «دارد

که    ی افراد  و  هستند،   مهدی   مرگ   از  بعد   او  فرزند   به   امامت  انتقال  به  قائل   هاآن  که  است
  غیبت کتاب  در طوسی  شیخ  که  طور  همان  ،اندداشته  وجود تاریخ   در اند چنین سخنی گفته 

 :  گفته است طوسی شیخ کند.می اشاره

  هستند،   نفرسیزده    امامان  و  است  فرزندی  دارای  ف لَ َخ   : کسی که گفته است  اما»
  گذاشتن کنار  نتیجه  در   . نفرنددوازده    امامان  که  آوردیم   که  دالیلی  بهبنا    ؛است  فاسد 



  ینترنتی ا  یهاو شبکه  هایتاست که در سا  یمقاالتسلسله  هاینا  .شدهگفتهاز مقاالت مرکز  یکم  وبیست   ۀمقال  .1
ها نقل شده است. آن

؛ 532ص   :)شیعی(  دالئل االمامة، محمد بن جریر طبری؛  154و    153ص    :غیبت، محمد بن ابراهیم نعمانی  .2
کمال الدین و تمام ؛  339و ص    336ص    1ج    :شیخ کلینی  کافی،؛  126ص    :بابویه قمیاالمامة و التبصرة، ابن

. 338ص  :غیبت، شیخ طوسی؛ 347ص : النعمة، شیخ صدوق
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  کسی   و  اندشده  منقرض  للهابحمد  هافرقه  این  تمام  اینکه  رغمبه  ؛است  واجب  قول  این
 1سخنان.«  این بطالن  ایبر  است دلیلیهمین   و ؛باشد  معتقد   هاآن سخن به  که نیست

  فرزندی   به  قائل  که  تاریخ   در  ایفرقه   وجود  هب  که  است  این  اهمیت داردمتن    این  در  آنچه
ه  گفت  که   طور   همانـ   و  کندمی   داللتسیزده نفر هستند    امامان  اینکه   و اند  ه بود  خلف  برای
بر    آنان  سخن  شودمی   مشخص  عبارتاین    از  اند.شده  منقرضها  آن  ـاست   اینکه مبنی 

  نتیجه   در  و  ، است  مرتبط   دارد  فرزندی  خلف  کهشان  این گفته  به  هستند   نفرسیزده    امامان
  به   امامت  انتقال   و  امام  مرگ   به   هاآن   که  معنا   این   به   ؛نفرندسیزده    امامان  گویند می   اینان
 . اعتقاد دارند ش فرزند

  و »  : فرمایش  این   از   جدا   «دارد  ی فرزند گویند  می  و »  :امامفرماش    این   شود   گفته   بسا   چه
 . هستند هاآن از  غیر دیگری ۀفرق  هااین  پس  . باشد «مرد غیبتش  در  مهدی  شودمی گفته

  جه نتی  فرض   این   طبق  بگیرد  نتیجه   خواهدمی  شبهه   صاحب   که  طور   همان   :پاسخ   و
  این   با   فرض   این   اما   ؛دارد  فرزندی  مهدی گویند  می   که  هستند   قائل   ایفرقه   شودمی   گرفته
  بر  که   روزگارتان  از   هاییسال   شما   مهدی   سوگند   خدا   به »  :ندارد   مناسبت  علی  امام   سخن

  ها شک  و   . چگونه  و   شاید،   کاش،   ای   ، کدام  : گوییدمی   و  کند؛ می   غیبت   شودمی   طوالنی   شما 
آید  می   رد و هالک شد وشود مُ می  کند تا اینکه گفته می  خالی  او  از   را   شما   های و تردیدها دل

ها در امواج  گونه که کشتی  و همان  ،ریزدمی  او اشک  این بر امؤمنهای  و چشم ؛  و کجا رفت
او را    میثاق  یابد مگر کسی که خداوندو نجات نمیسرگردان است شما هم سرگردانید  دریا  

ید کرده  أیو او را با روحی از جانب خودش ت  ، ان را نوشتهو در قلب او ایم   ،در روز ذر گرفته 
 .« اشدب

نهایت    امری  شدنحاصل   هب  مقدمه  اینپس     که  طورآنـ   و  کندمی  اهمیت داللت  در 
  ندارد!   مناسبت  دارد  فرزندی   مهدی   گویند می   فقط   بعضی   اینکه   با   ـکرده   گمان  گیرندهاشکال
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  فرزند   به   امامت  انتقال   «دارد   ی گویند فرزند می »  سخن  این  از منظور    اینکه  با  مقدمه  این   بلکه
 دارد. مناسبت باشد  مهدی مرگ و

  استدالل شدن  ساقط   برای   گفتیم  ما   که   معناییوجود    احتمالصرفًا    حال   هر  به
 . کندمی نده کفایت ر گیاشکال

در خود دارد    خواندمی  ضیاء   آنچهبا    مخالف   معنایی  روایت  این  کنم   اضافه  اینجا  در مایلم  
...  » :فرمایدمی  امام کند. می  کفایت ضیاء  ۀ شبهشدن ساقط  برای   معنا این وجود  احتمال  و
لعنت    ؛کنند می   والدت او و بودن او و ظهور او را انکاربیشترشان  ، و  دارد  ی فرزند گویند  می  و

  مذمت مقام    در  سخن   این  است  روشن  «.ها بادخدا و تمام فرشتگان و پیامبران و مردم بر آن 
  »هاء«  ضمیر بدانیم    وقتی  ،در آن مدح و ستایشی باشد  بسا  چه  بلکه  نیست،  فرزند  به  قائلین

  نتیجه   در   و   ،گرددبرمی  »الولد«  به   و  کونه«   و   والدته  یجحد  اکثرهم   »و  امام  عبارت  این   در
  با  کامل  طور به   معنا   اینکنید که  می   مالحظه  شود.می  فرزند   والدت   منکرین   متوجه  لعن

   است.موافق  ذریه و نسل  دربارۀ زیاد  بسیار روایات

   :گویدمی  ضیاء

  فقها   بهجستن  تمسک  : اندداشته  تأکید  آن  بر  بیت اهل  روایات   که  دومی   ۀوظیف»
برای  در جهت زمینه  متأخر  امامان  همین  برای  ...   علماست  و یعنی  ـ  مرحله  اینسازی 

 آن  بر  خرأ مت  امامان  که  هاییسازیزمینه  جمله  از  و  کردند؛  تالش   ـ  امام  غیبت  ۀمرحل
  شان دینی امور در  مردم کهو اینبوده است  دینی مرجعیت کردنمشخص  اندداشته تمرکز

  هادی  امام  از   کنند.می  رجوع  آن  به  (فرجه  الله  عجل)  مهدی  امام  غیبت  زمان  در
های الهی  با حجت  کهباقی نماند    میعال    ما  قائم  غیبت  از  بعد  اگر  و »  : تسا  شده  روایت

  های دام  از  خدا  ضعیف  بندگان  ۀدهندنجات  و،  د کن  دفاع  او  دین  از  و  ،دعوت  اوسوی  به
  ها آن  .دن وشمی  مرتد  همه از دین خود  ،د باش  ناصبین  هایدام  از  و  هایشوسوسه  و  ابلیس

  این   در  هادی  امام   استروشن    «هستند.  متعال  خداوند  نزد   ها برترین  ـعلما  یعنی ـ
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  پیدا   نمود  علما  در  کهنهد  می  بنیان  امام  غیبت  زمان  دررا    دینی  مرجعیت  روایت
 .« کندمی

   :او پاسخ  و

  کنندمی   تالش  هاآن  مثالً   ! بسازند  را   چیزی   هیچ،   از  کنند می   تالش   آخرالزمان  فقهای 
  برای   نقشی  ـه استکرد  استشهاد   نآ  به  ضیاء  کهـ الذکر  فوق   روایت   به  استنادبا    و  تکیه  با

  هیچ  روایت این  ـاست  واضح عاقلی   هر برای  که  طور همانـ  در حالی که  بتراشند؛  خودشان
  دفاع  به   ناظر  روایت   این   بلکه  ؛ ندارد غیرمعصوم  از   تقلید   وجوب  آمیزبدعت  ۀعقید  ا ب  ارتباطی 
اعتقادی    امور  هااین   تمام  و  هاست، ناصبی  و   مبطلین  شبهات  دفع   و  دین  از   عامل  علمای
  ارتباطی   ـدانند می   آن  در   منحصر   را   تقلید   آخرالزمان  فقهای   کهـ   احکام  یا   فروع  به و    هستند 

   ؟رانندمی  مضحکانه سخن چه و  شیادفکرانش چقدر هم  و  ضیاء پس  .ندارد

  فقهای  حقیقت  که  را زیر    روایات  شود  باز  بیشتر  خواننده  برای  مسئله  اینکه  برای  و
 :  کنممی تقدیم حضور د نکنمی بیان را  آخرالزمان

  آن   پس بارخدایا،    :گفتم »  : رمودفاست،    شده   روایت  معراج  حدیث   در   خدا   رسول   از
  علم   کهاست    زمانی  آن  :کرد  وحی  من  به  عزوجل  خداوند  ؟است  زمانی  چهـ  یعنی فرج ـ

  و  شود بسیار قتل و گردد کم  عمل و شوند بسیار قاریان و  گردد آشکار جهل و شود برداشته
 1شوند.«  بسیار  خیانتکار گمراه فقهای و ، کم کنندههدایت  فقیهان 

 از   وخطش    جز  قرآن  از  که  یدآمی  امتم  بر   زمانی»  :است  شده  روایت  خدا   رسول  از  و
  از   افراد  دورترین  که  حالی  در  شوندمی   نامیده  مسلمان  ؛ماند نمی  باقی  اسمش  جز  اسالم
  زمان   آن  فقهای   ؛ نیست  هاآن   در   هدایت  از   خبری   ولی  است  آباد   مساجدشان   ؛ هستنداسالم  
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 1«.گرددمی آنان باز به  و شودمی  خارج آنان  از  فتنه  ؛ندا آسمان  ۀ سای زیر  فقها  ترین ور شر 

  اجتهاد   اهل   فقهای   مقلدان  دشمنانش   ... »  :است  شده   روایت   االسالم بشارة  در   و
 2.« بینندمی پیشوایانشان   با  مخالفت در  اواز  هایی که دلیل قضاوتبه  هستند، 

   :گویدمی  ضیاء

  روایتی   در  .شودمی  متمرکز  قضیه  اینروی    هادی  امام  از  بعد  عسکری  امام»
گاه»   :است  آمده  ایشان  از بر    حافظنفسش،  نگهدارندۀ  که    فقها  ازهرکدام    باشید  آ

  تقلید توانند از او  می  عوام  پس  باشد،  موالیش  امر  مطیعو    نفسش،  هوای  مخالف  دینش،
  امام  غیبت   زمان  در   را  دینی  مرجعیت   عسکری  حسن  امام به این ترتیب    و  « .کنند
  رسید   حجت  امامت  به  نوبتوقتی    عسکری  امام  از  بعد  .مشخص کرده است  فقها  برای

  . شدمی  صادر  ایشان   از   هایی نامه  و  بیانات  و   توقیعات  برود  ا کبر   غیبت  به  اینکه  از   قبل   و
که    یدر حوادث   اما »   :فرموداست،    شده  روایت  (علیه  سالمه  و  الله  صلواتآن حضرت )   از

  و   هستند  شما  بر  من  حجت  هاآن زیرا    ؛کنیدمراجعه    ما  حدیث  راویان  بهافتند  می  اتفاق
  مالحظه   کند  جوو جست  خر أمت  ائمه  سخنان  در  کهپس کسی    «.هستم  خدا   حجت  من
نهاده  دینی  یمرجعیت   هاآن  کندمی  مراجعه   آن  به  غیبت   زمان  در  مردم  کهاند  بنیان 
   دارد.« نمود علما  و فقها در مرجعیت،  این و ؛کنندمی

   :او پاسخ  و

  سید   مهدی  امامفرستادۀ    و  وصی  به  متعلق  هستیمبیانش    درصدد   ما  که  موضوعی
ـ   . فقهی  نه   است، اعتقادی    موضوعی   و ،  احمدالحسن از  هیچ   ـضیاء   ایپس    این کدام 

از    تو  و  ،ندارد  شما  برای  سودی  روایات گاهی،    اینخود  بسیار  اماآ تأسف   خواهیمی  با 
   دهی. فریب  را  لوحانساده



.90ص  52ج : بحاراالنوار .1
. 246ص  :االسالمبشارة  .2



 در قطیف غوغایی است   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 134

بنیان    را   امت  بر  هاآن  والیت  یامعنی راهبری و قیادت  به   فقها  مرجعیت  روایات  این  بله،
.  ندارد  شما   برای   سودی   نیز   احکام  در   غیرمعصوم  از  تقلید   مسئلۀ   در   حتی  بلکه  ، نهدنمی 

  را زمینه    این  در  نوشتن   مسئولیت  برادران  از  بعضی  و  انجامد،می  درازا   بهباب    این  در   سخن
 ند. ا هگرفت برعهده 

  منتسب این مکتب    بهنیز    ضیاء  کهـ  اصولیمکتب    هایقطب   از   یکی  به   را   پاسخولی  
 اند دانسته   امین   خود   دین  بر   که   را   کسانی   این   ببینند   شدگانگمراه   تا   کنیم می   واگذار  ـاست

ندارند.   حقشان  در   هاخیانت  ترین زشت  ارتکاب   از   چگونه   حکیم   سعید   محمد   سید 1ابایی 



 کنم ی نقل مهای تخصصی  پژوهش از مرکز  شود، دو پاسخ  نمی  هخالص  ضیاءه فقط به  ئلمس  ینکه ا یناثبات ا  یبرا  .1
وقتی با آن مخالف باشند  و    ،است  یباشد قو نفعشان  به  وقتی    یعتوقاینکه این    مالحظه کنید؛  کننده رارسوا  یتا تناقض

 ! است یفضع
  :اولپرسش 

  یتعال بسمه
 ی امام مهد  یتخصصهای پژوهش  مرکز

 . و رحمة الله و برکاته یکم عل سالم
  یعقوب به اسحاق بن  یشانکه اپاسخی و شده وارد  ـارواحنا فداهـالعصر که از صاحب  یفشر  یعاتتوقیکی از  در

 :  چنین آمده استداده، 
را حالل بداند و آن را بخورد    یزیچکه  ها  از آناند هرکدام  را ]به دروغ[ به تن کردهاموال ما  جامۀ  که    یاما کسان  »و
شد تا والدت    تا زمان ظهور امر ما حالل  ایشانو بر   ،ما مباح  یعیانش  یبرا  ،و اما خمس  ؛آتش خورده است  راستیبه

 .« نباشد یثها پاک گردد و خبآن
 خدا جزای خیر به شما عنایت فرماید. ید.ده  یحما توض یبرا ید.کنیم یهتوجآن را  شما چگونه

 .و رحمة الله و برکاته یکم السالم عل و
 یم الله الرحمن الرح بسم  :پاسخ
آمده ها  آن   یتدر سابه همین صورت  سالم  این  السالم و رحمة الهر و برکاته ]  یکم و عل  ،حهترماحمد    یزعز   برادر

 است[!!! 
که  ینماند جز اینم  ی اچاره  ،شودیها وارد نمدر آن  تردیدیوشکهیچ  که    یلیخمس با دال شدن وجوب  ثابتاز  پس  

ها  آن   یحکر شده است که توضذ  یهاتتوجتعدادی  بزرگ،    یفقه های  المعارفدایرةدر    شوند.  یهتوج  یاتروا  ینمثل ا
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از  است و    یفضع  یعتوق  یندانسته شود سند ا  یستن  یاها چارهآن   یانو قبل از ب  شود،یم  یطوالن  یگاهجا  یندر ا
ادله    یتصالح آن  با  نیستمعارضه  ا  ؛برخوردار  با  ما    ینالبته  م  یبعضحال  ذکر  اجمااًل  را  وجوه  پس   یم؛کن یاز 

  نوابتوانایی   ،از ظهور امر مامنظور   یا ،ند اه بود  یبتباشد که در زمان غبوده  یعیانیشمنظور ممکن است  :ییم گویم
در  باشد که    یزانیدر خصوص کنمنظور    یا  ،باشدصالحه    یهاآن در مصرفَصرف  گرفتن خمس و    ایبر   ایشان

حمل   یلتحل یاتو اگر آن را بر روا ؛ها پاک شود والدت آن تا  امامفرمایش  ینا ینهبه قر روند،  آینده به سرقت می 
پرسیده شده   دهندی خمس نم  شانکه صاحبان ییهانشستن و خوردن در خانهبودن از حالل ها که در لسان آن  یم کن 

 یعتوق یناتوان می  یجهدر نت  ؛بر غاصب خمس است شو گناه  ،وارد شدهبودن حاللو خورنده  ینندهنش  ی، برااست
پناه  و در    .ها حالل شدخانهچنین  در مثل    یت باهل   یعۀش  یمعنا که خوردن برا  ینبه ا  ،حمل کرد  یاتروا   ینا  هرا ب

 !یدزمان باشالالعصر و احبموال ص
 : استپرسیده شده از همان مرکز پرسش دیگری که  

  یکم عل سالم
 ؟ یستچ یف(عجل الله فرجه الشر ) یظهور امام مهد   یمطلوب برااستعداد و آمادگی  :1 الؤس
 شود؟ یشمرده م یامام مهد  یبرا یلیوک  یستانیس یدس یاآ :2 الؤس

 :  پاسخ
   یم الله الرحمن الرح بسم 
 اد محترمؤف یز،عز  برادر

 . السالم و رحمة الهر و برکاته یکم عل و
به    یدتوانیو مکنند؛  عمل می هابه آن  یبتدر عصر غ  انمنؤ که موجود دارند    یفیتکال  ،ال اولؤسخصوص  در  اول،  

عجل الله فرجه  )در برابر صاحب   انمنؤم یفتکالاز جزئیات تا مراجعه کنید  «النجم الثاقب»و  «االنامیفة وظ»کتاب  
 . کنید یداپاطالع  یف(الشر 
 : شوندیم یم کال به چند قسم تقسوُ  :دوم
 ا صغر   یبتچهارگانه در عصر غ  یرانها سف آن ین.  منؤو م  یف(عجل الله فرجه الشر )امام حجت  میان    یران( سفالف
 . نصب شدندصراحت بهبا نص و  یف(عجل الله فرجه الشر )امام حجت سوی ند که از اهبود
خاصۀ خود اموال و موقوفات    ۀ ادار   یف(عجل الله فرجه الشر )هستند که امام حجت    یها کسانآن   ؛ وقف  یالن( وک ب

  ه است.واگذار کردایشان را به  
ها رجوع به آن یف(عجل الله فرجه الشر )که امام حجت   ،هستند اکبر  یبتدر عصر غ یهانقها فآن ؛ بان عامینا (ت

زیرا    ید؛کنمراجعه  ما    یثحد  یانبه راوشان  دربارۀ  ،حوادث واقعهدر  )اما    ه سات واجب کرد  یفشانشر   ۀرا طبق نوشت
العصر موال صاحب  یتو در عنا  ی؛تعال للهاشاءان  ید، موفق باش  یریبر هر خهمواره    .ها حجت من بر شما هستند(آن
 .یدزمان باشالو 
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   :گویدمی

  فقها   ازهرکدام    اما »  :است  امام  قول   از  احتجاج  کتاب   از   روایتی  ،آنهمانند     و»
  ، باشد  موالیش   امر  مطیع و    نفسش،  هوای  مخالف  دینش،بر    حافظ  نفسش، نگهدارندۀ    که

از  می  عوام  پس   که است    شده  نقل  الحسنابو  ازنیز    روایتی  و  «.کنند   تقلیداو  توانند 
 دارد  سابقه  بسیار  ما  امر  در  و  شده  پیر  ما  محبت  در  که  هرکسی  بر  دینتان  در»  :فرمایدمی

  برای   راویان  به  رجوعاینکه    وارد شده است؛   اشکال  اولروایت    دربارۀولی    « .کنیدتکیه  
  بر   اضافه  این  اند.کرده  استنباط  روایات  از  که  حکمی  نه  ،است  آنان  از  روایت  گرفتنبر 

  جبران   نبودنواضح  و  ،آخر   روایت  دوخصوص  به  ،روایات  این  تمام  در  سند  ضعف  اشکال
  ؛ است  دادنحکم عدم صراحتشان به    و  ها،به آن  اصحاب  عملتوجه به    با  سندی  ضعف

  در   روایاتاین    هب اعتماد  برای  مجالی  نتیجه  در  .ردیگ  ۀادل  بر  هاآن  اعتماد  احتمال  دلیلبه
ندارد  عموم   ۀافاد   از   افرادی   به  ائمه   اینکه  دربارۀکه    بسیاری   روایات  : پنجم  .وجود 

  و   عمری  آدم،   بن  زکریا   یونس،  مثل افرادی    ؛است  شده   وارد   اندداده  ارجاع   اصحابشان
  ؛ کندمی  تشویق  آن  تقریر  یا   دادن   فتوا  به  را   هاآن  از  بعضی   که  روایاتی  همچنین   پسرش؛

  به   عمل  محل  در  فتوا  صدور  جواز   قطعاً و    ؛نحوی  مسلم  بن  معاذ و    تغلب،   بن  ابان  مثل 
  وارد   خاص  یموارد  در  اگرچه  شدهذکر  روایات  است.  آن  به  عمل   جواز   مالزم   عرفاً   ، فتوا

  کردن لحاظ با خصوص به به ذهن نزدیک است،  هاآننبودن یاختصاص فهم  اما  اندشده
  . رسانند را می  آن  یید أت  نتیجه  در و    ،شد  اشاره  آن  به  که   ایسیره  دربارۀ   روایات این    ورود

وجود ندارد؛   روایاتاین    متن  از   تعدیمجالی برای    :دارد   خصوص وجود  این  در  یاشکال
  علم  و دین  بهها و اطمینان آن وثوقفقط از نظر  ائمه  دادنارجاعزیرا مشخص است 
  ای که به آن دستنتیجه  طبق  ،مکلف  خود  برای  آنثبوت    لحاظاز    نهشخص بوده است،  

  شود می  هرکسی  متوجهفقط    تعدی. پس این  ائمه  شهادتداشتن  نظربدون در  یابد،می
  محل   انکه خودشـ  انمکلف  کهکسانی    نه  ، باشدبوده    ها آن  اطمینان  و  اعتمادمورد    که



:  آدرس این دو پرسش و پاسخ
http: //m-mahdi.com/question/show.php?L=141 
http: //m-mahdi.com/question/show.php?L=471 
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  مقام   در  روایاتاین    نتیجه  در  .کندمی  اعتماد  هاآن  به  ـهستند  سیره  مقصود از  و  بحث
  تعبدی   مسئلۀ   بیان  مقام  در   بلکه  ؛ نیستند  عالم  به  جاهل   رجوع   در   ییقالعُ   ۀسیر   ییدأت

  به ماست.    بحثخارج از    و  دارداختصاص    ش خود مصداق    بهفقط    که  هستند  محضی 
شده  گفته  اشخاص  شدنممقد    موجب  ائمهسوی    از  شدهذکر  هایشهادتدلیل    همین
  به   رجوعها،  با وجود رجوع به آن   نتیجه  در  ؛در حق عوام هستند  مجتهدین  دیگر  به  نسبت

آن   بلکه  ؛نیست  جایز  عوام  ایبر   هاآن  غیر   مجتهدی همچون    ،ها آن  سبببهها[  ]غیر 
  منصوب   که  استخاصی    هایحجت  از  اوزیرا    ؛نیست  جایز  او  بهدیگری    رجوع  که  شودمی

  حق   درحتی  ـ  مجتهد  آنچه  بر  هاآن   فتوایی  و حتی رحجان و برتر   ،است  شدهو معین  
 آشکار شدهگفته هایشهادت اینکه دلیلبه ؛بعید نیست کندمی استنباط ادله از ـخودش 

  راهی   )مجتهد(  او  ایبر   اگرچهگویند،  می  ترمجتهد( درستیعنی از  )  او  از  هاآن  کندمی
  از  بعد اینکه دلیلبه نیز و ،بوده باشد مخفیکرده است  طیوی ]برای حصول حکم[  که

  پس دقت   ؛نیستاو )مجتهد(    اجتهاد  ماننده  هاآن  اجتهاد  آنان  حق  در  شدهذکر  شهادت 
 1.« کن
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 یمانی شخصیت دربارۀ ضیاءسخن 

   :گویدمی  ضیاء

  خصوصیت   است ...  حتمی  عالمات  از  اواین است که    یمانی  خصوصیتنخستین  »
 وارد  باقر  امام  از  روایتی  در  سفیانی.  حرکت  با  او  مبارکجنبش  زمانی  هم  :یمانی  دوم
  در و    ،ماه  یک  در  ،سال  یک  در  خراسانی  و  سفیانی  و   یمانی  خروج»  : فرمود  ،است  شده
ـ  یعنی مشرقـ  عالم  بر  وآیند  جنبش هستند که در عالم به حرکت درمی  سه  «. است  روز  یک

  در   و  شام  رد   سفیانیجنبش    (،علیه  تعالی  الله  رضوان)  یمانیجنبش    :کندمی  پیدا  تسلط
  و   کندمی  خروج  ایران  از  که  است  هاشمبنی  از  جوانی  که  خراسانیجنبش    و  ،دمشق

های  جنبش  این  خواند.فرامی  (الشریف  فرجه  تعالی  الله  عجل)  محمدآل  قائمسوی  به
  یک   در   ها این  ۀهم   .هستند   خراسانیجنبش    و   سفیانیجنبش    ، یمانیجنبش  ،  گانهسه

در    و  ماه  یک  در  و  سال   بیان روایات    راویژگی  این  چرا    د.ن شومی  محقق  روز  یکحتی 
  خروج   سفیانی  که  است  روزی  همان  در  یمانی  خروج  ند اهکرد  بیان  روایاتچگونه    اند؟کرده

  به   آن  در است و    شده  روایت   ، باقر  امام  یا  صادق  امام  از   که  داریم  روایتی   کند؟می
 چه   ،شناختی   را  آن  اگر چون    ؛بشناس   را   هاعالمت  ،زراره  ای»  :فرمایدمی  اعین  بن  ةزرار 
  چه  به  یعنی  چه؟ یعنی این   « رسد.نمی ضرریشما    به  ،بیفتد   عقب  چه   و  بیفتد   جلو  امر   این

ی  میزان   و  مقیاس   و  معیار  شما  اینکهدلیل  به  ،کنیممی  بیان  شما  برای  را  عالماتدلیل ما  
جلو    امر  اینچه  »داشته باشید    یمعیار شما    اگر  و  ؛سنجیدب  آن  با  را  امورتا    ،داشته باشید

معیار را دارید و قضیه    شماجلو بیفتد    اگر  « د.رسنمی   ضرری   شما  بهبیفتد و چه عقب بیفتد  
شود   محققوقت    هر  و  شماستاختیار    در  معیار  نیزبیفتد    تأخیر  به  اگرو    فهمید،  خواهید  را

  سفیانی   خروجبا    همراه  یمانی  خروجفرماید  می  بیان  روایتپس    .فهمید  خواهید  را  آن
 او   ،است   یمانیکند    ادعا  سفیانی  خروج  از  قبل  هرکس  یعنی  چه؟  یعنی  این  و  ؛بود  خواهد

  مادام   و  ؛است  سفیانیجنبش    با   همراه  یمانیزیرا جنبش    ؛گوستدروغ  ادعایش  در   او  ؟چه
  .«گوست دروغ دو آن از یکی قطعاً یکدیگر نباشند   همراهجنبش   دواین  که

   :او پاسخ  و
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  ضیاء را  و پس از آن آنچه    بخوانیم،   کامل  صورتبه   را   باقر   امام  از  شدهوارد  روایت  بیایید 
 . دهیممی است توضیح  گفته

  از   ،عقده  بن  سعید  بن  محمد  بن  احمد  :است  کرده  روایت  غیبت کتاب    در  نعمانی  شیخ
  حسن   از  ، مهران  بن   اسماعیل  از   ،کتابش   از   ،جعفی  ابوالحسن  یعقوب   بن   یوسف   بن   احمد

  علی  بن   محمد  ابوجعفر  از  ، ابوبصیر  از   ،حفص   بن  وهیب  و  پدرش   از  ، حمزهواب  بن  علی  بن

  روز  هفت  یا   سه  که  دیدید   مشرق  اززردفام بزرگی    آتش  یوقت »:  فرموداست،    کرده  روایت
  عزیز  ، خداوندراستی  به   که  ؛عزوجل  اللهءشاان   ؛باشید   محمد آل   فرج  منتظر  بود   ور شعله

 .« است حکیم

  خداوند  ماه  ،رمضان  ماه زیرا    ؛رمضان  ماه   در   مگرنیست    ایصیحه »  : فرمود  سپس 
 « است. خلق این به  جبرئیل فریاد همان  آن،  در صیحه و ،است

  که  کسآن  که ی  طور به   ؛ دهدمی   ندا   قائم  اسم   به  آسمان   از   منادی »  : فرمود  سپس
  بیدار   اینکه  مگر  ماندنمی  باقی   ایخوابیده  هیچ  ؛ شنودمی   است  مغرب  در   و   مشرق  در

  ترس   از  اینکه  مگرماند  نمی  ای نشسته  و  ،نشیند می  اینکه  مگرماند  نمی   ایایستاده   ،شودمی
  دهد پاسخ    و   گیرد   عبرتصدا    آنبا    که  کسی  ه ب  خدا   پس  .ایستدمی   پاهایش روی    صدا   آن

 «است. االمینروح   جبرئیل صدای  همان  اول صدای  چراکه ؛کندمی  رحم

  پس   ؛ سوم استوبیست  شب   جمعه،   شب   در   رمضان  ماه  در  صدا »  : فرمود  امام  سپس
  لعین   ابلیس  است.  ملعون  صدای   روز  آخر   در  و   ؛کنید  اطاعت  و  بشنوید و  نکنید شک  آن  در
گاه   که   دهدمی  ندا  آنان را دچار    وبیندازد    شک  به  را   مردم  تا   ، شد  کشته  مظلوم  فالنی  باشید  آ

  را   صدا   چون  پس   . دنافت   آتش   در   که  متحیری   کنندگانشک  بسیار   چه   روز   آن  در   . کند  فتنه 
  است  این  آننشانۀ    و  ؛است  جبرئیل  صدای  آن  که  نکنید،  شک   آن  در   شنیدید  رمضان  ماه  در
 را   آناش  سراپرده  در   دوشیزه  کهآنجا    تا   ،دهدمی   ندا   پدرش اسم  به و  قائم  اسم  به  او  که
 «.کندمی  تشویق خروج ه ب را   برادرش و  پدر و  ،شنودمی
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  ؛ آسمان  از   صدایی  :افتد می  اتفاق   حتماً   قائم  خروج  از   قبل  صدا   دو   این»  : فرمود  و
  صوت   و  ؛دهدمی   ندا   پدرش  اسم  و  امر  این  صاحب   اسم  بهاست که    جبرئیل  صدای این صدا،  

  او   که  ،دهدمی   ندا  فالنی  نام   به   که   است  لعین  ابلیس   صدایصدا،    این   ؛ است  زمین  از  دوم
این کار   و  شد   کشته   مظلوم پا    فتنه  خواهدمی  با    از   و  ، کنید پیروی    اول صدای    از   .کند به 
 «.شویدمی  فتنه  دچار  آن سبببه   کهحذر کنید  بعدی صدای

  و  هازلزله  و  ،مردم  شدید   ترسدر زمانۀ    مگر  کندنمی  قیام  قائم»  :فرمود  امام  و
  و ،با عر ا میان  شمشیرو   است، آن از قبلکه  یطاعون و ، رسدمی  مردم به که بالیی و فتنه 

که    تا   ؛حالشان  درشدن  دگرگون   و  ، دینشان  در   پراکندگی  و  ، مردم  در   شدید   اختالف آنجا 
 شدن ه خورد  و  بیندمی  صفتسگ های  که از انسانکارهایی  زشتی    از   ،شام  و  صبحشخص  

  دیدن   از   کهاست    زمانی  او  خروج  پس  ؛کندمی   مرگ  آرزوی  ، برخی توسط برخی دیگر
  و   ، باشد  او  انصار   از   و  کند   درک   را   او  که   کسی   حال   به  خوشا  . دانشده  ناامید  و  یوس أم  شادی 

  از   و  کند   مخالفت  را   او  امر  و   باشد  او  مخالف  و  کند  دشمنی  او  با   که  کسی  بر وای    و  ،وای
 « باشد. او دشمنان 

  قضاوتی   و   جدید  سنتی  و   جدید  کتابی   و   جدید  امری   با  کند  خروج »وقتی    : فرمود  امامو  
  باقی   را   کسیهیچ و    ، دهدانجام نمی   ی کار   کشتن  جز  و   ؛استگران    عرب   بر   که   آیدمی  جدید 
 « .باک ندارد مالمتگری  هیچ  مالمت  از  خدا  راه  در و گذاردنمی

  در   صیحه  منتظربین خود دچار اختالف شوند    در  فالنبنی   که  هنگامی»  :فرمود   سپس
  قائم  و  ؛ دهدمی   انجام  بخواهد را   آنچه   خداوندراستی  به   که  باشید،  قائم   خروج   و   رمضان  ماه

  ، شود  اختالف  فالنبنی میان    در   اینکه  تا  بینیدنمی  داریدمی  دوست  را   آنچه   و  کندنمی   خروج
  سفیانی  و   ، دنشومی   کلمهدچار اختالف    و  ، افتندمی   طمع   به   هاآن  در   مردم  شد   چنین   چون  و

 «کند.می خروج

  ـکردند   حکومت  اینکه  از  بعدـ   سپس  و نیست؛    فالن»گریزی از حکومت بنی  :فرمود  و
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  و  خراسانی  اینکه  تا  ،شودمی   پراکنده  امرشان  و  متفرق  حکومتشان  وشوند  می  اختالف دچار  
  اسب   دو   مثل   مغرب،   ازآن دیگری    و   مشرق  از   یکی  این  کنند؛ می   خروج  ها آن  بر   سفیانی 
  هالکت   اینکه   تا   آنجا؛   از دیگری    و  اینجا   از   یکی   گیرند؛ می  سبقت   کوفه   سویبه   مسابقه

گاه  .بود  خواهد دو این  دست  به فالنبنی   « ماند.نمی  باقی  انآن از  یکهیچ  که باشید  آ

  یک  در  و  ماه  یک  در  سال،  یک  در  یمانی  و  سفیانی  و   خراسانی  خروج»  :فرمود   سپس
همان    هدایت  پرچم  و  ،نیست   یمانی  پرچم  از  هدایتگرتر  پرچمی  هاپرچم  در  و  ؛است  واحد  روز

  اسلحه  فروختن   کرد  خروج  یمانی  که  زمانی  پس   کند.می  دعوت  صاحبتانسوی  به   زیرا   ،است
  ، است  هدایت  پرچم  ،او  پرچم  زیرا   ،او  سویه ب  خیز   پا  ه ب  کرد،  خروج  یمانی   اگر  و  ؛شودمی  حرام

  زیرا   ،است  آتش  اهل  ازکه چنین کند    کسی  و  ،گرداندروی    او  از  مسلمانی  هیچ  نیست  جایز  و
 «کند.میدعوت    مستقیمبه راه  و حق  به او

  ،است   سفال  شکستن  مثل   فالنبنی   حکومت  نابودی  کهراستی  به »  :فرمود  من  به   سپس
  در   شودمی   رها   دستش  از  [ سفال]  که  رودمی   راه  او  دارد؛  دست  در سفالی    که  مردی   مثل

 ـ کردنناله شبیه  آه ـ   : گویدمی   افتاد  که  نگامیه  و  شکندمی  سفال   و  نیست  حواسش  که  حالی
آنچه    در حالی که  ،است  ینچناین   هاآن  حکومت   نابودی بوده  میدست  از  از  دهد غافل 

  است(   جلیل  و  عزیز   شذکر   که )  خداوند قین  یه ب  : فرمود  کوفه  منبر  بر   امیرالمؤمنین  .است
  آن   از گریزی    و   افتدمی  اتفاقحتمًا    آن  که   نمود   تقدیر   است  حتمی   و  قضا   و   تقدیر   آنچه   در

  ناگهانی   طوربه   را   فالن  بنی  او  و  گیرد،می  آشکار  شمشیر  با  را   امیه  بنیاو    که  ،نیست
 «گیرد.می

بر پایۀ    و  استوار  خودمحور    بر  اگر  و  ؛ نیست  آسیاب  چرخش  از  گریزی »  :فرمود  امام  و
  ؛ کندمی  مبعوث   آن  ایبر   علوم نام یبَس نَ و خشن با   سختسر   ایبنده   خداوند   شد،   ثابت خود  

  .هستند  مستحکم   بسیار  نطق   در و    بلند، موهای    دارای  او  اصحاب   بود.  خواهد   او  با   پیروزی 
  هاآن  با   که  کسیبر    وای  هستند.  سیاه  هایپرچم   صاحبانو    است،  سیاه  هایشانلباس

  به  و  ، کارهایشان به  و  هاآن به   گویا  سوگند  خدا  به  .کشندمی سرعت با  را  هاآن  . کند مخالفت
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  مسلط آنان    بر   را   هاآن  خداوندنگرم.  می   بینند می  هاآن  از   ستمگر  اعراب  و  فاجران  آنچه
  خشکیدر    فرات   ۀ کنار   در   شهرشان   در  سرعت  با  را  هاآن  و  ؛ و شفقتی  رحمت  بدون کند،می

ستم    بندگان  به  تو  پروردگار  و  ؛کردند   آنچه  سبببه   است  جزایی  این   و  شند،کُ می  دریا   و
 1.«کندنمی 

  روشن  کندمی ترسیم  که فضایی و روایت خود از این ونظامی،   حرکت یعنی خروج :اول
  بر »وای  و    است«  طرف  هر   از   )عذاب(  ترس  و»  :است  آمده  روایت   در  مثال  عنوانبه   ؛است
 نیست.  پنهان  خواننده بر های دیگری که  تصویرگری  و  «کند مخالفت هاآن  با که کسی

 او  امثال   معاند  جاهالن    و  ضیاء  تا  نیست  ظهورمعنای  به   ،نظامی  حرکت  یا  خروج  و
 2. کنند مشخص را   سفیانی و خراسانی  یتشخص  بخواهند

  نیست،   خروج  معنای کلی به   طوربه   ،روایت   درشده  توصیف  نظامی    حرکت  یا  خروج  :دوم
نظامی    یحرکت  ،روایتاین    مشخص   طوربه   و  ؛ است  معینینظامی    حرکت  یا   خروج  فقط  بلکه

  دهندمی   مسابقهبا یکدیگر   کوفه  سویبه   آن  در  شدهذکر  شخص   سه  که کند  می  را توصیف 
این    از   قبل  ، سفیانی  ستا بدیهی    ، مثال  عنوانبه   . کنند[سوی کوفه حرکت می]با شتاب به 

  از   قبل   یعنی   ؛خواهد داشت ای  گسترده   نظامی تحرکات    ،شده  توصیف   روایت   در   که   شحرکت
  سعید   : است  شده  روایت  حماد   بن  نعیم   الفتن   کتاب  در  کوفه.   یا   عراق  سمت به   حرکت

  هیکل قوی جماعتی   با  ابقع»وقتی    :فرمود  است،  کرده  روایت  ابوجعفر  از  جابر  از  ،عثمان ابو
  ظاهر   ملعون  ـسفیانی ـ  اخوص   سپسگیرد.  درمی  بزرگای  حماسه   هاآن میان    شود  ظاهر

  صنعا   از   یمانی   منصور   سپس  . شودمی  پیروز   شانهمه   بر و    جنگدمی   هاآنتمام    با   و   ،شودمی



. 265تا  262ص  :غیبت، محمد بن ابراهیم نعمانی .1
ها  به آن  یو خراسان  یانیو ما ملزم به شناساندن سفدرخواست چنین مطالباتی را نیز ندارند،  ها حق  آن و حتی    .2
جز مغالطات ها  تأسف بسیار آن اما با    یست؛ما ن  ایبر ایرادی  اند  خصوص نگفته  ین در ا  یزیچ  یات روا  ینکهو ا  یستیم،ن

ندارند. در دست  یزیو عناد چ
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  کشتار  به  را  مردمو  است شدید  ی خشم دارای  او .کندمی  حرکت  هاآن سویبه  سپاهیانش  با
  هایشان لباس  و  است  زرد  آنان   هایپرچم   .رسندمی   هم  به   اخوص  و  او.  کشدمی   جاهلیت
  سپس   .شودمی   پیروز   او  بر   سفیانی   اخوص  و    ، گیرددرمی  شانمیان  شدید   جنگی  . رنگارنگ

  در   کندی  بعد  .شودمی  ظاهر   اخوص  بعد   .دکنمی  خروج  شام  سویبه   و  دشومی   ظاهر  روم
آن    سویعراق رو کرده، به ، به  برسد   بلند   ایه تپ  به   چون  پس   .شودمی   ظاهرتی نیکو  ئهی

  کوفه   در  و  شود؛می   برافراشته  هشدشناخته   پرچم  دوازده    ه،کوف   در  آن  از  قبل  و  ؛کندمی  حرکت
  مردی  و ، شودمی کشته  کندمی  دعوت پدرش   سویبه  که  حسین  یا  سن ح فرزندان از  مردی

  را   او   سفیانیکند،    اسراف  کشتار  در   و شود    روشن   او  امر  وقتی  سپس  .شودمی   ظاهر  موالی  از
 1.« کشدمی

 او  بر اخوص   و  ،جنگدمی  سفیانی اخوص  با  یمانی  منصور شویممی  توجه م روایت  این از
  در   موعود  یمانیبا رویارویی    و   عراق  به سفیانیرو کردن    از  قبل  هااین  تمام و  ،شودمی   پیروز
 ست. آنجا

  روم  و  ترک  و  کندی  و   منصور  و  ابقع  بر   سفیانی  چون»  : است  شده  روایت  ابوجعفر  از
 2« . رود...می عراق  سویبه   و کندمی خروج  شود پیروز

  ی چیز  چه   ،دهدمی   حرکت  را   لشکری  ، کوفه  سویبه   خروجش  از   قبل  سفیانی   وقتیحال  
  سخن  اوتحرکات    از  روایات  لیو   ؟باشد  داشتهن نیز چنین تحرکاتی    یمانی  اینکه  از  شودمی  مانع

 . دیگریدلیل  هر به  یا های پیروزی او، آوردن زمینه فراهمـ مثال  عنوانبه دلیل ـ به   اندنگفته

  ، داردنیاز    مختلف  سطوح  در  سازیزمینه   و  آمادگی  به  نظامی   عملیات  :گویممی  عالوهبه 
  خروج   از  قبل   ظهوری   باید  حتماً   نتیجه   در  و زمان است،    مند نیاز  طبیعتاً   هااین   از  هرکدام  و



. 174و  173ص : الفتن، نعیم بن حماد المروزی .1
.184ص : بن حماد المروزیالفتن، نعیم  .2
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 باشد. وجود داشته  

  نفر   سه   این  وجود  مسئلۀبا    یمانی  به را    خود   ایمانتوانند  نمی   دیگران  و  ضیاء  بنابراین
  یک   در   ه س  این   ظهور  بودنضروری   از   روایات   دانستیم   اکنونزیرا    زمان گره بزنند؛ هم   طوربه 

  سخن نیز    هاآننظامی    حرکت  یا  خروج  بودنزمانهم   دربارۀ  و  گویند،نمی  سخن   زمان
   کوفه. سویبه  هاآن  حرکتجز به  ، گویندنمی 

   :گویدمی  ضیاء

ما    و  است؛  یمن   از   او  کهاین  :(علیه  تعالی  الله  رضوان)  یمانی   برای  سوم»ویژگی  
  عیون »  کتاب  در  ششم   قرن  علمای   از  سطیوا  شیخ  . داریم  موضوع این  در  روایت  تعدادی
آن    که  کرده  روایت  امیرالمؤمنین   از  روایتی...    «الحکم   از تا    پنج»  :ه استفرموددر 

  و   ،سفیانی   و  ،یمن  از  یمانی»گوید  می  صراحتبه  روایت  «یمن   از  یمانی  :قائم  عالمات
  کنیم می  مشاهده  «.  زکیه...  نفس  قتل  و  ،بیداء   خسف  و  ،دهد می  ندا  آسمان  درکه    منادی 
  که   است   این  یمانی  خصوصیت   کهدارد به این  صراحت امیرالمؤمنین  از  شدهوارد  روایت

   .«است  یمن از او

   :او پاسخ  و

دنبالش است به چیزی که    رسیدنقدر که  آن   ضیاء به    ،برایش مهم است   به  رسیدن 
ندارد حقیقت   اهمیت  اگر  برایش  به    او   ، حقیقت  از   هاآن  کردندور   و   مردم  فریب ، حتی  را 
  صورت تحقق    و  «المواعظ  و  الحکم  عیون»  روایت  دربارۀ  تحقیق  جایبه   پس  بیندازد؛دردسر  
غنیمت بزرگی به دست آورده    یگوی  ؛ زندمی   فریاد   خوشحالیشادی و    با   را   آن   آن، درست  
  ش آرزویآمال و    اما  کند،نمی  مکتوب  را   او  کالم  کسهیچ   ه استکرد  گمان  ضیاء  شاید است.  
 کند.  آشکار  را سارقان  سرقت  تا  کندمی  طلوع خورشید. نشد محقق

   : استبه شرح زیر   «المواعظ و  الحکم نعیو» روایت

  ، دهدمی  ندا   آسمان  در   که   منادی   ، سفیانی  ، یمن  از   یمانی  : قائم  های نشانه   از پنج تا  »
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 1.« زکیه  نفس قتل   و ،بیدا  خسف

 :  صورت زیراست؛ به  هکرد روایت  خصالال در  صدوق  شیخ  که است روایتی همان  اینو 

ما گفتپدرم  82»   از   ،مهزیار   بن   ابراهیم  از  ،حمیری  جعفر  بن  عبدالله  از  :به 
  از   ،حکیم  بن  محمد  از  ،یحیی   بن  صفوان  از  ،سعید  بن  حسین  از  ،مهزیار  بن  علی  برادرش 

  ، یمانی   ]خروج[  :است  قائم   قیام   از  قبل  چیز  پنج »  :فرمود  ، ابوعبدالله  از   ،البان   مون می
 2«.زکیه نفس  قتل و ،ءبیدا خسف ،دهد می ندا آسمان ازکه  منادی ،سفیانی 

و حتی    ، وجود ندارد  « یمن  از»  عبارت   روایت این    در کنید  می   مشاهده   که   طور  همان   و
  از   قبل  اما  .نیست  موجود  اندکرده   نقل  را   روایت  این  که  منابعی  ازکدام  هیچ   در   عبارت   این

  نقل  «المواعظ و  الحکم عیون » کتاب  لفؤ م از سخنی را  ، مختلف  منابع  از  روایتاین   آوردن
این    که  است  خصالال  کتاب   ، آن  منابعجمله    از  وکرده    ذکر  را   خود   منابع  آن  در  که  کنممی

   : صورت زیربه   ؛کندمی  نقل  آن از را  روایت

  های حکمت  کتاب ترینجامع وترین شامل ـالمواعظ و الحکم عیونـ او کتاب اما و»
  ستایش »سپاس و    :است  گفته  لفؤ م  .است  کلمه  ۱۳۶۲۸مشتمل بر    امیرالمؤمنین

  آوری جمعبه    مرا  آنچه  ،بعد   اما  ...  است  جاندارانۀ  آفرینند  و  ،دانه  ۀشکافند  که  را  خدای
 از  که  بود  یافتخار   ،کرد  تشویق  امیرالمؤمنینابوتراب    هایحکمت  از  کتاب  این  فواید

های مختلف، که از  مندیاز بهره  را  حکمت  صدیک  کهاین  ؛رسید  من  به  جاحظ  ابوعثمان
افزون شد ...   آن از من  تعجب پس ... ه بود کرد آوریجمعسمع جماعت به دور مانده بود 

اندکی    کردم  واجب  خودم  بر  پس  هد ...د   رضایتاندک آبی    به  ،دریا   ازراضی شد    چگونه  که
 ذخیرة  و  المواعظ  و  الحکم  عیون"  کتاب  را  آنو    ...  کنم  آوریجمع  را  او  هایحکمت  از

و    "الواعظ  و  المتعظ نهادم،    کتاب   مثل   ...  کردم   آوریجمعمتعدد    های کتاب  از نام 
آوری کرده بود،  جمع حافظ  ابوعثمانآنچه    و  ... بود    کرده آوریجمع  رضی   که   البالغهنهج



. 244ص : عیون الحکم و المواعظ، علی بن محمد لیثی واسطی  .1
. 303ص  :، شیخ صدوقالخصال .2
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  را   آن  ابوالفتح  قاضی  که  دررالکلم  و  غررالحکم  کتاب  از  و  الحکم...  دستور   کتاب  از   نیز  و
  منثور   کتاب  از  و ...  احمد  بن(  )موفق الخطیب  مناقب کتاب از  و  ...  ه استکرد آوریجمع

  ، اسفراینی   سلیمان  بن  یعقوب   ابویوسف  قاضی  لیفأت   القالئد   و  الفرائد  کتاب  از  و  ،الحکم
 1.« خصالال کتاب از و

  تقدیم حضور   است   آمده   منابع   ترین مهم  در   که به همان صورتی    را   روایت   این   اکنون
 :  کنممی

 : التبصرة و االمامة

  حسین   از  ،علی   ،برادرش   از  ،مهزیار  بن  ابراهیم  از  ،حمیری  جعفر  بن  عبدالله  131»
  ابوعبدالله  از  ،البان  مونمی   از  ،حکیم  بن  محمد  از   ، یحیی  بن  صفوان  از  ، سعید  بن

  ، یمانی  ( خروج)  :است  قائم  قیام   از  قبل  چیز  پنج»  :فرمود ایشان    کهکرد    روایت  ما  برای
 2.«زکیه نفس  قتل و ،بیداء خسف ،دهد می ندا آسمان ازکه  منادی ،سفیانی 

 :  النعمة تمام   و الدین  کمال

  بن   ابراهیم  از  ،حمیری  جعفر  بن  عبدالله  از  :کرد   روایت  ما  برای    پدرم  1»
  ، حکیم   بن  محمد   از  ، یحیی  بن  صفوان  از  ، سعید  بن  حسین  از   ،علی   ، برادرش   از  ،مهزیار 

  از   قبل  چیز  پنج»  :، فرمودکرد  روایت  ما  برای  صادق  ابوعبدالله  از  ،البان  میمون  از
  قتل   و  ،ء بیدا  خسف  ،دهدمی  ندا  آسمان  ازکه    منادی  ،سفیانی  ،یمانی  :است  قائم  قیام

 3« .زکیه نفس

 :  طوسی  شیخ غیبت 

  از   ،حنظله  بن   عمر  بن  ابراهیم  از  ،حماد   از  ،فضال ابن  از  ،سند  این  با  و  427»



. 11و  10ص  :علی بن محمد لیثی واسطی  عیون الحکم و المواعظ، .1
. 128ص : بابویه قمیاالمامة و التبصرة، ابن .2
. 649ص  :و تمام النعمة، شیخ صدوقکمال الدین  .3
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  : است  قائم  قیام  از  بلق   عالمات  از  چیز  پنج»  :فرموداست،  شده    روایت  ابوعبدالله
 1.« زکیه نفس قتل و ، یمانی خروج ، بیداء  خسف ،سفیانی  ،صیحه

 :  المضیئه االنوار منتخب 

  پنج »  :فرموداست،    شده  روایت  ابوعبدالله  از  مرفوع   صورتبه  شدهذکربا طریق    و»
  خسف   ،دهد می  ندا  آسمان  ازکه    منادی  ،سفیانی  ، یمانی  :است  قائم  قیام  از  قبل  چیز

 2.« زکیه نفس قتل و ،بیداء 

  یک  از  بیش بر   روایات لسان در  یمانی  لقب روشن شود   خواننده برای است الزم   پایان  در
  دانستیم در آن    و  دیدیم  را   موعود   یمانی   دربارۀ  باقر  امام  روایت  مثالً   ؛است  شده   اطالق   نفر
  که  را  روایتی   همچنین  ؛دهد می مسابقه  کوفه  سویبه  حرکت در  سفیانی  با   که  است کسی او

  یمانی   منصور  بر  سفیانیدیدم که در آن    کندمی  روایت  باقر   امام  از   فتنال  کتاب  در  حماد
  معناست آن    به و این    است؛   عراق   سوی به وی    شدنمتوجه از    قبل واقعه    این   و   ، شودمی  پیروز 

  اسم   روایات  در   اگر  بنابراین؛  است  موعود  یمانی  از دیگری غیر    یمانی  یمانی،  منصور  این  که
به   نیست  شایسته  ،آمد  یمانی  بشتابیم  همچون درماندگان  حتمًا  منظور،    کهسوی ظنیاتی 
   .استبوده  موعود  یمانی  همان

   :گویدمی  ضیاء

  از  :ه استگفت که ( علیه تعالی  الله رضوان) مسلم  بن محمد  از داریم  دیگری روایت»
  و   ،زنان  شبیه  مردانوقتی  »  :فرمود  کند؟می  خروجکی    شما  قائم  :پرسیدم  رباق   امام
  در   یا  دمشق  از  سفیانی  خروج  و  ...  شوند  سوارها  ها بر زینزن  و  ،شوند   مردان  شبیه  زنان

  خروج   یمن  از  یمانیفرماید  می  صراحت بیانبه  روایت  این.«  یمن  از  یمانی  خروج  و  ،دمشق
 .« کند می خروج شام دمشق از سفیانی که حالی در ،کندمی
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   :او پاسخ  و

  این   .کردیمی   تحقیقش  ا ه دربار   بود  الزم  ـضیاء   ایـ کنی  می   این صراحتی را که تو ادعا
 :  است آمده «النعمة تمام و  الدین کمال در » جا دو درراندی  سخن  آن از  که روایتی

 :  اول روایت

  از   ،عالء  بن  قاسم  از  ،کلینی  یعقوب  بن  محمد  از  ،عصام  بن  محمد بن  محمد»
  بن   محمد  از  ،حناط  حمید  بن  عاصم  از  ،اسماعیل   بن  علی  از  ،قزوینی  علی  بن  اسماعیل

با ترس    ما   از   قائم» :فرمودمی باقر  علی  بن  محمد ابوجعفر  شنیدم   : گفت ،ثقفی   مسلم
  ش برای   هاگنج   و  ، شودمی  پیچیده  ش برای  زمین  است،  شده  یید أتبا پیروزی  و    شده،   یاری

  ۀ واسطبه  عزوجل  خداوند  و  ،گیردمی  بر  در  را  مغرب  و  مشرق  او  سلطنت  ،گرددمی  آشکار
  زمین   در  پس  را خوش نیاید.  مشرکان  اگرچه  گرداندمی  پیروز  ادیان  تمام  بر  را  دینش  او

  نازل   مریم  بن   عیسی  اللهروح  و  ، کند  آباد  را  آن  اینکه  مگر  ماندنمی  باقی  ایخرابه
  شما   قائم  ،خدا   رسول  پسر  ای  :کردم  عرض  :گفت«  ارد. زگ می  نماز  او  سر  پشت  و  شودمی

  مردان   وشوند،    مردان  شبیه  زنان  و  ،زنان   شبیه  مردانوقتی » :فرمود  کند؟می خروجکی 
  باطل   هایشهادت  وها سوار شوند،  زنان بر زین  و  ،زنان   به  زنان  و  ،کنند   اکتفا  مردان  به

  خوردن  و  زنا   ارتکاب  و   مردمان های خون و  ،شود   رد  عادالن  های شهادت  و  ،شود   پذیرفته
 خروج  و  ،شود  دوری   هایشانزبان  از  ترس   خاطرهب   اشرار  از  و  ،شود  شمرده  سبک  ربا

  بین   محمدآل  از  غالمی   قتل  و  ،بیداء   در  خسف  و  ،یمن  از  یمانی  و  ،شام  از  سفیانی
 1« .است زکیه نفس حسن  بن محمد او اسم که ،مقام  و رکن

 :  دوم روایت

  ، عالء  بن  قاسم  از  ،)کلینی(  یعقوب  بن  محمد  ازعصام   بن  محمد  بن  محمد»
  محمد   از   ،حناط  حمید   بن   عاصم  از  ،اسماعیل   بن  علی  از  ،قزوینی   علی   بن  اسماعیل  از
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  باقر  علی   بن  محمد  ابوجعفر  محضر  به  :گفت  ،است  کرده  روایت  طحان  ثقفی  مسلم  بن
پیش    او  .کنم  سؤال  محمدآل  قائمبارۀ  در ایشان    از   خواستممی  که  حالی  در  شدموارد  

من   کرد    سخناز    محمدآل  قائم  در   مسلم،   بن  محمد   ای»  :فرمود  من   به  و آغاز 
  و   ،عیسی   ،موسی  ،یعقوب  بن  یوسف  ، متی  بن  یونس  :هست  فرستاده  پنج  از  شباهتی 

است    غیبتش  از  او  بازگشت  متی  بن  یونس  به   او  شباهت  . باد  آنها   بر   خدا  صلوات   ،محمد
  یعقوب  بن  یوسف  به  او  شباهت   ؛ است  جوانیبا وجود سن باال در هیئت    او   که  حالی   در

  ای بر   او  امر  شدنپیچیده  و  شانبرادر   از  او  یاختفا  و  است  شعوام  و  خواص  از  او  غیبت
  و   خانواده  و  پدرش   با  اومیان    ۀفاصل  نزدیکی  وجود  با  هم  آن  ؛بود  یعقوب   پدرش 

  بودن پنهان  و  شغیبت   بودنطوالنی  و  او  ترس  استمرار  موسی   به  او   شباهت  . شیعیانش
  تحقیر   وبینند  می  هایی کهآزار   از  او  از  بعد  شیعیانش  افتادنسختی  به  و  ست،ا  شوالدت

  یید أت  و  یاری  دشمنش  بر  را  او  و  دهد  اذن  او  ظهوربه    عزوجل  خداوند  اینکه  تاشوند  می
  تا   ،شدند  اختالفدچار    او  دربارۀ  که  ستا  کسانی  اختالف  عیسی  به  او  شباهت  .کند 

 به  و کشته گویندو جماعتی   ،مرد  گویندای عده ،نشد متولد گویند آنان ازای آنجا که عده
  کشتن   و  شمشیر  با  او  خروج  مصطفی  جدش   به  او  شباهت  اما  .شد  کشیده  صلیب

  شمشیر   با  او  اینکه  و  ،است طاغوتیان    و  جبارین  و  اشفرستاده  دشمنان  و  خدا   دشمنان
  خروج   ،او  خروجهای  نشانه  از.  گرددمی  برافراشته  جا  همه  او  پرچم  و  ،شودمی  یاری  ترس   و

 آسمان   از  منادی  ، رمضان  ماه  در   آسمان  از  ه یحص ،  یمن(  )از  یمانی   خروج   ، شام  از   سفیانی 
 1« .دهدمی ندا پدرش  اسم و او اسم بهکه 

  ؛ است  آمده   پرانتز  در  دوم  روایت   در  یمن(  )از  عبارت  کنیدمی   مالحظه  که  گونه  همان  و
  در  آن  کردناضافه  و  نیست  موجود  روایت  در  عبارت  این  اینکه   به  کندمی  اشارهای که  نکته 

 است.انجام شده  نویساننسخه  بعضیتوسط  صرفاً  ها نسخه بعضی  در

  های نسخه   تمام کنند  می  تالش   ، هاکتاب   محققین   بدانیم   است  شایسته خصوص    این  در
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  ۀ نسخ   هب   ،هاآنمیان    از  تا  کنندمی   تالش  سپس و    ، آوری کنندمورد تحقیقشان را جمع   کتاب
  های نسخه   هااین   معموالً   و   کنند؛   پیدا   دست   ، کرده  نقل  آن   از   که  ای نسخه  یا   لف ؤ م  خود  

  که  رسدمی   آنان  دست  به   فرعی  های نسخه  گاهی  و  ،نیستند   نسخه  یک  و  هستند  بسیاری
   . از مؤلف هستندشده نقل  ۀنسخ  از که  ییا هنسخه از

  اصل   را   هاآن   ترین  قدیمیو    شودمی   جمع   شان نزد  هانسخه  از   ایمجموعه به این ترتیب  
  ۀ نسخنسبت به    دیگری   ۀ نسخ  ، هامالک   بعضی تا وقتی که طبق    البته   ؛ گیرندمی   در نظر 
نداشته  ترقدیمی بیشتری    تاریخی نظر    از  جدیدتر   ۀ نسخ  متن   اینکه   مثل   ؛باشد   صالحیت 
  دیگر  یا   ، باشد   کم   آن   کاتب  کلمات توسط   انداختنجا   یا   ،باشد  دقیق   آن  کاتب   یا   ، باشد  صحیح 

 .کنندمی ذکر  را  هاآن رواییهای کتاب محققین  که نکات و معیارهایی 

  هاآن   بلکه  ؛ نیست  دیگر   های نسخه  تأثیر الغای    معنای به   اصلی  ۀ نسخبرگرفتن    اما
در حد توانشان    آنچه   طبق  نتیجه  درو    ،مقابلههای دیگر  نسخه  با را   اعتمادقابل   هاینسخه 
محل شاهد    این   وـ   کنند می   اضافه   را   عباراتی  بسا   چه   پس  ؛ کنندمی   اضافه   یا   تعدیلاست  

  که   اینسخه   به   را   آن  و  اند یافته   نیستند   اعتمادقابل   که  یهاینسخه  در   را   آن  که   ـبرای ماست 
  کالم   ۀکنندکامل   عبارت  آن  معتقدند  هاآنزیرا    ؛کنندمی  اضافه  کنند می  آماده  چاپ  برای
 کردناضافه متوجه این    خواننده   تا   دهند می  قرار   پرانتز   در  را   عبارت   آن  و  ، است  خود   از  قبل 

 . بشود

  اصلی  روایت  به   است  گرفته  قرار  پرانتز   در  دوم  روایت  در   که  « یمن  از»  عبارت  نتیجه   در  
  بر   ،اندکرده  نقل   اضافه  این   بدون  را   روایت  این   لفینؤ م  از  بعضیاینکه    واست،    شده  اضافه
  کتاب   صاحب  نبوده است.  اصلی  روایت   در  دهدمی  نشان  و  کندمی  داللت  آنشدن  افزون

  کرده   نقل  صورت  این   به  «الدین  کمال »  از   را   روایت  این  اربلی   ابوالفتحابن  «الغمه  کشف»
 :  است

  در   شدموارد    ابوجعفر  محضر  به   :گفتاست،    شده  روایت  مسلم  بن  محمد  از»
پیش از من  ایشان    .کنم  سؤال  محمدآل  قائمبارۀ  در ایشان    از  خواستممی  که  حالی
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شباهتی از    محمدآل  در قائم  مسلم،   بن  محمد  »ای  :فرمود  من  به  وآغاز کرد    سخن
صلوات    ، و محمد  ،عیسی   ،موسی   ،یوسف بن یعقوب   ، بن متی  یونس  :هستپنج فرستاده  

که او    حالی  در است  شباهت او به یونس بن متی بازگشت او از غیبتش    .ها باد خدا بر آن
غیبت او از    شباهت او به یوسف بن یعقوب  است؛جوانی  با وجود سن باال در هیئت  

عوام و  اختفا  شخواص  و  برادر   یاست  از  و  اناو  بر   شدنمشکلش  او  پدرش    ایامر 
فاصلهم    آن  ؛بود  یعقوب نزدیکی  وجود  موسیهاآنمیان    ۀبا  به  او  شباهت   .  

افتادن است، و به سختی شبودن والدتو پنهان شبودن غیبت استمرار ترس او و طوالنی
به  تا اینکه خداوند عزوجل  شوند  می  و تحقیر  ،بینندمی  هایی کهآزار از  شیعیانش بعد از او  

اختالف   شباهت او به عیسی .یید کندتأظهور او اذن دهد و او را بر دشمنش یاری و 
  ، از آنان گویند متولد نشدای  آنجا که عدهتا    ، شدنداختالف  دچار  او    دربارۀست که  ا  کسانی 

مردای  عده جماعتی    ،گویند  شدو  کشیده  صلیب  به  جدش    .گویند  به  او  شباهت  اما 
و جبارین    اش شمشیر و کشتن دشمنان خدا و دشمنان فرستاده  خروج او با  محمد

  و پرچم او همه جا برافراشته   ،شود می  و اینکه او با شمشیر و ترس یاری  ،است طاغوتیان  و  
ه از آسمان  یحص،  خروج یمانی  ،خروج سفیانی از شام  ،خروج اوهای  نشانهاز  .  گرددمی

 1«. دهدمی  به اسم او و اسم پدرش نداکه  منادی از آسمان    ،در ماه رمضان

 . وجود ندارد روایت این  در «یمن  از» عبارتکنید  می مالحظه  که  طور همان  و

  روایت   صورت  این  به  « الهدی  عالمأب  الوری  اعالم»  در نیز    طبرسی  شیخ   را   روایت  این
 :  است کرده

 از   خواستممی  که  حالی  در  شدموارد    ابوجعفر  محضر  به  :گفت  مسلم  بن  محمد
  من   به  وآغاز کرد    سخنپیش از من  ایشان    .کنم  سؤال  محمدآل  قائمبارۀ  در ایشان  
قائم  مسلم،  بن  محمد  »ای  :فرمود فرستاده    محمدآل  در  پنج  از    : هستشباهتی 

بادصلوات خدا بر آن  ،و محمد  ،ی عیس  ،موسی   ،یوسف بن یعقوب   ،یونس بن متی    . ها 
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با وجود سن باال در  که او    در حالیاست  بازگشت او از غیبتش    شباهت او به یونس 
  ی است و اختفا   شغیبت او از خواص و عوام  شباهت او به یوسفاست.  جوانی  هیئت  

با وجود نزدیکی  هم  آن ،بود  پدرش یعقوب  ایشدن امر او بر پیچیدهش و اناو از برادر 
استمرار ترس او    . شباهت او به موسی و شیعیانش  خانوادهپدرش و  با  او  میان    ۀفاصل

افتادن شیعیانش بعد از  است، و به سختی شبودن والدتو پنهان شبودن غیبتو طوالنی
ظهور او اذن دهد  به  تا اینکه خداوند عزوجل  شوند  می  و تحقیر  ،بینندمی  هایی کهآزاراز  او  

ست که  ا  اختالف کسانی  شباهت او به عیسی   . یید کندأ و او را بر دشمنش یاری و ت
  ، گویند مردای  عده  ،از آنان گویند متولد نشد ای  آنجا که عدهتا    ،او اختالف کردند  دربارۀ

به صلیب کشیده شدو جماعتی   و  به جدش مصطفی  . گویند کشته  او    اما شباهت 
فرستاده دشمنان  و  خدا  دشمنان  کشتن  و  شمشیر  با  او  و  اشخروج  جبارین   و 

  و پرچم او همه جا برافراشته  ، شودمی  و اینکه او با شمشیر و ترس یاری ،است طاغوتیان 
ه از آسمان  یحص،  خروج یمانی  ،خروج سفیانی از شام  ،خروج اوهای  نشانهاز  .  گرددمی

 1«. دهدمی  به اسم او و اسم پدرش نداکه  منادی از آسمان    ،در ماه رمضان

   ندارد.  وجود  «یمن از» عبارت  نیز اینجا  و

 :  است شده  روایت مجلسی عالمه بحاراالنوار در   همچنین

 ،ودو دا  بن  سلیمان  از  ،عیسی  بن  محمد  از  ،ابراهیم  بن  علی  از  ،همدانی  :الدین  اکمال
  بن   علی  از  ،علی  بن  اسماعیل  از  ،عالء   بن  قاسم  از  ،کلینی   از  ،عصامابن  از  ،بصیرابو  از

  به   :گفتاست،    کرده  روایت  مسلم  بن  محمد  از  ،حناط  حمید  بن  عاصم  از  ،اسماعیل 
  محمدآل  قائمبارۀ  در ایشان    از  خواستممی  که  حالی  در  شدموارد    ابوجعفر  محضر
در   مسلم، بن محمد »ای :فرمود من به وآغاز کرد  سخن پیش از من ایشان  .کنم سؤال

پنج فرستاده    محمدآل  قائم از  یعقوب   ،یونس بن متی   : هستشباهتی    ، یوسف بن 
شباهت او به یونس بن متی بازگشت    .ها بادصلوات خدا بر آن  ،و محمد   ،عیسی   ،موسی 
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شباهت او به  .  جوانی بود با وجود سن باال در هیئت  که او    حالی  دراست  او از غیبتش  
یعقوب بن  عوام  یوسف  و  خواص  از  او  اختفا  شغیبت  و  براد  یاست  از  و  راناو  ش 

او  میان    ۀبا وجود نزدیکی فاصلهم    آن  ؛بود  پدرش یعقوب  ایر شدن امر او بپیچیده
بودن استمرار ترس او و طوالنی . شباهت او به موسی شیعیانش و  خانوادهپدرش و با 

هایی  آزار از  افتادن شیعیانش بعد از او  است، و به سختی  شبودن والدتو پنهان  شغیبت
ظهور او اذن دهد و او را بر  به  تا اینکه خداوند عزوجل  شوند  می  و تحقیر   ، بینندمی  که

او    دربارۀست که  ا  اختالف کسانی  شباهت او به عیسی  .یید کندأ دشمنش یاری و ت
و    ،گویند مردای  عده  ،از آنان گویند متولد نشد ای  آنجا که عدهتا    ،شدنداختالف  دچار  

خروج    به جدش مصطفیاما شباهت او    .گویند کشته و به صلیب کشیده شدجماعتی  
و دشمنان فرستاده خدا  دشمنان  و کشتن  با شمشیر  و    اش او  جبارین  طاغوتیان  و 

.  گرددمی  و پرچم او همه جا برافراشته  ، شودمی  و اینکه او با شمشیر و ترس یاری  ،است
اوهای  نشانهاز   شام  ،خروج  از  سفیانی  یمانی  ، خروج  ماه  یحص،  خروج  در  آسمان  از  ه 

 1« .دهد می  به اسم او و اسم پدرش نداکه منادی از آسمان   ،رمضان

 ندارد.  وجود « یمن از» عبارت نیز  اینجا  در و

  از»  عبارت و    ندا هکرد  نقل  الدین  کمال  از  را   روایتاین    قدیمی  منابع  این  سه  هر  نتیجه  در
  « یمن  از» عبارت که است  این شودمی  داده ترجیح   آنچه پس  ؛نیست   موجود هاآن در   «یمن

ـ  گانهسه های  کتاب   این  زمان  از  بعد   زمانی  در   هم  آنـ   الدینکمال  هاینسخه  از   یکی  به
  کرده   خیال  اوزیرا    ؛است  کرده  اضافه  را   آن  ناسخان  از  یکی  که   است  این  ترجیح  و  شده   اضافه
  و   ،یمن   به   یمانی   نسب بازگرداندن    یا   ، لغوی  ۀ قرین  طبق حال    ؛ کندمی   خروج  یمن   از   یمانی 
  با   همراه  روایت  در  سفیانی  نام  کهبوده    این  کردهتحریک    کار  این  هب  را   او  کهعاملی    شاید

  « یمن  از »  تعبیر  اگر  آمده   نظرش  به   پس   ؛ «شام  از   سفیانی   خروج  و»بوده است    او  خروج  مکان
 شود. می تر مناسب  تعبیر کند  ملحق  یمانی لفظ  به را 
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  که  اولی  روایت  در   «یمن   از »  عبارتکردن  برای وارد بردار عزم خود را  نسخه   این   شاید   و
  این   مازیرا    ؛است  ضعیفبسیار    یاحتمال  این  لیو   ، جزم کرده باشد  کردیم   ذکر  ترقبل  کمی

  خوانیممی   «المهمه  فصول»   از  نقل  به  مرعشی  سید  «الحق  احقاق  شرح »  در   را   اول  روایت
  مرعشی  سید  .نیست  آن  در   یمانی  از  ذکری  اصالً   و  نبوده  آن  در  «یمن  از»  عبارت   که  حالی  در

 :  گویدمی

  المهمه   فصول  در  مالکی  صباغابن  عالمه  ،هاآن  ۀجمل  از  :اند کرده  نقل   قوم  آنچه
یاری شده  با ترس  ما  مهدی  »  :فرموداست،    شده  روایت  نیز  ابوجعفر  از  :هگفتکه  ،  است

  آشکار   ش ها برایو گنج   ، شودمی  پیچیده   شید شده است، زمین برایأیتبا پیروزی  است،  
بر همۀ ادیان   را خود دین  و خداوند    ، گیردمی  سلطنت او مشرق و مغرب را در بر   ، گرددمی

ماند مگر  ای باقی نمیپس در زمین خرابه  را خوش نیاید.مشرکان  گرداند هرچند  می  غالب
رویاند، و مردم در  می  ماند مگر اینکه آن راو گیاهی در زمین نمی  ،اینکه آن را آباد کند

راوی  «  . دآن برخوردار نشده بودن  انندشوند که هرگز از ممی  زمان او از نعمتی برخوردار
وقتی  »  :فرمود  کند؟ می  خروجکی    شما  قائم  ،خدا   رسول   پسر  ای  :کردم  عرض  :فتگ 

ها سوار شوند، و مردم نماز را  زنان بر زینو  شوند،  و زنان شبیه مردان    ،مردان شبیه زنان
رفتار   کاریریا  با  و ،شمارندسبک  را دعا و ،خورند ربا  وشهوات را دنبال کنند، و بمیرانند، 

  رشوه   و  ،شمارند ب   حالل  را  گفتندروغ  و  ، سازندب  بلند  را  ساختمان  و  ، کنند  زنا  آشکارا  و  ، کنند
  غذا   به  .کنند  رحم  قطع  و  ،بفروشند   دنیا  به  را  دین  و  ، کنند پیروی    را  نفس  هوای  و  بگیرند

  ، باشند  فاجر  امیران  و  ،شود  شمرده  فخر  ظلم  و  شود، شمرده  ضعف  حلم  و  حریص شوند،
  جور .  باشند  فاسق  قاریان   و  باشند،  ظالم  کنندگان یاری  و  خائن  امینان   و   ،گودروغ  وزیران  و
  باطل   شهادت  و   ،شود  پیدا  و  رآشکا  هرزگی  وشود،    بسیار  طالق  و  ،گردد  آشکار  ستم  و

کنند   مردان  هب  مردان  و  ،شود  نوشیده   خمرها  و  ،شود   پذیرفته   زنان   با  زنان  و  ، بسنده 
  خاطر هب  اشرار  از  و  ،باشد   خسارت  دادنصدقه  و  شود،  گرفته  غنیمت  عنوانبهفیء    .مشغول
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 1« .  کند...  خروج یمن  و شام از سفیانی و ، شود حذر  هایشانزبان از ترس 

  کندمی   خروج   یمن   از  که  کسی   شاید   و  ، کندمی   خروج   یمن  و   شام   از   سفیانی   روایت   این   در  
هر دو   همین  برای  و  است، منحرف  اوهمانند  اما باشد،  شام سفیانی  از  غیر دیگری   سفیانی

 .اندآورده شده  سفیانی  وصف  با

  از   .اندگفته   سخن   کندمی   خروج  یمن   هایسرزمین  در  که  سفیانی   وجود از    روایات
  ماه   آخر  روز[   یا  ]شب  ده  در  من   از  بپرسید   من،  از  بپرسید »  : فرموداست،    شده  روایت  علی

  افتدمی   اتفاق  هاآن   از  بعد  که   را   هاییفتنه  سپس  ...  بدهید  دست   از  مرا   آنکه  از   قبل  رمضان،
  ]این[   و   : شد  عرض   او  به  سپس  است،  سفیانی  آن  آخر   و  سفیانی  آن   اول  : فرمود  و  کرد،   ذکر

  ]آن[   و  است  هجر   صاحب  سفیانی  ]این[   : فرمود  چیست؟  سفیانی  ]آن[ و  چیست  سفیانی
 2«.است شام  صاحب  سفیانی

   :است آمده «البلدان» معجم  در. است یمن  در  سرزمینی «جره»

فاصله    یمنسمت    از   روزشبانه  یک  عثر  و  آنمیان    که  ،است  یمن  در  سرزمینی   ،هجر »
 3« . است...

  کتاب   در  موجود  روایت  دو  در   که  « یمن  از»  عبارت بگوییم    یم توانمی   اطمینان  با   نتیجه   در
عمدی  روایت    دو  آن  در  ناسخان  بعضی  دارد   احتمال  شده،  ملحق  یمانی  لفظ  به   الدین   کمال

با توجه به    ؛به کار برده باشند    دو   اینمضامین    از  بسیاری  و  سند   دانستیم   اینکههمچنین 
  چاپی  ۀ نسخ  با  که  هستند   صورتی به   دیگرهای کتاب  در  روایت  دو این  ویکسان است  روایت

تر  که پیش   طور   همانـ در این دو    شدهقصد   یمانی   دارد  احتمالاینکه    و   است،  مخالف   موجود
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 . باشدبوده   موعود  یمانی   از  غیر دیگری  یمانی  ـبیان کردیم 

   :گویدمی  ضیاء

  این   .دهیممی  پاسخرا    این  ما  :گفتند  کردند؟چه    حسن  بن  احمدپیروان    ها،نابغه  این»
  نسل   از  حسن  بن  احمد   :اول  :گفتند  نیست؟  اشکال  چه  برای  . نیست  مابه    یاشکال
  است.   یمن   از  تهامه  و  تهامه.  از   کجاست؟  از  مکه  و  است   مکه  از  رسول   و  است  رسول

 نسل  و  ائمهتمام    و  ؛است  یمن  از  نیز  امیرالمؤمنین  و  ؛است  یمن  از  محمد  نتیجه  در
  اشاره   ،کنندمی  تعبیر   یمانی  به  او  از  روایات  که هنگامی  نتیجه  در  هستند. یمن  از  نیز  هاآن
  تعبیر  پس  است. یمن   از تهامه  و ،تهامه  از مکه و است مکه  به منتسب   او که دارند  این به
 .« باشد بصره از عراقی فردی اگر حتی  ،است  صحیحیمانی  به او

   :او پاسخ  و

کرده    مخفی  را   تربزرگقسمت    وآورده    را   ماپاسخ    ازفقط بخشی    عمداً ت  ضیاءاینکه    رغمبه 
ـ  همین    به   ـ داندمی   باشد  داشتهاطالع    ما   های کتاب از    که  کسی   که  طور   همان است، ما 

 . کنیمنمیگفته است بسنده   او که یمقدار 

استسخنان  رغمبه :  گویممی گفته  که  از    ، ی  مقدار  هم همین  ما    برای   سخنان 
  یعنی  نظرات او به شکست خواهد انجامید؛  دید   خواهیم  و کند،می  کفایت  او  کردنخاموش

انتخاب گزی سخنان    بارۀ در   ضیاء   های پردازی دروغتزویر و    رغمبه  های ما  ی گفته نشما، و 
آشکار خواهد  و نادانی او را  جهل    کارها  این نهایت    در  بیند،می   مناسبخودش  صورتی که  به 

 :  شودمی های او تقدیم حضورتان . گفتهکرد

 :  گویدمی  ضیاء

به  تابوپیچجور    این  گوییممی  ما » درست    ؛نیستدرست    روایت دادن    نیست؟ چرا 
  در   ،توصیف  اینکه  یعنی  چه؟  یعنی  .است  متلبس  در   یحقیقت   ،مشتقچون    :گویندمی

 شاعر  او  :گویدب  انسانی  دربارۀ  کسیاگر    کردم.  اشاره  قبالً   معنا  این  به  دارد.ظهور    فعلیت
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  یعنی است،    پزشک  او  گویدمی  انسانی  دربارۀ  که  کسی  است.  شاعر  ناآلاو    یعنی  ،است
  نجار   ناآلاو    یعنی  ،است   نجار  او   گویدمی  انسانی   دربارۀ  که   کسی   است.  پزشک  ناآلاو  

و  نجارقباًل    که  کسی  اما  است.  وصف  اطالق  آیا  ،کردهرها    را  نجاری  هاستسال  بوده 
ظهور    فعلیت  در  وصف  است؟  نجارشخص    این  شودمی  گفتهآیا    است؟  صحیح  او  بر  نجار
که  قضیه  این   است.  متلبس   در  ی حقیقت  مشتق  و  ،دارد است    ش درک  مردم  تمامای 
  شخص  این، است امیم  دَ  او گویممی فرضی شخصیک  دربارۀ وقتی من  پس کنند.می
  اما   است.درست    توصیف  این  باشد  امدم    شهر  درحاضر    حال  دراگر او  و    است،  امیدم  

 او  به  ،است  امدم    در  او  که  حالی  در  است  قطیفی  او  شود  گفته  شخصی  دربارۀ  وقتی
  : گویدمی  ؟!است  یامدم  در حالی که او  ،  کردی  اطالق  قطیفی  او  هب  چگونه  تو  گوییمی
  این پس    ،بوده  قطیفاین نظر که دمام جزو    از  نتیجه  در  و  است،  بوده  قطیف  از  دمام  بله

  وقتی  نتیجه درو   ؛دارد فعلیت در ظهور   ،وصف این : گویندمی است! قطیفی نیز شخص
  قطیف   از  دمام   اینکه  و  باشد؛  متصف  آن  بهباید    حتماً   شود می  توصیف  وصفی   به  انسانی 

یک    قطیفن  اآل  . است  رسیده  پایان  به  وبر آن نشسته    زمانغبار    که   است  ایمسئله  ،بوده
  از   کدامهر   ...  نیست  منطقه  دو  این میان    ارتباطی  هیچ  و  ،دیگری  چیز  دمام   وچیز است،  

  را   فردی  خواهدمی  که  کسی  دلیل  همین   به  ندارد.  دیگری  با   ارتباطی  هامنطقه  این
  وقتی   پس  کند.می  شتوصیف  کندمی  زندگی  آن  در  که   فعلی  ۀمنطق  بهاو را    کند  توصیف

  در   ظهور   وصف کنند، می  توصیف   یمانی  را  او   و  است  یمن   از   او   گویندمی  و   آیندمی  روایات 
  زمان   در  او  اینکه  نه  ؛یمن  از  کجاست؟  از  ظهورش   زمان  در  او  یعنی  ؛فعلیت  در  دارد؟  چه

  به   تهامه  و  است تهامه  از  مکه  و  هستند   مکه از  او  اجداد  اینکه  اما  است.  عراق  از  ظهورش 
  و داند  می  مجاز  را  یتعبیر   چنین  عربی  کدام  است!  یمنی  او  نتیجه  در  گردد،بازمی  یمن

 !« کند؟می  حمل آن بر را ائمه کالم

   :به او پاسخ  و

  خودشان   هاآن   که  یسخیف سخنان    وها  گریبه کنکاش در سفسطه  ضیاء با    خواهمنمی
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  رسول   از  که  روایتی  دربارۀ  :گویممی   ضیاء  به  اما 1؛ شومهمراه    دارند  اختالفشان  دربارۀ
  یمانی  ایمان  و  ،هستند   یمن  اهل  ،مردان  بهترین  ...  »  :گوییمی  چه  است  شده  وارد  خدا 

 2« ؟هستم یمانی من  و ،است

بخشی    او  زمان  در  مکهچون    «هستم  یمانی  من»  بگوید  ندارد  حق   پیامبر  گوییمی  آیا
مبنایی    بروه  عالبه  ؟است  هشدنمی  شمرده   یمن  از »  کردی  فرضچه    یعنی  «یمانیواژۀ 

منظور    که  کنیمی  نفی  را   امکان  این  دلیلی  یا  حجت  کدام  با   و  یمن؟   هایسرزمین  به  انتساب
باشد    حتی  یا  ؟یمین  یا  باشد؟  برکت  معنای به   «ُیمن»   بر  داللت  آن  از   را   آن  ما  کهچیزی 

شود  می   بنا هایی  زنیگمانه   وها  گریسفسطه   بر  چنین این  شما   دین  آیا   ضیاء   ای  دانیم؟نمی 
   ؟است کردهن نازل   ایشانبر دلیلی  خداوند که

   :گویدمی  ضیاء

  باقر  امام  از  شدهوارد  روایت  به  ما  وقتی »  :نداهگفت هم داشته و    دومیتالش    هاآن»
  »و   فرموده  آن  در   که   کنیم می  رجوع   است  کرده  روایت  الدین  کمال   در  صدوق  شیخ  که

  بدون   اما  ،آورده  کتاب  همین  در  دوباره  شیخ  را  روایت  این  خود  یمن«،  از  یمانی  خروج
  شدن اضافه  با  اینسخه  ؛داریم  روایتاین    از  نسخه  دو   نتیجه  در   .«یمن   از»  کردناضافه
به این صورت که   را  نسخه  این  نتیجه  در   و  ؛اضافه  این  بدون  اینسخه  و   «یمن از» عبارت

کرد   اعتمادتوان به آن  پس نمی  گیریم.می در نظر  اندکرده  اضافه  روایت  بهای چیزی  عده
 « نیست. حجت و

  این   دانستندمی  قطعاً   داشتند   احاطه   علمی  مسائل  و  قواعد   به   اگر  گوییم می  ما نیز 
 دو "وقتی    :داریم  علمی  ایقاعده  ما  چه؟  برای  نیست.  وارد  خودش غیر    جای  در  اشکال



بزرگان در اینکه  »میان اعالم و   :آمده است  118ص   1ج  :، از بروجردیضیاءدر »نهایة االفکار« تقریر بحث آقا  .1
اختالف   مبدأ از آن منسوخ شده است، از آن و  تر  عام   ییا حقیقت  ،در حال است  أ در متلبس به مبد  یحقیقت   ،مشتق

است.«در استقبال مجازی  ،که مشتقبوده ها در این آن نظرو این بعد از اتفاق ، نداه کرد

. 232ص  57ج   :بحاراالنوار؛ 81ص  :گانهاصول شانزده .2
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  " باشد   داشته  دیگری  روایت  به  نسبت  زیادی   عبارت   ، روایت  دو  از   یکی   و  شود   وارد   روایت
با این    اما  ،یکسان  الفاظاست و با    شده  روایت   او   از  که  امام و یک    راوی با یک    روایت، یک  

حال در این    دارد.  اختالفروایت دیگر    با  "زیادیبا "قسمتی    روایت  دو  از   یکی تفاوت که  
  ؛ « است  زیادی  عدم   ،اصل»  گویند می  علما  زیادی؟  به   یا  شودمی  عمل  نقصان  بهشرایط  

  است.   زیادی  عدمبر    اصل   .شود "زیادی" شمرده نمی  عنوانبه  ،افهضقسمت ا  این  یعنی
  فرض   ،کندمی  نقل   را  یروایت   کسیاز    راوی   یک  وقتی  اینکه  برای   :گویندمی  چه؟  برای

  را   او  کالم  باشد،ن  ثقه  اگر  ،صورت   این  غیر  در  ؛استبوده  عتمد  م  راوی  این  که  است  این
  اضافه   روایت   درقسمتی    وقتی  پس  است،   ثقه  راوی  این  که  است  این  فرض   گیرد. نمی
ثقه و   ؟یچ  او  ،اینکه   دلیلبه  شود؛می  رد  این  و  ،صورت عمدی بوده استبه  یا  ،کندمی

  تا  نتیجه در و ؛است غفلت عدم اصل و ...غفلت کرده است  او یا ؛است بوده اعتماد مورد
  غفلت   ،افزایش  در   و  ، استتوجه داشته    کالم   آن  بهاو    شود می  صادر  او  از  کالمی  که  زمانی
 را   خبری  انسان  شود. می  حاصل  غفلت  ـعرفاً ـ  نقصان  در  که  در حالی  ،شودنمی  ایجاد

  کند. می  کم  را  چیزی  نتیجه  درو    شودمی  عارض  او  بر  غفلتمیان    این  در  ...  کندمی  تعریف
  نیز   این  ...  بیفزاید  خبر   بر  نتیجه  در  و   شود  عارض   او  بر  غفلت  و   بگوید  را  خبری   او  اینکه  اما

  زیادی  احتمال از   ترقوی نقصان احتمال است. ترقویآن یکی   احتمال اما ،دارد  احتمال
  علما   بود،  ینقصان  و  زیادی  هاآن  در  که  شد  وارد  روایت  دووقت    هر  نتیجه  در  و  ،است

  را  آنشما  کهچیزی است   ... زیادیقسمت  این و «است  زیادی عدمبر  اصل»  گویندمی
 بلکه   ...  شودنمیاضافه شده است برخورد    اینکه  عنوانبه   آن  با  و  ...  کنیمی  تصور  زیادی

 است.  زیادی عدمبر  اصلزیرا  ؛شودمی  در نظر گرفته روایتجزو 

چنین    که  روایتی  و  ،است  «یمن  از»  آن  در  که  روایتی  آوردند،  ما  برای  روایت   دو  اگر   پس
  به   یمن«  »از  عبارت  نتیجه  درو    ؛است  زیادی  عدمبر    اصل  گوییممی  ندارد،  یتعبیر 

 .« استبوده  روایت جزو   ،فقها و علمااز نظر   شدهشناخته ۀقاعد  مقتضای

 :  او پاسخ  و

باید از یکی از نزدیکانش خواسته شود او  واست،    پیر طوطی  یک ضیاء  سدر می   نظر  به
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  ۀقاعد  این   از  نظرصرف   با  نیست.   معنا بی  و  پوچ   یسخنان  جز  اوهای  این گفته   که  را توجیه کند 
  و   روایت  تحقیق   ، هستیم  شدرصدد  ما  آنچه   ، معصومین  کالم   به  غیرمستند  و  خیالی
  یروایت  دو   بررسی   درصدد  ما   کرده   خیال  ضیاء   که  طورآن  و   است؛   آن  صحیح   صورت  اثبات

   . نیستیموجود دارد   تفاوت زیادی   و نقصان در  شان میان که

   :گویدمی  ضیاء

  او   پرچم  که  است  این  اندکرده  اشاره  آن  به  یمانی  روایات  که  چهارمی  خصوصیات»
هدایت  «الرایات   اهدی » یا    آمده   باقر  امام  روایت  در  است.ترین(  شده)هدایتگرترین 

همان   ،هدایت   پرچم  .نیست  یمانی پرچم  از   هدایتگرتر   پرچمی   ها پرچم در» :فرمود ،است
شود    پس  .کندمی  دعوت  صاحبتان  به  اوزیرا    ؛است ظاهر    حرام   سالح  فروختنوقتی 

  و   است،  هدایت  پرچم  او،  پرچمزیرا    ،برخیز  او  سویبهشود    ظاهر  یمانیوقتی    و  شودمی
 و   حق  به  را  شما  اوزیرا    ،است   آتش  اهل  از  کند  چنین  که  کسیزیرا    ،کنن  پشت  آن  به

  پرچم   ،ها پرچم  هدایتگرترین  کند می  تصریح  روایت  این  «.کندمی  دعوت  مستقیم  صراط
  پرچم  خراسانی، پرچم :وجود دارند دیگری هم هدایت هایپرچم چه؟ برای .است یمانی

  که   هاییپرچم  هدایتگرترین اما  ؛است  هدایت  پرچم  صالح،  بن  شعیب  پرچم  ؛است  هدایت
   .«است یمانی   پرچم خواند فرامی به امام خالصانه و دارد امام با محکمی  ارتباط

   :او پاسخ  و

  ،بگوید   دلیل به  غیرمستند  های گوییگزافه کرده است   عادت  هایشانحوزه  در  ضیاء  اگر
  دست نادرست    عادت   این  از  گویدمی   سخن  یمانی  سید  انصار   با  وقتی  است  الزم  او  بر

  متعدد   تواندمی   حق  پرچم  اینکه  بر  مبنی  بیاورد  دلیلی  ما  برای  است  الزم  او  بر   کنون ا   و  ،بردارد
  شعیب   اما  بیاورد.   دلیلباید    است  هدایت   پرچم   خراسانی  پرچم   اینکه  ایبر   همچنین  ؛ باشد

  ضیاء   آیا   .نیست  هاپرچم  صاحبان  از  و  ، است  سپاه  ۀفرماند  فرد،   این   گوییم می  ما   صالح،  بن
 . هستیمپاسخش   منتظر هاست؟پرچم  صاحبان جمله  از او که  دارد دلیلی

   :ضیاء این گفتۀ  اما
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  چه؟   برای  . است  یمانی  پرچم  ،ها پرچم  هدایتگرترین  کندمی  تصریح  روایت  این»
 « وجود دارند. دیگری هم هدایت  هایپرچم

  ل فعَ اَ   ۀصیغـ  به همین صورت است  او  کالم   ظاهر  اینوالبته  خواهد بگوید ـ می  پس او
  کامالً   او  .کندمی  داللت  یمانی  پرچم  از  غیر  هدایتی  هایپرچم   وجود  بر   «اهدی»  تفضیل

 :  کندمی تکذیب را  او که است  خداوند کتاب این و  است! شده  توهم دچار  

َوَلوْ   : فرمایدمی  تعالیحق
َ
ئُتُکم  أ ْهَدی   ج 

َ
أ ا   ب  مَّ ْم   م  اُلوا   آباءُکْم   َعَلْیه    َوَجدتُّ

َ
ا   ق نَّ َما  إ  ْلُتم   ب  ْرس 

ُ
  أ

ه   ُروَن   ب    به   ما   گفتند   .نیاوردم  برایتان  یافتید   آن  بر   را   پدرانتان  آنچه   از   ترکنندههدایت   آیا ) 1َکاف 
  بر   کندنمی  داللت  آیه  این  در  «اهدی»  استروشن    و  (کافریم  شدید  فرستاده  آن  به  آنچه
   است. بوده    گمراهیضاللت و    بلکه  است،بوده    هدایت   ندا ه یافت  آن  بر   را   پدرانشان  آنچه   اینکه

َفَمْن  :استتعالی این فرمایش حق  ،همانند آن و
َ
ي أ باً  َیْمش  ه   َعَلی ُمکِّ ْهَدی َوْجه 

َ
ن أ مَّ

َ
  أ

ي اً   َیْمش  ی  َراٍط   َعَلی   َسو  یٍم   ص  ْسَتق    تر کنندههدایت   رودمی  راه   افتاده   صورت   بر  که   کسی  آیا ) 2مُّ
 صراط  بر  که  کسی  قطعاً   .(داردبرمی  گام  مستقیم  صراط  بر  قامتراست  که  کسی  یا  است

نیز    رودمی   راه  و  افتاده   صورت   بر  که  کسی  آیاولی    است؛  تریافته هدایت  رودمی   راه  مستقیم
   نیست.  چنین   طبیعتاً  : پاسخ است؟ یافته هدایت

   :گویدمی  ضیاء

  تمسک  آن  به  یمانی  عصمت  اثبات  برای  مهدویت  مدعیان  که  است  روایتی  این»
  او   کهبر این  کند می  داللت  روایت  این   اندگفته  .ستیشان اادعا  ینچهارم  این  و  ،اندجسته

  اول   تعبیر  :کنندمی  استناد  عبارت  دو  به  ؟باشد  معصوم  تواندمی  او  چگونه  است.  معصوم
  هدایتگرترین   او  پرچموقتی    تا  :اندگفته  و  «هاستپرچم  هدایتگرترین  آن»  روایت  در

  ش صاحبقطعًا    ؛ در نتیجه رودنمی  خطا به    که  است  پرچمی   جهنتی  درپس    ،هاست پرچم



.24آیه  :زخرف .1
. 22آیه :ملک .2
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   است.« معصوم

   :او پاسخ  و

  ضیاء حال    است.  خوانندگانبرابر    در   ما   هایکتاب   و  گوید،می  دروغ معمولطبق    ضیاء
  داللت  عصمتبه    «هاپرچم  هدایتگرترین »  تعبیر   یما ه گفت  کجا ما    دهد ب  نشان  ما  به دیگری    یا

   1؟کندمی

   :گویدمی  ضیاء

این    در   که  استمتنی    کنندمی  استناد   آن  به  عصمت  اثبات   برای  که  دیگری»بخش  
  اگر   اندگفته  و  «کند می  دعوت   مستقیم  صراط  و  حق به  را   شما  اوزیرا  »:   است  آمده  روایت

به    ـحتماً ـ  نباشد  معصوم  او به    وکرد  می  دعوت  حقهم    روایت   وقتی  اما  ؛حق  غیرهم 
  خطا   او  که  معناست  این  به  «کندمی  دعوت  مستقیم  صراط  و  حق  به  را  شما»  گویدمی

  دعوت کند، که همان  می  را طی  مسیر  یکفقط    او  بلکه  شود؛نمی  اشتباهدچار    وکند  نمی
  هب  نیز قسمت    این  گوییممی  ما  .گرداند می  او الزم  برایرا    عصمت  این   و  ...  است  حق  به

  دعوت   مستقیم  صراط  به  و  حق  به  متدینی  انسان  هرزیرا    ؛کندنمی   داللت  عصمت
که    بهنیز    یمانی  و  کند،می دلیل  پس    کندمی  دعوت  مهدی  امامسوی  به این 

  این   غیر  در  ؛ندارد  اختصاص  یمانی  بهفقط    حق  به  دعوت  است.   حق  به  کنندهدعوت
 دربارۀ  صادق  امام  آیا   شد.  خواهد   معصوم  کنددعوت    بیتاهل  به  هرکس   صورت

 2« محمدآل  من  رضا»ال  به  اوزیرا    ؛کند  رحمت  را  زید  عمویم  خدا»:  نفرمود  علی  بن   زید



به    .1 الرایاتد اه»گویم عبارت  می بنده  معنا نیست که  آن  این  این    ؛کندعصمت داللت نمیبه    «ی  به  بلکه فقط 
یم  اهبلکه ما به اموری دیگر استدالل کرد  ایم؛نکردهاستدالل  سطرها  نوشتن این  این عبارت با هدف  که ما به  معناست  

او را از دالیل ما دور کنند. فکرانش هم و  ضیاءها مراجعه کند و اجازه ندهد خواهیم به آنکه از خواننده می

ضا»  .2 ْن   َالر  د  آل    م    ،پیامبر  خاندان  داراندوست   دل  آوردندست به  برای  کار،  آغاز   در  که  بود  عباسیان  شعار  «ُمحم 
 رسول  سنت  کردنزنده  دنبالبه  که  کردندمی  ادعا   و  شدند می  یادآور  را   خاندان  این  بر  مروانیان  و   امویان  هایستم 
معنای »منتخب«، »برگزیده« و »کسی است که همه یا اکثریت مردم یا  در اصطالح به....  الرضا...  هستند خدا
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  رضا »ال  به  زید  گویدمی  که  کسی  به   امام  « کرد.می  وفاشد  می  پیروز  اگر   و  کرد می  دعوت
  زید   است؟!بوده    معصوم  زید   که  معناست آن    به  این  آیا  کرد، می  دعوت  «محمدآل  من

  من   رضا»ال  بهاو    شود می  موجب  او[  داری]دین  چه؟   او  داریدین  اما  ؛نبود  معصوم
 .« کرد  خواهد دعوت محمدآل قائم به  یمانی که طور همان ، کند دعوت  «محمدآل

   :او پاسخ  و

  طور   آن  و  است  «کندمی  دعوت   مستقیم  طریق  و  حق  به  اوزیرا  »  عبارت  صحیح   لفظ  .۱
 نیست.   کرده تلفظ  ضیاء  که

  امامسوی  به   او  که  نیست   این   «کندمی   دعوت   مستقیم   طریق   و   حق   به »  معنای   .۲
استفرمود  باقر  امام.  کندمی   دعوت  مهدی   دعوت   تانصاحب سوی    به  اوزیرا  »   :ه 

  داللت   اگر   «.کندمی   دعوت  مستقیم   طریق   و   حق   به   اوزیرا  » :  ه استفرمودیز  ن   و   «.کندمی
  و  ؛ خواهد شد  بودن  لغو  و  تکرار  مستلزماین    باشد،  دومی  عبارت  داللت  همان  ، اول  عبارت

که  است    معناییغیر از    دوم  عبارت پس داللت    .شود  صادرلغوی    باقر  امام  از   که  حاشا
و    و   ، استبدیهی    و روشن    این   و   ، کندمی  داللت   اول   عبارت  تالشی    آن   در   مناقشه بحث 

  داللت  آن  بر  عبارتاین    که  ستاو  عصمت  به  اعتراف  به  شدنملزم از    فرار  برای نافرجام  
 .کندمی

  داللت   عصمت به    قطعاً   کند«می   دعوت  مستقیم  طریق  و  حق   به   اوزیرا  »   عبارت  .۳
به همین    و  ،است  آن  سویبه   هدایت  همان  مستقیم،  طریق  و  حق  به  دعوتزیرا    ؛کندمی

فرمای   ، کریم  قرآن  دردلیل   حق این  َك   وَ   : است  آمده  تعالیش  نَّ َلی  َلَتْدُعوُهْم   إ  َراٍط   إ    ص 
یٍم  ْسَتق    از در قرآن    همچنین  .(کنیمی  دعوت   مستقیم   صراط  بهآنان را    توراستی  به   و)  مُّ

اُلواْ   : و فرموده است  کرده  تعبیردعوت«  »به    «انبیا  هدایت»
َ
ُح   َیا  ق دْ   َصال 

َ
یَنا  ُکْنَت   ق اً   ف    َمْرُجو 



شیعه( . )مترجم، منبع: سایت ویکیباشند اهل َحل  و عقد )خبرگان( او را انتخاب کرده و پسندیده
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ْبَل 
َ
َتْنَهاَنا  َهَذا   ق

َ
ن  أ

َ
ْعُبَد   أ َنا  وَ   آباُؤَنا  َیْعُبُد   َما  نَّ نَّ ي  إ  ا  َشك    َلف  مَّ َلْیه    َتْدُعوَنا  م   یٍب   إ    ای:  گفتند) 1ُمر 

  پدرانمان   آنچه   پرستش  از  را  ما  آیا  ؛بودی   امید  مایۀ  ما  میان  این،  از  پیش تو  راستیبه   صالح،
ک  شر  د  سخت  خوانیمی  بدان  را   ما  تو   آنچه   از  ما   گمان،بی   و  داری؟بازمی   پرستیدند   می

 هستیم(. 

ْن   وَ :  فرمایدمی  و َلی  َتْدُعوُهْم   إ  َلْیَك   َینُظُروَن   َتَراُهْم   وَ   َیْسَمُعواْ   اَل   اْلُهَدی  إ    اَل   ُهْم   وَ   إ 
ُروَن    تو   به   بینی می   را   هاآن  و   شنوند نمی  ، کنی  دعوت   هدایتسوی  به   را   هاآن   اگر  و ) 2ُیْبص 

 . (ندارند   بصیرت  که  حالی در کنندمی  نظر

  ابوعبدالله  ...از  :است  شده   تفسیر  «کنیمی  دعوت»  به  «کنیمی   هدایت»  روایت  در  و

  دهید  خبر  من  به او راه در  جهاد  و  خداوند سوی به  دعوت  از  :کردم عرض است؛   شده  روایت
َك   وَ   :ه استفرمود  پیامبرش  دربارۀ  :و فرمود   :که گفتاین  تا  ... نَّ َلی  َلَتْهدي  إ  َراٍط   إ   ص 

یٍم  ْسَتق    ؛کنیمی  دعوت » : فرمایدمی ، (کنیمی هدایت  مستقیم صراط به راستی به   تو  و ) مُّ
  ... است  کرده  بیان سوی او را  تعالی دعوت به وخداوند تبارک عالوه سه مرتبه نیز با کتاب  به 
 3.« حدیث آخرتا 

  « کندمی  دعوت  مستقیم  صراط  و  حق  به  متدینی  انسانزیرا هر  »  :ضیاءاین گفتۀ    .۴
فریاد زده  را   آن  روایت  که  است  حقیقتی  کردنمخفی  وکشیدن  پرده   ؛ است  با صدای رسا 

  مستقیم   طریق  و   حق  به  او»  فرمایند می   شخصی  دربارۀ   که  هنگامی  بیتاهل  چراکه
این بوده    «کندمی   دعوت   از   را   هاآن   وکند  نمی وارد    گمراهیبه    را   مردم  او  که منظورشان 
ای  ؛ کندنمی  خارج   هدایت   د فرمایمی  باقر  امام   آنچهعالوه  به   است.   معصوم  او  یعنین  و 
  برای »  : است  آمده  ایشانفرمایش    این توضیح علت    برای   و   ، ندارد  قیدی   و   است   مطلق



. 62 :هود .1
.198 :اعراف .2
. 18-13، ص5ج :شیخ کلینی، کافی .3
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  آتش  اهل  از  او  کند   چنین  که  کسی  پس   روی بگرداند؛   او  از   نیست  حالل   مسلمانی   هیچ
  اگر  و  ؛است  آتش  اهل  از قطعًا   نکند اطاعت  یمانی  از  که  کسی   :شودمی  معنایش  و  «.است

  دعوت   مستقیم  طریق  و  حق  به  او  اینکه  دلیلبه :  است  اینپاسخ    چه؟  برای  شود  پرسیده  ما  از
  شما   که  کسانی  تمام  دربارۀ  آیاحال    کند.نمی  خطا  که  است  معصومی  او  یعنیو این    ؛کندمی
  بله، بگویی    اگر  و  کنیم؟   اعراض  هاآن  از   نداریم  حق  ما  کنندمی   دعوت   حق   به  گوییدمی

  آن  ۀ شایست  کنندمی   دعوت  حق   به   که   کسانی  از   بعضیاست    شده  روایتزیرا    ؛ ایگفته  دروغ
 :  است شده  روایت  «الفتن و مالحم »ال کتاب در نیستند. کردندعوت 

  بن  علی  از  ،رومانابو   از  ، قبیلو اب  از  ،لهیعهابن   از  ،رشدین  و  مسلم  بن   ولید   از  ،نعیم 
  تکان  جایتان  از  دیدید  را   سیاه  هایپرچم»وقتی    :فرموداست،    کرده  روایت  طالبیاب

  کنندمی   ظهور  قومی ضعیف  پسس  .نجنبانید  را   خود   پاهای  و  دستوجه  هیچ به و    نخورید،
حکومت دارند  ها  آن  است،  آهن  هایپاره  مثل  هایشانقلب  ؛شود نمیتوجهی    هاآن  به  که

  آن   اهل  از   که  حالی  در  کنندمی   حق  به   دعوت   کنند، نمی  وفا  ی پیمان  و  عهدهیچ    به  ولی
موهایشان    ،از اسم شهرها گرفته شده است  هایشانبَس نَ و    ،هاکنیه   هایشاناسم   نیستند،

  حق  خداوند  سپس  افتد. می   اختالف  شان میان  در   اینکه   تا   ؛است   افتاده   فرو  زنان موهای    مثل
 1.«دهدمی  بخواهدکه  هرکسی به را 

 



.89ص: بن طاووسسید  ، مالحم و الفتن .1



 

 

 دومبخش 

 عبيدان  محمدهای بررسی گفته 





 سمری  توقیع دربارۀ عبیدانهای گفته

  به   کهنتیجه گرفته است    نویسد  می  سمری   توقیع   دربارۀ  که بسیاری    ات کلم  از  عبیدان 
  تکذیب   و است    «سفارت»معنای  به فقط   ـ است   آمده  توقیع   در   کهـ   « مشاهده»  معنای  او  گمان

که منظور    شود می  برداشت  چنین  اوگفتۀ    از  .خواهد داشتدنبال  را به   مشاهده  مدعی  فرد
افترازننده    کذاب  او  پس  ، کند  مشاهده  ادعای   صیحه  و  سفیانی  خروج   از  قبل   هرکس»  از

   .کندمی  سفارت ادعای که استکسی  تکذیب  «است

 از  و  ،کرده  واژگون  اساس پایه و    از  را   ها  میزان  ، گیرینتیجه   اینکه    یدکنمی  مالحظه
  از   یکیو    بیایند   ما   نزد  شخص  دو   اگر  پس .  است  دوربه   بسیار  باشد  معقول  یا   منطقی  اینکه

  مشاهده   را   امام  من »  بگوید  دومی  و   «کردم  مشاهده   را   امام  هستم   مدعی   من »  بگوید   هاآن
های این دو  گفته   و 1«است  کرده  تکلیف  امری  به  قیام  در  مرا   او  کنم می  ادعا  اما  نکردم



جو  ستیزه و این نوعی از سفارت است که غیر از  تکلیف کرده است،  شیخ مفید را به  بعضی اعمال    امام مهدی  .1
در  رسیده است و    امام به شیخ مفیدخود   غیر از    یبا این حال تکلیف از طریق شخص دیگر   .کندآن مجادله نمیبا  

  : نوری  یمیرزا  ،مستدرکالخاتمه  از این روایت    نکرده است.را مشاهده    اگرچه امام   هنتیجه شیخ مفید سفیر بود
ای  نامه، ۴۱۰صفر  در روزهای پایانی  است مقدسه روایت شده  ۀاز ناحی :شودتقدیم حضور می ۲۲۶تا  ۲۲۴ص  ۳ج 

آن رونوشت  و این    ،کندای متصل به حجاز حمل می که او آن را از ناحیه  هبه شیخ مفید رسید که رساننده ذکر کرد 
مدام  عزت او را خداوند  )بن محمد بن نعمان  شیخ مفید ابوعبدالله محمد    ،و موالی رشیدقدم  ثابت به شیخ    :است

 :  آنچه در نامه است ای ازنسخه بندگان.شده از  گرفته عهد  دار امانتاز  بدارد(

  . در دین که با یقین به ما اختصاص یافتی  مخلص  لی  سالم بر تو ای و ...  اما بعد  .  بسم الله الرحمن الرحیم »
خواهیم بر سید ما و موالی ما و  و از او می   ؛نیست معبودی  خدایی که جز او    ؛سبب توکنیم به خداوند را ستایش می 
گاه می  ؛صلوات فرستدطیب و طاهرش  پیامبر ما محمد و آل   مستدام برای یاری حق  را  خداوند توفیقت  )  کنیم و تو را آ

  مکاتبه   به  را  تو  که   شده  داده  ناذ   به ما  (بسیار گرداند  ،راستیصدق و  گفتن از جانب ما به  سخنرا برای  و ثواب تو  بدارد  
 آنچه و..  . برسانی تو هستند نزد که ما دوستداران به رسدمی  ما جانب از را آنچه کنیم  تکلیف تو به و گردانیم، مشرف



 در قطیف غوغایی است   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 170

 :  دهد می  فتوا   او کنیم عرضه  عبیدان  محمد الزمانآخر  قاضی  به  را نفر 

 « .استافترازننده   کذاب قطعاً  دومی اما ،نیست اوبر  حرجی ،اول  مدعی دربارۀ»

  مشاهده   مدعی  تکذیب به    سمری   توقیع  اما»  : بگوییم  و  کنیم   اعتراض   او  به   ما   اگر  و
م  «!سفارتمدعی  ه ن ،صراحت دارد  :  گویدمی  و شودمی  متذکر کنانتبس 

ر    پس  ؛است  سفارت  معنایبه  منحصراً   و  نیست  مشاهده  معنیبه  مشاهدهاین  » تدب 
 1!«کن

  مثالً   کنند   تصور  خوانندگان  از  بعضی  بسا  چه   ،عبیدانبه روش    تدبردقت و    از   بعد  اً تعیطب
  دیگری  بسا  چه و !است بادمجان معنای بلکه به  ،یست ن ینیزمیب س ی معنابه  ینی، زمیب س

  به   و  تصدیق!  یعنی  تکذیبزیرا    ؛نیست  سفارت  مدعی  تکذیب  به   قائل  عبیدان  کند   تصور
  ، نداشته باشد  وجود  مردممیان    تفاهم   یبرا   یراه  یچ ه   و  منطق  یچه  که وقتی    تا   یب ترت  ین هم

   . بالله  االة قو  وال حول وال  رود؛می  رفته ین ب  از شان یتهو و  شده خالی  خود  یمعنا  از  کلمات



  ؛ شاءالله تعالیان  ؛آن توصیه کن  هرا به عمل بآنان و جماعت    ،به جا آوررام گیرد  آ  آن  با  که  کسی  به  است  آن  را که در
 .« و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

تعبیر شده    «نامه  ۀرسانند»یعنی    «رساننده»عبارت  با  و شیخ مفید    اماممیان    ۀبینید از واسططور که میهمان  
 تو هستند  نزد  که  ما رسد به دوستداران  از جانب ما میرا  چه  نکنیم تا آمیتکلیف  را  تو  »  :امامفرمایش  و  است،  

تکلیف   هها بتمام این  «تا پایان  کن ...در آن است ادا کن ... و توصیه  را  آنچه  »  :ایشاناین گفتۀ  و  «  .  ..برسانی.
داللت می کند.

ترتیب و به این   ،زیاد استفادهچنینی »دقت کن« و کلمات اینو  «تأمل کن»و  «کن رتدبعباراتی مثل »از عبیدان  .1
نکرده رها    ید قلم خود را از اسارت تقلنه  و  او نه تفکر    یعنی  ؛کندفقها تقلید می  هایب ادر کتمتداول  قدیمی  اسلوب  از  

او  بر اینکه    داردداللت  و این  کند،  مینیز داللت    روش  این   از  به کثرت استفادۀ عبیدان  حتی عالوه بر این،   و  است؛
گاهبهـ ها تقلید  خود را در قامت فقهایی که از آن   تصویر  تا  کندینگاه مخیاالت    ینۀدر آ  یگاه   از  هر  ـصورت ناخودآ

خودستایی و از    یعبیدان در حالتنیست که    اـ ضرورتًا به این معنخودخودی  بهـواقع  در  این  کند مشاهده نماید.  می
کند، حقارت و ترس زندگی میاحساسی از  او در وضعیت  ـ  تر استکه البته محتمل ـبسا  بلکه چه  ،کندتکبر زندگی می

گاهی کند تا هر او را مجبور میو  دیدن کند.  آلودیتوهم آور ی شگفتیخود را فریب دهد تا از دنیاچند وقت خودآ
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شده در  اند منظور از مشاهدۀ واردکه گفته   شیعه  علمای  از  بعضی  که  است  اینواقعیت  
اند که پاسخی برایش آماده  تواند سفارت باشد، فقط سخنی را بر زبان رانده می   توقیع سمری

  داللتکسانی    وجود  ه ب   که   بسیاری   اخبار میان    برای اینکه   ندا ه نیافت هیچ توجیهی    واند،  نکرده
  مدعی   تکذیب   بر   مبنی  سمری   توقیع   در   آنچهبا    ندا هکرد  مشاهده   را   امام  که  ند نکمی

 . سازگاری ایجاد کند است، شده وارد مشاهده

  به کافی بود مثل آنچه محقق نهاوندی پاسخ داده است پاسخ بدهند، یا آن را    بسا  چه
گویی  گزافه  خدا   دین  در  خودشان  آرای  با  و  کردند  می  سکوتکم  دست    یا  ،ند بسپار   اهلش

 .کردندنمی 

  تکذیب  ،مشاهده  مدعی    تکذیب  ازمنظور    که  است  چنین  نهاوندی  محقق  جواب  مفاد  اما 
  ، است  دیده  را   امام  او  و  ،شده  ظاهر  آشکار  صورتبه   حقیقتاً   امام  کند می  ادعا  که  است  کسی

دارد   امکانهمه    برای   نتیجه   در  و ایشان وجود    عالمت  دو  اینکه   وجود  با   هم  آن  ،دیدن 
تکذیب   .اندنشده   واقع  «صیحه  و  سفیانی»  یعنی  ظهور  نزدیک  شخصی  چنین  تنها    پس 

 :  است گفته «الحسان عبقريال» خود کتاب  در شود. وی می

الزم باشد جمع بسته    تادیدار، تضادی وجود ندارد    های قصه  و  سمری  توقیعمیان  »
این    شوند؛   ذکر   و  است،  امام  برای  علنی  ظهور  ادعای  منع  درصدد  شریف  توقیع زیرا 

َفَمْن    :است  آمده  آیه  در  که  طور   همان  ؛است  حضور  و   ظهور  معنایبه  توقیع   در   مشاهده
َفْلَیُصْمهُ  ْهَر  الَش  ْنُکُم  م  َد  را در )  َشه  این ماه  از شما  را روزه    ک پس هرکس  آن  باید  کند 

 . (بدارد

  از   بعدمگر    نیست  ظهوریاین فرمایش امام که    ، اول   :دو قرینه برای این معنا هست
گاه باشید    :این فرمایش  ، دوم  و؛  فساد  و  فتنه  و  مرج وهرج کند    مشاهده  ادعایکه    کسی آ

پس    . هستند  ظهورهای  نشانه  از  که،  صیحه  و  سفیانی   خروج   از   قبل ـ  امام  ظهور   یعنی ـ
 « .  حکایت دیدارها وجود ندارد...  و شریف توقیعمیان   تعارضی هیچ 

  : کندمی  یید أرا ت   نهاوندیگفتۀ    ، است  کرده  روایت   کابلی  خالد واب   از  صدوق   شیخ   آنچه   و
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  ای   :کردم  عرضایشان    به   . شدم  وارد  العابدینزین   حسین  بن   علی   آقایمبه حضور    :گفت
 واجب  را شان  مودت  و   اطاعت  عزوجل  خداوند   که   کسانی  دربارۀ  ده ب  خبر   مرا   ، خدا   رسول   فرزند 

  از   دوازدهمین   ،عزوجلخداوند    ولی    غیبت   سپس »  :امامفرمایش    این   تا   ...ه استکرد
  به   که  او  غیبت  زمان  اهل  ،باخالدا   ای  .شودمی  طوالنی  خدا   رسول  از  بعد  امامان  و  اوصیا
  خداوند زیرا    ؛هستند   زمانی  هر  اهل  از  برتر  ند هست  شهور ظ  منتظر   و  اندقائل  او  امامت
  ۀ منزلبه از نظرشان    غیبت که    است   کرده  عطا   معرفتی   و  فهم   و  عقل   هاآن به    تعالیوتبارک 

  خدا  رسول در رکاب   شمشیر  با  مجاهدین در منزلت  زمان آن  در  را  هاآن و  ، شده  مشاهده
  به   کنندگاندعوت   و  هستند،  ماراستین    شیعیان  وواقعی،    مخلصانها  آن  ه است.داد  قرار
  از   فرج  انتظار »  :فرمود  حسین  بن   علی  و  «.آشکارند  و   پنهان  در  عزوجل  وندخدا   دین 

1«ست.هاگشایش  ترین بزرگ 


  یبت غ میان    را ای  مقابله   «است  شده  مشاهده  ۀمنزلبه   آناناز نظر    غیبت»  :امام  قول   پس
به تصویر   و به مقابلۀ آن    مشاهده  معنای پس    ؛کشدمی  مشاهده  توجه    ظهور   ،غیبت   بابا 

 .ندارد  سفارت ارتباطی با هیچ ـ نه در معنای دور و نه نزدیک ـ  واست، 

  نوشته  عبیدان  را   آنچهبد نیست    اما  شده،   فصلوتر حلپیش   موضوع این    اینکه  رغمبه 
  دمیدن  و   عناد  جز  شفکرانهم   و  عبیدان  شود   روشن   خواننده  برای کم  دست    تا   ، بخوانیم  است

   !کنندکار دیگری نمی  منیت بادکنک   در

 :  گوید می  عبیدان

حدیث  » و  غدیر  حدیث  از  از  صادر  شریفمتون    از  متنی   هیچثقلین،  بعد  شده 
  ۀ ناحی  از  سمری  شیخ  برایه  صادر   توقیع  درشده  مضمون واردبه    کهنبوده    معصومین

   .«باشدپرداخته   ،مقدسه



. 320و  319ص  :کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق .1
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 :  گویممی

  دور   عبیدان  ازتحقیق    که  حالی  در  ؟استبوده    جووجستتحقیق و    ۀ نتیج  سخن  این  آیا

  فصلوحل   درصدد  کندالقا    خواننده  به  خواهد  می  عبیدان  اینکه  یا  !است  خورشید  از  تر
  را   آندلیل    همین  به  واند،  مانده   عاجز  آن  حل  از  بسیاری  افراد  که  است  یخطیر   موضوع

 دهد؟می  جلوه بزرگ

داشته    وجود   مظلومیتی   کند می  احساس   خواننده   ،عبیدان  سخن   لحن این    با   همچنین 
و در کنار    همراه  را   شریف   توقیع   اوخصوص وقتی  به   ؛دهدمی   پایان  آن  به  عبیدان  کهاست  
 !کندمی مطرح  ثقلین  حدیث و غدیر  حدیث

 :  گوید می  عبیدان

  واحد   خبر  ،شریف   توقیع  این  اینکه  :شدهمطرح  اول  اشکال  اما  ...  :سندی»بررسی  
  که آنجا    از  و  ؛باشد  متواتر  روایات  از  باید  حتماً   شودمی  استناد  آن  به  که  خبریو    ...  است
شود؛ زیرا  محسوب نمی امدع ایبر   ای کنندهقانع یلدل   است واحد خبر ،شریف  توقیعاین 

 شدن را در خود ندارد. پذیرفته شروط ازیکی ـ  بدیهی استـ

دلیل    ؛نیست  درست  اشکال  این  اما این    مسائل   در  را  تواتر  اگرچه  ما  بزرگانکه  به 
  و   دانندنمی  معتبر  مسائل  تکتکبرای    رااین شرط    هاآن  اما  ،دانند می  معتبر  عقایدی

را که    آنچهو    است  شرطها  در آن  تواتر  کهآنچه را    وشوند،  می  قائلتفاوت    مسائلمیان  
اند؛  کند تعریف کرده می  اش مطرح نیست و خبر واحد برایش کفایتچنین شرطی درباره

  یدن رس   فرا  با  خاصه  سفارت   یانپا  یعنی ـ  بحث  مسئلهکه  شکی نیست  ـ  بدیهی استـو  
ها الزام شرط متواتر  برشمرده شده است که در استدالل به آنجمله مسائلی    از  اـکبر   یبتغ

 بودن خبر معتبر نیست.« 

 :  پاسخ

  است؟  بوده «بدیهی است» عبارت  ادعایش ایبر  عبیدان دلیل  آیاشوم بنده متوجه نمی 
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اگر     ما   از   عبیدان  آیا  دانمنمی  و  !است  ارزشیپوچ و بی   دلیلپس چه    ، اوست  دلیل   این و 
  ، است  الزم   متواتر   روایات  اشباره در   که  است   مسائلی   از   سفارت  پایان   بگوییم   او  به پذیرد  می

 ؟ باشد «بدیهی است»آن نیز  دلیل  طبیعتاً  و

پنهان    خواننده از را واقعیت  خواهدمی  «نیست مخفی  که طور همان » عبارت  با  عبیدان
این    که   است   قطعی  دلیل  به   نیاز   مسئله   این  در   و   ، است  امامت   امتداد   ، سفارتزیرا    ؛ بکند

 است.  متواتر خبر  ه، زمان  این اصولیوندلیل قطعی از نظر 

 :  گوید می  عبیدان

  قرائن  از  ایمجموعه شریف  توقیع این    که   است شده  اشاره نیز    نکته   این  بهعالوه  به»
  قرائن   جمله  از  .گرداندمی  الزم  را  آن  صدور  به  اطمینان  کههمراه دارد  را به  خارجی  و  داخلی
  چهارم   سفیر  وفات  زمان  ،شریف   توقیعاین    درموجود در آن این نکته است که    داخلی

این    درموجود    خبر  طبقدقیقًا    چهارم  سفیر  وفات  و،  شده  مشخصسمری  شیخ
 آنچه   مخالفچیزی    او  وفات  زمان  دربارۀ  ما  برای  مورخان  و  ه است،شد  واقع  شریف  توقیع
بوده    غیبی  خبرهایجمله    ازخبردهی    این  یعنی  این  و  ؛اندنکرده  نقلخود دارد  در    توقیع
   .«شود  نمی صادر معصومناحیۀ   از  جز که است

 :  پاسخ

و روشن   1، شود نمی  شمرده   توقیع  صدور   صحت   ایبر   ای قرینه  گوید  می   عبیدان  آنچه
  اعتبار اینکه    :بگوید  ومتهم کند  بودن  جعلی   به  را   شریف  توقیع این    تواندمی  کسیهر   است

دقیقًا همان چیزی است که جاعل خواسته    است   توقیع  صدور   صحت   بر   دلیلی   نکته   این
 !است این توقیع در خود داشته باشد



روشن شده است  گفتیم آنچه با توجه به  بلکه  ؛بینیم توقیع نمیپذیرفتن این  که ما مشکلی در  شومالبته یادآور می  .1
 است.بوتۀ خار شدن به یک در حال غرقانداختن شخص چنگ توقیع بسیار شبیه این  ها به آنانداختن چنگ که 
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 :  گوید می  عبیدان

  غیبت   شروع  و  اصغر   غیبت  پایان  ایبر دلیل  انحصار    :خارجی  قرائنجمله    از  و»
  که   طور   همان  دیگری؛  روایت در هیچ    نهو    است  منحصر  روایت  این  در   فقطاست که  کبر 
م  یانشیع  اند.« داشته اجماع آن طبق عمل و  آن قبول هب خرأ مت  ومتقد 

 :  پاسخ

  چراکه  ؛شود  نمی  شمرده  صدور   صحت  ایبر   ایقرینه ـ  شده گفته   لیلد به همان  ـ   نیز  این
نهایت    ادعااین    خود  ا کبر   غیبت  شروع  و  ا صغر   غیبت  پایانزیرا    ؛استبودن  عجیب در 

برای مضمون همان    خارجی  ایقرینه   ،توقیع   مضمون  چگونه  پس  ؛است  توقیع این    مضمون
 ! ؟توقیع محسوب شود

  غیبت صغرا   پایان   هب  افتاده  اتفاقعمل    در  آنچه  که  است  این  مقصود  :شود   گفته  اگر  و
  در ، موافق آن بوده است،  داده  خبر   توقیعو آنچه    ،کند می  داللت  سمری  شیخ   وفات  از  بعد

  ؛ داشت  نخواهد  معنایی  «آخر  تا  ...دلیل  انحصار  »  شما   ۀگفتاین    فرض  این  با  : گوییم می   پاسخ
  کهـ   انحصار   ادعای   و   ،است  توقیع این    از   غیر  دیگری چیز    ، خارج   درافتاده  اتفاق   زیرا واقعیت  

بر آن است    ینا   شود.  می  ساقط   ـشماست   دلیل   ین چنمثل    در   یخارج  یت واقع  کهعالوه 
 ؟زبان باز کرده است  شما یبرا   چگونه پس ، حاالتی ساکت و خاموش است

   1:گوید می  عبیدان

  است   شده  ذکر  مبارک   توقیععدم پذیرفتن این    برای  که  موانعینخستین    جمله  از  و»
  را   مشاهده  که  دن دار   وجودمتون    از  ایمجموعهزیرا    ؛است  آن  برای   معارضمتون    وجود
 .  کند...می نفی را روایات آن ،توقیعاین   که حالی  در ،د نکن   می  ثابت



کند تا اتهام ارسال و ضعف در ها تالش میاو در آنزیرا  ؛بینیم کردن مناقشات دیگر او نمیضرورتی برای مطرح .1
کند. اینکه هیزمی جدید به آتش اختالفشان اضافه میجز کند توقیع را رفع کند، و او کاری نمی
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  شریف  توقیع  و  شدهذکرمتون  میان    تعارضبودن  نزدیک  که  است  ذکر  به  الزم   ابتدا  در
  اگر   اما  ؛باشد  «یت ؤر»  معنایبه  آمده  توقیع  در  که  «مشاهده »  لفظ  کهبوده    این  بر  مبنی

پایه    ازاین تعارض    استبوده    «سفارت»  ،توقیع این    در  «مشاهده»   معنای   ازمنظور    بگوییم
 شود.« می  ساقط اساس و 

 :  پاسخ

این    دردر حالی که   ؛شود می   مشخص   روایات   کلمات   با   «مقصود»  که   بدان عبیدان  ای
 ؟!یدا ه کرد  مطرح   را   سفارت  اساسی   چه  بر شما    پس   .نیست  سفارت   از   پایی   رد   و   اثر   هیچ   توقیع

  کندمی بررسی    د نکنمی   داللت امام  یت ؤر امکانبه    که را   روایاتی  از   بعضی عبیدان  و
 :  گویدمی و

  روایت   صادق  امام  از  عمار  بن  اسحاق  که  استموثقی    روایاتاین متون،    ۀجمل  از»
  طوالنی،   دیگری  و  کوتاه  ]غیبتی[دارد،    غیبت  دو  قائم»  :نداهفرمود  ایشاناست.    کرده

  مکان   دیگر  ]غیبت[  در   واطالع ندارد    او  مکاناز    کسیشیعیان خاصش    جز   اول   غیبت  در
ش  موالیفقط    را  او  زندگی   امامکند  می  بیان  اسحاقاین روایت موثق    ...«دانندمی  خاص 
 امکان   که  کند می  معتقد  را  مانکته    این  و  ،دانند می  را  شمکان  که  دارد]کارگزارانی[    موالی

  موالی این  ذکر    به   ،روایت  که است  حالی در  این  البته  ؛ایشان وجود دارد  با  مالقاتو    یتؤر
یعنی    ،کندنمی  تصریح این    این   رفع  راه  و  ،است   مجملخصوص،    این   در  روایتکه 

  که   هستند  کسانی  اکبر   غیبت  زمان  در  فرمایندمی  که  است  روایاتی  به  مراجعه  «مجمل»
  مالقات   را  امام  که  کسانی  به  یاتارو   این  حمل   با  نتیجه  در  ؛کنند  می  مالقات  را  امام
  می   را   امام  که   کسانی   شودمی  روشن  ،روایت موثق  در   مجمل  تعبیر  بر   بنا  کنند،می

  و   خضر  هاآن  و  ؛است  آمده  روایاتاین    درذکرشان    که   هستند  کسانی   همان  بینند 
 .« هستند  مؤمنجنیان  و فرشتگان

 :  پاسخ

  و  هئک مالر و  ض خ»  همان  «اوخاص     موالی»  عبارت  ازمنظور    کند  می   خیال  عبیدان  .۱
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سخن    نقض  در  و   ؛گویدنمی   متعصب  معاندجز  سخنی است که    این  و  ! هستند  « مؤمنجنیان  
 :  کندمی  کفایت زیر  روایت او

  دارد که  غیبت  دو  امر  این  راستی صاحببه »  : فرموداست،    شده   روایت   صادق  امام  از
 و   شد،  کشته  گویندمی  شانبعضی  و  ُمرد،  گویندمی  هاآن  از  بعضی  اینکه  تا  شودمی  طوالنی  یکی

و    عدۀ کمی،  مگر  ماندنمی  باقی  او  امر   کسی بر   اصحابش   از  اینکه  تا  رفت،   گویندمی  شانبعضی
  عهده   بر]  را  امر او  که  کسی  مگر  نه دیگری؛  و  فرزندانش  نیست، نه از  مطلع  از جای او   کسی هیچ
 1«. ...[دارد

  و  مالئکه  ازکدام هیچ  نه  و  است  خضر نه اطالع دارد   اماماز جای  که  موالیی  این
 . مؤمنجنیان  از کدامهیچ  نه

  نواحی  این   در   امر   این  صاحب »  : فرموداست،   شده   روایت  علی  بن  محمد   ابوجعفر   از
  موالییقبل از خروجش آن    اینکه   تا  ـفرمود   اشاره   طویذی   ۀ ناحی  به   دستش   با   وـ  دارد  غیبتی

  نفرید؟  چند  اینجا  شما   گویدمی  و  کندمی   مالقات   را   شاصحاب  از  بعضیو    آیدمی  اوست  با   که
  به   :گویندمی   ببینید؟  را   صاحبتان   اگر  بود  خواهید  چگونه  :فرمایدمی   .مرد  چهل  گویندمی
با ما    اگر قسم    خدا  ها را از جا خواهیم کند.  ها را از جا بکند به همراهش کوه وه کبخواهد 

  و  ؛ کنید  معین  را   برگزیدگانتان  یا  ساؤر  از  نفر  ده  فرمایدمی  و  آیدمی   آنان  نزد  بعد  شبسپس  
  مالقات   را   صاحبشان   اینکه  تا  رودمی  هاآن   با   پس   . کنندمی  تعیین   را   نفر   ده   او  برای   آنان
 2.« دهدمی وعدهها به آنرا  بعد  شب  و ، کنندمی

 .است شهمراهبه   ،موالآن  که کندمی  تصریح روایت این  و

  شود می   مجبور  عبیدانو اینکه    مذکور«مصادیق  »به    «او   خاص  موالی»  کردنمحدود  .۲
  که  را   کسی  هر  عبیدان  ضرورتاً این عدد را فقط سی نفر در نظر بگیرد، به این معنی است که  



 . 176 ص :یبراهیم نعمانامحمد بن غیبت، تاب ک .1

 . 187 ص :یبراهیم نعمانامحمد بن غیبت، تاب ک .2



 در قطیف غوغایی است   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 178

 کند.می  تکذیب است کرده مشاهده را  امام کند می ادعا

:  گویدمی  عبیدان

  به   بصیرواب  روایت   ـدن کنمی  داللت  امام  یتؤر  امکان  هب  که   روایاتییعنی  ـجمله    از  و»
  در   حتماً   و  ،دارد  غیبتی  حتماً   امر  این  صاحب   :فرمود  که  است   صادق  امام   از   بطائنی
 سی  وجود  با  و  ، طاهر   و  پاک   منزل  بهترین  در  البته  وخواهد کرد،    نشینیگوشه  غیبتش

 .« کند نمی  تنهایی احساس  [نفر]

   :گویدمی  ـاست شبیه  گوییهذیان  به که بیشتر  ـ  طوالنی سخنانی  از  بعد  عبیدان

  عالمه   شده،  ذکر  روایتاین    در  که  "سی"تعداد    ازمنظور    کردنمشخص  دربارۀ  :دوم»
 :  است کرده اشارهخصوص  این  در احتمال دو وجود به  مجلسی

  از منظور    :دوم  احتمال  ...  باشند  اصحاب  ،مذکور   عدد  ازاینکه منظور    :اول  احتمال
  که   است   فردی  هیئت  در   امام  که  معنا  این   به  تعداد؛  نه  باشد و سال    سن   مذکور  عدد

   .« مدت شدنطوالنی و زمان  شدنوجود سپری  با  حتی ،است  رسیده سالگیسی به

 :  پاسخ

  بماند  باقی  سالهسی فردی  هیئت  در  امامکه  باشد  این منظور    یعنیـ   دوم  احتمال   .۱
  تنهایی،   ـه استکرد  نقل  او  از  عبیدان  کهـ  1مجلسی  عالمهگفتۀ    طبق  .استبعید    بسیار

 ندارد. ربطی   شخص عمر هب  وبستگی دارد،  دیگران  با انسان ارتباط  به  که است احساسی

پس    ؛شود می  ظاهر  ـسالگیسی   نهو  ـ  سالگیچهل   سن  در  امام  است  آمده  روایات   در  .۲
  حصول  به خواهد بود   الزم او بر وجود دارد   ارتباط عدد سی   و  تنهاییمیان  گویدمی  که کسی

.  شودمی  نادرست   عبیدان  گیری نتیجه به این ترتیب    وباشد،    معتقد  سالگیچهل   در   تنهایی 
 :  شودمی  تقدیم حضور  روایات از بعضی



. 51ص  4ج  :العقولمرآة  .1
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  بن   ةمعاوی  با  علی  بن   حسنوقتی    :گفتاست،    شده  روایت  عقیصا  سعیدابی  از
  ...   کردند سرزنش    معاویه  با   بیعت خاطر  به   را   حضرت  و  آمدند   او  نزد   مردم   کرد  صلح  ابوسفیان

فرمایش    تا با    بیعتی  اینکه  مگر  نیست  ما  از  یکهیچ   دانیدنمی   آیا»  :حسن  اماماین 
  مریم  بن   عیسی  خدا   روح   که  قائمی آن    مگر  ، اش خواهد بودبر عهده   زمانش   طاغوت

  غایب ایشان    و  کندمی  مخفی   را   او  والدت  عزوجل  خداوند.  اردزگمی   نماز  شسر   پشت
  فرزندان   از   نهمین   او  .نباشد  ش گردن  بر  کسیهیچ   بیعت   کندمی  خروج   که وقتی    تا   ،شودمی

  .گرداندمی  طوالنی   غیبتش  در   را   شعمر   خداوند   است،  کنیزان  سرور  فرزند   ، حسین  برادرم
  اینو    ؛گرداندمی   ظاهر   سالهچهل   از   کمتر   جوانی  ۀچهر   در د خو  قدرت   با   را   او  خداوند   سپس
 1تواناست.« هرچیزی  بر خداوند راستیبه  شود  دانسته  که  استآن  برای

  قائم  های  نشانه   :کردم  عرض   رضا  امام  به   :گفتاست،    شده  روایت  هروی  صلتااب  از
  پیر  سنی نظر    از   که   است  این   ۀ اونشان»  : فرمود  چیست؟  کند می   خروج  که   زمانی   در   شما 

  کمتر   یا  سالهچهل   او  کندمی  گمان   او  به  نظرکننده  که آنجا    تا  ،است  جوان  اشچهره  اما  است
  شود نمی   ناتوان  و  خوردهسال   هاشب   و  روزها   گذشت  با  که  است  این  او  های نشانه   از  و  ؛است

 2.« رسدفرا  شاجل اینکه تا

 :  گوید می  عبیدان

است    گفته  مجلسی  عالمه  آنچه  طبقرا    بنا  واین گفته را در نظر نگیریم،    اگر  حال »
  نفر  این سی    بادیدارهای ایشان    ،سن  نه  کندمی  عدد  به  اشاره  سی   عبارت   کهبگذاریم  

شود؟  می  انجام  غیبت صغرا  زمان  در  مالقات  این  آیا  ؟خواهد بود  زمانی  چه  در  شدهگفته
 ؟ اکبر  غیبت در  یا باشد

غیبت    زماندر    اینکه  بر  مبنی  ،کرده  ذکر  را  قولی   (هسر   س قد)  مجلسی  عالمه



 . 316 ص :شیخ صدوق ،الدین وتمام النعمةمال ک .1

. 652 ص :شیخ صدوق ،الدین وتمام النعمة مالک .2



 در قطیف غوغایی است   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 180

  سقد )  کاشانی  محدث  که  استنظری    همان  این  و  ؛اکبر   غیبت  زمان  در  نهست  صغرا
 :  استصورت زیر توضیح داده را به  مذکور  حدیث و ،پذیرفته  را آن (هسر 

عزلت و    ،شدنپنهانبرای    مقدس  ۀمدین  در   یوقت   یعنی  است؛  مقدس  شهر   ، هطیب
  یکدیگر   با  که  هستندبه همراهش    ششیعیان  از  نفرسی    که  حالی  در  ؛برگزید  را  نشینیگوشه
  غیبت   به  عبارت   این  با  امام   گویا   کنند.احساس تنهایی نمی  نتیجه   در  و  گیرند،می  انس
  وجود ندارد؛   او  سویبه  راهی   ششیعیان  برای   طوالنی  ]غیبت[  درزیرا    ؛کندمی  اشاره  کوتاه

وجود   یمعتبر  ۀمعارض  مذکور خبربرای  که یمرس می یجهنت ینا به گذشت آنچه تمام از و
 از مفادش مطلع شدید.«  که حالی   در چنین باشد، چگونه  .ندارد

 :  پاسخ

فریاد  این  در  عبیدان با صدای رسا    با   و  است  خالی  یدلیلهر    از   دستشزند  می   متن 
  مردم توسط    و   ،گفته   فالنی  که   استمطلبی    این  :است  این  او  دلیلگوید  می  صدا   بلندترین

 !است شده  مطرح

  است ادعایی    همان  دقیقاً   شده،  مطرح  و  گفته  فالنی   هکچیزی    اما  ؛ عبیدان  ای  آفرین 
  را   هاقلم   و   کنی   پاک   را   مسئلهصورت   خواهی  می  تو   آیا .  کنیم  می  بحث   شا ه دربار ما    که

  مقلدی شوی  می   راضی  تو   اگر   اند؟ کردهاعالم    مقلدینش   و  گفته  چنین   فالنی چون    ،بشکنی
به خودت    این  ،است  کردههرکسی    تسلیم  را   اش  اراده  و  گذاشته  کنار  را   عقلش  کهباشی  

 دهیم.  نمی رضایت بارفاجعهوضعیت  این به  ما  اما ؛ توستمربوط است و جایگاه 

 :  گوید می  عبیدان

  تأکید   تنهایی   و  وحشت   عبارت روی    اً اساسدارند،    ه کسانی که ادعای معارض  عالوهبه»
  صاحب   بهو تنهایی    وحشت   که  اساس   این  بر  ؛انتهای روایت آمده استدر    که  نداهداشت
زیرا    ؛اندکرده  مطرح  توجهیقابل  اتتوجیهنیز    هاآن  از  بعضی  و  ،دارد  تعلق  مقدسه  ۀناحی

شود   حاصلش( اسب  سم  خاک  فدای   مروح)  موال برایو تنهایی  وحشتتواند می چگونه
  و   ،اوست  نشینهم  کریم  قرآن  و  ،است  متعالوسبحان  تعالیباری  او  انیس  که  حالی  در
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  ! ؟هستند  شخدمت  در  شاطراف  فرشتگان  و  یان صالحجن   و  ،است   شهمراه  خضر
احساس تنهایی داشته    (فدایش  به  مادرم  و  پدر)  امام  کهاز این  شوندمی  مانع  هااینتمامی  

  ۀ جامع  به   ،تنهایی این    اً ظاهر   و  ست،او  غیر   به  متعلق  تنهایی   و  وحشت   لزوماً پس    ؛باشد
 ؛ است  جامعه  ،روایت  این  ازمقصود    ومنظور    و  ،تعلق دارد  منتظر  امام  به  معتقد  مؤمن

وضعیت    نکنوا   و  ،بود   کرده  عادت   خود میان    در  معصوم   امام  حضور  به  جامعه  اینزیرا  
و  نداشته    انس  آن  با  شیعه  ۀجامع  که  شده  ایجاد  جدیدی و    وحشت  به  نتیجه  دراست 
 .« شود می  دچارتنهایی 

 :  او پاسخ  و

  ما   از   عبیدانندارد.    عقلیاو    کرد  ش تصدیق  اگر و    ، بگوغیرعقالنی    چیزی   عاقل به  
 . نیست عاقالنه  که کنیم  تصدیق را  چیزی ـ مثل خودش ـ خواهدمی

ت  شو با وجود سی، وح»  «وحشة  من  بثالثین  ما  و»  :گوید می   روایت  عبیدان،  شیخ  ای
  بگو  ما  به پس  .است ایمانی ۀجامع کند می وحشت که کسی گوییمی  تو  و « و تنهایی نیست

  یا  نفرند؟همین سی  1غیبت دوران   تمام  در ایمانی ۀجامع آیا  ؟چه معنایی دارد «ثالثین»این 
 هستند؟  کسانی چهها این  و د؟شو می  وحشت دچار  نباشند نفر وقتی سی  ایمانی  ۀجامع

 :  گوید می عبیدانعالوه به 

به   در نتیجهاست و نداشته  شیعه با آن انس   ۀجامعجدیدی ایجاد شده است که وضعیت ن کنوو ا »
 .« شودمی  دچارو تنهایی  وحشت

  ، داشته   انس  معصوم  با  که   نسلیدرست است؛ یعنی برای    نسل   یک   برای  فقط گفته    این
که    و را  ما شرایطی    امام   پایان  در   و  عسکری  حسن[   ]اماموی    از پس    و  هادی  اماماگر 



به آن    ، روایتزیرا    ؛در نظر بگیردنفر در هر زمان یا نسلی  سی    را  این جامعهتواند  نمیاو    .1 این  تصریحی  ندارد و 
 در نتیجه نداشته است و  شیعه با آن انس    ۀجدیدی ایجاد شده که جامعوضعیت  ن  کنوو ا »  :کنداو را منع می  اشه گفت
.« منتظر توضیح ما برای این متن باشید.شوددچار می و تنهایی  وحشتبه 
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-می   آنان  با  مردم  ارتباط  از  مانع اینکه در آن شرایط    وداشه است در نظر بگیریم    مهدی

نداشته است، اساسًا  چنین نسلی    بسا  چه ند،  دش با    چه   وجود  الفت مردم  و  انس  به  برسد 
 !ایشان

  پس   ای؟بودن کشانده تو این بحث را به نهایت مضحک   ـعبیدان  شیخ  ایـ   بینی  نمی  آیا
 دارید؟  برمی دست  خود زشت  مغالطات و سرکشی از  و  ،کنید می  پیشه ی الهیتقوا کی 

 :  گوید می  عبیدان

تنهایی    وحشتتواند  می  چگونه»زیرا   ش( اسب  سم  خاک   فدای  مروح)  موال  برایو 
  نشین هم  کریم  قرآن  و  ،است   متعالوسبحان  تعالیباری  او  انیس  که  حالی  درشود    حاصل
  ش خدمت  در  شاطراف   فرشتگان  و  یان صالح جن  و  ،است   شهمراه  خضر  و  ،اوست

 !« ؟هستند

 :  گویم می او به بنده  و

را   روایی تفسیر هر تا ،تواند چنین منطقی در پیش بگیرد می عبیدان که  نیست شکی .۱
  تواند می  او  نفس  هوای  مقتضای   نتیجه   درو    کند،   ساقط  است   شنفس  هوای   مخالف  که

  راستی   به  ...»کند  می   تأکید  عبارت این    هب  کهباشد    ظهورش  از   بعد   قائم   ۀخطب  کردنساقط 
  است   ش یاور   عزوجل   خداوند  کسیاینکه    : بگوید  و 1«   ...  کردند به ما ستم    وترساندند    را   ما

 آخر. تا  ... گنجد و بترسد در تصور نمی 

در خصوص   آمده  شده   روایت  سجادیه   ۀ صحیف  در   که  العابدینزین   امام  دعای و   ،
  از   مرا   قلب   و  ،توست   نزد  آنچه  به  مرا   رغبت  و  ، ده  قرار  تخود   سویبه   مرا   فرار    و»  :است

  عطا  من  به  را  طاعتت  اهل  به  و  اولیایت  به  و  تو  به  انس  و  ، بپوشان   خلقت  هایی بد   وحشت
 «.کن



 . 290 ص :ینعمان تغیب  .1
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  هستند،   خضر   و  مالئکه   و   خدا   ش سیان  که   کسی  شود نمی  تصور  : بگوید  تواند می  عبیدان 
 باشد.  طاعت  اهل و اولیا و  مردم با انس محتاج 

  هااین   از  بیش  که  حالی  درـ   کردم  استشهاد  روایت  دو  این  هبواقعیت این است که بنده  
  را   عبیدان  منطق  ـکندمی  مالحظه  خواننده   که  طور   همانـ   روایت   دو  اینچون    ـوجود دارد

  به   نه   و است    آراسته   دین   به   نه   ، مرد  این   تصورات  کندمی   ثابت  خواننده   برای   و   کنند می   نقض
 . طاهرین روایات

  با   انس   بادر تضاد    خداوند   با  انس  که  است  تفکر  این  بر   مبنی   عبیدان  تصور  نتیجه  در
  امام  دعای  که  طور  همان  ،وجود ندارد  تناقضی  چنینواقعًا    که  حالی  در   ؛ ستخدا   بندگان

 کند. می داللت  آن ه ب العابدینزین 

عبارت دیگر  به   یا  «فقر  »  است  شده  بنا  آن  بر  عبیدان  منطق  که  دیگریخصوصیت    .۲
  با   که است    داللتی   هیچ   به   ندادناجازه   واست،    کلی  طور به زبان    باب   بستن   یا   زبانی«  فقر»

 . اش موافقت داشته باشدنفسانی خواست

  ثالثین  به   ما  و» عبارتشده در وارد «وحشت  » لفظ  از  ییمعنا  و  مفهوم  عبیدان نتیجه  در 
  وحشت   برای   اجتماعی   معنای   که  حالی  در  ،کندمی   منحصر  نفسی  معنای  در   را   «وحشة  من

  سیاق   برای   و  سزاوارتر  روایتبرای این    معنا   این   و 1؛ که »خلوت« کردن است  است  موجود
  غیبتش   در   او  برای   حتماً   و»  :گویدمی   سخن   عزلت  از  روایات   .است  تر   مناسب  آن

 2.است اجتماعی معنایی  معنا،  این  و « دبو خواهد عزلتی  و نشینی گوشه



)وحش(.  مادة :الصحاح للجوهري :المثال انظر علی سبیل  .1

علی بن    :آمده است  ۱۹۵صفحه    ۴در کافی شیخ کلینی جلد    .یابیم معنای اجتماعی را در بعضی روایات میاین    .2
پدرش  ،ابراهیم  احمد بن محمد   ،از  ابی  از  روایت  بن  رضا  :گفتکرده است،  نصر  ابوالحسن  و    دربارۀ  از  حرم 

 تر از بعضی دیگر هستند و بعضی دورتر از بعضی دیگر؟ ها نزدیک ال کردم که چگونه بعضی از آنؤسهایش  نشانه
پس به پروردگارش  .قبیس هبوط کردورا از بهشت فرو فرستاد، او بر اب اوند عزوجل هنگامی که آدم خد»  :فرمود



 در قطیف غوغایی است   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 184

داللتی اجتماعی    «وحشة  من   بثالثین   ما   و»با توجه به این معنای اجتماعی عبارت    و
داشت؛ بود    ؛ «عزلة  من  بثالثین   ما»  یعنی  خواهد  این خواهد  نهایی  داللت    امام  کهو 

  کامل  انقطاع  صورتبه   ،او  عزلت  و  نشینیگوشه   یا  قائم  غیبت  بفهماند  شنونده  بهخواهد  می
 !نخواهد بود جامعه از

 :  گوید می  عبیدان

معارضه    وقوع  من  ،ورزد   اصرارشده  گفته  مطالب  نپدیرفتن   هبگیرنده  لاشکا  اگر»حال  
  از منظور    که  استنکته    این  بر  مبتنی  تعارضپذیرفتن    یدنکن  فراموش   .کنم  می  ادعا  را

  ، مذکور  غیبت  ازمنظور    بگوییم  ما  اگر  اما  ؛باشد  اکبر   غیبت   روایت،این    در  شدهگفته  غیبت  
  مدعی   که   معناستآن    به  این   ونخواهد آمد؛    وجود  به   تعارضی  هرگز  ست،غیبت صغرا

  کبراست   غیبت   روایت، این    در  غیبت منظور از    کند   ثابت  که  بیاورد   قرائنی  باید  حتماً   تعارض
  دربارۀ   که   طور  همان  است  غیبت  ۀنتیج  در  که  ترسیدنی زیرا وحشت و    ؛غیبت صغرا  نه

 پس تدبر کن.« ؛است متصور نیز غیبت صغرا در شود می تصور اکبر  غیبت

   :به او پاسخ  و

  تعارضی   و  تناقض  ،سمری  توقیع  با  احادیث  اینمیان    به یاد داشته باشد بنده  باید  خواننده
  هیچ   توقیعاین   ـدنکن می تصور فکرانش  هم   و  عبیدان  آنچه  برخالفـ   معتقدمزیرا    ؛ بینم نمی

آن است که    امر   نهایت . نداردنیز ارتباطی    سفارت   مسئله   با  و  ، ندارد  مشاهده   نفی  با  ارتباطی
  پس   ؛داردبرمی   گامکورکورانه    و  عقل   بدون  که   ،گمراه  است  متکبری  عبیدان  معتقدم بنده  

واقعیت     کنند می  پیروی   هاآن  از  که  کسانی  تا   کنم روشن    خوانندگان  برای   را   اوخواستم 
 بدانند.  را  حقیقت



پس خداوند عزوجل یاقوتی سرخ را برای او فرو    .دیشنوشنید نمیدر بهشت می را  آنچه  زیرا    ؛شکایت کردتنهایی  از  
و او   ،رسیدمیها نشانهکرد و نور آن به جایگاه آن طواف میگرد و آدم به  ، قرار داد خانه موضع اینفرستاد و آن را در 

.«دادقرار  یحرمخداوند آن را  و  ،را با نور آن دانستو اخبار اعالم 
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  در  که  باشد   سخنی  مقابل   در کرده باشم تا    مطرح   را   ی سخن  اینکه  باب   ازبنابراین بنده  
  هه شب  و  عبیدان  کنم می  روشن  فقط   و  کنم، نمی  مناقشه  عبیدان  با   ، استبوده    عبیدان  خیال

 . دارندبودن قرار در نهایت مضحک  ای معرکه  در اندکرده پر  را   شذهن  که یهای

  در   که   طور  همان را    ترسیدن وحشت و    :گوید می  عبیدان  ، پهلوانانه  خیزوجست  این   در
  او   اساس  این   بر و    ؛شد   متصور  توانمی   نیز  غیبت صغرا   درتوان تصور نمود،   می   غیبت کبرا 

خواهد که با آن ثابت کند منظور از  می   از دشمنی فرضی که در تصورش ساکن است دلیلی 
 . غیبت صغرا  نه  ست غیبت کبرا  ، روایتاین  در شدهقصد  غیبت  

  تو   به شبحی که در سرت النه کرده است    اگر   بود  خواهی  چگونه تو    عبیدان  ای حال  
تو مشخص کردی  پیش :  دبگوی کبرا   در   که   کسانی تر خود    و   خضر  بینند،   می  را   او  غیبت 

  روایت  که   طور   همان باشند    نفر ناگزیر باید سی    هااین   و   ، هستند ان جن  مؤمن  و   فرشتگان
  آنجا  از   و 1؛ شویمی  تو خود این نکته را یادآور   بعد   کمی   که  طور   همان   و  کند، می   مشخص

همچون    و  اینان  که صغرا   در  را   امام  که   هستند  سفیرانیدیگران    مالقات  غیبت 
  دلیل  این  به  ؛ است تر مناسب غیبت کبرا  در و تنهایی  وحشتتوصیف   نتیجه در  ،اندردهکمی
  این   و  است،   غیبت  شدت  و   حساسیت   با   ناسب ت م  ،کنندگانمالقات   ۀ دایر   شدنتنگ   که

   دهی؟می او به پاسخی   چهحال تو  شود.می  محقق کامل غیبت  یا  غیبت کبرا  در توصیف 

   :گویدمی  عبیدان



با وجود   ،روایتاین  غیبت در  تعیین معنای    دربارۀقطعیت  و بنابراین عدم  »   :این سخن عبیدان استبنده  منظور    .1
در آن  اجمال  موجب   ،نها نسبت به دیگری برای یکی از آهیچ مرجحی  دو غیبت بدون وجود  هر  امکان حمل معنا بر  

ن از اعتبار ، در غیر این صورت ظهور آکنیم میحل  برایش    وجودی آشکارو در نتیجه اگر بتوان آن را با    ؛شودمی
کنیم و  گفته شد حل می حدیث اول    دربارۀآنچه  طریق  از  را  و ظاهر این است که آن  ؛  دقت کنپس    ؛شودساقط می 

دو روایتی که زیرا    ؛حمل کنیم من  ؤجنیان مو فرشتگان و    خضربه  را  عدد سی  که  باشد  به این صورت  تواند  می
توان عدد مذکور را برای  در نتیجه می اند.  من را مشخص نکرده ؤجنیان متعداد مالئکه و  مشخص    طوربهگذشت  

«تدبر کن.در نظر گرفت؛ پس ها آن
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این   ـدن کن می داللت امام یتؤر امکان بر که  وایاتییعنی ر ـجملۀ این روایات  از و»
و با دستش  ـ  داردصاحب این امر در این نواحی غیبتی »   :فرمود  ابوجعفر  :روایت است

و   آیدمی موالیی که با اوستقبل از خروجش آن تا اینکه   ـطوی اشاره فرمودذی ۀبه ناحی
گویند چهل  می  گوید شما اینجا چند نفرید؟ می  کند ومی  را مالقات  شبعضی از اصحاب

اگر  قسم  به خدا    :گویندمی  چگونه خواهید بود اگر صاحبتان را ببینید؟  :فرمایدمی  .مرد
  روایت این    از  «ها را از جا خواهیم کند.همراهش کوهها را از جا بکند بهوهکبخواهد با ما  

  قتل   قبل از   و  قیامش  از   قبلهمراهش است    که  را  موالیی)عج(    امام  شود  می  دانسته
  آنجا   از  و  فرستد،  می  خود  مؤمن  اصحاب  از   بعضی  سویبه  ای فرستاده  عنوانبه  زکیه  نفس

  زیادی   مدتن  فرستاد  این  رودمی  احتمالپس    ،مشخص نکرده است  را  یزمان   روایت  که
  تحقق   موجب  کند  می  ثابتیت و دیدار  ؤبرای ر  روایتاین    آنچه  و  ؛باشد  ظهور  و  قیام  از  قبل

. شودمی تعارض

  آنچه   بر  باشد،درست    اگر  روایت برای    شدهذکر  تقریباین    نیست پوشیده  
  ( س سره قد )   بحار  صاحب  را   روایت  اینوگرنه    ؛بنا شده است  کند می  کننده حکایتاستنباط

مشخص    خروج از  قبل  شب  دورا    ]ارسال[  زمان  که  حالی   در  کرده  روایت  عیاشی  کتاب  از
است گفت  شده،  روایت  عیاشی   تفسیر  در   که  حلبی  عبداالعلی   روایت   در   کرده است.   : ه 

و با دستش به  ـ  دارد غیبتی  ها  بعضی از این درهصاحب این امر در  »  : فرمود  جعفرابو
  موالیی که با اوست دو شب مانده به خروجش آن  تا اینکه    ـطوی اشاره فرمودذی  ۀناحی
گویند  می  گوید شما اینجا چند نفرید؟می  کند ومی  را مالقات  شبعضی از اصحابو    آیدمی

قسم  به خدا    :گویندمی  چگونه خواهید بود اگر صاحبتان را ببینید؟  :فرمایدمی  .چهل مرد
شب  ها را از جا خواهیم کند. سپس  ش کوهها را از جا بکند به همراهبخواهد با ما کوهاگر  

و آنان ده    ؛کنید  را معینبرگزیدگانتان  بزرگان و  فرماید ده نفر از  می  آید ومی  بعد نزد آنان
  ، کنندمی  صاحبشان را مالقاتاینکه  رود تا  می  هاپس با آن  .کنندمی  نفر را برای او تعیین

بعضی    دادنرخ  از  بعد  اتفاق   این  که  نیستی  تردید   و  « . ددهمی  وعدهها  را به آنو شب بعد  
  ظهور   از  قبل  او  قتلزیرا    ؛زکیه  نفس  قتل  مثلاتفاق خواهد افتاد،    ظهور های  نشانه  از

 آنچه طبق و ؛است شده اشارهبه این نکته  متعددی روایات  در که  طور همان ؛خواهد بود
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وجه تعارضی  هیچبه  شریف   توقیع  با عیاشی،  از   بحار   ۀ نسخ  طبق  مذکور  روایت   کردیم  ذکر
  یت قبل از سفیانی و صیحه نفی ؤمشاهده را با معنای ر  ، نخواهد داشت؛ زیرا این توقیع

زکیه حاصل شدهمی از قتل نفس  دو عالمت قبل  این  که  تدبر  کند، در حالی  اند؛ پس 
 کن.« 

 :  او پاسخ 

  و ای جای گرفته است،  عده   ذهن   درگفتیم این توهمی است که    ، تعارضاین    دربارۀ  اما
  برویم  عبیدان به سراغ بنیان فکری  خواهیممی  ما اما ؛ ایمموضوع آن را فیصله داده قبالً ما 

 :  گوییم می اش را آشکار کنیم. پس به اوو ویرانی

محدود    است   گذاشته  انگشت   بر آن  عبیدان  که ای  همان محدوده  به فقط    روایت   این
اشاره دارد به    «است  شهمراه  که  موالیی   آن »به جز    :امامشود. در این فرمایش  نمی 

  روایت  که  ای حادثهاین   از  بعد  و  قبل  «موالآن    و  امام»میان    و دیدار  مالقات دار بودن  ادامه
 کشد.می یر صوتآن را به  

 :  گویدمی  عبیدان

  ۀ قضی  یا  ،شود می  وارد  روایات  در   که  قضایایی  که  است  این  دوم  اشکال   چکیدۀ  و»
  متوجه   کنیم پیاده    سمری  توقیع روی    را  قاعده  اینوقتی    و  مهمله...  ۀقضی  یا  اند رهمسو  
 حکم  در  نتیجه  در   .است  مهملهو حتی    ره،غیرمسو    ۀقضی  ،شریف  توقیع  این  شویممی

  بعضی  کند  می ینف  توقیع که  ای مشاهده آن که معناستآن   به این و ،است  جزئیه قضیه
  ، است   سفارت  ،توقیع   در  مشاهده ازبپذیریم منظور    اگر  و  شان؛همه نهاست    مشاهدات  از

  که   نیستپوشیده    و  ...  هاآن  ۀهم  نه  ستهاسفارت  از  بعضی   شد  خواهد  نفی  آنچهپس  
  مهمله   قضیه  ،شریف  توقیع  در  موضوع  کهاین نکته بوده    بر  مبتنی  ،شدهگفته  استدالل

 اینکه   با  ،باشد  جزئیه   ۀقضی  حکم  در  مهمله  ۀقضیشود    الزم  تا  ؛مسوره  ۀقضی  نه  ،است
  ره غیرمسو    ۀمهمل  قضیه  بر  را  بنا  که  شودمی  این  از  مانع  «المشاهده»   کلمه  در  «الم»  وجود

  و   ،شودمی  مسوره  ،قضیه  نتیجه  در  و  ،است  استغراق  برای  «الم» دانیم  می  زیرا  ؛بگذاریم
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  اینکه   نه  ،باشد  کلی   معنایی  بر  دال  توقیع  که  کندمی  طلب  مسئله  این  و  ؛نیست  مهمله
 .« استافاده کند؛ و این روشن و واضح  جزئی معنایی

 :  او پاسخ 

  الصیحة  و  السفیاني  خروج   قبل  المشاهدة  ادعي   فمن»  : نظر در این فرمایشد م  ۀ قضی  .1
  نتیجه   در  ،«المشاهده»  نه   است  «ادعي  من»  قضیه  این  موضوع  واست،    «مفتر  کذاب  فهو

حتی    ، استموضوع    از   خارج ـ  گویند می  خودشان  کهگونه  نآـ   عبیدان  سخن  او   کالم و 
 .استکاری فریب 

فیصله  ، اول  ۀ نکت  اینکه   با   .2 را  نزاع    در   که  ای   پدیده  به  است   الزم  ،دهدمی   این 
  شاذ   نظریات   دنبال به ؛ اینکه وی  ای داشته باشماشاره   شده است  تکرار   عبیدانهای  نوشته 

  با   اینکه  از  نظرصرف   ،استداشته    اختیار  در  کهبوده    چیزی  هر  با  دادنپاسخ   وو نامتعارف،  
  رسیدن   نوشتن، از    اوهدف    اینکه  برکند  می   داللت  که ای  نکته  ؛ خیر   یا   دارد  خوانیهم   موضوع

 است. را قصد کرده  موضوع کردنآشفته  فقط  بلکه ، نبوده حقیقت  به

ـ   ، است  مربوط  ما   مسئلۀ   به   که   ای اندازه  به   پوچی  کردنروشن   و  جدل   باب  ازحتی اگر 
  به   قول   نتیجه   در   ،«ادعی  من»  نه  است،  «المشاهدة»  موضوع  کنیم  فرض  ـطرف مقابل 

برای    نتیجه   در   و   کند  می  عموم   ۀ افاد  استغراق   الم »  اینکه   زبان   در   مهمله  ۀ قضی وجودی 
 اند.  نکرده ش بیان منطقیون که  استاین مطلبی  ،«ندارد
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:  است نوشته  «سفارت منصب» عنوان با  ای مقاله در عبیدان

اضافی  ئ»مس   حسن   امام  ۀعهدبر   الزمانصاحب  تامام   جایگاه  دربارۀولیتی 
بودداده    قرار  عسکری   امامت   دربارۀ  مردم  به  رسانیاطالع  نقش  بر  عالوه  ؛ شده 

، است  عسکری  حسن   امام  از   بعد  امام جانشین  اینکه آن حضرت   و  ، الزمانصاحب
آن با شیعیانش    بر اساسباید مردم را برای پذیرفتن روش و رویکردی که در آینده    امام

آماده کرد  خواهد  حضرت    زیرا  نمود؛می  رفتار  اساس   شپدران   کهرا    یاشیوهآن   بر 
در مستقیم  کارمیان    رویارویی  به  گرفتمی  امت  نخواهد  کار  به  آن   بلکه  ؛ بردند  تعامل 

واسطه طریق  از  مردم  با  شد.  حضرت  خواهد  انجام    حسن   امام  دلیل  همین  بهای 
ن  راوکیالنی    و  گرفت  پیش  در  را  اختفا   روش   عسکری  و   اومیان    ارتباط  و  ،فرمود   معی 

  آن حضرت  برایُوکالیی  دوران    آن  درشد.  می  انجام  طریقاین    ازنش  شیعیابزرگان  
.« بود هشدشناخته

:  پاسخ  و

و   1سفارت ارتباط دارد خواهم پرداخت   موضوع   با تنها به مطالبی که    عبیدانسخنان    از
  مردم   بهرا    امامانشده از  صادر   سخناننظام وکیالن، یا یارانی که    :گویممی   در این زمینه

  نبود  کسی اولین  عسکری حسن امام همواره معمول و متعارف بوده است، و  د رساندنمی
کرد.می  عمل طریق  این به  که

:  گویدمی  عبیدان

 جان   حفظجهت  ، بهمنتظر  امامبر دوران    حاکمامنیتی    شرایطوجود    دلیلبه  و»



کند؛ کاری ای کرده باشد تکرار میعبیدان برای این منظور سخنان سید محمد صدر را بدون اینکه به وی اشاره  .1
توان آن را نوعی سرقت تلقی کرد.که می 
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   ه بود.«کردوادار   شیعیانشبزرگان  از اختفایاصل   به را ایشان ،شمبارک

:  به او پاسخ  و

وجود    دلیلبه »  :اوگفتۀ    از   و  ؛است   غیبت  همان   نامیده،  «اصل اختفا»  عبیدانچیزی که  
  داند می  امنیتی  شرایط  ۀنتیج   را   غیبت   او  است  روشن  «وادار کرده بود  ...  حاکمامنیتی    شرایط

ـ   این   و پیدا  ادامه    و   استمرارصالحیت توضیح    اما  ـ است  مناقشه قابل   تنهایی به   اگرچهدلیل 
  اقتضا   یمعین  زمان   در   را   دشمنان   از   بودن  دور   ، شرایط این    اگر  یعنی ؛  را ندارد  غیبت کردن  

  ؟ خواهد داشت  وجود  دیگر  هایزمان   در   غیبت  در  ماندنباقی   ای بر   ای انگیزه  چه   ،کندمی
  گرفته   کم   دست   هرگز  که   است  بوده برخوردار    قدرتیاز    هاآن   در  شیعه   که  هایی زماندر  

 ؟شدنمی 

  نوشته  موضوع   این  دربارۀ   احمدالحسن  سید   را   آنچه  دیگران  و  عبیدان  است  الزم  
. متوجه شوند را  غیبت واقعی  علت  تا کند   مطالعه است

:  گویدمی  عبیدان

  از بحث سفارت و سفیران،    که   است  این  میبگوی  سخن   ش ا هدربار   داریم  قصد  آنچه»
کبرا  ازرا    غیبت صغرا  که  است  اموریجمله     هب  شریفمتون    گرداند.می  متمایز  غیبت 
  در   عبداللهااب  از  . دن کنمی  تصریح  ( فدایش  به  مادرم  و  پدر )  موال  برای  غیبت   دو  وجود

.است  طوالنی  دیگری  و  کوتاه  یکیدارد، که    غیبت  دو  امر  این  صاحب  :است  آمده  حدیثی

از آن دو   یکیدارد    یبتامر دو غ  ینصاحب ا  :است  شده  روایت  صادق  امام  از  و
  گویند می شانیاو مرده است و بعض  گویندمی هااز آن یتا آنجا که بعض  شود می  یطوالن

 او   امر   کسی بر  اصحابش   از  اینکه  تا ؛  او رفته است  گویند می  شانیاو کشته شد و بعض
نه    و  فرزندانش  نیست، نه از  مطلع   از جای او  کسی و هیچ  عدۀ کمی،  مگر  ماندنمی  باقی 

 که امر او را برعهده دارد.«  ییر موال مگ دیگری؛

 :  به او پاسخ و 
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وجود    عدم   ، غیبت  دو این    تشخیص  راه  کهاین  ی برا   دارد  وجود  دلیلی   چه  عبیدان  ای 
  دلیل   بدون  ادعاهای   جزچیزی    تو  و  نیست،  موجود  دلیلی  طبیعتاً   ؟ستغیبت کبرا   درسفارت  

دارد    غیبت   دو  اینکه  و  ؛اینکرده  بیان   دو این    تشخیص  راه  که  نیست  معنا  این   بهوجود 
ای!کرده تصور  تو   کهباشد  ی همان ،غیبت 

گوید: ن می عبیدا 

  که  کسیاصل سفارت بوده؛ یعنی    غیبت،  دو  اینمیان    ترین ممیزۀبرجسته  قطعا»
  شیعیانش بزرگان    با  ش(اسب  سم  خاک   فدایبه  روحم)  اماممیان    اتصالتمثیلگر وسیلۀ  

غیبت  دوران    در  هاآن  و  اماممیان    آشکاری  راهو  واسطه    کهاست    حالی  دراین    .ده استبو
وجود نداشته است.«  کبرا

:  پاسخ

ـ   بر ممیزه  بارزترین  اساسی  تو چه  تعبیر  استطبق  بوده  سفارت  اصل  وجه    چرا   ؟ـ 
؟دهیما تحفه نمی به را   دیگریهای ممیزه 

تان  مایه های کم از گفته  ردیدکمی   پرهیز  خداوند   دین   درگویی  گزافه   از  اگر   سوگند   خدا   به
بود!  سودمندتر  بسیار اسب  سم خاک  دربارۀ 

:  گویدمی  عبیدان

  شما   برای  که یحوادث  دربارۀ  اما   و»  است   شده  صادر  توقیعاین    در  امام  از   آنچه  طبق»
  حجت  من و  یندشما  بر  من  حجت  ها آنزیرا    ؛کنید  مراجعه  ما  حدیث راویان  به  آید می  پدید
  کرده   واگذار   ـفقهایعنی  ـ  خود   عام  نایبین   به   را  عام  نیابت   مقام  ۀادار   امام  «هستم  خدا 

است.« 

:  او پاسخ 

  هم   دلیل   از   بویی  ،از آن  حتیو    نشده   ارائه  ایش بر   دلیلیهیچ    که   استدروغی عریان    این
  توقیعی این    کندنمی   مشخص  عبیدانکنید  می  مالحظه  که  طور  همان   و  ؛رسدنمی  مشام  به
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مات  او  بلکه  !کندمی  داللت  اوخواستۀ    بر  چگونه  ،کرده  روایت  که مهابا در  بی   ،همچون مسل 
  ما  برای  توقیع این  دربارۀ  اصولیون هایه گفت پاسخ به او   در سخن گفته است.این خصوص 

این    است،   کافی اینکه نشان دهیم  آنان متشابه    توقیع برای    ینکمتر   این   و  ، استاز نظر 
که    و  اصولیون   بزرگانوگرنه    ؛ آورد  دست  به   توانمی  که   است داللتی   آنان  از  کسانی 

دارد،   فکرانش هم   و  عبیدان   مثل   یکوچک   مقلدین   که   را   آنچه   خالف سخنانشان شنونده 
:  شودمی  تقدیم حضور هاآن سخنان از بعضیاند.  اشته بیان د کنند می گمان

 :  است  گفته خمینی  سید

  حدیث  راویان به واقعه حوادث در  اما و» است  توقیع در  آنچه اطالق  : جمله  از و ...  »
 : آن  دربارۀ  و  ...  «هستم  خدا  حجت  من  و  شمایند  بر  من   حجت   هاآنزیرا    ؛کنید  مراجعه  ما

  شاید   و  ،است  نشده   نقل   ما  برای  نیز   توقیع ابتدای    توقیع، این    سندی  ضعف  از  گذشته
  یا   موضوعیه  شبهات  در  هاآن  حکم  حجیت  جز  هاآن  از  کهباشد    بوده  قرائنی  همراهبه

  در   نه باشد    بوده  قضا   باب   در  فقها  به  ارجاع اینکه    و  ه است، شدنمی  فهمیده عمومیات  
 1.« فتوا

 :  است گفته  ینیئنا

 ؛ غیبت  عصر  در  فقیه  برای  عامه  والیت  ثبوت  یعنی  ؛است  "کبری"  اثبات  مهم  و  ...»
زیرا   "صغری" بیهوده خواهد بود؛  دربارۀ   بحث  شود  ثابت  معتبر  ۀادل  با موضوع   این  اگر زیرا  

 جایگاه   دربارۀ  که  روایاتی   به  فقیه  برای  آن  اثبات   برای  و  ؛است  فقیه  ۀ وظیف  وجز  حال  هر   به
  شده   روایت   الدینکمال  کتاب  در  که  یشریف  توقیع   به  واند،  استدالل کرده  شده  وارد  علما

  ما   حدیث  راویان  به  واقعه  حوادث  در  اما  و»  :باد  شفدای  ما   ارواح   امامیعنی فرمایش    است؛
  به همچنین    «.هستم  خداوند  حجت  من  و  شمایند  بر  من  حجت  هاآنزیرا    ؛کنید  مراجعه

  شما   اما  ؛نداهکرد استدالل  خدیجهو اب  روایت  دو  به  و  ،مشهوره  به  و  ،حنظله  بن  عمر  ۀمقبول
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گاهید خود   1.« د نندار   مدعا  بر داللتیها اینآ

 :  است گفته توقیعبررسی    از بعد  منتظری  و

 2.«نیست  فقیهمنصب   ایبر  شریف توقیعاین   اب  استدالل برای مجالی  ...»

 :  است گفته توقیع  سند  خصوص در و

  رجالی   هایبا کت  در  عصامابن  دربارۀاگرچه    ووجود ندارد،    اشکالی  شیخ  سند  دربارۀ»
 از  و  کرده  نقل  او  از  صدوق  و  است  صدوق  مشایخ  از  اوکه    همین  اما  ،است  نشده  یمدح

  یعقوب  بن  اسحاق دربارۀفقط  اشکال  .است کافیبه وی   اعتمادبرای  ، داشته رضایت او
  اما   کندمی  داللت  او  جاللت  بر  اگرچه  روایتاین    مضمون  و  ؛است  مجهول  اوزیرا    ؛است
داشتن  اعتمادبه    ،او  از   کلینی   نقل  شود   گفته  اینکه  مگر  اوست،  خود  توقیع،این    راوی

  کلینی   اینکه  ؛استوارد    اشکالیخود این گفته نیز    دربارۀ  اما  ؛کندمی  داللت  اوبه    کلینی
 3تواند داشته باشد؟« می وجهیاین گفته چه  پس است، نکرده ذکر کافی در را روایت این

 :  گویدمی  عبیدان

برای    عنوانبهشخصی    نهچگو»  چگونه   و  ؟شود می  تعیین  مقدسه  ۀناحیسفیری 
  آورد می  سفارت  انتصاب   مدعی    نایب  آنچه  طبیعتاً   کند؟می  احراز  را  اوشیعی سفارت    ۀجامع

که چیزی را شامل شود  این  است؛  یاعجاز سو شامل جنبۀ    یک  از  :استجنبه    دو  شامل
 ردم.« های مشده برای تودهشناخته ومعروف   امریبا  ،بشود  او تصدیق موجب که

:  او پاسخ 

  هایخواسته   و  ، بنددمی   دروغ  خداوند  هب  ، علم  بدون  که  است  عبیدان  مذموم  عادتاین  
د ادعا  ور این دو جنبۀ م  دربارۀدر ادامه آنچه را که وی    .بافدرا به هم می  خودش   نفس  هوای
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  ، لیل سفیرد و    تی حج  کنیم  روشن   خواننده  برای بایددر اینجا   اما  ؛ خواهد گفت خواهیم دید
 :  است  شده روایت الدین کمال در. است وصیت

  جمعه   وزر   مهدی   ]امام[  صالح،  فرزند  :گفت  ، است  شده  روایت  اسید  بن  غیاث  از»
 گفتهنیز    سوسن  و  صقیل،  نرجس،  او  به  که  حالی  در  است،  ریحانه  مادرش   و  شد  متولد

  هشت   او  تولد.  شدمی  گفته  صقیل  او  به  سنگین  حمل  دلیلبه  :. گفته شده استشدمی
وقتی    .بود  سعید  بن  عثمانوکیل آن حضرت    و  ،بود  ۲۵۶  سال  شعبان  از  گذشته  شب

  ابوالقاسم   به  ابوجعفر  و  ،کرد  وصیت  عثمان  بن  محمد  ابوجعفر  پسرش   به  مرد  عثمان
  کرد   وصیت سمری محمد  بن  علی ابوالحسن  به ابوالقاسم  و ،کرد  وصیت روح بن حسین 
  : گفت  وصی از او پرسیده شد. دربارۀ رسید  سمری وفات چون : گفت . عنهم( الله  )رضی

پایانش به    وفات   از   بعد  کهغیبتی است    ،تامه   غیبت  رساند."می  "خداوند امری دارد که 
 1.« شد  واقع سمری

 :  آمده است طوسی غیبت  در

  : گفتاست،    شده   روایت   عمری   ابوجعفر  بنت  کلثومام  بنت   بن  محمد  بن  الله  ة هب  از»
من  جعفرواب  دختر  کلثومام   های الس  روح  بن  حسین  ابوالقاسم  :گفت  به 

  اسرار  و کرد می  نظارت او امالکبه   و بود عثمان بن محمد   ابوجعفروکیل  بسیاری
  و   نزدیکی  دلیل به  ابوجعفر  که آنجا    تا  بود  او  مالزمان  از  و   رساندمی  شیعه  بزرگان  به  را  او

 ابوجعفر  : . گفتکرد می  بیان  او   برای  بود   جاری   نزدیکانش  و  او میان  را    آنچه  ، او  با   انس
  و   وزرا  جانب  از  که  بود  مبلغی  از  غیر  این  و  دادمی  او  به  شهریه  عنوانبه  دینارسی    ماه  هر

  او   به  آنان  نزد  در  شجاللت  و  جایگاه  و  مقام  علتبه   دیگران  و  فرات  آل  مثل  شیعه  بزرگان
هایشان جاللت او در دل  وبزرگی  است    پدرم او از خواص    دانستند   شیعیان  وقتی  . رسیدمی

  امر  این  از  که  اموری  و  داری اودین  و  فضل  و  ،شد  مورد اطمیناناز نظر آنان  ریشه دواند و  
در نهایت    تا  شدمهیا    پدرم  حیات  زمان  در  اوبرای    شرایطپس    ؛گردیدشایع    شدمیمتحمل  
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  تردید   و  اختالف  او  امر  در کس  پس هیچ  .شد   منتهی   او  بر  نص  ۀواسطبه  او   بر  وصیت به  
  من   اینکهوجود  با  ؛باشد بوده جاهل  پدرم امر   بهدر وهلۀ نخست  که  کسی  مگر  ، کندنمی

چند    از  را  مطلب  این  و  ؛باشد  کرده  شک  پدرم  امر  در  که  شناسمنمی  را  یانشیع  از  احدی
 1.« ماهشنید دیگران و کبریا  بن ابوالحسن مثل   (الله رحمهم) نوبختفرزندان  ازتن 

 :  گفتاست،  شده روایت صفوانی احمد  بن محمد  ابوعبدالله  از و 

دار  عهده   او  و  ،کرد  وصیت  سمری  بن  علی ابوالحسن  بهابوالقاسم  شیخ»
  بعد   نایب  دربارۀ  او   از  و  ندشد  حاضر  او  نزد  شیعه  رسید  او  وفات  چون  شد.  ابوالقاسموظایف  

  و  نکرد  آشکارخصوص    این  در  چیزی   او  .کردند  سؤال  است   شجانشین  که  کسی   و  او  از
 2.« دکن  وصیتبه کسی  ش خود  از بعد جایگاه این برای است نشده امر او به  :فرمود

 :  است آمده  غیبت  کتاب در   همچنین

  : گفت  ،همام  بن  محمد  از  ،موسی  بن  هارون  از  دادند  خبر  مرا  جماعتی  -۳۲۴»
  یافت  وفات (عنه تعالی الله رضی) عمرو ابووقتی  :گفت من به حمیری جعفر بن عبدالله

  بر   مبنی   رسید  ما  به  هایی نوشته  کردیممی  مکاتبه  ابوعمرو  با   آن  با  که  ی دستخطهمان    با
 .اوست  مقامقائمابوجعفر اینکه

  ة حموی بن محمد :گفت  است، شده روایت همام  بن محمد ازبا همین سند  و -۳۲۵
  مهزیار   بن   ابراهیم  بن  محمد  :گفت  و  کرد  روایت  ما  برای  230  سال  در  رازی   عبدالعزیز  بن

  فرزند   و  :با این مضمون  رسید  او  به  اینامه  ابوعمرو  وفات   از  بعد   کهگفت    مابه    اهوازی
باشد    راضی  او  از  خدا  بوده،   ما  معتمدهمواره    پدر  حیات  زمان  در  ـدارد  گهن  را  او  خداوند  کهـ
  طی   رااو    مسیرپسر    ما  نظر  از   گرداند،  شاد   را  اش چهرهو    ،فرماید   راضی  خود  از  را  او  و

و    ولی    خداوندکند،  می  کند و به آن عملمی  و در جایگاه اوست، و به امر ما امر  کندمی
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 .« بداناو دربارۀ را   این رفتار و نظر ما »  رسید، پایاناو به  کالم اینبا  تا  .باشد اوسرپرست 

  غالبواب  و  قولویه   بن  محمد  بن  جعفر  ابوالقاسم  از   ،دادند   خبر   ما  به  جماعتی  -۳۲۶
  محمد   از   :گفت  ،یعقوب   بن   اسحاق  از  ، یعقوب  بن   محمد  از  ، تلعکبری  محمد واب  و  زراری

  م ایبر   که  مسائلی  از  آن  در  و  برساند   مرا  ۀنوشت  کردم  درخواست  عمری  عثمان   بن
  رسید الدارصاحب  موالیمان  خط  با  توقیعی.  کرده بودم  سؤالاشکال ایجاد کرده بود  

این    وـ   من   معتمد  عمری  عثمان   بن   محمد  اما »  ـیمکرد  ذکر  قبلی   روایات   در  را  خبر ما 
  راضی   بود   او  از  قبل   که   پدرش   و  او  از  متعال  خداوند  ؛است  من  نوشته  او  ۀنوشت  و  ،است
.« باشد

  جعفر واب  بنت  کلثوم ام  بنت  بن  محمد   بن  الله  ةهب  :گفته  ابوالعباس  -۳۲۷
  بن   عثمان  عدالت  هبهمواره    شیعه  :گفتند  کهبه من خبر داد    خودشیوخ    از  عمری
  عثمان   ابوعمر  تا  ،بودند  معتقد  (کند  رحمت  را  دو  آن  خداوند  که)   عثمان  بن  محمد  و  سعید

  غسل  را  او  عثمان  بن  محمد  ابوجعفر  پسرش   و  ،یافت  وفات  (تعالی  الله  رحمه)  سعید  بن
  و   وثاقت   و  عدالت  بر   شیعه  . شدمی  بازگردانده  او  به  امر  کل  و  کرد  قیام  او  امر  به  و  داد

  او   هب  قبل   از   او  عدالت  و   داریامانت  دربارۀ   اینکه  دلیلبه  داشتند،   نظراتفاق  او  داری امانت
  از   بعد  و  ]عسکری[  حسن  امام  حیات  زمان  در  [ اینکه  دلیل]به  و  ،بود  شده  تصریح
  دربارۀ   .بود  شدهبه مراجعه به او امر    سعید  بن  عثمان  پدرش   حیات  زمان  در  اماموفات  
نداشت،    یتردید   او  داریامانت  در  ونبود    یاختالف   او  عدالت   دربارۀ   توقیعات   ووجود 
  ]از  عثمان  پدرش   حیات  زمان  در   که خطی  با   و   او  دست  به  او   زندگی  طول   در  مهم  مسائل 
  را   اواز    غیرکسی    امر  این  در  شیعه  .گردید می  خارج  شدمی  شناختهامام[  جانب

 1.« کردنمی  مراجعه  او از غیر کسی به و شناختنمی

:  گویدمی  عبیدان

دلیل  به  و»   ارائهسفارتشان    ایبر   یدلیل   عنوانبه  چهارگانهسفیران    آنچه  ،همین 



. 363-361ص   :شیخ طوسی ،کتاب الغیبه .1
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 :  استبوده  امر دو این بر متضمن  کردندمی

  که   یتوقیعات   خطدست  با  مقدسه،  ۀناحیشده از  صادر  توقیعات  خطدست  بودنیکی  :اول
  نزد   مشخص  و  معروف  خطی  حتماً   و  است؛  شدهمی  صادر  عسکری  امام  جانب  از

  هفتاد  به نزدیک کهـ خاصه سفارت و نیابت تمد  طول در که ه استبود اماموکیالن 
  اول سفیر    زاسفرا    تغییر  با  حتیو    ،نکرد  تغییر   یا  نشد متعدد    خطاین دست  ـکشید  طول  سال
 .«نکرد تغییریهیچ  سمری شیخ چهارمسفیر  تا  پدر عمری   شیخ

 :  پاسخ
  . کندمی  اثبات   مردم  برای با آن    را   سفارتش   ، سفیر   که   بیاورد  دلیلی   عبیدان  یممنتظر   ما   .1

  و  معروف  خطی  حتماً   و»  : گویدمی  و  کندمی   مطرح  دلیل  عنوانبه   را   چیزیناگهان او چنین  
  مشخص   و  معروف  مردم  نزد   خط این دست  که   فرض   هب   «.استبوده    امام   وکالی  نزد   مشخص

 ! ؟است حجت آنان بر  آیا  د، باش

 مالکی  نه   و  او  نه   در حالی که  ؛ استسرقت کرده   1مالکی  فاضل   از   را   ایده   این   عبیدان   .۲
 ند. ا هکردبسنده  2«ها خوانروضه» روش  به نفر  دو هر  بلکه ؛اندنکرده  ارائه  ایشبر  دلیلی

  شناسایی   برایدستخط    اگر زیرا حتی    ؛ نیستمورد ادعا پایدار و همیشگی    دلیل  این  .۳



  ،کردندمی را نقل    ها خط معروف امامآن   : راه دوم»  :52ص    :و سفرای اربعه، شیخ فاضل مالکی  اغیبت صغر   .1
سبب آن  که مردم بهجمله شواهدی  و از  »  :اندکرده و گفته صدوق و شیخ طوسی نیز به این مطلب اشاره  و شیخ  

خط امام و توقیعات مقدس انتقال  است این بود که او تنها کسی بود که متصدی    امام  او نمایندۀدانستند  می
در نتیجه خط امام  و  حضور متصل بود،  له به زمان  ئمس؛ زیرا این  بودشده  و شناخته خط امام معروف  .«  ایشان بود

اطالع    شفرزندمهدی  از  شیعه    .بودشده  و شناخته معروف    در زمان حیات پدرش امام ]عسکری[  مهدی
گاهی داشتندط و توقیع او  از دستخ و  داشتند   و برای همین    ،مردمان آشنا بودبرای  در نتیجه خط و توقیع ایشان    ؛نیز آ

با  یتوقاند  گفته شیخ طوسی و شیخ صدوق   در زمان امام حسن عسکریاند  بوده خطی  همان  عاتی  خارج    که 
خط   ۀل ئدر نتیجه مس  ه بود.دیده و مشاهده شد  که در زمان امام عسکری  خط امام مهدیبا  یعنی  شد؛  می

«های اثبات بود.از راهکی ینیز  امام و توقیع امام که سفیر صادق امین به آن اختصاص داشت
الروزخونیة. .2
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صغرا سفیران     دلیل به   ؛ ندارد  صالحیت   هازمان   دیگر   برای   باشد   داشته  صالحیت   غیبت 
  از   غیر   برای داشتن دلیل  مطلوب، صالحیت   که  حالی   در  ؛ خطشدن  مفقود   و   زمان  دوری 

  این پاسخ    ما   برای   کاش ای  شناسد؟ می  را   امام  خط   عبیدان  آیا   ست.غیبت صغرا  نمایندگان
 . یاوردب  ارمغان به  را  سؤال

  با توانسته  می   مهدی  امام   که را به این صورت نقض نمود    عبیدان  کالم توان  می   .۴
  که   ارد ند  وجود   دلیلی   و  ؛ بگیرد  کمک   کاتبی   از توانسته  می  نیز   و   ، بنویسد  خودش   دستخط 

  با   اینامه   اماماست    شده   روایت   بلکه  ؛بنویسد   خودش   دستخط   با فقط    کند  مجبور  را   امام
 :  است آمده مستدرک خاتمه  دره است. نوشت مفید  شیخ  به دیگری شخص  دستخط 

  پنجشنبه   روز  در  مفید  شیخ   به  امام  جانب  از   دیگرینوشتۀ    : گفت  طبرسی  و»
 از  :که من از آن نسخه برداشتم  شد،  واردچهارصد و دازده    سال  حجهبیست و سوم ذی

  الرحمن   الله  بسم  آن.   دلیل   و  حق   بخش الهام  به   ،است  خداوند   راه   مالزم   که   عبدالله
  ایـ   توست   سویه  ب  ما   ۀ نوشت  این   ...   حق   یاور    صالح  ۀبند  ای   تو  بر   سالم  الرحیم،

  پس  . ما  اعتماد   مورد شخص    خط   و   ما   ی امال  به  ـمتعال   حق   برای   بخش الهام  ولی  
  از  کسانی  تابردار  آن از  ای نسخه و  ، در هم بپیچ را  آن و دار  مخفی  مگانه  از را  آن

گاه شوند؛    هستیها مطئمن  آن  داریامانت   به  که  ما  اولیای   ۀهم   خداونداز آن آ
  بر   درود   و  لله،   والحمد   تعالی،  شاءالله   ان  ،گرداند شامل   ما  دعای   و  برکت   در   را   آنها

 1.«او طاهر  خاندان و محمد ما  سید

  به   امامزیرا   مخالفت دارد؛  گوید می  عبیدانبا آنچه    آمده   روایت  در   آنچه  پایان،   در  .۵
  سوی  به   ما   ۀ نام  این »   :فرمایدمی   امر  اش نامه  خط از    کسی  هیچ   نشدن   مطلع   به   مفید   شیخ 

  برای   وفا  با   بسیار  گریاری  و  ما،  مودت  در  زالل  و  اخالص  با  و  وفا  با  بسیار  برادر  ای  ،توست
  کهرا    خطیو    ،کنمحافظت    را   آن  .کند  حراست  خوابدنمی  که  چشمش   با  را   تو  خداوند  .ما



. 229تا  226ص  3ج    :کتاب خاتمه مستدرک، میرزای نوری .1
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 1« .نکن آشکار کسی هیچ برای  کردیم  ضمیمه  آن به که را  مالی و نوشتیم   آن با  را  نامه

غیبت   نمایندگان بعضی زمان  در توقیعات ـکند می اعتراف عبیدان که طور همان ـ  بلکه
  و  ، بوده  یکی  است  شده  صادر2عسکری  حسن  امام  حیات   در  که  خطیهمان    با  صغرا 

  پدرش  برای  که  سپرده  کاتبیهمان    به   را   نوشتن   امام   قوی  احتمالبه    یعنی   این
   . ه استنوشتمی

 :  گویدمی  عبیدان

  متوجه   رجال  وها  شرح حال  و  هسیر   هایکتاب  و  تاریخیمنابع    بهبا مراجعه    :دوم»
 اینکه   و  ، چهارگانهو حتی جاللت و بزرگی سفرای    وثاقت  بر ها  این کتاب  ۀ هم  شویم می

  از  یکی شهادت  یعنی این ودارند؛  اجماعاند بوده دوربه شبهه و دروغ ازکامل  طوربه آنان
خصوص که  به  ؛استبوده    او  تصدیق  ایبر   اصلی  سبب  است  سفیر  او  اینکهبرای    آنان

 .« کن  دقتپس  ؛استبوده  شدهشناخته دروغ احتمال عدم و مقبولیتنظر  از او احوال

 :  به او پاسخ 

  ؛ کندنمی   یملغ  را   کذب  احتمال   هااین تمامی    شبهه،   و  کذب   از   دوری   وبزرگی    ووثاقت  



. 22ص  :فصول العشره، شیخ مفید .1
به دست عثمان بن سعید و پسرش ابوجعفر   االمرتوقیعات صاحب »   :356ص    :کتاب غیبت، شیخ طوسی.  2

االتی که شیعیان از او ؤسپاسخ به  امر و نهی و  ، برای  به شیعیان و خواص پدرش ابومحمدمحمد بن عثمان  
باکردن بودال ؤنیاز به سهنگامی که  پرسیدند  می امام  در   بود که  همان خطی  ،  صادر    حسن عسکری  حیات 
 «.شدمی

دیدم ابوجعفر محمد   (رحمه الله و غفر له)به خط ابوغالب زراری   :الله گفتة ابونصر هبو  :است گفته ۳۶۶و در ص 
الله ]بن[ محمد بن احمد ذکر کرد ةنصر هبابو، و وفات کرد ۳۰۵االول سال در آخر جمادی بن عثمان عمری

  او   به  را  اموالشان  مردم  بود؛  امر  این  متولی  سال  ۵۰  به، و او نزدیک  وفات کرد  ۳۰۴که ابو جعفر عمری در سال  
رساند؛ توقیعاتی میها آنبه  رسیدها میبه آن حسن  زندگی زمان در  که همان خطی با  را  توقیعات  او دادند ومی

خداوند از او راضی   انگیز.هایی شگفتپاسخبا  ،  پرسیدندآنچه از مسائل می  دربارۀ دین و دنیا و  در خصوص امور مهم  
   «.بگرداندراضی او را گردد و 
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  در   که اند  بوده   اشخاصی  است   گفته   همچنین   ،زند َدم می  آن   از   عبیدان  که   یتاریخاین    و
  بیش   بسا  چهحتی    و  صورت  همان  به  قومشاننظر    در  وبسیاری بوده    ۀحمید  صفات  هاآن

بوده  آن  ه  لغزیدهایشان  گام   ،هااینتمامی    وجود   با  اما  ، کندمی  توصیف  عبیدان  که  انداز 
  است.کافی   گیردمی  عبرت  که کسی برای شلمغانی عزاقروالاب ابن  و ؛است

 :  گویدمی  مالکی فاضل  شیخ

  کتاب   هزار  دارای  و  شیعه  بزرگان  از  ،معروف  شلمغانی  العزاقرو اب  بن  علی  بن  محمد»
  مقامه   الله  اعلی)  نوبختی  روح  بن  حسین  و  اومیان    کهرقابتی    دلیلبه  اما  ؛بود  تشیع  در
نادرستی    ادعاهای  و  شد  خارج  مسیر   ازدرگرفت    مهدی   امام   سوم  نایب   (شریفال

داد    حکم  او  انحراف  و  گمراهی  به  خود  مقدس   توقیعات  ازیکی    در  امام  و  ؛کرد  مطرح
  بعضی  کرد. اعالم را او  گمراهی  و انحراف نیز نوبختی روح  بن  حسین ، امام ۀنمایند و

  اعلی )  نوبختی   روح  بن  حسین  از  مردی  :گویدمی  روایت  این  ؛کنندمی  نقل  را  روایتی  علمااز  
  فرمایید؟ می  چه  شلمغانی  علی  بن  محمد  هایکتاب  دربارۀ  :پرسید  (شریفال  مقامه  الله
  علمای   ازیکی    بلکه  ،نبود   عادی  و  بازاری  مردیک    شلمغانی  علی  بن  محمد  که  حالی  در

ه  شد  صادر  انحرافاتی  و  کنندهگمراه  تصریحاتی  او  از  و  ،بود   مذهبهای  وجهه  ازو    شیعه،
  بسیار   او  که  حالی  در  .گرفتند   قرار  او  از  جدای  جایگاهی  در  شابنو    و  امام  نتیجه  در  بود.

  زمان   آن  درو در نهایت    بود  اوهای  کتاب  از  مملو  اسالمی  هایکتابخانه   و  هنوشت  کتاب
  شکل  این به داشت فضیلتی و  علمی و طهارت چنان  که مردی  . شد شیعه برای  مشکلی
و دشوار   سخت  موضوع  این  فتنپذیر   اذهان  از  بسیاری  ایبر ی که  طور به  ،شود می  منحرف

  امام  از   موضوع  این  دربارۀ  خواستند  نوبختی   روح  بن  حسین  ازدلیل    همین  بهبود.  
ها  کتاب  آن  اینکه  و  او  هایکتابخواندن    بودنحرام  بر  مبنیشد    صادر  توقیعیپس    .بپرسد
  از   ما هایخانه  که حالی در  ،کنیم  چهما   :پرسیدند  او از  هنگامآن    در  .هستند  کنندهگمراه
  از   کتابی  خانه  آن  در  اینکه  مگر  نیست  ایخانه  یعنی  است؟  گشته  مملو  او  هایکتاب
  گویم که امام عسکریمی  به شما همانی را  :گفت  .استبوده    عزاقروالابابن  هایکتاب
 ها آن  اما  ،بود  شیعه  علمی  هایخانه   از  ایخانه  فضالبنیفضال فرموده بود.  بنی  دربارۀ

از جمل نهایت  فرمود  .شدند  شیعه  منحرف  ۀواقفی  ۀدر    ند اهکرد  روایت  را  آنچه»[  :]امام 
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  را   هاآن  است  موجودآنان  های  کتاب  در  ما  روایات  . کنید   رها  را  شاناعتقادات  وبرگیرید،  
ه  بود  [حق  بر]  آنان  پایداری   روزگار   در   شانهایبا کت  درکه    یروایات خصوص  به  برگیرید، 

  رها  را شاننظرات  و ، کنید اخذ  کردند روایت  را آنچه .نکنید اخذ  را ها آن نظرات اما  و  ،است
  به   که  کسی   بحران  ؛شد  مواجه   آن  با  )شیعه(   طایفه  که  بود  بحرانی  واقع  در  این   «.کنید
 1.« است   شلمغانی  عزاقروالاب  بن  علی  بن  محمدها،  آن  ۀجمل  از  و  ،کرد سفارت    ادعای  دروغ

 :  کندمی نقل وی دربارۀ  نجاشی

  ؛ بود  پیشرو  ما  اصحاب  در  ، عزاقروالاب  ابن  به  معروف  شلمغانی   علی  بن  محمد  ابوجعفر»
 وادار 2منحرف  های مذهببه   ورود  و مذهب  ترک  هب  را او  روح بن حسین به  حسادتولی 
  صلیب   به  و  کشت  و  گرفت   را  او  سلطان  ،نهایت   در  .رسید  توقیعاتی  او  دربارۀآنجا که    تا  ؛کرد
  ماهیت   کتاب  ،همام ابن  الی  ةرسال  تکلیف،ال  کتاب  جمله  ازهایی دارد،  کتاب  او  .د کشی

  کتاب   االوصیاء،  کتاب  المباهله،  کتاب  ،ةالعقلی  بالحجج  الزاهر  کتاب  ة،العصم
  )فضل(   فضائل  کتاب  ،لصمت ا  یعل  المنطق  فضل  کتاب  االیضاح،  المعارف،کتاب

  مشیئة، ال  و  البداء   کتاب  التوحید،  و  البرهان  کتاب   التسلیم،  کتاب  االنوار،  کتاب   العمرتین، 
  علی   بن   محمد  الفرجابو  . الصغیر  االمامة  کتابو    الکبیر،  االمامة  کتاب  القرآن،  نظم  کتاب
  بن  محمد  :گفت  ما  به  مطلب بن  عبدالله بن  محمد  المفضل  ابو :ه استگفت  قنائی  کاتب 

گاه    هایشکتاب از  را ما  معلثایا ۀمنطق  در مخفیگاهش  در یشلمغان  یعل  3.« کردآ

:  گویدمی  عبیدان

  کسی   از  جز  شانصدور   که  شده  صادر  العادهخارق  اموری  هاآن  به دست  :سوم»
  ۀ نمون  شود.نمی  تصور  باشد  شده  تسدید  اموری  چنیناین  در  وبوده    متصل  غیبیُبعد    به  که

  اینکه   با   ،است  صدوق   شیخ   پدر  وفات از    سمری  شیخ  دادنخبر  ، اموری  چنین



. 48-46ص، شیخ فاضل مالکی ، سفرای اربعه و اغیبت صغر کتاب  .1
الردیة.، الردیئة .2

. 379-378ص، نجاشی ،یرجال نجاش .3



 در قطیف غوغایی است   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 202

ی عادی تلقی ر خب  عنوانبهحاضرین    راشده  گفته  خبراین    قم.  در  صدوق  و  بود  بغداد  در  او
مشایخ،    که   ه استکرد  ذکر  راوی  سعی در امتحانش داشتند.  بلکهنکردند و نپذیرفتند،  

  خبر   سمری  شیخ  که  روزیهمان    در  پدر  صدوق  وفات  خبر  بعداً   .نوشتند  را  روز   آن  تاریخ
 به آنان رسید.«  بود داده

:  او پاسخ 

 :  استروایت زیر   ،عبیداننظر دم روایتی

ما    339  سال  قعده  یذ   در   طالقانی  شعیب   بن   صالح   ابوالحسین »   : گفت به 
  الله   یرض )  مشایخ  محضر  در  بغداد  در  :گفت  به ما  مخلد  بن  ابراهیم  بن  احمد  ابوعبدالله

  مقدمه بی  (روحه  الله  قدس )  سمری  محمد  بن  علی  ابوالحسن  شیخ.  بودم  حاضر  (عنهم
  تاریخ  ،مشایخ  :گفت  کند.  رحمت  را  قمی  بابویه  بن  موسی بن  حسین  بن  علی  خدا :فرمود

  سمری  ابوالحسن  .است  یافته  وفات  روز  آن  در  او  رسید  خبر  و بعداً   ،نوشتند   را  روز  آن
1.« رفت دنیا از 328 سال شعبان ۀنیم در آن از بعد

ه  بودای  هیچ مقدمه   بدون  ه بود فرمود  سمری   شیخ   آنچه   شود می  روشن   روایت   این   از
این    است؛   از   امان  . شوندمی   اندوهگینها  آن   نه   و   است  بوده   امتحان  جهتبه   نه   یعنی و 

  ندا ه نوشتاست    ه داد  خبر  آن   در  که  را   روزی   تاریخ   مشایخ  اینکه   اما   .شهایقصه  و   عبیدان
کار،    از   غرض  که   نیست   معنا   این   به   حتماً    باب   از   بسا  چه  ؛ استبوده    کردنامتحاناین 

  این  که  حالی  در  است  ی امتحانچه    این   .باشدبوده    غیبی  اخبار  با  کرامتمستندسازی  
  قبل   سالیانی  سمری   شیخ  و  ، اتفاق افتاده  2سمری   وفات   به  مانده   سال   یک   از   کمتر  دادنخبر



. 503ص   کمال الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق .1
 آمده  ۲۶۲و    ۲۶۱در رجال نجاشی صفحه    ه است.سال قبل از وفات شیخ سمری وفات یافتیک  پدر  صدوق    .2

ها و فقیه و  آن جلودار  و    ،خود  در روزگار  هاشیخ قمی   ،علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی ابوالحسن  :است
وی  آن  پس از  ؛  کرد و از او مسائلی را پرسیددیدار    به عراق آمد و با ابوالقاسم حسین بن روحبود. او ها  آن  معتمد

]دعا[  برساند و در آن    ای را به صاحبخواست نامهاز او  و  با او مکاتبه داشت،  به دست علی بن جعفر بن اسود  
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 !؟ه است بودواقعه، سفیر امام  این از

 :  گویدمی  عبیدان

  متیل ابن  است.حکایت شده    روحابن  شیخ  سوم   نایب  ازماجرا    این  انندم ه  و»
  از   را  آن  خواستمی  و  بود  شنزد  مالی  ،آب   اهالی   از   زینب نام  به  زنی است    کرده  روایت
آن   به  خودش   دست  باآن را    داشت  دوستو    ،برساند  مقدسه  ۀناحی  به  سوم  نایب  طریق

  سوم  سفیر .بگوید سخن عربی زبان بهخوبی به توانستنمی که حالی در ،برساندحضرت 
وقتی    .کند  ترجمههایشان را  حرف  تا  آورد  یمترجم. پس  دانستنمی  را  آب  اهلنیز زبان  

  احوال   از  و  گفتمی  سخنوی    با  زن  آن  زبان  بااو    ،گرفت   قرار  سوم  نایب  برابر  در  زنآن  
 نیاز نداشت.«  مترجم وجودبه  و ؛کردمی  سؤالو کودکانشان  خودش

 :  او پاسخ و 

سفارت    که  طور   همان   1. شد،    نص   ۀواسطبه  سفیران  دیگر  و  روح  بن  حسینگفته 



و    ،خواندیم ات  خواسته سبب  ما خداوند را برای تو به»  :نوشته شدپاسخ به او    پس در  .کندفرزندی درخواست  برای  
زاده[ ]کنیز ولد  عبدالله برای او از ام  ابوجعفر و ابو  پس  .«روزی داده خواهی شد  سرشتزودی دو فرزند پسر نیکبه

متولد    االمردعای صاحب   امن ب  گفتشنیدم ابوجعفر می  :گویدابوعبدالله حسین بن عبیدالله می.  متولد شدند
کتاب    ،کتاب جنائز،  کتاب نماز  ،کتاب وضو  ،از جمله کتاب توحید  ؛داردهایی  او کتاب   .کردو به آن افتخار می   شدم

کتاب   ، کتاب النساء و الولدان  ،کتاب االخوان  ،منطقالکتاب    ،نوادرال، کتاب االمالء  ةمامة و التبصرة من الحیر الا
کتاب   ،کتاب قرب االسناد  ،حجالکتاب مناسک    ،نکاحالکتاب    ،تفسیرالکتاب  بود(،    فرزندشای به  )که نامه  شرایع 

بن    .معراجالکتاب  و    ،مواریثالکتاب    ،طبالکتاب    ،تسلیم ال محمد  بن  عباس  بن  عمر  بن  عباس  ابوالحسن 
کلوذانی ابومروان  بن  گفت  عبدالملک  و  داد  خبر  ما  کتاب   ۀاجاز   :به  را  های  تمام  بابویه  بن  بن حسین  علی 

سالی است همان  و این    ،از دنیا رفت  329سال  در  گرفتم. علی بن حسین  به بغداد رفتیم از او    ۳۲۸هنگامی که سال  
ما نزد ابوالحسن    :گفتندشنیدیم اصحاب ما می  :از اصحاب ما گفتندجماعتی    . ن در آن پراکنده شدندکه ستارگا

به او گفته    .حسین )حسین( بن بابویه را رحمت کندالخدا علی بن    :فرموداو  بودیم و    علی بن محمد سمری
روز از دنیا  همان خبر رسید او در ]بعدًا[ و  ، آن روز نوشته شد .در این روز از دنیا رفت :بود هفرمود ، او زنده است :شد

 .  است رفته
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متنی    دو  اینجاو در    ،آوردیم خصوص    این   در  را تر متونی  و پیش  ه است،شد  ثابت]وصیت[  
 :  کنیممی  اضافهنیز  است کرده روایت   غیبت در  طوسی  شیخ کهرا 

 :  اول 

  بن   علی  بن  احمد   ابوالعباس   :گفت  و  داد  خبربه من    قمی  ابراهیم  بن  حسین  ۳۳۵»
  محمد   بن  جعفر  عبداللهابو  از  ،بزوفری  سفیان  بن  جعفر  بن  احمد  ابوعلی  از  ،نوح

  هروقت   : گفتبه من خبر داد و    )کاظمین(  قریشگورستان    در   قزدا ابن  به  معروف  مدائنی 
)قدس    عمری  عثمان  بن  محمد  جعفرابو  شیخ  خدمت  بهی را که در اختیار داشتم  اموال

  من   کالم  مثل  احدی  که  گفتممی  چیزی  ایشان  به  که  بود  اینمان  میان  رسم  بردممی  سره(
  من   به  هم  او  .است  امام  برای  و  است  مبلغ  فالن  مال  این  :گفتممی  .بود  نگفته  را

  آیا  :بگویید من به  شما :گفتممی ایشان به بعد .برگرد و بگذار است، درست بله :گفتمی
  را   اموال  و  ؛است  امام  برای  اموال   بله  :گفتندمی  ایشان  و  است؟  امام  برای  اموال   این
  مطابق   .بود  مهمراه  دینار   چهارصد  رسیدم  ایشان  خدمت  به  که  ایبهمرت  آخرین  . گرفتمی

درنگی    .ببر  روح  بن  حسین  برای   را  اموال   :گفت  من  به  او  اما  ، کردم  صحبت   او  با مرسوم  
  و   نپذیرفتاز من    ایشان  ؟گیریدنمی  من  از  همیشه  مطابق  را   اموال  شما  : گفتم  وکردم  

  به   را  اموال  ،فرماید   عنایت  توفیق  تو  به  خداوند  ،برخیز   :گفت  ،کند   انکار  که  کسی  مثل
  کردم   مالحظه  ایشان  ۀچهر   در  را  غضب  و  ناراحتی  هاینشانه  وقتی  .برسان  روح  بن  حسین

  که   افرادی  مثل  که  بودم  رفته  را  راه  از  مقداری  .شدم  مرکبم  سوار  و  خارج  محضرش   از
  : گفتم  ؟کیست  :گفت  و  آمد  بیرون  خادم  .کوبیدم   را  خانه  درب  و  برگشتم  ،دارند   تردیدوشک

 تازه  چون  ،نکرد  باور   مرا  حرف  خادم  .شوم  وارد  تا  بگیر  اجازه  من  برای  .هستم  یفالن  من
  من   برای  و  شو  وارد  شما  گفتم  ؟ کیست  :پرسید  دوبارهو    کرد  شک  او  .بودم  شده  خارج
  در   که   او  اطالع   به  را  برگشتنم  و   شد  وارد  خادم   .ببینم  را  او   باید  حتماً   چون   بگیر   اجازه

  ای گونهبه  داشت  که  تختی   یا  سریر  روی   و  شد  خارج  اندرونی  از  . رساند  بود  منزل  اندرونی 
  زیبایی   و  خوبی  از   حاکی  که  بود  پوشیده  عربی  نعلین  و  بود  زمین  روی  پاهایش  که  نشست

 امر   که  داده  جرئت  را  تو  چیزی  چه  :گفتند  من  به  خطاب  ایشان  .بود  ایشان  پاهای  و  نعلین
تعیین    آنچه  به  :گفتم  ؟گردیباز   و  نکنیاطاعت    گفتم  تو  به  را  آنچه  و  من   کردید برایم 
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برخیز    ؛دهد  عافیت  تو   به  خدا  :گفت من به  ،بود   عصبانی   که   حالی  در و    .امنکرده  جسارتی 
  : گفتم  .ماهکرد منصوبخودم   منصببر    و  جانشین  را  روح  بن  حسین  ابوالقاسم  من  .برو  و

  همان   ؛دهد  عافیت  تو  به  خداوند   ، برخیز  : گفت  ؟ایدداده  انجام  امام  امر   به  را   کار  این
تو  که  است  طور   ابوالقاسم   خدمت  به  بنابراین  .ندارم  رفتن  جز  راهی  دیدم  .گویممی  به 

 او  .گفتم  ایشان  برای   را  ماجرا  .بودمحقری    و  کوچک ۀخان در  ایشان  .رفتم  روح  بن  حسین
  هرچه   آن  از   بعد  و  دادم  او  به  را   دینارها  هم  من  و  ،آورد  جا   به  را  خداوند   شکر   و  شد  مسرور

 1.« رساندممی  او به رسیدمی  دستم به  اموال از

 :   دوم

  از   ، متیل  بن  محمد  بن  علی  حسین   بن  علی  بن  محمد  ازسند،    این   با   و  - ۳۳5»
  رفتن   دنیا  از  و  احتضارهنگام    :گفتاست،    شده  روایت  متیل  بن   احمد  بن  جعفر  ویشمع
  او   از  را  مسائلی  و  بودم   نشسته  سرش   باالی  عمری  عثمان  بن   محمد   جعفرواب

  ایشان  پای  پایین  هم  روح  بن  حسین  ابوالقاسم  و  ،کردم می  صحبت  او  با  و  پرسیدم می
و    .بود   نشسته امر شده است    : گفتبه من رو کرد    روح   بن   حسین   ابوالقاسم  بهبه من 
 و  خودم  جای  در  و  گرفته  را  ابوالقاسم  دست  وبرخاستم    حرف  این  شنیدن  با  .کنم  وصیت
 2.« نشستم او پای  پایین  خودم و ،نشاندم  ابوجعفر سر باالی

  طوسی   غیبت  کتاب  در   کهبه آن صورتی    ،کرده  اشاره  آن  به  عبیدان  که  روایتی  متن  .۲
 :  است شده روایت

  از   ،بابویه   بن  موسی  بن  حسین  بن  علی   بن محمد از  ،دادند  خبر  ما به  جماعتی ۲۶۸»
  عبدیل   بن  محمد  همسر  و  ،آبه   اهل  از  زینب  نامبه  بود  زنی  :گفت  ،متیل  بن  علی   بن  محمد

  آمد   متیل  بن  احمد  بن  جعفر  من  عموی  نزد  به  .بود  همراهش   دینارسیصد    مبلغ  .بود  آبی
  روح   بن  حسین  ابوالقاسم  دست  به  خودم  دست  با  را  مال  اینخواهم  می  :گفت  و



. 368- 367ص  :غیبت، شیخ طوسی کتاب  .1
. 370ص  :کتاب غیبت، شیخ طوسی  .2
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  ابوالقاسم   محضر  به  که  همین  . باشم  شمترجم  تا  فرستاد  زن  آن  همراه  مرا  عمویم  . بسپارم
  چون  چونا   زینب»  :گفت  زن  آن به فصیح آبی زبان باوی  شد وارد  روح بن حسین 

  کودکانت   از   و  چطور بودی وحالت چطور است   که  بود  این   ش معنای و  « نسته  جو  کولیه بدا
 1.« برگشت و کرد تسلیم را مال و شد نیازبیمترجم   از زن آن نتیجه در خبر؟ چه

  زبان   روح   بن   حسینبه اینکه    کند   اشاره   که   چیزیاین متن    در   بینید می  که   طور   همان   و
  او   کنیم  فرض   اگر   ،دیگرسوی    از این از یک سو.    ؛ ندارد  وجود   ه است دانستنمی   را  2آبه   اهل
است،بود  روشن  کرامتی  هداد  انجام   او  آنچه  نتیجه   در  و  هدانستنمی  را   مذکور  زبان   ما   ه 

  عبیدان   بر   ؟ه استشد  ثابت  کرامت  این  با   او  نیابت  آیا  اما  ؛کنیمنمی  انکار  را   صالحان  کرامات
نه در معنای نزدیک  ـ   روایتزیرا این    ؛دهد   ارائه دلیل قطعی    ادعای خود   این   برای  است  الزم

 کند.نمی ایاشاره گفتۀ وی  ه بـ و نه دور 

 :  گویدمی  عبیدان

  گذرد می  هایشانذهن  در  آنچه از    دیگران  دربارۀویاز  اخباری که    همچنین»
  از   هخاصنیابت    دربارۀ  اوادعای    صدق  در  هاآن  از  بعضی  که  حالی  در  ؛است  شده  صادر

 تردید داشتند.« وشک (شاسب سم خاک  فدای  م)روح منتظر  امامسوی 

 :  پاسخ

هایش دلیل ارائه کند؛  باید برای گفته   اما   ،کنم   متهم   گوییدروغ  به   را   عبیدان  خواهمنمی
  حسین  آیا و اینکه    ، تردید داشتهوشک   روح   بن   حسین   نیابت   در  که   استبوده    شخصی  اینکه



. 321ص  :کتاب غیبت، شیخ طوسی  .1
 :پاسخ  و  نیست؛  بلد   را   زبانش  او   دانستکند به اینکه آن زن میمی   داللت  زنهمراهی با آن    :شودچه بسا گفته    .3

 حال  هر  چنین کرده است. به از روی احتیاط چنین گمانی برده است و  یا داشته است،  وی چنین انتظاری شاید    بلکه
به چیزی خواهد اگر عبیدان می .استمهم و فقط متن روایت اهمیت ندارد،  ،باور داشتهمان کرده یا گ این زن آنچه

 .بیاوردالدالله استدالل قطعی گواهی استدالل کند بر او الزم است با 
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  است؟کند نایب امام بوده    ثابت   تا   دهد می  خبر   گذردمی  دیگری   یا   او  ذهن   در   آنچه از    روح   بن 
  بدون  عبیدان  ادعای به این ترتیب    و  ؛ما ه نیافت  یخبر چنین  گویم چون این می   بنده چنین

 ماند. می  باقی دلیل

 : ما ه یافت   طوسی  غیبت در را  زیر   روایت بله، 

  محمد   از   :گفت  ، حسین  بن   علی   بن   محمد   جعفر  از   : دادند  خبربه من    جماعتی   ۲۷۳»
  بن   حسین  ابوالقاسم  شیخمحضر    در  من  :گفت  ،طالقانی   اسحاق  بن  ابراهیم  بن

برخاست    مردی  .بودند  آنجا  هم  کسری  عیسی  بن  علی  جمله  از  جماعتی  که  بودم  روح
  هرچه   :گفت  ابوالقاسم  شیخ  .بپرسم  یسؤال   تو  از  چیزی  دربارۀ  خواهممی  :گفت  شیخ  به  و

  . بله   : فرمود  ؟خداست  ولی    حسین  آیا   بده  خبر   من  به  : گفت  مردآن    .بپرسخواهی  می
  : فرمود  شیخ  خداست؟  دشمن   آیا  بده  خبر   من  به(  کند  لعنتش  خدا  که)   قاتلش   از   :گفت

  حسین   ابوالقاسم  ؟کند  مسلط  دوستش  بر  را  دشمنش  خداوند  استجایز    آیا  :گفت  مرد  .بله
  خداوند   که  بداندرک کن.    گویممی  توبه    را  آنچه  :گفت پاسخ    در  (سره  قدس )   روح  بن

با آنان    شفاهی  صورتبه  و  دهدنمی  قرار  مخاطب   هاچشم  ۀمشاهد  با  را  مردم  تعالیوتبارک 
  نوع   و  جنس  ازفرستادگانی    ، مردم  برای  الهی  عظمت  با   و  اقدس   ذات  بلکه  ؛کندنمی  تکلم

و  از    غیری  النرسو   چنانچه   و  ، فرستاد   خودشان  مثل  و  خودشان   خودشان   نوع جنس 
وقتی    پس  . پذیرفتندنمی  را  شاندعوت  و  کردندمی  دوری  ها آن  از  مردم  فرستادمی

  بازار   در   و  خوردند می  غذاو    بودند   خودشان  جنس  ازو    آمدند   مردم   هدایت  برایفرستادگان  
  قبول   را  شما  دعوتپس    ؛هستید  ما  خود  مثل  که  شما  :گفتند  هاآن  ،کردندمی  آمدورفت
  دیدن   با  تا   ،باشیم  عاجز  آن  مثل  آوردن  از  ما  که  بیاورید  ایمعجزه  اینکه  مگر  کنیم نمی
  عالم   پروردگار  که  بود  چنیناین  .دارید  فرق  ما  با  شما  بدانیم  نیستیم  شآوردن  به  قادر  آنچه
بود    کسی  :آنان  ۀ جمل  از  .بودندناتوان    شانآوردن  از  خلق  که  داد  قرار  معجزاتی  هاآن  برای

 طغیانگر   ود  تمام افراد متمر    و  ،آورد  طوفان  ،انذارو    حق  به  دعوت  و  حجت  اتمام  از  بعد  که
 و  سرد  او  بر  آتش  و  شد  انداخته  آتش  در  کهبود    کسی  هاآن  از  دیگر  یکی  .کرد  جدا  را

 از  که  آورد  بیرون  را  ایناقه  ،سخت   سنگ  دل  از  کهبود    کسی  دیگری  .گردید  سالمت
  ، سنگ   از  و  شد شکافته  برایش دریا  که بود    کسی   ایشان  ازیکی    . بود  جاری  شیر  اش سینه
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  با  را ساحران هایدروغ  که شد اژدهایی شبرای خشک  عصای و جوشید برایش  هاچشمه
کرد  می  رفع  را  بیماری  وداد  می  شفا  را  جذامی  کهبود    کسی  هاآن  از  همچنین  ؛بلعید  سرعت

  هایشان خانه  در  آنچه از    و  خوردندمی  آنچهاز    را  مردم  و  کردمی  زندهخدا    اذن  به  را  مرده  و
 و   شد  شکافته  شبرای  ماه  کهبود    کسی  هاآن  ۀجمل  از  .دادمی  خبرکردند  می  ذخیره

  امثال   پیامبران  وقتی .  گفتند  سخن  او  با  حیوانات   دیگر  و  گرگ  و  شتر  مثل  چهارپایانی 
 و  لطف   و  تقدیر  ، کردند   ارائه  بودند   عاجزهمانندشان    آوردن  از   مردم  که  ی معجزاتچنین  

  در  او انبیای ،الهی معجزات وجود با که شد سبب بندگانش بر جاللهجل  خداوند حکمت
  و   ؛گیرند قرار  مقهورنیز    گاهی و  قاهر  گاهی خورده،شکست  و  مغلوب گاهی  و  پیروز  زمانی

  ایشان   و  دادمی  قرار  قاهر  و  غالب  حاالت،  تمام  در  و  همیشه  را  هاآن  عزوجل  خداوند  اگر
  خداوند   از  غیر  معبودانی  را  ها آن  ،مردم  قطعاً   ،شدند ها آزموده نمیآن  وکرد  نمی  مبتالرا  

  های آزمون   و  سختی  و  بال  مقابل  در  هاآن  صبر  برتری  طرفی  از  و  ،پنداشتندمی  عزوجل
  قرار   دیگران  مثل  جهت  این  از  هم   را   پیامبران  متعال  خداوند   اما  ؛شدنمی  شناخته  الهی

 درگاه   به  دشمنانشان  بر  پیروزی  و  عافیت  وقت  در  و  بوده  شکیبا  بالها  و  هامحنت   در  تا  داد
  و   مغرور  و  متکبر  و  باشند  فروتن  و  متواضع  احوال  ۀهم  در  و  باشند  شکرگزار  خداوند

  مدبرشان   و  خالق  که  دارند  معبودینیز    هاآن  بدانندنیز    بندگانهمچنین    ؛نباشند  خودپسند
  شده ثابت  حجتی   و  ، کنند  اطاعت  الهی   پیامبران  و  انبیا  از  و  شده  خداپرست  بنابراین   ؛است
  ربوبیت   مدعی   و  کرده  تجاوز  اه آن  ۀشدتعیین  حدود  از  که  باشند  کسانی  علیه  ، خداوند  برای

کرده    دشمنی   اندآورده  انبیا   آنچه  با   وکرده    عصیان  و  مخالفت  و  عناد  یا  ،اندشده  هانآ
و برهان هالک شود و هرکس  شودمی  هالک   که  هرکسی  تا  ،باشند  دلیل    زنده   که  ی با 

 آن  فردای  :گفت  اسحاق  بن  ابراهیم  بن  محمد  .زنده بماند  برهان  و  دلیلبا    ماندمی
  شیخ دیروز    دیدی  آیا  :گفتم  خودم  با  و  رسیدم  روح  بن حسین  ابوالقاسم  شیخ  خدمت  به  روز

  بن  محمد  ای :گفت  و کرد صحبت  به شروع شیخ  پس  ؟داد خودش جانب  از را  ما  جواب
  بلندی   از  مرا  یسهمگین  طوفان  یا  شوم  پرندگان  ۀطعم  و  بیفتم  آسمان  از  اگر  ،ابراهیم

  حرفی   خودم  جانب  از   و   خودم  یأر   مطابق   خدا   دین   در  اینکه  از  است  بهتر  برایم   ، کند  پرتاب 
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 1بود.«   شده  شنیده  (علیه  و  سالمه  و  الله  صلوات)   خدا  حجت  ازو    "اصل" پاسخ از  این    .بزنم

در این روایت    چیزی  است  کرده  گمان  عبیدان  آنچه  ازکنید  می   مالحظه  که  طور  همان   و
ظهوری؛   نه   ومتنی    نه   ندارد،   وجود آنان    نه   و  ست هسفارت    دربارۀ   شکی   نه   پس   حتی 

  شدتدلیل  به تواند  می  پرسد می  از خودش   مرد  ]آن[این پرسشی که    .شوندمی   اندوهگین
  یکالم  چنین  است  ممکن  آیا   : است  این  سؤال   اما  . باشدبوده    سخنان  آناز    اشزدگیشگفت

  است   ممکن   آیا   و   ؟گیردمی  سرچشمه   زاللی  ایچشمه   از   آن  منبع   یا   ؟ شود  صادر   سفیر   خود   از
  سخن   خودش  از   یامور   چنین  در   سفیر   بداند  دارد   قصد  او  که  باشد   این  کالم  آن  مضمون

  به   استناد   و  استگشوده    احتمال   درب  ؟ باشد  شنیده  شخصی  از  باید   حتماً   یا   ،است  گفته
  ، باشد  تاحتماال   از  سخنوجود دارد؛ و وقتی    عبیدان  کالم  برای  احتماالتاین    ازکدام  هر 

   شود.می  باطل استدالل

 :  گویدمی  عبیدان

  سال   دربارۀ  ـپسر  عمری  شیخ  یعنیـ  دوم  سفیردادن  خبر  ،العادهخارق  امور  جمله  از  و»
به زمینه  و  خود،  وفات کردن اقداماتی مثل فراهم  ؛استبوده    روز  آن  برای  سازیاقدام 

 ائمه   یاسما  و  کریم  قرآن  از  آیاتیرویش    که  ساج  درخت  چوبی    ۀتخت  مثل  لوازم  بعضی
  بود   داده  خبر  چهآن  ۀدربار   وعدهخلف  بدون  او  کالم  و  ؛بود  شده  نوشته  معصومین

 .« شد محقق

:  او پاسخ و 

  ، مرد  ای  ؟ه استشد  ثابت  مرگش  از  پس  او  نیابت  بگویی  خواهیمی   تو  یعنی  عبیدان  ای
    ؟گویدمی  چنین ی عاقلهیچ  آیا
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 :  گویدمی  عبیدان

  شش   او  کهاین   ۀدربار   ،مقدسه   ۀناحیدوستداران    به   چهارم  سفیر  دادنخبر  همچنین»
هیچ    تاریخی  منابع  در  .شد   واقع  بود  داده  خبراش  چیزی که درباره  وخواهد مرد؛    دیگر  روز

آن موعد    از  قبل  یا  بعد  آن  وقوع  و  ،رسانی بعد از این اطالع  او  وفات  ۀبار در   نظریاختالف
 .« کن  تدبرپس  ؛نشده است نقل

:  به او پاسخ 

 . کن تدبر  عبیدان ایهمان پاسخ باالست؛ پس 

 :  گویدمی  عبیدان

 بر  نصطریق    ازداشته است،    نقش  بعدی  سفیر تعیین  در  ،قبلی  سفیر  قطعاً   :چهارم»
از خودش متولی منصبش خواهد شد.  اینکه  به  اشاره  و  او   شبیه   مقام  اینپس    او پس 

  همین   به  نبوده است؛  مقدسه  ۀناحی  جانب  از  امریجز    وصیت  این  طبیعتاً   واست؛    وصیت
نکردن به شخصی  برای وصیتسمری  شیخ   برای  شریف  توقیع این    بینیم می  دلیل 

 .« است شده واقعتامه   غیبتچراکه  پس از خودش صادر شده است؛

 :  او پاسخ 

  نهما  و  ، است  حقای  یادآور شده   پایانی  ۀنکت  عنوانبه   که مطلبی    این  ،عبیدان  ای
 دارند.  تأکید  آن بر اخبار و روایات  که استای نکته 

 :  گویدمی  عبیدان

  پرسند می شودمی سفارت پایان بهالتزام  باعث که دالیلی از ،ایعده :سفارت پایان»
دلیلی  چه   و  ،نماند باقی  مستمر صورتبهنیز  غیبت کبرا  زمان  در  سفارتچرا   :گویندمی  و

 ؟ وجود دارد چهارم سفیر وفاتبا   سفارت دادنپایان برای

و اتمام وقت آن ذکر شده   سفارت  زمانمدتانقضای    علتبرای    ایگانهسه  دالیل
 :  باشدپاسخ  تواندمی  تنهاییبه گانهسه دالیلاین  ازکدام هر   کهاست، 
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  مسئلۀ   پذیرفتن  وامت    سازیآماده  به  غیبت صغرا  وجود  ایبر دلیل    ترینمهم  :اول
  ؛ گرددمیایشان باز  با  مستقیمپذیر نبودن ارتباط  امکان  و  ،مردم  توسط)عج(    امام  غیبت
سازی  صورت تدریجی زمینهاز طریق ایجاد نظام سفارت برای این شرایط به  بود  الزمپس  
 شود.

بنیادین    ،سفارت  جایگاه  دیگر  عبارتبه و  نظام اساسی  نظام    بلکه   ؛نیستیک  یک 
  کامل   غیبت  برای  امت  سازیآماده  عملیات   ،آنطریق    ازروشمند بوده که سعی شده است  

.  شد   محقق  سالشدن هفتاد  سپری  از هدف پس    این  و  ؛شود  محقق  ـغیبت کبرایعنی  ـ
 وجود نداشت.«  سفارت استمرار ایبر پس دیگر دلیلی 

 :  به او پاسخ و 

وجود    ایشبر   دلیلیهیچ    کهگفته چیزی بیش از یک دروغ و افترایی نادرست نیست    این
  یهدف  را   غیبت   او  پیداستسخن عبیدان    از   .است  تر نزدیک  گوییهذیان   به و حتی    ، ندارد
  دلیلبه   کهباشد    ییاستثناوضعیتی    نه اینکه  ، سازی شودباید برایش زمینه  که  پنداردمی  الهی

 . باشد  داده رخ به اجبار  حادث شده و   الهی رسالت حمل ۀ شایست ۀپذیرند  نبود   و انحراف

  لطف  را  آن  اگر خیر؟ یا   داندمی الهی یلطف را  امامت عبیدان آیاشوم و بنده متوجه نمی 
  اینـ  انداستحقاق داشته   بندگانش   اینکه  وجود  با ـ   خداوند  چرا   دهد ب   خبر   ما   به   پس   داندمی

 !؟ه استکرد دریغ آنان  از را  لطف

»وقتی    : شد  ادر ص  ابوجعفر سوی    از  اینامه   :گفتاست،    شده   روایت  انباری   مروان  از
 1.«داردبرمی  هاآنمیان  از را   ما باشد   داشته کراهتی ما ا بر  را قومی   همسایگی خداوند

در    !نیست  اساسییک نظام    ،سفارتنظام    گویدمی  عبیدان  که   استآور  شگفت  چقدر  و
هر مقامی که داشته  ـ   سفیر.  است  الهی  دین   اصل  ، سفارت  که   است  این واقعیت    حالی که



. 244ص  1ج  :شیخ صدوقع، ئعلل الشرا .1



 در قطیف غوغایی است   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 212

 . نیست نیاز بی  آن از  بشریت که  است ضرورتی ـباشد 

 : گویدمی  یدانعب

 آنچه   ازط  شرای  که  یطور به  هاگیریسختافزایش    و  ،امنیتی   شرایط  تغییر  :دوم»
منجر    شیعه  بزرگان  و  علما و تعقیب  به زیر نظر گرفتن    کهی طور به  ؛شد  ترسخت   بود   قبالً 

 . نداشت یخالصتعقیب   و تنگنااین  ازنیز   سفیر خودحتی   کهتا آنجا   ،شده بود

پس  ؛  فراهم نباشدوظایفش  انجام    کانام  سفیر  برای  فضایی  چنین  در   است  طبیعی 
منفعت او  داشت،    وجود  نخواهد  هم    شود  یافت  جدیدی  سفیر  اگرحتی    وچندانی  باز 

 .« پس دقت داشته باش  ؛خواهد شد  منجر شکست به اوسرنوشت 

 :  پاسخ  و

  امری   را   سفارت]در اینجا[    اوزیرا    ؛کندمی   نقض  را   خود  یقبلسخن    اینجا  در  عبیدان  .۱
  امنیتی   شرایط  که  داندمی  عارضی  امری  را از بین رفتنش    ـخودش   گمان  طبقـ  و  اساسی،

آن   به  او    حتی   .است  شده منجر  اینکه  است   این   در با وجود    اما  ،خصوص، درست گفته 
  تاریخ   امری  تحقق برای    مالک اگر    .دهدمی  جلوه  واژگون  را   امور  و  گویدمی  هذیان همچنان  

  دهدمی  خبر   ما   به   تاریخ همین    ـیست برخوردار ن  ایالبته تاریخ از چنین شایستگی  کهـ   باشد 
های  وضعیت   شدیدترین   در   آن  از   بعد   و  امام  والدت   زمان  در   طاغوتی  های دولت  رقابت 

  زمان  ازکم  دست    سفارتخواهد شد    واجب  ـعبیدان  منطق  طبقـ   بنابراین  ؛است  بوده  خود
 نشود.  انجام اول سفیر تعیینکم دست   یا بیفتد عقب  یعنی  بیفتد!خیر  أت به  خود

مناسب    شرایطزیرا    ؛ نیستدرست    شود   سفیران  وجود  از  مانع   امنیتی   شرایط  اینکه   .۲
نشده    ها حجت  و  فرستادگان  وجود  از   مانع این    و   ، نبودهفراهم    تاریخ  مسیر   طول   در هرگز  
 .است

این صورت    ،بپذیریم   را   عبیدانسخن    و  بیاییم  کوتاه  اگر  حال  .۳ خواهد شد    الزمدر 
بپذیرد    عبیدان  ـ   امنیتی   شرایط   رفتنبین از   با   که نیز  این تسهیل شرایط  دشوار  البته    در که 
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نگوییم   اگر  ـه است شد  محققها  سرزمین   از  بسیاری  درکم  دست   و  طوالنی   ی زمانهای بازه 
  تجدید  سفارت  نظام کندمی   اقتضا کم  دست    ، دنبال داشته باشدرا به   ظهور   شدنمحقق باید  

صورت    در   سفیر   وجودتا زمانی که   کهصدا شود  هم   ما با    است   الزم  عبیدان  بر؛ و حتی  ودش
این نیابت مورد ادعا برای فقها باطل    ، شودپذیر  امکان  ،مناسب  امنیتی  شرایط   شدنفراهم
   ندارد. وجود شبرای شرعی  مستند هیچ یعنی  ؛است

 :  گویدمی  عبیدان

از ملزومات    که   اسراری از    حفاظت   ایبر را    الزم  هایاییتوان  ، زمان  گذشت  :سوم»
  منجر   آن  شدنفاش   بهبه تدریج    در نهایتو  ،  کند می  تضعیف  استبوده    سفارت  نقش

 شود.« می

 :  پاسخ

  امنیتی   شرایط   بحث  به  نهایت   در زیرا    ؛ استقبلی    نکتۀ   همانند   نکته   این مضمون  
  از آن   چه آناینکه    به  عبیدانکردن  قانع   برای  تجربه   سال هفتاد    قطعاً به باور بنده    .گرددمی باز

 . بیش از توهم نیست بسیار کافی است  یچیز  ترسدمی

 :  گویدمی  عبیدان

رسیدن  پایانبرای به  که  پردازیممی  دلیلی   بیان  به  ها،این  از  بعد  :هخاص  سفارت  پایان»
  سفارت   منصب  ترتیب[   این  ]به  و  ؛شودمی  استناد  آن  هب  غیبت کبراو شروع    غیبت صغرا

  ، شود می  خارجی آن به نظام مرجعیت و وکالت عامه تبدیلرسد، و وجود  می  انتها  به  هخاص
 .« است شده  داده پاسخموضوع  دو این بهشده توسط شیخ سمری در توقیع صادر و

   : پاسخ

از    ، نهدمی  نام   ه عام  وکالت   و  مرجعیت  نظام   عبیدان  آنچه  کنممی  تکرار چیزی بیش 
دوران   در تا اینکه در نهایت    ، است  بودهخته  ناشنا  شیعه   علمای  برای که  نیست  یبزرگ  دروغ

  و از آن  آنان باشد    والیت   و  وکالت  ـکنند می   ادعا  کهگونه  آنـ   چگونه  و اخیر بدعت نهاده شد؛  
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  ،کمیل   ای»  :فرماید می  امیرالمؤمنین  که  حالی  درکنند    حکم  خداوند  دین  در  چگونه
  اگر   ،کمیل  ای  .فاضل  امام  جانب   از  مگر  نیست  غنیمتی  و   ،عادل  امام  با  مگر  نیست  یجنگ 

یا    خداوند   سویبه   کردندعوت   در او    باشد   پرهیزگار   منیؤم   زمین   در   و   نباشد   ظاهر   پیامبری 
  برای  را   او  خداوندمگر اینکه    ، است  خطاکاراو    سوگند  خدا   به بلکه    درستکار؟   یا  است  خطاکار

  قیام   خداوند  پس  ؛ستخدا از آن     دین  ،کمیل  ای  .نماید  آن  ۀشایست  را   او  ومعین کند،  کار    آن
  وصییک    یا  پیامبری   یاباشد    ایفرستادهاینکه او    مگر  کندنمی   قبول   کسی  از   را   دینش   به

 پیروان  مگر   نیستآن چیزی    از   بعد   و   ،است   امامت  و   رسالت  و   نبوت   این   ، کمیل  ای   . باشد
 1.« پذیردمی پرهیزکاران  ازفقط  خداوند  کهراستی به و  ؛گذاربدعت  هانا گمر  یا  کننده تبعیت 

:  گویدمی  عبیدان

این    دلیل  به  ه؛عام  نیابت  آغاز  و  هخاص  سفارت  ۀخاتم  :سوم  ...  :توقیع  داللت»
 ادعای   که  (آیندمی  کسانی  من  شیعیان  از»سیأتي من شیعتي« )  و  :)عج(  امامفرمایش  
گاه  ؛کنندمی  مشاهده   مشاهده   ادعای  صیحه  و  سفیانی  خروج  از  قبل  که  کسی  باشید  آ

 .« است افترازننده  کذاب او کند 

 :  او پاسخ 

  من  سیأتي»  عبارت  با   نه   است  آمده 2« شیعتي  سیأتي»  عبارت   با  اصلی  منابع  در   توقیع این  
کتاب   در  دوماین شکل    اینکه  رغم به   «شیعتي   باید   بنابراین؛  است  آمده  ثانویه های  برخی 

  توصیف  افترا   و  گوییدروغ  به   شیعهخصوص که  به   ؛کرد  اعتماد  «شیعتي  سیأتي»شکل  ه ب



. 175ص  :الحرانی ةشعبتحف العقول، ابن .1
  394ص    :غیبت، شیخ طوسی؛  516و    515ص    :تمام النعمه، شیخ صدوق  کتاب کمال الدین و  :شود بهمراجعه    .2
مجموعه تاج الموالید،  ؛ که در آن آمده است »سیأتی الی شیعتی« 297ص   2ج  :االحتجاج، شیخ طبرسی؛ 395و 

بحاراالنوار،  ؛  1129و    1128ص    3ج    :الدین راوندی، قطبالجرائح  وج  ئالخراکتاب  ؛  69و    68ص    :شیخ طبرسی 
الزام الناصب ؛  260ص  2ج    :باعالم الهدی، شیخ طبرسی  اعالم الوری ؛  361و    360ص    51ج    :عالمه مجلسی
.375ص  1ج  :ب، شیخ علی یزدی حائریئالغا ةفی اثبات الحج 
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  که   استجای شگفتی    و  ؛ کندمی   شروع  مغالطه  با   را   سخن خود  عبیدانبنابراین  ؛  شود نمی
 کند! نمی اشاره برای این عبارت  دیگری شکل   وجود به  حتی او

 :  گویدمی  عبیدان

  فدای   مروح)   امام  که  است  این  شودمی  مالحظه  تعبیراین    در  که  چیزی  اولین  و»
این صورت    کرد  دن خواه  مشاهده  ادعای  که  را  انیکس  ش(اسب  سم  خاک    تخصیص به 

  غیر   کسیتوان برداشت کرد  می  تخصیص  این  از  آیاحال    .هستند  یانششیع  از  که  زندمی
  مدعی قیدی است برای اینکه    ،تعبیر  این   قطعاً   کرد؟  نخواهد   مشاهده  ادعای  شیعیان  از

 :  دلیل دو به ؛شیعه غیر نه است  شیعه از مشاهده

  از   بعضی.  دارند  اختالفمتولد شدن یا نشدن آن حضرت    در  ـاً اساسـ  شیعه  غیر  :اول
  این   و  ؛شد  خواهد  متولد  او  ند[ا]قائل  و  کنندمی  نفی  ناآل  تا  راایشان    شریف  والدتآنان  

 .« کن  مل أت پس  .نخواهد بود مشاهده ادعای هاآنمیان   در که  معناستآن  به

 :  به او پاسخ  و

عبارت،  از  شکل    این  واست،    « شیعتی  سیأتي»  اصلی  منابع   در  موجود   تعبیر   گفتیم   .1
 کند.می ویرانپایه و اساس   از را  عبیدان ۀقضی

و تفکر    مل أت  اهلخودش    ـدقت کنند   و  ملأتخواهد  می  دیگران  از  کهـ   عبیدان  اگر  .2
  شیعه   غیر  از   مشاهده ادعای    صدور   امکانزیرا    ؛کردمی   خودداری  ی گفتار چنین    ازقطعًا    بود 
  ۀ کنندمالقات شود    گفته  بسا  چه  ،بله   باشد.  یعهش  کردنگمراه  ی برا ـ  مثال   عنوانبهتواند ـ می

  غیربتواند    کننده مالقات   اینکه   اما   ؛ است  تر قوی   این   و   باشد  یان شیع  از   است  شایسته   امام
 کند.نمی   نفی را   باشد شیعه

 :  گویدمی  عبیدان

زیرا   ؛ستاو  مبارک   والدت   تحقق  به  قائلین   از   ،مشاهده  مدعیبپذیریم    اینکه  :دوم»
  تأمل پس    ؛نشود  تصدیق  و  پذیرفته  شادعای  شودمی  این باعث  باشد  شیعه  غیر  ازاگر او  
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 .« کن

 :  پاسخ

  به   که   کسیقاعدتًا    «؟ نشود  تصدیق   و   پذیرفته   او  ادعای »  شودمی   باعث   یزی چچه   .1
  تصدیق   و  بپذیرد  است  دیده  را آن حضرت    گویدمی  کهرا    کسیباید گفتۀ    دارد  ایمان  امام
  رد مُ   د نگویمی  که باشد    کسانی  از   ـاست   مشخص   شما   دربارۀ  که   طور   همان ـ   اینکه   مگر  ، کند

 کردی!می  کاش در این دقت و تأملعبیدان، ! ای رفت وادی  کدام به  یا  شد هالک یا

مربوط    مشاهده  ادعایخود     به  بلکه   ؛ ندارد   تصدیق   و  پذیرفتن   ا بارتباطی    مسئلهاین    .2
توسط او   آن  ادعای  از  مانع  مردم  تکذیب  باشد   صادق  ،مشاهده  مدعی   اگر  نتیجه  در است؛  

چیز    نه   ، است  آب  کردنآلود  گل   دارد  اهمیت   شبرای  آنچه  باشد   گودروغ  اگرو    ،شودمی ن
 .دیگر

 :  گویدمی  عبیدان

  در   خاصه  سفارتبه دورۀ    شریف  توقیعاین    داللتاز یاد نبرید    :مشاهده  از»منظور  
  کردن مشخص  برای  بتوان  تانیست    غیبت کبرا  دوران  دربارۀ  واختصاص دارد    غیبت صغرا

  شود گفته  اینکه    پس  ؛کرد  اعتماد  آن  به  کلی  طوربه  ،شده در آنۀ گفتهمشاهدمنظور از  
روشنی به این معنا  توقیع به  این  است  دیدنیت و  ؤمعنی ربه  مشاهده  ،مشاهده  ازمنظور  

و نیابت   سفارت ، نآ ازمنظور   کهبرخالف اینکه اگر بنا را بر این بگذاریم  ،کندداللت نمی
این    در[  دیدنیعنی  ]برای مشاهده  شده  گفته معنای گفتیم که  طور  همان و  ...استبوده  
 انصراف باعث    که  باشد  ایقرینهاگر    اما  ،رسدمی  چنین به نظر  امر  ابتدای  در  اگرچه  ،توقیع

غیر معنای ظاهری  گردد برنمی  خود   ظاهری  معنای  به  شود   ش ظاهر   از  لفظ به  اش  و 
 لفظ  اگر و    ،است  جاری  یعرف   محاورات  درمعمول    طور به  که  طور   همان  ؛شودمی  حمل 

امکان    ،شودمی  نظر داز معنای م   موجود   لفظ  لغو  موجب  شود  حمل  ظاهرش   بر اگر  و 
  ما   برای   راه  دو  شد. می  ظاهرش  خالفتأویلش بر    بر   حمل تأویل آن وجود داشته باشد  

بوده   هخاص  سفارت  ،شریف  توقیع این    در  مشاهده  ازمتوجه شویم منظور    که  دارد  وجود
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  :است

  وحدت   قرینه  این  و  ؛شودمی  معنا   آن  بر  لفظ  حمل   موجب  که  داخلی   ۀقرین  وجود   :اول
 آن  هب  وگوگفت  مقام  در  قالعُ   که  شودمی  شمرده  قالیی عُ   ایقرینه  این  .است  سیاق

  توقیع این    در  سیاق  وحدت  که  نیست. پوشیده  کنندمی  ثیری را بر آن مترتبأت  و  ،اعتماد
  پایان   از  توقیعزیرا در این    ؛شود  سفارت  بر  حمل  توقیع  در  مشاهده  نفی  تا  شودمی  باعث

را شده به سمریتوقیع فرمان  داده  اینزیرا    است؛  آمدهمیان    بهسخن    خاصه  سفارت
  را نکردن  وصیت  به   امر   علت   وکس دیگری در خود دارد،  نکردن به هیچمبنی بر وصیت

شود  می  منتفی  کامل  غیبت  در  آنچه  شودمی  باعث  این  وفرماید،  می  تامه ذکر  غیبت  وقوع
پس    بوده است؛  سفارت که همان    ،بوده  موجود  و  ثابت  غیبت صغرا  در  که  باشد  چیزی

 .« کن  تدبر

 :  او پاسخ 

  است   چشم   با  دیدندقیقًا خود    ـ آمده  شریف   توقیع  در  کهـ  «مشاهده»  ۀ کلم  از  منظور   .۱
پس    ؛ نیست   ظهور   تحقق   و   غیبت   پایان   معنای به   این و    پذیر است، امکان  انسانی   هر   برای   که

 عبیدان های کالمی  کدام از پیچاندنباعث هیچ   و   ،است  نداده   رخ   گویی بیهودهو    هیچ لغو
 . شودنمی د نندار  دنبال  به  ایفایده هیچ  که

 کسی  به   ه شد  امر  سمری   شیخ   به   اینکه   است   کرده   تصور  عبیدان   که به آن صورتی    .2
و    معنای به   فقط  بلکه  ؛ نیست  سفارت   پایان   معنای به   نکند   وصیت   خودش  از   بعد اعالم 

به    یا  وصیت  .استبوده    سمری توسط    جدید  سفیر نشدن  آشکار قبلی    سفیر تصریح سفیر 
 .ندارد  مردم به او شناساندن یاکردن او ، معنایی بیش از مشخص بعدی

  ؛کندمی  معین را  بعدی سفیر  اونیست که   این معنای به  سفیر کردنوصیت  ستا بدیهی 
هیچ معنایی    سفیر  کردنوصیت پس    ؛است  امام  کندمی  مشخص  را   سفیران  که  کسی  زیرا 
  منتفی  سمری   شیخ  مرگ  با   سفارت  اگر حال    .ندارد  بعدی  سفیر   کردنآشکار   یا  اعالنجز  
باشد   شود نداشته  وجود  بعدی  سفیر   نکردناعالن   یا  آشکاربه    امام  دستور  پس  ،و 
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   ؟ چه معنایی دارد نکردن()وصیت 

فرمان    تا  شناسدمی  را   او  سمری  شیخ  کهداشته باشد    وجود   دیگری  سفیرباید    حتماً پس  
  وجود   سفیری   بایدکم  دست    یا  ،باشد   داشته  معنایی   ، بعدی  سفیر  کردنآشکار   عدم  به  امام

او  متوجه وجود    ما  است  خواسته  امامولی    ، شناسدنمی  را   او  سمری  شیخ   که  باشد  داشته
 1. بشویم

  داللت  سفارت  استمراربه   ـاندکرده  اراده معاندین  چه آن عکسر بـ   سمری  توقیع نتیجه   در
 .کندمی

 :  عبیداناین گفتۀ  .۳

  شود می  باعث  این  وفرماید،  می  تامه ذکر  غیبت  وقوع   رانکردن  وصیت  به  امر  علت  و»
که    ،بوده   موجود  و  ثابت  غیبت صغرا  در  که  باشد  چیزیشود    منتفی  کامل  غیبت  در  آنچه



  : ابومحمد حسن بن احمد مکتب گفت »  :آمده است   ۵۱۶  و  ۵۱۵ص    :شیخ صدوقلنعمۀ،  کمال الدین و تمام ادر    .1
  از   قبل  روز  چند  .السالم بودمةدر مدین در آن وفات یافتسمری )قدس الله روحه(  در سال که شیخ علی بن محمد  

  الرحمن  الله  بسم »  :برداشتم   ای نشان داد و من از روی آن نسخه  مردم  به  توقیعی را  رسیدم.  او  محضر  به  وفاتش
روز دیگر    ششتو از امروز تا زیرا   ؛داردب رگ بز در سوگ تو  را  برادرانت اجر  خداوند سمری،  محمد  بن  علی ای الرحیم،

غیبت دوم  زیرا  ؛مقام خود بعد از وفاتت وصیت مکنقائم  عنوانبهکس امرت را جمع کن و به هیچپس  .خواهی مرد
ها و قساوت دل   ،شدن زمانو آن بعد از طوالنی   ؛پس ظهوری نیست مگر بعد از اذن خداوند عزوجل  .واقع شده است

گاه .  کنندمیمشاهده  ادعای  که  خواهند آمد    کسانی  شیعیان منبسا از    چه   خواهد بود.و پر شدن زمین از ستم   آ
و ال حول و ال قوة  ؛استافترازننده  گویدروغاو کند کسی که قبل از خروج سفیانی و صیحه ادعای مشاهده  باشید

سوی  چون روز ششم شد به  .و از محضر او خارج شدیم برداشتیم  این توقیع نسخه  از  ما    :گفت  «.اال بالله العلی العظیم 
 دارد که  امری  خداوند  :فرمود  کیست؟   تو  از  بعد  تو  وصی  :شد  عرض  او  به   .دادن بوداو بازگشتیم و او در حال جان 

 «و این آخرین کالمی بود که از او شنیده شد.؛ و از دنیا رفترساند؛ ان مییبه پا را آن خود
گویان امثال او آنچه را که عبیدان و دروغ   ،نکردنمبنی بر وصیت   امامفرمان  شود شیخ سمری از  مالحظه می

، یا «سفارتی نیستدیگر  ن  بعد از اآل»گفت  کننده میالؤدر غیر این صورت به سزیرا    کند؛برداشت نمیند  اه فهمید
. گفتمی عباراتی مثل این را 
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 « بوده است.  سفارتهمان 

نفیی  تامه )غیبت دوم(    غیبت  در  کندمی  گمان  عبیدان  چه  برایشوم  بنده متوجه نمی 
ـ چیزی  کرده   ی که خودشفرض  طبقـ   کند می  گمان   چه   برایشوم  متوجه نمی   ووجود دارد،  

بوده    دیگری   چیز   یا او تاس انداخته و متوجه شده؟    آیا  ؟!استبوده    سفارت  ،شده   نفی  که
  ؟است

که  ای را  تا همان نتیجه آزاد گذاشته است  را    عبیداننبوده که    تکبر  و  تعصب   از  این   آیا
خواسته است به هم ببافد و سپس بیاید و با خونسردی کامل راه و روش خود را  می   خودش

 ! ؟بحثی علمی نام بنهد

  : نیست  امامفرمایش    این  است  شده   تکذیب  ،مشاهده  مدعی  آن  در  که   سیاقی  .۴
های مربوط به ظهور نمود دارد  این حدیث فقط در گفته   سیاق   و  «،آخر  تا   ...   نکن  وصیت»

مگر بعد از    یستن   ی پس ظهور »   :است  شده   کشیده   تصویر   به   امامفرمایش    این   با   که
از    ینها و پر شدن زمشدن زمان، و قساوت دلی اذن خداوند عزوجل؛ و آن بعد از طوالن

  .کنندمی   مشاهده  ی خواهند آمد که ادعا  کسانی  من  یعیانشبسا از    چه ستم خواهد بود.  
باش گاه  سف  یکس  یدآ خروج  از  قبل  ص   یانیکه  دروغ   یادعا   یحهو  او  کند   ی گو مشاهده 

 .«افترازننده است

  چهارم   سفیر  به  دادنخبر ،  اول  مضمون بخش  :شامل دو بخش است  توقیعپس این  
  سفیر   اسم   کردننآشکار  یا   وصیت  عدم  به  او  کردنامر  و  ش وفات  زمان  بودن نزدیک   ۀ دربار 
تامه    یا   دوم   غیبت   شدنواقع   و  جدید  دربارۀ    سخن  ، دومبخش    مضمون  و  ؛ استغیبت 

که    و  دوم   غیبت   بودنطوالنی  است    از   است  عبارت   که   ،دهدمی   رخ   آن  در وقایعی 
  به   مشاهده   ادعای   از  سخن   ،آن  از پس    و  ، ستم ظلم و    از   زمین  شدن  پر   و   ها دل  شدن سخت
 . است آمدهمیان 

د  سچه بر   ، دبینمی  بینایی  شخص   هر   که   طور  همانـ   سیاقاین    دربارۀ ترین تعبیر  متناسب 
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بابصیرت  شخص  ـ   ـبه  شود  گفته  که  است  پیش  طور  همانآن  شد که  گفته  ادعای  ـ  تر 
 .است ظهور ادعای معنای به  مشاهده

 :  گویدمی  عبیدان

های  از الزمه  که  است  این  شودمی  فهمیده  شریف  توقیع  از  آنچهتوان گفت  می  و»
  و   است؛  شیعههای  جماعت  و  مقدسه   ۀناحیمیان    مستقیم  ارتباطوجود    عدمتامه،    غیبت

 چراکه  گرداند؛می  الزم  را  خاصه  سفارت  باب  شدنبسته  که   استهمان خصوصیتی    این
  ۀ ناحی   با   شیعههای  جماعت  مستقیم  اتصالبا    خاصه  سفارتـ  دانستیم  که   طور  همانـ

ل شده است؛ مقدسه  . کن دقت پس  متمث 

 :  دهدمی  آنچه گفتیم گواهی هدو نکته ب و 

  در »الم«    :( فدایش   به  مادرم  و  پدر)  امامفرمایش    در  «عهد  الم»   وجود  :ین گواهاول 
)عج( در صدد منع سفارت از طریق امر به   امامزیرا    ؛است  عهد  الم  «المشاهده»  ۀکلم

دیدار    و  دیدن  ،خاصه  سفارتهای  الزمه  از  که  نیست  شکی  وعدم وصیت بوده است،  
به    التزامی  مدلول  با  ،شد  نفی  مشاهده  وقتی  و  ،کند می  نفی  را  مشاهده  ،امامپس    .است
 .« کن تدبر پس  ؛کندمی داللت  سفارت نفی

 :  وی پاسخ 

  الم    «المشاهده»  ۀکلم   در   الم   یگفت  ( میزان  در  سمری  توقیع)   تو   قبلی  گفتار   در   .۱
 :  توست کالم  متن  این  و ؛است استغراق

 « .است استغراقـ الم که مخفی نیست  طور همانـ الماین   اً ضرورت»

  هوای حال و    که  نیست  شکی  ؟ «عهد  الم»  ه استشد  که   هکرد  تغییر  چیزیچه حال  
   است! شده دگرگون نفس

  برای  «الماین »  کنیمی   ادعاتو   ـ جسارت  و  نفس  هوای  از  غیرـ   اساسی  چه  برعالوه  به   .2
  دیدن  ، هخاص  سفارت های  الزمه   از   گفته  تو  به  کسیچه  و استغراق؟   برای یا  استبوده   عهد



 221 ........................................................................گردد بازمی  سمری توقیع به عبیدان

  سفیر   به  را   مسائل   که   باشد  ایفرستاده  نیست   ممکن ـ  مثال   عنوانبه ـ   آیا   است؟   کردندیدار    و
 بگیرد؟  او از  را مطالب دیگر  و ت سؤاال  وکند،  منتقل

 :  گویدمی  عبیدان

  نفی   ۀانگیز  کهیابیم  درمی  توقیع  در  تأملبا    .است  مشاهده  نفیعلت    :ین گواهدوم»
  به   ؛است  مشاهده  ادعای  ۀنتیج  شده درحاصل  هایگمراهی  از   داشتن  برحذر  ،مشاهده

د در    ،مشاهدهادعاکنندۀ    نهایی  هدف  که  معنا  این  چه  و  ؛است  شیعیان  کردنگمراهتعم 
د    «امام  شیعیان  ازبا قید »  مشاهده  مدعی  دلیل  همین  به  بسا   شکی  و  ؛استبودن مقی 

  ، او  غایت  و  هدف  بلکه  ؛نیست  دیدن  ادعایفقط    مشاهده ادعاکنندۀ    هدف  که  نیست
  و   سفارت  نفی  درصدد   (فدایش  به  مادر  و  پدر)  امام  و  ،است   سفارت  و  تبابی    ادعای

   فرموده است.«اشاره این موضوع  بهپس  ؛است آن به دادنپایان

:  پاسخ

  ادعای   ـاند شده   شناخته  شایستگی  به   هاآن  از   بعضیکم  ت  سد  کهعدۀ بسیاری از مردم ـ 
  تو   کالم پس این   ؛اندهنکرد  سفارت   ادعای   هاآن  از  کدامهیچ  که  حالی  در   ؛ اندکرده  مشاهده

  این  بگویی  تا کنیمی اشارهنکته   این بهـ و خداوند عالم است ـ  تو شایدو  ؛ است بیهودهلغو و 
مضمون    این  !کنندمی سفارت  ادعای  تو   گمان  به  هاآنزیرا   ؛هستند  گودروغ   حتماً   مدعیان

   کن. پیشه  الهی تقوای پس  ؛ توست کالم محتوایو 

 :  گویدمی  عبیدان

از    :دوم» لغوی.  کالم محافظت  نظر  و    از  باشد  داشته ظاهری    ییمعنااگر کالمی 
  مانع  که  یدلیل بنا به ـ شود  کالم شدن فایدهبیباعث  معنا   آن بر کالم   آن حملولی  ، باشد

  ، شودمی  تأویلنظر لغوی،    ازمحافظت    برای  کالمپس این   ـ حمل آن معنا بر آن کالم شود
اگر به همان معنای ظاهری    ، عبارت  این شود ... پس    ظاهرش   برخالفحتی اگر حمل  

میان    تعارضآمدن  وجودکار باعث به  اینحمل شود،    دیدنرؤیت و    معنایبه  مشاهده  نفی
  بر   مشتمل  کههایی  داستان  و  هستند   مشاهده  امکان  متضمن  که  روایاتی   با  عبارت   این
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خصوص    این   در  سخن  و   ،شود می  همراه پذیرفتن این تعارض، بههستند  مشاهده  وقوع
  یا   ،گرداند متون مربوط به رؤیت کنار گذاشته شوند می  الزم  یا   ؛آمد  خواهد  خود  جای  در

اش  کنار گذاشته شود، یا باید یکی از این دو را برخالف معنای ظاهری  فاین توقیع شری
  بر   حمل  ،توقیعاین    در  مشاهده  لفظحمل کنیم و به این ترتیب آن را کنار نگذاریم. پس  

 .« کن دقت پس ؛نیست دیدن معنایبه  و ،شودمی سفارت

   :او پاسخ  و

پس    ؛ وجود ندارد  تعارضی  امامدیدار    با  مرتبط   روایات  و  توقیع این  میان    دانستیم  .1
  معنای به   ۀمشاهد  یعنی  ،همگان  برایپذیر  امکان  ۀمشاهد  ادعای  تکذیب  درصدد  توقیعاین  

  در   ـصیحه   و  سفیانی ـ   شدهگفته   عالمت   دو   شدنحاصل   از   قبلدر صورتی که    ، است  ظهور 
 . باشد توقیع

  مطرح   سؤال  اینشود،  می   حاصل  تعارضبپذیریم    بیاییم وکوتاه    جدل  باب  از  اگر  .۲
آن را    و  ، کنیدمی   تأویل  ه خاص  نیابت   یا   سفارت  معنای  به  را   مشاهده  یدلیل  چه   هب  :شودمی
  شما   و اعتقادات کجاست؟    دربارۀمطلوب    قطعی  داللت و    ؟ کنیدنمی  ویل أت  ی دیگر   معنای به  

 ؟! کنیدمی  بنا  را  ایعقیدهکند می  برایتان مهیا تان نفس ی هوا  که ویلیأت بر اساس 

  آیا  ؟کنیدمی   بنا وجود دارد    آن  در  خطا  احتمال   که  ضعیف  ویلیأت   بر   را   دینتان   چگونه   .۳
در این صورت به خدا سوگند این    کنید؟می   چنین  یمانی   حق  دعوت دشمنی با    برای   فقط

   .ه استکرد آشکار ـکردیدمی  مخفی کهـ  حق  بارا  شما دشمنی  و عناد  ، مبارک دعوت

 :  گویدمی  عبیدان

  شریف  توقیع  در نفیای استدالل کنند که عده بسا   چه :خصوص این  در»توضیحی 
علت این    اینکه  دلیل به  ؛نیست  هخاص  سفارت   آن  ازمنظور    و  ، دارداختصاص    دیدن   به

آن حضرت   دشمنانبودن    بسیار  یعنیاست؛    غیبتعلل    و  اسبابدر نظر گرفتن    ،نفی
 .«   شدنکشته  از ترس  و )عج(
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 :  او پاسخ  و

  حول  ال و  ؛ اوست از  مردم  گرداندنروی  آن حضرت  غیبت  علت  گوییم می هم  ما  بلکه
   بالله.   اال ةقو ال و

 :  گویدمی  عبیدان

  است   ایذخیره   او  که باشد    این   (فدایش  به  مادرم  و  پدر ایشان )   غیبت  علت  بسا   چه  و»
  و   ظلم  از   که   طور  همان  کند می  پر   عدل   و   قسط  از   را  زمین  که  جهانی   دولت  برپایی  برای
  غیبت پس    گرداند؛می  الزم  را نکته حفاظت از زندگی حضرت    این  و  ؛است  شده  پر   جور

   افتاد.« اتفاق یشانا

:  به او پاسخ  و

  باشد  ایذخیره آن حضرت    اینکه   ؟ایهم کرده   فکر   گوییمی  آنچه   دربارۀ  آیا  !عبیدان  ای
  اقدام هدفاین  کردنمحقق برایایشان  کهگرداند می الزم ،الهی عدل دولت برپایی برای

  وجود   عدم  ۀنتیج  در  ایشان  بلکه  !بیندازد  تأخیر  به  را   هدف  و  کند  غیبت  اینکه  نه  نماید،
  و   شد  غایب  کردند سرپیچی    او  از  و   گذاشتند  یشتنها   مردم  اینکه دلیل  به   و  قابل   افراد

از    :شودمی   گفته  سؤالبه همین دلیل در پاسخ به    افتاد!  تأخیر   به  هدفاین    شدنمحقق
 . کندمی تان ن اندوهگی شود آشکار  تانایکه اگر بر پرسید نچیزهایی  

 :  گویدمی  عبیدان

  صاحب   اتصال  قطع  بر  متوقفتامه از آنجا که    غیبت   تحقق  :پاسخ  و  اشکال»یک  
  ۀ ناحیمیان    که  ای واسطهو این یعنی عدم وجود    استسران شیعیانش    با  مقدسه  ۀناحی

  غیبت   تحقق  مانع  ،واسطه  وجودنیز اینکه    و  است،  بوده  غیبت صغرا  در  که  ،آنان  و  مقدسه
تواند محقق می  تامه   غیبت  ،واسطه این    نبود  با   بگوییمتوانیم  می  پس ما؛  شودمی  کامل

  که   علمی  بهاو را    و  بفرستد  را  سفیری  امامتواند به این صورت باشد که  می  این  وشود،  
  حرکت کنندۀ  دهیجهت  وپیشوا    ،سفیر  آن  تا  کند  مجهز  دارد  نیاز  آن  به  مردمراهبری    برای
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  کامل از بین   طوربه  مردم عموم    و  اماممیان    اتصالی  هرگونهبه این ترتیب    و  ، باشد  مردم
عین حال    در   و  ،شود می  محققدیدار،    عدمتامه با توجه به    غیبت   عنوان   در نتیجه  ؛رودمی

   .وجود دارد نیز سفیر

اشکال    : ]پاسخ[ این    صادر   سفیر  این  جانب   از  آنچهقطعًا    . نیست  پنهانمضمون 
 :  نیست خارج  زیر احتمال دو از یکی از شودمی

 است. 1« احکام واقعی» با  موافق  شودمی  صادر او از آنچه .۱

  نیستند. واقعی احکام وهستند  ظاهری احکام  شودمی  صادر او از آنچه .۲

  همان این نخواهد بود که این مفهوم،    در  اشکالی  بگذاریم  دوم  احتمال  بر   بنا  را   آن  اگر
  شریف   توقیعاین همان داللت    و  ،هستیم   آن  به  ملتزم  ما  کهباشد    ایعامه  نیابت  معنای

 . ستغیبت کبرا  عصر در فقها به  ارجاع به

مبتال    هاآن  به  گذشته  در  که  جدیدی  امور  در  پس  بگذاریم  اول  احتمال  بر  را  بنا  اگر  اما
  به   یا   ؟کندمی  مالقات  را  (فدایش   به  مادرم   و   پدر)  امام  آیا  شود؟ می  عمل  چگونهاند  نشده

این امور، با توجه    دربارۀخواهد شد    مجبور  او  یا  ؟الهام  طریق  از  هرچند  ،شودمی  وحی  او
   .« دهدپاسخ  ظاهربه 

 :  به او پاسخ  و

  است   نوشته  سند  محمد  شیخ  رد  در  انصاری  ابومحمد  آنچهگفتۀ خود از    این  با  عبیدان
پاسخ  گیردمی  اشکال آن  به  تامه«    غیبت»  که  است  شده   معتقد  سند  محمددهد.  می  و 

  ۀواسط  حذف  معنایبه   ـاونظر    طبقـ   غیبت   بودنکاملزیرا    !است  سفارت   پایانمعنای  به 
میان  ـ  اگرچه غیرمستقیم ـ   اتصال   نوعی  ( سفیر)  واسطه  وجودزیرا    ؛ است  مردم  و   امام  میان
جمله    از  . استبرقرار شده    سفیر  ۀواسطبه ارتباط    یعنیو این    سازد،می   برقرار  را   مردم  و  امام



لوح واقع. .1
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  نه   بود،   او  کالم  بر  نقض  برایطرحی    بیان  ،دادیم  پاسخ  گفته  این  به   آن  ۀوسیلبه   که  نکاتی
 . است کرده  مطرح را  آن اینجا هم  عبیدان که ، بیشتر 

  آیا   شودمی  صادر   سفیرسوی    از  آنچهکه    گیردمی  اشکالبه این صورت    عبیداندر اینجا  
اشکالی   عبیداناز نظر    ،ظاهری   احکام  بگوییم   ما   اگر   ظاهری؟  احکام  یا   است  واقعی  احکام
  یمیبگو  اگر.  فقهاست  برایمورد ادعا    ۀعام  نیابت   بهاعتقاد    همان   این زیرا از نظر او    ندارد؛ 
و    دهدمی   ارجاع  امام   به آیا  ؟خواهد کرد  عمل  جدید   مسائل  در  چگونه او    است  واقعی  احکام

  از و در این صورت منظور و مقصود ما    ؟ ستغیبت صغرا   سفیرانمثل وضعیت    اووضعیت  
 ؟ وجود دارد  دیگری  حلراه  یا  ؛خوردمی شکست سند محمد بر  نقض کردنوارد

 :  نکته  چند  در پاسخ 

  و   غیبت صغرا   عصر  در  سفیران  نیابت میان    فرق   کندمی  تصور   عبیدان  استروشن    .۱
  فقها خود     که   طور  همانـ   فقها از    شدهصادر   احکام  که  است  این  در  گذاربدعت   فقهای  نیابت
اند؛  بوده   واقعی  شودمی  صادر   سفیران  از  که  احکامی  که  حالی  در  ؛هستند   ظاهریـ  اندنامیده 

 و  کردنگمراه  حقیقت  در   این  .استبوده    مهدی  امام  احکام  این  صدور   محلزیرا  
  است نکته    ایندر    فقها  و  غیبت صغرا   سفیرانمیان    تفاوت  چراکه  است؛  مردم  دادنفریب 

  نکرده کسی منصوب  هیچ   را   فقها   که  حالی   دراند  شده منصوب    امامتوسط    سفیران  که
 است.

  ظاهری   احکام  را   آنها  چیزی که آن  اما  ؛ جاهلیت   حکم  یا   است خد  حکم   یا   ، حکم  .۲
 است. نکرده نازل برایش   دلیلی  خداوند که  است« اسمی»ـ واقع  درـ   نامندمی

  ؛ ندارد  او  برای  سودی  هیچ و نوظهور    جدید  حوادث  حکم  خصوص  در  عبیدان  اشکال  .۳
ـ   حکمندانستن    فرض    بنابر  سفیرزیرا   او  البته  توسط   عبیدان   برای  نتیجه بهترین    این که 
  نتیجه   در   و   ، نکند  مراجعه  امام  به   و   کند   احتیاط   مسئله   آن  در تواند  می  مثال   عنوانبه   ـاست

  ی ظاهر   حکم   و  امام  به  رجوع فقط به    ـاست   کرده   خیال  عبیدان  که   طورآنـ   مسئله   این
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 . نیستمحصور   کنندمی عمل  آن به  عبیدان  فقهای که

   :گویدمی  عبیدان

 در  که  «نبودن  ایبر   تاس  دلیلی  ،دلیل  نبودن»  معروف  ۀقاعد  به  استناد  :پایان»
  سفارت ثبوت    عدمبرای    استداللدر    ،است   آمده  المکارم  مکیال  کتاب  صاحب  کلمات

   .«کندمی  کفایت  ،غیبت کبرا زمان در هخاص

 :  پاسخ  و

  و  است  سفارت  وجود  ،اصل  چراکه  ؛دهدمی  انجام  عبیداناست که    بحث  از  فرار  این
ای  بر   دلیلی   تا   کنند   تالشهستند که باید    هاآن؛ پس این  ندا ه شد  سفارت   حذف   به  قائل   هاآن

   بخواهند.  دلیل دیگران از اینکه  نه  ، بیاورند  گفتۀ خود

 :  گویدمی  عبیدان

اعتنا    توجه  هب  [شیعه  علمایرویۀ معمول اصحاب ما ]  و»   ی امور چنین    مانند  بهو 
 و اعتنا آن به کهنبوده است   یموضوعتنها   هخاص سفارت موضوعو  ،استجریان داشته 

باشند  توجه ارتباط    سم  خاک   فدای  روحم)  امام  به  آنچه  تمام  بلکه؛  کرده    دارد اسبش( 
کسانی که آن    دربارۀرا    هاییکتاب  هاآن  کهآنجا    تا  ؛است   بوده  هاآن  اهتمام  ومورد توجه  

ایشان   دانستندنمی که حالی  در ،نداهکرد لیفأتاند اند و مسائلی را پرسیدهحضرت را دیده
 « کن! دقت پس ؛نداهنبودهم   سفارت منصب   مدعی و است مقدسه ۀناحی صاحب

 :  او پاسخ  و

  دلیلی اگر بگویی خواهیمی  آیا عبیدان؟ ایحاال منظور تو از گفتن این مطلب چیست 
   رسید؟می  ما به وجود داشت قطعًا   سفارت  ایبر 

  و   سفارت  وجود   ،اصل؛ زیرا  ی استمصیبتاین    ،خواهیمی   تو   که  است   چیزی   این   اگر
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ه  رسید  پایان   به  سفارت  کردید   فرض  1سمری   توقیع   بر  اعتماد  با   شما  سپس   .است  سفیران
  از   کندنمی   داللت  سفارت  پایان  هب  توقیعاین    شدروشن    برایتان  اینکه  از  بعدحاال    و  است،

 محمد آل   از  آنچه  تمام  بگویی  که  است  این  تو  قصد  اگر  اما  کنید!می  مطالبه  دلیل  دیگران

  تو  جهلپس    ،است  رسیده  ما  به  اندنوشته  شیعه  علمای  آنچه  تمام  حتی  یا  شده  صادر
   است! تربزرگ   یمصیبت

 :  گویدمی  عبیدان

از    سخن  و» گفته  دو  با  را  باب  این   پایان  به  شیعه  شدگانشناخته  ازَتن    دودر 
 :  انیمرسمی

 در   که  استبوده    غیبتی  ،اول  غیبت  اما  :است  گفته  که  نعمانی  شیخ  کالم  :اول
  ، صورت ظاهری منصوب شده خالیق به  و  اماممیان    نمایندگان  [عنوانبه ]  سفیران  آن
دشوار   هایحکمت و علم هایگیپیچید، و ند بود موجود برجسته و صورت مشخصبهو 
به مردم   آنان  دست  به  شدمی  پرسیدهایشان    از  که  مشکالت  و  معضالت  تمامپاسخ به    و

  غیبت روزگارش به سر آمد و ایامش به پایان رسید.    که بود    کوتاهی  غیبت    این  .رسیدمی
 اراده  متعال  خداوند  که  امری  دلیلبه  هاواسطه   و  سفیرانشخصیت    که  است  غیبتی  ،دوم

 . شدند برداشتهه است کرد  جاری خلق  در که  تدبیری و کرده

  که   است  این  ما  اعتقاد  :ه استگفت  که  (هس سر قد )   قولویهابن  ما  شیخ  کالم  :دوم
  و   کننده؛گمراه  گمراه    فاسد  است  بوده    کافریکرده    ادعا   را  امراین    سمری  از  بعد  هرکس

 زمان  در   هخاص  سفارت یافتن  پایان  در   بلکه  ،نیست   مخفی   هاعبارت  ی ایندو   هر  ظهور
 صراحت دارند.«  غیبت کبرا

 :  او پاسخ  و

  در   کندمی   استشهاد  قولویه ابن   شیخ  و  نعمانی  شیخهای  گفته   به  عبیدان  ،الله  سبحان



. دارد کنند داللت آنچه گمان میخالف توقیع بر این  روشن شد  .1
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 چراکه  ؛ نیست  حجت  نفر  دو  این  گفتار  که  ـداندنمی هم    شاید  وـ   داندمی  خودش  که  حالی
  شیخ   کالم   ازتوان  می  که  چیزی   نهایت عالوه  به ؛  است  کرده  کور   را   او  چشم   و  بصیرت  ،تقلید 

  و  سفیران  ،آن  در  که  است  غیبتی  دوم  غیبت»  :اوستگفتۀ    این  کرد  داللاست  آن  به  نعمانی
  ، کرد  فرض   بتوان  را   آن  ظهور امکان ندارد    که   نیست ی  عبارت  این   و   « شدند  برداشته   هاواسطه

یافتن  پایان   دربارۀ داشتنش  ت صراح  به   ـاست   کرده   فرض  عبیدان  کهبه آن صورتی  ـ   برسد   چه
 1!سفارت

  سفیران  آن  در   که بود    غیبتی   اول  غیبت   اما»  : است  آمده  اوگفتۀ    مقابل   در   عبارت  این  
  منظور تواند  می   بنابراین «.بودند موجودخالیق    و  اماممیان  منصوب    نمایندگان  عنوانبه 
بوده    سفیرانظهور شخص    عدم  ،است   آمده  دوم  عبارت   در   کهشدن«  »برداشته   کلمه   از

پذیرنده   قابل  نبود   دلیلبه   را   خودشان   اگرچهاند  بوده   موجود  ها آن  یعنی  ؛ باشد   آشکار   و 
ـ می   ادعا  نعمانی  شیخ  اگر  حال  هر  به  .اندنکرده ـ  کندمی  ادعا  عبیدان  که  طور  همانکند 

خودش    گفتار   جایگاهی  هر  وخواهیم؛  می   دلیل  او  از  ما  است  هشد  حذف  و  رفته  بین  از  سفارت
 . طلبدمی را 

ای  اشاره   کهـ  تستر نیز هکه البته این فهم قوی توان از این عبارت چنین فهمید ـ می
این قضیه، از نوع قضیۀ    نتیجه   در   و  ، غیبت صغرا   در شده  شناخته   سفیران است به شخص  

  هرکس  که   است این    ما  اعتقاد »  : است  قولویه ابن   کالم   مفهوم  همان   این و  ؛  است  خارجی
  به   او  پس  «.کنندهگمراه  گمراه    فاسداست  بوده    کافریکرده    ادعا  را   امر  سمری  از  بعد

  و کرده است؛    اشارهبه خود دیده،    را   هاآن  ،تاریخ  که  سفارت  تقلبی  مدعیان  ازای  مجموعه 
  ؛ «کندمی   ادعا»  ه استنگفت   واستفاده کرده    «ادعا کرده است»  ماضی    فعل از    دلیل  همین   به

ـ  کنند   می   ها ادعاکه آن  هگونآنـ   نه  ،ه استآورد  ه خارجی  ۀقضی   سبیل  بر  را   خود   کالم  او  یعنی



د. سپس بازگردو  مدتی قطع شودچیزی چه بسا  .شدن آن نیستمعنای معدومبهچیزی شدن عقط .1
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 1. هحقیقی ۀقضی

گرفته    نتیجهتا    است  کافی   گفتار   دو   این  در  احتمالوجود    اً صرفعالوه بر آن است که    این
  محسوب   دلیل   شسخن  کهشود  می  کسی  انسخن   به   استدالل  شامل  عبیدان  کالمشود  
   نباشد!  مطلوب بر  دال  تواند می  کمدست   که استچیزی  به  استدالل و ،شودنمی 

*  *  *  



 ه خارجی  ۀو قضی  هحقیقی  ۀقضی»  :گویدمی   ۱۵۱و    ۱۵۰ص    1ج  هایی در علم اصول  درسدر  باقر صدر  سید محمد  .1
 : و توضیح آن  ؛حقیقیه  ۀقضیشیوۀ  به  نیز  و گاهی    ،خارجیه است  ۀقضیسبیل  حکم شرعی گاهی بر    :احکامبرای  

ها را  آن  : فرمایدمی  کند و مثالً موجود هستند اشاره میدر حال حاضر  که    ییعلما  شخصیتگاهی به    شارع   یموال
عالمی بالفعل موجود حتی اگر  کند،  میحکم  کند و به وجوب اکرام او  گاهی وجود عالم را فرض می و    ؛اکرام کن

و در حالت   ،خارجیه است ۀقضیاز نوع حکم در حالت اول . عالمی را یافتی او را اکرام کنوقتی گوید پس می ؛نباشد
حقیقیه.  ۀقضیاز نوع دوم 





 مهدی  ۀذری بارۀدر  عبیدان بحث 

:  گویدمی  عبیدان

 ایشان  که  باشد  این   بر   فرض  اگر  و  ؟خیر  یا   است  کرده  ازدواج  )عج(منتظر  امام  آیا»
  ندارد؟   فرزندانی  و  نسل  یا  ؟هست  فرزندانی  و  نسل  دارای  ایشان  آیا  است  کرده  ازدواج

 :  داشتدر نظر  رانکته  دو باید سؤال این به  پاسخ براینکنید   فراموش 

 باشد.  تشضیامقت  وعامه  قواعد طبقباید  پاسخ  :اول 

روایاتی در   اگر ؛دهدمی هئارا شیعه روایات که باشدتصویری  با موافقباید  پاسخ :دوم
 کنند.  داللتایشان   برای نسل وجود نفی یا نسل  وجود هبکه   باشند موجوداین زمینه  

   :عامه قواعد  مقتضای 

  الزم   ندن کمی  اقتضا  مذکور  سؤال  به  پاسخ  در  عامه  قواعد  آنچه  بهپرداختن    ازپیش  
  غیبت   حقیقت  بارۀ در   احتمال  دو  ،بزرگان   کلمات  در  یادآور شویم.  را  غیبت  حقیقت  است

   .«است شدهمطرح 

   :به او پاسخ  و

  دربارۀ  و   ؛نیست   احتماالت  وظنیات  بیش از    نامدمی   «قواعد»  عنوانبه   عبیدان  که چیزی  
  این   «است  شدهمطرح    غیبت  حقیقت  بارۀدر   احتمال  دو  ، بزرگان  کلمات  در»:  اوگفتۀ    این
 !است؟ شده  ریزیپایه  یات ظن و ت احتماال  بر  که است ایعقیده  و دین  چه

ادامه    عبیدان  چیزی  در    «عنوانشدن  پنهان »  و   « شخص  شدنپنهان »  را آن  که  از 
  ما  اما  ؛ندارد  یارزش  و  اهمیت  خودخودی  به   که  استسخنی    این  و  ،گویدمی   سخن  نامدمی
و    و   جهل  نهایت  ، خواننده  برای  تادهیم  می  توضیحش  و  کنیم می   ذکر  را   آن نادانی 

   شود.شان روشن توخالی  کاری فریب 

این    درک  برای  و روشنی قرار دارد.وضوح  در نهایت    مهدی  امام  ۀذری   دربارۀ  بحث
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از آنجا که برخی از علما    اما  کار دیگری ندارد؛  ق جز مطالعه و تحقیق در روایاتمحق    ،مسئله
تصویری خیالی    ،اندرا ترسیم کرده  «عنوان  بودنپنهان »  و   «شخص  بودنپنهان »دو مقولۀ  

که  به وجود آمده است    ـاند که تسلیم این تفکر شدهـ برای مقلدین و افرادی امثال عبیدان  
 کنند. می  زیر سایۀ آن حرکت

 :  گویدمی عبیدان 

خود     شخصیتیعنی    اینباشد؛ و    شخص  شدنپنهان  ،غیبت   از  مقصوداینکه    ،اول»
  ی طور به   ؛است  شده   پنهان  نظرها  از  ش(اسب  سم  خاک   فدای  مروح)  مقدسه  ۀناحی  صاحب

  اتاقی   در ایشان    گویا   ؛نیست  مرتبط   کسیهیچ  با  نیز  او  و ارتباط ندارد    او  با   کسی هیچ  که
نیست    شکی   .نیست  متصل   او   به  کسی هیچدر حالی که تقریبًا    ،حبس شده باشد   شدهقفل
 کهموجود هستند  ـ  که اندک نیستندتضادهایی وجود دارد و متونی ـ  ،احتمال این    درکه  

)می  بیان حضرت  آن    حاضر   ]حج[   موسم  در  سال   هر  (فدایش  به  مادرم  و  پدرکنند 
 .« یچنین متون  امثال ورود؛ می  حسین امام جدش قبر نزد عاشورا روز و ،شود می

 :  اوبه  پاسخ  و

  اگر   اما  ؛شودمی   محققشویم تضاد    غیبت   مدت  تمام  طول  در   امام  یاختفا   به  قائل  اگر 
  ها آن  با   که   کسانی   از  عضیب  را نظا   از   امام  شخصیت  شود   گفته   ـروایات   از   بعضیبا توجه به  ـ

  مطرح  عبیدانبا آنچه    اینو    نخواهد داشت؛  وجود  منافاتی   باشد   شده  مخفی  کندمی   مالقات
  امام  جدش   قبر   نزد   عاشورا   روز   و   ،شودمی   حاضر  ]حج[  موسم  در   سال  هر»   ه است کهکرد

  منافاتی پنهان است  غیبت مدت  تمام در  اماماینکه گفته شود  با  حتیو  «رودمی حسین
و در    ـنبینند   را   او  هاچشم  یعنیـ   باشند  مخفی  نظرها   از   امام  که   دارد  وجود  منعی   چه   !ندارد

   ؟ دشو حاضر  (علیه الله صلوات) حسین  جدش  قبر نزد  یا  ]حج[   موسم در عین حال

،  است  شده  روایت  زراره  بن  عبید  از  .دنکنمی  تصریح   مطلب  اینبه    روایات  از  بعضیحتی  
  در   او  پس  .دهندمی  دست  از  را   امامشان  مردم»  :فرمودمی  اباعبدالله  شنیدم   :گفت
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 1.« بینندنمی  را  او ها آن که حالی در  بیند می  را  هاآنو  شودمی حاضر  ]حج[ موسم

آمده    الدین  کمال   کتاب  در  .است  شده  روایت  نیز  خضر  دربارۀ   روایتهمین    انند م  و
  رسول   که   هنگامی»  : فرمود ، است  شده   روایت  الرضاموسی  بن  علی  ابوالحسن  از   :است
برای    را   ها آن  سپس  و  ایستاد   خانه   درب  بر   و   آمد  آنان   نزدشخصی    ،شد روح    قبض   خدا 

پیامبر   را   او  لیو   شنیدندمی  را   او  کالم   بیتاهل  که   حالی  در  ، گفت  تعزیت   فقدان 
در    شمابه    و  ،آمده  شما  نزد   که  است  خضر  این  :فرمود  طالبابی   بن  علی  .دیدندنمی 

 2.«گویدمی تعزیت   پیامبرتانفقدان 

  گویم می   و  ندارم   را   آنان   های پردازی دروغشده، قصد پرداختن به  بنده در مطالب گفته 
از تصورات    عنوان  غیبت   یا   شخص   غیبتاینکه غیبت،   ناشی  آنان    جز اع  هایعقلباشد 

  هایعقل  فساد   کردنآشکاربنده    هدف و    ،هستند ناتوان    غیبت  حقیقت   تصور   از  کهاست  
   بیشتر.  نه  ،هاستآن

 :  گویدمی  عبیدان

میان    درایشان    که  معنا  این  به  ؛باشد  عنوان  شدنمخفی  ،غیبت  ازمنظور    اینکه  ،دوم»
  ها آنمیان    در  و  مردمهمراه  به  امام  پس  .شودنمی  شناخته  شیتشخصو    دارد   حضور  مردم

تواند  می  ایشان  مثالً  ؛شناسندنمی  را  اوها  آن  اما  هاستآن  از  یکی یگوی  و  ، کندمی زندگی
  حجت  امام در واقع    اما  ، ترین سادات هستند باشدبزرگانی که منتسب به شریف  از یکی  
  احتمال   که  نیست  پنهان  و  ... شناسندنمی  عنوان  این  بهایشان را    هاآن  در حالی که  است
  د ن دار   وجودنیز    هایی حکایت   و  هاداستان   و  ،کنندمی  ییدأت  روایات  از  ایمجموعه  را  دوم

 .« انددیده راایشان  کههستند    اشخاصی نام شامل ـشانفتنپذیر   فرضبا  کهـ

 :  اوبه   پاسخ و 



. 126ص  :بابویه قمیتبصره ابنالو  ةماماال .1



 در قطیف غوغایی است   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 234

  در   دندهمی   باد  بر  را   شتوضیحات  اعتبار  که  روایاتی  دربارۀ  عبیدانکنید  می   شما مالحظه
 :  قبیل این  از ی روایات .گویدمی  چه  اینجا

راستی که  »به   : شد   صادر   جعفرابو  از   روایتی   : گفتاست،    شده   روایت   انباری   مروان  از 
برابر دیدگانشان    را   ما  ، باشد  داشته   کراهتبرای ما    را قومی    با  همسایگی  چون  خداوند از 

 1دارد.«برمی

  از   یکی  در  امر  این  صاحب »  :فرموداست،    شده  روایتعلی   بن   محمد   جعفرواب  از 
 2.  ...فرمود  اشاره طویذی  ۀناحی   به دستش با   و «.دارد غیبتی ها دره  این

از  آنکه غیبت   تا  ...»  :فرموداست،    شده  روایت  امیرالمؤمنین  از از فرزندانم،  کننده 
 3«.  ... برابر دیدگان مردم غایب شود

است     ؛ نیست   مردم میان    در   امام   اینکه  بر   د نکنمی  داللت  احادیث   این  تمامروشن 
   کنند. می ادعا  ،عنوانایدۀ اختفای  به  معتقدان چهآن  برخالف

:  گویدمی  عبیدان

با توجه به هر دوی این احتماالتی که دربارۀ غیبت گفته  که است این»مهم برای ما 
   «دارد؟ وجود امام ازدواج اثبات بهالتزام  امکان آیاشدند، 

 :  او پاسخ  و

ت  شپ»باور ندارد    و  ،بیند نمی   دیگری  احتمال  ،احتمال  دو  این  غیر  عبیدانرسد  می   به نظر
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   است. جهل و تحکم ، اً تمامی که تفکر  1!«باشد داشته  وجود روستایی  ،عبادان

 :  گویدمی  عبیدان

وجود    اشکالی  ونیست    یشک  ـشخصیت  بودنپنهان  یعنیـ  اول  احتمال  دربارۀ  اما»
  دلیل   این  به  ماند؛باقی نمی  امام  برای  ازدواج  اثبات  برای هیچ مجالی    اینکه  درندارد  

است    شده  حاصل  ش خاطر به  غیبت  که  هدفی  و  غایت  با  ،امام  برای  ازدواجثبوت    که
  افراد   ۀهم  از  امام  شخص  شدنمخفی  ،غیبت   وقوع  اهداف  از  یکیزیرا    ؛دارد  منافات

بسیار    و  ،ستاایشان    به  دشمنان  دسترسی  ازممانعت   و  ،از وی  حمایت  و  حفاظتدلیل به
باعث    و   داشت  خواهد   منافات   معنا  این   با   زن،   یک   با   امام   ازدواج طبیعی خواهد بود که  

 نفی  ه استشد  غایب   ش خاطر به  که  هدفیدنبال آن،  به  و  ،شود می  ش امر   شدنآشکار
  زن و این    ،خواهد کرد  ازدواج دار  بسیار امانت  زنی  باایشان    شود  ادعا  اینکه  مگر؛  شودمی

کسی  آن را برای هیچ  وتواند سر  امام را حفظ کند  می  چنان دقیق توجیه شده است که
ـ برای امام  نه در معنای دور و نه نزدیکدیدارهای امام با او هیچ خطری ـ  در  وافشا نکند،  

  ی وجود  نتوان  که  باشد   و کمیاب  نادر قدری  فردی بهچنین    شاید و    وجود نداشته باشد؛
 .« تصور شدبرایش م

 :  او پاسخ  و

شدن دائمی شخص  مخفی  دربارۀتصور است که صورتی قابل  در  گویدمی  عبیدان  آنچه
 ند گفته شود. ا تو می گفته شود، و برای هر شخصی

مقولۀ  میان    یلطخ  «...داربسیار امانت   زنی  با   او  شود  ادعا  اینکه  مگر»  : این گفتۀ وی  اما
  دربارۀ  کتمان  و   داریامانت  تصور زیرا    ؛ است  عنوان  بودنپنهان   و  شخصیت   بودن پنهان 

نسبت    ضرورت از    زوجه،  شخص حضرت    عنوان  یا   هویت  نشدنآشکار   مسئلۀ  به تفکر 
 . نه اینکه خودش مخفی بوده باشدگیرد،  می سرچشمه
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و    مغز   پزشک  به   است  الزم  او  بر  پس  ،نکرده  مبحث  خلط  دارد   اصرار  عبیدان  اگر  و 
این حالت   اوزیرا    ؛ کند  مراجعهاعصاب     نیست   مخفی  زوجه   از   زوج   یت شخص   گویدمی   در 

  امین   شهمسر   اگر  و   ـباشد  مخفی  باید ایشان    یتشخص   که  است   این  بر  فرض   اینکه  رغمبه ـ
  فاش  مردم  برای  را  امام یت شخص  بسا  چه  و  آمد خواهد  وجوده ب  حضرت برای   خطری  نباشد 

  را ایشان    دیدن  امکان  ،هاآن  ازآن حضرت    شخص  بودنپنهان   دلیلبه   که  مردمی  ؛کند
 ند!ا ه نداشت

 :  نیست سخیف ای گفته  این  آیا

برایش متصور    ینتواند وجود  که  باشد  و کمیاب  نادرقدری  چنین فردی به  شایدو  »
 « .شد

تو بر چه    و  است؟نشدنی    یا   نادر ـ  دار یعنی بسیار امانت مثل چنین فردی ـ   وجود  چه  برای
  کیش   به  را کافر همه    ، اللهسبحان   عبیدان؟ ای   ،یا هکرد بنا   را   خود   ۀ خردانناب حکم  یاساس
   !پندارد خود

  چنین  وجود  اینکه   دلیلبه   اما  ؛ دارد  وجود   حتماً   یشخص   چنین   که   است  این واقعیت  
  نفی   به   اً دهد او عمدمی  باد هوا   ه ارزشش را بپوچ و بی   های بافی دروغ  و  عبیدانشخصی،  

   .است پرداخته خود  نظرانۀتنگ دنیای بسیار  از  شبودنمعدوم  وی یا 

 :  گویدمی عبیدان و

 حقیقت  کهبگذاریم و این   دوم  احتمال  بررا    فرض  اگر  اما  :عنواناختفای    احتمال»
ُبعد    دو  ازشود  می  الزم   ، شخص  بودنپنهان  نه  عنوان  بودنپنهان  از  است   عبارت   غیبت
 :  بگوییم سخن

   .خیر یا است هلأمتایشان  آیا و ؛زوجیت :اول 

   .نسل و ذریه  ثبوت :دوم

 و  ،استپذیر بودن  امکاننظر    از  بار  یک  خصوص  این  در  سخن  :اولبعد    دربارۀ  اما
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 آن. وقوعنظر   از دیگر بار

  ازدواج ثبوت    در  اشکالی  ،اول  نگاه  دررسد  می  به نظر  :پذیر بودنامکان  دربارۀ  اما
 واست جامعه میان   در ،افرادزیرا ایشان نیر همچون دیگر  ؛وجود نداشته باشد امام ایبر 

  اما باید توجه داشت که روایات بیان ؛  کندمی  زندگیشان  میان  در  هاآن  از  یکیهمچون  
و سال  ؛است  سالگیچهل  سن  در  امامکنند  می پیری  آثار  یعنی  این  بر  که  خوردگی 

  مادرم   و  پدرهای مخصوص زندگی ایشان )وضعیت  که  طور  همان  ،شودایشان ظاهر نمی
و حتی    ،شودب  نیز  همسر  این  ذهن  بهتردیدهایی  وشک  ورود  موجب  بسا  چه  (فدایش  به

 .« شود حاصل تردیدوشکبرایش نسبت به امام 

 :  او پاسخ  و

هیچ    بدون  ،مردم  تمام   از  عنوان  بودنپنهان   معنایبه   «عنوان»  بودنپنهان   مسئله
  کفایت   مسئله  این   بارۀدر   ۀ اوگفت  باشد  مطلب  این  به  قائلنیز    کسی  اگر  و  ؛نیست   ییاستثنا 

ایشان    افراد  بعضی  اینکه  بر   ند نکمی   داللت  روایاتی  که  حالی  در چنین باشد    چگونه   ؛کند نمی
  شیخ   به  امام  ۀ نوشت  در  ش ذکر   کهعتمدی  م  مرد   آن مثل    ؛ شناسند می   امام  عنوانبه   را 

 :  است شده  وارد مفید

  و  ما   امالی  به  ـمتعال  حق  برای  بخشالهام  ولی    ایتوست ـ  سویه ب  ما  نوشتۀ  »... این
 1« .ماعتمد م شخص خط 

،  است   شده  روایت  صادق  امام  از  .دارد  برعهده   را امام    امر  که   موالییآن    همچنین
  از   بعضیآنجا که    تا  شودمی  طوالنی  دو   آن  از   دارد یکی  دو غیبت  امر   این  »صاحب  : فرمود

او    گویند می  شان بعضی  و   شد  کشته   او  گویند می  شانبعضی  و  مرده است   او  گویند می  هاآن
  ا معن  این   به   «.عدۀ اندکی  مگر  ماند نمی  باقی   کسی  اصحابش  از   او  امر  بر   اینکه   تا   رفته است؛ 

  مرده،   گفت  خواهند ای  عده برقرار خواهد شد؛    امام  وجود  دربارۀشر  عمومی    ت حال  که
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  او اصحاب  از آنجا که  تا  ؛است  رفته  گفت خواهند  بعضیو   شده،  کشته  گفت  خواهند بعضی
 کسی و هیچ »  : اندکی؛ و محل شاهد از این روایت   افراد   مگر  ماند نمی  باقی   شامر   بر   کسی

 دارد.«    عهده  بر  را   او  امر  که   موالیی  مگرنه دیگری؛    و  فرزندانش  نیست، نه از  مطلع  از جای او

امام  :گویممی برای  می  پس  باشد همتواند  ناشناخته    اشخاص  بعضی  یاستثنا به   ه 
  افراد   اینمیان    از   یهمسر ایشان    که بر این اساس مانعی وجود نخواهد داشت    و   ؛ معتمد

   باشد. داشته  معتمد 

:  گویدمی  عبیدان

  دقت   دارند  داللت  مطلب  این   به  شودمی  ادعا  که  روایاتی  دراز اینکه    نیست  ایچاره»
د  شو می  باعث  آیا  کهاین  ؛شودمشخص   مدعا  بر  روایات  این  داللت   تمامیت  میزان  تا   ،کنیم 

 خیر.  یا دست برداریم  قواعد  مقتضای  از ما

  برای  را  روایات از تعدادی  ـ الثاقب نجمال ـ خود  کتاب  در طبرسی محدث   ما  شیخ
  ، است   کرده  نقل  ش(اسب  سم  خاک  فدای  من  روح)  امام  برای  ذریه  و  نسل  ثبوت   بر  داللت

  روایات کنند. می  نیز داللت  امام برای ازدواج ثبوت  هب الزامًا  روایاتاین  که نیست  شکی و
 :  به قرار زیر استشده وارد

آمده    شودمی  ختم  عمر  بن  مفضل  به  که  سندی  با   شیخ  غیبت  در  که  روایتی  :اول
  از  دارد یکی دو غیبت امر این صاحب»  :فرمودمی اباعبدالله  شنیدم : گفتاست. وی 

بعضی  تا   شودمی  طوالنی  دو  آن که  است  گویندمی  ها آن  از   آنجا    شان بعضی  و  مرده 
  اصحابش   از   او  امر   بر  اینکه  تا  رفته است؛   گویند می  شانبعضی  و  هشد  کشته  گویند می

  فرزندانش   نیست، نه از  مطلع  از جای او   کسیهیچو    عدۀ اندکی،   مگر  ماندنمی   باقی  کسی
 « دارد. برعهده را او رام  که موالیی  مگر ؛نه دیگری و

  با  جماعتی  کهاین ؛است کرده روایت  غیبت  کتاب  در طایفه شیخ  که  روایتی :دوم
  امام  کهاند  نقل کرده ـ حدیثی  درـ  اصفهانی  ضراب  یوسف   نب  یعقوب  از   متعدد  هایسند 

  و  ائمه باقی و خدا  رسول  بر خداوند  صلواتدفتر،   آن درو  فرستاد   او سویبهدفتری را 
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  ها آن  بر   خواستیوقتی   ه بود کرد  امر به او   و  ،خدا بر او( نوشته شده بود  صلواتایشان )  بر
جایی    در و    است  طوالنی حدیثی    و  ؛بفرست  صلوات  هاآن   بربه این صورت    بفرستی  صلوات

 و   شخاص  و  ،شرعیت   و  ،شیانشیع  و   ،او  نسل  و  ،او  خود   در  ،بارخدایا»:  است  آمده  آن  از
  روشن   چشمش  آن  سبببه  کهعطا کن    را   چیزی  او  به  دنیا  اهل   تمام  و  دشمنش   و  ،عامش

 « شود.

ت و والیان عهدش و امامان  ا و درود فرست بر ولی» :استآمده  چنین آن پایان در و
فرزندانش و    ، از  کن  طوالنی  را  حکومتشان  و  بر  و  بیفزا  نهایت  آنان  عمرهایشان  به  را 

 « .توانایی تو بر هرچیز راستی که به ؛برسانشان اخرویو دینی و دنیوی آرزوهای 

  در   کهاست،    آورده  االسبوع  جمال  خود،  کتاب  در   طاووس   بن  سید  که  روایتی  :سوم
بیت طیب و  اهل  بر  و   تو  بر   خدا  صلوات» :شودمی  خوانده جمعه روز  در  ی مخصوص زیارت

 « طاهر تو. 

  روز   ایندر    ، بیت تواهل  بر  و  تو  بر  خدا  صلوات»  :آمده است  آن  از  دیگری  جای  در  و
 « .جمعه

  هارون )مجموعه دعاها(    «واتالدع  مجموع»  کتاب  از  بحار  صاحبروایتی که    :چهارم
  یکی   ائمه  جمیع  بر  و  خدا  رسول  بر  واتصل  و  سالم  ازاست و    کرده  روایت  تلعکبری  بن

  والیان   بر   سالم»  :فرمایدمی  و  مقدسه  ۀناحی  صاحب  به  رسدمی  تا   شودمی  شروع  یکی
  آرزوهایشان   به  را  هاآن  و  ،فرست  درود  آنان  رببارخدایا،    ش.فرزندان  از  امامان  و  ،شعهد

مقرر    امرت  از  را  آنچه   و  بدار،   گرامی   را   شانپیروزی  و  بیفزا،   هایشاناجل   در  و  ،برسان
  چراکه   ؛دهب  قرار  انصاری  دینت  ایبر   و  یاورانی  آنان  برای  را  ما  و  کن،  تمام  شانبرایفرمودی  

 و   ، تو  دین   بزرگان  و  ، تو  توحید   ارکان  و   ،تو  علم  هایگنجینه  و  ،تو   کلمات  معادن  هاآن
  و   تو  اولیای  آن  ،خلقت   از   گان برگزید   و  ت،بندگان  از  خالصان  آن  ،هستند   تو  امر  والیان

  سالم   و  تحیت  هاآنبه    ما  جانب  از  و  ؛تبرگزیدگان  فرزندان  ۀبرگزید  و  ،تو  اولیای  فرزندان
 «.آنان برخداوند  برکات و رحمت  سالم وبرسان؛  سالمبه ما  هاآن از و ،برسان

 که کرده    نقل  مقدسه  ۀناحی  صاحب  زیارت  از  بعد  طاووس   بن  سید  که  دعایی  :پنجم
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  و او    خاص  و  ،او  رعیت  و   ۀ او،شیع  و  ،او  نسل  و  ،اوبرای خود    خدایا»  :است  آمده  آن  در
 و شود    روشن  چشمش  ،آن  سبببهکه    را   آنچه  کن  عطا  او  به  ،دنیا  اهل   جمیع   و  ،او  عام

 « .گردد شادمان  نفسش

 . خضرا ۀجزیر  داستان :ششم

آمده است  کرده    نقل  «مصباح»  در  کفعمی  شیخ  که  روایتی  :هفتم آن    همسر و در 
 است.  ابولهب دختران از یکی امام

  « هقر ابی  ابن»  از  «رمضان  شهر  عمل»  کتاب  در  طاووس   بن  سید  که  دعایی  :هشتم
  آن   درو    ،شودمی  خوانده  ایام  تمام  در  حجت  امام  وجود  حفظ  برای  که  کندمی  نقل

 « قرار بده. وارث امامان از را نسلش و او و»  :آمده است

و این    است  کرده   روایت  صادق  امام   از  معتبر   سند  با   طائفه  شیخ   که  خبری  :نهم
  وفات   آن  در  که  شبی  در   را  امیرالمؤمنین  به  خدا  رسول  هایوصیت خبر، قسمتی از  

 را  آن  رسیدفرا  او  وفات  چون  پس»  :در یکی از فقرات آن آمده است  و  ،دارد خود    درنمود  
 «. کند تسلیم مقربین اولین پسرش  به

  امام   از  عبدالرحمان  بن  یونس  :است  کرده  ذکر  مصباح  در  کفعمی  کهروایتی    :دهم
دعا    االمرصاحب  برایصورت زیر  به  فرمودمی  امر  ایشان  کهاست    کرده  روایت  رضا

  ، خدایا » :ه استکرد ذکر آن آخر در و انتهای دعا« تا ...  کن دفع تا ولی از خدایا»  :کنید
 « .او از بعد امامان و ش عهد  والیان بر فرست درود

است   کرده  روایت   صادق  امام  از  مشهدی  بن  محمد  مزار  در  که  روایتی  :یازدهم
  مسجد   در  عیالشواهل  همراهبهرا    قائم نزول  گویا»   :فرمود  بصیر واب   بهآن حضرت    که

 « .بینممی سهله

سر قد )   مجلسی  عالمه  که  طوالنی  ی دعای  :دوازدهم از    «صالة»کتاب    در   (هس 
-می حکایت ماندمای قُ  لیفاتأت از قدیم اصل از جمعه  روز صبح اعمال در بحارمجموعۀ 

  : است   حجت  برای  دعاآن،    فقرات  از   و  ؛شودمی  خوانده  صبح   نماز   از  بعد   که   کند 
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  زمینت   در  را  او  اینکه  تا  ،باش  ناصر  و  قائد  و  حافظ  و  ولی    خلقت،  در  ولی    برای  ،خدایا»
  گردان،   مند بهره  طوالنی  مدتبه  آن  در   را   او  و  اویند،   ردار بُ نفرما  کهدر حالی  ،نمایی   ساکن

 « .دهب  قرار وارث  امامان از را شنسل و او و

  خارج این علم ]به وجود ذریه[ را در خود دارد،  که  م  نوشت  آنچه   بیشتراز یاد نبرید که    و
  فدای   روحمایشان )  برای  نسل   و  ذریه  وجود   دربارۀما    سخن روی    چراکه  ؛مدعاست  از

آن حضرت    برای  نسل  وجود  دربارۀما    سخن  و  ست،غیبت کبرا  زمان  در  ش(اسب  سم  خاک 
 مطلق   طوربه  ـولو وجود نسل برای آن حضرت در عصر ظهور( ـفدایش   به  مادرم  و  پدر)

  ما :  گوییممی  شودمشخص    ترروشن  و  ترواضح  صورتبه  مطلب  اینکه  برای  و  نیست،
 : کنیم بندیگروه دسته  دو به است کرده ذکر  نوری محدث که  را روایاتی توانیممی

  از   قبل  و  غیبت کبرا  زمان  در  مهدی  امام  برایرا    نسل  و  فرزند  وجود  کهمتونی    ،اول
 . در خود دارند ظهور زمان تحقق

زمانی    اما  ،د ن گوی می  سخنآن حضرت    برای  ذریه  و  نسل  وجود  از  که  روایاتی  ،دوم
  پدر )   امام  ظهور  از  بعد  یاست  غیبت کبرا  زمان  در  آیا  که این  ؛اندبرای وجودشان ذکر نکرده 

آن   به   این  وآن حضرت؟    توسط   عدل  و  قسط  از  زمین  کردن  پر  و  ( فدایش  به  مادرم  و
  و   ذریه  وجودبرای    یزمان   نتیجه در  ونظر »مجمل« هستند،    این   ازاین متون    که معناست

  همان  ؛کنندنمی مشخصنیز   راعالوه بر اینکه حصول ازدواج  ؛کنندنمی مشخص   نسل
  یا است،    بوده  اش واقعیصورت  به  زوجیت  آیا  که  نیست  این  متضمن   روایات  این   که  طور

پس   ست؛غیبت کبرا زمان در غیبت حقیقت که استبوده  وانعناصل اختفای  با موافق
 .« کن  دقت

   :او پاسخ  و

  تواند می  عبیدان و ستهااین  از  بیشتر بسیار  د نکنمی داللت  ذریه وجودبه  که متونی  .۱
 . کندها اطالع حاصل از آن الله انصار انتشارات به  مراجعه با

غیبت    زمان   در  نسلشدن وجود  ثابت   بامورد ادعا ]فقط[    است  کرده  فرض   عبیدان  .۲
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  مبارک   دعوت  به  مسئله  اینتا آنجا که    . نیست  صحیح  فرض  این  و  ،شودمی  شناخته   کبرا 
وجود   امکانکه  همین یعنی  است؛ کافی  ما  برای آن امکان اثباتفقط  است،  مرتبط یمانی 
البته  ـ   ساکت  روایات  نتیجه    در   است؛   کافی   ، باشد فراهم    غیبت کبرا   عصر   در   امام   براینسلی  
   .دنکنمی را رفع آن بودنبعید امکان  و محقق را  مدعا  ـعبیدان تعبیر  طبق

عبارت است    عبیدان  کالموای  حف  : گویممی   شودروشن    خواننده  برای  مسئله  اینکه   برای
  نسل  از احمدالحسن سید  که است نکته   این اثبات درصدد  یمانی مبارک  دعوت از اینکه  

  دعوت   هدف   . نیست  یمانی  دعوت   هدف   این   اما  !ستغیبت کبرا   عصر   در   مهدی  امام
  همان   و ،  مهدی  امام  ۀفرستاد  و   وصی  ، احمدالحسن  سید  که   است نکته    این   اثبات   یمانی 
 . است موعود  یمانی 

  اثبات   است،   مهدی  امام  ۀفرستاد  و  وصی  او  اینکه  اثبات  برای  :گفته شود   بسا  چه
  استناد به    ، الزامی و ضروری است  باشد  داشته  نسلی  غیبت کبرا   عصر  در  مهدی  امام  کهاین
  کبرا غیبت    زمان   در   که  )احمد(   اوست فرزند    ، یمانی  و  فرستاده  و   وصی  که  ما   ۀ گفت  این  به

   است. موجود

 :  گویممی

  غیر   « یمانی  و  فرستاده   ،وصی»  عناوین   کهداشت    توجه  باید   اما   ،است   صحیح  کالم   این  
بودن«  »فرزند   عنوان  اثبات  از  جدای   عناویناین    اثبات  نتیجه  در   و  است  «فرزند»  عنوان  از

  و ضروری است،    ـ شدهذکر  عناوین   یعنیخود این عناوین ـ   اثبات فقط    بلکه  ؛ استپذیر  امکان
کبرا   عصر   در   ینسل  وجود  شدنثابت   معنایبه این     این وقتی    تا   چراکهنیز هست؛    غیبت 

آن  ثابت  پسر  برای  عناوین  اثبات  نتیجۀ طبیعی  این    شخص یک    برای ها  شود  از  عبارت 
 . استفرزند امام   حتماً  خواهد بود که آن شخص 

  تحقق   عدم   معنای به  این   ، شود  ثابت   غیبت کبرا   زمان  در  نسل  وجود  بودن محال اگر    ،بله  
  عناویناین    که   دلیل   این  به   ؛ خواهد بود  غیبت کبرا   در   شخصی  هر  برای   گانهسه   عناوین   این
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  نسل  وجود  امکان  اثبات فقط    ما  برای   نتیجه   در و    د ندار   ارتباط  مهدی  امام  پسر  با  گانهسه
الزم و    کند   وارد   نقضی  ما   بر   خواهدمی   که  کسی   ،مقابل   در   . کندمی  کفایت   ،غیبت کبرا   در

کبرا   در  نسل  وجود  بودنمحال   است ضروری     هنگام   دلیل  همین   به  . کند  ثابت   را   غیبت 
  یا   هستند   سوادبی   یا جماعت،    این   که   کنیممی   تکرارنیز    اینجا در    و   گفتیم  ضیاء   ۀمناقش
غیبت    زمان  در  نسل  وجود  بودنمحال   اثبات  در  ۀ خودشانوظیف  از  هاآن  چراکه  ؛کارفریب 

  یمانیون   که   اندازندمی  گمان   و  وهم   در  را   دیگران  و  خودشان  و  کنند می  خالی  شانه  کبرا 
صرفًا    ـمعاندین   یعنی ـ   هاآن   برای   و   هستند  غیبت کبرا   زمان  در   نسل   وجود   اثبات   مسئول

   !کندمی  کفایت غیبت کبرا  عصر  در  نسل  وجود به نسبت    تشکیک

  عنواناین    بودنپنهان  و  واقعی  عنوان  دربارۀ  عبیدان  سخن   که   نیست  پنهان   ما   برای   .۳
  نه   و  زوجیت   معنای   در  نه  باشد   که  صورتی   هر   به   ازدواج  چراکه  ؛ ندارد  موضوعیتی  اینجا   در
ـ  خودخودی  به این گفته ـ  که عالوه بر آن است   این . ندارد ثیری أتهیچ   بودن فرزند  معنای در

   . معنایی رسیده استبه درجۀ پوچی و بی  بسا  چه  که است دروغی

 :  گویدمی  عبیدان

نخستین    روایت  این  ،است  شده  نقل  طوسی  شیخ  غیبت  کتاب  از  که  روایتی  اما»
 :  است کرده حکایت (قدس سره)  نوری محدث  کهاست  روایتی

خصوص  به  ،شود  حکم  روایت  ]این[  در  صدور  اصالت   احراز  به  بسا  چه  اول،  امر  اما
زیرا حرف   ؛نشود  منجر ـ جعفی  عمر  بن  مفضل  وجود  دلیلبهـ  آن  سند  در  مناقشه  بهکار    اگر

حدیث زیادی  و  است،    دربارۀهای  شده  گفته    مثل   رجالبزرگ    علمای  واو 
   اند.«بیان کرده را او ضعف غضائریابن

   :پاسخ  و

هستند    زیاد   قدری به  ندنکمی   داللت نسل  و   ذریه  وجود   بر که  روایاتی  گفتیم  این   از   پیش .۱ 
  یا   جاهل   مگر  کندنمی   مناقشه   هاآن  سند  در  کسی  نتیجه  در  و  ،رسند می  تواتر   حد   به  که
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   !باشد واضحات ترین واضح  تکذیب ش کار  که  معاندی

  دید   خواهیم  و  شویم،نمی   وارد  شارزش  بی  رجالی  هایبحث   در  عبیدان  همراه  بنابراین
  کردن  پر   برای   خوردهشکستهایی  تالش   شودمی  صادر   بحث  این  در   او  از   که  چیزهایی  تمام
گفته خواهد    خصوص   این   در   او  جانب  از   کهرا    دروغی  و  تناقض   زودیبه   ولی  است!  وقت
  مردم   برای تا  به این دلیل انجام خواهیم داد  ما فقط  را    کار این   لیو   ؛ کرد  خواهیم   آشکار شد  

  نفسانی  هواهای  طبق  را  رجال  علم ُکند و ناکارآمد  سالح ، مفلس های بینوا  این  کنیم روشن 
 . برندمی به کار  خودشان

  که را    چیزی توان  نمی  و  ، گفته شده  جعفی  عمر  بن   مفضل  دربارۀبسیاری    انسخن   .2
بدانیم  غضائری ابن رجال    دربارۀ ای  بسیار آشفته   سخنان   رجالیونزیرا    ؛ گفته است حتمی 

 دهد. می نامند گواهیمی  مورد ادعایشان که »علم رجال«تناقضات علم   به  ایندارند و 

  اینجا  در  که  ندا هکرد اتی تحقیق « عمر بن   مفضل» ۀمسئلدربارۀ  نمازی شیخ  و خویی  سید 
   : است گفته نمازی   شیخ .کنممی ذکر  را  هاآن سخنان  بعضی

  امام   و  صادق   امام  اصحاب  از  :ابوعبدالله  جعفی   عمر   بن   مفضل  ۱۵۱۳۹»
 و  عبداللهواب  اصحاب  شیوخجمله    از  را  او  ارشاد  کتاب   در  مفیدبوده است.    کاظم

  است،   برشمرده  ـ (اللهرحمهم)  بودند  صالح  فقیهانی  کهآن حضرتـ   ثقات  و  نزدیک  خواص
  نمایندگان   از  را  او  غیبت   کتاب  در   طوسی  شیخ  گفته شد.  کثیر  بن   معاذ  دربارۀ  اوتعبیر    و

  را   روایاتی  و  ،نداهرفت   دنیا  از  ائمه  روش   و  آیین  بر  که  ،است   مردهبرش  ائمه  شدۀستایش
  آوردند می  ش نزد  را  چیزی  که  کسانی  به  اماماینکه    و  ،است   کرده  ذکر  او  جاللت  و  مدح  در

  احمر   بن  هشام  [ خصوص]   در  روایاتاین    از  بعضی.  د نبرسان   مفضل  به  را  آن  کرد می  امر
  . استبوده    سر    صاحب  نیکان  ازو    عدل  او  است  آمده  المقال   ةنخب  در  است.  آمده  نیز

که    مامقانی  ،جمله  از   ؛نداهکرد  اعتماد به این مطلب    خرینأ مت  از  ایعده  و  وحید   محقق
  در   روایتبیست    کهآنجا    تا   ؛هکرد  ادا   را   مطلب  حق  وگفته  وی    دربارۀطوالنی    یان سخن
 روایات  و :استه گفت سپسو  ،هکرد ذکر عیون و کافی و کشی رجال از وا جاللت و مدح
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 در   او  کمال  و  تمام   اهتمام  و  او  جاللت  و  مرد  این  عدالت  بر  که  هااین  از  غیر  دیگری
  تعدادی   سپس  . دبو  مرگ  به  مشرفاو    که   حالی  در   ،د نکن می  داللت  امامش  به  مساعدت

  : ه استگفت  سپسداده و    پاسخ   ها آن  بهبهترین شکل    با  وکرده    ذکر  او  ذم    در  را  روایت
  جلیل و    معتمد و    االعتقادصحیح  ، مرد  این  که  شودمی  این   کردیم  ذکر  آنچه  تمام  ۀخالص
، مورد اطمینان مفید  رشاد اال   کتاب  در  و  :استگفته    عنوان  از  بعد  «لئ وسا»  در  و  ؛است

 مقتضای  که  کرده  روایت  رسا  مدحی  او  برای  یکش    و  ،کرده  ستایش  را  اووی    و  است،
همانند    را  آن  است  شایسته  که  کرده  روایت  یذم    او  برای  و  ،اوستوثاقت    و  وکالت  و  جاللت
  خود   کتاب  در  را  او  شعبه   بن  علی  بن  حسن   . کنیم  حملگفته شد    زراره  دربارۀ  که  روایاتی 

 . است  کرده  پیروی  او  ازنیز    عالمه  و  ،کرده  تضعیف  را  او  نجاشی  و  ؛است  دانسته  ثقه
  را   او  کتاب  و  است،  کرده  ذکر  معتمدین   ۀزمر   در  الفقیه  ]کتاب[  مشیخه  در  را  او  صدوق
 .است کرده روایت مفضل  از سنان بن محمد

  . است بسیار  مفضل  دربارۀ سخن  اما و :است گفته ۵۶۲ص  ۳ج   مستدرک ال در یو 
بزرگان    از  ـمحققین  از  تعدادی  از  پیروی  بهـ  ما  نظر  در  لیو   ؛است  ضعیف  ،مشهور  نزداو  

 :  دنکن می  داللتنکته به این مطلب  چند  و ،است ائمه ثقات و راویان

  عیون   کتاب  از   روایت  سی  ؛دارد  وجودخصوص    این   درکه    بسیاری  روایات  :اول 
  غیبت   کتاب  در  طایفه   شیخ   و  ،مفید  رشاداال   و  ختصاصال ا   و  کشی  رجال  و  کافی   و  صدوق

  نیز   و  ،اند کرده  روایت   صحیح  سندهای  با  مشایخ  را  ها آن  کههستند    بصائر  در   صفار  و
  اند شده   وارد  او  مذمت  در  که  تیاروای  اما  .هستند  هاآن  جزو  اجماع  اصحابو    ؛روایات دیگر

فقط    ؛ندارد  را   معارضهتوانایی   کرده،    هاآن  کشی زیرا  نقل    بودن کم  دلیلبهنیز    ورا 
  از   روایات  این  سستی  و  وهن  دلیلبههمچنین    وهستند،    روایت  سهکه فقط    ،شانتعداد
 خطابیه  غالت  از  او  که  رسدمی  نظر  بهچنین    روایات  این  حصلما از    .مضمون  و  داللتنظر  
  طریق   از  معتبر  روایت  هشت  کهاین  دلیلبه  ؛شودمی  محسوب مردود  ضعیف  و  ،استبوده  

  سپس و    است؛  کردهمذمت    و   لعن  را   هاآن   و  ،شده  صادر  مذهب   این  بطالن  دربارۀ  مفضل
   .است هکرد  ذکر را روایاتاین 

  مفید   شیخ  جمله  از  :وی  جاللت  و  وثاقت  به  ،علما  بزرگان  از  جماعتی  تصریح  :دوم
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  در که   ،کفعمی و مناقبال در آشوبشهر ابن و ،غیبت  کتاب در طایفه شیخ و ،رشاد اال  در
 محقق   واست،    مردهبرش  صادق  امام  باب  را  او  بسطام  پسر  و  ،توابین  از  را  او  جایی

  ثقه   از  جزاو    که  است  کرده  تصریحو    کرده  روایت  او  از  خود  تفسیر  در  قمی  نیز  و  عاملی
 .همچنین دیگران  ؛کندنمی روایت

  وجود   اجماع  اصحاب  از  نفر  پنج  هاآنمیان    در  که  او  ازکردن بزرگان  روایت  :سوم
  حدیث   در  که  کسی  :گفتاست،    شده  نقل  عاملی  الدین صدر  محقق  سید   از  و...    دارند

  و   بلیغ  ایخطابه  ،شود این روایت می  متوجه  کنددقت    صادق  امام  از  مفضلمشهور  
امام  غریب  یالفاظ  و  عجیب  معانی که  عبارات    است  این  با  را    قرار   مخاطبکسی 

  تحمل   برای  گیشایست   و  فهمیتیز  و  بسیار  علماز    که  عظیمشخصیتی    مگر  دهدنمی
  جاللت و    بزرگ  جایگاه  مننظر  از    مرد  اینبرخوردار باشد.    بدیلبیهای  ظرافت  و  بلند  اسرار

 پایان.  مکانت واالیی دارد.

  را   «اهلیلجه  ۀرسال»  و  مفضل  توحیدخواهد  می  که  هنگامی  ،بحار   در  مجلسی  عالمه
حدیث به    دو  این  انتساب  شهرت  دلیلبه  روایات  این  بودنمرسل  :است  گفته  ،کند  نقل

  همچنین   و   ـانددادهبه آن گواهی    دیگران  و   طاووس  بن   سید  وـ  رساندنمی  ضرری مفضل  
 ؛است  ممنوع  تضعیفزیرا این    ،کند نمی  وارد  ایلطمه  مفضل  و  سنان  بن  محمد  ضعف

  متن   اینکه  وجود  با  .شودمی  آشکار نفر    دو  این   جاللت  و علو  منزلت    ، اخبار بسیار  از  بلکه
  و   :است  گفته  الرجال  قاموس   دروی    .ست ا  شانصحت  صدق  بر  شاهدی   ،روایت  دواین  

شناخته    عظمتبا  ومایه  گران  یکتاب   عنوانبه  که است    مفضل  توحید   به  معروف  او  کتاب
 اینکه  بهاست    ملحدی  هر  کردنوادار  ووی    استقامت  ایبر   عملیگواه    ترینقوی  و  ،شده

  بر   طعنه  و  ،است  قمحقَّ   او  مدح   کهاینکه واقعیت این است    خالصه.  بوده است  دموح    او
 1.« پایان . نیست قمحقَّ  او

   : است گفته طوالنی  یتحقیق از  بعد  خویی سید
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  عمر   بن  مفضل  به  خطابیه  و  تفویض   نسبت   شویممی  متوجه  کردیم  ذکر  آنچه  از  و...  »
  کتاب این  دادننسبت اما ،شده صادر غضائریابن از اگرچهنسبت  این .ثابت نشده است

  کالم   ظاهر   دربارۀ  و  نشده است؛  ثابت   ـایمکرده  اشارهمرتبه    چند  که  طور   همانـ  او  به
بود،    ابتدا  مفضل   اگرچه اینکه  ـ  کشی حق  مسلک    بعد  امابر صراط    ـ درآمد  خطابیهبه 

 و »:  کرده، آنجا که گفته است تأکید نکته  این نجاشی بر  وشاهدی برای آن وجود ندارد، 
توسط  نشدنش  هپذیرفت زیرا از این گفته عدم رضایت و    « .بود  خطابیه  اواست    شده  گفته

 اند. این گفته، سخنی بوده است که دیگران گفته کهشود، و اینمی نجاشی احساس 

  سندشان   که  هاییآن  به   ،اند شدهوارد    او  نکوهشدر مذمت و    که   روایاتی   دربارۀ  اما 
ولی    ،است   کاملاین روایات    از  روایت  سهسند    اگرچه  ،بله   ؛شودنمی  اعتنا  است  ضعیف

 یکدیگر   که  یبسیار   روایات  برابر  در  روایت  سه  اینزیرا    ؛شود  واگذار  شاهل  به  آن  علمباید  
  معصومین   از ها  ؛ روایاتی که ادعای علم به صدور آندارند تاب مقاومت ن  کنند می  تقویت  را
پس    السند هستند. کلی بعید نیست و با وجود اینکه بعضی از این روایات، صحیح  طوربه

  بن  محمد  و  زراره  مذمت روایات  دربارۀ  کهتعبیر کنیم   روشیهمان    طبق  را  روایات  این  باید
اینکه    تعبیر کردیم؛  هاآن امثال    و  معاویه  بن  یزید   و  مسلم اختالف در  و در نظر داشتن 

  تأکید اند، بر این نکته شده روایت صادق امام از که استبوده  روایاتی درفقط  ،روایات 
 و   هستند،  کنندهمدح  ،شده  روایت  رضا  امام  و  کاظم   امام  از  آنچه  تمام  اما  .کندمی

است قطعًا بنا به علتی    شده  صادر  صادق  امام  از  که   ه و مذمتیطعن  کندمی  این روشن
 است.  بوده

  کتاب   به  را  او  تنها  صادق  امام  که  کندمی  کفایتهمین    مفضلو بزرگی    جاللت  در
  نجاشی   که  است  کتابی  هماناین    و  ،است مخصوص گردانده    مفضل  توحید  بهمعروف  

  خواص   از   مفضل  اینکه  بردارد    ی آشکار ه است. این نکته داللت  نامید»فکر«    کتاب   را  آن
  کنم  اضافه   باید آنچه گفته شد    بر   عالوه  ؛است  بودهآن حضرت    عنایت   مورد  و  اصحاب 

اینکه    اما  است.  ه دانستشده  مدح  سفیران  از   را  او  و  ،کرده  توثیق  را   او  صراحتبه  مفید  شیخ
 توجه   آن  به  واست    مضطرب  او  روایت  این  است،  «المذهب  فاسد»  او  که  هکرد  ذکر  نجاشی

شده    تصنیفاتی  او  برای  و  ...  شودنمی جزئیاتی    شود،نمی  اعتماد  هاآن  به  کهگفته  و 
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  دربارۀ   مفید  شیخ  ازآنچه    با  است،  المذهبفاسد  که  اواما این گفتۀ    :شان وجود دارددربارۀ
و   شد  تقدیم  نزدیکش    و  عبداللهواب  خواص   از   و  صالح  یفقها  از  را  اواو  اصحاب 

 ؛ ترجیح دهیم  نجاشی  کالم  بر  را  مفید  شیخ  کالم باید    ما  و  ؛است  تعارض   در   است  شمردهبر 
شان  دربارۀ  اجمالیتبادر    ادعای  که  شدهگفته روایات توسطیید شدن نظر وی  أبا توجه به ت

 . نیست بعید

  وثاقت   عدم  باشد  صحیح  اگرگفته   این  ،است«  تالروای ضطربماو  »  :او  ۀگفتاین   اما 
گفته شد.   بصری  محمد  بن معلی   حالشرح در  او کالم که  طور همان  ؛کندنمی آشکار را

  این  ،« شودنمی اعتماد هاآن ه ب که شده است  ذکر تصنیفاتی او  برای و » :اوۀ گفتاین   اما
در   ؛است تالروایمضطربو  المذهب فاسدمبتنی بر این بوده که وی گفته است او  مکال

رسد  می  به نظر  کالم  ظاهراز    اینکه  حالی که شما وضعیت را در این خصوص دانستی؛
فقط مطلبی است    این  و  ؟خیر  یا  استبوده    مفضلمتعلق به    تصنیفات   این   نیست  معلوم

  : نتیجه   .است  ضعیف  او  هایکتاب اند  اند؛ و این راه کسانی است که گفتهگفتهای  که عده
 1.«عالمال والله ؛استو ثقه  جلیل ،عمر  بن مفضل

  و نشده است،  ثابت ،صاحبش به  غضائریابن  کتابانتساب  که استآن  بر عالوه این 
تقدیم    الذریعه  کتاب  صاحب آنچه    .دیدیم  را  2خویی   سید  کالم  ترپیش اندکی   است  گفته 
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خویی    .2 بسیاری  سید  ابن  درسخنان  کتاب  است؛  غضائری  خصوص  جملهگفته  کتاب  »  :از  اما  به منتسب  و 
  است.   ذکر نکردهها  ای نکرده و طرق آن را به کتابو عالمه در اجازات خود به آن اشاره  نشده،ثابت    ،غضائریابن

وجود با    است،  ای نکردههنجاشی به آن اشارزیرا    ؛شیخ مشکوک است  نیزوجود این کتاب در زمان نجاشی و  حتی  
هایی را که  حتی او کتاب   .نداه که علمای شیعه نوشته بود  ه استهایی بوددرصدد بیان کتاب (  قدس سره)اینکه او  
در کتاب دیگری دیده باشد را نیز نقل یا ش شنیده باشد اهدربار دیگری از  اینکه فقطو  کند،ذکر می ه استندیده بود

در حالی که   ؛کندیا پسر او احمد را ذکر نمی  ـحسین بن عبیداللهـخود    کتاب شیخ  است که  پس چگونه    کرده است؛
تاب الرجال را ذکر  در آن ک   لیو   ،کندهای او اشاره می حسین بن عبیدالله و ذکر کتاب حال  شرح به    (قدس سره)او  

 .که او کتاب الرجال دارد است نگفته لیو  ،حکایت کردهجاهایی از احمد بن حسین در طور که وی   همان  !کندنمی
ها مصنفات و در دیگری گوید احمد بن حسین دو کتاب دارد که در یکی از آنمی  خود  فهرست  ۀشیخ در مقدم  ،بله



  ...................................................................... 249مهدی   ذریۀ دربارۀ عبیدان بحث

   : شودمی حضور

  بعد   ه(یافت  را  آن  س و طاو ابن  که)  ضعفاء  با کت  برای  نیست  معلوماینکه    خالصه  و  ...»
  از   (۱۰۲۱  متوفی)  تستری  عبدالله  موال  اینکه  تا  ه است؛افتاد  اتفاقی  چه  وس و طاابن  از

  را   آن  غیر  و  غضائریواب  به  منسوب  مالقات  از  ایپاره  ،االشکال  حل  کتاب  از  اینسخه
است،کرد  ذکر   خود   کتاب   ۀ مقدم  در  را  آن  و  استخراج،   جداگانه  صورتبه   قهپایی   و  ه 

  و   هکرد  وارد  «الرجالمجمع»  خود  کتابحال  شرح  پیوست  در  را  آن  عبدالله  موال  شاگرد
  ج  در .دقیقًا همان مقدمه را آورده است که در کتاب موجود نزد ما به خط او موجود است

  و  طایفه  شیوخ  از  کهـ  مشهور  غضائری  ابن  به  ضعفاء  کتاب   اینگفتیم انتساب    ۹۰  ص  ۴
 که او بزرگوارتر از آن است    و  ،اوست   حق  در   ی بزرگ   ستم ظلم و    ـاست  نجاشی  مشایخ   از

  باتقوا  مشاهیر این ازکدام هیچتا آنجا که  ؛باشد اعتنابی  ،دین بزرگان حرمت هتک دربارۀ
  از   ،کتاب   این  لفؤ مرسد  می  پس به نظر   ! نمانداو در امان    جرح تیغ    از صالح    و  عفاف  و

  ؛ بپردازد   آنانبه هر شکلی خواسته به بدگویی    و  حیله  هر  با  و  ،بوده  شیعه  بزرگ  دشمنان



که بعضی از وارثان او آن  ها نقل کرده است  از آنبعضی  از  البته او  و    ،کندمیها را مدح  و آنذکر کرده است  اصول را  
 .است برداری نکردهها نسخهکسی از آناند و هیچکردهنابود را کتاب دو 

یقین  قطعای  عدهبلکه    ؛نیستشده  غضائری ثابتکتاب منسوب به ابن  :بحث  ۀنتیج  و  است،  دارند که جعلی    به 
   ند.اه غضائری نسبت دادو به ابنه را جعل کردبعضی از مخالفین آن 

خیبری حال  شرحنجاشی در    :کندکید میأ غضائری تاین کتاب به ابنانتساب  عدم صحت  بر  که  جمله شواهدی  از  
 او  است که   آمده  اوست  به  منسوب  که  کتابی   در  اما  ؛داشته است  اعتقادات ضعیفی  کرده که او  نقل  غضائریاز ابن

در آن موجود بود نیز را  نجاشی آنچه  قطعًا  کتاب صحیح بود    این  اگر  و  بوده است؛   المذهبو غالی  الحدیثضعیف 
 ةصالح بن عقبحال  شرحطور که در    همان  .استیدکننده  أیشواهد تبلکه اختالف در نقل از این کتاب از    ؛کردذکر می

  لیشود و ای یافت میشخصی در نسخهحال شرح یارددر مو حتی   .شودیید میأ عدم ثبوت آن تدیگران بن قیس و 
 .شواهد و مؤیدات دیگرو  ؛شوددیگر یافت نمی ۀدر نسخ 

 «خالصهکتاب »الاگرچه در    ؛است  خودخودی  بهعدم ثبوت این کتاب    واست،  مقتضی    یقصور این    :الخطابفصل 
شهید ثانی و  گفته شد  تر  پیش   به آن راضی بوده است.و  داشته  اعتماد  شود او به این کتاب  دانسته میاز عالمه  

  ؛ نداه و آن را به حسین بن عبیدالله غضائری نسبت داده  ذکر کرد   خود  آغاحسین خوانساری این کتاب را در اجازات
. ۹۶و  ۹۵ص   ۱ج  :الحدیثمعجم رجال « .پس دقت کنید .این خالف واقع استدانستی اما شما 
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تا به   ،هکرد  درج را  غضائریابنهای  گفته از  بعضی   ،آن  در  وه  کرد  لیفأت  را  کتاب  اینپس  
  بن   سید  اعلم.  الله  ونظر او بوده است بپذیرند؛  دقبایحی را که م این ترتیب همگان وقایع و  

  این  به  ؛است  کرده  اشارهبه آن    ـتعدیل  و   جرح  در   کلی  ۀقاعد  سیسأت  هنگام ـ  س وطاو 
  نداشته   معارضی  اگر  و  شود،می  ساقط  معارضه  سبببه  باشد  معارض  اگر  جرح  که  صورت
از    اطمینان  که  معارض  غیر  مدح   خالفبر   است،   مرجوح  آن  از    اطمینان  و  آرامش  باشد، 

  این   اینکه  دلیلبه و  کردیم، بیان  «۳۱  س ۲۸۸  ص   ۴ ج » در  را   اینما   و  ...  است  راجح  آن  
 ضعفا   کتاب   تضعیفات  به  اعتنا   عدم   بر  اصحاب   ۀسیر   ،است   شده  ثابت  ها ذهن  در  قاعده
  مجهول   شمؤلف  اینکه  از  گذشته  ؛آن  مؤلف  بودنمشخص  فرض با    هم  آن  ،شد  جاری
 1.« شود اطمینان آن جرح به چگونه پس ؛است

 :  گویدمی  عبیدان

مدعا   شدهاستفاده  استدالل» جای  »  :است   امام  کالماین    بر  مبنی  ،برای  از 
  نسل  وجودظاهرًا    ،شده گفته  تعبیر  زیرا این    «.اطالع ندارد   فرزندانش  از  کسی  هیچحضرت  

 . کندمی  اثبات غیبت کبرا زمان در امام برایو ذریه را 

حالی    در   ؛و ترکیبی است  چنین عبارت   ا ب  کتاب   ۀنسخ  وجود  بر  متوقف  استدالل  این
  کرده   نقل  امامهمان    از  و  سندهمین    با   را  روایت  این  نعمانی  شیخ   بینیممی  که

  بن   مفضل   از  را  روایت  ایناو    .باشد بوده    شاهد   محلعبارت    متضمن  اینکه  بدون  ،است
  . دارد  یبتامر دو غ  ینصاحب ا»:  ه استفرمود  که  کرده  روایت  عبداللهااب  از  جعفی   عمر
طوالن  یکی دو  آن  بعض  شودمی  یاز  که  آنجا  آن  یتا  و   گویندمی  هااز  است  مرده  او 
بعض  گویندمی  شانیبعض و  شد  کشته  است؛    گویند می  شانیاو  رفته    از   اینکه  تااو 

بر  اصحابش او  کسیو هیچ  عدۀ کمی،  مگر  ماندنمی   باقی  او  امر  کسی    مطلع   از جای 
 « او را بر عهده دارد. که امر ییموال آن مگر  ؛نه دیگری و فرزندانش نیست، نه از

 ایبر   آن  از  که  روایتی  بهبسیار نزدیک    مضمونبا    روایتی  طایفه  شیخهمچنین  
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  : گفتاست،    کرده  روایت   عمر   بن  مفضل  از وی    روایت کرده است.  شده  آورده  شاهد   امدع
ا» :  فرمودمی  اباعبدالله  شنیدم غ  ینصاحب  دو  دو   یکی  که دارد    یبتامر  آن  از 

  تا   ؛کشته شد  گویندمی  یبعضو    ؛ردمُ   شودمی  گفتهتا آنجا که  ی است؛  ر تر از دیگطوالنی
  از جای او   کسیو هیچ  عدۀ کمی،  مگر  ماندنمی   باقی  او   امر  کسی بر  اصحابش  از  اینکه
   «که امر او را بر عهده دارد. ییموال  آن مگر نه دیگری؛ و فرزندانش  نیست، نه از  مطلع

  به روایت کرده یکی باشد؛ زیرا واقعًا    آنچه روایت کرده با آنچه شیخ  نیست  بعید  و
یک    و  مضمون  در   رامتفاوت    روایت  دو  صادق  امام  از  مفضل  که  است  انتظار  از  دور
  تعدد   این   مرجع  که آید  می  به وجود  تصورالفاظ، این    در  تغییر   و  تعدد  از  . نقل کرده باشد  معنا

  روایت   ،مفضل   کهشود  می  زیرا این اطمینان حاصل  ؛ندسته  مفضل   از  بعد   ان راوی  ،تغییر   و
  معنا   به  نقلاز آنجا که    و  ،اندکرده  نقل  او  از  را  آن  نایو ار سپس    وکرده باشد،   نقل  را  مذکور

  تغییر تا حدودی دچار    اندکرده  حکایترا    امام  گفتار   کهالفاظی    در   است پس   بوده
  تعدد پس    هستند  روایت   یک   روایت  دو این    شود می  ثابت   که  آنجا   از  نتیجه  در   ؛اندشده

 کن!  دقتپس  ؛شودنمی محسوب 

 وارائه کردیم    طایفه  شیخ  روایت  دوبودن  هایی که برای یکیروشنگری  طبق  بنابراین
  « الولد»  تعبیر  که  روایتی  اینکه  دلیلبه  و  ،دارد  ترجیح  دیگری  بر  نقل  دواین    از  یکی  اینکه

  ، است   آمده  نعمانی  شیختعبیر    در  که  است  روایتیبا    موافقدر خود ندارد    را)فرزندانش(  
 .« کن  تدبر پس ؛شود داده ترجیح دیگر روایت بر  روایت این شودمی ها باعث این

   :او پاسخ  و

دالیل    و  بشمارد؛  بعید  کندمی   ذکر  را )فرزندان(    «الولد»  کهرا    روایتیکند  می  سعی  عبیدان
 : او

 آمده   «موالی  از»  عبارت  «فرزندانش  از»  جایبه   ،کرده  نقل  نعمانی  که  روایتی  در  .فال
 .است

  عبارت   این   آن   در کرده است و    روایت   دیگری   صورت   به  را   روایت   این   طایفه   شیخ   خود   .ب
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او  کسیهیچ و  »  :استآمده   از   مطلع  از جای  آن    مگر  نه دیگری؛   و  فرزندانش  نیست، نه 
  نتیجه   در  و  ،نکرده  ذکر  را   «فرزند»  روایت شکل از    این  و  « دارد  برعهده  را   او  امر  که  موالیی

   است. کرده  روایت نعمانی   آنچه با موافقت دلیلبه  است،  ارجح  روایت این

 :  گویممی

  که گفتم    ضیاءبخش پرداختن به    در  قبالً   ،کرده  روایت  نعمانی  شیخ روایتی که    دربارۀ
  از »  عبارت  آن  در  و  کرده  نقل  نعمانی  غیبت  از  بحار   در   را   روایت  این  مجلسی  عالمه

 :  صورت زیر استبه   کرده نقل مجلسی  که  روایتی  وجود دارد. «فرزندانش

مالحظاتی    از  و...»   و   شیخ  که  است   روایتی  کندمی  ییدأ ت  را  احتمال  این  کهجمله 
استگفت   که  ند،اهکرد  روایت  عمر  بن  مفضل  از  غیبت  کتاب  دو  در  نعمانی   شنیدم   :ه 

از آن دو    یکی  که دارد    غیبت  دو  امر  این  صاحبراستی  به»  :فرمودمی  اباعبدالله
  کشته   گویندمی  شانبعضی  و  مرد،  گویندمی  هاآن  از  بعضی  اینکه  تا  شودمی   طوالنی

  ماند نمی   باقی  او  امر  کسی بر  اصحابش   از   اینکه  تا  ؛ رفت  گویند می  شانبعضی  و  شد، 
  مگر  ؛ دیگرینه    و  فرزندانش  از  ، نهنیست   مطلع  از جای او  کسیو هیچ  عدۀ کمی،  مگر

 1«.[ دارد عهده بر ] را  امر او که کسی

دست    این  و نسخه  یعنی  یک  بوده    نعمانی   غیبت   ازکم    از»  عبارت   آن  در   کهموجود 
 است.  داشته  وجود  «فرزندانش

  روایات   با   که   صورتیبه   مفید   شیخ   از  را روایت    این  نجفی  بهاءالدین   سید   گفتم   همچنین 
 گفته  او  کرده است.  روایت  شده،   ذکر  «فرزند»  عبارت  آن  در  که  بوده  موافق  طوسی  شیخ
 :  است

 مفید  محمد  عبداللهواب   سعید  شیخ  ازجمله مطالب صحیح نزد بنده، روایت او    از»
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استگفت   اوو    کرده  نقل  عمر  بن  مفضل  از  مرفوعه  صورتبه  که  است   شنیدم :  ه 
از آن دو    یکی   دارد که   غیبت  دو  امر   این   راستی صاحبهب»  :فرمودمی  اباعبدالله
  تا   ؛ رفت  گویندمی  شانبعضی  و  ردمُ   گویند می  شانبعضی  اینکه  تا   شودمی   طوالنی

از    کسیو هیچ   عدۀ کمی،   مگر   ماندنمی  باقی  او  امر  کسی بر   اصحابش   از   اینکه
او از   مطلع   جای  نه    را   او  امر  که   آن موالیی  مگر   نه دیگری؛   و  فرزندانش  نیست، 
 1.« دارد برعهده 

   :استه کرد روایت 2خود  غیبت  کتاب  در  طوسی شیخ  که بعدی روایت اما

 عبدالله  گفتاست،    کرده  روایت  مفضل  از  ،مستنیر   بن  ابراهیم  و  :گفت  ۶۰»

  تر طوالنی ]از دیگری[    یکی  دارد که  غیبت  دو  امر  این  راستی صاحببه»  :فرمود
  تا  گویند کشته شد؛ می  شانو بعضی   مرد،   گویند می   شانبعضی  اینکه   تا   شود،می

از    کسیو هیچ   عدۀ کمی،   مگر   ماندنمی  باقی  او  امر  کسی بر   اصحابش   از   اینکه
او از   مطلع   جای  نه    را   او  امر  که   آن موالیی  مگر   نه دیگری؛   و  فرزندانش  نیست، 
 3.« دارد برعهده 

  شدهنقل  روایات جمله  از که  کندمی  نقل  مبنا  این  بر  طوسی شیخ  را   روایت این  :گویممی
  شیخ زیرا    کنند؛ می   استدالل  است  قائم   کاظم   امام  اینکه  بر   آن  با   و است،    واقفیه توسط  



.  155و  154ص  :منتخب االنوار المضیئه، سید بهاء الدین نجفی .1
از عبدالله    ،از فضل بن شاذان  ،از علی بن محمد  ،احمد بن ادریس  ۱۲۰»   :شده استاعتماد  به آن  شیخ که  روایت    .2

جبله مستنیر  ،بن  بن  عبدالله  کرده    ،از  روایت  عمر  بن  مفضل  ابوعبدالله  :گفتاست،  از    :فرمودمی  شنیدم 
شان بعضی  مرد،  گویندمی  شانبعضی  اینکه  تا  شودمی   طوالنی  یکی  دارد که  غیبت  دو  امر  این  راستی صاحببه»

  افراد  مگر  ماندنمی  باقی  اصحابش  از  کسی  او  امر  آنجا که بر  تا  رفت؛  گویندمی  شانبعضی  گویند کشته شد، ومی
  « دارد. برعهده را  او  امر که آن موالیی مگر؛  آنان غیر نه  و  فرزندانش از  نیست نه مطلع کسی هیچ و از جای او کمی؛

.  ۱۶۲و  ۱۶۱ ص  :غیبت شیخ طوسی
. 61ص  :شیخ طوسی، غیبت .3
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 :  است گفته چنین غیبت  در

 ؛کنیدمی  ادعا  را  او  مرگ  به  علم  و  ،تکیه  روایات  این   هب  چگونه  :شود  گفته  اگر  و  ...  »
  او اینکه    و  کنندمی  نقل  را  بسیاری  روایاتاست  نمرده    اوبرای اینکه    واقفیه  که  حالی  در

  موجود   شما  اصحابهای  کتاب  و  هاآن  یهاکتاب  در  که  است  شدهاشاره  قائم    همان
  ادعا   را  اومرگ    به  علم  چگونهوجود    این  با  و  کنید؟می  جمع  باهم  را  دو  این  چگونه  و  ؟است

 اینکه  نه  کردیم، ذکر  تبرع  و  استظهار  جهت  در  فقطما   را  روایات  این  :گوییممی کنید؟می
  شده  حاصل او مرگ به علم چراکه ؛کنیم احتجاج روایات این بهعلم به مرگ او  دربارۀ ما

  مرگ   در   کنندهشک  و ،  پدرانش  مرگ  به  علم درست مثل    ،نیست   آن  در  شکی  ]و[  است
  از  ما .داریم  او مرگ  به علم ما که  است  هرکسی مرگ   و هاآن مرگ   در کنندهشک مثل او

چیزهایی    دربارۀ  که  طور  همان  ؛یماهگرفت  کمک  علم  این  بر  تأکید  برایاخبار فقط    این  نقل
روایات بسیاری را    دانیممی  دیگر شواهد  و  اجماع  و  قرآن  ظاهر  و  شرع  و  عقل  ۀواسطبه

  روایت   واقفیه  آنچهاما    .کنیممی  ذکر  تأکید  برایکه    هستند  اخباریها  این  و  ،کنیممی  ذکر
  نیست   ممکن  و  ،کندنمی  حمایت  را  هاآن  حجتی  کههستند    واحد  خبرهایهمه    ،کنند می

 طعنه اشکال و  روایات این  راویان به وجود این با .نمود هاآن صحت به علم ادعایبتوان 
 این  ،عالوه بر آن  و  ؛شودنمی  حاصل  اطمینان  هاآن  روایات  و  گفتار  به  کهاین  ،است  وارد

  دربارۀ نظرات    و ،ذکر   نداهکرد  روایتها  آن  که  را  آنچه از  تعدادی  ما  شوند.می  تأویل  روایات
  علوی   احمد  بن  علی  ابومحمد  که  است  روایتی  ،روایات  دستهاین    از  .کنیممی  بیان  را  هاآن

 1.« است کرده ذکر «الواقفة نصرة فی» خود کتاب  در موسوی

  محل  روایت   و  ، ۶۴شمارۀ    تا   ۲۵شمارۀ    از   آوردمی   پشت سر هم  را   روایات   این   سپس
 است.  ۶۰ ۀشمار  روایت ، بحث

  جاهلی   یا   ،اندازدمی  وهم   به  را   خواننده  وکند  می   کاریفریب   اً عمد  یا  عبیدان  نتیجه  در
به  که    ندارد  امکان  که   شودمی  این   نتیجه   باشد  که   هرکدام  .کند می  حرکت   شتاباست 
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  چگونه   و   ؛ دارد  رضایت   کنندمی   روایت  واقفیه  آنچه   به   طوسی  شیخ   کند بتواند ادعا    عبیدان 
 :  چنین توصیفی دربارۀ روایاتشان داشته است او که حالی در   ،باشد  چنین 

  ممکن   و  ،کندنمی  حمایت  را  ها آن  حجتی  کههستند    واحد   خبرهای»همۀ این روایات  
اشکال    روایاتاین    راویان  به  وجود  این  با  .نمود  هاآن  صحت  به  علم  ادعایبتوان    نیست

 .«شودنمی حاصل اطمینان  هاآن روایات و گفتار به کهاین ،است وارد طعنهو 

 :  گویدمی  عبیدان

 به برداری  و نسخه  ارینوشتنظر    از  «ولد»  لفظ  و  «ولی»  لفظ  بودننزدیک  ،عالوههب»
سوی   از  خطا و تصحیف  نتیجه  در  و  ،شویم ملتزم کردیم ذکر  آنچه  به  تا  کندمی  کمک  ما

  را   بناتوانیم  می  پس ما   .کن  مالحظهپس    شود؛می  متبادر  ذهن  بهشدت  به  نویساننسخه
  غیبت کبرا   زمان  در   ذریه   و  نسل   اثبات   در   نوری  محدث  که  روایتی   که   بگذاریم   این   بر

  و  ؛است  شدهعارض    آن  بهتصحیح قیاسی    کهاست    روایاتی  جمله  از  ،کرده  استناد  آنبه  
  روایت   این  او  کتاب  از   که   کسانی  و  طایفه  شیخ  از  بعد  روایت  این  کنندگاننقلیعنی    این

پرهیز    و  احتیاط  شدت  متضمن  که  روایاتی  به  توجه  باـ  چنانچه خواهد آمداند ـرا نقل کرده
  تواند میکار    این  که  طور  همان  ؛اندکرده  آن  تصحیح  به  مبادرت  هستند  غیبت  زمان  در

منظور    کهبرای این  ، باشد  احتمالبر مبنای این    ناسخانسوی    از  اجتهادهای  شکل  از   یکی
.« کن  تدبرپس  ؛استبوده  «ولد»  همان  «ولی»  کلمه از

   :او پاسخ  و

  لفظ   چه  برای   پس   ،است  «ولد»  لفظ به    نزدیک  بسیار  «ولی»  لفظ تا وقتی که بگوییم  
 همانـ   اینکه  از  بعدخصوص  به   ؟باشدنشده    جاری  «ولی»  به  تصحیف  و  نباشد  «ولد»درست  

 کهداشته است    وجود  نعمانی  غیبت  از  نسخه  یککم  دست    بردیم  پیـ  تر گفتیم که پیش   طور
 .است آمده «ولده من» عبارت  آن در

ای که تو مطرح کردی هدایت  را در جهت عکس قضیه   هاآن  ناسخان   اجتهاد   چرا   و 
  احتماالت   برچنین  این   را   دینتان   آیا   ؟ نیاورده باشند  «ولد»  جایبه را    «ولی»نکرده باشد؟ و  
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   کنید؟ می  بنا ارزشبی

 :  گویدمی  عبیدان

  ؛ نیست   خالصی  راهپذیرفته نشود باز هم    گفتیم  کهمطالبی    ازکدام  هیچ  اگرعالوه  به»
  یا  نتیجه در وبه وجود آمده است  تعارض روایتاز یک  نسخه دومیان   زیرا در این صورت

قدس  )  نعمانی  شیخ  غیبت  کتاب  کردنمقدم  یا  طایفه  شیخ  غیبت   کتاب   کردنمقدم  با
است    .رویممی  پیش  نسخه  دو  از  یکی  ترجیح  سمتبه  (سره بوده  در    کهمرسوم چنین 

  ؛ شودنمیدانسته    مقدم  طایفه  شیخهای  کتاب  ، ها نسخهمیان    صورت وقوع تعارض
اینکه    دلیلبه  نه   شیخ   ـنزاعی  هیچبی  ـ  او  چراکه  ،نقصی وجود داشته باشد   او  در دلیل 

است و   هداشتمشغولیت    بسیاری  علومدر    او  کهبلکه فقط به این دلیل    ؛استبوده    طایفه
بیشتر   شده  باعث  مرحلۀ    که  باشند  هایینویسپیش  او   هایکتاب این  و    نویسپاک به 

ها  این کتاب  در  اجتهاد   و  تصحیف  وقوعو این وضعیت، باعث    شدن نرسیده باشند، نهایی
 ؛شودمی  ترجیح داده  نعمانی  شیخ  غیبت  کتاب  یجایگاهچنین    در  بنابراین  شده است.

 .« کن دقتپس 

 :  به او پاسخ  و

  ، شده   گفته  طوسی  شیخهای  از کتاب   بعضی  دربارۀ  که. اشتباهاتی  است  کاریفریب   این 
اختصاص داشته    «التهذیب»  کتاب   به  1خاص   طوربه   ونبوده است،    او  هایکتاب  تمام  دربارۀ
  نعمانی   غیبت   کتاب  ازدقیقًا    طوسی  غیبتشود  عالوه بر آن است که گفته نمی   این  است.

   کند.   مراجعه  اندگفتهاین دو کتاب    در  محقق  دو  آنچه  به  تواندمی  خواننده  وکرده است؛    نقل

   :گویدمی  عبیدان

ظهور، و در نتیجه مانع  لت  اعالوه عامل دیگری وجود دارد که مانع از ثبوت اصبه»
لفظ »ولد« )فرزند(    ،شده در متنزیرا اگر بپذیریم عبارت وارد  شود؛می  داللت آن بر مدعا



. یدکنگفته است مراجعه  ۳۳ص  ۱ج  :الحدیث رجال معجم  آنچه خویی دربه مثال  عنوانبه .1
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در نظر   با  این و ؛ نیست مدعا بر  آن داللت  برای راهی  هم  باز  ، «ولی» لفظنه   وبوده است 
عللی   و  عوامل  افتاده    هاآن  خاطربه  غیبت  کهداشتن  زیرا  می  روشن  است اتفاق  شود؛ 

  روحم )  مقدسه  ۀناحی  صاحب  شدنپنهان  بر  ،الهی  عنایت  که  نیست   این  منکر  کسهیچ
 مردم ایشان توسط    نشدندیدهبسیاری برای    تأکید  و  ، گرفته  قرار  بش(اس  سم  خاک   فدای
  که   معنا  این  به  ؛است   مذکور  تعبیر  ازمنظور و مقصود    همان  این  و  است،  هداشت  وجود

گان  ید د  و  نظرها  از  بودن  دور  وایشان    شدنپنهان  در  مبالغه  و  حرص  شدت  بر  امام
هم داشته   نسلی و فرزندآن حضرت   اگر حتی فرمایدمی یادآوریپس  داشته است؛ تأکید
  نسل   وجود  در  روایتاین    ظهور   ادعایحال    .شوندنمی  مرتبط   او  با  ش اوالد   ، باشد

 « ؟کجاست

   :او پاسخ  و

  حقیقتاً   و   کند   بنا ها  پردازی دروغ  و   ها گمان  بر   را   دینش   که  دارد   اصرار  نهایت   در   عبیدان 
  مهدی  امام  فرزندان  ازکه یکی    محمدآل   بفهمد   کندنمی  تالش  دلیل  چه   به  دانمنمی 

  بیان  را   اوو جایگاه    منزلت  بزرگی  ، روایت  این   در   ندا هخواستمی  ، ندا هبرد  نام  خاص  طوربه   را 
فقط تنها    مهدیرغم غیبت شدید امام  به ـ  گویدمی  که عبیدان  طور  همانـ   که و این  ؟ کنند

 از جای پدرش اطالع دارد.او 

  کند؛ می   ها کفایتگوییگزافه   از  عبیدان  منع   برای ،معنااین    احتمالفقط وجود    اً تیعطب
  ؛است   بارسف أت  جداً   پایانی  این   و  ند، ا ه کرد  واجب  خود   بر انتها    تا   را   تکبر   مردم  از   بعضی  اما

   کنند! حذر  باید  پس

   :گویدمی  عبیدان

  توجه  آن به  است  الزم  که  دارد  وجودای نکته مذکور  روایت در  مطلب، این  از  جدای»
روایت    این  ،بپذیریم  را  روایتاین    داللتبیاییم و  کوتاه    اگر  غافل شد.  آن  ازنباید    و  شود

 عصر  در  امام  برای  فرزندان  وجود  اگر  یعنی  این  و  ؛کندمی  نفی  راایشان    اب  امام  اوالد  ارتباط
 .« کن  تدبرپس    ؛شوندنمی  متصل وی    به  واز امام اطالع ندارند    هاآن   شود  ثابت   غیبت کبرا 
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   :او پاسخ  و

یا    بودنمتصل   است، نه   انفرزندداشتن یا نداشتن    وجود  دربارۀ  بحث این    عبیدان   ای
  دربارۀ  بار  یک  خودت  کنند  تدبر  بخواهی  دیگران  از  اینکه از   قبل پس  .امام  به بودننمتصل

   کن!  تدبر  سخنت

 او   امر  کسی بر  اصحابش  از   اینکه  تا...  »  :فرمایدمی  این عالوه بر آن است که روایت
او  کسیو هیچ   عدۀ کمی،   مگر  ماندنمی  باقی از   مطلع   از جای  نه    و  فرزندانش  نیست، نه 

آن کسی که در اتصال به امام    اینجا  در  و  «.دارد  برعهده   را   او  امر  که   آن موالیی  مگر  ؛ دیگری
  نه  و  فرزندانش  از»منه  مستثنی   و  «دارد  برعهده  را   او  امر  که   آن موالیی»شده است    امستثن

  ـعبیدان ای ـ  نتیجه   در .باشد  فرزندان  جزوتواند می موال کم این پس دست    .است « آنان غیر 
  ،اساساین    یعتاً طب   کند؟می  نفی  را   امام  به اوالد  اتصال  ،روایت این    یگویمی  یاساس  چه  بر

   بریم.می پناه   خدا  به  ؛ است نفس هوای

   :گویدمی  عبیدان

و    مازندرانیکه    یروایت   ؛ششم  روایت  دربارۀ  اما» کرده    را   خضرا  ۀجزیر   ۀقصروایت 
که    یا کند،  می  بازگویی است  روایتی  آن،  به  است    انبارینزدیک  کرده    روایت   ... نقل 

در این    .کندتصریح نمی  (فدایش  روحمبه وجود فرزندان مستقیم برای حضرت )  مازندرانی
   . است ه لفاص پدر پنج امام و او بینزیرا  آمده است؛میان  به ششم ۀنواز  روایت سخن

عبارت است    کندمی  خطور  ذهن  به  قصه  این  دربارۀ  انباری  روایت  از  کهپرسشی    اولین
 آن   در  آن حضرت  شریف  عمر  یعنی  این  و  ،بوده  ششم  قرن  در  قصه  این  نقل  :از اینکه

 که را    خاصیتی  این   نیز  آن حضرت  پسران  آیاحال    .است  بوده  سال  ۴۰۰  حدود  زمان
طوالنی  ؟اندبوده  دارا  استشده    ثابت  امام  برای بنده  استبودن  منظور    اوالد  یا  ؛عمر 
مربوط به    مازندرانی   روایت  و  اوالد؟نه    نداهبود  نوادگانی   ، قصه  این   روایت  زمان  در  شدهذکر

  ۀ مالحظ  باالبته    ؛است  جاریآن نیز    دربارۀگفته شد    آنچه  وبوده است    هفتم  قرن  تاریخ
 صد سال افزایش عمر.« یک
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   :او پاسخ  و

ندارد،    عبیدان  کالم هیچ    عمر  طول  با  امام  عمر  طولمیان    ومعنایی  فرزندانش 
  بر  قصه  زمان  اگر  پس   .است   ممکن   زمانی   هر  در   امام  برای  ازدواجارتباطی وجود ندارد؛ زیرا  

این  اتفاق   هنگام  امام  سن   که   کندمی   داللت  این   بوده   سال چهارصد    حدود  ، قصهافتادن 
  چه   و  ؛ د باش  کرده  ازدواج  قصه این    از  قبل   سال   سی  یا   سالبیست    امام  است   ممکن   ،است

  که  زمانی   در   حضرت  ازدواج  از   که  ندارد وجودو عاملی    ؛ندک  ازدواج  نیز  زمان  این   از  بعد   بسا
   کند.  جلوگیری ددانمی  مناسبایشان 

   :گویدمی  عبیدان

زیرا    ؛دارد  منافات  شدگفته    غیبت  حقیقت   دربارۀ  که  احتمالی  دو  آن  با   قصه  این  اما »
  حتی   بلکه  ،است  واضح  جداً   ،اول   احتمال  بر اساس  غیبت   حقیقت  با  آنمنافات    تنها نه

 .« کن  تدبرپس  ؛است شده حاصلنیز این منافات   دوم احتمال طبق

   :او پاسخ  و

کار    منافاتی  نه   معنایبه   غیبت  ،سو  یک   از  .شودمی  اندوهگینکسی    نه  و  ،است در 
  اشاره  که  چیزی  خضرا   ۀجزیر   ۀقص   در  دیگرسوی    از  و  نیست،  مردم  تمام  ازکامل    انقطاع

  چیزی قصه،    آن  در   بلکه  وجود ندارد؛   کنندمی   مالقات   را   امام  ها آن  کهداشته باشد به این
بخشی    در   که  طور  همان  ؛کندمی   داللت  موضوعاین    خالفه  ب  کمال  و  تمام   طوربه   که  است

 :  است آمدهاز این قصه 

  اما   نه.  :گفت  ؟است  حاضر  امام  آیا  پرسیدم  خلوت  در  او  از  دیگر  زمانی  در  پس  ...  »
  آیا   ،من  آقای  ای  :گفتم .هستم  خاص  بینا  است  شده  صادر  ایشان  از  که  امریبا    من

  را امام    سخن  او  که  گفت  من  به  پدرم  اما  ،خیر   :فرمود  ای؟ دیده  راامامشما  
ه  دیدنیز    راخودش    و  هشنید  راامام    سخن  جدم  و است،    ندیده  راخودش    ولی  شنیده
  یابد می  اختصاص  مرد یک    به  که  است  دلیلی  چه  به  ،من   آقای   ای  : گفتم  او  به  پس   .است

  بندگانش  از دامهرک به   متعالوسبحان خداوند ،برادرم  ای :فرمود من به ؟نه دیگری به و
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؛  استقاهره    عظمتی  و  هبالغ  حکمتی  دلیلبه  این  و   فرماید،می  عطا  فضل  بخواهد  که
مخصوص    را  برگزیده  اوصیای  و  ،مرسلین   و  انبیا  ،بندگانشمیان    از  خداوند  که  طور   همان

  خودش  و  هاآنمیان    ایواسطه  و  ،خلقش  برای  هاییحجت  و  هاپرچم  را   هاآن  وگرداند،  
  که کس  آن  وو بینه فالک شود،    با دلیل  شودمی  هالک کس که  آن  تا  ،است  داده  قرار
  بدون   زمینش از سر لطفی که به بندگان دارد    وو بینه زنده بماند؛    دلیلبا    ماند می  زنده

باشد    حجتی  هرو    ؛ نماند  خالی  بندگانش  بر  حجتی داشته    او   جانب   از  کهباید سفیری 
 1« . رساند...ب

 :  گویدمی  عبیدان و 

 به  او  چراکه  ، ندارد   وجود  قصهاین    درمنافاتی    اول  احتمال  طبق  :شود  گفته  اگر»و  
که    شنوادگان  یا  فرزندان  حتی  کسیهیچپس    ؛کندمی  زندگی  هاجزیره  آن  در  و  عالم  از  دور

کند که گفته  می گفته کفایت  این   رد   در   ؛ندارند اطالعی  اوهستند از   هاجزیره آن  بر   حاکم
 .« است باطل احتمالی ،باشد   شخص شدنپنهان  ،غیبت از منظور  اینکه احتمالشود 

   :او پاسخ  و

خود  این    از  بلکه  کند؟می   زندگی  جزیره  آن  در  امام  کنیمی   فرض  چرا تو    ،عبیدان  ای  و
   کند. نمی سکونت  هاآنهمراه به  امام که  است واضح قصه

 :  گویدمی  عبیدان

  جامعه   آن  درایشان    که   است  این  دارددر خود    مذکور  ۀقصآنچه    مقتضای   :سوم  و»
وجود    با   ؛شودنمی  یافت  ها آن  بیندر    و  ، کندمی  زندگیجدای از مردم    وَانظار    از   دوربه

  هر   و  شودمی  حاضر  حج  موسم  درآن حضرت    که  است  شده  ثابت  روایات   طریق  از  اینکه
  نوری   محدث   که  دارد   وجود  حکایاتیحضور دارد، و حتی    حسین  قبر  نزد   جمعه  شب

  با و    ستاایشان    با  مالقات  شامل   کههستند    هاییداستان  و  کندمی  نقل  را  هاآن



. 167ص  52ج  :، عالمه مجلسیبحاراالنوار .1
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   .«کن دقت پس  ؛دن دار  منافات قصه  این درموجود   عزلت و نشینیگوشه

 :  او پاسخ  و

  جزیرهآن  در  آنان با امام  که دارد صراحت روایت این  شد گفته  قبالً   که طور همان  بلکه 
   کند.نمی  زندگی

 :  گویدمی  عبیدان

صحت صدورش برای    ورا بپذیریم    قصه  ایندرستی    کهصورتی است    در  هااین  تمام»
 از  قصه  این  که  حالی  درکند؟  می  حکایتکسی  چهاین قصه را    لیو   ما احراز شده باشد؛

 ]شیعه[  حقه  طایفهبزرگان    از  حدیثیمنابع معتبر    از  یکهیچ  در  و  ،نشده  روایت  معصوم
   .«است نشده وارد

 :  او پاسخ  و

  باشد   نشده   وارد   کندمی  توصیف   معتبر   را   هاآن  عبیدان  که   منابعی  در   که   هرچیزی  
  ۀ گفت  اً تع یطب  و چنین چیزی بگوید    که   شودنمیپیدا    عبیدان  جز   کسی  و  ؛ نیست  نادرست 
 . ارزش چندانی ندارد عبیدان

  آن  تصدیق  وپذیرفتن    در  اشکالی  باشد،  شده  روایت  غیرمعصوم  از  کهخبری    دربارۀ
  ؛ نباشد   معصوم  وجود  آن  تصدیق   ۀالزم  کهاز چنان جایگاهی برخوردار باشد    اگرالبته  ؛  نیست
  وارد  روایتاین    در  که  شهادتیپس    است.  چنیناین   بحث  مورد  روایتوضعیت    که  طور  همان

  از ما پیش    . است  ائمه  فرزندان  خصوص   در   مورخین   و راویان   شهادت   ماننده  است   شده
  هستند   غیرمعصوم ها  آن  اینکه   ادعای   با  یا   ، کند  رد   را   هاآن  شهادت  کسی  یما ه نشنید  عبیدان

 کند!  شک شان شهادت در

 :  گویدمی  عبیدان

سره)   بزرگان  از  بعضی»   دربارۀ   کردیم  ذکر  آنچه  از  غیر   دیگری  مالحظات   ( قدس 
  ها آن  از  بعضی  به که    ،ند اهکرد  ذکر  است  آن  مشابه  که  دیگری  ۀقص  و  قصه  اینحواشی  
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 :  کنیممی اشاره

  خفایااز  مردم و ،شدهـ بررسی و متر به متر ،وجب به وجبـ زمین ۀکر  تمام :جمله از 
  و   هاهجزیر از وجود این    و   ،هنیافت  را  ی مناطقچنین    کسی   و  ، اندشده  مطلع   آن  زوایای  و

از پایه و اساس    این   و  ؛شدندمی  شناخته  حتماً   وجود داشتند  اگر   است.  هنیافت  اطالع  شهرها
 رساند. می  را هاآن وجود عدم

  ها جزیره  این  ودخالت کرده    الهی  قدرت  که  است  کرده  ذکر  نوری  محدث  آنچه  و
پذیر  امکان  کندمی  اثباتگفته    این  که  چیزی  نهایت  ،است  کرده  پنهان  نظرها  از  را  شهرها  و

  چنین   ، باشدبوده    نآ  خارجی   وقوع   برای  دلیلیاینکه    برای  اما   ؛است  آن  عقلی  بودن
 ای ندارد.« بهره

   :او پاسخ  و

 ؟ چیستگفته  این  از  عبیدانشوم منظور  بنده واقعًا متوجه نمی 

 برای  اما  ؛است  آن  عقلی  پذیر بودنامکان  کندمی  اثباتگفته    این  که  چیزی  نهایت»
 ای ندارد.« بهره چنین  ،باشدبوده وقوع خارجی آن  برایدلیلی اینکه 

  او  آیا   و  است؟  دیگری  چیز  موضوع  یا   ؟ دارد  شک  عزوجل  خداوند  قدرت  به  عبیدان  آیا
  خارجی  وقوع  برای  لیلید »  این  تا  شود   پنهان  بعدو    شود   آشکار   ش برای  جزیره  آن  خواهدمی
ـ   ؟ باشد  «آن او  به ما خبر داده است  طور   همانو چه تضمینی هست که  ـ  که قرآن کریم 

ْوم  َمْسُحوُروَن   : چنین نگوید
َ
ْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن ق

َ
َرْت أ  

َما ُسک  َن  یقینًا ما    : )قطعًا گویند 1َلَقاُلوا إ 
 (. شده هستیمجادو جماعتی ما ایم، بلکه بندی شده چشم

 :  گویدمی عبیدان و

  دریای وقت وارد    هر  دشمنان  هایکشتیاست که    کرده  تصریح  نوری  محدث»



. 15: حجر .1
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 آن   به  دشمنان  های کشتی  یعنی  این  و  ؛شوندمی  غرق  متعال  خداوند  قدرت  بهشوند    سفید
  چیست؟   هاکشتیاین    شدنغرق  علتپس    است  مخفی  نظرها  ازآنجا    اگرحال    .رسندمی

   .«شوندنمی  مطلع  آناز  هاکشتی زیرا قاعدتًا این 

   :او پاسخ  و

  پیچیدهی  معنایروایات    در. اگر  شوندنمی رد  شیوه   این با   روایات بداند  است  الزم عبیدان
ه  نداشت  خوانیهم   اشیا  منطق   با   ـما   از   بعضیگمان    بهـ   یاهای ما باشد،  برای عقل   گنگ  و

  به   را   آن  دربارۀ  نظردهی  یا  ،کنیممی  حمل  محکم  بر  را   آن  باشد  محکمیوجه    اگر  ، باشد
  زیرا   ؛ نیست   صحیح   ، فهمیده  عبیدان   آنچه .  باشند   حاضر  اهلش  که   کنیم می   موکول وقتی  
  بسا  چه عالوه  به   ؛نیست  شنبودنمحسوس   معنایبه   نظرها  از  جزیرهاین    بودنمخفی

گاهی از  از ترس    از   غیر  دیگری  اسباب  سبببه   هاکشتی  شدنغرق   به   .باشد   جزیره  مسئلۀ  آ
  استبیماری    هایشاندل  در   که  آنان  برای   که   است  متشابه  ات موضوعاز    این  حال  هر

   .ستگوارا پرداختن به آن 

   :گویدمی  عبیدان

  روایات  از بزرگی ۀمجموع با ـمازندرانی ۀقص و انباری ۀقصـ  قصه دو این :جمله از و»
  الهی  قانونیبه    کهـ  الهی  امتحان  و  آزمایشمربوط به    روایات  با  قصه  دو  این  .دارند  منافات

   .«د ندار  منافاتـ کنندمی ه است داللتشد واقع ش خاطر  به  غیبت که

   :او پاسخ  و

چگونگی    چرا   عبیدان  ای نمی حت   ما   به   را موهوم    تضاد   این شرح    اما  ؟دهیفه 
  ،هیچ   کهسنگت اصابت کرد    ر را بینداز؛ اگ  سنگت »  که  صورت   این  به   مسئله  کردنمطرح

   است.مفلسین   روش  و سیره شود«می گیج  نهوگر 

  ، غیبت  زمان  در شود، هم  می   را شامل   هاانسان   تمام  امتحان  و   آزمایش  اینکه   به توجه    با
  درما    و   ؛ندارد اختصاص    غیبت  اهل  به  پس  ،دارد  ادامه  آناز    بعدهم    و  ،آن  قبل هم  
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   دند. گردان  روی   خدا   حجت  از  مردمکه  شد    واقعبه این دلیل    غیبت  کردیم   بیان   قبل  هایبحث 

 :  گویدمی  عبیدان

  سم   خاک   فدای  من  روحکنند ایشان )می  بیان  که  دارد  منافات  روایاتی  با  طور  ینهم »
  نیست.«  ساکن منطقه  یک در ش(اسب

   :پاسخ  و

  در  امام  اینکه  بر  کندمی  داللت  که  ایه یافتتو چیزی    جزیره  ۀقص   در  آیا  و  ؛اللهسبحان 
   کند؟می سکونت  جزیره این 

 :  گویدمی  عبیدان

 به  مادرم  و  پدر حضرت )  ۀمشاهدکنند  می  بیان  که منافات دارد    روایاتی  با  همچنین»
   بوده است.« شهرها این از غیر در  (فدایش

:  پاسخ  و

  « کن  ملأت  کن،  تدبر  کن،  مالحظه»  کلمات این    از  که   یهست  انسانی  تو   عبیدان  ای 
را  استفاده    تأمل   یا کنی،  نمی   تدبر کنی،  ی نم  مالحظه  خودت چرا    پسبری؛  می   بیشترین 

 امکان  نتیجه   در   و  ،کندمی  سکونت  جزیره  در  امام  است  هنگفت  قصهاین    ،مرد  ای  ؟کنی!نمی 
  کنی؟نمی   تدبر  چرا پس    ؛ است  نکرده  نفی  دیگر  هایمکان  ازکدام  هیچ   دررا  ایشان    ۀمشاهد

 :  گویدمی  عبیدان

  ۀ جامع  (فدایش  به  مادرم  و  پدر)  امام  که  است  این  قصه  دو  این  مضمون  :جمله  از  و»
  قسط  از را زمین   کند  خروجوقتی امام  فرمایندمی که  روایاتی با این و کندمی  برپا صالحی

 .« دارد منافات است هشد پر جور و ظلم از نکهای  ازپس  کند می پر عدل و

   :او پاسخ  و

  کسی  امامـ اشاره کند به اینکه  سطحی و گذرا حتی  نیست که ـ   قصه  درچیزی در این    .۱
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   .کندمی  تصریح  امام برای  سفیری وجودبه  قصه بلکه ؛کندمی  حکمرانی که است

  ۀجامع  برپایی   با   کندمی   و داد پر  عدل  از  را   زمین  کند  خروجوقتی    ،امام  اینکه   میان  .۲
 ایجامعه   ن چنی  برپاییوجود ندارد؛ زیرا    تعارضی  شسفیر   فرماندهی  با   معین  مکانی  در   صالح

  آن سازی  پیاده  در  شود  مهیا  مناسب  شرایط وقت  هر   و  ،اوصیاست  و  انبیا   تمامجمله اهداف    از
ل   کنند. نمی تعل 

   : گویدمی عبیدان 

  علی  :گفتروایت شده است،  خزاز علی بن حسن  از صحیح سند با رضا امام از»
شما    :کرد  عرض  امام  به  و  شد  وارد  رضا  ابوالحسن  محضر  به  حمزهواب  بن امام  آیا 

فرمود کرد  «بله.»  :هستی؟  عرض  امام  محمداز  من    :به  بن  جعفر  که  جدت    شنیدم 
آیا فراموش  شیخ،  ای  »  : امام فرمود  «.دارد امامی نیست مگر اینکه نسلی  »  : فرمودمی

  : چنین فرمود  جعفر   .نفرمودچنین  این  کردی یا خود را به فراموشی زدی؟ جعفر
  . کند می  امامی که حسین بن علی بر او خروججز  به  ،مگر اینکه نسلی داردنیست  امامی  

  شنیدم جدتان راست گفتید، فدایت شوم،    :عرض کرد  به امام  ندارد.«پس او نسلی  
 . فرمود چنین این

  حق  اهل  کهشود  می طریق مفهومی انجام  از  ،مدعا بر  روایتاین    به  استدالل  تقریب
اصل    ، دارند  نظراتفاق  آن  بر  امامیه  ۀشیعاز   ثبوت  طریق  از  نخستین    و  ؛رجعتیعنی 

  مجرد بهایشان    رجعت  و  ،است  الحسین  اباعبدالله  امام  موال  ، کنندگانرجعت
  او   خواهد بود.  دنیا  عالم  ازش(  اسب  سم  خاک   فدای  مروح )  مهدی  منتظر قائم  شدنخارج
  از بعد  سپس    .نیست  امامی  او  از  بعد  و  ،گیردمی  برعهده  را  امام  امر  که  است  کسی  همان

  حسین   که  کسی  :امامبر این اساس در فرمایش    . شودمی  آغازدیگران    برای  رجعت  آن
همان   او  و  ؛است  (فدایش  به  روحم)  مهدی  حجت  امام   کندمی  خروج  او  بر  علی  بن

 برایش آمده است.« ای ندارد تعبیر نسل و عقبهکسی است که 

   :او پاسخ  و
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  کسی  ی دارند!کور   های قلبکسانی که    برای   مگر  ،قرار دارد  وضوح  نهایت   در   روایت  این
این    و  ، ندارد  ایو عقبه   نسل  که   است   امامی  همان  کندمی  خروج  او   بر  حسین  امام  که

 است. نبرده   حسن بن  محمد  مهدی  اماماسمی از  روایت

  نسلی »  قید  از  ،خیر  یا  است  حسن  بن   محمد  امام  او  آیاحال اگر بخواهیم بفهمیم  
  ی روایت  هاده  ممعتقدبنده    و  ؟نه  یادارد    نسلی  مهدی  امام  آیا  ببینیم  تا  گیریممی   کمک  «ندارد

برای    ـآن  از   بعد   چه   و  ، غیبت  عصر   در   چهـ   هستند ایشان    برای   نسل  و  ذریه   وجود   به   قائل   که
ما کافی است تا مطمئن شویم منظور از امامی که نسلی ندارد امام مهدی نیست، و ما را به  

  ـبه تصریح این روایت ـ و او    ،است   نومهدی  از  دوازدهم   مهدیمنظور،    کهرساند  می   نتیجه این  
   . هستند امام ،دیگر  روایات به تصریح  نو مهدیکه  طور  همان امام است، 

   :گویدمی  عبیدان

  ادعا   وجسته،    تمسک  است   آمده  نوری  محدث  کالم   در  که  دومی   وجه   به  گاهی »
)عج(    مهدی  منتظر  امام   کند می  خروج   او  بر   حسین  امام  که  کسی  ازمنظور    شود می

ایشان    رحلت  ازپس    و،  آمد وی خواهند  از  پس    که  استمهدیونی    آخرین  او  بلکه  ؛نیست
  ذکر آنچه    ۀ الزمنخستین   که نیستپوشیده    و ؛  خواهند کرد حکومت  زمین   در   دنیا  عالم  از

 .« هستند  تن سیزده انامام که شود  گذاشته این بر بنا که است  این شد

   :پاسخ  و

  دانیممی   که  حالی   در  باشند؟   نفرچهار  وبیست   امامان  کهمانعی وجود خواهد داشت    چه  و
  ، ی چیز  اثبات  .دنکننمی  نفیرا  ها  بیش از آن]وجود[    ندنکمی   ذکر  را   نفردوازده    که  روایاتی

 1. کند نمینفی  فراتر از آن را 



است   این کتاب از انتشارات انصار امام مهدی. دهم میارجاع   «ماماً إعشر  اإلثنیما بعد »خواننده را به کتاب  .1
ـ پاسخکه در آن   موجود  تعلق دارد  ن  ومهدی  روایات  به  که  شبهاتی  تمام  برای  ـو کمک خداوند  یاری   بههایی کافی 

است. 



 مهدیین روایات

 :  گویدمی  عبیدان

 .« مقدسه  ۀیناح شود ظهورشان در وجود مهدیون است نه  می  ادعا  کههستند    یاتیروا»

 :  او پاسخ  و

 ! شود ظهورشانمی  ادعا : گویدمی عبیدان ،اللهسبحان 

  وجود  ه ب  قطعاً   بلکه   ، در وجود مهدیون است   شانظهور   تنهانه   روایات  این   عبیدان  ای
  ، تو  ماننده  الزمان  آخر  معاند   ی فقها  از   بسیاری   که آنجا    ا ت  ؛ کنند می  تصریح   نومهدی

  گنج این    یمانی  دعوت   اینکه   ازالبته پس    ؛دنا ه شد  مهدیین  وجود   به   اعتراف  به  مجبور 
 . را آشکار نمود مخفی

   . منصف باشید خودتان باکم دست   و ؛ یدکن پیشه   خدا  تقوای 

   :گویدمی  عبیدان

مهم  :جمله  از» از    خ ی ش  و  است  وصیت  روایت،  شود می  شمرده  روایات ترین  که 
  از   پدرانش  ازمتصل شده، آن را    صادق  اباعبدالله  امام  به  که  سندی  با  طایفه

 به کرد    وفات  که  شبی  در  خدا  رسول  :فرمود  است،  کرده  روایت  امیرالمؤمنین
صح  یا»  :فرمود  علی دوات  یفهاباالحسن!  به   یتشانوص  آماده کن. حضرت  یو  را 

پس از من دوازده امام خواهند بود و   ی،عل   یا  :یدرس  ینجاامال فرمود تا به ا  یرالمؤمنینام
و حدیث را  ـ.  ینفر از دوازده امام هست   ین" اول ی"عل  یو تو ا  ی؛ها دوازده مهد بعد از آن

م ح م  آن را به فرزندش " یدکه وفات او فرارس یزمان ـ :فرمایدمی دهد تا آنجا کهمی ادامه
دوازده    امام بود و بعد از آن  دوازده  یناست بسپارد. ا  محمدشده از آلداشته" که نگهد

مرا[ به فرزندش    ینیو جانش   یت ]وصاآن    یدزمان وفات او رس   یخواهد بود. پس وقت   یمهد 
  یگرشنامش مانند نام من، نام د  یکو او سه نام دارد؛  کند   یماست تسل  ینمقرب  ینکه اول
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  ین  ؛ او اولاست ی نام او مهد  ینسوم ومثل نام پدر من است و آن عبدالله و "احمد" است 
 « مؤمنان است.

 و  دولت  که  دارند  وجود  ین ومهدی  که  است  این  شودمی  برداشت  روایت  از  آنچه
  آنان   به   ،دنیا   عالم  از  شوفات  از   بعد   ( فدایش  روحم)  منتظر  امام   رحلت   از  بعد  فرماندهی
   دارد. اختصاص

  بن   جعفر  صادق  به  :گفت  که  است  بطائنی  به  ابوبصیر   روایت  : روایاتاین    ۀجمل  از
  از   بعد  :فرمودمی  که  ماهشنید  پدرت  از  ،خدا  رسول  پسر  ای  :کردم  عرض  محمد

  نفرمود   و  ،مهدیدوازده    فرمودفقط    پدرم   : فرمود  ایشان  .است   مهدیدوازده    قائم
  و   ما  مواالتدوستی و    به  را  مردم  که  هستند  ما  شیعیان  از  گروهی  هاآن  اما  ؛امامدوازده  

 .« نند کمی  دعوت ما حق شناخت 

 سم  خاک   فدای  مروح)  موال  رحلت  از  بعد  اینکه  دربارۀ  یقبل   روایت  با  روایت  این
  روایت   از  قسمتی  در  که  اختالف  این  جز  دارند،خوانی  هم  هستند  مهدیدوازده    اسبش(

  بیان   روایت  این  که  حالی   در   ؛هستند  و )عج( ا  فرزندان  از  آنان  کهبه این  کندمی  تصریح  قبل 
  به   مادرم  و  پدر)  نایشا   فرزندان  از  آنان  اینکه  ،نکته  این  و  ؛هستند  شیعیان  از  آنانکند  می

 . کن مالحظهپس  ؛شودمی روایت دو بینتضاد  باعثو  کندمی نفی را باشند  (فدایش

کرده    عبداللهواب   از  ابوحمزه  که  است  طوالنی  یروایت  :جمله  از  ایشان   کهنقل 
 .« هستند حسین  فرزندان  از مهدییازده  قائم  از بعد  ما از  ،ابوحمزه ای»  :ندفرمود

  قیام   قائم  از  بعد  که  کسانی  وجودخصوص  با روایات قبلی در    روایت  این  اگرچه
 روایت  دوزیرا    ؛دارد  اختالف  هاآن  تعداد  در  قبلی  روایت  دو  با  اما  ،خوانی داردکنند هممی

کند  می  تصریح  مذکور   روایت  که  حالی  در  دارد  تصریح  هستند  نفرازده  و د  آنان  اینکه  هب  قبلی
 روایت   دو  از  یکی  که  طور  همان  .نیست  نفردوازده    و  است  نفریازده    هاآن  تعداد  کهاین  هب

)عج(موال  فرزندان  از  هاآن  گوید می  یقبل    شیعیان   از  هاآن  گوید می  دیگری  و  هستند    
  حسین  امام  فرزندان  از  هاآن  کهبه این  کندمی  اشاره  روایت  این  که  حالی  در  ؛هستند
  امام فرزندان    عنوان  که  جهت  این  از  اگرچه  اول  روایت  و  روایت   اینمیان    جمع  .هستند
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  ۀ اراد  اما ،  استپذیر  امکان  کند   صدق )عج(    مقدسه  ۀناحی  صاحب  فرزندان   بر  حسین
  هستند   حسین  امام  فرزندان  از  آنان  اینکه  .است  بعید  ،روایت  این  ظاهر  از  ییمعناچنین  

 .نکن غفلتپس  ؛دارداشاره تر بودن محدوده گسترده به

ا  هابوعبدالل  از  ابوجعفر  از   .حضرمی  روایت   :جمله  از در ذکر    هک  ست روایت شده 
  مگر   نکرد  مبعوث  را  پیامبری  خداوند  که  ،است  سهیل  مسجد   ،آن  در »  :فرمودندکوفه  
  از   بعد  انقائم  و  قائم  و  شود،می  ظاهر  خدا  عدل  ،آن  از  و  ه است؛خواند  نماز  آن  در  اینکه

 .« است صالحان و اوصیا و پیامبران منزلگاهآنجا  وهستند،  جاآن در او

 از  و  تضعیف  را  او  هاقمی  که  سند  در  جامورانی  احمد  وجود  دلیلبه  روایت  این  سند
  حسین   وجود  دلیلبههمچنین    ؛است  ضعیف  نداهکرد  استثنا  «ةالحکم  نوادر»  کتاب  رجال

با توجه  ـ  اگرچه  ،است  نیامده برایش    ی توثیق  یرجال های  کتاب  در  که   عمیره  بن   سیف   بن
تمامیت   کبرای  به  ادعاداللت  سندهای    در   که  است  کسانی   از او    اینکه  دلیلبه  ـمورد 

 . کن  ملأتپس   ؛است شده ادعاقول به وثاقت او  ،شده واقع «الزیارات کامل»

 نشده   (فدایش  به  مادرم  و  پدر)  او  از  بعد  ناقائم  دربارۀ  چیزی  متذکر  مذکور  روایت
  امام   فرزندان   از  یا ایشان    فرزندان  از  آنان  نگفته  و  نکرده  ذکر   را   هاآنتعداد    چراکه  است؛

  از   بعد  جانشینان  آنانفقط به اشاره به اینکه    بلکه  ؛هستند  هاآن   شیعیان  از  یا  حسین
  در   موجود  اجمال    اینشرح    و  تفسیر شود    ادعا  بسا  چه.  تبسنده کرده اس  هستندایشان  
 . شود می  دانسته قبلی  روایات از مذکور روایت

  موجود نیز    دیگری   روایات  بلکه  ؛نیستمنحصر    روایاتهمین    به  طالبته این امر فق
  ، کنند  مراجعه  هاآن  به  توانندمی  گرامی  گانخوانند   و  ، شده  ذکر  بزرگان  کلمات  در  که  است

 .« کردیم  نظرصرف بحث شدنطوالنیپرهیز از  خاطر  به هاآن ذکر از ما و

   :به او پاسخ  و

وجود دارد    بسیاری   روایات  و   است  کم کرده واقعًا    نقل   نو مهدی   روایات  از   عبیدان  آنچه   .1
 کهـ   الله  انصار  انتشارات  به  مراجعه  با  تواندمی   خواننده  و  ؛است  کرده  رها  را   هاآن  اً عمدوی    که
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 . کندحاصل  اطالع  مهدیین  ت روایااز  ـبدارد   عزیزشان خداوند

  متواتر   معنا نظر    از   روایات  این زیرا    ؟ «است  کرده  رها   را   هاآن   اً عمد»  گفتم   چه  برای   اما
  که   معاندی  یا   جاهل  مگر  ، کندنمی  مناقشه   کسی  هاآن  سند   اثبات   در   نتیجه   در  و  هستند 

  حماقت  به  را   مردم  ـبه حماقت کشانده است  را   او  و  هشد  سواراو    بر  شیطان  اینکه  از  بعدـ
 شود.می اشاره  هاآن به  آینده  در   که دیگری دالیل  به همچنین   ؛شاندکمی

 :  عبیدان ۀگفت این  .۲

  آنان  اینکه ، نکته  این  و ؛هستند شیعیان از  آنانکند می  بیان  روایت این  که حالی   در»
 « .کند می نفی را باشند (فدایش به مادرم  و پدر) نایشا فرزندان از

  بلکه  ؛ندارد   ی تضاد  بودن   پسر  عنوان  با  بودنشیعه   عنوانزیرا    ؛است  غریب  و  عجیب
زیرا با این گفته    گذارد؛می  کجا   را   پاهایشداند  او نمی   کهبه این  کندمی  داللت عبیدان  گفتار

  همآن  ، نیستند   شیعیان   از   ائمه   سایر   فرزندان  بلکه   امام  فرزندان   بگوید  که   شودمی   ملزم  او
   !اومورد ادعای  تنافی دلیلبه 

 :  این گفتۀ عبیدان .۳

  مقدسه  ۀناحی  صاحب  فرزندان  بر  حسین  امامفرزندان   عنوان  که  جهت این  از...  »
  . است بعید، روایت این ظاهر ازیی معنا ۀ چنین اراد اما، استپذیر امکان کند صدق)عج( 
پس    ؛داردتر بودن محدوده اشاره  گسترده  به  هستند  حسین  امام  فرزندان  از  آنان  اینکه
 «.نکن غفلت

 میزان  به   آیا   مثالً   دهی؟می  گسترش چقدر    را   محدوده  و   دایرهاین    عبیدان  ای   : گویممی
 ؟ محمدآل   از   شده وارد  روایات   وسعت  به   یا   دهی؟می   گسترش  را   آن  تا نفسانی   هواهای

  نومهدی ند نکمی  اثبات  روایات این  ، است روایات  به   محدود تو   نگرش  ۀمحدود و  ادراک اگر
  از   بسیاری  اینکه  دلیلبهفقط    نه  ،هستند  مهدی  امام  فرزندان  و  حسین  فرزندان  از

  گرفته بر   روایات  از  که  است  ایقاعده  مقتضای این به    بلکه  ؛ ندنکمی   این نکته تصریح  هب  هاآن
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 هاآن   کندمی   اقتضا  این  و  ، است  « اعقاب  اعقاب  »  و  «اعقاب»  در  امامت  چراکه  ؛ است  شده
  در   قیامت  روز  تاامامت    است  شده  روایتهمچنین    ؛باشند  مهدی   امام  فرزندان  از  منحصراً 

 . است حسین نسل

  روشن   خواننده  برای  حتماً   کند   ذکر   را   نومهدی   روایات  تمام   عبیدان  اگر  : گویممی 
این معنا    و  ،هستندوصی    و  امام  هاآن  شودمی   از  و  حسین  فرزندان  از  هاآن  کهقطعًا 

  های استدالل  به   نیازی  دیگر   وشود،  می  در ذهنش تداعی   هستند   مهدی   امام   فرزندان
فقط    و  ، پنهان  را   روایات  این   عبیدان  که  است  دلیل  همین   به  .نخواهد بود  عبیدان  سخیف

   .است کرده ذکر  را  هاآن از  کمی تعداد

 :  گویدمی  عبیدان

  برای   ذریه  وجود  عدم  موجب  مهدیین  روایات   به  استناد  اساس   ،خالصه   طوربه  و»
  حتی   روایاتمتون و    در  که  است  این  صحیح  و  ؛شودمی  (فدایش  به  مادرم  و  پدرایشان )

ندارد    السندضعیف  روایت  یک وجود  )  برای  ذریه  وجود  اثبات  کههم  به    روحمایشان 
   .«باشدپذیر امکان آنطریق  از ش(فدای

   :او پاسخ  و

  خلق  تو  برای   عقلی خداوند   آیا   عبیدان،   ای   داری!   صبری   چه   ، پروردگارم  منزهی   و   پاک 
   ؟!نیست  چیزی تو   برابر در  روایت هاده   کن، پیشه  الهی تقوای  کنی؟ استفاده  آن از تا  کرده

 :  گویدمی  عبیدان

 اینو    است،  شده  ثابت  امروز  به  تا  هاآن  وجود  و  بودن زنده  که  دارند  وجود  اشخاصی»
داللت    هاآن  برای  نسلی   وجودکند که به  ثابت نمی  را  چیزی  ـ دور  از  نه  و  نزدیک  از  نهنکتهـ 

  عبد   و  مسیح  هااین  ۀ جمل  ازایم.  و حتی چیزی که باعث وجودشان شود نیافته  ،کند 
  کسی هیچ  از  که  حالی  در  ـ هستنداو  بودنزندهبر    قول  هب  بناـ  الیاس   حتی  و  خضر  صالح

  آن   براینیز    ایانگیزه  و  دلیل   و  ، است  نشده  بیان   افراد  این   برای   نسل  وجود  دربارۀچیزی  
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چرا   پس  ندارد.  به   نیز  مقدسه  ۀناحی  صاحب  ،من  آقای  برایوجود  فرزندانم  و  )خودم 
 « ؟نباشد گونهاینفدایش( 

 :  پاسخ

 ! نیست چنیناین اند کرده داللت روایات نیست؛ چون  طوراین  

 :  گویدمی  عبیدان

  ش( اسب سم  خاک  فدای م روح) ۀ مقدس  ناحیه صاحب مسئلۀ کل ای از  عده شاید و»
  عنایت اینکه    وربط دهند    بی غی   عدبُ   به  شودمی  ایشان  به   مربوط را    آنچه  و  کنند   غفلت
  موجب   معین   یحمایت   و  ربانی   تضیا مقت  طبق  تا   ، د کنمی  دخالت   آن  در   الهی   خاص 

   .«شود مسئلهتسهیل این  

   :به او پاسخ  و

  خودت   قاصر   شدتبه  عقل   به   که آنجا    تا   هستی!نظر    این   از   کنندگانغفلت   اولین   تو
   کنی. تباه   و فاسد را  امام  حرکت وزندگی  دادی اجازه

   :گویدمی  عبیدان

  روایت   مهدیین،  به  قول  برای  استناد  مقام  درترین متن  دانسته باشی اصلی  بسا  چه  و»
  به   فقط  بحث، این    در  گوییخالصه  دلیلبه  و  کردیم،  ذکر  را  آنتر  پیش  که  است  وصیتی 

   دیگر روایات نخواهیم پرداخت.« بسنده خواهیم کرد و به  آن

   :به او پاسخ  و

ندارد؛  استترین متن  اصلی  ،وصیت   روایتگفته شود    اینکه  عنوان به ـ   ما زیرا    معنایی 
  تالش   ما  بلکه  ؛ عمدۀ روایات ما باشد  ، وصیت  تا  کنیمنمی   استدالل   احمد  شخصیت  هب ـ مثال 

  ها آن  هب  مرتبط   امور  تمام  و  هاآن  مقام  و  حقیقتاز    و  ، کنیم  ثابت  را   نومهدی   وجود  تا  کنیممی
  دانسته   ها آن  در  دقت  و  آنان  ه ب  مرتبط   روایات  تمام   بررسی  با  این  و   ؛کنیم   پیدا   شناخت
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 .شودمی

  خواننده   تا   کندمی   تالشـ  طبق خوی و خصلت فقهای آخرالزمانـ   حقیقت   در   عبیدان  اما
 . دبده فریب را 

   :گویدمی  عبیدان

  که بر این  کند می  داللت   وصیت   که  شود  استناد  وصیت  روایت   به   ادعا  این   با  بسا  چه  و»
  حاکمان   این  وخواهند بود،    الهی  یحاکمان   ش(اسب  سم  فدای  روحم)  مقدسه  ۀناحی  از  بعد

و حتی    کرد  خواهند  حکومت  او  از  بعد   که  اندکسانی   ها آن  و  ،هستند   او  نسل  و  فرزندان  از
   .«هستند موجود  ،شریف ظهور از قبل اکنون هاآن

   :او پاسخ  و

چنین    کسی  واست    دروغ   هستند   موجود  ظهور  از   قبل  ناآل  ن ومهدی  که   تو  ۀ گفت  این
  ها آن  اولین  خصوص  به  و   ،ها آن  از   بعضی  وجود   به   قائل   ما   ، بله  است.   نکرده  بیانسخنی  
 ! هاآن ۀهمـ آیدبه آن صورتی که از کلمات تو برمی ـ  نه ، هستیم

   :گویدمی  عبیدان

  ۀ ناحیمیان    حاضر  و  فعلی   ای واسطه  وجود  هب  وصیت  روایتشود  می  ادعا   نتیجه  در  و»
 .« کند می داللت  ما و مقدسه

 :  او پاسخ  و

داللت    گوییمی   تو  آنچه  هب   ،دیگری  چیزهر   از  نظرصرف  با  و  ،خودخودی  به   وصیت  روایت
  ؛ کندمی   داللتآن    ه باین روایت    بگوید   که   نیست  هم   کسی  و   ـسفارت   وجود به    یعنیـ   کند نمی

چون ناتوان و    ؛دهیدمی  نسبت   مقابل   طرف   به  دروغ  به  را   ایادله  و  هاداللت  عمداً   شما  اما
  دلیل  همین   به   ؛ ندارید   را   مقابل   طرف های  گفته   با   شدن   روه روب   توانایی  و  ، ایدخورده   شکست

عین    با   هایش کتاب  از   را   مقابل   طرف   های لاستدال  کنید نمی  ت ئجر   تو  امثال   و   تو   که  است
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   !کنندمی  که چنین یمانیون  برخالف ؛ کنید نقل  شانتا عبار 

 :  گویدمی  عبیدان

  افراد   این  زیرا  ؛نیست  روایت  این  به کنندگان  استناد  دربارۀ   صحبت  برای   مجالی  و»
منسوب به    روایات  یتمام   صدور  بهاز قائلین    هاآنزیرا    ؛ندارند  قبول  را  سندی  هایبحث

 هستند.  معصومین

 را   آن  باید  حتماً   بلکه  .قائل بود   کلی  صورتبه  اکبر   این  بهتوان  نمی  سوگند  جانم  به  و
 آن   در   روایت  این  که  کتابی که  استبه این صورت    آن  کردنمقیدبه نظر بنده    و  ؛کرد مقید

  آن نسبت    صحت  از   گذشته  ،باشد   معروف  یا  مشهور   یا  معتمد های  کتاب  از  است  موجود 
  .« باشد  نکرده شتحریف ،آن در نقصان و زیادت با او اینکه و ؛مؤلفش به

 :  او پاسخ  و

  تمام  صدور  به  قائل  آنان  که  تو  ۀگفت  این  و  ؛ هستند  یمانیون  ،روایت   این  به  کنندگاناستناد 
در    که  ماست  هایکتاب   این  و  آشکار؛  است  دروغی  هستند  معصومین  به  منسوب  روایات

 ایم؟!پیش روی تو قرار دارد. به ما نشان بده ما کجا چنین چیزی گفته 

اینکه  به  دانستن    صحت  شدنمحقق  نیز  و  ،باشد   مشهور  یا  اعتمادقابل  یکتابعالوه 
  های بحث   ه ب  ارتباطی  چهها  این   ، خیر  یا است    شده   تحریف   اینکه   و   ش،مؤلف  به   کتاب انتساب  

 دارد؟! مورد ادعا  سندی 

رجال مورد    علم   در   نه   شود، می  بحث   « روایات  تحقیق   علم »  در   امور   این   دربارۀ قاعدتًا  
   !ادعای شما

   :گویدمی  عبیدان

  سندی   هایبحث برای    توقف  برای  مجالی ،ییهاادعا   چنین  بر  تکیه  با  حال  هر  به  و»
و آن کند  به آن استدالل  خواهد  می  مذکورخبر  کننده به  استناددر حالی که    ؛نخواهد بود

  صدور  احرازلزوم  به کهاند بوده کسانیاز  ما علمایدانیم می  و ما ؛را حجت بر ما بگرداند
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نشود    احراز  ش صدور تا وقتی    نتیجه  در؛  باشد  صحیح  آن  به  استناد  تااند  بوده  قائل  روایت
  عدم   به  قائل  که  ما  اخباریو بزرگان    مشایخ  حتیو    ؛خواهد بود   آن  به  استنادبرای    یمانع
این شرایط    و   ؛کنندمی  اقرار   روایت   صدور  احراز   لزوم  هب نیز    هستند  سندی  مالحظات  به  نیاز 

  گفتیم   ترقبل   کمی  که  شروطیاز    کهباشد    منبعی  در  روایتی که  شود  می  محققهنگامی  
وهلۀ    در  ،احراز این    برای   ما  روش و    ، گردد  احرازپس باید حصول،    . باشدبوده    برخوردار 

   .«است سندی مالحظاتاول، 

   :به او پاسخ  و

 ی ا ه کرد  ذکر  تو  که  شروطی   کردیم  بیان  و   ،نیست متن دینی    صدور  احراز  در   اشکالی  ، بله
برآورده    سند   اثبات  طریق   از   شروط  این   و   ندارند!  ارتباطی مورد ادعا هیچ    رجال   علم این    با

 :  ایاینکه گفته  اما شود. نمی

 « است سندی مالحظاتوهلۀ اول،  در ،احراز این   برای ما  روش »

  عنوانبهـ   لیو   ؛باشی  کرده   قصد   را قطاران خودت  هم  بسا   چه   و   خودت   راه  تو   واقع   در
  تو   که   کهاین  بر دارد    داللت  تو   گفتار   این   : گویممی   .نیست  هااخباری رویکرد    این ـ  مثال 
  فروشی!می جو  او به لیو  دهیمی  نشان گندم خواننده  به که  هستی ی باز حقه

  از  که  هستی  علمی  اینتیجه  ذکر  درصددتو    کهاین  ه ب  کندمی   داللت  تو  کالم  ابتدای
  پشت   مقدمات  آن  به  توواقعیت این است که  که    حالی  در   است؛  هشد  گرفته   کالمت  مقدمات

 . گفتی سخنـ اینهاده نام ت خودروش  را  آنکه ـ  خودت نفس  هوای روی  از  و کردی

  تو   قرائنی  بررسی  نیز    و  ،کنیم می   رها  خودت   برای   را   تو  ارزشبی   سندی   بحث این    ما  پس
نام ـ   نیز  را  این  باشد اگر  درست  ملتزم    یا  تو  و،  کنیممی   رهاـ  گذاری  چیزی  به  را  خودمان 

به یاری  ی آینده ـ اروزه   در   است  الزم   ما   بر البته    ؛ نومهدی  روایات  تواتر  مسئلۀ   به   مگرکنیم  نمی 
ادعای    علماین    وبازگردیم    ـخداوند عزوجل    آن  در   اینکه  امید  به   ؛کنیم  نقد  را   رجال مورد 

 ببینیم.  شما  از  پاسخیهنگام 
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در   است؛ کرده تصریح آن تواتر  به و روایت این صحت  به است که طوسی شیخاین 
  استدالل   امام  دوازده  امامت  بر  هاآن  با  که  روایاتی  دیگر  و  روایت   این  شأن   درحالی که  

 :  گفته است کندمی

  ۀ شیع  که   است  این   کند می  داللت  روایات   این   صحتبه    که  چیزی  اما   :گفتیم  ... »
  در   هاآنصحت    ۀطریق  و  ،کنند می  روایتتواتر  به  و  نسل  به  نسل  را  روایات  این  امامیه
 1« .است  موجود شیعههای کتاب

   : هستندخاصه )شیعه(  از روایت  این راویان که  است کرده ذکر  همچنین

 ای گوشه  فقط  ماو    ؛آید  هشمار   در  که  است  آن  ازبیش    ،شده  روایت  شیعیان  از  آنچه  اما»
 2« . کنیم...می ذکر را هاآن از

 :  است گفته  وتوصیف کرده  معتبر  را  وصیت  روایت  سند نوری  یمیرزا  و

 آن   در   که  است  کردهروایت    راخبری    صادق  امام  از  معتبر  سند   با  طوسی   شیخ »
  وفات   آن  در  که  شبی  در  امیرالمؤمنین  به  خدا  رسول  هایوصیت  ازهایی  قسمت

  وفاتش  چون پس : فرمود که  است این  روایت  این  فقراتجمله    از و ؛است شده ذکر نمود
 3«.روایت  پایان تا ... کند تسلیم است مقربین  اولین که پسرش  به را آن رسید

   :گویدمی  عبیدان

باز    ،کوتاه بیاییم  گفتیم  سندی  ۀمناقش  دربارۀ  آنچه  تمام  از  اگر  :بیندیشید»به خوبی  
مثل  ـ  آمدند   او  از  بعد  که   کسانی  و  کلینی  شیخ   چرابنده روشن نشده است    برایهم  
  خود   هایکتاب  ازکدام  هیچ  در  را  روایت  این  ـمرتضی  سید  یا  ،مفید   شیخ  ،صدوق   شیخ
  ۀ ائم  امامت  بر  نص   به  که  را  اموری  از  بسیاری  هاآن  اینکه  وجود  با  ؟اندنکرده  ذکر



  .156ص  :غیبت، شیخ طوسی .1
. 137ص  :غیبت، شیخ طوسی .2
. 71ص 2ج :الثاقبالنجم  .3
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  اسبش(   سم    خاک   فدای   مروح)  وصیت  صاحب  بهرا که  از آنچه    بسیاری  و  معصوم
دارد   توسط    ایننشدن  نقل  نیستپوشیده    و  ؛نداهکرد  نقلارتباط  باعث    بزرگان،روایت 
تردید نسبت به  وشک  موجب  نتیجه  در  و  ،مذکور   روایتنسبت به  تردید  وشکبرانگیختن  

  روایت   ترک   به  ،حنظله  بن  عمر  ۀمقبول  در  ما  و  ؛شودمی  معصوم  از  آن  صدور  احراز
 .«کن  تدبر پس؛ ایمامر شده مشکوک 

   :او پاسخ  و

  آنهم قبل از تو    کسی  آیا  ی؟ا هآورد  کجا   از   را مزخرف و احمقانه    ۀ قاعد این  عبیدان  ای
تو    اینکه  مگر  ؟ باشد  گفته   را   و قانونی   قاعده هست که چنین    عاقلی   آیا   است؟   کرده   بیان  را 

  گفتار همچون  گفتاری  ، روایاتو جایگاه  شأن  در  که  ،یباشاقتباس کرده   سنت اهل از  را  آن
  نقل   شانمسل  مُ   و  بخاری  را   روایتفالن    گویندمی  ـعنوان مثال به ـ آورند و  می   زبان  هب  را   تو

 !اندنکرده

  همآن داری  می   تردید روا وشک   ت وصی  روایت   به نسبت    اینکه ن،  عبیدا   ای گویم  می   بلکه
  از   ناشی  ، مرتضی  سید  یا  صدوق   یا   کلینی های  کتاب   ازکدام  هیچ   در  آن  ورود   عدم   دلیلبه 

  نکته   این   بهکم  دست    تا بودیتیزهوش  کاشای    و  ؛توستدرونی  دشمنی  و  کوتاه  دید  افق
  وصیت روایت  نقل  عدم  که کنی  تصور را  یفرضچنین  توانینمی  حتی  تو   که کردیمی  توجه

  ما   به  اندنوشته   بزرگان  این   آنچه  تمام  که بوده    این  دلیلبه سو    یک  از  ، بزرگان  آن  توسط
نبوده    کمتر  هاآن  از  کدامهیچ   از   طوسی  شیخ   که بوده    دلیل  این   به دیگرسوی    از  و  ، نرسیده

 .است

  به   وصیت   روایت   یا هنکرد  فکر   چرا   ـ« کن  تدبر»گویی  می   که خودت زیادـ   تو   که   در حالی
  ایویژه   اهمیت  از  ،است  گمراهی  از  بازدارنده  نوشتار   و  بوده  خدا   رسول  وصیت   اینکه  اعتبار 

  غیبت،   کتاب  از  غیربه   کتابی  در  رسیده،  ما   به  کههایی  کتابمیان    در  چرا   ؟است  برخوردار
   ؟است نشده  ذکر  مطلب این

  ومحافظت    برای   الهی  تدبیر یک    این مثال    عنوانبه   که   یا ه نکرد  فکر   این   به   چه   برای



 در قطیف غوغایی است   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 278

شد  می   پذیر امکان  تو   برای  بودی   انصاف   اهل  اگر   است.   بوده  باطل   های ادعا  از   آن نگهداری  
   کنی. تفکر الهی بسیار    تدابیر    و هاحکمت در ،و تردیدها شک  در  سرگردانی جایبه 

   :گویدمی  عبیدان

  صدور   احراز  برایهیچ راهی    اینکه  و  ،مذکور  روایت  سندی  بحثفراغت از    از»پس  
نمیـ  نیست  آن   چه   و  باشد  راویان  توثیق  ما  اعتبارسنجی  مبنای  چهکند  فرقی 

  مالحظه  روایتاین برای  ادعامورد  لتدال در را آن ظهور باید ـروایت بودن الصدورموثوق
 . کرد

  در   که  امعن  این   به  ؛شودمی  شروع  آن  متن  احراز  باابتدا    آن  ۀطریق  کهاز یاد نبرید    و
  زیرا   ؛نباشدوجود نداشته    اختالفیهیچ    کنندمی  نقل  را  خبر  این  که  حدیثیمنابع  میان  

  باشد وجود داشته    الفاظ  در  تغایری  یا اختالف  نقصان  و  زیادینظر    از  مثالً  هاآنمیان   اگر
  مانعی   بگذاریممورد ادعا  برای    روایت  داللت  بودنتمام  بر  را   بنابرای آنکه  اختالف  این  

  ؛ نیستفراهم    مورد ادعا  [وصیتمتن ]روایت    دربارۀ  کهشرطی است    این  و؛  خواهد بود
  ، وفاتش  شب در  خدا رسول  وصیت متن  با طلحه  به امیرالمؤمنین احتجاج درزیرا 

  ... است  کردهبسنده    راشدین  هدایت  ۀائم  ذکرفقط به    ونیامده،    مهدیین  از  ذکری  اصالً 
یا عدم نقیصه در روایت    غیبت  روایتزیادت در    عدمها  اصغر   از   یکیجایگاه    ییعن   این  و

که    بگذاریم  زیادی  عدم  اصالت  جریان  بر  را  بنا  یا  شودمی  موجب  این  و  ، بود  خواهد سالم  
  که بگذاریم    نقصان  عدم   تاصال   جریانبنا را بر    یا   ،شودمی  مقدم  غیبت  روایت   نتیجه   در

 قالیی عُ زیرا هر دو اصل، اصول    ؛اسقاط دهیم  به  حکم  یا  ،شود می  مقدم  سلیم  روایت
  بر   بنا  نتیجه  در  و شوند،  می  اسقاط متمایل  به  عقال  ، شانمیان  تعارض  وجود  با  و  ،هستند 

  زیادی این قسمت  فقط  شود    ادعا  بسا  چه  ،بله  .شودمی  گذاشته  وصیت  روایت  گذاشتنکنار
گذاشته   ن    قدربهخاص    طوربه  فقط  وشود،  کنار  ن    قدر  و  ،شودبسنده    آن  ازمتقی  متقی 

.« کن مل أت پس ؛استیکسان  منبع دو هردر   که  است یهمان 

 :  او پاسخ  و

  روایت   خود  کتاب   در  قیس  بن  سلیم  که گونه  آن  طلحه  به  امیرالمؤمنین  احتجاج
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 :  کندمی

  که   بنویسد  چیزی   آن  در  تا   خواست   کتفی   خدا  رسول   کههنگامی    آیا  طلحه   ای»
  رسول پس    ؟گویدمی  هذیان  خدا  پیامبر  گفتن  تورفیق    نکنند،  اختالف  و  نشوند  گمراه  امت
  : فرمود  .بودم  شاهد  بله   : گفت  نبودی؟   شاهد تو    آیا  . کرد  ترک   را  آن   و  کرد  غضب  خدا

  بنویسد   آن  در فرموده بود    اراده  آنچه  به  و  آن  به  مرا  خدا   رسول  شدید  خارج   شماوقتی  
  عزوجل   خداوندراستی  به»  :داد  خبر  اوبه    جبرئیل  .داد  خبر  بگیرد  شاهد  آن  بر  را  همگان  و
 که  را  آنچه  و  خواست  یاصحیفه  پس  «.است  دانسته  را  جدایی  و  اختالف  ،امت این    از

  ، سلمان  :گرفت  شاهد بر آن    را  نفر  سه  و  ،کرد  امالبه من    بنویسد  کتف  در  بود  کرده  اراده
  و  ، برد نام فرموده است  امر  ها آناز  اطاعت  به خداوند   کهرا  هدایت ۀائم و ؛مقداد و  ابوذر

و   ـکرد  اشاره  حسن  به  دستش  با  وـ  را  پسرم  این  سپس  ،برد  نام  هاآن  اولین  عنوانبه  مرا
  ای  بود  چنیناین  آیا  ـحسین  یعنیـ  پسرم  این  فرزندان  از  نفر  هنُ   سپسو    ،حسین   سپس

چنین    خدا  رسولدهیم که  می  شهادت   :گفتند  و  ایستادندها  آن  مقداد؟  ای  تو   و  ابوذر
 1کرد.« 

  در  طوسی  شیخ  که  است  وصیتی  روایت  از  غیر  دیگری  روایت  ،روایت  اینبدیهی است  
 ولی  ، هستندیکسانی    موضوعدربارۀ    روایت   دو  اینکه  رغمبه   است.  کرده  روایت  غیبت   کتاب

و حتی  ـ دانند  می   که بزرگان و اساتید   طور   همان ـ   موضوعیک    در   روایت   دوبودن این  مشترک 
آن صورتی    ، باشند  روایت   یک   دو، هر    که   نیستمعنا    این   به ـ  دانند می  دانشجویان    که به 

  گفته   عبیدان  آنچهپس    .بیندازد  اشتباه   به   را   خواننده  است  خواسته  و  کرده  خیال  عبیدان
  و بزرگان   اساتید   هم   و   باانصاف  دانشجویان  هم   بلکه   ؛ شودنمی  وارد   روایت   دوبه این    است

به آن  ،روایت   دواین    به درست    نگاه  با  که  دانندمی روایتها  دو  که    شوند دیده می  صورت 
  داده  رخ  ایهمشاجر   اینکه  مثل   درست ؛  کندمی   برطرف  را دیگری    نقص  و  ، کامل  را یکدیگر  

  آن  دربارۀ جزئیات دیگری را    روز   چند   از   بعد و    بگوید   سخنی  آن  دربارۀ   شما   دوست   و  باشد 



. 211ص : تحقیق محمدباقر انصاریبه ، کتاب سلیم بن قیس .1



 در قطیف غوغایی است   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 280

  پشتیبان   او  سخن  دواین    نتیجه  درو    ،است  نگفته  اولش  سخن  در  که  کند  اضافه  مشاجره
  خیال  عبیدانبه آن صورتی که  ـ   اینکه  نه  کنند،می  یکدیگر را کاملو  خواهند بود    یکدیگر

 باشند.  داشته یکدیگر منافات   با  سخن دو این  ـاست کرده

بیاید  هایتضاد  روایت   دومیان    ـجزئی   یا   کلی  طور بهـ   است  ممکن  ،بله     در   ، به وجود 
  ؛باشد   شده  روایت  معنا  آن  خالف  ، دیگرمرتبۀ    درو    شود  روایت  معنایی  بار  یک  اگر  کهصورتی  

  سلیم   کتاب  در   آنچه   با   شده   روایت  طوسی   غیبت  در  آنچهمیان    تعارض و تضادی هیچ    اما
   .است وجود ندارد شده  روایت  قیس  بن

 :  عبیداناین گفتۀ  اما

شب    در  رسول خدا   وصیت  متن  با  طلحه  به  امیرالمؤمنین  احتجاج  در»زیرا  
از مهدیین    ،وفاتش به  و  نیامده،  اصاًل ذکری  ائمفقط  بسنده   هدایت راشدین  ۀذکر 

 «است کرده

  روز  تا   خداوند   که  را   هدایت  امامان  و»این فرمایش حضرت  چراکه  ؛نیستدرست  
  داشته خود    در  را   نیمهدی   به   اشارهتواند  می   «برد  نام  است  کردهامر  ها  آناز  به اطاعت    قیامت

  ...را   پسرم  این  سپس  ؛برد  نام  هاآن  اولین    عنوانبه  مرا   و»  :علی  امامفرمایش  این    و  ؛باشد
  یعنی  ...پسرم  این  فرزندان  از  نفر   نه   سپس  ،حسین   سپس  ـکرد   اشاره  حسن  به   دستش   با   وـ

  وجود  هاآن   از   تعداد این   ذکر   چراکه  ؛ کندنمی   نقض   را  نومهدی   به  اشاره   نیز  این   «حسین
 کند.را نفی نمی یک چیز، غیر از آن   اثباتزیرا   ؛کندنمی   نفی  را  هاآناز  غیر کسان دیگری 

  نام   هاآن  اولین    عنوانبه   مرا   و»:  امامفرمایش    شود  گفته   است   ممکن  همچنین 
این    از منظور    و   نیست؛   خدا   رسول   وصیت   برای تقریری    روایتی   یا تمثیلی از تقریر    « برد...

  ، شودنمی  ایجاد  روایت  برای  تصرفی  یا   کردکار   آن  در  که  است  قرائتی  ،تقریری   روایت  یا قسمت  
وجود    وصیت[   روایت   اصل  از ]  ی تصرف  ه است فرمود  امیرالمؤمنین  آنچه در    استروشن    و

ای  فقط به اشاره   و  کندنمی  ذکر   را   حسین  فرزندان  از  نفر  مثال اسامی نه  عنوانبه و    ،دارد
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و این    ه است؛بود  طلحهبه    احتجاج  مقاماینجا    در  سخنزیرا روی    ؛ کندمی  بسنده   هاآن  به
ه است.  بود  معین  هدفی  به   رسیدن   برای   ـوصیت   روایتاز جمله  ـ   روایاتاز    استفاده   یعنی

  نکردن ذکر  وگیرد، می  کند به کار می  فقط مقداری را که هدفش را برآورده علی بنابراین
   .رساندنمی ضرری کالم ۀبقی

  کرده   رها  توضیح  بدونـ  خود   عادت  طبقـ   عبیدان  که  را   ایمسئله  است  الزم  اینجادر  
 .کندمی  رسوا  را  اوزیرا روشنگری از این نکته  ه شود؛ داد توضیح است

  به   را   ما   استدالل   ،قیس   بن   سلیم   روایت طریق    از   تا   کندمی   تالش   عبیدان  : گویممی
برایش  است  هدفی  این    ؛ کند  نقض  است  کرده  روایت  طوسی  شیخ   که  وصیتی  روایت که 

ـ   مدعای  او  کهوقتی    مگر  شودنمی   محقق  را   ـروایت   دواین  میان    تعارض   وقوع  یعنیخود 
ش ا ه دربار   احتمال   یا تردید  وشک از    یا شائبه هیچ    که  صورتیه ب  ؛ کند   ثابت   قطعیشکل  به 

برای    هم   را   خودش   بلکه  ، کند  ش اثبات  تواند نمیاو    تنها نه   که  است  چیزی   این   و   ؛ نباشدمطرح  
   است.نتیجه بی  یتالش داندمی زیرا   ؛اندازدنمی دردسر   به  آن اثبات

   :گویدمی  عبیدان

  کتاب   در  وصیت  روایت  پایانی  مقطع  وجود  عدم  أمنش  ه شودگفت  دتوان می  عالوهبه»
  به پس    ؛بوده است  گانهدوازده  امامان  یعنی  ،حقه  عقاید  با  آن  مخالفت  ،قیس  بن  سلیم
 .« کن تأمل   خوبی

 :  او پاسخ  و

  و   نداری  ی یقین  و  قطعتو    کهضمنی وجود دارد به این  اعتراف  تو   کالم  این   در   ، عبیدان  ای
  نفس هوایاساس    بر   فقط  اتتوخالی و  محتوا بی  هایدروغ  که  کردی   اعتراف  خودتعلیه  
 است! بوده 

  پدرشان   از  بعد  که  است  استوار  نیو مهدی  وجود  انکار  ۀپای   بر  تو   بحثتمام    که  استروشن  
ات تو ها ـ باور وجود آن  نتیجه  درو    ، کنندمی   حکومت  مهدی  امام   با  مخالفـ  طبق وهمی 
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حال یا   ؟!«...ه شودگفت دتوانمی» گوییمی  چگونهحال تو  پس !شودمی  شمرده حقه عقاید
  سودی  آخر  کالماین  و است؟ چنین  که تواند گفته شود می یا  ،است  حقه عقاید  مخالف  این

   کند.می  آشکار  را  تو فرضی یقین   بودنمخدوش زیرا  ؛ ندارد  تو برای

  دانممی   بخواهیم   قطعی  دلیل  هستند   نفر دوازده    فقط   امامان  اینکه   ای بر   تو   از   ما   اگرحال  
هایت  دارایی حتی اگر به تمام    بیاوری،  ایقطعی   دلیل  چنین  توانینمیهم    گوییدروغ  با  حتی

   !بزنیچوب حراج 

   :گویدمی  عبیدان

  بحث   محل   کهـ  وصیت  روایت  درمذکور    مقطع   وجود   بهبنا را بر التزام    اگر  عالوهبه»
  در   .باشد روشن    آن   داللت  تا   شود  مشخص   آن  ضمیر  مرجع   است  الزم  بگذاریم  ـاست

  به   را  آن  رسید  وفاتش  چونهستند.    مهدی دوازده    او   از  بعد  سپس»  :است  آمده  روایت
 اسم  و  من  اسم  مثل  اسمی  ،است  اسم  سه  او  برای  ،کند  تسلیم  مهدیین  اولین  پسرش 

  در   «.است   ینمؤمن   اولین  او  و  ؛است  مهدی  سوم  اسم  واست،    احمد  و  عبدالله  آن  و  ،پدرم
  گردد. باز   محمد  اکرم پیامبر    به  ضمیر   اینکه  ، اول  . وجود دارد  احتمال   دواین خصوص  

 چه   .گرددباز   ش(اسب   سم  خاک فدای    روحم)  مقدسه  ۀناحی  صاحب  به  ضمیر  اینکه  ،دوم
]قوانین[    در  و  ،است   ترنزدیک   ضمیر  به  که  اساس   این   بر  شود  انتخاب  دوم  احتمال  بسا
  اگرچه   این  و  ؛گرددمیباز   ترنزدیک  مرجع  به  ضمیر  کهاین  ؛است  شدهچنین مقرر    ،نحو

  متوجه   مذکور  یتارو   در  دقت  اب  .کندنمی  نفی  را  اول  احتمال  اما  است  قواعد  با  موافق
  از  کهبسیار طبیعی است   و ؛الفاظ هب نقل نه است، شده معنا  به نقل ،روایت  این شویممی

   .«است ضمایر  در  ریختگیهمبه مقداری آمدنپدید ،معنا  به  نقل هایالزمه 

   :او پاسخ  و

  او عقلی ندارد.   کرد  تصدیق  اگر  ،بگو   غیرمعقول  سخنیهوشمند    با   : گویدمی  حکمت
 کند؟می تصدیق  را  یکالمچنین  عبیدانشوم چگونه بنده متوجه نمی 
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هستند.  مهدی  دوازده    او  سپس بعد از »  : عرضه شود   1ها«»بانوان حجله به    متن   این   اگر
اسمی    ، برای او سه اسم است  ، چون وفاتش رسید آن را به پسرش اولین مهدیین تسلیم کند

و او اولین    است؛  و اسم سوم مهدیاست،  و آن عبدالله و احمد    ،مثل اسم من و اسم پدرم 
استمؤمن استکرد  خطور   عبیدان  ذهن  به  کهجنونی    «.ین    آنان  ازکدام  هیچ   ذهن  به   ه 

  ، گرددمیباز  خدا   رسول  به   ضمیر   که   کند   تصور تواند  می شخصی  چگونه  کند!نمی خطور
  و   ه، گرفت  برعهده   خدا   رسول   از   بعد   را   خالفت   که   ه استبود  کسی   علی  که   حالی  در 

 . بوده است ش برادر  بلکه ،بوده ن خدا  رسول  فرزند علی

  قرار   ثیر أ ت  تحت   هم  معنا  به  نقل   ۀ فرضی  طبق  حتی  کردیم  ذکر  ما  آنچه   استروشن  
ارائه    طبق  عبیدانای که  فرضیه   ؛گیردنمی  برایش    و   دهد،نمی رویۀ معمولش هیچ دلیلی 

فراتر از    چیزیخصوص    این  در  اوگفتۀ    وحتی امکان ندارد بتواند چنین دلیلی ارائه کند؛  
  که   شویم   قائل  اوویران    وسست    ۀ نظری  به   ما   اگر زیرا    ؛نیست   ارزش بی  و سخیف    کالمی

معنا   به  نقل  به   « ضمایر  در   ریختگی هم به   مقداری   آمدنوجودبه »نتیجۀ  خواهد  را  دنبال 
  روایات  بیشتر   دربارۀکم  ت  س د  یا   کنیم   اطمینان   روایتی   هیچ   به داشت دیگر نخواهیم توانست  

  نقل  ها آن بیشتر  هستند   معنا  به   نقل  ها آن تمام نگوییم   اگرزیرا  ؛ داشت  خواهیم تردید وشک
   نیستند.خالی   ضمایر وجود  از و هستند  معنا  به

   :گویدمی  عبیدان

در  » این خبردقت  این    .کند می  ییدأت  گفتیم  ما  که  را   آنچه  ،انتهای    ، روایتانتهای 
وقتی    او  برای   را  اسم  سه  وجود ولی  دارد،    اسم   چهار  شودمی  دقت  هااسم  در در خود 

گفته    و  آمده  روایتانتهای این    در  که عالوه این شخصی  به  ؛نیستند  اسم  سه  و  هستند 
به    مقدسه  ۀناحی  صاحب   به  آیا  ،دارد  اسم  سهشده     به   یا  ؟کندمی  اشاره(  فدایش)جانم 
دارد  احتمال  دو   گردد؟می باز   مهدیین   اولین   اسم   گوید می  روایت  اینکه  بسا  چه  :وجود 
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  مقدسه   ۀناحی  صاحب  به  آنبازگشتن    از  مانع  است  «عبدالله »  یعنی   من  پدر  اسم  ،پدرش 
روایت اضطراب و آشفتگی وجود دارد را  اینکه ما گفتیم در متن این    ،تعبیر  این  و  شود،می

  ، است   آمده  سنتاهلهای  کتاب  در  که  است  تعبیری  موافق  تعبیر  اینزیرا    کند؛می  ییدأت
  منبع   که  استآن  واقعیت  کند که  می  این روشن  و  ؛دن ک می  ییدأت  را  اضطراب  وتشویش    و

   نشده است.«نقل  ما  حدیثی منابع از و ،بوده سنتاهلهای از کتاب روایت این

   :او پاسخ  و

داری  ،عبیدان  ایپس   بینایی  گفته  !تو مشکل  موجب  می   زیرا  در چشم  لوچی  شود 
  دار خنده  استنتاج   این   به  را   تو   چگونه   تو بینایی    کنی   بیان   ما   برای   اگر   اما  !شودمی   دوبینی 
   بخندانید! تانگیری نتیجه  روشهم با  را  ما بسا چه  است هکشاند

بنده     این   به  :گویممی   دارد.  سالم  چشم  دو   که  استکسی    متوجه اکنون روی سخن 
  عبدالله آن و ،پدرم اسم  و من اسم مثل اسمی ،است اسم سه او برای » :کنید نگاه قسمت

  ؟تا  چهار یا بینیدمی اسم سه ،قسمت این  درشما  «.است  مهدی  سوم اسم  واست،  احمد و
   ؟بینیدمی  دیگری  اسم  «مهدیو   احمد  عبدالله، » از  غیر آن در  آیا

  را   روایتی  اینکه  برای  :گویممی  و  کنممی   راهنمایی  شدن  بینا  از  قبل   را نابینایان    اکنون  و
به هم    خودمان  خیاالت  از  را   احتماالتی  ، روایتی  هیچ  به  استناد  بدون  نیستدرست    ،بفهمیم
فقط به این دلیل که با منطق    ،است  مضطرب  روایت  کنیم  فرض تمام    وقاحت  با  وببافیم،  

 آید!گرفته در خیالمان جور درنمی نادرست شکل

  معطوف   دیدگاه  یک  و  حرکت  یک  بهکم  دست    است  الزم  بفهمیم  را   روایتی  اینکه  رایب
بیشترین    که   داللتی   ا ی   ترنزدیک  داللت  به   کنیم   تالش   آن  به   استدالل طریق    از   و   ،یم شو

 . دست یابیم داردانطباق را بر آن 

توانیم آن را می  سادگیشده از این روایت، با توجه به نکات بعدی به قسمت گفته   دربارۀ
   :متوجه شویم و درک کنیم
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  او  اسم   یعنی  است«  احمد  و   عبدالله  آن  و  ، پدرم  اسم  و  من   اسم  مثل  »اسمی  .الف
  پیامبر   پدر   اسم  این   و  است  «عبدالله»  او  اسم   همچنین  ؛است  پیامبر   اسم   این  و  است  «احمد»

   است. « مهدی» سوم  اسم و هستند  اسم  دو هااین  و ؛است

  است   «عبدالله»  او  اسم  یعنی  «است  عبدالله  آن  و  ،پدرم  اسم  و  من  اسم  مثل  اسمی»  .ب
  : است  شده  روایت  پیامبر. از نیز هست پیامبر  پدر   اسم و  پیامبر  اسم   همان  اسم  این  و
  عبدالله  من »  :فرمودمی  خدا   رسول   شنید   که  کسی  از است،    شده   نقل   روایت   داوود واب  از

  او به    آنچه  پس  ؛ است  اسرائیل  من   اسم  و  هستم   عبدالله  من  و   ،است  احمد   من  اسم   ،هستم
  1«.است  نسبت داده   نیز  نسبت داده است به من  اوبه    نچهآهر   و  کرد،   امر  نیز   مرا   کرد  امر

  : او  ۀگفت  از  قبل  و  «پدرم  اسم  و  من  اسم  مثل  اسمی»  :او  گفتار  از  بعد  که  »آن/هو«  ضمیر
  پدرش   اسم   و  پیامبر   اسم  از منظور    اینکه   ای بر   باشد   ایقرینه   است   ممکن   آمده،   «عبدالله»

  استعمال   مفرد  برای  »آن/هو«  ضمیردانیم  می  زیرا   ؛«عبدالله»  یعنی  باشدبوده    اسم  یک
  اشاره   «سوم  اسم»  عبارت  وهستند،    «مهدی»  سوم  اسم  و  «احمد»  دوم  اسم  و  ،شودمی
  نتیجه   در   و  است   دوم   اسم  همان   آمده  عبارت   این   از   قبل  که   «احمد»  اینکه   به  کندمی

 . است سوم اسم نیز  « مهدی»طبیعتًا  واست  اول اسم «عبدالله»

   کجاست؟  چهارگانه های ، این اسم عبیدانای  پس

   :گویدمی  عبیدان

 اسم  و  ،من  اسم  مثل  اسمی»  :اوفرمایش    شود  تصور  که  نیست  این  ایبر   مجالی  و»
  اول  مهدی  اسم  و ،است عبدالله پدرم اسم و من اسم  که ستمعنا  این به  «عبدالله ، پدرم

  . نیست  چهارتا  و  شودمی  تا  سه  روایت  در  موجود  هایاسم   نتیجه  درو    ، است  عبدالله  نیز
  پیامبر   بر  عبدالله  اسم  اطالقزیرا    ؛است  روایت  ظاهر  خالفواقعًا    این  اینکه  از  گذشته

  موجود   شریف  روایات  در  اسمی  چنینو    ،نیست   شدهشناخته  و  معهود  محمد  کریم
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   .« است نشده نامیده آن به پیامبر   نیز  مبارک  آیات در و ، نیست

   :به او پاسخ  و

  تو   نفس   هوای   با   که   دلیل  این   به   اً تع یطب  است؟   توهم   یک  این  تو  نظر   از   چرا   ، عبیدان  ای
  تر قبل   کمی   که   حدیثی  در   که   طور  همان زیرا    ه است؛ رفت  خطا  به تیر تو   اما  ! خوانی نداردهم

   است. عبدالله  پدرش اسم  و خودش  اسم فرمایدمیخدا  رسول  آوردیم 

   :گویدمی  عبیدان

 در   کهاست    بوده  روایاتی  از  ،شدهگفته  روایت  که  دهیممی  قویبسیار    احتمال  ما»
  بوده آشفته    متنینظر    از  بسا  چه  روایت  این  که  امعن  این  به  اند؛گرفته  قرار  تعدیل  معرض
شده  بزرگان  واست،   آن  به    نتیجه  در  و  ، اند متوجه  توجه    به ها  روایت  از  ایمجموعهبا 

گردانند،    را  آن  تا  نداهگماشت  همتآن    قیاسی  تصحیح باعث    بسا  چه  ومقبول  کار  این 
 باشد.«  شده آن درآشفتگی افزایش 

   :او پاسخ  و

  کرده   وارد  هامهلکه  در   را   شما  «دهیممی   قوی بسیار    احتمال   ما »  روش  عبیدان،   ای
  طوسی  شیخ و  کنی ـ می  ها اشاره این بزرگانی که به آن   نیستید.   متوجه خود    که   حالی  در   ،است

آن  زنی جملۀ  از  ـ   در  کههستند    آن  ازبزرگوارتر    و  ترجلیلـ  هاست طبیعتًا    ۀ بهان   بهمتون 
  ،است   علمی  خیانتی کار،    این  چراکه  ؛ند ن ک  ایجاد  یتغییر  ـ دیگر متون    با  مطابق  شانتصحیح

   !باشد داشته  معنایی هیچ  تو  برای  خیانت کنمنمی گمان  البته و

  نومهدی   بر  که  را هایی  ها عبارت قطعًا آن  ،داشت  صحت  گوییمی  تو  آنچه  اگر  همچنین
  گویند می سخن امام دوازده از که روایاتی باکه بهانه این  اب  ،کردندمی  حذف کنندمی داللت

  طوسی  شیخ  کهاست    روایاتی  جملهروایت وصیت از    دانیممی  ما  که  حالی  در  مخالفت دارند؛
   .استآورده   امام دوازده  بر  داللتتحت عنوان 

   :گویدمی  عبیدان
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و  به    کهجمله شواهدی    از  و»   کند می  تأکید  روایت  متن  در  ریختگیهمبهآشفتگی 
خبر    متن  در  کهاست    تناقضی   ه ب  مهدی  لقب  آن  ابتدای   درزیرا    ؛است  شده  واقعاین 

بازگشته    روایت  اما  ،است  شده  برده  نام  او  های خاصویژگی  از  و  ،اطالق   امیرالمؤمنین
ه فرمود  پیامبر  کرده است.  اطالق  مهدییننخستین    برانتهای خود    در  ار   مهدی   لقب  و

 علی  شآسمان  در   را  تو  متعال  خداوند  .هستی  امام  دوازده  اولینتو    ،علی  ای»  :است
  ها اسم  این  و  ،نامید  مهدی  و  مونأ م  و  اعظم  فاروق  و  اکبر   صدیق  و  امیرالمؤمنین  و  مرتضی 

  رسید   وفاتش  چون»   : است  آمده  روایت انتهای    در   و  « شایسته نیست  تو   از   غیر   کسی  برای
  و   من  اسم مثل اسمی ،است  اسم سه او برای .کند  تسلیم  مهدیین اولین پسرش  به را آن

  « .است   نامؤمن  اولین   او  و  ؛است  مهدی   سوم  اسم   واست،    احمد   و  عبدالله   آن  و  ،پدرم   اسم
  امیرالمؤمنین  از  غیر  کسی  هیچ  بر  مهدی  لقب  اطالقکند  می  اقتضا  اول  مقطع

  !«است  کرده  اطالق  مهدیین  اولین  بر  را  آن  پیامبر  بینیممی  که  حالی  در  ،نباشد  صحیح

   :پاسخ  و

های  ویژگی  ازاین لقب    شده  گفته  کجا  گویی؟می  دروغ  چه  برای  ،عبیدان  ای  ،بسیار خب 
   است؟  امیرالمؤمنینخاص 

  و   امیرالمؤمنین  و  مرتضی  علی  آسمانش  در  را   تو  متعال  خداوند»  :پیامبراین فرمودۀ 
  تو   از  غیر  کسی  برای  هااسم   این  پس  ؛ نامید  مهدی   و  مونأم  و  اعظم  فاروق  و  اکبر   صدیق

  برای زیرا    ؛ندارد  یتعارض  «است  مهدی   سوم  اسم  و»  :اشفرموده   این  با  «نیستصحیح  
  احمد   حق  در  آنچه  با  ،علی   حق   در  شده  ذکر  کالممیان    جمع  است  الزم  تعارض  تحقق

  هنگامـ   ترپیش   .است  ممکنها  آنمیان    جمع  که  حالی  در   ؛باشد  ناممکناست    شده  گفته
  ؛دادیم  پاسخ  ایش کف زدند و هورا کشیدند بر  مقلدان که  اشکالی این به  ـ خباز  ضیاء ۀ مناقش

   .به آن مراجعه کنید

   :گویدمی  عبیدان

  مانع  که  دارد  وجودمانعی  م  ه  بازگفته شد کوتاه بیاییم    آنچه  تمام  از  اگرعالوه  »به
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  در نظر بگیریم؛   امروزی  مدعیان  ادعای  برای  حجتی  عنوانبه  را   مذکور  توایر   شودمی
  سم   خاک   فدای  روحم)  منتظر   امام   رحلت   از  بعد  نو مهدی  قیامگوید  می  روایتاینکه این  

  پسرشبه    را  آن  رسید   شوفات  چون »  :است  آمده  روایت  درزیرا    ؛دنیاست  عالم  از   ش(اسب
 آن   و  ، پدرم  اسم و  من اسم  مثل اسمی  :است  اسم  سه  او  برای  . کندتسلیم    مهدیین   اولین

 که   حالی  در  «.است  نامؤمن   اولین  او  و  ؛است  مهدی  سوم  اسم  و،  است   احمد  و  عبدالله
 مقدسه  ۀناحی  صاحب  ظهور  از  قبل  ودر حال حاضر    ـمهدیین  وجود  یعنیمورد ادعا ـ

  ۀ ناحی  صاحب  ظهور  از  قبل  سفارت  اثبات  برای  شدهگفته  روایت  به  استدالل  بنابراین  ؛است
   .«است ش خود محل از  غیر در ،مقدسه

  :پاسخ  و

  خداوند)  منتظر  امام  رحلت   از   بعد   مهدیین   قیام  که آن است    متضمن این روایت    ی کجا
 !است؟ ( دهد  شتمکین زمین   در

  کند   قرائت  را   وصیت  که  کسی  برای   این   ؟ چه معنایی دارد  « کند  تسلیم   را   آن»اینکه    اما
 :  خوانیممی  در نهایت وضوح قرار دارد. اکنون روایت وصیت را 

اباالحسن!   ی ا   :فرمودند  یرفتند به عل  یاکه از دن  یدر شب  »رسول خدا 
امال فرمود    یرالمؤمنینرا به ام  یتشانوص  آماده کن. حضرت  یو دوات  یفهصح

ها دوازده پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن  ی، عل  ی ا   :یدرس  ینجابه ا   تا
تو را در    یوتعال. خداوند تبارک ینفر از دوازده امام هست  ین اول  ی"عل"  ی و تو ا   ی؛ مهد 

  [ یامبربزرگ پ  کنندۀیق تصد] اکبر    یق مؤمنان و صد   یر و ام  ی مرتض   ی آسمانش، عل
ب  یلۀوسبه ] و فاروق اعظم   و مأمون و    [شودمی  حق و باطل فرق گذاشته  ین تو، 

ا   یدهنام  ی مهد  تو    ی،عل  ی . ا یستن  یستهجز تو شا  ی احد   ی برا   ی اسام  ین است و 
من   یوص نیز و   ـیشان ا  ۀچه زنده و چه مردـ  یهست یتم بمن و سرپرست اهل  یوص

  قیامت  ی فردا   ی گذار   ی بود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باق  یبر زنانم خواه
نه او    یامت و در ق   یزارممن از او ب   ی و هرکدام را که تو طالق ده  کندمی   مرا مالقات
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.  یبر امتم هست  امیفه و خل  ین . تو پس از من جانشبینم می   و نه من او را   بیندمی  مرا 
و    یکوکارکه ن  "حسن"مرا به پسرم    ینیانشو ج  یتوصا  یدکه وفات تو فرارس  یزمان
  ین" حس"آن را به فرزندم    ید نما. زمان وفات او که فرارس یمبه حق است تسل یدهرس

کنندگان  آن را به فرزندش سرور عبادت   ید وفات او فرارس  وقتی   بسپارد؛   ید پاک و شه 
هرگاه زمان وفات او   ید؛ واگذار نما   ی"عل"عبادت(    های ینه پ   ی ثفنات )دارا الذی و  

آن را به    یدکه وفات او رس  زمانیکند؛    یمباقر تسل  " محمد"آن را به فرزندش    یدرس
کاظم    ی"موس"به فرزندش    یدصادق بسپارد؛ آنگاه که وفات او فرارس  "جعفر"پسرش  

که    ی کند؛ زمان  یم رضا تسل   ی"عل"به فرزندش    یدوفات او فرارس  ی واگذار کند؛ وقت
  رسید که وفات او فرا   یبسپارد؛ زمان  یثقه تق  "محمد"را به فرزندش  آن    یدوفات او رس

به فرزندش   را  او رس   یزمان  ؛ بسپاردناصح    ی" عل"آن  به پسرش    ید که وفات  را  آن 
او فرارس  یفاضل بسپارد؛ زمان  "حسن" به فرزندش    ید که وفات  را  که    " محمد"آن 

دوازده   دوازده امام بود و بعد از آن  یناست بسپارد. ا  محمدشده از آلداشته نگه
وقتی   یمهد  پس  بود.  رس  خواهد  او  وفات  به    ینیو جانش  یت]وصا  یدزمان  مرا[ 

نامش مانند نام    یک   ؛ نماید و او سه نام دارد یم است تسل ین مقرب ین فرزندش که اول
نام    ین است و سوم   " احمد"مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرشمن، نام د

 1«مؤمنان است. ین  ؛ او اولاست ید او مه

  امام و    کند؟ می  تسلیم را  چیزی  چه   حسن  پسرش   به  وفاتش   هنگام   علی  امام حال  
  یا   امامت  اً تعیطب   این  کند؟می  تسلیمرا  چیزی  چه  حسین  امام  برادرش  به  حسن

  وفاتش   که  هنگامیـ  قبلی  امامان  ازکدام  هر   که  است  چیزی  همان  این   و  ،است  الهی  خالفت
   کند.می تسلیم  بعدی  امام به  ـبرسد 

  از  غیر   ،حکم  دریافت استبرای هرکسی که برای عقل خود احترام قائل است روشن  و
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  ، کند   دریافت   را   خالفت  اینکه  از   قبل  خدا   رسول  زمان  در  علی  مثالً ؛  استداشتن  وجود
؛  حضورش وجود ندارد   و  علی   توسط   خالفت   دریافت میان    پس تعارضی  ؛ ه استداشت   حضور

این    و  ؛نیز باشد   بندگان  بر   حجت  ،یقبل  امام  حیات   زمان  در   بعدی   امام  بسا   چه حتی    بلکه
  از   :گفتاست،    شده  روایت  کناسی  یزید   از  .شود  غایب  قبلی  حجت  که  است  هنگامی
  حجت   گفت  سخن  گهواره  در  که  هنگامی  مریم  بن  عیسی  آیا   :کردم  سؤال  ابوجعفر

ولی    بود  خدا   حجت  و  پیامبر  روز   آن  در  او»  :فرمود   ایشان  بود؟   شزمان  اهل  بر   خدا 
  کتاب   مرا   . هستمبندۀ خدا    من   :گفت  که   هنگامی  ای نشنیده  را   او  قول  آیا   . بودن   شدهفرستاده 

  به   مرا   امزنده  که   زمانی  تا   باشم  هرکجا   ، گردانید  ارکمب  مرا   و  ، داد  قرار   مرا پیامبر   و   کرد  عطا
  داشت،   قرار   گهواره  در   که   حالی  در  روز  آن   پس  : گفتم  ه است.«فرمود  توصیه   زکات  و  نماز 

  جانب   از   رحمتی  و  مردم  برای   اینشانه   حالت  آن  در   عیسی»  : فرمود  بود؟   زکریا   بر  خدا   حجت
  ای بر   که  بود  پیامبری  و  ،کردآن را بیان    کردصحبت    که  هنگامی  .بود  مریم  برای  خداوند

  دو   تانگفت    سخن  و  کرد  سکوت  سپس  .بود  حجت  شنید   لتحا  آن  در  را   او  کالم  که  کسیهر 
  بر   عزوجل   خداوند   حجتزکریا   سال   دو  مدتبه  ، عیسی  سکوت  از   بعد   و   ؛ گذشتبر او   سال
  حالی  در  ،برد  ارث  به  را   حکمت  و  کتاب  ییحی  پسرش  او  از   بعدو    رد،مُ   زکریا  پس  .بود  مردم

  ییحی  ای »  : فرمود  که  اینشنیده   را   عزوجل   خداوند فرمایش    آیا  .بود  کوچک   ای پسربچه  که
  به   عیسی  وقتی  و  ؛ « کردیم  عطا   او  به  کودکی  در  را   حکم  و  برگیر   قوت   به   را   کتاب
  ؛ نمود  رسالت  و  نبوت   به ند متعال به او وحی کرد شروع به تکلم  وو خدا   رسید   سالگیهفت
  را   آدم  خداوند   که   روزی  از   اباخالد   ای   و  ؛ بود  مردم   تمام  بر   و  ی یحی  بر   حجت   عیسیپس  
  مردم   بر   خداوند   حجت  بدون  هم   روز   یک  حتی زمین    ،نمود  ساکنش  زمین   در  و  کرد   خلق

نبوده     خدا   رسول   حیات   زمان  در  علی  آیا   شوم   فدایت   : کردم  عرض   .«استباقی 
  مردم  ای بر   را   او  که  روزی  ،بله»  :فرمود  بود؟   امت  این   بر  رسولش   و  خداوندسوی    از  حجتی
  اطاعت   به   و  فراخواند  او والیت به را   هاآن  و منصوب فرمود    پیشوا   عنوانبه   را   او  و   کردمعین  

  از  بعد  و  خدا   رسول  حیات  در  مردم  بر  علی  اطاعت  و   :کردم  عرض  .«داد  فرمانشان  او
گفت  نمی  سخن   خدا   رسولبا وجود  و    شد،   ساکت   او  اما  ؛ لهب»  : فرمود  ؟ بود  واجب  شوفات
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  و ،بود  واجب خدا  رسول حیات زمان  در علی  بر و امتش بر  خدا  رسول  از اطاعت و
  علیاز آن     مردم  تمام  بر  خدا   رسول  وفات   از  بعد  اشفرستاده   و  خداوند سوی    از  اطاعت

 1.«بود عالم و  حکیم  علی و ؛ بود

  از  من   برای »  : فرمود  امیرالمؤمنین  :فرمود است،    شده  روایت   ابوعبدالله  از   و
ها  یکی آناندازۀ  به   کندمی   طلوع  آن  بر   خورشید  آنچه تمام    که   است  چیز   ده  خدا   رسول

در    تو  منزل   جایگاه را به من داری.   تریننزدیک   قیامت   روز  تو  :فرمود  .کندنمی  خوشحالمرا  
یکدیگر    در برابر   خدا   برای رضای  برادران  که  طور   همان  است،   من  منزل   رویه روب بهشت  
  و  من در هر غیبتی وصی  تو  و  ، هستی آخرت و  دنیا  در من پرچم  صاحب   تو  ، وگیرندقرار می 

  من   شفاعت  تو   شفاعت  ،هستی  مسلمانان  و  اموال  و  خاندان  در  من جانشین    و  من  وارث
  من  دشمن  تو  دشمن  و  ،خداست   دوست  من   دوست  واست    من  دوست   تو  دوست  ،است

 2«.خداست دشمن  من  دشمن  واست 

  علی  شنیدم.  بودم  خانه   در   شورا   روز   : گفتاست،    شده نقل    واثله  بن  عامر   از  و
تر  شایسته   خالفت   امر   به  او  از من    سوگند   خدا به    و   کردند   خلیفه   را   ابوبکر  مردم»  : فرمودمی

 رسول   که  سته  کسی  شمامیان    در   آیا  ]قسم[  خدا   به  را   شما  :فرمود  ...  هستمو سزاوارتر  
  جانشین   ، مسلمانان  و  انفرزند  و   خانواده  در   ،غیبتی  هر   در  توباشد    فرموده  شا ه دربار   خدا 

 3.« حدیث آخرتا  ... هستی ]من[

  غیبتی،   هر  در   تو   ،علی  ای»  : فرمود  خدا   رسول   :فرموداست،    شده  روایت  علی  از  و
  حیات   زمان  در  ،آن  از  مقصودو    «هستی  ]من[   جانشین   ، مسلمیندر    و  اموال  و  خانواده  در
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 1. است خدا  رسول

   :گویدمی  عبیدان

  تسلیم  مهدیین اولین پسرش  به را آن رسید  وفاتش چون پس»  :گفته  این  بسا چه و»
  حاکم  او  که   شودمی  این   مقصود   نتیجه  در و    ؛وجود  بر  نهشود    حکم  دریافت  بر   حمل   «کند 

  ، توجیه   این  فتنپذیر   شود.می  رجوع  او  به  امور  در  واست،    شانفرماندهی  مسئول   و  امت  بر
  مقدمه،   آن  و  ؛دانستی  را   ش فساد   ،بحث  ابتدای   در  که   است   ایمقدمه  بودنتمام  گرو  در

  تکرار  را  آن و    ؛است  اسبش(  سم  خاک   فدای  مروح)  مراال صاحب  آقایم  برای  نسل  وجود
 .« کنیم نمی

   :او پاسخ  و

  کفایت  نباشد  محال  و  باشد پذیر  امکان  نسل  وجود  که   همین   ما   برای  عبیدان!  ای
  این   و  ؛ کند  ثابت  را   نسل  وجود   بودنمحال   ، قطعی  یدلیل  با   است   الزم  معاند  بر  و  ،کندمی

  اثبات   را   آنتوانی  می   چگونه  کنی.  ش اثبات  توانینمی  و  نتوانستی  هرگزتو    که  استای  نکته 
شنیدن    از  تو   های گوشولی    ،کشندمی   فریاد   نسل   وجود  به   متواتر  روایات  که  حالی   در کنی  

  که  بود   خواهد   سریع  چه  شنوی. ای و هیچ نمی سرکشیدهو جامه بر    است، شده    کر  هاآن
   باشد. شده  رمقدبرایت  پشیمانی  از  ایبهره و درک اگر البته  ؛ بگزی ندامت انگشت

   :گویدمی  عبیدان

فقط    این» مطرح    (است  وصیت  روایت بنده  )منظور    شدهگفته  روایت  دربارۀنکته 
نکته    بلکه  ؛نیست ـ  ابوبصیر  روایتجایگاه    دربارۀدقیقًا همین  پیشنیز  گفته شدـ  که  تر 

  دربارۀ گفته    همین  و  ؛کندمی  اشاره  قائم  امام  از  بعد  مهدی   وجود  به  کهآنجا    جاری است؛
 .« آیدمی قائم   از بعد مهدی کندمی  تصریح چراکه  ،است جاری نیز ابوحمزه روایت
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   :او پاسخ  و

  از   بعضینداشتن    وجود  معنای به هستند    قائم  از   بعدمهدیون    ، روایات  متن   طبق   اینکه
حتی    ،نیست  قائم  زمان  در  هاآن  اولین  خصوصبه  و  هاآن   که   نیست  هم   معنا  این  بهو 
 . نباشد حجت  او یا  ، باشد نشده  داده اختصاص  موریتی أم هاآن اولین  به  مثال عنوانبه 

  آنجا که رسول خدا   هست؛   وصیت   روایت  خود در    دارد  وجود   معنا  این   ای بر   که   یدلیل
  رسول   از   بعد  امام  دوازدهاینکه    و  « .بود  خواهد  امام  دوازده  من  از  بعد   ، علی  ای»  : ه استفرمود

  و   ،نیست  رسول خدا   حیات   زمان  در  هاآن  از  بعضی  وجود  عدم  معنایبه هستند    خدا 
  تمام  در  دانستیم  گذشت  آنچه  ازو    نیست!  علینداشتن  حجیت   معنایبه   طور  همین 
   . استبوده  حجت علی ،پیامبر های غیبت

  : این فرمایش و «هستند امام دوازده  من از بعد » :پیامبر  سخن  که  است این واقعیت 
دورۀ    یا   فترت   که  است معن  اینبه    «است  مهدی دوازده    ـگانه دوازده  امامان  یعنی ـ   هاآن  از   دبع»

  واقع  خدا   رسول  از  بعدکلی    طوربه   ، گیرندمی   برعهدهدر آن    را   امور  زمام   ائمه   که   زمانی
  طوربه نیز   گیرند می   برعهده را   حکومت   آن  در   نومهدی که ای  همچنین دوره   ؛ خواهد شد

  زمانی   هاییدوره  وجود  عدم  معنایبه این    اینکه  بدون  ،خواهد بود  ائمه   زمان  از  بعدکلی  
  خدا   رسول  و  علی دربارۀوضعیت    که  طور   همان  ؛هم تداخل داشته باشند  باکه   باشد

  مهدیین  اولین  دربارۀ  .بر دیگران بود  حجت  خدا   رسول  غیبت  در  علی  و  ،بود چنین  این
  زمان   در  احمد  که   یطور به   ؛است   چنینایننیز وضعیت    مهدی   امام  پدرش   و(  احمد)

  ما   آنچه به    که   است  شده  وارد  احمد  شأن  در  بسیاری   روایات  واست،    حجت   پدرش   غیبت 
   .دنکنمی  داللت  گفتیم

   :گویدمی  عبیدان

  مذکور   روایت  به   عمل  برایباز هم معارضی    ،کوتاه بیاییم  گفتیم   آنچهتمام    از   اگر »
حمزه به  و علی بن اب  :است  رضا  امام  از  خزاز  صحیح  روایت  ،معارض  آن  ووجود دارد؛  
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بن حسن رضا علی  و    محضر  امام هستی؟  آیا شما    : ایشان عرض کردبه  وارد شد 
داز  من    :به امام عرض کرد  «بله.»  :فرمود   : فرمودمی  شنیدم که  جدت جعفر بن محم 

کردی یا خود   آیا فراموش شیخ، ای » :امام فرمود «.دارد امامی نیست مگر اینکه نسلی »
نیست  امامی    :چنین فرمود  جعفر  .چنین نفرموداین  را به فراموشی زدی؟ جعفر

پس او نسلی    . کندمی  امامی که حسین بن علی بر او خروج جز  به  ، اینکه نسلی داردمگر  
امام  « ندارد. کرد  به  جدتان    :عرض  شنیدم  شوم،  فدایت  گفتید،    اینچنین راست 

. فرمود می

نخواهد بود،    امامی  او  از  بعد  که  معناست  این  به  «ندارد   نسلی»  :امام  گفتار  ظاهر  پس 
  ؛ خواهد افتاد اتفاق ،دنیا  عالم از شرحلت از بعد حسین  امامدلیل بازگشت   همین به و

  وجود   هب  که  روایاتی  و  نومهدی  روایت  با  روایت  اینـ  دانستی  که  طور  همانـ  نتیجه  در
 .« ارد د تعارض د نکن می داللت مهدی  امام از بعد اشخاصی

   :پاسخ  و

  باب  ازـ   اینجادر    اما  . کنمنمی  تکرار  پس  ؛ کردم  بیان  را   شریف   روایت  این   منظور  ترپیش 
  عناد دشنمی و    روی   از  عبیدان  که  گونهآن  کنممی   اضافه  ـگودروغ   مدعیان  این  کردنرسوا 

را    ن ومهدی  روایات  با   مخالفت  قدرت  روایت  این  ، تعارض  وجود  فرضه ب   حتی  ،کندمی   فرض
  نتیجه   درشود؛ و  پس مضمون آن در نظر گرفته نمی  .ندارد  ـهستند   متواترنظر معنوی    از  کهـ

   .است رسواییشود می نصیبش  هاخوردن تابوپیچ این  از  که چیزی  تنها  عبیدان

   :گویدمی  عبیدان

  با   محکمی  ارتباط  نظری  ۀجنب  از  و  ،است  پراهمیت  وخطیر    امری  ایمسئله  چنین»
  که   روایاتی  از  کمی  تعداد  به  ،آن  اثبات  برای  نیست  ممکن  کهی  طور به  ؛دارد  امامت  مسئلۀ

تواتر برسند!    ،کردتکیه    رسند نمیاستفاضه هم    حد  به  حتی به  اینکه  به   در  وچه برسد 
 وجود ندارد.«  هاآن هب  استناد برای مجالی  نتیجه

   :پاسخ  و
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نمی   و   ؟!کم  ی تعداد هم  استفاضه  حد  به  حتی  که  آنجا    آنچه  بر   وندخدا   رسد؟!تا 
  ؟!رسندنمیاستفاضه    حد  به   شما   نظر   از   روایت   ها ده  !است  دهنده یاری   کنید می  ش توصیف

  احترام   خودتان  به کم  دست    چرا   و  ؟چرخدمی  شما   های سر  در  هواها  کدامین  پس
  علما  ، شما   سخن   طبق   آیا   ؟! هستید  علما  شما کنید  می  ادعا   مردمبرای    و  !گذارید؟نمی 
 !؟روز ابایی ندارند میان  در  خورشید انکار  از که  اندچنیناین

  روایات دربارۀ    که  شبهاتی»  عنوان  تحت   دیگران  و  مجلسی  شیخ   از  را سخنانی    عبیدان
  شبهات   همچنین   شد.  ه ئارا تر  پیش  هاآن  پاسخ  که  کندمی  نقل  « است  شده  طرح م  ن ومهدی
این کتاب    به  را   خوانندهو    امداده  پاسخ  « مهدیاً   عشر  ثنیاإل   بعد  ما»  کتاب  دررا    عبیدان  دیگر

   دهم.می ارجاع

   :گویدمی  عبیدان

هرگز    مذکور  روایت  ،دهیم  تطبیق  شرعی  ۀقاعد  بر  را  آن  بخواهیم  ما  اگر  همچنین»
  . کرد  حکم  آن  به  استناد   منع   عدم   و  آن  متن  تمامیت  به   بتوان تانخواهد آورد    مقاومتتاب 

   .«تهاسآن روایات و سنتاهل اعتقاد موافق ،روایت این کهاست  کافینکته  همین 

   :او پاسخ  و

 هاآن   یناول  که   پیامبر   از  بعد   ائمه   وجود  به   اعتقادآیا    ! بالله  اال  قوة   ال   و  حول   ال
  محورحول    فقط   وصیت  روایت   بلکه   ؟! ه استشد  سنتاهل  اعتقادات  با   موافق  است   علی
  متعال  خداونداینکه    ؛است  عزوجل  خداوند  دست  بهفقط    تنصیب   کهاین  ؛چرخدمی  معنا   یک 

هیچ    داللت  این  آیا  .است  الهیسند    یا  نص  همان  وصیت  این  و  ،کندمی   تصریح  خلفایش  هب
 !دارد؟ سنتاهل  اعتقاداتبه   شباهتی
 





 ها خواب و رؤیاها حجیت

  است   ممکن  آیا   واست،    حجت با چه شرایطی    اینکه  و  ، سترؤیاها  به متعلق    آنچه  دربارۀ 
  و  ، کرد  خالصه  زیر  هاینکته  درتوان  می   را   ما های  گفته   ، شود   اخذ  آن  از   فروع  یا   اتاعتقاد

 :  است کافیارتباط دارد  شریف دعوت این   ه ب و  نوشته عبیدان آنچه  رد  برای خالصه  این

  آنبتواند از آن استفاده و به  چیزی وجود ندارد که دشمن  ما  انتشارات از هچ کجا  در  .۱
  مردم  ی رؤیاها طریق    از  ،فروع  یااعتقادات    اخذ  پذیر بودنامکان  به  قائل  ما   کهکند    استدالل

  طرف معاندین مفلس علیه ما   از  را   خشن  بسیار  ایحمله   ، محققفرد     ،با این حال  ؛هستیم 
 ند. نکمی متهم ای چنین گفته  به را  ما بیند که می

  کهنکته است    این  یمورز می  اصرار  آن  بر  وجود  تمام  با  و  کنیممی  تأکیدما بر آن    آنچه  .2
  تشخیص بدیهی است    و   ؛ است  حجت   ، زمینش   در   خدا   حجت   مصداق  تشخیص   در رؤیا  

  در   خداوند  ۀخلیف  یا  حجت  از  زمان  نبودنخالی  ضرورت  به  اعتقاد  خود  از  غیر،  مصداق
  بعضی ۀارائ  به  ادامه  در  که ما ادلۀ بسیاری برای داللت به این واقعیت داریم    است.   زمینش

 :  کنممی  بسنده هاآن از

ي َواَل    .الف   َواَل َتَخاف 
ي اْلَیم  یه  ف  ْلق 

َ
ْفت  َعَلْیه  َفأ َذا خ  یه  َفإ  ع  ْرض 

َ
ْن أ

َ
  ُموَسیَٰ أ

م 
ُ
َلیَٰ أ ْوَحْیَنا إ 

َ
َوأ

لَ  وُه إ  ا َراُد  َن  ي إ  یَن َتْحَزن  َن اْلُمْرَسل  ُلوُه م  ده،  باو را شیر    و به مادر موسی وحی کردیم ) 1ْیك  َوَجاع 
بیمنا  او  بر  چون  در    ک و  را  او  تو  دریا  شدی  به  را  او  ما  که  مدار  اندوه  و  مترس  و  بینداز، 

  ، بود رؤیا    طریق  از  موسی  مادر به    وحی  و  ؛ (دهیممی  شقرار جمله رسوالن  گردانیم و از  بازمی 
  موسی   مادر   و  ، استگان  فرستاد   از   او  که   شد   مشخص   مادرش  برای کامل    طور به رؤیا    در   و

 بود.  مکلفین  از  طبیعتاً نیز 



. 7 :قصص .1
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ُموَن   .ب َنا ُمْسل  َن 
َ
أ ا َواْشَهْد ب  اُلوا آَمَن 

َ
َرُسول ي ق ي َوب  ُنوا ب  ْن آم 

َ
یَن أ  

ی  َلی اْلَحَوار  ْوَحْیُت إ 
َ
ْذ أ  1َوإ 

ون وحی کردم به من و فرستاده که به  آن هنگام  و  )   ؛ایمان آوردیم   گفتند   ، ام ایمان آوریدحواری 
  خلیفه  آن  در  و انجام شد، رؤیا   طریق  از  وحی نیز  اینجا  و  ؛شدگانیم( تسلیم و گواه باش که ما  

 شد.  مشخص  هاآن برای کامل  طور به ـ عیسیـ  خدا  و جانشین 

ْیُتُهْم ل ي    .ت
َ
َرأ ْمَس َواْلَقَمَر  َحَد َعَشَر َکْوَکًبا َوالَش 

َ
أ ْیُت 

َ
َرأ ي   

ن  إ  َبت  
َ
أ َیا  یه   ب 

َ
اَل ُیوُسُف ْل 

َ
ْذ ق إ 

یَن   د  یُدوا َلَك َکْیًدا  *  َساج  َك َفَیک  ْخَوت  اَل َیا ُبَنَي  اَل َتْقُصْص ُرْؤَیاَك َعَلیَٰ إ 
َ
َن  ق ْیَطاَن   إ  ْنَسان    الَش  ْْل    ل 

ین  َعُدو    [ یازده  ای پدر، من ]در خواب  : را که یوسف به پدرش گفتهنگامی  [  یاد کن )] 2 ُمب 
  ک ای پسر   : [ گفتیعقوب. * ]کننددیدم برای من سجده می  ؛ ستاره را با خورشید و ماه دیدم

زیرا شیطان برای    ؛ اندیشندمن، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگی می 
  تشخیصی   نص   ،یا ؤر  اینکه  بر   کنند می  داللت   نیز   آیه  دو  این  و   ؛( منی آشکار استآدمی دش

  پسرش  بر یوسف برادران  مکر از  یعقوبدلیل  همینبه  ؛است اشخلیفه  یا خدا  حجت ایبر 
 کند.می  مشخص را   مصداق ،یا ؤر دانستند می  و بودند هزادپیامبر  آنانزیرا   ؛ترسید   یوسف

  تشخیص  در   کافی   حجتی   ، یاؤ ر  اینکه   بر   ندنکمی   داللت  که هستند    بسیاری   آیات   .ث
اس  َرُسواًل    :تعالیفرمایش حق   مثال  عنوانبه   ؛است  خداوند  حجت  مصداق لَن  ْرَسْلَناَك ل 

َ
َوأ

یًدا  ه  َشه 
الَل    ( استکافی بودن خدا و گواه ؛، برای مردم فرستادیم رسالتو تو را به  ) 3َوَکَفیَٰ ب 

ْنَزَل إ    :ۀآی و
َ
َما أ ُه َیْشَهُد ب  ن  الَل  ک 

ه  َلَٰ ْلم  ع  ْنَزَلُه ب 
َ
َکُة  َلْیَك أ یًدا َیْشَهُدوَن َواْلَماَلئ  ه  َشه 

الَل   4َوَکَفیَٰ ب 
و   ؛ ن را به علم و دانش خود نازل کردآ، که دهدمی ولی خدا به آنچه بر تو نازل کرد گواهی)

  همچنین   ؛ ( کافی استگواه،    عنوانبه وند  خدا در حالی که    ؛ دهندمی  فرشتگان هم گواهی
ي َوَبْیَنُکْم    :تعالیاین فرمایش حق  یًدا َبْین  ه  َشه 

الَل  ْل َکَفیَٰ ب 
ُ
یَن َکَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل ق ذ 

َوَیُقوُل اَل 
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َتاب   ْلُم اْلک  ْنَدُه ع  کافی    بگو .نیستیتو فرستاده   گویندو کسانی که کافر شدند می ) 1َوَمْن ع 
  ۀ کریم  آیات  و  ؛ ( ست، میان من و شما گواه باشدنزد اوکس که علم کتاب  است خدا و آن

 دیگر. بسیار 

  شهادت   و   کند،می  معرفی   کافی  شاهدی  عنوانبه   را   خود   عزوجل  خداوند   ، آیات  این   در
  زا   .است  افتاده  اتفاق  بسیاری  برای  که  طور  همان  ؛شودمی   انجامرؤیا    طریق   از  خداوند
  محضر   به   خیبر   از   یهودی   جناده  بن   جندب   : گفتاست،    شده  روایت  انصاری  عبدالله   جابربن 

  نیست   خدا   نزد  آنچه   و  نیست  خدا   برای  آنچه  از  ، محمد  ای  :گفت  و  شد   وارد  خدا   رسول
  شریک  ، نیست  خدا   برای  آنچه»  :فرمود  خدا   رسول  .دهب   خبر  مرا   داندنمی  خداوند  را   آنچه  و

  خداوند   که  را   آنچه   و  ؛نیست  بندگان  به   ظلم   خداوند  نزد   ، نیست  خداوند  نزد  آنچه  و  ؛است
  خود  برای خداوند  و  ؛خداست  پسر  عزیر  که  ،یهود جماعت  ای   ستشمااین گفتۀ    ،داند نمی

راستی  به   و   ، نیست  الله  جز   معبودی   که  دهم می  شهادت   :گفت   جندب   شناسد.« نمی   فرزندی 
  درخواب   را   عمران  بن  موسیدیشب    ،خدا   رسول   ای  :گفت  سپس   .هستی  خدا   رسول   تو

  چنگ   او  از  بعد  اوصیای  به  و  بیاور  اسالم  محمد  دست  به  ،جندب  ای  : فرمود  من  به.  دیدم
 2.بزن

  و   محمد   از   شدهروایت   نص   با   نیست   ممکن   ،تشخیصی  نص جایگاه    در رؤیا    .3
  که   ییرؤیاها  منبع  و  ،کند  مخالفت  کندمی  مشخص  را   الهی  هایحجت  که  محمدآل

وجل خداوند است شدهروایت  نص   با  مخالف    نیست.   عز 

  بررسی  برای دلیلیزیرا وحی است؛ پس  است،  حجت  ،تشخیصی نص عنوانبه رؤیا  .۴
 .ندارد وجود نیست   سنت از جزئی  اینکه عنوانبه رؤیا  

و نهایت دعای ما اینکه سپاس و ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است؛ و سالم  



.43 :رعد .1
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فرستادگان محمد و خاندان طیب و طاهرش، ائمه و    و صلوات تام و تمام خداوند بر سید  
 مهدیون باد. 

 در شمار شاهدین بنویس.را پروردگارا، ما از فرستاده اطاعت کردیم؛ پس ما 

*  * * 


