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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

  مقدمه

 العالمین  رب  لله الحمد

کثیرا  وسّلم تسلیما   والمهدیین ۀالئم  لهآ و محمد  علی  الله صلی و

  از  شیخی   به   پاسخ   ـاست   آمده   عنوانروی جلد  توضیح    در   که   طور   همانـ   کتاب این  
  پنداشته   او.  استُعقیلی    الرحمن عبد   نام   به   ،یعقوبی  شیخ   انمرید  از   خصوصه ب  ، حوزهپیروان  
  دروغ  کهآن  و یقینا   :  افتری  من  خاب   قد   و»به اسم    کتابی   و  کرده   رد  را   حق   مبارک   دعوت
شدبست توسط  منتشرکه    ، نوشته  « نومید    فضیلیه ـ بغداد  بیتاهل  اسالمی  ۀ مؤسسشده 
  این   از  نسخه   هزار  داده  دستور   او  به   یعقوبی   او  استادِ   شده،  نقل   ما   برای  آنچهطبق  .  است
گاهامر  این از واقعیت  خداوند  ؛ کند توزیع و چاپ  را  کتاب  . است آ

نتیجه   زیرا    ؛ است  هایشروش  و   علم  و  نجف  ۀحوز   ۀنمایند  عقیلی،   کتاِب این    در 
د    را   قرآنی  ۀ آی  از قسمت    این اش  نویسنده

َ
َتَری  َمِن   َخاَب   َوق   دروغآن کس که    و )قطعا     اف 

  ما .  رضایت داده است  معنای آن  به   نظر گرفته، و   کتاب خودش در   عنوان(  شد  نومید بست  
  ۀکریم  ۀ آی  از قسمتی    که  ای نتیجه   و   حکم   این   ۀ دربار اظهار رضایت خود را    خود،   ۀ نوببه نیز  

  کدام   کهاین  ؛ گذاریممی  خواننده  ۀعهدر ب را نهایی   گیرینتیجه  وداریم؛  است بیان می   مذکور
 . کرده است ی پرداز دروغ و  ،و شکست خورده مید ون  طرف،  دو از  یک

انصاری  ابومحمد   





 شناسیب شانگفتار   لحنباید از  را آنان

نگارش    نویسنده  قلم   که  کلماتی  اولینطریق    از تواند  می  خوانندهغالبا      آوردمی دربه 
راستی به   اشخواننده به    و واقعیت اصرار داشته    بر  وبوده    ُمخلص   واقعا    او  آیا متوجه شود  

   است؟ اش بوده خواننده کشیدن به انحراف و  فریفتن هدفش  یا  ،دادهاهمیت می 

گرایی بر مدار واقع  کندمی تالش  بسیار  دهداهمیت می  خود  ۀ خوانند به  که  اینویسنده  
بماند،     آن  به دهد  ب فرصت    خواننده  به   که  کندارائه    شکلیبه   را   خود موضوع بحث    و باقی 

گاه  آناز چند و چون   وکند،    پیدا   احاطه   و   دهد  دخالت  ۀاجاز   خودش  به   بدون اینکه   ؛ شود  آ
ترین حد  در پایین کم ـ دسِت   یا   ؛ کند   تحمیل   خواننده   ه ب  را   خودش  خاص  های گاه دید   و  نظرات

 .کندنمی کوتاهی  دیگران اتنظر  ۀدارانامانت صحیح و  ۀ ارائ درـ صداقت

  طوربه ـ   مرد  این .  برداز آن رنج می  «عقیلی»  کتاب   که استاشکالی    این با تأسف بسیار   
که در جایگاه خودش روشن خواهد    طور  همانـ   یمانی  دعوت  دلیلپرداختن به    در  ـکلی
  خواننده  روانی  سازِی آماده با  را  خود  کتاب  او. را در پیش نگرفته است یدار امانت ـ جانب شد

  از !  آغاز کرده است  شود  حکم  اشگمراهی  و نپذیرفتن    به باید    که  ایمسئله   از  استقبال برای  
نوشته و در آن    که   ایمقدمه رسد به  می   تا   ها، فتنه   ۀ دربار   حدیث   تا  گودروغ  شصت  حدیث 

  ۀ مقدم  این توضیح    با بنده  .  داشته است  بیان   را   خود   ِسکولر تفکرات    وکرده    آبروبی   را   شخود
 : گفته است او. کنممی وی آغاز 

و    از  که  مردمی»   را   غیرطبیعی  فکری  های چرخش  اندشده  خسته  عدالتیبیظلم 
دیگر    بار  وگیرد،  به خود می  دینی ، رنگ و بویی  هاخموپیچ  این  بار   یک  ؛گذارندمی  سرپشِت 

  سیاسی   گرایی افراط  و  ،سو یک  از  دینی  های بدعت  و  دینی بیدر میان    ؛سیاسی  ی ارچوبهچ
  برجسته را    شدهرانده  حاشیه   به  هایبخشجمعِی  منطق    که  دیگر  سوی  از   نژادپرستی  و

 تکیه  فرسوده  ومنحرف    فکرِی   هایپایه  بر  که  فرسوده  ایجامعه  در  هم  آن  کند؛می
  ها آن شکنندگی  که شواهدمبتنی بر  هایاستدلل و  منظمبرابر انتقادات   در که ،کندمی
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  از حتی    و  ، آن  سستِی   از   ای است که مسئله  این  و  ؛ندارد   مقاومت  تاب   کندمی  آشکار  را
 « .داردبرمی پرده است شکل گرفته  آن در  که شرایطی

 :  او  به پاسخ

  بتوان که  نیست   موضوعاتی از  دارد  ارتباط  آن  به  که  مطالبی و مهدی امامقضیۀ  -1
  ، هااندیشه   واعتقادات    دارند باور  که    کرد  برخورد   شناسانیجامعه  های روش   با  آن  با

واقعیت   خاص  شرایطی   از بازتابی    و   گرفتهت ئنش به و    امام  موضوع  .خصوص هستند هایی 
را توان  نمی  که   است  دینی   یواقعیت  بلکهنیست،    تاریخی   شرایط  ازبازتابی    مهدی،    با   آن 

  که  برند هایی را به کار می چنین روش   کسانی  و فقط   ،دادتوضیح    شناسانجامعه   های روش
 .ندارند  ایمان آسمان های رسالت  به

  باهیچ ارتباطی  وجه  هیچ به بگوییم    که  نیستبه صورتی    مهدویتقضیۀ    از سوی دیگر
به   با  ارتباطش  ولی  ،ندارد  تاریخ بوده  که  نیستای  گونه تاریخ  تاریخی    بلکه   ؛باشد   مفعولی 

  این و    ؛ دهدمی  نتیجه چهارچوب تاریخ    در   و   آوردمی در  حرکت  به   را   تاریخ   که  است فاعلی بوده  
  تمهدوی   موضوعبازتابی از    «خصوصبه   تاریخی  وضعیتیک  »  بگوییمتر است  یعنی شایسته 

بر تن    را   سکولرجامۀ شخصیتی    کهـ   «عقیلی»  که به آن صورتی    ،برعکس  نه  ،است بوده  
 .  کندـ تصور می خود کرده است 

  از که است یاحمق یا  ـاست  ایستاده او سرپشِت  کهکسی  قطعا   وـ  عقیلیبا کمال تأسف 
گاهی داردوامی سخن  به  را   زبانش  که هایی گوییکفر و گزافه    که  استشخصیتی  یا  ،ندارد   آ
مقولت   به   مهدی  امامقضیۀ    و  یدیناز  و  شسته  کامل  دست    سستلباس    در طور 

  را  دیگری  هاآن   از  یک کدام  دانم نمی واقعا   بنده  )و  است  شده  گم  ، به تن کرده  که   سکولری 
  عراق   مسلمان  مردمدر    گویدمی   سخن  اشدرباره وی    که  ی منطقکلیات    ( !استبه تن کرده  

  مهدی  امامقضیۀ    و  اسالمی  دین های  مقوله   در  ـطور خاص بهـ   شانشیعیان  خصوصبه   و
  برای را    اساسیستون  ه و  یپاطور خاص  قضیه به   این  که  جهت   این  از  است؛   شده  گرجلوه
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  دارد   ایمان  خدا   به  کهکسی    آیا.  شکل داده است  ستمکاران  و  ستم ظلم و    برابر   در  مقاومت
  عقیدتی  بنای  این  دارد  تئ جر   ـاست   یدین  یمرد   کندمی  ادعا  باطل  به  کهبه کسی    برسد   چهـ
  کند، می   تکیه  فرسوده  منحرف و  فکری  هایپایه   بر»:  کند  توصیف چنین    را   عراقی  فرهنگی  و

  آشکار  را   هاآن  شکنندگی  مبتنی بر شواهد که   های استدلل  و   برابر انتقادات منظم   در   که
 ندارد«؟! مقاومت تاب  کندمی

می   را   مردم   چرا   بنابراین تصویر  به   را   خودتان  و دهید  فریب  به  دینی  مردان  صورت 
 است؟  کردهَمدهوشتان  که  است دنیایی خاطربه  آیا  ؟گذاریدمی سر  به عمامه و  کشیدمی

بزرگ   وـ  مشکل این شخصیت    که   است  این  ـمصیبتترین  حتی  بیمار  عقل و منطق 
و  به   را   انحراف  ۀل ئمس  «عقیلی»  ، سکولر تقدیر  از آن  صورت  سرنوشتی حتمی که گریزی 

بدون    «.اندشده   خسته  عدالتیظلم و بی   از  که  مردمی»:  گویدمیکشد و  می  تصویر   نیست به
  ۀنتیج  در  ،وضعیت  این  است  نگفته   و،  استفاده کند   «بسا  چه»  یا  «شاید»های  از واژهاینکه  

اضطراراتی   و  علل  و  »  آنچه  درون  از  که  آمده  وجود  بهاسباب    نامیده،  «جمعی  عقلوی 
  که است    بوده  اندیشیمصلحت  ورزاِن غرض   از  برخیهای  فعالیت نتیجۀ    در  وبرنیامده است،  

شاهدش    عراق  در وضعیتی که عمال     دارد؛بازنمی  مردم  فریفتن  از   را   آنان  تقوا،  نه   و   دین  نه
 « کراسیو دم»  ۀبیگان توسط رشد و توسعۀ طرح و نقشۀ    عراق  یانشیع   هویتزیرا    هستیم؛

 . است رفته  بین  ـ ازدارد  تناقض هویت این حقایق با کامل طور به  کهـ

  «شدهراندهحاشیه و به  ضعیف   قشرهای »ها را  آن   که   افرادی  ۀدربار   «عقیلی»  سخن  -2
که    این.  ندارد  یموضوعیت  است  نامیده است    منطبق  هایمانی   از  بسیاری  برتوصیفی 

لباس یک    خواهدمی  «عقیلی»  اگر.  هستندچنین توصیفاتی    از  دورتر  بسیار  آنانو    ،شودنمی 
عبارت  به   ؛باشد   یلباسکم باید در قد و قامت چنین  را بر تن خود کند دسِت   شناسجامعه

را به    احوالشان  و خوبی واکاوی  را به   یمانی   دعوت   به   گرویدههای  دیگر او ابتدا باید شخصیت 
مطالعه   نبودن    بودنصحیح   بهبتواند    تا   کنددقت  و    ضعیف  قشرهای»ویژگی  انطباق  یا 

خوبی  راندن کالمی از حفظیات بدون اینکه به صرفا  بر زبان   اما  .کند  حکمبر آنان    «ایحاشیه 
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 . نیستای  کار پسندیده  فرهنگ،  به   تظاهر  باب ازانجام آن هضم شده باشد و صرفا  



 ؟کیست   احمدالحسن سید

  ، حسین   سید  فرزند   ، صالح  سید   فرزند  ،اسماعیل   سید   فرزند  ،الحسناحمد   سیدایشان  
  های سایت   در   را   ایشان  شریف   بتَس نَ ما    و  ؛ است    مهدی  امام  فرزند   ، سلمان  سید  فرزند 

  این   به   که  ایمداده   ارائه  عموهایش   از فیلمی    و  ، ایمکردهنشریاتمان اعالم    در  و  مانیاینترنت
  شکل   این  به  را اسم    نای  « عقیلی»  بینیم می  هااین تمامی    رغمبه ولی    ؛دهندمی  گواهیمطلب  

  محقق   این  کهو جای شگفتی است  !  «است  سلمی  اسماعیل  احمد:  وی  کامل  نام»  آوردمی
است  گونهآنـ   اجتماعی  بزرگ آورده  پاورقی  در  خودش  :  کندمی   تکیهزیر    منبع  بهـ  که 

 !«هفتم وچهل  ۀشمار  قائم،  ۀ روزنام»

  جماعت توسط    بلکه  ؛نشده منتشر    یمانی  دعوت  پیرواِن توسط    روزنامه   این :  گویممی 
چه   از  ،آخرالزمان  نویسندگان  ای .  هستندها  یمانی   دشمن  که ده است  شمنتشر    منحرفی

  این   آیا   و   ؟گرایی استواقع  این   آیا   است؟   شده   اعتماد قابل    و  تکیه   قابل   ، دشمنان  منابع موقع  
 ؟آن را سرلوحۀ خودش قرار داده است «عقیلی» که است  «یمنظم نقد »همان 





 یمانی  دعوت   دالیل

 : گویدمی مقدس وصیت  روایت ۀدربار  عقیلی

  بن   علی"  سندش   در  و  ،شده  نقل   طوسی  شیخ  غیبت  از  روایت  این:  سندبررسی  »
.  است  مجهول  که هم آمده    "خلیلبن    محمد بن    احمد"  واست،    مجهول  کهآمده    "سنان
  حدیث   رجال های  کتاب درنیز وجود دارد که    "مصری  محمد بن    جعفر" یعنی   یسوم   راوی

 «.است  ضعیف روایت، پس این  ؛نیست

 :  او  به پاسخ

  حد   ازبسیار فراتر  و    هستند،   معنوی   متواتر   ـوصیت   روایت  جمله  ازـ   نومهدی   روایات  -1
  متواتر [  روایت]  در   داندمی   برخوردار باشد   شناخت   سطح   کمترین از    که کسی  .  هستند  تواتر

 ! بدهید  خبر ما به  ؟ایدیافته  متواتر  ۀدربار شما چیز جدیدی   آیا . شودنمی   نگاه  سند به

باید    او.  دهدقرار می  رجال  علم  ترازویدر کفۀ    را   محمدآل  روایات«  عقیلی»  -2 ابتدا 
روایات    داندمی  او  ـبسا  چهخصوص ـ به   ،کند  اثبات  را   آن  صالحیت   و  ابزاراین    بودنشرعی

  بودنباطل که به    یروایات  از  برخی.  دنگیر می  قرار»رویکرد«    این  برابرِ   دربسیاری هستند که  
 :  شودتقدیم حضور می   کننددللت می شودمی  نامیده  رجال  علم آنچه

  وکار نیک   فرد  از چه  ـ   یروایت، هر  محمد  ای »:  فرمود  مسلم  بن   محمد   به     صادق   امام
  کارو نیک   فرد   از چه  ـ   یروایتهر    و  ، بپذیر   را   آن   دارد   موافقت  قرآن  با   که   آمد  برایت   ـو چه بدکردار 
 1« .نپذیر را  آن دارد مخالفت قرآن با  که  آمد برایت  ـو چه بدکردار 

  ،شوم   فدایتان:  کردم  عرض   ابوعبدالله  به:  نقل شده است، گفت  سمطبن    سفیان  از 
  کند می  بیان   حدیثی   و  آیدمی   ما   نزد   شما   سوی   از   شودمی  شناخته   گوییدروغ  به  که   مردی



. 73ص  1البرهان: ج . 1
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  و  ، روز  شب  امگفته من    گویدمی  او  آیا»:  فرمود  ابوعبدالله.  داریمرا ناپسند می   آنما    که
 تکذیب را  او امگفته من چنین  گفت تو  به اگر»: فرمود. خیر: مکرد عرض «است؟ شب روز

  1«.ایکرده  تکذیب مرا تو ]در این صورت[  زیرا   ؛نکن

  یا  رجئی مُ   اگر»:  فرمودروایت شده است،    عبداللهو اب  یا  جعفربو ا   از   بصیر، و اب  از
زیرا چه    ؛نکنید   تکذیب  را   آن  دادمی  نسبت   ما  به  را   آنو    آورد  برایتان  حدیثی 2ه حرورییا    قدری 

این کار[  شما    و   ، باشددر آن    حق   ازای  شاید گوشه   دانیدمی   شعرش  بالی   را   خداوند]با 
 3« .کرده باشید تکذیب

می   آحاد   خبر   دربارۀفقط    سندها   ۀ دربار   بحث   -3 خبری  مطرح  یعنی    فاقد   که شود؛ 
  قرائن  با  وصیت   روایت   که  حالی  در  ؛شود   ش صدور   به  یقین  و   قطع موجب   که  باشد   ایقرینه 

 .داردوامی شصدور  صّحتبرای  حکم به  را  ما  که استهمراه  بسیاری

 : گفته است «الصول ةعد» کتاب در   طوسی شیخ  

  نبی  از  و  باشد،   آمده  هستند  امامت  به  قائل  که  ما  اصحاب  طریق  از  اگر  واحد  خبر»
  روایتش   در  که  توسط کسی روایت شده باشد   و باشد،    شده  روایت   امامان  از  یکی  از   یا

  خبر   معنایصحت    هب  که  نباشدهم    ایقرینه  و  ،باشد  محکم  شنقل  در  و  نباشدطعنه  
 که  باشد  ایقرینه اگرلزم به ذکر است   .است  جایز  آن  به   عمل  صورت   این   در  کند  دللت

  قرائن   ماو    ؛شودمی  علمباعث    این  وخواهد بود    قرینه  با  اعتبار  کنددللت    آنبه صحت  
 4« خواهیم کرد. بیان بعدا   را



ص    2النوار: ج  ؛ بحار  234، و در چاپ دیگر: ص    76الدرجات، حسن بن سلیمان حلی: ص  مختصر بصائر .  1
211 .

است. )مترجم(  خوارج از گروهی عنوان ،حروریه. 2

. 395ص  2ع: ج ئالشراعلل  ؛ 230ص  1المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی: ج . 3
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 :  استو گفته  کرده نقل  را  طوسی شیخ سخن  الشیعه،وسائل  انتهای  در عاملی  حّر 

:  شوند می  تقسیمدسته    سه  به  اند نوشته  ما  ۀ شدشناخته  اصحاِب   که  احادیثی »
  به   نسبت  یقین  و قطع موجب  که است  ایقرینه  با  همراه  آنچه  ، هستند  متواتراحادیثی که  

وجوب    به  قرائنی  ولیگیرند  اخباری که در این دو دسته قرار نمی  و  شود،می خبر مضمون
:  شود می  تقسیمهایی  دسته  بهخودش    سوم،این دستۀ  .  کنندمی  دللت  هاآن  به  عمل

که    اند،نکرده  نقل   برایش   معارضی  و  دارند  اجماع   آن  نقل برای    که  خبری برای  خبری 
ها  منابع دیگر به آن  و  اخبار   هایکتاب  در  که  خبری  هر  و  دارد،  وجود  اجماع   شصحت

 1« .گیردقرار می چهارگانهام  سن اقیشود در یکی از ا عمل می

  معتبر   یسند نظر    ازبا این عبارت »  «الثاقبنجم ال»  در  نوری  میرزای  را   وصیت   روایت  -4
 :است« توصیف کرده و گفته است 

در آن قسمتی    که   کرده  روایت   را   خبری  صادق امام  از  معتبر سند  با   طوسی  شیخ »
  اتفاق افتاد   آن  در   وفاتش  که  شبی  در  ینن امیرالمؤمبه    خدا  رسول  هایوصیت  از

است  جمله  از  ؛است  شده  ذکر آمده  آن  از  بخشی    به   را  آن  فرابرسد  شوفات  وقتی :  در 
  2« .حدیث  آخرتا  ... کند  تسلیم مقربین  اولین  فرزندش 

 :گویدمی  عقیلی

شخصی    نه  و  هستی  تو  حدیث   این  از  منظورچه دلیلی دارد که  :  مضمونبررسی  »
 به  این:  گوییممی  استنشدنش توسط شخص دیگری    ادعا  آن   دلیل  بگویی   اگر  ؟دیگر

گاهی یمانی  ینچند.  کندمی  دللت  عراق  واقعیت   به  نسبت  شما   ناآ ادعای  بودن  نفر 
  یمانی "  جمله  از  ؛هستند  شدهدادهوعدهشخص    همان  نداهشد  مدعیه  هم  واند  کرده

  از   منظور  نداهکرد  ادعاای  حتی عده.  عمارهال  در  "موعود  یمانی"  و  ،دیالی  پل  در  "موعود



. 65و  64ل: ص ئخاتمة الوسا. 1
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 همان   ،است  «حسن »اسمش    و  یمن  از  او  اصلزیرا    است؛  نصرالله  حسن  سید  یمانی،
 « . است آمدهچنین   هاروایت از برخی   در که طور

 :  او  به پاسخ

 :  جمله  از  ؛کندنمی   ادعا صاحبش  جزکسی  را  وصیت  ،بسیار   هایعلت  به  بنا -1

 حجت  اشواسطهبه  کهاند  ای معرفی کردهمتمایز و ویژه   ۀنشان  را   آن  بیتاهل  .الف
.  شودمی  شناخته چگونه  امام شد پرسیده ابوعبدالله  از. شودمی شناخته  زمینش در خدا 

   1« . ...یلتفض   با  و ،آشکار  وصیت با»: فرمود

  اگر:  کردم  عرض  رضا  الحسنو اب  به:  نقل شده است، گفت  نصرابی   بن  احمد  از  و 
  جمله  از  دارد؛  هایینشانه   امام»:  فرمود   شود؟می   شناخته  چگونه  او  از   پس  فرد  بمیرد  امام

  2« . ...است وصیت  و ت لیفض  دارای و  ،باشد  پدرش فرزند   ترینبزرگ او  اینکه

را    امر  این  کهکسی  :  کردم   عرض  عبداللهو اب  به :  نقل شده است، گفت  علیال عبد   از
  حالل   ۀدربار   او  از»:  فرمود  ؟ستاو  علیه چه دلیلی    کندمی  ادعاآن را    و  از آِن خود کرده است

  در   که   است  دلیل  سه»:  فرمود   و   کرد  رو  من  به   سپس :  گویدمی  «.شودمی   پرسیده  حرام  و
  [ امام]  به   فرد   ترین شایسته  اینکه   ؛باشد   المرصاحب   اینکه  مگر   شودنمی   جمعکسی  هیچ 
   3« . ...باشد آشکار  وصیت صاحب و  باشد،نزدش   سالح  باشد، خود  از  پیش

  راهنمایی  و  دللت  ۀ دربار از ایشان :  نقل شده است، گفت رضا  از،  عمر  بن احمد  از 
 4« . ...است وصیت  و  تلی فض  و بزرگی ، او به دللت»:  فرمود . پرسیدم المرصاحب  به



. 3ح  284ص  1کافی: ج . 1
. 1ح  284ص  1کافی: ج . 2
. 2ح  284ص  1کافی: ج . 3
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  شناخته   چگونه  امام  ،شوم  فدایتان:  کردم  عرض  الحسن و اب  به :  گفته است  بصیرواب
ارائه  یزی  چ   پدرش  سوی  از این است که    اولینش  هایی؛ویژگی  با»:  فرمود  :گفت  شود؟می

 1« . ...باشد هاآن  بر  حجت تا ست  او به  ایاشارهشده باشد که 

گفت  نضری   ۀمغیر   بن   حارث  از است،  شده  کر   عبدالله و اب  به:  نقل  :  مدعرض 
 2  « .وصیت و علم  و وقار و سکینه با »: فرمود  شود؟می  شناخته چیزی چه  با المرصاحب

است  صدوق   شیخ   کرده  ...نقل    بن  جعفر  پدرش   از،  فرمود  من   به   جعفر   بن   موسی: 
 از  امامی»: است فرمودهکه  حسین بن علی پدرش از  علی، بن  محمد پدرش   از محمد،

  و  ؛ شود  شناخته   آن  با   تا  نیست   خلق   ظاهر   در   عصمت   و   باشد،  معصوم   اینکه  مگر  نیست  ما
 3« .باشد شده[ وصیت]  نص او به  اینکه مگرنخواهد بود  امام دلیل  همین  به

ـ   حجت  دلیِل   «وصیت»  اینکه  دیدیم گفته  احادیِث در    که  طور  هماناست    ـشده 
.  دهدمی  قرار  «امت  گمراهیعاملی برای  »  را   آن  یندروغ  و  باطل   ادعای   پذیر بودن امکان

خواهند    تصدیقکند  استدلل    وصیت  به  که  را هرکسی    اندهشنید   را   معصومین  سخن  که  امتی
را به کسی  مردم  ـخدا  بر پناه ـ در این صورت  باشد  کنندهگمراه و گمراهوصیت پس اگر  کرد؛

  جایز  محمدآل  برای وجه هیچ به   این و ؛ است کرده گمراه را  آنان  که  خواهد کرد راهنمایی 
 . کندنمی   ادعا صاحبش  جزکسی هیچ  را  وصیت بنابراین .  نیست

  برایتان  تا   بیاورید   برایم  کتفی»:  فرمودبنویسد    را   وصیت  خواست  وقتی  خدا   رسول  .ب
  اختالف دچار    هرگز  من  از  پس  و  ، نشوید  گمراه  هرگز  من   از  پس  کهبنویسم    نوشتاری

   4« .نشوید



. 7ح  285ص  1کافی: ج . 1
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  ۀ مایاین بوده که    ـاستبوده    وصیت   همان  کهـ   نوشتار   از این  پس منظور رسول خدا 
تواند  می   مؤمن  یک   چگونه  پس  ؛است  اختالف   و  گمراهی  از  آن   ۀبازدارند  و   امت  این   امنیت
آن توسط    ادعای طریق    از   ،گمراهی  برای عاملی    ،نوشتار   این   شخص طور مبه   کند  تصور
  علم   و  حکمت   به   نسبت تردید وروا داشتن شک   جز   چیزی  این  آیا  و  ! باشد؟بوده   گویاندروغ

 !است؟ خدا  رسول  نبوت حتی  و

چیزی که    هر ...  »:  استفرموده    ایشان آمده که    طولنی  حدیثی   در  باقر  امام  از  .ج
خدا   عهد  کند   اشکال  ایجاد   شما  برای   اشکال  ایجاد   ایشان  سالح  و   پرچم  و  پیامبر 
   1«.کندنمی 

  ولی کند، ایجاد اشکالی ما برای  قائم  کار دربارۀممکن است چیزی  بساچه  یعنی  و این
  بارۀیعنی در   کند؛  نفوذ  ما  درونبه   سئلهم  یک  درکم  دسِت   دهیم   اجازهتردیدها  وشک   بهنباید  
 . وصیت به  او احتجاجدر  یعنی  ؛اوست با  که پیامبر خدا   عهد

 : نقل شده است  رضا از فضل،  بن محمد از  همچنین .د

ایشان    طولنی  حدیث  در» که  است    ؛ شد  حاضر  بزرگی  مجلس  در  بصره  درآمده 
  حاضر   آن  در   الجالوترأس   ونصرانی    جاثلیق  جمله  از  علما   از  بزرگی  گروه  کهمجلسی  

دللت کرده   محمد   نبوت  به  انجیل   آیا »:  فرمود  و  کردرو    جاثلیق  به  رضا.  بودند
:  فرمود   ایشان.  کنیمنمی  مخالفت  آن  با  کند  دللت  آن  به  انجیل  اگر:  گفت  «؟است

یکی  :  گفت  جاثلیق  «.دهید   خبر   من  بهاز آن اطالع دارید    سوم   فرِس   در  که  ای سکته  از»
  که   بگیرم  اقرار  تو  از   اگر»:  فرمود  رضا.  کنیم  آشکار  را  آن  نباید  که  خداست  هایاسم  از

ذکر    ۀدربار   تورات  و  انجیل  در  آنچه  امام  اینکه  از   پس  و)  «...است  محمد  ،اسم  آن
 به را    عیسی  و  موسی  وصیت ذکر ایشان توسط    یعنی  ،است   آمده  خدا  رسول
 که ایآورده  چیزی ، سوگند  خدا  به:  گفتند الجالوترأس   و  جاثلیق( بیان فرمود  محمد



. 223ص   52النوار، عالمه مجلسی: ج بحار. 1
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نمی را  ما  آن   و   موسی.  زبور  و  تورات  و  انجیل  با  مخالفت  با  مگر  کنیم،  ردتوانیم 
  است   نشده  مشخص  صحیح  شکلبه  مااز نظر    ولی   ،ند اهداد  بشارت  آن  به  ههم  عیسی

  به دلیل کافی نخواهد بود که    است  محمداینکه فقط اسمش  .  باشد  محمدهمان    او  که
  رضا.  باشدبوده    شما  محمدآن شخص همان    داریم   شک و ما    کنیم؛  اقرار  نبوتش
 امروز   تا  آدم  زمان  از  یا بعداز قبل    خداوند  آیا  ؟!کردید  تردید احتجاجوبا شک» :  فرمود

تا آخر  ...  بازماندند  پاسخ  از  آنان  «باشد؟ بوده    محمداسمش    کهاست    برانگیختهپیامبری  
  1« .حدیث

  رسول   نبوت و درستی   راستی برای   رضا امام  که   است  این  روایت   این   در   شاهد   محل
  در   ؛ است  کرده  احتجاج   ، آمده  انجیل   و   تورات در  که  ایشان  به   وصیتی   یا   ذکر   با  کریم

نسبت به    دو  این  ولی  ؛اندکرده  اعتراف  رسولاسم    آمدن  به  الجالوترأس   و  جاثلیق  نتیجه
تردید  و، شک دیگریکس  هیچ   نه   و   باشد بوده    خدا   رسولاین اسم همان    صاحب اینکه  

  آیا   کردید؟!  تردید احتجاج وبا شک»:  دهدمی   پاسخ چنین    دو  این   به   امام  ولی.  روا داشتند
بعد  خداوند یا  قبل  برانگیخته  تا  آدم  زمان  از  از  پیامبری  که  امروز  بوده    اسمش محمد  است 
 « باشد؟

  تماِم   و  ،کند  استدلل  آن  هبتواند  کسی جز صاحب وصیت نمی هیچ   طور کلیبه   یعنی
شخص    که  است  نیفتاده  اتفاقاینکه هرگز    ؛دهدمی  گواهی  سخن  این   راستِی   به  تاریخطول  
 . است وصیت صاحب کرده باشد  ادعا  باطلی

صحت این گفته    دربارۀ،  اندیمانی  شدند  مدعی   که  هستند   افرادی:  عقیلی  سخناین    اما 
زیرا او   است؛   روشن بطالنش    که  ، مشتت   حیدر   حالت  دربارۀ  مگر   ، نیست  صحیح باید گفت  

  وصیت   صاحب  نکرد  ادعا  اوقابل توجه است    ولی  ،کردمی  دعوت  الحسناحمد   سید  سویبه 
ا   و   کجا   او.  است است    الله،نصر   حسن   دربارۀ  ولی!  کجا؟ایی  دعچنین    کهجای شگفتی 



. 195و  194ص  1اثبات الهداة: ج . 1
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ادعای مردم برای    و  نه اینکه خود او ادعا کرده باشد،است،    شده  ادعا  برایش  گویدمی  عقیلی
  به ها آن  پنداشتهاو   که روایتی اینکه  بر  عالوه  ؛ کسی حجت نیست مگر شاید برای دیوانگان

  ـ کندخصوص مطرح می   این  در را    آندللت    احتمال   عقیلی  بساچه    وـ   ندا ه کرد  اعتماد  آن
آیا کار شما به جایی  .  است  بوده  جاهلیت  دوران  در  کهاست    «طیحُس »  نامبه   کاهنی  از  روایتی

یمانی    دربارۀطیح«  عالوه این روایت »سکنید؟ به روایت کاهنان استدلل می  هرسیده که ب
  خبر   شما   به  کالغه   آقا   آیاحال    . کندبلکه دربارۀ پادشاه صنعا صحبت می  ، کندصحبت نمی 

 ؟ !است  آمده  توثیقی  شما  رجالی  هایکتاب   دراین کالغ    ۀدربار   آیا  و  ؟!است  یمانی  او  که  داده

 : است شده  گفته  بحار  در ؛استزیر   روایتشده، اشاره  ِت روای اما

  ذاجدِن »:  گفت  ، است  کرده  روایت  حارث  بن  کعب  از   "النوار   مشارق "   در  "برسی"ال»
  او  نزد  وقتی.  فرستاد  طیحُس دنبال    بهشک داشت    اش دربارهای که  لهئبرای مس  «پادشاه

 سپس.  کرد  پنهان  پایش  زیر  دیناری.  بسنجد  را  او  علم  ،قبل از حکم سطیح  خواست  رسید
 پنهان  برایت  چیزیچهمن    ،سطیح   ای:  گفت  او  به  پادشاه.  شد  وارداو    وداد    اجازه  اوبه  

  تاریک   وقتی  شببه    و  کر،  سنِگ به این    و  حرم،  و  خانه   بهسوگند  :  گفت  سطیح  کردم؟
  و نعلین    بین  دیناری  برایمتو    للی،هر    و  فصیح  هر  به  و  زد،  لبخند  وقتی  صبحبه    و  شد،

  برادرم  از:  گفت  کجاست؟  از  تو  علم  این  ،سطیح  ای:  گفت   پادشاه.  یاهکرد  پنهان  هایتپا
  به   است  روزگاران  در  آنچه  از:  گفت  پادشاه.  با من نزول کرد  نیز  اونزول کردم    کجا  هر  که
  َقَدرها   و  ،شوند   رهبر   بدها  و  ،د شو  ورحمله  خوبان  به  وقتی :  گفت  سطیح.  بده  خبر   من

  ها سختی  ۀِکشنددوش به  برای  دیدگان  ود،  گرامی داشته شومال و ثروت    و  ،شوند  تکذیب
  اسالم حرمت    در  را  حرام  که  شود  آشکار  ستمکار  و  ،شود  بریده  هاَرحم  و  ،شود  ترسان
سبک    هاحرمت  وبرود،    بین  از  پیمان  ود،  نکلمات دچار اختالف شو  در  و  ،شماردمی  حالل

  شبیه  چیزیو  ،ترساند می را عرب که است ایستارهآن  طلوع هنگاِم  این و ،شودشمرده 
  ها زمان  و  ،شوندمی  خشک  رودها  و  ،آیدمی  بند  باران  که  است  زمان  این  در  ؛دارددنباله  

  های پرچم  با  هابربر   سپس.  رود می  بال  شهرها  ۀهم  در   هاقیمت  و  ،کنند می  پیدا  اختالف
می  مصر  به  تا  آیندمی  هااسب  بر  سوار  زرد   خروج   صخر  فرزندان  از  مردی.  شوندوارد 
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 را زنان و ،کند می حالل را هاحرام و ،کندمی تبدیل سرخ به راسیاه  هایپرچمو  ،کندمی
  سپید   ساقکه  آن  بساچه  .  است  کوفه  غارت  صاحب  او  ؛کندمی  رهاآویخته  هایی  سینه  با

  و   ،شود  کشته  شوهرش .  نداهفراگرفت  را  او  هااسب  در حالی که  است  راه  درآشکاری دارد  
  مهدی   ،پیامبر   فرزند  که  است   هنگام   این  در.  شود  حالل   شدامن  و   شود  بسیار   پشتش

.  شود  کشته  حرم  در  شپسرعموی  و  ،یثرب  درمظلومی    که  است  زمانی  این  و  ؛کندمی  ظهور
  گروه   با   " مشوم"  که  است  هنگام  این   در.  کند   موافقت  " وشمی"  با   و  شود   آشکار   پنهان

  اتفاق   کسوفی  که  است   هنگام   این  در.  کشدمی  آسانی  را به  یانروم   و  ند کمی  رو  ستمکارش
  صنعای   از  پادشاهی   سپس.  دشوآراسته    هاصف  و  ، بیایند  خزندگان  که  زمانی.  افتدمی

  خروج  با . است حسن   یا  حسین  نامش و ،است  سپید  پنبهکه همچون   کند می خروج یمن
  مهدی   هادِی   و  پاک   مبارِک آن    که  است  هنگام  این  در.  رودمی  عمیق از میان  یهافتنه  او،

  که   آن هنگامی است  ؛کندمی  ایجاد  گشایش   مردم  برای   و  ، شودمی  آشکار   علوی  سید   و
  پس   و  ، دن شومیآشکار    هاتاریکی  نورش،  با  .کند  هدایت  را   آنانتا    آید می  خداوند  منت  با  او
توزیع   تساوی به مردمدر میان  اموال و ،د شومی آشکار اش واسطه به حق ،شدنپنهان از

  زندگی   سرور  و  خوشحالی  در  مردم  و  ،ریزدنمی  خونی  و  کندمی  غالف  را  ش شمشیر او  .  شود
  شهرها   مردم  به  حق  و  ،شود می  شسته  پلیدی  از  روزگار  چشم  او  عدالت  آب  با  و  ،کنند می

  نابینایی   و  اغواگری  و  ،شود میمردم افزون    میان  درها  میهمانی  وها  ضیافت  و  ،گردد بازمی
  از   پر  را  زمینپس    ؛شودمی  روشن  که  استبوده    غباریگویی    ؛رودمی  بین  از  او  عدالت  با

 1« .است  ساعت ازعلمی  این تردید بی.  کندمی عشق از  پر را روزگار  و ،داد و عدل

 :گویدمی  عقیلی 

شود  دانسته می  اخبار  از  و  ،است   نکرده  ییادعاچنین    بصره  ازکسی  هیچ بگویید  اگر »
بعد    کاریسفت  اول :  گوییممی  شما   به  کند،می  خروج   بصره  از  موعود   یمانِی   که

  از   یمانیگویند  می  که  کنیدمی  رها  رازمینه    این  در  صریح  اخبارشما    چرا.  کاری نازک 
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  احمد  اسمشگویید می و ،است  حسن  یا  حسین اسم او و ،کندمی  خروج  صعده هایکوه
  باشد،   احمداسمش    که  نیستکسی    هااین  میان  در  بگویی  اگر!  است؟  بصره  از  و

بیشترین    جهان  در   کهگویند اسمی  می  آمارها  شود؛برای شما نمی  یدلیل   کهاین:  گوییممی
اسم    تکرار دارد    میلیون   شصت  از   بیش  که  است  هایشاشتقاق  و  ها شکل  با  احمدرا 

 اند؛کرده  ادعایی  چنین   که  هستندکسانی    آناندر میان    ورا شامل شده است،    مسلمان
  این   به  است؛  معتبر  او  دلیل  و  حجت  آیا.  هجدهم  قرن  در  هندی  خان  احمد  غالممثل  
 « !است؟ آمده روایت در کهمشابه همان اسمی است    ،اسمش که خاطر

 :  او  به پاسخ

  سخن  نصرالله  حسن  و  «دیالی»  پل  یمانی  ۀدربار   عقیلی  قبل  اندکی  ؛اللهسبحان   -1
و غمی جز    هّم   عقیلی  ظاهرا  !  نیستند  یمن  از  آنانداشته باشد    توجه  بدون اینکه  ؛گفتمی

 . کندخاک بسیاری به پا  و گردفقط  اینکه  و ندارد،  توجه  جلب

 : عقیلیاین گفتۀ  -2

  های کوه  گویند یمانی ازمی  که  کنیدمی  رها  زمینه را  این  در  صریح  شما اخبار  چرا»
 « .است حسن یا حسین  شاسم و کند،می خروج صعده

چنین    گفته  این  می  پاسخ به    از قبل    کاری سفت  ۀ دربار تو    ، عقیلی  ای :  شودداده 
  یک اگر شده حتی    و  ،کن  ثابت  را مورد ادعایت    کاریسفتاین  .  کنیصحبت می   کارینازک 
  یمانیکند به اینکه   تصریح   که   بیاور   ما   برای   ـ اخبار   کنیمیادعا    که به آن صورتی    نه   وـ  خبر

  عقیلی  متأسفانه  ولیوجود ندارد؛    اخباری   چنین   طبیعتا  !  کند؟ می   خروج  صعده  های کوه  از
 در  سرانبهعمامه   این  دانمنمی   حقیقتا    و  کند،استفاده می  عوامانه  کامال    روایی  فرهنگاز  

 ! خوانندمی ی یونان منطق  شاید  خوانند؟می چه  هایشانحوزه

  همان  یمانی،   کهاست    حقیقتمستدل به این    است،  بصره  از   یمانیایم  اینکه ما گفته   -3
 :  شودجزئیات تقدیم حضور می. است خدا  رسول وصیت  در  مذکور  احمد
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  و   سال   یک   در   خراسانی  و   یمانی   و   سفیانی   خروج »:  استروایت شده      باقر   امام   از 
و    عذاب.  آیندمی  یکدیگر   سر   پشت   تسبیح های  همچون مهره   ؛ است  روز   یک  و   ماه،   یک 

  پرچمی  هاپرچم   میان  در.  کند  مخالفت  آنان   با   که کسی    بر  وای .  کندرو می   سو   هر   از مصیبت  
زیرا  است همان    هدایت   پرچم   ؛نیست  یمانی  پرچم   از   ترکننده هدایت   سوی به   را   شما ؛ 

  مسلمانی  هر  و  مردم  ایبر   سالح  خرید  کرد  خروج  یمانی  وقتی.  کندمی  دعوت  صاحبتان
  ؛ است   هدایت  پرچم  پرچمشزیرا    بشتاب؛  او  سویبه   کرد  خروج  یمانی  یوقت  و  ؛شودمی  حرام

  است؛   آتش  اهلو کسی که چنین کند    شود  گردانروی  او  از  نیست  جایز  مسلمانی  هیچ  بر  و
  یمانی،  شودمی  روشن شریف  روایت  این از 1« .کندمی دعوت مستقیم راه به و حق بهزیرا او 
  اما  ؛ است   شدهتصریح    عصمتش   به   که   است   معصومی  و   ، خداست  های حجت   از   حجتی
 : به صورت زیر   ؟دارد دللتنکته    این به  روایتاین  چگونه

شود و کسی   گردانروی   او  از  نیست  جایز  مسلمانی  هیچ  بر  و»:  ایشانفرمایش    .الف
  شد  گردانروی ها  آن  از  نباید   که کسانی    است  مشخص   و  « .است  آتش  که چنین کند اهل

  شنیدم  ایشان  از:  گویدمی[  راوی]روایت شده است،    ابوعبدالله  از.  هستند  خداوند  خلفای
  مردم .  است  کرده  واجب  را   ما  از   اطاعت  خداوند  که  هستیمکسانی    همان  ما»:  فرمودمی  که

  را   ما  کسهر .  ای نخواهند داشتبهانه برای نشناختن ما عذر و    و  ،بشناسند   را   ما  باید   فقط
  انکار   را   ما   و  نشناسند   را   ما کس  هر   و  ؛ است  کافر   کند   انکار   را   ماکس  هر   و  است  مؤمن   بشناسد 

  شما   برما    واجب  اطاعت  از  خداوند  که  بازگردد  یهدایتآن    بهوقتی که    تا  است  گمراه  نکند
  بخواهدچه خودش  هر   خداوند  بمیرد   اشگمراهی  بر   اگرو چنین شخصی    ؛ است  کرده  واجب

دیگر ـ   وی  از   سرپیچیحرمت    و 2« .دهدمی  انجام  اوبا   سویی    به   که  معناست  این  بهـ  از 
  خدا  هایحجت  از حجتیبه   فقط خصوصیتی  چنین  و ؛استشده  داده  دستور او از اطاعت



. 264غیبت، نعمانی: ص . 1
. 187ص  1کافی: ج . 2



 الحسن پیروز شدند مؤمنان با احمد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ................................. 26

 . اختصاص دارد

گفت  هاللی  قیس  بن   سلیم  از است،  شده    که   شنیدم   المؤمنینامیر   از :  نقل 
آنجا که بهجت    تا  خواندمی   را   قرآن  کهبرحذر باشید: کسی    دینتان  بر[  نفر]  سه  از»:  فرمودمی

  متهم   شرک   به   را وی   و  ِکشیده شمشیر بر   اشهمسایه   براو    ولی  ،بینی می  او  بر   را  آن  سرورو  
:  فرمود ؟ندسزاوارتر   شرک  به  دو  این   از   یک کدام  ، المؤمنینامیر   ای :  کردم  عرض  «.کندمی

  بیفتد   نیدروغی   اتفاق گاه  هر .  استکرده    ش حقیر خوار و    ،هادروغ   که کسی    و   ؛ کنندهمتهم »
  و   است  دادهتسلطی    او  به  خداوند  که  مردی  و  ؛کندمی  اش طولنی   آن  از  ترطولنی   بااو  

  ؛ خداستنافرمانی    اونافرمانی از    و  ،است   خداوند  از   اطاعتهمان    او،  از   اطاعت   پنداردمی
.  نیست  خالق  از  سرپیچی  در   مخلوق،  برای  اطاعتیچراکه هیچ    گوید؛می  دروغ  در حالی که

  و   سرپیچی   در   اطاعتی پس  .  باشد  خداوند   از   سرپیچی   برای   مخلوق   دوستِی   نیست   شایسته 
  بلکه   ؛ صاحب هیچ اطاعتی نیست ، کرده سرپیچی خداوند  از کسی که  و  ، نیست  او معصیت
  به  خداوند فقط به این دلیل   ؛ است امر والیان و اشفرستاده و  خداوند فقط از آِن  اطاعت
فرمان    معصیت به  که است پاک معصومی او کهاست؛ چرا  دادهفرمان  رسول  از اطاعت

  معصومانی  آنان،  کهفقط به این دلیل    است  داده   دستور  اولوالمر  از  اطاعت   به  و  ؛دهدنمی 
  1« .دهندنمی   دستور اونافرمانی   به  و هستند  پاک

جمله یعنی   این «.کندمی  دعوت مستقیم راه به و حق  بهزیرا او »: ایشان سخن .ب
نقل شده است،    صفار   از.  بردنمی   بیرون  هدایت  از   را   آنان  و  کندنمی   وارد  گمراهی  در  را   مردم
  عمر بن  محمد  از حریز،   از  اسکاف،  سعد بن   عبدالله  از صفوان، از  محمد، بن  سندی: گفت

  زنده  من همچون    دارد  دوست کس  هر »:  فرمود   خدا   رسول :  گفت  من   به   حسن  بن
فرمود   تا  ...   بمیرد  من   مرگ  به  و  بماند که    بن   علی   ولیتباید    من  از  بعد   پس :  آنجا 

  کنندخارج نمی  هدایت  از  را  شما هازیرا آن   ؛باشد داشته را   فرزندانم از اوصیا و طالبابی
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 1« .داناترند  شما ازها زیرا آن ؛ نیاموزید ایشان به . کنندنمی   وارد گمراهی به و

کس هر »:  فرمود   خدا   رسول :  فرمود  روایت شده است،   رضا  بن   ابوالحسن  از   و 
من   دارد   دوست   که   شود   عدنی   بهشت  وارد   و  بمیرد   من   مرگ   به   و   کند   زندگی  همچون 

  سپسو    ،است  ه کاشت  خودش  دست  با  را   درختانش  از  درختیو    داده وعده  من  به  پروردگارم
  را   او  از  پس  اوصیای  و  طالبابی   بن  علی  ولیتباید    پس   ، شدآن    و  باش  فرمود  آن  به

 گمراهی   وارد  را   شما  و  آورند نمی   بیرون  هدایت  از  را   شما  هاآن  چراکه  ؛باشد   داشته
 2« .کنندنمی 

  است  کرده  بیان   خدا   رسول   وصیت   و   ،خداست   هایحجت   از   یکی  یمانی از آنجا که  
  امامان،  از با توجه به اینکه  و  ، هستند گانه دوازده ن ومهدی  و گانه دوازده امامان ها، حجت  که

  یمانی   در نتیجه   ؛نیست   یمانی  ایشان  پس  ،است   مانده  مهدی   امام  و  اندگذشته   امام  یازده
  دلیل  و   جزئیات.  است  شده  بیان  وصیت   در  که   است  مهدی   امام  فرزند   احمد،   همان

گاهی  خواستارکس  هر که    هستند   نیز  دیگری   امام  انصار   هایکتاب   بهتواند  می   است  بیشتر  آ
 . کند مراجعه مهدی

  آنان   نفر ازچند    گوید، می   سخن   شانۀ دربار   عقیلی   کهنفری    میلیون   شصت این    اما  -4
 .کدامهیچ  ند؟ا هکرد استدلل  وصیت  به

  نیست،   «احمدزیرا اسم وی »  است؛  روشن  «احمد  غالم»  موضوِع   بودنباطل  اما  -5
  اصال    و  ،است  نکرده  استدلل  نص  یا  وصیت  به   او  اینکه  بر  عالوه  ؛است  « احمد  غالم»  بلکه

  چیست؟برای   مبحث ِخلِط  این پس. ندارد  ایمان بیتاهل  امامت به



. 70الدرجات، محمد بن حسن صفار: ص بصائر. 1
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 :گویدمی  عقیلی

  پس   ما  از »:  صادق  از...    دیگر  ی طریق  با   ولی  است اولی    روایت   همان :  دوم  دلیل»
 « .است حسین  فرزندان  از مهدی دوازده قائم،  از

  حلی   عالمه  کههست    "فضیل  بن  محمداین حدیث "   سند   در:  حدیثاین    سند بررسی  
  متهم   غلو  به  که  است  رضا  اصحاب   ازوی  :  گفته است  القوالةخالص  در  اش درباره

 گفته   نقدالرجال  در  تفرشی. است  گفته چنیناینخود نیز    رجال   در  دوداو ابنو    ؛است  شده
...  است  صادق  اصحاب  از  و  صیرفی  کوفی  ازدی،  کثیر  بن   فضیل  بن  محمد:  است

  کاظم  اصحاب  از  و  ،است  ضعیف  ازدی  کوفی   فضیل  بن  محمد:  گویدمی  سپس
  و   ،شده  متهم  غلو  به  که  است  صیرفی  ازدی  فضیل،   بن  محمد:  گویدمی  سپس...  است

  و ...  باشند   یکیها  آن  نیست  ذهن   از   دور   و ...  است  رضا  اصحاب   از وی  .  دارد  کتابی
دلیل  به  حدیث،این    در نتیجه.  شودنمی  اعتماد  روایتش  به:  دربارۀ وی گفته است  ی یخو

 «.است  ضعیف فضیل بن  محمدوجود 

 :او  به پاسخ

  روایت  اینعالوه  به   ؛ استمعنوی    متواتر  نومهدی  روایاتتر گفته شد  که پیش   طور   همان
  ی،رجال  آمیزبدعت   علم   روشطبق    هاآن  از  یکی  کهروایت شده    طریق  دو  ازطور مشخص  به 

  روایت  «ۀالمضیئ  النوار  منتخب»  خود  کتاب  در  را   آن  نجفی  بهاءالدین  سید .  است  معتبر
 : و گفته است کرده

  که   است  ایادی  محمد بن  احمد   از  ،است  جایز  برایم  روایتش  آنچه  جمله ازهمچنین  »
  از   همانا»  :است  آورده  ابوعبدالله  از  پدرش،  از  عقبه،  بن  علی  از  مرفوع  شکلبه   را  آن
 1«.است حسین  فرزندان از  مهدی دوازده قائم  از  پس ما
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  وای   !نیست فضیل بن   محمد   ـاست  پنداشته   عقیلی   که  گونهآنـ  روایتاین    راویان در  و
 ! شناسندنمی   یخوببه   را   آن  ولی  ، کوبندمی   آمیزبدعت   رجال  علم  طبل   ر ب  که   مدعیانی   این  بر

 :  گفته است فضیل  بن   محمد ۀدربار   نمازی اما

  از   را  او  :ازرق  ابوجعفر  صیرفی،   کوفی  ازدی   کثیر  بن   فضیل   بن  محمد:  14299»
 غلو   به  و  تضعیف  را  او.  نداهشمردبر (  ایشان  بر  خداوند  درود)  رضا  و  کاظم  و  صادق  اصحاب

  1« .شودمیدانسته   کمالش و نیکی ولی ،ند اهکرد  متهم

 : گفته است «المستدرک ة خاتم» در   نوری  میرزای 

  ، کارشناس خبره  که  طور  همان  است؛  فضیل  بن  قاسم  بن  محمد  فضیل،  بن  محمد»
با حکم به صحت    عالمه  و  ؛استداشته    یقینوی جزم و    دربارۀ  جامع  در   اردبیلی  فاضل

بوده    خودش  زمان  لقمانهمچون    مردی بزرگ  ابوحمزه.  کندمی  یید أت  را  آن  ،طریق  این
زمانۀ    سلمانهمچون    اوآمده است که    ابوعبدالله  از  :استآمده    نجاشی   در .  است

 2« .ه استبودخودش 

 واردها  آن  به  و اشکالی  طعنههیچ    که  است  شمردهبزرگانی بر   و  فقها  جزو  را   او  مفید  شیخ  
و    کرده  نقلوی چنین    از   «الحدیث  رجال»  معجم  در  ییخو   محقق  که  طور  همان   نیست؛

 :  گفته است

 معروف بزرگان    و  فقها  جزو  را  فضیل   بن   محمد  "العددیه"خود    ۀرسال  در  مفید   شیخ »
کسانی که هیچ    د؛شمی  گرفتهبر   او   از  احکام  و   فتوا  و  حرام  و  حالل   که  است  شمردهبر 

جز  به  وجود ندارد،  آنان  ازکدام  هیچ  مذمت  برای  راهی  و  ،نیست  واردها  آن   به  ایطعنه
  بودن ثقه  اگربه او وارد شده است، و    شیخ  توسط  کهاست    تضعیفی  دلیلی که بهت معارضا



. 288و  287ص  7مستدرک علم رجال حدیث، شیخ علی نمازی شاهرودی: ج . 1
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  1« .شودنمی تکیه  روایتش به  نشود ثابت مرد این

 :گویدمی  عقیلی 

  مدعیان   ۀهم  چیست؟  هستی  شما  حدیثاین    از  منظور   اینکه  دلیل:  مضمونبررسی  »
.  اندتمسک جسته  احادیث   همین   بههمه  نفرشان    ینآخر تا    بهائیت   و  بابیت   از   مهدویت

  عین دقیقا     که  گردیمبازمی  مصداق  ۀدربار   بحث  به  اینجا  در  چیست؟  آنان  بر  تو  برترِی حال  
 « .کردیم بیان اول دلیل ادعای ۀدربار  بحث در که  است مطلبی

 : او به  پاسخ 

  ؛آیند می  امام  دوازده  از   پس  که  دارد دللت    ینبه مهدیو   عقیلی،   سخن   موضوع   روایت 
این  دارد   دللت  اینو   از  عبارت   خدا   رسول   از   پس  خلفای  یا  هاحجت  که بر    اماماناند 

این    از   منظور   اینکه   دلیل»:  عقیلی  پرسش  این   در نتیجه .  گانهدوازده  نومهدی  و   گانهدوازده
کسی با استفاده  هیچ زیرا  ؛ است موضوع و معنا بدون پرسشی «چیست؟هستی  حدیث شما

 .است نکرده استدلل  نومهدی وجود اثبات ازبه فراتر  حدیث  ایناز 

  دروغ  متأسفانهاند  آویخته   احادیث  همین  به   بهائیت   و  بابیت  مدعیان  که  عقیلی   سخن   اما 
او را به   و تنّزل کند،   سطح این  تا   است داده  اجازه  خودش  به   مرد  این  چگونه  دانم نمی. است

 .باالله ال ةقو ل و  لحولو  ؛کند  اثبات  را  خود  سخن تا کشیم چالش می

 :گویدمی  عقیلی 

  فرزندان   از  مهدی  یازده  قائم  از  پس   ما از»نقل شده است:    صادق  از :  سوم  دلیل»
  ضعیف   "عبدالحمید  بن  محمد"   بودنمجهولدلیل  به  روایتاین    «.است  حسین

 « .است
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 : او به  پاسخ 

نیستئ قا  یاحترام  خواننده برای    و گوید،  می  دروغآسانی  به   مرد   این  متأسفانه    او .  ل 
جلیل   بزرگ   شخصیتاین  ـ   «عبدالحمید   بن   محمد »  گویدمی   سخن !  است  مجهولـ  و 

 :  شودوی تقدیم حضور می ۀدربار  هارجالی

 : گفته است او ۀدربار  نجاشی  

  موسی  ابوالحسن   از   عبدالحمید  :ابوجعفر  عطار  سالم  بن  عبدالحمید   بن  محمد»
  بن   ابوعبدالله .  اوست  از آِن   نوادر ال  کتاب . ماست  کوفی  یاران   از   و  ثقه و  ، است  کرده روایت

  او   از  جعفر،   بن  عبدالله  از  یحیی،  بن محمد بن  احمد : و گفته است  داده  خبر  ما   به  شاذان
 1« .استگفته   ما به  کتاب ایندربارۀ 

 :وی گفته است ۀدربار  حلی عالمه  

  ابوالحسن   از   عبدالحمید،   ابوجعفر،   عطار،  سالم  بن   عبدالحمید   بن  محمد  -84»
  2« .ست ما  کوفی یاران  از و ثقه و ،کرده روایت موسی

 :گفته است  ۀ ویدربار  دوداو ابن  و 

  ابوالحسن   از  پدرش   ابوجعفر،  عطار،  سالم  بن  عبدالحمید  بن  محمد  -1441»
 3« .ست ما  کوفی یاران از و ثقه و ،کرده  روایت کاظم

 :گویدمی  عقیلی 

 که   است  این  دارد  دللت   آن  به  روایت   این  کهچیزی    نهایت:  مضمونبررسی  »
  دو   از  یکی  بر  بنا)  ایشان  شدنهکشت  یا  قائم  امام  وفات  از  پس  کهوجود دارد  شخصیتی  



. 339رجال نجاشی، نجاشی: ص . 1
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هیچ حجت و   و  ندارد  دللتآن    از  بیش  به  روایتاین    و  ؛شودمی  ایشان  جانشین(  فرض
 « !اساس این روایت بنا نخواهد شد بر دیگراننه  و تو برایدلیلی نه 

 : او به  پاسخ 

  که هرچیزی  یا   ما  هایکتاب  در آیا  ؟ گوییممی  را   این از غیر  ما  است گفته  تو   به کسی  آیا  
با کمال تأسف  !  است  عجیب  سوگند   خدا   به   ؟ایه یافت  این  از   غیر   سخنی  دارد   ارتباطی   ما  با 
  حال   این  با  ولی  ؛ ابایی نداری  ما   ۀدربار   فرسایی قلم از    حال  این   با  و  دانینمی  را   ما   دلیل  تو

 . نخورد   فریب  تو  هایگوییگزافه  باکسی هیچ  تا  دهیممی  را  تو  پاسخ 

 :گویدمی  عقیلی 

  شخصی   او...  »:  آمده است  اول   مهدی  توصیف  ۀدربار   باقر  امام   از:  چهارم  دلیل»
  بر   و  ،پهن   ایشانه  و  ، پرپشت  ابروانی  و  رفته، فرو  چشمانی  دارای  ، سفید  و  سرخ   است

 « .کند  رحمت  را موسی  خداوند ؛است اثری صورتش بر واست،  (شوره« )ز»حزا سرش 

  رجال   در  نجاشی  کههست    اسحاق  بن  ابراهیمآن    سند  در:  تیاین روا  سند  بحث 
  حدیثش   در  نهاوندی،  احمری  ابواسحاق  اسحاق،  بن  ابراهیم»:  گفته است  اش دربارهخود  

  احمری،   اسحاق  بن   ابراهیم»:  گفته است  خود  رجال  در  طوسی  و  «. است  متهم  و  ،ضعیف
  متهم   دینش  دروی  »:  است  کرده  اضافه  فهرستال  در  و«  .است  ضعیف   و  ، دارد  هایی کتاب
است  ءالعلما  معالم  در  آشوب شهربن  ا  و  «.است   در   عالمه  و  «. است  متهم»:  گفته 

  احمری   ابواسحاق  اسحاق،   بن  ابراهیم »:  استطور مفصل چنین گفته  به  القوالةخالص
  دارای  کارش وجزو غالیان بوده، . است متهم   دینش  در  و، ضعیف حدیثش  در  نهاوندی، 

او  (  کند  رحمتش  خداوند )  شیخ.  شودنمی  عمل  روایاتش  از  کدامهیچ  به  و  ،است   اختالط
  « .است ضعیف» : وی گفته است ۀدربار   ییخو  سید « .است  کرده تضعیف فهرستال در را

  « .است ضعیف  اسحاق بن ابراهیم  ۀواسطبه حدیث این  بنابراین
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 :او  به پاسخ

است    توانسته   و   ،کردهبررسی    را   اسحاق   بن   ابراهیم  ۀدربار ها  گفته   نمازی   علی  شیخ  
  این .  است  کرده  نقل  را   او  به   نسبت   بزرگ   علمای  توثیقو حتی    ، کند  ثابت  را   مرد  این  بودنثقه

 : اوست سخن

  طور   همان  ؛است  ضعیف  نهاوندی،   احمری  ابواسحاق  اسحاق،  بن  ابراهیم  -101»
  ؛است  بودنمحکم   به  نزدیک  که  دارد  هاییکتاب  او.  گویند می  دیگران  و  شیخ  و  نجاشی  که

  از   اند؛کرده  روایتجماعتی    را  هاآن  ۀهمگفته است، و    "فهرست "  در  شیخ  که  طور  همان
  حسن  بن محمد  و ،هراسهبنا به معروف( نصر) نصیر بن احمد و ،حمدون بن ظفر جمله
  در   همدانی  محمد   بن  قاسم.  است  حسین  مقتل  ۀدربار طور خاص  به  او   کتاب.  صفار
  حماد   بن   عبدالله  از  او،   از  هاشم،  بن   ابراهیم  بن   علی  و  ، است  شنیده  او  از  269  سال

  و   ؛استآمده    موحدین  ثواب  باب  ،توحید   در  که  طور  همان  است؛  کرده  روایت  انصاری
  و   ،بندار   بن  محمد  بن  علی   و  ،یحیی   بن   علی  بن  محمد  و  ، محبوب  بن  علی  بن   محمد

  روایت   او  از  ـاندکرده بیان  را  آنان  یی خو  و  اردبیلی  کهـ  دیگران  و  عبدالله  بن  محمد  بن  علی
  ص ،  2  ج   ، شیخ  امالی »  در .  چهارگانه  هایکتاب  در  آنان   روایتجاهای    با   البته  ؛اندکرده

  ایشان .  است  زده  تاریخ  295  سال  رمضان  ماه  در  حمدون  بن  ظفر  برای  را  وی  حدیث  «19
کتاب    آن  در  که  طور  همان  است؛  کرده  روایت  مزنی  صباح  از  انصاری،  حماد  بن  عبدالله  از
  کرده   روایت  سنان  بن  عبدالله  از   تمیمی،  احمد  بن  ناعبدالرحم   ازو    ؛استآمده    20فحۀ  ص

 است؛   کرده  روایت  عمیرابی  بن  محمد  از  و  ؛است  آن  20ۀ  صفح  در  که  طور  همان  است؛
  حلبی   از  عجلی،   معزاابی  و  ثابت  بن   محمد   از   و  ؛است  آن  21  ۀصفح  در   که  طور  همان
  بن   احمد  و  معروف  بن  عباس   از  و  ؛است  آن  21  ۀصفح  در  که  طور  همان  ؛کرده  روایت
  و   ؛استآمده    آن  22  و  21  ۀصفح  در  که  طور  همان  است؛کرده    روایت  عیسی  بن  محمد

 آن   25  تا  22  ۀصفح   در  که  طور   همان  است؛کرده    روایت  بزرگان  از  بسیاریجماعت    از
شده است دقت کند    بیان  25  تا  19  صفحۀ  در  که  روایاتی کسی که در این  .  استآمده  

  مشخص   مذهب در  غلو    به  او  کردن متهم  و  نشمردضعیف  دلیل   ، شکل  بهترین   به  برایش
این تضعیف درست    اینکه  و  گردد، آشکار می  برایش  تضعیف   این بودِن  عیفض  و  ،شود می
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تضعیف     امثال   و  ظبیان  بن   یونس  و  مفضل  و  جعفی  جابر  و  سنان  بن  محمدمثل 
  بن   ةهوذ  بن  احمد  از  مفضل،واب  از  او  اسناد  با  «94  ص،  2  ج  ،امالی »  در  .ستهاآن
  حماد   بن  عبدالله  از  نهاوند،  در  احمری  عمرواب  بن  اسحاق  بن  ابراهیم  از  هراسه،ابی

  جای به  را  بشرواب  جدش   نام  ولی  ،استآمده    109  ۀصفح   در  آن  مانند  و  ،است  انصاری
  هوذه،   بن  احمد  در .  است  دیگری  تصحیف  دو  این  از   یکی  که  ،است  کرده  بیان  عمرواب

هست حدی   تاریخ او    بیان   از  پس  «95  ص  ة، السعادنهج»   خود  کتاب  در  محمودی.  ث 
  صاحب   و  بهبهانی  وحیدمثل  ـ  بزرگان  ازای  عده  ولی  :جماعتی گفته است  از  اوتضعیف  

  دلیلی   با   را  او  توثیق  وه  کرد  تصریح   مرد  این  توثیق   به  ـدیگران  و   امین  سید  و  الغزالعین
  و   ،محمد  بن  قاسم  بزرگوار  وکیل  توسط  او  از  کردنروایتبسیار    جمله  از:  نداهکرد  ییدأت

  المشایخ شیخ  روایت  و  ـلشب  بن  علی  و  صفارـ  بزرگ  شیخین  روایت  جمله  از  و؛  او  از  شنیدن
  بن  محمد بن احمد ما راسخ علمای اینکه و ،القمیین شیخ روایت جمله از و ؛او از ولیدبنا

  و که برای ما مشخص است،    او  ۀسیر   و  رفتار  با  البته  ؛اندروایت کرده  اواز    اشعری  عیسی
  روایت   مجهول   و ضعیف  افراد  از   کهکسی   ازو حتی پرهیز    ، ضعیف افراد  از   روایت  ازپرهیز 

.  د ن کنمی  آشکار  رااو    بهنسبت ارتفاع )غلو(    وتضعیف    دلیل  که  هاییروایت  دیگر  و  .کندمی
  و   112ص،  9ج  :کمبا  و  ،306ص،  37ج  و  ،358  و  347  و  287  و  153ص،  36ج  :جد

  الرضا موسی  بن علی زیارت ثواب  باب الزیارتکامل در و ، 250 و 158 و 155 و 140
  برایم   نهاوندی،  اسحاق  بن  ابراهیم:  استآمده    همدانی  محمد  بن  صالح  از  او،  اسناد  با

ام دور  حالی که خانه در  کند  زیارت مرا که کسی  : فرمود رضا ابوالحسن: گفت  حدیث
  : کمبا  و  ادامۀ خبر؛....    آیممی  او  نزد  مکان  سه  در  قیامت   روز   در و مزارم بعید است من  

 و  ؛دارد  وجود  40ص،  102جدر    او  از  آن  مانند.  است  کرده  نقل  را  آن  226ص،  22ج
  مانند ه  او  از   85ص،  6ج  ،تهذیب ال  و  ؛است  کرده  روایت  را  آن  224ص،  2ج  :مستدرک ال

  بنابراین   ؛شودمیدانسته  برایش    رضا  ما  مولی  از  اوکردن  روایتپس  .  را آورده است  آن
  ند اهنکرد  روایت   ایشان  از  که  است   شمردهبر   افرادی  جزو  را  او  شیخ   اینکه  برای   دلیلی
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  1« .وجود ندارد 

 :گویدمی  عقیلی 

  این از    مقصود  او  که  هانداختتوهم    این  در  را  خواننده،  مدعی   این:  مضمونبررسی  »
هر دو    منظور  که  آمده  شکل  دو  به  حدیث  این  .است  حقیقت  خالف  این  و  است  حدیث

 : کنیممی  نقل  برایتانهر دو لفظ    با  را  حدیث این    علمی  داریامانتجهت  به  و   ،است   یکی

  کردم   عرض  ابوجعفر  به:  نقل شده است، گفت  اعین  بن  حمران  از :  اول  صورت
  با   و  است  دینار  هزار   آن  در  کهبه کمر دارم    ایکیسه  و  شدم  مدینه  وارد  من.  شوم  فدایتان

  مرا   پرسش  پاسخ  یا  ،کنم می  انفاقخانۀ شما    درب  در   دینار  دینار  را  آنعهد کردم    خدا
  « .نکنانفاق    را  تهای دینار   و  ، شود  داده  پاسخ  تو  به  تا  بپرس   ،حمران   ای »:  فرمود.  بدهی
  المر صاحب  شماآیا  دهم  دارید قسمتان می  خدا  رسولقرابتی که با    به:  کردم  عرض

  است؟ کسی  چه  او  فدایت،  به  مادرم  و  پدر:  کردم  عرض  «. خیر» :  فرمود  ؟دهستی  آن  قائم  و
 و  ، پرپشت  ابروانی  و  رفته،فرو  چشمانی   دارای  ، سفید  و   سرخ  است   شخصی   او»:  فرمود

)   سرش   بر  و  ،پهن  ایشانه   را   موسی  خداوند  ؛است  اثری  صورتش  بر  و  ،(شوره»حزاز« 
 « .  ...کند  رحمت

این   ابوجعفر  به:  نقل شده است، گفت   قصیر  عبدالرحیم  بن  حکم  از:  دوم  صورت 
  او   آیاو پرسیدم:    «.کنیزان  برترین  فدای  پدرم»:  کردم  بیان  را  المؤمنینامیرفرمایش  

  اشسینهکسی است که  »:  فرمود  «.است  آزادگان  برترین  فاطمه» :  فرمود  است؟  فاطمه
  باانصاف   فردکنم  تصور نمی  و  «...کند   رحمت  را  فالنی  خداوند  .است  سفید  و  سرخ   و  ،فراخ
اختصاص    مهدی  امامفقط به    نکند  حکم  و  بخواند  شصورتبا هر دو    را  حدیث  این

  خود   هاینوشته در را حدیثاین  «مدعی  این»لیل  د   همین به. دیگریکس هیچ نه دارد،
  کرده   اشاره  آن  به  «است  اول  مهدی   توصیف  ۀدربار » گفته که    این  با  و   ،است  کرده  نقل



ید بهبهانی در  حو همچنین و  ؛121تا    119ص    1مستدرک علم رجال حدیث، شیخ علی نمازی شاهرودی: ج  .  1
از او دفاع کرده است.  44المقال: ص شرح خود بر منهج
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 « !کندگمراه   را خواننده  تا ،است

 : او به  پاسخ 

 المر صاحب  و  مهدی   امام  که  روایاتی   به  ما  استدلل  شود  روشن  خواننده   برای باید 
است   1د نکنمی   توصیف   را  واقعیت  این  به  توجه    دو سیمای    هاروایت   این تمامی    که با 

نقیضی را  وضد  صفات  ات روای  این.  شخصیت  یک  نه  ،ندن کمی  ترسیم  ما  برای  را   شخصیت
  سبزه   دیگری  روایت   در  و  استپوست  سفید   شودگفته می  روایتیک    در مثال     ؛ کنندمطرح می 

... به    و  ؛است  متوسط  دیگری  یروایت  در  و  است  قامتبلند   ترواییک    در  ،استتوصیف شده  
 . همین ترتیب

بحث  روایت در خصوص   فرورفته    را   المرصاحب   روایت   این   ، مورد  و  گود  با چشمانی 
  کند؛با ابروانی پرپشت توصیف می   را   او  همچنین  ؛تنگ با چشمانی    یعنی  ؛کندمی   توصیف

  یعنی  ؛استاثری    وی  صورت  در  کندمی  تصریح   همچنین  و  ؛ برجسته است  ابروانش  یعنی
  امام   هایویژگی   با  هااین.  است  معروف  «اخت»  به   ماعربی    ۀ عام  اصطالح   در  آنچه

روایات    ؛ دن دار   تعارض   مهدی   ابروانی   ودرشت    چشمانایشان    ندنکمی   توصیف زیرا 
 .است یخال صورتش  در   و داردکشیده 

خواننده    کردم  عرض  کهای  نکته   از   پس  بسا   چه  ذهن  ماهیت    ۀدربار   تصوریدر 
  داشته داوری سهمی    این  دربتواند    و،  شده   ایجاد  هستیمبیانش    درصددما    که  ایمسئله

نظرش    که را    تصیمی  و   ، باشد نمایدمی   مناسببه  اتخاذ    این در    عقیلی   متأسفانه .  رسد 
 او  روِی نبالهد   گیریتصمیم   این   در   خواهدمی   خواننده  ازبلکه    ، است  نداشته سهمی    مشارکت

گمراه    کور   را   خواننده   کندمی  تالش  ما  از   یک  کدامحال  .  باشد   اینکه   به  توجه  با   کند؟و 
  ؛ است   روشن  واقعا    باشدمطلع    انصار   مکتوباِت از    کهکسی  هر   برای   «اول  مهدی »  اصطالح



.اطالع حاصل کند «دلها جامع»  کتاب در  شدههای اشارهتواند از روایتمی خواننده. 1
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  پس   کهن  ونخستین مهدی   یعنی  ؛است  مهدی  امام  فرزندنخستین    ،وی  از  ما  منظور اینکه  
 کجاست؟ کردن مورد ادعای وی حال این کور . کندمی حکومت  مهدی امام از

است    دروغ  عقیلی  عالوهبه  گفته  ا  ب  او  .داشت  کردنکور   قصد  فقط  کاش  ای  وهم 
  که   حالی  در   ، است  روایت  یک   روایت،   دو   این   که   اندازدمی   پندار   این   به   را   خواننده هایش  گفته

  دومی و  کندمی  روایت  اعین بن حمران را  اولی هستند؛  متفاوت ی سند نظر  از  روایت  دو  این
 . قصیر دالحمیعبد  بن  حکم را 

و   صفات  این  از  مختصری  اینجا  حضور    «ادله  جامع»  کتاب   ازرا    هاویژگیدر  تقدیم 
 : شود ترروشن برایتان لهئمس این تاکنیم  می

 روایت اول: 

یونس   بن محمد  از حبیب  نقل شده    بن  بن    »خدمت علی :  استبن شاذان صنعانی 
  محمد امام حسن عسکریاولد ابا   خصوصمهزیار اهوازی رسیدم و از او در    بن  ابراهیم

از امر بسیار بزرگی سؤال کردی. من بیست مرتبه به حج   ، سؤال کردم. وی گفت: ای برادر
نشسته، دو پارچه    که گفت: داخل خیمه شدم. دیدم آن حضرت  مشّرف شدم... تا آنجا 

ای را بسته بود. یک طرف پارچه   و دومی را به کمر  داشت که یکی را روی شانه انداختهدربر 
که به شانه بسته بود برگردانده، روی دوشش انداخته بود. حضرت مانند گل ارغوانی بود که  

  حال امام همچون شاخۀ درخِت   این  دهد و در نشسته باشد و نسیم حرکتش می  بر آنشبنم  
  ؛قدبود و نه کوتاه   بلندقدبود. آقا، بخشنده، متقی و پاکیزه بود. نه خیلی بان و ساقۀ ریحان 

پیشانی بود،  گرد  مبارک حضرت  بود. سر  متوسط  مبارکش  قامت  ابروانش  بلکه  بلند،  اش 
هایی صاف با خالی در گونۀ راست  کمانی و کشیده و بینی مبارکش نازک و کشیده بود. گونه 

 1.« روی عنبر چکیده باشد مشککه مانند دانۀ 



. 266تا  263ص ،غیبت طوسی -1
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 روایت دوم: 

اعین گوید: »  حمران امابن  باقربه  وارد مدینه    کردم:  عرض  م  فدایتان شوم، من 
با خدا عهد َبستم  م. در آن هزار دینار بود و  شتچرمینی به کمر دا   در حالی که کیسۀ   ، شدم

دینار را  شما   آن  اینکه  یا  کنم،  انفاق  خانۀ شما  دِر  جلوی  مدینار  سؤال  بفرمایی.  پاسخ  را 
کنی»فرمود:   دریافت  را  پاسخت  تا  کن  سؤال  نکندینارو    ای حمران،  انفاق  را    .« هایت 

، شما  پرسممی  به رسول خدا تان  جهت نزدیکی گوید( عرض کردم: از شما به ان می)حمر 
مادرم به فدایتان، پس    و عرض کردم: پدر  «.خیر»األمر و قائم آن هستید؟ فرمود:  صاحب

و    ابروانی پرپشت،  رفته داردچشمانی فرو ،  او سرخ و سفید است»کسی است؟ فرمود:  چه
شانه ،  برجسته استمیان  پهن  است،  هایش  )شوره(  َحزاز  ایشان  سر  صورتش  ،  بر  در  و 

 1.« خدا موسی را رحمت کند؛ ای استنشانه 

 روایت سوم:  

ابا محمد از  امام  باقر  بن  جعفر  روایت    علی  جدش  از  پدرش  از  او  است:  شده  و 
الزمان از فرزندان من مردی ظهور  در آخر »که بر منبر بود فرمود:  در حالی    المؤمنینامیر

است،   سرخ  به  متمایل  سفید  رنگش  که  کرد  رانخواهد  و  و    ییهاشکم  پهن  و  عریض 
  یکی به رنگ پوست و دیگری شبیه خال   ، استدر پشت او دو خال    . داردهایی بزرگ  شانه 

اسمی اسمی آشکار. اما اسم مخفی »احمد« است و  و  اسمی مخفی    :دارداسم  و دو  ا   .پیامبر 
 2.«  ... که آشکار است محمد

 : چهارمروایت 

در    ، اد وارد شدم در بغد  بن جعفر  الحسن موسیگوید: بر ابا بن فضل نوفلی می  یحیی 



. 215غیبت، نعمانی، ص -1
. 653النعمه، صالدین و تمامکمال  -2
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بود و می را به آسمان بلنده کرده  از نماز عصر فارغ شده، دستانش  تو  »فرمود:  حالی که 
 تا آنجا   ...معبودی جز تو نیست که اول و آخر و آشکار و نهان هستیخداوندی هستی که  

ات از گیرنده و در فرج انتقام   محمد درود فرستی آل د و  بر محمخواهم  از تو می  که فرمود: 
وعده به  و  فرمایی  تعجیل  داده دشمنانت  او  به  که  وفا  ای  و  کنیای  بزرگی  صاحب  ای   .

چه  عرض  .«کرامت برای  می  کردم:  دعا  فرمود:  کسی  مهدی  »فرمایید؟  برای 
فرمود:    .«محمدآل کسی»سپس  فدای  و    پدرم  پیوسته  ابروانش  فراخ،  شکمش  که 

پایش باریک است، شانه ساق  با وجود  پهنی دارد، چهرههای  های  اش گندمگون است و 
  بیداری رنگ زرد بر او نمایان است. پدرم فدای کسی شب  واسطۀرنگ گندمی که دارد، به 

  1.«  ...کند می که سجده و رکوع  حالی در   است ستارگانمراقب ها که شب 

بعینه دیده است و  کند. او امام را توصیف می را  مهدیمهزیار امام در روایت اول ابن 
 :شویم که اماماز توصیفات او متوجه می 

  ؛بلکه قامت و هیکلی متوسط دارد ؛ نه خیلی بلندقامت است و نه قدکوتاه .1
 د؛ توسط است، نه قدکوتاه و نه قدبلنبنابراین او مردی با قامتی م 

؛ ابروانی باریک و کشیده دارد  .2
؛ بینی باریک و کشیده دارد  .3
؛ هایی صاف دارد گونه .4
. در گونۀ راستش خالی دارد .5

 کند:المر را چنین توصیف می ولی روایت دوم صاحب 

 خ؛ رنگ پوست متمایل به سر  .1

؛ چشمانی گود و فرورفته دارد  .2



.81ص ،83ج ،بحارالنوار -1
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؛ ابروانی پرپشت و برجسته  .3
؛هایی پهن چهارشانه و دارای شانه  .4
؛ در سرش شوره دارد .5
 ؛ در صورتش اثری است .6
 حمت کند« وی را به موسیبلندقامت. این سخن امام که »خدا موسی را ر  .7

فرمود:    جزایری آمده است: رسول خدا   ءالنبیاکند. در قصص تشبیه می
ـ را دیدم؛ اما موسی، مردی  هاصلوات خدا بر آن ابراهیم و موسی و عیسی ـ »

« بلندقامت بود.

 نتیجۀ این مقایسه: 
 قامت است. مر بلند الدر حالی که صاحب  ؛قامت متوسطی دارد  امام مهدی

المر ابروانی پرپشت  در حالی که صاحب   ؛ ابروانی باریک و کشیده دارد  امام مهدی
 و برجسته دارد. 

اش اثری دارد؛  المر در گونهدر حالی که صاحب   ؛اش خالی دارددر گونه   امام مهدی
ـ و اثر ناشی از ح ن چیزی  شده که از کشیداست    یزیچـ  طبق کتاب صحاح جوهری رکت 

 ماند. باقی می 

محمد  غیر از امام مهدی    یدیگر   شخص  ،المرشود صاحبترتیب مشخص می   این  به
 . است بن الحسن

 :  کنیممیاکنون به دو روایت دیگر نگاهی 

سوم روایت  آخر   المؤمنینامیر   ، در  در  که  را  می فرزندش  خروج  این  الزمان  به  کند 
مهدی    در حالی که امام کاظم  ؛فرماید که او سفید مایل به سرخ است شکل توصیف می 

داری  زندهکند که رنگ وی از فرط شب وصیف می گون تگندم را در روایت چهارم    محمدآل
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 .گرایدبه زردی می

 نه یک شخص.   کنندپس این دو روایت دو شخص را توصیف می 

 :  کنیمتقدیم حضور می   گویدمی سخن  ان شۀدربار   عقیلی  کهرا  روایتی  دو این حال 

 روایت اول: 

  عبدالله :  گفت  ما  به  نهاوندی   اسحاق  بن  ابراهیم :  گفت  ما   به  هوذه   بن   احمد   ابوسلیمان
امام  به  : »گفت  ،بن اعین   حمران  از گفت:    ما   به  بکیر  بن   عبدالله:  گفت  به   انصاری  حماد  بن

چرمینی به کمر    در حالی که کیسۀ   ، عرض کردم: فدایتان شوم، من وارد مدینه شدم  باقر
دینار جلوی دِر خانۀ شما انفاق   با خدا عهد َبستم آن را دینارم. در آن هزار دینار بود و  شتدا 

ای حمران، سؤال کن تا پاسخت را  »را بفرمایی. فرمود:  پاسخ سؤال مکنم، یا اینکه شما  
جهت  گوید( عرض کردم: از شما به ان می )حمر   .« هایت را انفاق نکنو دینار   ت کنیدریاف

  « .خیر»األمر و قائم آن هستید؟ فرمود:  پرسم، شما صاحب می  رسول خدا تان به  نزدیکی 
،  او سرخ و سفید است»کسی است؟ فرمود: مادرم به فدایتان، پس چه  و عرض کردم: پدر

بر سر ایشان  ،  هایش پهن استمیان شانه ،  ابروانی پرپشت و برجسته ،  رفته داردچشمانی فرو 
 1.« خدا موسی را رحمت کند؛ ای استو در صورتش نشانه ، َحزاز )شوره( است

 :  دوم روایت

  زهری   رباح   بن  محمد   بن   احمد :  و گفت  داد   خبر   ما   به  یونس   بن   عبدالله   بن   عبدالواحد
ما گفت  اسدی  مشمعل  برادر   حکم:  گفت  ما  به  حمیری  علی  بن  احمد:  گفت  ما  به :  به 

:  کردم بیان  را  المؤمنیناین فرمایش امیر  ابوجعفر  به: گفت من به قصیر  عبدالرحیم 
پرسیدم:    «.کنیزان  برترین   فدایبه   پدرم» برترین »:  فرمود  است؟   فاطمه  او  آیاو    فاطمه 
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  خداوند فالنی   است.   سفید  و  سرخ   و  فراخ،   اش»کسی است که سینه :  فرمود  «.است  آزادگان
 1« . ... کند رحمت را 

اگر   استشد  باعثچیزی  چه :  بپرسیمحال    امام   روایت   دو  این   کند   گمان  عقیلی  ه 
 : دهدمی پاسخ   ما به چنین  عقیلی ، دنکنمی  توصیف  را  مهدی

  ا  ترجیح  است  آمده  که  « المر»  لفظ  خاطربه  که  کنید  ردبا این استدلل    را  ما گفتۀ    اگر »
 ؛ شما  سود  به  نه  ،شماست   علیه  این  گوییممی  شما  به  ،است  یمانی  ،اول   مهدی  منظور 

.  است  مهدی  امام  منظور،کند  بیان می  کههست    روشنی  ۀقرین  حدیثانتهای این    بلکه
  نقل چنین   «کند  رحمت  را  موسی خداوند»  اماماین فرمایش    بارۀدر   مجلسی از  نعمانی

  ایشان،   دنکن می  گمان  مردم  از  برخی   کهاین  به داشته باشد    اشاره  بساچه  » :  است  کرده
 کرده  قصد  را  کاظم  موسی  امام   اینجا   در  او  «.نیست  چنین این  در حالی که  ؛است  قائم

 عمران  بن  موسی  خداوند»:  است  کرده  روایت  و...  خواهد افتاد    اتفاق  واقفیهدر    که  است
  بن   موسی  شبیه  آن حضرت  که  است  آمده  یدیگر   احادیث  درزیرا    ؛«.کند   رحمت  را

 «.استبوده  عمران

 : او به  پاسخ 

 :  این گفتۀ تو -1

  ترجیحا    است  آمده  که  « المر»  لفظ  خاطربه  که  کنید  با این استدلل رد  را  گفتۀ ما   »اگر 
 شما«  سود به نه  شماست، علیه این  گوییممی شما  به ،است یمانی اول، مهدی منظور 

امید است دفعۀ بعدی متن  .  است  شبیه   گوییهذیان   به   بیشتر   و  ندارد   معنایی گفته    این
  اساسی   چه   بر  پس  ؛ایماصال  چنین چیزی نگفته   ما   ،مرد   ایعالوه  به   ؛ تری بنویسیفهم قابل 

 ؟ !است نهاده  بنا را  ی فرضچنین  تو هایپردازی خیال 
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  اشتباه   باید  چیز هر   از  پیش   :«کند  رحمت   را   موسی  خداوند»:  عبارت  ۀدربار گفتۀ تو    اما  -2
  پیش   سال  صدها   نعمانی .  کنیم  روشن   را   « مجلسی  از   نعمانی  نقل »  عبارت   در   کاریفریب   و
  شما   منظور  اگر  است؟  کرده  نقل  او  از   چگونه  پس  ؛است  یافته  وفات   مجلسی  ولدت  از

  مجلسی   عالمه .  است  کاری فریب   و   دروغ  این   «نعمانی  از   مجلسی  نقل »  یعنی  است،   برعکس
  بلکه  ؛ است  نیامده   غیبت   در   اصال    عبارت  این و    ، نکرده  نقل  نعمانی   غیبت   از   را   عبارت   این

 :  است آورده ذیل شکلبه   را  آن و است مجلسی سوی  از این توضیحی 

  مو   در  آنچه  « حزاز» .  برجستگی هست  شان میانه  در   یعنی   ،پرپشت   ابروانی :  توضیح»
 اشاره  بساچه    «کند   رحمت  را   موسی   خداوند»   این فرمایش امام  و  ؛شورهمثل    ، سته

به باشد  که   است؛  قائم  ایشان،  کنندمی  گمان  مردم  از  برخی  اینکه  داشته  حالی    در 
  از  واقفیه «را فالنی»: ه استفرمودـ که خواهد آمد طور همانـ اینکه یا نیست؛ چنیناین
 1« .نداهکرد  تعبیر موسی به آن

  آموخته  شما   به   کسیچه   را   استدللبدون پشتوانه به    روِش   این شوم  متوجه نمی   من  
شده  دلیل که موسای گفته  این به   است، مهدی امام روایت،این  از منظور  کهاین ؟!است

همان   آن    عمران   بن   موسی  شده،   روایت   که گونه  آن   یا  !است  کاظم   موسی   امامدر 
 ؟!است

  کهچرا   ؛ کنممی ن  گمان  ای؟کرده ترین تفکری  کوچک  مجلسی   سخِن این    در   آیا   عالوهبه 
بود  ترتلخ   و   بدتر  ، مصیبت  باشی  کرده  رتفک   اگر به  دللت می   مجلسی  سخن .  خواهد  کند 

است   ه خواست پس  ؛است واداشتهتفکر   به  را  او «کند رحمت را   موسی خداوند »اینکه عبارت 
  بوده باشد؛  کاظم  امام  بساچه    آن،   از  منظورچنین پنداشته شاید    و  ،بیابد   برایشوضیحی  ت
باشد    ایاشاره   بسا   چه :  است   داده  پاسخ   و   کاظم؟  امام  چرا   : است  پرسیده  خودش   از  س سپ  و

  اگر   عقیلی،   ای !  است  قائم همان    ، کاظم  امام خواهند کرد    گمان   مردم   از   برخیبه اینکه  
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آن    بلکه   ؛ کندمی  باطل   را   گیری تو نتیجه   مجلسی  سخن   فهمیدی میعقلی داشتی  اندک   تو 
  او  نظر   به  که  است  این   وی  سخن  معنایزیرا    چرا؟  دانیمی  آیا .  گیردشدت به سخره میرا به 
گویی   ؛ندارد  ارتباطی  پیشین، سخن  و مضمون  معنا  با  «کند رحمت   را  موسی خداوند » ۀجمل
ف  ،کرده  بیان  را   خود  سخن   اینکه  از   پس  باقر  امام است  رمبیان  خواهند   گروهیوده 

  ا ب   جمله   این   اگرحال  !  است  فرستاده   رحمت  او  بهپس    ؛است  کاظم  امام  قائم، پنداشت  
  دللت  فهم ای برایقرینه  را  آن چگونهپس تو  ندارد ارتباطی شخوداز  پیش سخن معنای

 !؟گیریدر نظر می  آن

  مانند   و  «کند  رحمت  را   موسی  خداوند»  ۀ جمل  ندارد  امکان  درست  فهم   به  توجه  با  طبیعتا  
  ، باشد  نداشته  ارتباطی  از خودش  پیش  سخن  به  «کند  رحمت  را   فالنی  خداوند»  ۀجمل  آن
  که  دارد دللت ایشان قصد وجود بر قطعا   تکرار این. روایت یک  از بیش در آن تکراردلیل به 
  است   کرده  بیان  مجلسی  عالمه   که  سخنیحتی  .  کندپیدا می  ارتباط  روایتمضمون خود    به

می نظر  تناقض  به  نهایت  در  دارد  قرسد  بیاوریم    اگررار  یاد    امام بر    مردم  از  برخیبه 
  این   درایم  نشنیده   چرا   پس   ؛است   قائم  ایشان  ندا هکرد  ادعا   وکرده    توقف  عسکری
 ؟ فرستاده شود  ایشان هب  رحمتی خصوص

 :است گفته  الدینکمال  در صدوق 

 واقع وی    برای  غیبت  کردند  ادعا  محمد  بن  علی  بن  حسنبرای    واقفیه،  عالوهبه»
،  آناز جایگاه  لیو  استبوده  صحیح ها آن نزد غیبت  ۀمسئل  که خاطر   این به است؛ شده

گاهی نداشته است مهدی  قائم  ،منظور از آن اینکه و  1« .اندآ

دلیل    فقط   باقر  امام  است  عاقالنه   آیا  عالوهبه  این  خواهند    گروهی  داندمی   کهبه 
  آنگفته  این معنای آیا کند؟  بیان را   چنین سخنی است قائم کاظم موسی امامپنداشت 

دچار توهم    را   دیگران  و  ان خودشتا    دهدمیها  ویزی به آنا دست  ـخدا   بر   پناه ـ   ایشان  که ت  سنی
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 ؟! کنند

شباهت    به   اشاره   درصدد  باقر  امام   و  ؛ است  موسیپیامبر خدا    ، منظور  حقیقت   در  
کنند  بیان می   صفات موسی  دربارۀروایاتی است که    هاشاره ب  و  ، است  موسی  و  قائم میان  

  حسن  بن  محمد  مهدی  امام  بر  خصوصیاتی است که  هااین   و  ؛ بود  بلندقد  و   سبزه  وی
 . است دارای قامتی متوسط و چهارشانه  و  سفید ایشان چراکه شود؛ نمی  منطبق 

 :گویدمی  عقیلی

 ایشانروایت شده است که    طولنی  یخبر   در  المؤمنینامیر  از:  پنجم  دلیل»
گاه» :  فرمود برگرفته   ،مقطع  این  «...است  ابدال  از  شانآخرین  و  بصره  از  هاآن  اولین  باشید  آ

  و   اصلهیچ    شده  گفتهو حتی    ؛است  ضعیف  سندینظر    از  که  است  "بیانال  ةخطب"  از
 « .ندارد اساسی

 : او به  پاسخ 

  نگفته   ما  به   وذکر نکرده،    « بیانال  ة خطب»  ی برای سند   و  ، کردهگویی  فقط کلی   عقیلی  
 اصلبه ما نگفته این کسی که گفته »  که  طور   همان  شود؟می   ناشی  کجا   از  آناست ضعف  

  از   اجتهادی  هایش فقطگفته   اینکه  یا   استبوده    الطاعهواجب  معصوِم آیا    «ندارد  اساسی  و
 !گیرد؟می  قراردر تقابل با او  دیگران سخنان وخودش بوده، 

ناشی از سلطه    بلکه  ، است  غیرعلمیتنها[  ]نه   پردازی،سخن   روش   این:  گویممی   بنده 
صورت ها به اینکه به آن   گردند؛بازمی   نه آب  هایشانحوزه   در  عقیلی   امثاِل   که  است   اجباری و  

ما به چنین وضعیتی    ولی  ؛ ندارند  نظر اظهار سی و  برر   و   یدنفهم   حق   شود که نگاه می   یمقلدان
بدیهی  ـ   بلکه  ؛باشد  خواننده  کردنقانع   برای  خوبی  راهاین    کنممی ن   گمان  ودهیم  رضایت نمی 

  .شودنمی  گذاشته احترام خواننده به   آن در ،کمال تأسف با   که است روشیاین  ـ است
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 :گویدمی  عقیلی

  آن و آورده النورین مجمع درمرندی ابوالحسن شیخ  را روایت این : مضمونبررسی  »
  پس   «هستند  طلیق  و  محارب  علی  ، اندبصره  از  که  افرادی  اما»:  است   کرده  کاملچنین    را

 « کجاست؟ احمد 

   :او به  پاسخ 

  « ذریعهال»  صاحب .  وجود دارد  «النورینمجمع »  از   غیر  بسیاری   منابع   در   روایت   این   -1
 :  گفته است

  نسبت   المؤمنینامیر  به  که  است  یمشهور   هایخطبه  از(  بیانال  ةخطب:  988)»
  به   نزدیک   انشترین لکامو    ،دارد ـ  نقصان  وزیادت    با ـ  مختلفی  هاینسخه  و  ،شده  داده

و در برخی دیگر   کوفه   در  ایشانها آمده است  در برخی روایت  که  است  بیت  پانصد
  همچنین .  است  نکرده  ذکر  «البالغهنهج»  در  را  آن  رضی .  است  کرده  انشاآمده در بصره  

وی    ه،بل.  است  نکرده  ذکر  مشهور هایخطبه  ۀزمر   در  «مناقبال »  در  را  آن  شهرآشوببن  ا
  آن   بهما    و  ( افتخار  ۀخطب)  نیست  « نهج»  در   که   است  کردهذکر    را   ایخطبهدر المناقب  

  هفتاد   به  نزدیک   آن،ابتدای    درباشد، زیرا    خطبههمین    آن،  از   منظور  بساچه  .  کردیم  اشاره
تمامی    به  و  ،هستم چنان  و  چنین  منکه    عنوانبا این   ذکر شده است،  اوصافش  و  ویژگی

  خداییاز آِن    ستایشسپاس و  »:  است  چنیناین  آغازشسر .  است  کرده  افتخار  هااین
.  است  آن  به   توانا  و   زمین ۀ  گسترند  ، هاستآسمان  ۀ آفرینند  و  آورنده پدید   که  ستا 

شکافنده   هاچشمه   ۀگشایند.  است  شاندارنده نگه  و  هاکوه کنندۀ  استوار   شانو 
  ،هاستطوفان   ۀبازدارند.  است  شانکننده پراکنده  و   بادها   ۀفرستند.  ستا 

  و   افالک   ۀ تدبیرکنند.  است  آنکنندۀ  درخشان  و   آسمان  ۀدهندزینت   و   دهنده فرمان
  خوارج   جزو  کهـ  هاللی  نوفل  بن  سویدگفت:  (  رض)  سلمان  اینکه  تا  .است  هایشراه
 تا ـ   هستم  اسرار  حقیقت   من .  هستم  جبار  ۀ نشان  من  :ـآنجا که فرمود  تاـ  برخاست  ـبود

فرمود که  اسباب    من .  هستم  هادرب   درب   من  :ـآنجا  که    تاـ .  هستممسّبب  آنجا 
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  خبر کائنات    از  من   فرمود  که  هنگامی  «.مباطن   و  م، ظاهر   م،آخر   م،اول  من  :ـفرمود
  هستم   مهدی  پدر   من:  فرمود  که  هنگامی  و؛  کرد  بیان  را 1ها حماسه  بسیاری  دهم،می

آنچه در برخی نسخهـ   قیامش   زمان  از  و  برخاست   اشتر  مالکـ  استآمده  هایش  طبق 
  نوفل   بن  سوید  اینکه  تا...  من آنچنان هستم...  هستم  چنینفرمود من اینمی  و  ؛پرسید
  ، خطبه  آخر  تا  ...  برخاست  اسود  بن  مقداد  سپس.  هالک شد  ساعت  همان  در  و  زد  یفریاد

خود   در  حائری   یزدی  بارجینی  علی  شیخ.  است   مختلف  هایش نسخه  که   کتاب 
و    ،است  شده  چاپ  خطبه  این  از  نسخه  سه  ایران  در  اخیرا    که  است  آورده  «الناصبالزام»

  در   حجت   والیاناسم    دیگری  در  و  ،مهدی  حجت  اصحاباسم    ها این  از  یکی  در
  لیف أت «العظم السر فی درالمنظم» ازرا  هانسخه این از یکی. است کرده بیان را شهرها
  برخی   "حسن  الدینسراج"  شیخ  و  ؛است  کرده  نقل  625  متوفی  شافعی،  طلحه  بن  محمد

  نگارش که است رضویه در آن از اینسخه. است کرده نقل  «درالمنظم» از نیز  را هاآن از
 علی  درویش خط به دیگر ۀنسخ. گذشت که استبوده  اقانیم ۀخطبهمراه به «729» آن
  در  «1067»  در خاتونبنا وقف از  برگه 55 در  «923»  در  که  است مقری  الدینجمال بن

 . شدنوشته  رضویه

  از تعدادی. است آورده «الظهور عالمات» ۀ خودرسال در را خطبه  اینتمام  شبر سید 
»بُ   « النوار  مشارق »   در   آن  فقرات   را   آن  اینکه  بدون  اما  است؛  شده  ذکر  «رسینوشتۀ 

  ای خالصه ۀنسخ ـ1103 از  پس متوفیـ قمی  سعید  قاضی. نامیده باشد  «بیانال  ةخطب»
  از   برخی  ( 1231  متوفی)   قمی  محقق  و  ،آورده  غمامه  حدیث  شرح  در   را  خطبه   این  از

  فارسی   به را  آن  بیت از  هزار  سه  به   نزدیک سعید  قاضیو    ، داده  شرح   را  نسخه   این   فقرات
  ذکر   «59  ص،  5  ج»   در  که  کرده  چاپ  «الشتات  جامع» انتهای    در  راآن    شرح  وترجمه،  

  جمله   از.  آیدمی  «شین»  در  هاآن  از  برخی  که  داردنیز    دیگری  هایشرح  و  ؛است  شده
  است  «التنزیل  معالم»   به  موسوم  دیگری  و  ، «الترجمان  ةخالص»  به  موسوم   آن  هایشرح

  فارسی   به   خطبه  این   ۀترجم  وتر تقدیم شد،  اندکی پیش  آن  فارسی  شرح .  خواهد آمد   که
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 دیوان  همراهبه  ترجمه این    از  بخشی  و( انجام شده است،  1212  )متوفی   نورعلیشاهتوسط  
 ؛ ایمداده  دست  از هاحالشرح  در  آنتوضیح  ما    وت  اسموجود    «سپهسالر » در  علیشاهنور

  آنجا   حاکم  دستور  به  «846»  در  کاشان  در  نظم  شکلبه  آنحال  شرح  بیان  که  طور  همان
 1« .ه استرفت دست از محمد  الدینشمس

  روایتی   تنها  روایت،  این  کهبه این صورت    ؛دهد  فریب  را   خواننده  کندمی  تالش  عقیلی  -2
  هایروایت .  استرسواکننده    دروغی   این .  کندمی ذکر    را هایشان  اسم   و  نفر   313  که  است

.  است آورده  «السالمةبشار » در  کاظمی سید  که  روایتی  جمله از  موجود هستند؛  نیز دیگری 
  سعد   بن  اعطف   بن  ناعبدالرحم  ،بصره  از  و»  : استتصریح شده    احمد   نام  به   روایت   این   در
 2« .جابر بن حماد  و ملیح  و احمد و

  در   که   روایتی  یعنی ـ است  کرده  اشاره   آن  به   عقیلی   که روایتی ضمن باید توجه داشت  در
  از   برخی  در و    ،داردشکل    چند   که   است  مضطرب  یروایت  ـ«محارب  و  علی   بصره،   از  و»  آن
   .است کمبود برخی دیگر   در و ،تعداد  در  افزایش هاآن

 :گویدمی  عقیلی 

آن   دلیل   است،  آمده  دیگری  راه  از  روایتاین    الفاظ  با  " احمداسم "  کنیم  فرض   اگر   و»
 بیان   را  شهر  هاده  و  مردان  از  اندی  و  سیصد  مهدی،  اصحاب  حدیث  در  امام  چیست؟

  است   شهراز همان    و  است   خطبهاین    در اسمی    مشابهاسمش    کهکسی  هر   آیا.  است  کرده
  روی   سنگدیگر    باشد   جایزچنین چیزی    اگر   کند؟  دعوت   خودشسوی  به  است  جایز 

  « !شودنمی بند سنگ
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   :او  به پاسخ

  آمده   دیگری   راه  این روایت از   الفاظ  با   اسم "احمد"  کنیم   فرض   اگر  و»:  اواین گفتۀ    -1
  ـکردیم   بیان   برایتان  که   طور   همان ـ   بلکه   ،نیست   فرض   ، گفته  این   « آن چیست؟  دلیل   است،

  خواننده   به   تا   آورده   را   عبارت  این .  ترسدمی رسوایی    عار ننگ و    از   عقیلی   ولی   ؛ است  یتواقع
  اشاره   دیگری  روایت   وجود  به   او.  ه استنداشت  کاریفریب   قصد   اشقبلی گفتۀ    در   بفهماند 

  خود  بعدی  سخن   در   را   آن  بینید می  که   طور  همان   و  است  آن  در  «احمد»اسم    که  کندمی
  ؛ داده  قرار  احمق   را   ما   دشمن  که  وندی استخدا از آِن    ستایشسپاس و  .  است  کرده  بیان

 .است کردهرا رسوا  خودش  ، خودشطوری که به 

خودش    مردم  کندمی  گمان  عقیلی  بسا  چه  -2 گاه  و  ساده مثل  چون    ؛هستند   ناآ و 
  دانند نمی   خودش کند مثل  هم فرض می   را   دیگران  کند   استدلل   چگونه   داندنمی خودش  

 ! کنند استدلل  چگونه

ترکیبی    از  بخشی  «است   احمد  بصره،  از»  کندمی  بیان  که  روایتی:  کنممی  عرض   بنده 
  زیبا   خورشید همچون    نورانی و    پاک  نتیجه،   این  تا   اندشده  تنظیم  آن  در   هاروایت  که  است

ـ .  خود را بنمایاند   وصیت،   روایت  در :  شودـ تقدیم حضور می طور اجمالیبهشکل استدلل 
  ؛ است  «نامؤمن  اولیِن » کهبه این  کندمی   توصیف  را   ( احمد)  مهدی   امام  فرزند   خدا   رسول
نخستیِن   شویم می   متوجه   آن  از و    ؛ است  نفر   313از    اصحاب   اولین  یعنی    اصحاب  اسم 

  شهرهایشان  و   بیان   را   اصحاباسم    که   کنیم می  مراجعه  هاییروایت   به   سپس.  است  «احمد»
  واست،    احمد   بصره،  ازبه اینکه    کندمی   تصریح  که  یافتیم   را   روایتی.  دنکنمی  مشخص  را 

هست    دیگری   روایت   بین   جمع   با   «.است  بصره  از   هاآن   اولیِن »  کندمی   تصریح   که هم 
 .است بصره از  ،مهدی امام وصی احمد، رسیم می  نتیجه  این  به  هاروایت

 :گویدمی  عقیلی 

 ،آورده  را  قائم   اصحاباسم    که  طولنی  خبری  در  صادق  امام  از:  ششم  دلیل»
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 «...احمد... بصره از  و... »:  استآمده 

  در .  بشود  خودش نفع    به  تا  است  بریده  را  حدیث  مدعی  این  اول  :  حدیثبررسی این  
  ملیح   بن   احمد   و   سعد  بن   اعطف   بن  ناعبدالرحم  بصره،  از  و...  »:  است  آمده  حدیثاین  

 و بنابراین کسی که اسمش در این روایت آمده »احمد بن ملیح« است،   «.جابر  بن   حماد   و
 ادعایش  کها چر   بریده؛نظرش نبوده  قسمتی از حدیث را که مد  مدعی  ایندلیل    همین  به
  احمد »اسمش    « حسن  بن   احمد»  است  معروف  بصره   در عالوه  به!  کندمیرسوا    را

  ئونی ش  آفریدگانش  در  خداوندو  !  ملیحابن  نه  و  است  حسن ابن  نهپس او    ؛است  «اسماعیل
  این   و  ، است  آمده  احمد  از  پیش  ،اعطف  بن  ناعبدالرحمیعنی    دیگر  بصری  عالوهدارد! به

  دقیق  امام  سخن  نگوییم  اگر  البته  د؛باش  مساویاین دو    فضیلتکم  کند دسِت اقتضا می
 داشتن، منظوری داشته است؛گوید و از این مقدمچه می  داندمیاست در حالی که امام  

وجود    باـ  احمد  چگونه   پس.  مفضول  احمد،  و  باشد  فاضل  اعطف،کند  اقتضا می  اینو  
 « ؟ست او برحجت  ـبودنمفضو

 : او به  پاسخ 

  روایت   ما گوید  وی می .  گویدمی   سخن   انگیزدرشک کسی را برنمی   که  هوشی   با   عقیلی   -1 
وجود    با   ، به گوشش نخورده است  شاهد  محلاسم    به  چیزیوقت  گویی هیچ   ؛ایمبریده   را 

شناخته   معروف  روایت،  از  شاهد  محل  گرفتن  اینکه   هاروایت   به  نویسندگان.  استشده  و 
  بریدن   این و    ،کنندمی  اقتباس   را   شاهد  محل   فقط  بلکه  ،کنندنمی   ِاستشهادکامل    طوربه 

فریب که    روایت  از  بخشی  تقطیع   یعنی  بریدن.  شودنمی   شمرده  روایت به قسمت  با  کاری 
  ما  ۀ دربار در صورتی که    داشته است؛   تناقض   ،منظور   با  کهدلیل    این  به   دیگری الصاق شود،

  این با  تصویری از ما ارائه دهد، چنین خواهدمی  عقیلیه، بل . شودنمی چیزهایی دیده  چنین
طبق  ـ   عقیلی  ولی  «؛ احمد»  فقط  نه  ،است  « ملیح  بن  احمد»  آمده  روایت این    در  آنچه  که  ادعا

  خواننده  به  وکرده    کاریفریب   ـاوست  در  که  تراودبرون    همان  کوزه  از، و اینکه  رویۀ معمولش
  آورده  ،آمده «هالمامدلئل » ۀشدچاپ  کتاب  در  که  طور  همان را  روایت  او. گفته است دروغ
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  که  ایمکرده   نقل   «السالمة بشار »  کتاب یعنی    دیگری   کتاب  از  را   آن  ما   که  حالی   در  ،است
  و  کاری فریب اینجا    تا  بنابراین  ؛است   کرده  نقل  «المرامةغای »  کتاب   از  را   آن  این کتاب نیز 

از روایت  شکل آن  آیا  «هالمام دلئل » کتاب  روایت ۀ دربار  ولی  ؛شد  روشن  عقیلی  گوییدروغ
  این  است؟  آورده   السالم ةبشار   در   کاظمی   سید   که  است  چیزی   درست  یا   ؟ استدرست  
 . خواهیم داد اختصاص  نه آب  را   بعدی ۀنکت  که  است ایمسئله

 :  گویدمی اشدرباره  آن محقق «،هالمامدلئل»  کتاب اما : گویممی  بنده -2

  دلیل   و  ،است  از بین رفتهابتدایش    از  بخشیزیرا    نیست؛  کامل  اش بردارینسخه»
 1« .خواهیم آورد کتابتوصیف این   در راآن  رفتنبیناز

  او.  کتاب اقدام کند  استوارسازی به تصحیح و    ه استشد  مجبور  محققبه این ترتیب   
 : گویدمی

کتاب» این  دربارۀ  ما  عملکرد  طبق  :  چگونگی  کتاب  زیر    هایگام  و  مراحلاین 
  که   ،کتاب   متن  استوارسازی تصحیح و    -4:  گویدمیآنجا که    تا...    است  شده  سازیآماده

  های کتاب  با  اگرانجام شد، که    آن  چاپ   و  بردارینسخه  اشتباهات   از  آن  سازیپاک با  
  2« .ه استاشتباهات زیادی داشت شود مقایسه دیگر

  که   هایی نسخه عالوه  به   ؛ کاهدمی  کتاب   علمی  ارزش  از   مسائل   این   استبدیهی است  
  تألیف  زمان  از  پس   زمانی  در  است  کرده  تکیه   هاآن  به   کتابتهیه و تصحیح این    در   محقق
 :خصوص گفته است این در   محقق. اندشده نوشته  «المرامةغای » کتاب

تکیه کردیم، به شرح    چاپی  ۀنسخیک    و   خطی  ۀنسخ  دو  به  کتاب   این   تحقیق  در»
  تاریخ   با  7655  ۀ شمار به    مقدس   مشهد  در  رضوی  ۀکتابخان  درموجود    ۀنسخ  -1:  زیر

  بن   محمد  ابوبکر  قاضی   ،الرحیم  الرحمن  الله  بسم»:  استچنین    آغازشو سر   مجهول؛
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  قائم  اصحاب»:  استچنین نوشته شده    آخرش   و   «.است  داده  خبر  ما  به  جعابی  عمر
و   «بیندمی  نفر  سیصد  در  را  خودش   کدام،هر   و  هستند[  نفر]  313:  گفت  و  کرد  یاد  را
با  به نمادین  کردیم  «م»صورت  اشاره  آن  سید    ۀکتابخان  در  موجود  ۀنسخ  -2.  به 

از روی    ق1319  سال  الثانیربیع12  تاریخ  در   و  2974  ۀشمار به    مشرفه  قم  در  مرعشی
:  استآن چنین آمده    ابتدای .  است  شدهنوشته    ق1092  سال  صفر  ماه  در  مکتوب  ۀنسخ

و ُحسن توفیق  یاری    به  "مسند این "»:  آخرش   و  «.جعابی  عمر  بن  محمد  ابوبکر  قاضی»
  در   را  شریف  ۀنسخ  این .  ید رس   پایان  به   1092  سال  صفرالمظفر  ماه  پایان  در  متعال  خداوند

  ضعیف   یخط   با  قدیمی  واقعا    اینسخه  که  یافتم  غرویه  مشرفه  حضرت  های کتاب  ۀخزان
ناخوانا تحقیر    را   کتاباین  (  دهد  شتوفیق  خداوند )  حائری  بروجردی  تقی محمد.  ستو 

به این کتاب    «ع» نماد    با  و  ؛«1319  سال  الثانیربیع  ماه  مدوازده  مورخ  در  ،استکرده  
  چاپ ق  1369  سالکه    اشرف  نجف  در  حیدریه  ۀچاپخان  درنسخۀ چاپی    -3.  ایماشاره کرده

  1« .ایمصورت نمادین به آن اشاره کردهبه «ط» حرف   با و ،است شده

بیان   محقق  که   طور   همان ـ   که   حالی  در    بین  «المرامةغای »  کتاب ـ  کند می  کتاب 
 :  شودوی تقدیم حضور می  سخن متن ه است. شد تألیف ق 1103 و ق1100 هایسال 

وی    "العام  و  الخاص  طریق  من  المام  تعیین  فی  الخصامةحج  و  المرامةغای"  -23»
 2« . استنوشته  ق1103  سال تا ق1100های در سال را آن

شایسته   همین   به بود  دلیل    کتاب  هاینسخه   در  که را    روایاتی   ، کتاباین    محققتر 
خصوص  به   ؛کردمی مقابله    «المرامةغای»  کتاب  درنظایرشان    با   استآمده    «هالمامدلئل »

  از دوم    کتاب   که زیرا از آنجا    است؛ کرده    نقل  یاول  ازدومی    کتاب   شودمی   گمان  که روایاتی  
  در   که   چیزی   از   تر قدیمی   های نسخه از    آن   مؤلف  که ماند  کرده است تردیدی نمی   نقل  اولی

 . بوده، اطالع داشته است محقق  دسترس این 
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نتیجه  اعتماد  دسِت   در    کتاب   از  شدهنقل   هایروایت   در  «المرامةغای »  کتاب  بهکم 
.  شود  تکیهشده  تحقیق   کتابخوِد    به تا    است  ترنزدیک   علمی رویکرد    به  «هالمامدلئل »

ة نقل کرده باشد،  امالمدلئل المرام از کتاب طبیعتا  این گفتۀ ما با این فرض است که غایة 
حال اگر  .  همچون آب در هاون کوبیدن خواهد بودوی  گفتۀ    باشد   نکرده   نقل   آن   از  اگر  اما

  علمای   بزرگان  جزو  ـ السالمةبشار   کتاب   مؤلفـ   کاظمی   سیداین نکته را نیز اضافه کنیم که  
این صورت وی!  ؟وضعیت چگونه خواهد شد  استبوده    محقق   در را    روایتاین    باید  در 
  لفظ با   فقط  یعنی شده ) شناخته  شکِل این  به   کتاب  در   آن اثبات و  باشد   خوانده هالمامدلئل 
  صحیح   شکل   کرده  پیدا   یقین   و  کرده   تحقیق   روایت این    دربارۀوی    که   است بر آن    دلیل   (احمد
 .است به همین صورت بوده  روایت

  ها،انداختن اسم پس  و   پیشبا توجه به   «مفضول  و  فاضل»  ۀدربار   عقیلی سخن  اما  -1
  بدی  ۀفاجع چهدر این صورت  باشد جدی اگر ولی ؛است بدی   شوخی باشد شوخییک  اگر

  از قبل    وی   اسم   آیه   این در    چراکه  است؟   برتر   موسی  از  داوود  عقیلی   نظر   به   آیا !  است
َنا  وَ :  فرمایدتعالی میحق   است؟  آمده  موسیاسم   َحاَق   َلهُ   َوَهب  ُقوَب   ِإس  َنا  ُکال ّ   َوَیع  ا   وَ   َهَدی    ُنوح 
َنا  ُل   ِمن    َهَدی  ب 

َ
ِتهِ   ِمن    وَ   ق َیّ َماَن   َداُوودَ   ُذِرّ وَب   َوُسَلی  ُیّ

َ
ِزي   َوَکَذِلَك   َوَهاُروَن   َوُموَسی  َوُیوُسَف   َوأ   َنج 

ِسِنیَن  ُمح    نوح   و  درآوردیم،  راست  راه  به  را   همه  و  بخشیدیم،  را   یعقوب  و  اسحاق  او  به  و) 1ال 
  را   هارون  و  موسی   و  یوسف  و   ایوب  و  سلیمان  و  داوود  او  نسل  از  و   نمودیم،  راه  پیش  از  را 
 (. مدهیمی  پاداش را  نیکوکاران گونهاین ما  و ؛[کردیم  هدایت]

 :گویدمی  عقیلی 

اسم دارد؛ اسمی    دو  قائم»روایت شده است، فرمود:    باقر  امام  از:  هفتم  دلیل»
اسمی    و   ،احمد اسمی که مخفی است    اما.  شود می  آشکاراسمی که    و،  استکه مخفی  
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 ...   «.است محمد است آشکارکه 

  از   باقر،   امام  از   ابوجارود  ۀواسطهب  «الدینکمال»   در  حدیث   این :  حدیثبررسی این  
شده    المؤمنینامیر وقتی    ؛استنقل  است:  :  فرمود  بود،  منبر  روی  ایشانفرموده 

  سرخ   به  متمایل  سفید  نگ پوستر   که  کندمی  خروج  آخرالزمان  در  فرزندانم  از  مردی»
  خال   دو  پشتش  در  و  ،است   قوی  هایششانه  ،ستبر   هایشران،  فراخ  اش سینه  ودارد،  
اسمی که  :  دارداسم    دواو  .  پیامبر  خال  مشابه  دیگری  و  پوستش  رنگ   به  یکی  است،
اسمی    و  ،است  احمدماند  مخفی می  کهاسمی    اما.  شودمی  آشکاراسمی که    واست    پنهان

  نورانی   را  مغرب   و  مشرق  بینمازد  برافرا  را  پرچمش  وقتی.  است  محمد  شودمی  آشکار  که
 اینکه  مگر ،ماند نمی باقی مؤمنی هیچو  دهدمی قرار بندگان سرِ  روی را دستش. کندمی

 و   ؛بخشدمی  او  بهرا    مرد  چهل  نیروی  خداوند  و  ؛شودمی  آهن  هایپاره  از  ترسخت  دلش
  حالی   درشود  شادی و سرور در قلبش وارد می  این  اینکه  مگر  ،ماند نمی  باقی ای  مرده  هیچ 

  قیام   به  را  یکدیگر  و  ،کنندمی  دیداربا یکدیگر    قبرهایشان  در  آنان  و  است،  قبرش   در  که
  ضعیف   اینکه  بر  عالوه  حدیث   این   «... دهندمی  بشارت(  ایشانبه    خداوند   درود)   قائم

همچنین    ؛است  «مجهول»   علما از نظر    کهسندش قرار دارد    در   مالک   بن   اسماعیل   است،
وی سخنان   دربارۀ  اصحاب»:  گفته است  اش درباره  طوسی  شیخ  که  «سنان  بن  محمد»

گفته است جماعتی  (  کند  رحمتش  متعال  خداوند)   کشی  ابوعمرو  اند.مختلفی    از گفته 
  حسن حال   ۀنشان  این  و  ،د نکن می  روایت  سنان  بن  محمد  از  علم  اهل  و  ثقه  و  عادل  افراد

  و  توثیقاو را    هایشکتاب  ازجاهایی    در  شیخ.  است  کرده   توثیق  را  او  مفید  شیخ  و  ؛اوست
 دربارۀمگر    جای حرف و حدیثی نیست  سند  این  در  اینکه  خالصه.  کرده است  تضعیف

  است،   ضعیف  واقعا  او    ابوالعباسگفتۀ    به»:  است  کرده  نقل   نجاشی  و  « .سنان  بن   محمد
.  شود نمی  توجه  اند واسطۀ وی نقل شدهاحادیثی که فقط بهبه    و  ،شود نمیبه او اعتماد  

  نیسابوری   قتیبه  بن  محمد  بن  علی   ابوالحسن   است  کرده  بیان   خودش  رجال   در  ابوعمرو
  احادیث بینم  درست نمی:  گفته است  شاذان  بن  فضل  ابومحمد:  گفته است(  نیشابوری)

  است   روشن  آن  مضموناین عالوه بر ضعف آن است.    «.کنید  روایت  را  سنان  بن  محمد
  جانشین در آینده    که  حاکمانی  نه   و  سازانزمینه  از   یکی  به  نه  ،دارد   قائم  امام  به  اشارهو  
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شد.  امام   ولی   ؛شود  پرداخته  آن  به  که  استآن    از  ترروشن  حدیث  این  خواهند 
 « هیهات!

   :او به  پاسخ 

)مجهول از    «مالک  بن  اسماعیل»  ۀواسطبه   حدیث این    گویدمی  عقیلی   سند،   دربارۀ  -1
 . است ضعیف  «سنان بن  محمد» ونظر علما( 

»  اما:  کنممی   عرض خصوص    در   امین   محسن   سید  « مالک  بن   اسماعیل در 
 :گفته است «الشیعهاعیان»

  روایت   سنان  بن  محمد  از  است.  شیعه  ،المیزانلسان  در   برمکی،   مالک   بن   اسماعیل »
  رجال   از  "طی ابیبن  ا"  و گفته است  کرده  روایت  او  از  اسماعیل،  بن  محمد  پسر.  استکرده  
 1« .است شیعه

 .کندمی  کفایت او معرفیکامل برای  طوربه این گفته  

»  اما  خصوص    ۀ هم  و  ،کرده  ستایش  بسیار  را   اونمازی    شیخ  ،«سنان  بن  محمددر 
  است   طولنی  اینکه   با   را   وی  سخن.  استپاسخ داده    شده،  گفته  اشدرباره   که را    شبهاتی 

 : کنممی  بیان

  و   رضا  و  کاظم  یاران   جزو  را  او :  خزاعی  زاهدی   ابوجعفر  سنان  بن   محمد  - 13477»
  و   ،است غرائب    و   مسائل غامض   و  اسرار   صاحب   والقدر،  ثقه، جلیل.  اندبرشمرده  جواد

  خاص   یاران  جزو  را  او  که  ارشاد  در   مفید  شیخ  جمله  از  ؛دارند  توافق آن    بر  بسیاری  ۀعد
  افرادی از جمله وی را  و  ؛شمرده استبر  فقه و علم و  ورع  اهل وعتمد م  افراد و کاظم

  حر   شیخ  و  مجلسی  جمله  از.  نداهکرد  روایت  را  رضاتصریح به امامت    کهاند  برشمرده
  بحث در م   مختلف، ال  در  عالمه  و  شعبه  بن   علی  بن  حسن  و  وسو طا  بن  سید   و  ،وسائل   در
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  از   همچنین.  سجده  یکشدن  فوت  با  نماز  نشدنباطل  ۀمسئل  و  ،اول  ۀمسئل  در  رضاع
  توصیف   در.  رکوع  برای  تکبیر  مسئله  و  ،حمد  از  پس  سورهوجوب قرائت    ۀمسئل  در  منتهیال

  این   همچنین.  اند کردهپیروی    او  از  َکَرکی  محقق  و  فخر  پسرش   ،صحت   به  وی  حدیث
  ی یطباطبا  عالمه  و   ،نداهکرد  حکایت  دیگران  و  وسیطال  در  میرزا  و  داماد  سید   از  را   مسئله

  کتاب   در  گروه  دو  هر:  گفته است  13  ص  :اقبال  در  سید.  در نظر گرفته است  مبنارا    آن
  حدیثی   در  و   ،نداهکرد   مبالغه  او  تعریف  در   و ،  تزکیهرا    سنان  بن   محمد   « رمضان  شهر  لعم»

خصوص   این  کلمات    مفضل،حال  شرح  در.  شود می  تکیه  آن  به  که  نداهکرد  بیاندر 
  بزرگی   بسیار،  اخباراین    از:  استوی گفته  .  است  آمده  مفضلمدح    و  او»المج« در مدح  

اشکال   پندار از  او ستایش    ومدح    در   مفید  سخنان.  شودمی  آشکار   وی  بزرگواری   و  منزلت 
  در   تستری  عالمه.  ت گرفته استئنش  «384  ص  چاپ دوم:  روضات،ال»شده بر او در  وارد

نیزالرجالقاموس » کسی    پاسخ  در  و  ،کرده  ثابت  را  وی  بودنثقه  «    را   او  مذمت  کهبه 
  و در مدح    12ص  :السائلفالح  در  سید  سخنان.  است  گفته  سخن  ینیکبه    پنداشته،

 .«276 ص،  49 ج  ،جد»  و «81 ص، 12  ج ،کمبا » و آمده است؛ او بزرگی

گفته    «کر  مساحت»  اخبار  در  «75  ص،  1  ج  ،الوثقی  ةالعرو  مستمسک»   در  حکیم 
.  و ..   او  بودنثقهثبوت    خاطر به  است؛  سنان  بن  محمد   اخبار  به   عملجواز    ظاهر،:  است
گرفتن  برای قرار  یعلت   که  خوانممی  برایت  را  او  بزرگ  و   مهم  هایروایت  از  تعدادی  نیز  بنده
  ج  ،کافی»  در  آنچه  جمله  از.  است  شده  علوبه  وی    شدنمتهم  و  ،غلواتهام    معرضدر  وی  

  ابوجعفر   نزد:  گویدمی  که  روایت شده است  او  از  سند  با  «440ص ،  نبی  تولد  باب،  1
  ، محمد   ای»:  فرمود  ایشان.  آمد  میان  به  سخنیان  شیع  اختالف  ۀدربار   و  بودم  ثانی

  و  ،آفرید  را فاطمه  و علی و محمد سپس. است واحد  اش یگانگیدر   تعالی وتبارک  خداوند
 آن  آفرینش  بر  شاهد   را  آنان  و  ،آفرید  را  چیزها  ۀهم  سپس.  ماندندباقی    سال  هزارها  آن

را    هرآنچه  آنان.  سپرد  ایشان  به  را   کارهایش  و  ، کرد  جاری   را ها  آن  از  اطاعت   و   ،داد   قرار
  که   خواهندمیرا    چیزی  فقط ها  آن  و  ، کنندمی  حرام  بخواهند را    آنچه   و  ، حالل  بخواهند

  هرکس   که  استدیانتی    این  ، محمد  ای »:  فرمود  سپس  «.بخواهد  تعالیوتبارک   خداوند
بماند  آن  از  هرکس  و  ،شود می  نابود  بگیرد  پیشی  آن  از   هرکس   و  ،شودمی  نابود  عقب 
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 « . گیرر ب خودت برای را داری این دین ،محمد ای . حق پیوسته است به  باشد همراه

 این « برای  مج » توضیح  .  «262ص ،  7  ج  و  ،47ص ،  14  ج  و  ،6ص،  6  ج  ،کمبا »  و
  340ص  ،25  ج  و  ،19  ص،  15  ج  ،جد   و  ،186  ص»  در  آن  مانند  و  ،« 262  ص»  روایت

  است   شده  نقلاز او   روایت،  دو تفویض باب  کافی  در و  ؛«195  ص، 57  ج و  ،25  و  339  و
  کتاب   در  تفویض،  ۀدربار   کالم  ۀهم.  دارد  دللت  امامان  و  رسول  به  تفویضثبوت    هب  که
  ۀ رسال  یک ما  .  است  موجود   «فوض»واژۀ    «323  ص،  4  ج  ،ة السفین  مستدرک»   ما

 و  334ص ،  25  ج  ،جد »  در  را  مسئله  این  و  ،داریم  مسئله  این  اثباتمخصوص    شدهچاپ
َکُبَر َعَلی  (:  عزوجل)  خداوندفرمایش    ۀدربار   رضا  از  او،  از  : کا.  است  کردهنقل    «339

رِِکیَن  ُمش  گران می  بر)  ال  ُعوُهم     «علی   ولیت  با»  :نقل شده است  آید(مشرکان  َتد  َما 
هِ    کتاب   در  « .علی  ولیت   از   ، محمد  ای»  :کنی(می  دعوت  سویش به  را  آنان   آنچه)  ِإَلی 

.  « 374  ص،  23  ج  ،جد»  و  «78  ص،  7  ج  ، کمبا»  :استآمده    چنیننای  نیز  خطی
.  «24  ص ،  25  ج  ، جد»  المؤمنینامیر  وخلقت پیامبر    بارۀدر   شریفمهم    های روایت

  یافته هدایت  و  هدایتگر  من» :  ه استفرمود، که  المؤمنینامیر  از  ابوبصیر،  ازروایت او،  
  فرد   هر  پناهگاه  و  ضعیف  هر  پناه  من.  هستم  نیازمندان  و  زنانبیوه  همسر  و  ایتام  پدر  و

  خدا   محکم  ریسمان  من  .هستم  بهشت  سویبه  ن امؤمنپیشوای    من.  هستم  ترسان
  خداوند  ( محضرجنب ) همان    من.  هستم  خدا دست  و گو راست زبان و چشم  من.  هستم
س    که  هستم   من .  ورزیدم   کوتاهی   خدا  ( حضورجنب )   در   آنچه  ایبر   دریغا  ای :  گویدمینف 
.  هستم حّطه  درب  من.  هستم مغفرت  و رحمت  با بندگانشسوی به خداوند  ۀگشاد دست

؛ 336ص  ،  7ج    ،کمبا   «.شناسدمی  را  پروردگارش   بشناسد  مرا  حق  و  بشناسد  مراکس  هر 
 . 258ص  ، 26ج    ،و جد

  ما   .هستیم   خداوند  (محضرجنب )   ما» :  ه استفرمود  که  صادق  از  او،  روایت  و
  ما . هستیم  انبیا  ارثما محل امانت . خداییمما برترین آفریدگان   هستیم. خداوند  ۀبرگزید
  با .  هستیم  محکم  ویزادست  ما.  یمهدایت  ۀنشان  ما.  هستیم  اللهوجه  ما .  هستیم  خدا   امینان

  این   «.هستیم  هانآخری  ما  و  ،هستیم  هاناولی   ما.  داد  پایان  ما  با  و،  کرد   آغاز  خداوند،  ما
  از   نص  او،  روایت  « .259  ص ،  26  ج  ، جد»  به  کنید  مراجعه.  است  یمفصل   شریف   خبر
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است  و  است  رضا]امامت[    به  کاظم   را   عمرم  خداوند  اگر  ،سوگند  خدا  به»:  گفته 
  گواهی   و  ،کنم میاقرار    شامامت  به   قطعا    و   کنممی  تسلیم  او  به   را  حقش  کند  طولنی

  به   ایشان.  است  دینش   به   ۀکننددعوت  و  ،آفریدگانش   بر  حجت  شما   از   پس  او  دهممی
  امامت   و  او  امامت  بهزیرا تو    ؛کندمی  طولنی  را  تو  عمر  خداوند  ، محمد  ای»:  فرمود  من

  او ،  شوم   فدایت   کردم  عرض  «. کنیمی  دعوت   است  ش جانشین  او   از  پس   کهکسی  
  و خشنودم،    پس  کردم  عرض:  گویدمی  «.محمد  فرزندش»:  فرمود  است؟  کسیچه

میان   در  تو  اما.  یافتم  المؤمنینامیر  کتاب  در  چنیناین  را  تو  ه،بل»:  فرمود.  متسلیم
  ، محمد   ای»:  فرمود   سپس  «.هستی   تاریک   شب  در   آذرخش  از تر  درخشان  ما  شیعیان
  بر تا ابد  .  هستی  دو  این  آرامش  ۀمای  و  انس  تو  و  ،است  من  آرامش  ۀمای  و  انس  مفضل،

  ، کمبا »   در  اند؛کرده  روایت  را  آن  مفید  و  شیخ   و  صدوق  «.کند  لمس  را  تو  است  حرام  آتش
  تا   «319  ص،  1  ج  ،کافی »  در  راهمانند آن    و  ؛«21  ص،  49  ج  ،جد»  و  «7  ص،  12  ج

  روایت   آخرش   تا  316  ص  در  را   آن  کشی.  است  کرده  روایت   « متسلیم  و»:  اش این گفته
  شیخ .  است  افزوده  را  «ابوجعفر  و  ابوالحسن  یعنی» ۀ  جمل  «ابد  تا»  ۀکلم  از  پس  و  ،کرده

  ، جد»  و  «103ص،  12  ج  ،کمبا» .  است   کرده  روایت  « متسلیم  و»:  این گفتۀ وی   تا  را  آن
 . «19 ص ، 50 ج

:  گفت  ،است  کرده   روایت  سنان  بن   محمد   از   سندش  با   359ص    ، در رجال خود  کشی  
  تو   اگرخواهی بود    چگونه  تو  ،محمد  ای»:  فرمود  من  به.  رسیدم   دوم  ابوجعفر  خدمت

  بخواهم   کهکسی را  .  معرفی کنم  جهانیان  مصیبت  را  تو   و  بجویم  بیزاری  تو  از  و  کنم  لعنت  را
:  گویدمی  «؟کنممی  گمراه  تو  ۀواسطبه  بخواهم  کهکسی را    و  کنم،می  هدایت  تو  ۀواسطبه
چیز  هر   بر توکه  ، بده انجام اتبنده باخواهی هرچه می  من، آقای: کردم عرض ایشان به

  من . شدی  خالص  خداوند  برای  که  هستی ایبنده  تو  ،محمد   ای»: فرمود  سپس.  توانایی
  بسیاری   افراد  و  شوندمی  گمراه  تو  با  بسیاری  افرادپس    کردم؛  مناجات  ۀ تودربار   خداوند  با
   «.شوندمی هدایت  تو با

  کردیم   بیان  آنچه  از .  شدتقدیم    ظبیان  بن   یونس  از   وی  روایات   از  تعدادی  انس،  دربارۀ 
:  شودمی  روشن  این سخن وی   دلیل  و  ،علو  به  شدنشمتهم  و  غلو  بهاتصاف وی    منشأ



 59 ............................................................................................. یمانی  دعوت  دلیل

  و  حالل کس خواهان  هر  و ،بیاید  من سویبه خواهدمی  راو دشوار  سخت مسائل کس  هر 
  صفوان   سخناین    دلیل   و.  برود  یحیی   بن  صفوان  یعنی   شیخ،سوی  بهباید    است  حرام

 را  آنپس  .  کند   بلندپروازی  مرتبه  چند  کرد  همت  که  است  سنانابن  این:  شودمی  روشن
کردیم    برایش نسبت    شاذان  بن  فضل  اینکه  دلیل   و  ؛شد  ثابت   ما  با   تاحکایت  او  به 

برای  :  اندکه گفته  نوح  بن  ایوب  و  او  سخناین    و  ؛شودمی  روشناست    داده  پردازیدروغ
نفر پیروی    دو  این  از  کشی.  کنم  روایت  را  سنان  بن  محمد  احادیث  دانمنمی  حاللخودم  

  را   اونیز    بودند  او  از  پس  کهکسانی    ؛ همچنینبرشمرده است  غالیان  جزو  را  او  و  هکرد
اند در حالی که این کار  کرده  روایتاین دو نفر از وی    چگونه   دانمنمیبنده  .  کردند  تضعیف

  روایت   من   از  را  سنان  بن  محمد  احادیث  گویدمی  فضل  چگونه  و!  ؟دانستندرا حالل نمی
  روایت   را  احادیثش  ندارم  دوستهستم    زنده  که  زمانی  تا  گوید می  دیگر  جای  در   و  ؛کنید

  تردید وشک  جز  این   آیا !  دهد؟می  را  او  از  روایت  ۀاجاز   مرگش،  از   پس  حال  این  باو    کنید؛
  از جماعتی   که  حالی درچنین است،   چگونه!  ؟دهدنشان می  سخنانشان  درنفر را    دو  این

  ص   در  را  هاآن  کشی  که  طور  همان!  کنند؟می  روایت  او  از  علم  اهل  ۀثق  و  عادل  افراد
نفر    هفتاد  از  بیش  مامقانی  عالمه  ونفر،    38  را  آنان  نوری  محدث  و  ،کرده  بیان  315

 . است برشمرده

  حسین   بن  علی   از  ،شخصی  از  عیسی،  بن  احمد  از«  صحیح»  در  312  ص  در  کشی
  یحیی   بن  صفوان  که  شنیدم  ثانی  ابوجعفر  از:  گفت  ،است   کرده  روایت  قمی  دوداو   بن

  خاطر به  دو  این  از   خداوند »:  فرمودمی  و  کردمی  یاد   خوبی   به  را  سنان  بن  محمد  و
ه بر وعال  این  «.اندنکرده  مخالفت  من  با  اصال  ها  آن.  استها راضی  آن  از  من  خشنودی

  دیگری   سند   با  313 ص  در   و  ؛شنیدی  نیارانما  از  نفر  دو  این   ۀدربار   او  از   که  است   لبیامط
به  او،  از نفر  :  استآمده    ایهمراه اضافههمین توصیف    مخالفت   پدرم  با  اصال  این دو 

 . نکردند

گفت  «صحیح»  در  قمی   صلت  بن  عبدالله  ابوطالب  از  است،  شده    خدمت :  نقل 
 صفوان  به  خداوند» :  فرمودمی  که  شنیدم  و  شدم  وارد  عمرش اواخر    در  ثانی  ابوجعفر

  من   بهها آن ؛دهد خیر جزای    عنی بن  سعد و آدم بن زکریا و سنان بن محمد  و یحیی  بن
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  کرده   روایت  قمی  ابوطالب  از  خود  غیبت  225  ۀصفح  در  را  آنمثل    شیخ  و  «.اندبوده  داروفا
  ثانی   ابوجعفر  از:  گفته است  و  کرده  روایت  دوداو   بن  حسین  بن  علی  از  سپس.  است

  من   خشنودی  با  خداوند»:  ودفرم می  و  ردکمی  یاد  را  بخیر  بن  سنان  بن  محمد  که  شنیدم
  ص ،  12  ج   ، کمبا»   و  « .است  نکرده  مخالفت  پدرم   با  و   من  بااو هرگز  .  است  خشنود   او  از

  و   ، نداهکرد  نقل  دیگران   و  کشی  که   هاییروایت  دیگر  و  ؛«274  ص ،  49  ج  ،جد » و    «81
  مامقانی   عالمه  و  ،کرده  آوریجمع « 557 ص ، 3  ج ، مستدرک »  در  را ها آن نوری  محدث

  پس   ؛نداهکرد  ثابت  راجاللتش    ووثاقت    واند  سخت گفته  تفصیلدربارۀ وی به    دو،  این  و
  مراجعه آمده است    «بوب»  کلمه  «391  ص،  1  ج  ،هالسفین  مستدرک »  در  آنچه  و  دو  این  به

  وی   بزرگی  ومدح    در  وس و طا  بن  سید  سخنان.  استبوده    صادقباِب    او  دببینی   تا  کنید
(  276و  275و  274ص ، 49ج    ،)جد  است  آمده ،زده طعنه به وی  کهدر پاسخ به کسی  

  منشأ   که  او  مهم  هایروایت  از  تعدادی.  شد  گفتهمدح وی    «هلیک  بن  احمدبررسی »  در  و
اند؛ آمده  238ص  ،  44ج    ،و جد   154ص  ،  10ج    ،اند در کمباشده  او  به  غلو  دادننسبت

 استبوده  رضا ۀثق افراد جزو کهدربارۀ او  مفید شیخکه گفته شد سخن  طور همان و
وی    کهدلیل اینبه  ،است   کرده  توثیق   را  او  قولویه ابن  اینکه   و دهد،  به توثیق او گواهی می

  ،است  کرده  توثیق  را  او  قمی  ابراهیم  بن  علی  و  ؛است  شده  واقع  الزیاراتکامل  سند  در
 . است  آمده تفسیرش   سند در کهدلیل اینبه

شد:    آنچهبر    عالوه  صادق  از   وی  هایروایت  خصوصدر    اما    جمله   ازگفته 
که است    کتاب   در  اهوازی  سعید  بن  حسین  از  «55  ص،  1  ج   ،مستدرک»   در  مطلبی 

گفتاست  آمده  سنان  بن  محمد  از  «مؤمن »ال آیا    کردم  عرض  ابوعبدالله  به  : . 
  راهش   یعنی:  کردم   عرض  «.هبل» :  فرمود  است؟  حرام  مؤمن 1ن کردشرمگین

  کردن فاش منظور،    بلکه  ؛نیست  کنیمی  فکر  که  طور این»:  فرمود  ؟(هایشبدبختی)
  ص ،  16 ج،  کمبا» .  کردن سبیلکوتاه  فضیلت   صادق  از  ،او  از  ":الطب "  «. است  رازش 

 . اندکرده روایت  صادق از او، از 60ص :طبال  و «112 ص،  76 ج  ،جد »  و «17
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خود: ص   رجالکتاب  در وی که است کرده بیان شیخ از نقل از پس مامقانی عالمه
از او   توصیفیبدون اینکه    ؛است  شمردهبر   صادق  یاران  جزو  را  سنان  بن  محمد  116

  بحث   ۀ ویدربار   «جزائری  فاضل »   و  « حاویال»اظهارات    آوردن  از   پسوی  .  آورده باشد
  دو این   که  است داده   احتمال  و  ، نیافته دست  صادق  از   او  روایت   به   اینکه  و  است  کرده

  از   قصاص   و  هادیه  در   قضا  باب  و  محتضر  تلقین   باب  در   ابوعبدالله  از  او،   از  روایت
 . باشدبوده  تهذیبال

 نیفزودهچیزی    کرده،   بیان  که  روایتی   دو  به  مامقانی  عالمه:  کنممی  عرض  بنده 
  سنان   بن  محمد  از  خرائج  در  اورا    آنچه  وام،  دانسته  راشده  افزون  مطلببنده آن  .  است

 به  و  شدم  وارد  صادق   خدمت:  گفته است  ؛کنیممی  بیان  شما  برای  است  کرده  روایت
ص  ،  42ج   ،جد  ...  چین از مردی: کردم عرض «؟است در  پشت کسی چه» : فرمود من
 . 600ص ،  9ج   ،کمبا  ؛18

از    روایت  (183ص    ،)بشا   باقراز    جابر  لوح   حدیث،  صادق  ازاو  روایت او 
:  «5  باب،  8ج    ،بصائر »  در  و   «363ص   ،المعاجز   ةمدین»  دررا    صادق  ما  مولی  ۀمعجز

آخر حدیث؛:  فرمود  ابوعبدالله:  گفت  ،یافتم  سنان  بن  محمد  هایحکایت  در تا   ... 
  او،   از  یزید،   بن  یعقوب  از   «361 ص،  2  ج ،محاسن» در  و  ؛ایشان  به سالم  تفویض  حدیث

  ابوعبدالله  از  ، او  از  429 ص  آن  در   و  ؛سجاد  مسافرت  توصیف  در   ابوعبدالله  از
 . استآمده 

.  هستیم خدا  (محضرجنب )  ما»: فرمود که ابوعبدالله  از سنان بن محمد روایت 
  اما (.  336ص  ،  7ج    ،و کمبا   259ص  ،  26ج    ،)جد   «.  .. .هستیم  خدا  هایبرگزیده  ما

  ابوجعفر   ولدت  باب   «1  ج  ،کافی»  در  (علیه  الله  صلوات)  هادی  ابوالحسن  از  او  روایت
  خدمت :  گفت  ،آمده است   سنان  بن  محمد  از  سند  با   496  ص  ( علیه  الله  صلوات)  ثانی

  عرض   «است؟  افتاده  اتفاقی   فرج  آل  برای   ،محمد   ای»:  فرمود  و   شدم  وارد  ابوالحسن
گفته  چه    دانینمی  آیا،  ای محمد»:  فرمود  اینکه  تا  «. لله  الحمد»:  فرمود .  مرد  عمر:  کردم
انتهای    در  کلینی آنچه    «. خبر  آخر  تا  ـ ؟!است  کرده  لعنت  را   علی  بن   محمد خداوند  ـ  ؟است

کرده  یهاکتاب  در  دیگران  و  باب  این روایت  است  دیگر  کرده  روشن    وفات   تاریخاند 
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  منافات   آن  با  نجاشی  سخن  و  ، است  220  سال  حجهذی  از گذشته    روز  شش  جواد
است  220  سال  در  ـاست  روشن  که  طور   همانـ  سنان  بن  محمد:  ندارد یافته    ؛ وفات 

  یعنی )  او  امامت بهتو   که  کند   زیاد  را  عمرت  خداوند»:  او  ۀدربار   کاظم  سخن  همچنین
« نیز منافاتی  کنیمی  دعوت  (جواد  یعنی)  ستاو  جانشین   کهکسی    امامت  و  (  رضا

را نفی نمی  ،چیزی   اثباتزیرا    ؛ندارد بوده  پذیر  این امکان  ضمن  در  و  ،کندغیر خودش 
  نداشته   امکان  برایش  ونکرده،    درک   را  هادی  زمان  از  روز  چند است؛ زیرا او بیش از  

را[ به او   به همین دلیل آن را ]دعوت به امام هادی و ؛باشد کرده دعوت  او امامت به
 . است نداده خبر

  کرده   درک   را   امامان  از  َتن  پنج او    شود میدانسته    شد   بیان   آنچه   از   ،خالصه   طوربه
 و   ؛استفاصله    سال   72هادی امامت  آغاز  تا  صادق   وفات  اززیرا    ؛بیشتر  نه  ،است
.  کردیم  بیان  قبال    که  است   محمد  پدر  دیگری  و  ،است  سنان  بن  محمد  بن  عبدالله   او   فرزند
  بن   محمدهمان  که  ، است  عیسی  سنان،  پدرِ   نام گفتیم   سنانی  بن احمد  بن  محمد   ۀدربار 

  طّف   شهدای  از  حمق،  بن  عمرو  غالم  زاهر،   و  ؛است  زاهر   بن   عبدالله  بن سنان  بن   حسن
  از   زاهری،  سنانی   عبدالله  بن  سنان  بن   محمد  روایتو    (؛137  ص  ،طب)  است )کربال(  

 1« .است  ظبیان بن یونس

این  :  آن  پاسخگوید؛  سخن می   مهدی  امام  ۀدربار   روایتاین    که  او  سخن  اما  -2
  خبر  ما   به  ولی  ؛ است  قائم  شک   بدوننیز    مهدی  امام  و   ،گویدمی   سخن   قائم   از   روایت

درک    از   عقیلی  عقلاز آنجا که    ولی  ؛است  « احمد»  که  دارد  وجودنیز    دیگری   قائم   دهدمی
 :  درک کندامید که  ؛ دهیمشرح می  او برای  استقاصر  مسئله  این

.  شود می  آشکاراسمی که    واست،    پنهاناسمی که  :  دارداسم    دواو  »:  گویدمی   روایت  این
  از   منظور آیا    چیست؟  اینجا  دراسم    از   منظور  «.است  محمد   آشکار،اسم    و  احمد  پنهان،اسم  
ای  گذارد؟ یعنی مجموعه روی شخصیتی عالمتی می   که  است  ایکلمه همان    اینجا  دراسم  
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 است؟ شده(، یعنی خود شخص « )نامیده یسّم از اصوات و حروف است؟ یا منظور »مُ 

  ، شخص روی    کهاست    ایکلمه   یعنی  ؛کندطبیعتا  در ابتدا معنای اول به ذهن خطور می 
که به ذهن  را  ولی این معنای اولی    ؛باشد   شخص  خوداینکه منظور    نه  ،گذاردمی  یعالمت

و اینکه    ،گرفت  نظر   در  را   مجازی  معنایباید    و  کند باید در اینجا کنار گذاشت،خطور می
علت اینکه چرا باید از معنای   اماشده( یا خود شخص است. »مسّمی« )نامیده منظور، خود 

  است   پنهاناسمی که  »:  فرمایدمی  که   شودمی   مشخص   سخن   این   در   ، رایج دست برداشت
این    باجا    همین  در  و  روایت همین    در   ایشان   بود  «لفظ»  منظور  اگر حال  .  «است  احمد

خود   لفظ   «احمد»فرمایش  کرده    این  بیان    بودنپنهان   منظور،   باید  بنابراین  !استرا 
  که   استای  نکته   این   و  ؛ شوند  امتحان   ۀ ویواسطبه ها  آن  تا   باشد   مردمبرای    قائم  شخصیت

توانید به مکتوبات  می   اند؛نوشته   بسیار  اشدرباره   انصار   وکنند  می   دللت  آن  به   روایت   هاده
 . انصار مراجعه کنید

اسمی    قائم   که  باشد  طوراین   معنا  و  ؛باشد  لفظ  بودنپنهان   منظور،  شود  گفته   بساچه  
 . شناسندنمی  را  آن یعنی ؛ است پنهان  مردم برای  کهدارد 

در حالی که    تصور کرد،  امیرالمؤمنین   سوی را از    معنایی  چنینتوان  نمی :  کنممی   عرض
 .  استدور به   اهاز آن یهایچنین نسبت  وانند، ر بر زبان نمی  ه بیهود  و لغوسخن  ائمه

  ؟ اسم   دو:  فرمایدمیحال چرا  .  اسم دارددوم    از   بیش ،مهدی  امامتوجه داشت    د بای
  حسن  بن  حجت  ،اباصالح  ،الزمانصاحب عنوان  به  را   مهدی   امام  مردم،در حال حاضر  

 :  هستند القاب و  کنیه هااین : شود گفته اگر و ؛ نامندمی ها اسم  دیگر و

  که   طور   همان   ؛ندا هشد تبدیل به اسم    و  ه یافت  غلبه اسم    بر  القاب  این :  کنممی  عرض 
 . است چنیناین  ابوطالببرای 

کرده    بصری   حسن  از  صدوق،   شیخ   است  ونقل    بن  علی  امیرالمؤمنین:  گفته 
بگویید  َنَسب  ،مردم  ای»:  فرمود   و  رفت  بصره  منبر  بالی  طالبابی   مرا کس  هر .  مرا 
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  بن   عامر   بن   مناف   عبد   بن  زید   من   . گویمرا می   م نسب  خودم  گرنه و د؛  ی مرا بگو  نسب   شناسدمی
  ، فالنی  ای :  و رو به ایشان گفت  برخاست  کواءبن ا   «.هستم  کالب   بن   زید  بن   ةمغیر   بن   عمرو

  بن   مناف عبد  بن هاشم  بن  عبدالمطلب بن  طالبابی بن  علی   تو  اینکهجز  بیَس نَ برای تو   ما
  جدش   اسمـ   زید   مرا   پدرم  ،نادان  ای»:  فرمود  او  به .  شناسیمنمی  هستی   کالب   بن   قصی
  عبدالمطلب، اسم    و   کرد،  پیدا   غلبه اسم    بر   کنیه   و   ، است  مناف  عبد   پدرم اسم    و  ، نامید   ـقصی
  غلبه اسم    بر   لقب   و  است  عمرو  هاشم،اسم    و  ، کرد  پیدا   غلبهاسم    بر  لقب  و   ،است بوده    عامر
  زید   قصی،اسم    و  ،کرد  پیدا   غلبهاسم    بر  لقب  و  ،است  مغیره  مناف،  عبداسم    و  ،کرد  پیدا 

  جمع   مکه  تا   دور   های سرزمین  از   را   هاآن   کهدلیل    این   بهـ   نامید   مجمع   را   او   عرب  و  است
 1«.کرد پیدا  غلبه اسم  بر  لقب پس  ـکرد

 :گویدمی  عقیلی 

در طالقان   گنجی  متعال  خداوند»روایت شده است:    باقر  امام  از:  هشتم  دلیل»
  احمد "  شعارشان  که  هستند  خراسان  در  نفر  هزار  دوازده  ؛نقره  نه  و  طالست  نه  کهدارد  
  ، خاکستری  قاطریبر  سوار    کند کهرا رهبری می  آنان  هاشمبنی  از  جوانی.  است  "احمد 

  را   این  وقتی.  کندمی  عبور  فرات  از  که  نگرممی  او  به گویی  .  است بسته    سرخ  سربندی
  و   ،است  شده  تقطیع  روایت  این  «.برف  روی  بر  خیزسینهحتی    ،بشتابید   او  سویبه  شنیدید

 « .اعتماد نیستسند آن قابل

 : او به  پاسخ 

 :است آمده زیر  شکلبه   «هالمضیئ النوار منتخب» کتاب  در  روایت  این 

  خداوند »:  فرمود نقل شده است،    ـرسد می   جابر  به  که  مذکور  ۀ طریق  همان  باـ   باقر  از
  هستند   خراسان  در  نفر  هزار  دوازده  ؛ نقره  نه   و   طالست  نه  کهطالقان دارد    در  گنجی  متعال
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 1«... است " احمداحمد" شعارشان که

به آن    زیر گفتۀ    با   ترپیش   که   است سندی    «مذکور  ۀطریق   همان با  »عبارت    از   منظور  
 : است کرده اشاره

  روایتش   کهآنچه را    ،باب   این  در  که  استنقل شده    روایت  چندخصوص    این  درو  »
  چنین این  کتاب اینتمام    در   ما ۀ معمول  یوش  که   طور همان  کنیم؛تقدیم می  است   صحیح 

  آن و  .  است  صحیح  ایادی   محمد  بن  احمد   ازاز نظر بنده    که روایتی  :  جمله  از .  استبوده  
  2« .رساندمی  ابوعبدالله از ابوبصیر، به مرفوع شکلبه را

  تقطیع   به  قائل  ندارد  امکان  در نتیجهو    ؛استکتاب    صاحبان  جزو  «محمد  بن  احمد»  این
  « هالمضیئ  النوار   منتخب نگارندۀ »  و   شنیدیم   قبل اندکی    که   طور   همان   ؛ بشویم  آن   سندی 

 . استصحیح دانسته  را  آن

 :گویدمی  عقیلی

 :  حدیثبررسی  »

مربوط به   اخبارچرخد که  حول این نکته می  مدعیاین    انسخن اصل و اساس  :  اول
در   ؛است  بصره  ازوی  اند  کردهبیان  ـکندمی  حکومت قائم  امام  از  پس  کهـ  اول  مهدی

 ! کجا؟  طالقان و کجا بصره. دارداشاره  طالقان به حدیث  این حالی که

ـ  واقع  درـ  احمد  و  محمدهای  اسم  و  ، است  حسن  بن  محمد   ، قائم  اماماسم  :  دوم
یکدیگر   اسم   با گذشته    های کتاب  در  پیامبر   نبودند  چنیناین  اگر   و  ،هستندمعادل 

  َقاَل   َوِإذ    :ه استمبعوث شد  "محمد اسم "  با   و حال آنکه ایشان  ؛شدذکر نمی  " احمد"
َیَم بن    ِعیَسی َراِئیَل   َبِني   َیا   َمر  ي   ِإس  ُکم    اللهرسول  ِإِنّ ا   ِإَلی  ق  َن   ِلَما  ُمَصِدّ َرا  ِمَن   َیَدَيّ   َبی  و  ا   ۀالَتّ ر    َوُمَبِشّ
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ِتي  ِبَرُسول  
 
ِدي  ِمن    َیأ ُمهُ   َبع  َمُد   اس  ح 

َ
ا  أ َناِت   َجاَءُهم    َفَلَمّ َبِیّ ر    َهَذا  َقاُلوا  ِبال  آن   و) 1ُمِبین    ِسح 

  شما   سویبه  خدا  ۀفرستاد  من   اسرائیل،   فرزندان   ای»  گفت   مریم   پسر   عیسی  کههنگام  
 از  پس  که  ایفرستاده  به  و  ،کنم می  تصدیقاست    بوده  من  از  پیش  که  را  تورات.  هستم

  آورد   روشن  دلیل  آنان  برای  وقتی  پس  «.دهممی  بشارت  است  احمد  شنام  و  آیدمی  من
  افراد،   این   که  معناست  این  به  حدیثواقع این    در  . پس(آشکاراست    سحری  این  گفتند
  تخصیص  بدون دیگریشخص  منظورش، بساچه  و  ؛هستند  مهدی  قائم امام انصار
 « !رودمی  بین  از  آن  به  استدلل  شود،  واردشود    اعتناکه به آن    یاحتمال وقتی    و  ؛باشدبوده  

 :  او  به پاسخ

وی ابتدا چگونگی  دست به قلم ش  اینکه  ازقبل  :  دهمچنین پاسخ می  تو   اول  سخنبه    -1
با  دللمان را برای تو بیان  ت چگونگی اس.  آن را درک کن  و  بفهمروایت بال    استدلل ما را 

  روی  ازیا    را   هاآن  تو   طبیعتا    وـ   ایمآورده   هایمان کتاب   در  را   زیادی  بسیار  روایات   ما:  کنممی
گاهی    عصر   در شخصیت    دو ایم  ها استدلل کرده اساس آن   بر   که   ـنکردی   بیان  ا  عمد  یا   ناآ

  منطبق  المرصاحب   یا  مهدی   یا  قائمف  توصی  نفر،  دو  این  ازکدام  هر   بر  که  دارند  وجود  ظهور
  و  ؛ هستند  « احمد»  فرزندش  و  حسن  بن   محمد   مهدی   امام   ،شخصیت   دو  این .  شودمی

به می   خواننده آنچه    ببیند روشنی  تواند  روایت،  زیرا    ؛ کندمی  تأیید ایم  ما مطرح کردهرا  این 
  باید   زنندمی  فریاد   که  شعاری  کهدلیل    این   بههستند؛    قائم   انصار  از  سیاه  هایپرچم   صاحبان

  این   کهبر این  دارد  دللت  اینجا   در  « احمد  احمد»  شعار  .باشد  داشته  ارتباط  شانموضوع  به
  باشد؛   مهدویت  موضوع  محورهای   از   یکی  باید و حتی    ،است  مهمی   شخصیت   واقعا    «احمد»

می  تمثیلگر    هر   صاحبان  شعار .  داردبرمی   پرده   موضوع  جوهر   از  شعار دانیم  زیرا  جریانی 
  الهی، قضایا و جریانات    بداند  عقیلی   بسا   چه   و  اختصاص دارد؛ جریان  است که به آن    هدفی

روایت شده    بیتاهل  از   که  طور   همان .  دندار   ارتباط   خدا   حجت  از  اطاعت   به و  امامت  به
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 . مرد این از  اطاعت و شناخت  یعنی  ؛است مرد  یک دین، است

درمانده   ی فرد  سخن چیزی بیش از  « کجا خراسان و  کجا  بصره »: عقیلیاین گفتۀ   اما 
  یمانی   دعوت  که  است  داده  خبر  او  به  کسیچه   گرنهو که چیزی برای گفتن ندارد نیست؛  

  دعوتش آیا باید    باشدبوده    دعوت  صاحبجایی وطن    اگر!  ؟شودخالصه می   بصره  درفقط  
 .را عطا فرمود عقل که  خدایی است منزه  ؟ جا محدود بماند همان در

 . ساختیم روشن    را   آنبطالن    و  دادیم  قرارو بررسی    بحث  موردتر  پیش  را   او  دومگفتۀ    -2

  مهدی   امام  انصار   که  یافراد  این   از   منظور  دهدمی   احتمال  که  عقیلی به این گفتۀ    اما  -3
این    کهکسی  :  شودچنین پاسخ داده می  باشد   دیگری  افراد  ساب  چهـ  طبق تعبیر وی ـ   هستند
  ندارد   امکان  کند  مطالعهاست    آمده  سیاه   های پرچم   ۀ دربار   محمدآل   از را    آنچه  و  روایت

  و   عقیلی   ولی  ؛ نیستند   مهدی   امام   انصار   جزو   هااین   که خطور کند    احتمال این    ذهنش   در
 ! کنندمصداق کسانی هستند که خورشید میان روز را انکار می او امثال  معاندین 

  طالست   نه  کهدارد    طالقان  در  گنجی  متعال  خداوند»:  شودتقدیم حضور می  روایت  این
  از   جوانی.  است  «احمد  احمد »  شعارشان  که  هستند   خراسان  در   نفر   هزار  دوازده  ؛نقره  نه  و

.  بسته است سرخ  سربندی  خاکستری،  سوار بر قاطری  کند کهرا رهبری می  هاشم آنان بنی 
حتی    بشتابید؛   او   سویبه  شنیدید   را   این  وقتی.  کندمی   عبور   فرات از  که   نگرممی  او   بهگویی  
 1«.برف  روی بر خیزسینه 

شتافتن    به زیرا    خداست؛   های حجت   از یکی    شانرهبر   و  هستند،   خدای   گنج   هااین پس   
به  او  سویبه  باشد  لزم  اگر  است  دستور   برف   روی   به   خیز سینه صورت  حتی  شده  .  داده 

  را  آنان حقیقت تا  کنید مراجعه «ادله جامع» کتاب در مشرقی هایپرچم  روایات  به توانیدمی
 . بشناسید ترکامل شکلبه 
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 : عقیلی  سخن  اما -4

ـ  و  های محمد»اسم نبودند    چنیناین  اگر  و  ـ معادل یکدیگر هستند،در واقعاحمد 
اسم    با  و حال آنکه ایشان  شد؛ذکر نمی  اسم "احمد"   گذشته با   هایکتاب  در  پیامبر

 « .ه استمبعوث شد  "محمد"

 :او  به پاسخ

گاهی  بدونعاقل کالمی    نیست  شایسته     است  کرده  بیانچیزی که وی  .  بگوید  دلیل  و  آ
  در اسم آن حضرت    کهدلیل    این  به   ، شده   یاد   احمد اسم    با   خدا   رسول .  نیست  صحیح 
   .است «احمد» آسمان

 :گویدمی  عقیلی 

امیر غضب، نه از  :  فرمود»:  گفت  ة،ارطا  از  جراح،  از  مسلم،  بن  ولید  از:  نهم  دلیل»
ـ  که نه انسانی گفته است و نه جّنیشنوند به اسمش ـاما صدایی می  ؛این است و نه از آن

  این   «.یمانی است  ۀلیکن او خلیف  ؛که با فالنی بیعت کنید، که نه از این است و نه از آن
اعتماد    سندش   به   پس.  است   «سنی  حمادابن»نوشتۀ    «فتن  و  مالحم»   از  روایت

 « .شود نمی

 : او به  پاسخ 

این   را  نمیشترها  اهل   یروایت  اگر.  برندچنین به صحرا  از    خودمان   روایات  در  تسنرا 
،  ما   روایات  در .  شودنمی   توجهی بی  آن  به  باشد  داشته   موافقتها  مضمون آن  با  که  بیابیم 

این  د ندار   دللت   که هستند    ی بسیار روایات     او  و   ، خداست  های حجت  از یکی    یمانی   که بر 
 . یدکن مراجعه «ادله جامع» کتاب  به جزئیات  برای.  دهندمیاسمش ندا  به  کهکسی است 

 :گویدمی  عقیلی 

وجه  هیچبه  او!  اندازدبه خنده می  را  ُمردهمادر فرزند  ،مرد   این   سخن:  حدیثبررسی  »
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با    که  ندارد  اینشانه  و  روشن  مصداقهیچ    حدیث  این.  دهدنمی  ارائه  ادعایشدلیلی برای  
  ( یمانی )   قریشی  هر   باشدچنین    اگر  و  ،شود  استدلل  یمانی  ۀخلیف  این  شخصیتآن به  

  چگونه   «بصره  یمانی» در این صورت  .  استبوده    حدیثاین    از  مقصودتواند ادعا کند  می
  ها آن  از  برخی  در.  است  آمدهشکل    چندبه    روایت  این   اینکه  بر   عالوه  دهد؟می  پاسخ

  یمن   مردمگروه کوچکی از  ای به  اشاره  عصب،ال  در  و  ؛عصبال  امیر»:  استآمده    طوراین
  اشاره آنچه این روایت به آن    نهایت  «!اندخروج کرده  المقدسبیت  از  کهاست  پیروانشان    و

  روایت   این  ولی  ؛کنند می  بیعت  او  با  مردم  و  کندمی  خروج  که  است  یمانی  یمرد  وجود  دارد
برای    است   آمده  روایتاین    در  آنچه  و  ، است  نپرداخته  بیشتری  جزئیات  به   چیز دلیلی 

 « .دهد دیگری ارائه نمی

 : او به  پاسخ 

  و است  گفته را  آنی انسان  نه   که صدایییعنی   ؛گویدمی سخن  صیحه از  ما بحث  روایت 
  بیعت   ش اسمبه    ، فالنی  با  گویدمی   صیحهاین    و  ؛است  فرشتگان  صدای  یعنی  ی؛جن  نه

  هایحجت   از یکی    که   معناست  این   به   است  خلیفه   او  اینکه.  است  یمانی   ۀ خلیف  او زیرا    کنید؛ 
»لیس من ذي  :  فرماید زیرا می   ؛یمن  از   نه  ولی  ،است  یمانی  همان  حجت  این  و  ،خداست
  استفاده  خود   زبان  در   یمن  مردم  را   «ذه»  و  «ذی»  .«آن  از  نه   و  است   این  از   نه»ول ذه«  

  باید و حتی ناگزیر    ، است  احمد   یمانی،   حجت   این   شد   ثابت   و  ؛ نیست  آنان   از پس او  .  کنندمی
.  هاستپشت   پشِت در    و  هاُپشت   در  الهی  خالفت که روایت شده است    طور  همان .  باشد  احمد

 !؟داردمرده را به خنده وامیکسی مادر فرزند حال حرف چه 

چنین    اگر  ای،کردهپیروی    او  از   تو   و   گویدمی  سخن   آن  از   کعب  کهگروه کوچکی  این    اما 
  اینجا   در   «گروه:  عصب»   از   منظور  بسا   چه   و  ؛ است  «تبع»  قوم   آن   از  منظور   باشد بوده  

  .غضب رک لشـ که وارد شده است  طور  همانـ   یا عراق اهل عصائب  یعنی  باشد؛  «عصائب»
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 :گویدمی  عقیلی

 ولی   ؛است  آنان  درفقط    خالفت  و  است  قریش  از  فقط  مهدی»:  کعب  از:  دهم  دلیل»
 « .دارد یمن در نسبی و اصل او

اهل  حدیث،این    سند:  سندبررسی     فتن   از  حدیثاین    اصلزیرا    ؛است  تسن از 
  بن   شریح  از  صفوان،  از  القدوس،عبد  و  بقیه:  است  آمده  چنیناین.  است  (سنی )  حماد بنا

  سخن ...    نیست  شیعه  هایبا کت  درحال این افراد  شرح...  گفتند    مابه    کعب  از  حمید،
 « !بالله ال ةولقو ولحول ؛است قبلی  سخنمثل  دقیقا   آن ۀدربار 

 : او به  پاسخ 

  : افزاییممی را نیز  نکته    یک  و  ،است  پیشین   سخن  ماننده  اینجا   در   سخن:  گوییممی  ما 
  که ای است  این نکته .  است  کرده   روایت  حماد بن ا   فتن  از  س وطاو بن    سید  را   روایات   این

شترها را    یاد بگیر   ، عقیلی  ای .  است  پذیرفته   را   آن  بزرگ،   عالم   این کند بر اینکه  می   دللت
  حق   تقویت برای  دلیلیعنوان  را به »ل حول ول قوة ال بالله«    عبارت  تا را ببری  به َچ چگونه  

 . به کار ببری

 :گویدمی  عقیلی 

  رکن   بین  کهاین  :کرد  یاد  را  مهدی»نقل شده است:    خدا  رسول  از:  یازدهم  دلیل»
اسم   سه  هااین.  است   مهدی  و  عبدالله  و  احمداسمش  .  شود می  بیعت  او  با  مقام،  و

َمش   نیز  و  ،است  مجهول  کههست    عیاش   بن  اسماعیل  ،این حدیث  سند  در  «.اوست ع 
َ
  أ

 « .است ضعیف که

 : او به  پاسخ 

 : است گفته عیاش  بن اسماعیل نمازی دربارۀ  

  واقع   مفید  طریق  دروی  .  نداهنکرد  یاد  را  او:  عیاش   بن  اسماعیل  -2021/  388»
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  فضائل ال  در  شریفی  روایت  رفاعه،  بن  معاذ  از  او،  از  غسانی،  هاشم  بن یحیی  از.  است  شده
  در  و (؛53ص ، 10ج  ،و امالی مفید  436ص  ، 9ج   ،و کمبا  41ص ،  40ج   ،هست )جد

  « 289 ص :غط»  در و آمده است؛ »الستة في حدیثین« باب خصالال در صدوق، طریق
  از   ظهیر،  بن  حسین بن  ابراهیم  از  نعمانی،  طریق  در. اعمش  از  او،  از  شاذان،  بن  فضل  از

  ُحمص اهل   استآمده    خطیب از  و.  گفته شد ابراهیم  ۀدربار   که ،  است  آمده  اعمش  از   او،
ایشان    لیفضااو  .  شد  متولد  «عیاش ابن  یعنی»  اسماعیل  تا  شمردندمی  کوچک  را  علی

 . برداشتند دست آنان  وبازگو کرد  آنان برای را

 از  او. نکردند یاد را او: بغدادی ابوعتبه سلیم، بن عیاش  بن اسماعیل-2021/ 389
  یکی   خود  پیشین  افراد  با  بساچه    و.  کرد  وفات  182  سال  در  که  است  سنی  ۀثق  افراد
 1« .باشد

 : گفته است ۀ وی دربار   نمازی. است بزرگان جزو  :اعمش اما 

  اصحاب   خواص  جزو  کوفی  اسدی  ابومحمد  اعمش،  مهران  بن  سلیمان  -5523»
  و   بودنشیعه  و  جاللت  و  بودنثقه  و  فضیلت  به.  است   جلیلو    ثقه.  است  صادق

  نیز   سنت اهل.  دارد   وجود  نظراتفاقبر قدر و منزلت عظیمش    و   ،است   معروف  استقامت 
  بودنش شیعه  بهبا وجود اینکه    ؛دارند  نظراتفاق  بودنشثقه  و  فضیلتبه    واند  ستوده  را  او

  2« .دارند اعتراف

 : گفته است ۀ ویدربار  ی یخو و 

  آنان، مولی    اسدی،   ابومحمد   :اعمش  سلیمان=    مهران  بن  سلیمان  -5518»
  در   شهرآشوب بن  ا  و   ؛(72)است    شیخ   رجالو از    صادق   یاران  از.  است  کوفی  اعمش
  است   شمردهبر   صادق  یاران  خواص   جزو  را  او  «آن   احوال  و  تواریخ   در  فصلی»کتاب  

  در   را  او  ودو دابنا  و  (؛الله جعفر بن محمد صادق، باب امامت ابوعبد4ج    ،)المناقب 



. 658و  657ص  1م رجال حدیث، شیخ علی نمازی شاهرودی: ج مستدرک عل. 1
. 150ص  4مستدرک علم رجال حدیث، شیخ علی نمازی شاهرودی: ج . 2
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.  است   نپرداخته  او  به  «خالصهال»  در   عالمه .  (718)   است   شمرده  «موثق  افراد »  اولگروه  
و   کرده  اعتراض او  به  «وثاب  بن  یحیی» در  عالمه  سخنتوضیح خود برای    در  ثانی شهید

نویسنده تعجب    از:  با این لفظ  « .است  کرده  یاد  اواز    اعمش  و  ،بود  استواروی  »:  گفته است
را در کتاب    اعمشولی    است  کرده  نقل  اعمش  از  را  وثاب  بن  یحیی  استواری  کهکنم  می

  سنت   اهل.  شود  یاد  شفضیلت  و  استواری  خاطر به  بود  سزاوار.  است  نکرده  بیان  اصال  خود  
  و   ؛دارند  اعتراف بودنششیعه  به  اینکهوجود    با  ؛اندستوده  وه  کرد یاد  هایشانکتاب  در  را  او

 پایان. «.ند اهنکرد یاد اواز  اندهداشت تصنیف رجال در که  ما دیگر اصحاب

استبه  واقعا  (  سره  قدس)  عالمه  به  اعتراض :  کنممی  عرض   بنده  بوده    اگر .  جا 
گروه    در  را  وثاب  بن  یحیی  دلیل  همین  بهو  اعتماد کرده است ـ  اعمش  سخن  به  عالمه

با توجه به اینکه بیان کردیم  .  است  نکرده  ذکر  را  اعمشخوِد    چرا  پس ـ است  کرده  بیان  اول
  باشد اعتماد داشته است،  نشده  وارد یجرح   اش درباره  که ی شیع فرد  هر  سخن به عالمه

 و  بوده است؛  اتفاق  مورد  گروه  دواز نظر هر    اعمش  بودنشیعه  کهوجود ندارد    اشکالیو  
  صادق  از   اعمش،  از   سندش   با   صدوق  آنچه  ،جمله  از  ؛ دندار   دللت روایاتی به این نکته  

  مسح هایش  کفشاز روی    کهکسی  :  ه استفرمود  که  کرده  روایت  «الدینعئ شرا»  حدیث  در
صحیح    نمازش   و  نیست   کامل  وضویش  و  است   کرده  مخالفت   کتابش   و  رسول  و  خدا  با   کند 

بود شرا  نخواهد  خصال  مافوقها،  و  المائة  ابواب  )الخصال،  حدیث  آخر  تا    ، الدین عئ... 
 اعمش،  ۀدربار   که از آنجا    و  ،هستند   یمجهول   افراد  روایت،این    سند  درولی    (؛9حدیث  

آن    بر  عالوهاین  .  نیست  او  نکردنذکر  برای  دلیلی  پس  ،است   نشده  وارد  اشکالی  و  قدح
  به   و   کندمی  کفایت  صادق  نزدجاللتش    و  بزرگی  ،است که برای اعتماد به روایت او

  در گفته شد وی    که   طور  همان  و  ؛استبوده    ایشان  خاص  یاران  جزودلیل او    همین 
این تفسیر    دروی    و  ؛است  شده  واقع   اعمش  سلیمان  عنوانبه  ابراهیمبن    علی   تفسیر  سند

 1« . کند روایت ثقه افراد  از فقط که  است شدهملتزم 

با روایات   جنابعالی یعنی !؟است بد پیمانه لیو خوب است  خرما آیا  ،عقیلی  ای بنابراین 



. 295و  294ص   9الحدیث، سید خویی: ج معجم رجال. 1
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  دروغ   آن  در حتی    و  شناسینمی   خوب  را   آن  ولی  کنی،میرفتار    آمیزبدعت   این علم اساس    بر
 ! بندی؟می

 :گویدمی  عقیلی 

به    در  مرد  این:  بررسی» پیش  شک  روشی  «دعوتاین    دلیل » پرداختن  برانگیز در 
  آورد میرا    روایاتیوقتی    و  ؛است  کرده  قصد  گویدمی  را  آنچهاو    نیست  شکی.  است  گرفته

گویی    کنند؛می  اشاره  یمانی  به  روایات   این  گویدمی  دن دار اشاره    امام   بهصریح    ی الفاظ  با که  
  ی معنای چه    وگرنه!  نیست  یمانی  و  ،است  قائم  اودر آن    که  گذاردمیپا    یبعد   ایمرحلهبر  او  

آن    که  بیاورد را    روایتیدارد   اینکه  می  اشارهدر  به   و  شود؟ می  نامیده  احمد  مهدی،کند 
کند مردم با این  روشنی بیان میبه  روایتاین    اینکهوجود    با  ؛هستم  من  منظورش   گویدمی

  و   ،دارد   اختصاص  مهدی  امام  به  این  و  ؛دنکن می  بیعت  مقام  و  رکن  بینمورد نظر    احمدِ 
  ۀ سیر  از  آنچه سپس...   ندارند  اختالف آن در شیعه از نفر  دوهیچ  که  است ایمسئله این

شناخته  معروف  شما تو  که  است  این  استشده  و    را   توکسی  هیچ  و   است  "احمد"  اسم 
  " عبداللهاسم "  کجا  از  پس  ؛کردیم(  وجوجستتا جایی که ما    البته)  است  ننامیده  " عبدالله"
 « دارد؟ اختصاصتو  به  "مهدی" یا

 : او به  پاسخ 

  مهدی   و  عبدالله  و  احمداسمش  »:  این فرمایش  دیدیمی  کردیمی   باز  را   چشمانت   اگر 
  ؛ است  آمده  خدا   رسول  وصیت   در  که   است  مطلبی   عین  «اوستاسم    سه   هااین   ؛است

مقربین تسلیم کند    اولین  فرزندش   به   را   آن  فرارسید   وفاتش  وقتی»:  آنجا که فرموده است 
  سوم، اسم    و  ، است  احمد  و  عبدالله   که  پدرم اسم    و  من اسم    همانند اسمی    ؛ دارداسم    سه  که

اسم    سه  که   است  احمد  همان   ، مذکور  فرزنداین    و  «است  مؤمنان  اولینو او    ؛است   مهدی
 است؟   مهدی  امام،  منظور   گوییمی راند و  به جلو می   را   تو است که    دلی کور   چهاین  .  دارد

  هایشنام   دیگر   و  « احمد  و  ، طه  ، یس»   هایبه اسم   را   خدا   رسول   مکه،   مردم  آیا  
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 وجویجست طبق  ـ   احمدالحسن  سید   ۀ سیر از    که   بدهیچنین    را   ما   پاسخ   تا   شناختند می
 شود؟  شناخته  مهدی و عبدالله عنوان به وی  است نشده  آشکار  ـمورد ادعای خودت 

 :گویدمی  عقیلی 

  ی دیلم   چهرۀخوش مرد  جوانآن    ،حسنی   سپس»  صادق  امام  از:  دوازدهم  دلیل»
آن   ( احمد  انصار  ای  یعنی )  احمد   آل  ای :  زندمی  فریادرسا    صدای   با   و   کندمی  خروج

 طالقان خداوند در  هایگنج که حول ضریح است اجابت کنید. پسرا منادی  وستمدیده 
  مردانی   بلکه  ؛نقره  از  نه   و  ستطال  از   نه  که  ، هاییگنج  چه  و  هاگنج  ؛ کنندمی  ِاجابت  را  او

   ... « هستند  آهنهای همچون پاره

  « احمد  انصار  ای  یعنی»این عبارت اضافی   بدون  حدیث این:  حدیثبررسی مضمون  
به دلیل    کنیمی تفسیر انصار  به را  « آل»اینکه تو    اساس این    بر.  است  آمده   بحار  کتاب  در

  جایی   تا  شودمی  افزودهچیزی    معصوم  سخن  به  که  رسد می  جایی  به  کار  وقتی!  نیاز دارد
.  است  خطرناک   واقعا  این    باشد  فرد  سود  به  که  کرد  توجیه  هاییشکل  به  را  روایات  بتوان  که
حدیث    حال  هر  در این    این   با  مگر  کند،نمی  ایاشاره  احمد  شخصیت  بهمضمون 

  روایت، این    سخننیز با توجه به اینکه روی    و  ،است  روایت  درون  در  که  هاییپیچیدگی
  اطالق پیروان    و  انصار  و  خانواده  و  خاندان  به  که  است  لفظی  «آل»!  بصره  نه  ،است  طالقان

عالوه به کردی؟  تفسیر انصار به و زدی تخصیص انصار به را آنتو  چگونهحال  . شود می
و   اشاره دارد  و منادی که حول ضریح است«  به »آن ستمدیده  نشان   ظاهرا  این روایت 

  « ال »  وجود دلیل  بهاست که ضریح معروفی دارد،    یشهر   در  فقطشخص،    این   دهد می
زیرا در بصره،   بصره؛  نهاشاره کند،    کربال  یا  نجفتواند به  می  این  و  ؛«الضریح»  در  عهد

 « !شود وجود ندارد اشارهضریحی که به آن 

 : او به  پاسخ 

 ! ؟گویدمی ی جدّ  عقیلیعقالنی است که فکر کنیم  آیا

  از   مانع   است   امید .  کنیم  تحمل   را   سماجتن  یتقدیر چنین بوده است که ا   حال   هر   در  
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 «.دیدگان» گویمنمی   و شود برداشته  هادل برابر 

  کافی   ایاشاره   پرانتز، در میان دو    توضیحی   عبارت این    دادنقرار :  کنممی   عرض   بنده  
  استبا الفاظ    بازی   این گفته شود    که این  در نتیجه   و   ،نیست  روایت   از به اینک قسمتی    است
  انصار   منظور،  که به این  دارد  اشاره   «احمد  آل   ای»  جمله   اینکه  اما.  استدرمانده    شکار   فقط

  شد   مشخص  ما  برای.  شودمی  روشن   مشرقی  سیاه  های پرچم  روایاتمطالعۀ    از  است،  احمد
  است   کردهاقرار    عقیلی  که   طور  همان  و  ،ندا ه گرفتبر   خودشان  شعار  را   احمداسم    احمد،  انصار

 . دارددللت   انصاربه  «آل»

  بصرهفقط به    مهدویت  موضوع  کردیم  بیان  قبال    بصره،  و  ضریح   دربارۀ  وی  سخن  اما 
 . شودمحدود نمی

 :گویدمی  عقیلی 

 ...«احمد و ناعبدالرحم  بصره، از و»: صادق امام از: سیزدهم دلیل»

  ـ خود خودِی بهـ  اولویتبگویید    اگر.  ندارد  وجود  یت یحج   روایت این    در:  بررسی مضمون
قبل  هیچ  یعنی)  است  حجت  پس   ؛است  نکرده  ادعا   باشد  احمد  نامش  که  او  ازکسی 

بوده  دم   احمدالحسن،  فهمیممی با    و  است  ناعبدالرحم  مناسم  :  گویممی  (استنظر 
  ( است  یامروز   رایج   ادعاهای  روش   که  طور  همان)   روایات  معنای  در  گسترش   یاندک

  در   تو اسم    از  قبلن(  االرحم)عبد  زیرا اسم من  باشم؛  یمانی   من  دارد  امکان  کنم می  عرض
  پس،  است  عربخاستگاه    یمن  و  ،هستم  عربی  من  کهدلیل    این  به  و،  است  آمده  روایت

من    اینکه  به  توجه  با  چیست؟  نظرت.  توست  دلیل  از  تر قوی  من  دلیل  و  هستم   یمانی   من
  تر نزدیک  عصمت  به   این   وبنویسم    « فاحش»  زبانی   اشتباهات   بدون  را   هابیانیه  توانم می

این روایات    یدو  هر  بهزیرا او    آوردیم؛  را  آن  و  کردیم  اشاره  قبال    روایت   این مشابه  به  !  است
  « .ندارد  نیازتوضیح چندانی  به روایت این ۀدربار   بحث و... است کرده استدلل
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 :او  به پاسخ

کند خواهد مزاح  می  اگر  ادعایش،  دربارۀ  اما؛  تر بررسی شدکالم وی در این زمینه پیش  
  مؤمن   ۀ شایستنیز    سطح  این  در حتی    ولی  بود؛  ِجلف   خیلی:  گوییممی  او  به  دی بگو  و لطیفه

  ثابت  وصیت  و  نص  با  و  ،استشده ثابت   ایمسئله  این  است،  حجت  یمانی   اینکه اما. نیست
  عالوهبه   ؛آن خواهد آمد  بحث  زبانی،   و   لغوی  اشتباهات  اما  داری؟دلیلی    چنین تو    آیا.  شودمی
  اصحاب  از مشخص  طور به و حتی  ، یمانی  نه  گوید می  سخن امام اصحاب  ۀدربار  روایت  این

 هستی؟ بصره از  جنابعالی آیا. بصره

بتوانی    ،عقیلی   ای:  کنممی   عرض  بنده  تو    ات فاحشاشتباه  بدون  هاییبیانیه شاید 
  بدون  خط   دو   توانینمی تو حتی    دهدمی   گواهی  تو  کتاب   ولیـ بنویسی،  داری   ادعا  کهـ   زبانی

بنویسی؛    فکرِی   اشتباه فاحش  نمی   واقعا    وبسیار  متوجه    چه   شما  هایحوزه شوم  بنده 
 !دهند؟می  آموزش شما  به   چیزهایی

 :گویدمی  عقیلی 

  محمد  بن   جعفر  صادق  به:  گفت  نقل شده است،  ابوبصیر  از:  چهاردهم  دلیل»
  امام  دوازده  قائم  از  پس:  فرمودمی  که  شنیدم  پدرت  از   خدا،  رسول   پسر  ای:  کردم  عرض

  گروهی ها  آن  ولی  ؛امام  دوازده  نفرمود  و  مهدی  دوازدهپدرم فرموده است  »:  فرمود.  هستند
 «خوانند فرامی ما حق شناخت و ولیت  به را مردم که  هستند  ما  شیعیان از

  در   حلی  عالمه  ونقل شده،    حمزهواب  بن  علی  از   حدیث،این    سند  در:  سندبررسی  
 ؛است  واقفی  اوجا گفته است    چند  در  طوسی  شیخ»:  است  کرده  نقل  القوالةخالص

  متهِم   واقفی  کّذاِب   حمزه،و اببن    علی:  استگفته    فضال  بن  حسن  بن  علی  ابوالحسن  و
انتهایش از او   تا  اول  از  قرآن  تفسیر  و  ،شده  روایت  او  از  بسیاری  احادیث  و  ،است  ملعون

بنابراین    «.کنم روایت او  از را حدیث  یک   حتی  دانمنمی حالل  من   ولی است؛نوشته شده 
 « .است ضعیف حمزهو اب بن علی ۀواسطبه حدیثاین 
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 : او به  پاسخ 

  طوسی   شیخ دلیل    همین   به  شود؛نمی   روایتش مانعی برای پذیرفتن    است   واقفی  اینکه 
 : گفته است «الصول ة عّد » در

  و  ،دیگران و ُبَکیر بن عبداللهمثل  َفَطحّیه اخبار به طائفه، کردیم بیاندلیل آنچه به»
  از  پسافراد    و  عیسی  بن  عثمان  و  حمزهواب  بن   علی  و مهران   بن   ةسماعمثل    واقفیه  اخبار
  اند؛ عمل کرده  ـاندروایت کرده  دیگران  و  طاطریون  و   سماعهبنی  و  فضالبنیآنچه  ـ  آنان
 1« .خالف احادیثشان نبوده باشد  آناناز نظر  اگر البته

 :گفته است «معتبر»ال در  حلی  محقق 

  دو   این  روایت  به  ،است   فطحی  عمار،   و  ، واقفی  حمزه، و اب  بن   علیچون    نشود  گفته»
  شود   عمل  ثقه  فرد  روایتشود به  باعث می  کهاین  دلیل  گوییممی  مازیرا    شود؛نمی  عملنفر  

چنین  این  اگرزیرا    ؛هایی باشدهمراه با قرینه  اینکه  و  است  اصحاب شدن آن توسط  پذیرفته
در  .  نیستاعتمادی    قول وی  بهزیرا    داشت؛بازمی  ثقه   خبر  به  عمل  از  عقلقطعا     نبود

همین   نیز  عمل    اصحاب.  دارد  وجود  معنا اینجا  ثقات  روایات  به  که  دلیلی  همان  به 
های این دو  روایتگاهی    شود   گفته  اگر؛ و  نداهکرد  عملنیز    افراد  این   روایت  بهاند،  کرده
  خبر   که دلیل این جاها به برخی نیز در ثقه روایت که  طور همان گوییممی  ،اندشده ردنفر 

  از  انبوهیها و در آن ،کن دقت اصحاب هایکتاب در  وگرنه شود؛می ردبوده است  واحد
  از همچنین با توجه به اینکه ما  .  کنیمیمشاهده  را    عمار  و  مذکور  علِی این    های روایت

طبق    و  هکرد  عمل  هاآن  به  بلکه  که این دو روایت را رد کرده باشند،  ایمندیده  فقهایمان
 2« .نداهداد فتوا شانمعنای

  آمده  آن  در  توثیق کرده، که  ـطولنی   انیسخن  باـ   «الوسائلةخاتم»  در  را   او  نوری   میرزای 
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 :است

  که ـ  باشد  "بطائنی "  اگر   و  ،است   ثقه  نظراتفاقبه    باشد   " ثمالیمنظور "  اگر:  علی  اما »
  و   ، اعتماد  مورد  کتابش  ـاست  واقفیه ارکان    از   و  یحیی  ابوبصیر   رهبر   ابوالحسن،  همان

 1« .است  معتبر  دلیلیبنا به  اخبارش 

 :گویدمی  عقیلی 

  چه   نفر  دوازده  اینببینیم    اینکه  و  ماندمی  باقی  مصداق بررسی  :  بررسی مضمون»
  و هستی؟ هاآن  میان از تو آیااینکه  و ،هستند حجت  امامو جانشین  خلیفه  که اندکسانی

 « .برگشتیم اول ۀخان  به دوبارهحال   و چیست؟ تو  دلیل

 : او به  پاسخ 

ما با این روایت برای    دانینمی زیرا   بمانی؛  مردد  خودتتردیدهای  وشک   در  بایدتو    ه،بل 
  اما .  آوردیم  نومهدی  وجود  دلیل  عنوانبه   را   روایت  اینما  .  یما ه کرد  استدللچیزی  چه

حتی    آنان   از   سیداحمدالحسن   چگونهاینکه   توضیح    هنگام آن    دلیل  ، است  آنان  اولیِن و 
 .کندمی  استدلل آن به  صاحبش فقط کهوصیتی   ؛شد گفته  مقدس وصیت

 :گویدمی  عقیلی 

  ایشان   به:  روایت کرده است، گفت  ابوجعفر  از   حضرمی،   ابوبکر:  پانزدهم  دلیل»
  است؟   برتر  زمین  ۀبقع  کدام   شرسول  حرم   و  عزوجل  خداوند   حرم  از  بعد:  کردم  عرض
  و غیرمرَسل    ومرَسل    انبیای  قبرهای  و  ،است   پاکیزهو   پاک   که  کوفه  ،ابوبکر  ای»: فرمود
پیامبری    خداوند  که  است  سهله  مسجد  آن  در  و  ؛آنجاست  در   صادق  یاوصیا   را هیچ 

 در  و ،شود می آشکار آن از خداوند عدل. است خوانده نماز آن در اینکه مگر نکرد مبعوث
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 «.است آن  در شایستگان و اوصیا و انبیا  گاهمنزل  و ،هستند بعدش  قائمان و قائم آن

 اینکه   از  پساما    ؛است  «بعدش   قائمان  و»فرمایش    حدیث  این  به  ِاستشهادموضع  
شود  بنابراین چگونه ثابت می  ؛نخواهد شد، این دلیل  است   مصداق  در  مشکل  کردیم  بیان

  و   ُمجملها خصوصیاتی  اینبا توجه به این نکته که    هستی؟  هاویژگی  این  از   منظور  تو
.  کند  کمک  شهای شخصیت  شناختبه    کهوجود ندارد    چیزی  هاآن  در  کههستند  کلی  

  یعنی شهید ـ  مهدی   امامقضیۀ    محققین   از  یکی  شده  باعث  که   است  ایمسئله  این
  ایشان .  بدهد  ارائه  اخبار  این  از  منظور  توضیح  ۀدربار   نظریه  ینچندـ  (سره  قدس )   ثانی  صدر

ها برگزیده که  ای را از میان آنشایسته  شکل  و  ،کردهربارۀ این مسئله  د  مفصلی  تحقیق
 « .خواهیم آورد بعدا   راآن 

 : او به  پاسخ 

  پاسخ   همان  اینجا   در   تو   اشکال  پاسخ!  شودمیتکرار  تو مرتب    اشتباهات  ، عقیلی  ای 
 . است پیشین 

 :گویدمی  عقیلی 

 به   که  روز  این  در  مولود  حق  به  ،خدایا بار »:  شعبان  سوم  روز  دعای:  شانزدهم  دلیل»
  از   امامان  شدنشکشتهعوض  در    که ...    خواهم می  تو   از   است   شده  داده  وعده  شهادتش

  از  اوصیای و ،اوست بازگشت در او با رستگاری و ،اوست تربت در شفا و ،هستند  او نسل
  ۀ دربار   سخن   مانند ه   حدیث   این   ۀ دربار   سخن  «.اوست  غیبت  و  شان قائم  از  پس  عترتش

 « .است  پیشین[ دلیل ]

 : او به  پاسخ 

  ! است  یقبل  مطلب  در  مانسخن  ماننده  اینجا  در  نیز  ما  سخن  یندی!ا تصادف ناخوش  چه 
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 :گویدمی  عقیلی

  ؛ است  آمده  جمعه  روز  در   محمدآل  و  محمد  بر  صلوات  در  آنچه:  هفدهم  دلیل»
 شده  دعا  شانبرای  وه  شد  ذکر  آن  در  نومهدی  و  ،اندهکرد   روایت  را  آن  اصحاب  کهصلواتی  

  « فرزندانش  از  امامان  و»:  نداهنامید  مهدی  امام  فرزندان  از  امامان  را  آنان  و  ،است
 « .است آن از پیش سخندرست مثل   ۀ این دلیل دربار  سخن

 : او به  پاسخ 

 !است آن از  پیش سخنمثل   دقیقا  نیز  این ۀدربار  سخن  



 صدر سید بادرنگی 

شوم بنده متوجه نمی   و  ،کندمی   نقل  رجعت  ۀدربار را    صدر  سید  از  سخنی  عقیلی، 
یک    رجعت . کنیمنمی   انکار را   رجعت  ما دانند همه می . استپیش کشیده  را ها گفته  این  چرا 

  صدر  سید  اگر.  افتدمی  اتفاق  گانهدوازده   نومهدی  حکومت از  پس  و  است  شدهثابت واقعیت  
وجود ندارد    ی تعارضچنین    بینند، می   رجعت  روایات   و   نومهدی  روایات میان    تعارضی  عقیلی  یا
  را آن    بودن اشتباهما    ولی  ،هستند   تعارض  این   به   قائل ای  عده   بسا  چه   ه،بل.  واقعی نیست  و

  تواندمی   خواننده  و  کردیم  روشن  خود   انتشارات  از  تعدادی  در   را   مسئلهواقعیت این    و  ،ثابت 
 .کند مراجعه هاآن  به





  عقیلیفایدۀ  بادرنگی 

 :گویدمی  عقیلی 

از  :  دن کنمی  بیان  یمن   از را    یمانی   خروج   که  روایاتی  در :  فایده» در خبری طولنی 
  خروج   و   شام  از  سفیانی   خروج  او،  خروج  هاینشانه  جمله  از   :روایت شده است  ابوجعفر

 « .است آسمان از ایصیحه و یمن از یمانی 

 : او به  پاسخ 

زیرا ابتدا باید این روایت اثبات و سپس به آن استدلل    ؛ است  کاری فریب   متأسفانه   این 
  روایت   صحیحش   الفاظ  با  را   آن  و   تحقیق   روایت این    ۀ دربار ابتدا    است  لزم   عقیلی   بر .  شود
پیش   .کند این  ما  دربارۀ  تقدیم    ، نتیجهو    ایمکرده  تحقیق  «ادله  جامع»  کتاب   در   روایت تر 

 :  شودحضورتان می 

 شیخ صدوق وارد شده: النعمه الدین و تمام کمال در کتاب 

یعقوب کلینی  از محمدبن عصام  بن محمد   محمد قاسم  ،بن  از    ، ءبن عال  از 
بن    از محمد  ،بن حمید حناط  از عاصم  ،بن اسماعیل   از علی  ،بن علی قزوینی  اسماعیل

فرمود:  می  بن علی باقر  جعفر محمدمسلم ثقفی برای ما نقل کرده است: شنیدم ابا
یاری » ما  ترسقائم  با  و    ،شده  پیچیده  برایش  زمین  است.  پیروزی  با  تأییدشده  و 

سد و خداوند عزوجل  ر غرب می  و  شود. سلطنتش به شرق ها برایش آشکار می گنج 
د.  خوش نیایگرچه مشرکان را    گرداند؛می  واسطۀ او دینش را بر همۀ ادیان چیرهبه 

بن مریم فرود آید و    و روح خدا عیسی  شودای نماند جز آنکه آباد  در زمین ویرانه 
راوی گوید: عرض کردم: ای پسر رسول خدا! قائم شما کی    .«سر او نماز بگزاردپشِت 

  ؛و زنان شبیه مردان  شوندآنگاه که مردان شبیه زنان  » خروج خواهد کرد؟ فرمود:  
زنان  به  زنان  و  کنند  اکتفا  مردان  به  مرکب   ؛مردان  بر  شوندزنان  سوار    ؛ ها 
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و    ریزی مردم خون  شود؛های عادل مردود  های دروغ پذیرفته و شهادتشهادت 
زنا و رباخواری را سبک   به ب ارتکاب  از اشرار  پرهیز کنند شمارند و  زبانشان    ؛ خاطر 

یمن  از  یمانی  و  کند  خروج  شام  از  ِبیدا   ؛سفیانی  برود  ء، در  فرو  از    ؛زمین  جوانی 
نامش    مقام  و  رکن بین    محمدآل نفس زکیه    ، محمد بن حسنکشته شود که 

 1« . ...است

 به همین   مسئله  ولی  ؛است  یمن  از  یمانی  که  است  شده  تصریحاین روایت    در  است  روشن
  من »  عبارت  حقیقت  ۀدربار   یسؤال  عالمتدر برابر    را   ما  روایت،  این  بلکه   ؛شودجا ختم نمی 

همین    در   سند   همان   با   روایت   همین  آمدن  ال،ؤس  این  منشأ.  دهدمی   قرار  «یمن  از :  الیمن
 :  است شکل  این به  328 و 327 ۀصفح  در الدینکمال  کتاب

از    ،ءبن عال  از قاسم  ،بن یعقوب )کلینی(   از محمدبن عصام  بن محمد  محمد
بن    از محمد  ،بن حمید حناط  از عاصم  ،بن اسماعیل   از علی  ،بن علی قزوینی  اسماعیل

وارد شدم   بن علی باقر جعفر محمدبر ابامسلم ثقفی طحان برای ما نقل کرده است: 
پیش از آنکه من بپرسم   کنم که امام  سؤال  از ایشان  محمدآلخواستم از قائم  و می

شباهتی از پنج نفر از فرستادگان    محمدآل در قائم    ، بن مسلم  د ای محم»فرمود:  
د که صلوات  سی و محمبن یعقوب، موسی، عی  بن متی، یوسف وجود دارد: یونس 

: بازگشت پس از غیبت در  بن متی  یونس با    شباهت او  همۀ آنان باد؛ خدا بر  
سن ئهی بسیاربودن  وجود  با  جوان  یک  یوسف ت  با  او  شباهت  بن    وسالش. 

خاص   :یعقوب از  پنهانغیبتش  و  پیچیده وعام  و  برادرانش  از  شدن شدنش 
و   خاندان  و  پدرش  و  او  بین  کم  مسافتی  ُبعد  وجود  با  یعقوب  پدرش  بر  امرش 

موسی   ؛شیعیانش  با  او  دوامشباهت  غیبت   :  طول  پنهانیترسش،  بودن  ش، 
هایی که خواهند دید تا آنکه خدای  ولدتش و رنج شیعیانش پس از وی و آزار و اذیت 
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  سازد؛نیرومند  دشمنش  در برابر  اش کند و او را  عزوجل اذن ظهورش دهد، یاری 
تا آنجا که    ،د: اختالفی است که دربارۀ وی واقع خواهد ششباهت او با عیسی

د نشده است و گروهی گویند او مرده است و گروهی متولها گویند او  گروهی از آن
ش محمد  اما شباهت او با جد  دیگر گویند کشته و به صلیب کشیده شده است.

 رساندن دشمنان خدا و دشمنان رسولشقتل به خروج وی با شمشیر و    مصطفی
شود و  که او با شمشیر و هراس یاری می و این  ؛طاغوتیان خواهد بودو ستمگران و  

خروج سفیانی از شام،    ،های خروج او. از نشانه خوردهرگز شکست نمی   شپرچم
آسمانی در ماه رمضان، و منادی که از آسمان به    ۀ، صیح(از یمن)خروج یمانی  

  1.«دهداسم او و به اسم پدرش ندا می 

دارد  ای که بیان میعبارت »از یمن« بین دو پرانتز قرار گرفته است؛ نکته   ،در این روایت 
در   عبارت  نسخه روایت  این  برخی  در  آن  افزودن  بسا  چه  و  نداشته  توسط  وجود  ها 

 باشد. ده  برداران انجام شنسخه 

  متن  به  است  شده  داده  قرار  پرانتز دو    بین   دوم  روایت  در که  « الیمن من» عبارت  بنابراین 
نداشته    وجود  اصلی  متن  در  اینکه  و  ،دارددللت    آنشدن  افزوده  برو    شده  افزوده  اصلی
ِاربلی  الفتح  ابیابن .  ندا هکرد   نقل این قسمت اضافه    بدوناین روایت را    مؤلفین   از   برخیاست.  

 صورت زیر نقل کرده است: الدین به ن حدیث را از کتاب کمال الغمه ایدر کتاب کشف 

خواستم از قائم  وارد شدم و می  بن علی باقر  جعفر محمدبر ابابن مسلم:    از محمد
  »ای محمدپیش از آنکه من بپرسم فرمود:    کنم که امام  سؤال   از ایشان  محمدآل

بن    شباهتی از پنج نفر از فرستادگان وجود دارد: یونس   محمددر قائم آل   ، بن مسلم
  همۀ آنان باد.   بن یعقوب، موسی، عیسی و محمد که صلوات خدا بر  متی، یوسف

ت یک جوان با  ئ در هی شپس از غیبتاو  : بازگشت  متیبن    شباهت او با یونس 
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بسیاربودن سن  یوسفوجود  با  او  از  :وسالش. شباهت  و    ،وعامخاص   غیبت 
از برادرانش و پیچیدهپنهان  ُبعد    ای شدن امرش بر شدنش  با وجود  پدرش یعقوب 

: دوام شباهت او با موسی  ؛مسافتی کم بین او و پدرش و خاندان و شیعیانش 
از  شیعیانش پس از وی  سرگردانی  بودن ولدتش و  ش، پنهانی طول غیبت  ترسش،

اش هایی که خواهند دید تا آنکه خدای عزوجل اذن ظهورش دهد، یاری آزار و اذیت 
است    : اختالفیسیشباهت او با عی  سازد؛نیرومند  دشمنش  در برابر  کند و او را  

د نشده است  متولها گویند او  تا آنجا که گروهی از آن   ،که دربارۀ وی واقع خواهد شد 
اما    دیگر گویند به صلیب کشیده شده است.   و گروهی گویند او مرده است و گروهی

جد با  او  مصطفیشباهت  محمد  و    ش  شمشیر  با  وی  رساندن  قتل به خروج 
و اینکه او با    ؛طاغوتیان خواهد بودو ستمگران و    دشمنان خدا و دشمنان رسولش

های  . از نشانه خوردشکست نمی پرچمش هرگز  شود و  شمشیر و هراس یاری می
نی از شام، خروج یمانی، صیحۀ آسمانی در ماه رمضان، و  خروج سفیا  ،خروج او

 1.«دهدمنادی که از آسمان به اسم او و به اسم پدرش ندا می

 .ندارد  وجود روایت  این در   «الیمن من» عبارت  بینید،می که  طور همان

 :  است کرده روایتچنین این  «الهدی بأعالم الوری  اعالم» در  را  آن طبرسی شیخ  و

می  محمد ثقفی  مسلم  اباگوید:  بن  محمدبر  باقر  جعفر  علی  و   بن  شدم  وارد 
پیش از آنکه من بپرسم   کنم که امام سؤال از ایشان محمدآلخواستم از قائم می

شباهتی از پنج نفر از فرستادگان    محمددر قائم آل   ،بن مسلم   »ای محمد  فرمود:
د که صلوات  سی و محمیعقوب، موسی، عیبن   بن متی، یوسف وجود دارد: یونس 

  ش پس از غیبتاو  : بازگشت  متیبن    شباهت او با یونس   همۀ آنان باد. خدا بر  
هی  سن ئدر  بسیاربودن  وجود  با  جوان  یک  یوسف ت  با  او  شباهت  بن    وسالش. 
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شدن امرش شدنش از برادرانش و پیچیدهو پنهان   ،وعامغیبت از خاص   :یعقوب
  ؛وجود ُبعد مسافتی کم بین او و پدرش و خاندان و شیعیانش پدرش یعقوب با    ایبر 

موسی با  او  ترسششباهت  دوام  غیبت:  طول  پنهانی ،  و  ش،  ولدتش  بودن 
هایی که خواهند دید تا آنکه خدای  آزار و اذیتاز شیعیانش پس از وی  کشیدن رنج 

  سازد؛نیرومند  دشمنش  در برابر  اش کند و او را  عزوجل اذن ظهورش دهد، یاری 
تا آنجا که    ، است که دربارۀ وی واقع خواهد شد  : اختالفیاو با عیسیشباهت  

 د نشده است و گروهی گویند او مرده است و گروهی متولها گویند او  گروهی از آن
ش محمد  اما شباهت او با جد  به صلیب کشیده شده است.ته و  کشدیگر گویند  

 رساندن دشمنان خدا و دشمنان رسولشقتل به خروج وی با شمشیر و    مصطفی
شود و  و اینکه او با شمشیر و هراس یاری می   ؛طاغوتیان خواهد بودو ستمگران و  

وج سفیانی از شام،  خر   ،های خروج او. از نشانه خوردشکست نمی پرچمش هرگز  
خروج یمانی، صیحۀ آسمانی در ماه رمضان، و منادی که از آسمان به اسم او و به  

 1.« دهداسم پدرش ندا می

 . ندارد وجود « الیمن من» عبارت  نیز اینجا  در

 : استآورده  بحارالنوار  در مجلسی عالمه   همچنین

بن داوود از   عیسی از سلیمانبن  بن ابراهیم از محمد الدین: همدانی از علیمالاک
بن اسماعیل   بن علی از علی از اسماعیل ءبن عال عصام از کلینی از قاسمو ابن ربصیابو

بن علی    جعفر محمدبر ابابه ما چنین گفت:  که    ،بن مسلم  بن حمید از محمد  از عاصم
پیش    کنم که امام  سؤال  از ایشان  محمدآلخواستم از قائم  شدم و می  وارد  باقر

شباهتی از پنج    محمد در قائم آل   ،بن مسلم   »ای محمد  از آنکه من بپرسم فرمود:
بن یعقوب، موسی، عیسی و    بن متی، یوسف   نفر از فرستادگان وجود دارد: یونس
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: بازگشت  بن متی  شباهت او با یونس   همۀ آنان باد. دا بر  محمد که صلوات خ
وسالش. شباهت او  جوان با وجود بسیاربودن سن   ت یک ئدر هی   ش پس از غیبتاو  

یوسف  یعقوب  با  خاص   : بن  از  پنهان   ،وعامغیبت  و  و  برادرانش  از  شدنش 
پدرش یعقوب با وجود ُبعد مسافتی کم بین او و پدرش و   ایشدن امرش بر پیچیده 

شیعیانش  و  موسی  ؛خاندان  با  او  دو شباهت  غیبت:  طول  ترسش،  ش،  ام 
و  پنهانی  از وی  کشیدن  رنج بودن ولدتش  اذیت از  شیعیانش پس  و  هایی که  آزار 

در برابر  اش کند و او را  خواهند دید تا آنکه خدای عزوجل اذن ظهورش دهد، یاری 
اختالفی است که دربارۀ وی واقع    :عیسیشباهت او با    سازد؛نیرومند  دشمنش  

د نشده است و گروهی گویند  متولها گویند او  تا آنجا که گروهی از آن  ،خواهد شد
اما شباهت    به صلیب کشیده شده است.کشته و  او مرده است و گروهی دیگر گویند  

رساندن دشمنان خدا  قتل به خروج وی با شمشیر و  ش محمد مصطفیاو با جد
رسولش و    و دشمنان  بود و ستمگران  و    ؛ طاغوتیان خواهد  با شمشیر  او  اینکه  و 

  ، های خروج او. از نشانه خوردشکست نمی هرگز  پرچمش  شود و  هراس یاری می 
خروج سفیانی از شام، خروج یمانی، صیحۀ آسمانی در ماه رمضان، و منادی که از  

 1.« دهدآسمان به اسم او و به اسم پدرش ندا می

 . ندارد وجود « الیمن من» عبارت  نیز اینجا  در

  در حالی که   ندا هکرد  نقل  الدینکمال   از   را   روایت این    قدیمی،  منبع  سه همۀ این    بنابراین  
  از   یکی  به   « الیمن  من »  عبارت رسد  به نظر می   پس   ؛ ه استنداشت  وجود   آن  در   عبارت   این

به نظر    و  است،  شده  افزوده  کتاب  سه  این  تألیف  از  پس  زمان  در  الدینکمال   هاینسخه 
  جزم   را   خود  عزم  نویس نسخه  این   بساچه    و   ؛باشد   افزوده  را   آن  نویساننسخه   از   یکیرسد  می

  را   آن  ترپیش   اندکی  که  بیفزاید  نیز   اول   روایت  در   را   « الیمن  من»  عبارت   که   استکرده بوده  
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این    است؛  ضعیفی  واقعا    احتمال این    ولی  ،آوردیم  ما    احقاق   شرح»  در   را   اول  روایت زیرا 
  الیمانی »  عبارت  ولی  ،است  شده  نقل  «ةالمهم  فصول»  از  که  خوانیممی  مرعشی  سید  «الحق

حتی    نیست   آن  در  «الیمن  من   مرعشی   سید.  است  نشده  یمانی  از  یادی اصال     آن  در و 
 :  گویدمی

گفته    «ةالمهم  فصول»  در  مالکی  صباغبن ا   عالمه  جمله  از  ؛اندکرده  روایتقوم    آنچه» 
از ما  »:  فرمود  ، است  شده  روایت  ابوجعفر  ازهمچنین  :  است با ترسیاری مهدی  و    ،شده 

شود. سلطنتش به  ها برایش آشکار میتأییدشده با پیروزی است. زمین برایش پیچیده و گنج 
  ،گرداندمی  واسطۀ او دینش را بر همۀ ادیان چیرهرسد و خداوند عزوجل به غرب می  و  شرق

و زمین چیزی از    شود، ای نماند جز آنکه آباد  د. در زمین ویرانه خوش نیای گرچه مشرکان را  
ار نکند مگر اینکه آن را برویاند، و مردم در زمان او از نعمتی برخوردار شوند  ذرا فروگ  نباتاتش 

راوی گوید: عرض کردم: ای پسر رسول خدا! قائم شما    .« که هرگز همانند آن نبوده است
زنان    و.  مردانشبیه    زنان  و  شوند   زنان  شبیه  مردانوقتی  » کی خروج خواهد کرد؟ فرمود:  

  رشوه  و  بخورند  ربا  و  کنندپیروی    شهوات  از   وبمیرانند    را   نماز   مردم  و  ،شوند   سوار  هازین بر  
  حالل را  دروغ و بسازند محکم  را  هاساختمان  .کنند تظاهر  زنا به  و کنند رفتار ریا  با و  بگیرند

  َرحم  قطع و ،بفروشند  دنیا به را  دین و ،کنندو هوس پیروی  هوا  از و بگیرند رشوه و بشمارند
که    .باشند  داشته   غذا   به  اشتیاق   و  ، کنند   و   ،باشد   فخر  ، ظلم  و  ،باشد   ضعف   صبر، آنگاه 

  ستمکار   یاوران،  و  باشند  خائنان  امینان،  و  باشند   گویاندروغ  وزیران،  و  باشند  فاجران  امیران،
پدیدار    گناهان  وگردد    بسیار  طالق  و  شود  آشکار  ستم  و  ؛باشند   فاسقان  قاریان،  و  باشند

  زنان  هب  زنان  و  مردانبه    مردان  و  ، شود  نوشیده  شراب  و  ،شود  پذیرفته  باطل  شهادت  و  ، دنشو
  خاطربه   اشرار  از  و  بدانند،   غرامت  را   صدقه  وبدانند،    غنیمت   عنوانبه   را   فئ   و  ، شوندمشغول  
 1« ...کند خروج یمن  و شام  از  سفیانی و ، شودپرهیز  زبانشان
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  خروج   یمن  از  کهکسی    بسا  چه  و  ، کندمی  خروج  یمن  و  شام  از  سفیانی  روایت،  این  در
دلیل    همین   به .  است  منحرف  اومثل    ولی  ، باشد  شام  سفیانیغیر از    دیگری  سفیانی  کند،می

 . است شدهاطالق   سفیانیصفت  ، هر دو رب

  ،کردنحاصل   یقین از  پیش  باید بلکه  ؛ نکند  شتابداوری    در  است  لزم عقیلی بنابراین 
 . کند پژوهش  و تحقیق  اشدرباره 

 :گویدمی  عقیلی 

ای  میانشان حماسه  هیکل ظهور کندوقتی ابقع با قومی قوی  :ابوجعفر  حدیث  و»
جنگد و  میخواهد گرفت. سپس اخوص، آن سفیانی ملعون ظهور کند، با همه  بزرگ در

پیروز   با سپاهیانش بهمیبر همه  از صنعا  یمانی  ها خروج  سوی آنشود. سپس منصور 
 « کند.می

 :او  به پاسخ

  کتاب   در  روایت  این.  نیست  موعود   یمانی   همان  ،روایت  این  درشده  گفته   ِی یمان  منصور  
  جابر،   از  ابوعثمان،  سعید:  صورت زیر استبه   آن  کاملمتن    و  ،آمده  حماد  بن  نعیم  «فتن»ال
کند    ظهور  هیکلقوی   قومی  با   ابقع  »وقتی :  ، فرموده استبرای ما روایت کرد  ابوجعفر  از

  با   کند، ظهور  ملعون سفیانی آن اخوص، سپس . گرفت خواهددر  بزرگ ایحماسه  میانشان
  سویبه   سپاهیانش  با   صنعا  از   یمانی   منصور   سپس .  شودمی   پیروز   همه   بر   و  جنگد می  همه 

  خواهد  تیغ   دم  از  را   مردم  جاهلیت  همانند  دارد  که  شدیدی   خشم  باو    کندمی  خروج  هاآن
  گیرددرمی  سخت  نبردی  دارند  رنگی  هایلباس   و  زرد   هایپرچم   که  اخوص  و  او  میان.  گذراند

.  شودمی  آشکار   شام  سوی  به  خروج  و  روم  سپس  کند.می  غلبه  او  بر   سفیانی  اخوص  که
  وقتی .  شودمی  آشکاربا ظاهری زیبا و آراسته    کندی  سپس.  شودمی   آشکار  اخوص  سپس

آمده  رسید   «سماتپۀ »  به   کوفه  در   آن   از قبل    . کندمی   حرکت  عراق   سویبه   سپس،  پیش 
برافراشته میهای معروف و شناخته با نسب   پرچم  هدوازد   از   مردی   کوفه،   در  و  شود،شده 



 91 .......................................................................................... عقیلی  فایدۀ با درنگی

 موالی   از   مردی   و   ؛کندمی دعوت   پدرش  سویبه   که   شودمی  کشته   حسین  یا   حسن   فرزندان
می آشکار    وقتی .  کندظهور    را   او  سفیانی  کند، می  روی زیاده   کشتار   در   و   شودمی امرش 

 1« .کشدمی

می  این   از  متوجه  اخوص    و  ،جنگدمی  سفیانی   اخوص  با  یمانی  منصورشویم  روایت 
  یمانی   با برخورد    و  عراق  سویبه حرکت او    ازقبل    هااین   ۀهم   و   ،شودمی   پیروز   او  بر سفیانی  

وقتی سفیانی بر ابقع،  »نقل شده است، فرمود:    ابوجعفر  از .  خواهد بود  جاآن  در  موعود
 2« . ...شودمیسوی عراق رهسپار به   ،ودمنصور، کندی، ُترک و روم پیروز ش

 :گویدمی  عقیلی

 نقل به ـنقل کرده او  از بحار صاحبطبق آنچه ـ انوارالیقین  مشارق  در "برسی  رجب"»
  پنبه همچون    که  کند می  خروج  صنعا  از  پادشاهی   سپس»:  استگفته    کاهن  سطیح  از

  و   «.دنرومی  بین  از  بسیار  هایفتنه،  او  خروج  با.  است  حسن  یا  حسیناسمش    و  ،سپید
  در   آن  ازقسمتی    به  الحسن  بن  احمد  و  ،کرده  نقل  را  حدیثاین    السالمةبشار   صاحب

 « .کنیممی نقلخودش    علیه حجتی عنوانبه را آن ما  و ؛است کرده استدلل انتشاراتش

 : او به  پاسخ 

ه کردمی   زندگی  اسالم  از   پیش   که  است   کاهنی   از   روایت  این.  کند  هدایت   را   تو   خداوند  
او  به   ؛است .  یمانی  از   نه   ،کندمی   خروج   صنعا   از   که   گویدمی صحبت    پادشاهی   از عالوه 

  بهتردید   این  بسا  چه.  را در نظر داشته باش  حسین  و  حسناسم میان    در  اوهمچنین تردید  
  منصور   شما،از نظر    یمانی  آیاشویم  نهایت ما متوجه نمی   در.  داشته باشد  در آن اشاره  اشتباه
 حسین؟  یا  ، حسن یا  ،است



. 174و  173ن حماد مروزی: ص کتاب الفتن، نعیم ب. 1
. 184الفتن، نعیم بن حماد، ص -2
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 :گویدمی  عقیلی 

  . شد برده    اللهابوعبددر حضور    سفیانیاسم  :  گویدمی  که   زراره  بن   عبید  روایت   و»
نکرده در صنعا خروج    "کاسر عینیهچگونه خروج کند؟ در حالی که هنوز " او  :  فرمود  ایشان
 « ؟است

 : او به  پاسخ 

این   و کنی؟می استدلل آن ه ب چگونهتو  پس. است نشده  یمانی از  یادی روایت این در 
عینیه» بنده    ؟ نه  یا   استخوبی    شخصیت  آیا   کیست؟   « کاسر  باور    توجهی  تو   سخن   به به 

  از   ایبهره   وکند  آوری می را جمع   احادیث فقط    کهـ   کورانیشخصیتی مثل    حتی   شود؛نمی 
 . نکرده است  بیان را  تو مثل گفتۀ   ـاست  نبرده تحقیق 

 :گویدمی  عقیلی 

این  فقرات ستون  دعوت،برای صحت این  رؤیا با  استدلل: رؤیاها: هجدهم دلیل»
  عجالن   بن  عبدالله  از.  رؤیاست  آن،  از  منظورزیر به اینکه    روایت  تفسیر  یعنی  ؛است  دعوت

میان  به  یادی از خروج قائم  عبدالله امام صادقدر حضور ابا:  گفتنقل شده است،  
»کسی از شما شب    فرمود:  ؟ ایشاناز آن اطالع پیدا کنیمآمد. عرض کردم ما چگونه  

 است که روی آن نوشته شدهای  صحیفهدر حالی که زیر سرش    ؛رساندرا به صبح می
قبل    ،یدهخواب  فرد  که  ستیی ارؤیا  همان  صحیفه،  این  و  بشنوید و اطاعت کنید.«  است:

  اند کرده  نقل  را  روایت  این  کهکسانی    ۀهم...!  بیندمی  را  آن  شود  بیدارهنگام  اینکه صبح  از
  مجهول   که  است  آن  در  «ابوبکر  بن  بکار »  که  کردند  نقل  الدینکمال  در   صدوق  سند  با  یا

  نشده   توثیق   که  است  آن  در  «ایادی  محمد  بن  احمد»  که  بحار   در  مجلسی  سند  با   یا  ،است
 « .نیست حجتی  در این روایت سندی نظر  از نتیجه  در و... است

 : او به  پاسخ 

  بهخودت  که احادیثی سند ۀدربار ما چیزی  است؟ دیگران خون از تررنگین  تو  خون آیا 
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  ها آن  سندینظر    از  بخواهیم  اگر  اینکهتوجه به    با ؛یما هنشنید تو  از  یا هکرد  استشهاد  هاآن
بررسی    بحث  مورد  را  نگه  خواهد شد    غربالیهمچون    دهیم  قرارو  آبی در خود  که هیچ 

 .  گذاریمنمیباقی   برایتانهم  یک ترکۀ نازک  حتی  ـالهی  مدد  بهـ ولی! داردنمی 

 : است گفته  ۀ وی دربار  تفرشی  «بکرواب  بن  بکار» دربارۀ اما 

از    صادق  یاران  از  کوفی،:  حضرمی  بکرواب   بن  بکار  -1/  760»   شیخ   رجالو 
 1« .است

 : گفته است بروجردی  

 به   یحیی  بن  صفوان  «تعق»  در  و  ،«ق»  کوفی  حضرمی  بکرو اب  بن  بکار  -3398»
  بکار یونس از    «فی »  از  و  ،است  اعتماد  از  نوعی  آن،  در  و  ،کرده  روایت  او  از  منذر  ۀواسط

 2« .کن  دقت پس. است کرده  روایت بکر بن

 : گفته است  نمازی  

. است(  او  بر  خداوند  درود)  صادق  یاران  از:  کوفی  حضرمی  بکرو اب  بن  بکار  -2182»
، و  56ص  ،  11ج    ،. )کمبااست  شده  روایت  حسین  بن  علی  بن  زید  با  پدرش احتجاج  

  بن علی    و  یونس  و   عمار  بن  اسحاق  و  ؛دارد  صادق از  روایاتی  و( ا197ص  ، 46ج   ،جد 
  « صا»  و «یب» و  «یه»  و «کا»  ی ازهایبخش در  که طور همان ؛اندکرده روایت او از حارث 

آمد  که  است  ابوبکر  بن  بکر  برادر  وا.  اند کرده  بیان  اردبیلی  و  ییخو   بن   صفوان.  خواهد 
،  654ص  ،  57باب  ،  2ج    ،الدین تا آخر حدیث )کمال...  بکرواب  بن  بکار   از   ،مندل   از  یحیی،

  از  او،  از  ن، اعبدالرحم بن  یونس از  سندش  با  « 122 باب ،  1 ج  ، علل»  در صدوق .( 22ح  
  در   برقی   و.  صادق  از  او،  از  ثعلبه،   از  فضال،بنا  از  «290  باب  ، 2  ج»   در   و     صادق

  روایت   رامطلبی    ابوجعفر  از  او،  از  فضال،بنا  از  «149  ص  ،ةالمعرف  باب  ،1  ج  ،سن»



. 287ص  1نقد الرجال، تفرشی: ج . 1
. 416ص  1طرائف المقال، سید علی بروجردی: ج . 2
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و   است   امر   این  بر   کهاو کسی است    اینکه  ؛رساندمی  را  اش عقیدهُحسن    که   است  کرده
 1« .چشدمین را آتش طعم

 : گفته است ییخو 

  شیخ   رجالو از    صادق  اصحاب  از  ،کوفی  حضرمی،:  بکرواب  بن  بکار  -1823»
  در این    و  ،است  کرده   روایت   را  آن  بکار  کهداشته    زید  بااحتجاجی    پدرش .  است(  49)

.  است  مجهول  او   به  صدوق  طریق  .آیدمی  علی  بن   حسین  بن  علی  بن   زیدحال  رحش
العینة،  3ج    ،کرده است )الفقیه  روایت  ابوعبدالله  از  بکرواب  بن  بکار المبایعة و    ، باب 

است،  روایت  او  از   عمار  بن  اسحاق  و  (826حدیث   و  ،  7ج    ،التهذیب  کرده  النقد  باب 
  روایت   او  از  یونس؛ و  268حدیث  ،  العینةباب  ،  3ج    ،، و استبصار210حدیث  ،  ئة یالنس
  ؛6حدیث  ،  8باب الرجل یدخل یده في اإلناء  ،  1کتاب طهارت  ،  3ج    ،کافی  ،است  کرده

  ، ، التهذیباست  کرده   روایت  او  از  حارث  بن   علی  و  ،است  کرده  روایت  شریح  بن  محمد  از  و
و    43ص    ،باب حکم أرض،  3ج    ، استبصار  ، و654حدیث    ،باب احکام الرضین ،  7ج  

 . 386حدیث   ،الخراج

  که   است   حضرمی  محمد   بن  ابوعبدالله  بن   بکر  برادر   ،او   ظاهرا  :  کنممی  عرض   بنده
.  است   کرده  روایت  او  از  خطاب  بن  ةسلم  ،است  شده  روایت  ابراهیم  بن  محول  از.  آیدمی

 2.« 4حدیث    32الزیارات: باب في ثواب من بکی علی الحسین بن علیکامل

 . است شده(« )ستایش ممدوح» مرد این پس 

  علمای   که   استهایی  کتاب   اصحاب  از   که این  ؛ گذشتحال وی  شرح   ایادی،  دربارۀ  اما
  . اندکرده اعتماد ها به آن  شیعه



. 44ص  2مستدرک علم رجال الحدیث، شیخ علی نمازی شاهرودی: ج . 1
. 243و  242ص   4معجم رجال الحدیث، سید خویی: ج . 2
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 :گویدمی  عقیلی

 اطاعت   و  بشنوید»  عبارتو    است  آمده  منابع  در  روایتاین  :  اول:  بررسی مضمون»
  ، بحار   ،البرار ةحلی  ة،الهدا  اثبات  ة،القوی  عدد  ،الدینکمال  در  این  ودر آن نیست،    «دی کن

  النوار این مقدار اضافه در حدیث را فقط    و  ،استآمده    الثرمنتخب  و  نورالثقلین  تفسیر
  از   بحار  در  و»:  است  آمده  کتاب  این  جدید   چاپ   تحقیق  درو    ،استروایت کرده    ةالمضیئ

:  آمده است   شاذان  بن  فضل  کتاب  از  ،ة المضیئ  النوار  صاحب  عبدالحمید،   بن علی  سید 
  در   اما.  «کنید  اطاعت  و  بشنوید»   است  نوشته  مهدی   پرچم   در  است  شده  روایت

را به این   روایت حق دارد این   او آیا  کندمی  تفسیر رؤیا  به  را صحیفهاین  او  اینکه ص وصخ
 « دلیل؟با کدام  و ،کجا   از ،چگونه  ؟شکل توجیه کند

 : او به  پاسخ 

  جایگاه   در  روایت و نه هیچ چیز دیگری  این  به   تکیه  با  فقط   «رؤیابگوییم »  نیستدرست   
  عجیب   سخن   چنین   کجا  از   عقیلی   دانم نمی بنده واقعا     و   قرار دارد،  حجت   مصداق   تشخیص 

 ! است؟ آورده غریبی و

  دیگر   های کتاب   در  آن  نیامدن  و   است  موجود   «کنید  اطاعت   و  بشنوید »  عبارت  اما 
.  نیست ما  استدلل  موضع عبارت،  این  کهتوجه است قابل   عالوهبه  ؛ کنداشکالی ایجاد نمی 

  امام  از :  شودروایت زیر تقدیم حضور می   کندمی   دللت  رؤیا  به   چگونه  روایتاین    اینکه  اما
رساند  شب را به صبح می:  دهدمی   پاسخ  آنان  به   ایشان.  پرسندمی   قائم  خروج   شناخت  ۀدربار 

  فرمایش   و   «رساندمی   صبحبه  »در این فرمایش  .  است  ایصحیفه   سرش   زیر   که  حالی   در
  کندمی   صبح   حالی  در  و است  خوابیده   ، فرد. است  شب   در خواب  به  ایاشاره   ،« سرش  زیر»

  کندمی   تصور   مثال    آیا!  رؤیاست؟   از   غیر  چیزی این    آیا.  است  ایصحیفه   سرش   زیر  که
می   قائم   خروجبه    چگونه  باشد   چنین این   اگر   و  است؟   مادی   ایصحیفه    و کند،  دللت 

  ؟ و است  معجزهیک    اینعنوان مثال به   آیا  است؟نهاده    وی  سر  زیر  ونوشته    را   آن  کسیچه
 ! ؟وجود نداشته است تحدی و درخواست  در حالی که هیچ است معجزه  فهمیممی  چگونه
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 :گویدمی  عقیلی 

از اصبغ بن نباته نقل شده :  کندمی  روایت  سند  دو  باطوسی  شیخ:  نوزدهم  دلیل»
علی امیرالمؤمنین  خدمت  روزی  در    است:  چوبی  متفکرانه  دیدم  را  ایشان  رسیدم؛ 

به زمین می و  بود  امیرالمؤمنین! چه شده  دست گرفته  ایشان عرض کردم: ای  به  زد. 
ید؟ حضرت  ای دار زنید؟ آیا به این زمین عالقهاست که متفکرانه سر چوب را به زمین می

به خدا قسم  »  فرمود:  نداشتهیچه نه،  و دنیا  به زمین  و رغبتی  اما دربارۀ  وقت میل  ام؛ 
کنم که از نسل فرزند یازدهم از فرزندان من خواهد بود. او همان مهدی  مولودی فکر می

از ظلم و جور پر شده است. برای او    کهچنانکند،  است که زمین را پر از عدل و داد می
می پیش  غیبتی  و  هدایت  حیرت  دیگر  بعضی  و  گمراه  اقوام  بعضی  آن،  در  که  آید 

« شوند.می

  رجال   هایکتاب درو وی    است  ضعیف  «سندی بن   نصرتوجه به »  با   اول  حدیث سند
  نشده  ثابت  او  توثیق  و  است   ضعیف  جهنی  مالک  ۀواسطبههمچنین در هر دو سند    ؛نیست
 « .است

 : او به  پاسخ 

  است؛   « سندی  بن   منصور »او    که   استاین    صحیح   « سندی  بن   نصر »خصوص    در  
بیان    آن  «المامهدلئل »  کتاب  محقق  که  طور  همان  و  ،آمده  کافی  در  که  طور  همان را 

 : داشته و گفته است

او    ظاهرا    ،سندی   بن  رصن» که  این است    در   که  است  «سندی  بن  منصور» درست 
  و   ،کند می  روایت  او  از  قابوس   بن  محمد  بن  منذرزیرا    است؛آمده    نعمانی  غیبت  و  کافی 

 1« .کندمی  روایت منذر  نیز از کوفی خالد   بن محمد  بن عبدالله

کرده    روایت  را   آن   طریق  دو  با   طوسی   شیخ .  است  شده  روایت   طریق   چند   با   حدیث   این



. 529طبری )شیعی(: پاورقی ص  جریرالمامة، محمد بن دلئل . 1
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 :  است

  نصر   از  ،قابوس   بن  محمد   بن  منذر   از  کوفی،  خالد  بن  محمد  بن  عبدالله:  اول  طریق 
  از   جهنی،   مالک  از   میمون،   بن   ة ثعلب  از   مسترق،   سفیان  بن  سیلمان   ود و ابودا   از   سندی،   بن 

 .نباته  بن  اصبغ  از مغیره،  بن  حارث

  بن   علی بن  حسن از خطاب،ابی  بن  حسین بن محمد  از عبدالله،   بن  سعد: دوم طریق 
 نباته.  بن   اصبغ از  جهنی، مالک از میمون،  بن  ة ثعلب از فضال، 

 . وجود ندارد «سندی» دوم طریق در  است روشن

  بن   حسن  از 1او  از:  صورت زیر روایت کرده استبه متفاوت    یسند   با  را   آن  «خصیبی»
  یحیی   بن   جعفر  از   ،ابلی  ماهان  از  کرخی،  مهران  بن  عبدالله  بن   محمد   از   پدرش،  از  جمهور،
 2. نباته  بن اصبغ از مسیب،  بن  سعید از رهاوی، 

.  کرد  تکیه  نامندمی  «راوی  بودنمجهولامکان ندارد به چیزی که وی آن را »  بنابراین
  که طور  همان  ؛ است «مستفیضکم »و دسِت  شده روایت  بسیاری   هایطریق  از  حدیثاین 

یقین    قطع صحتش    به  کهی  طور به   ؛شده است  تأییدبسیاری    قرائن  با .  شودمی   حاصلو 
  رجال  علم را  آنشما  که  استنقصان در چیزی  دلیل  شما،  برای راوی  بودنمجهول  ،نهایتا  

حاکم    محمدآل   روایاتبر    را   آن   چگونهپس    است  ناقص   شما   علم حال که این    و  ؛ نامیدمی
 !؟ایدگردانده

 :  گفته است جهنی  مالک  ۀدربار   نمازی اما

(  هاآن بر خداوند درود) صادق و باقر اصحاب از: جهنی اعین بن مالک  -12079» 
صحت  :  یکی:  وجود دارد  نظراتیاختالف  مرد  این  ۀدربار .  نبود  زراره  برادران  جزو  وبود،  



محمد.  بن موسی یعنی. 1

. 362الکبری، حسین بن حمدان خصیبی: ص ةهدای. 2
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  از   مامقانی که  روایاتی  و  ؛دیگران  و  شهید  و  عالمه  موافقتدلیل به  است؛  اقوا   که  او  حدیث
ماَحَصل آن این است  . کندنیز به این نظر دللت می کندمی نقل  دیگرهای کتاب  و  کافی 

:  ه استفرمود  صادق   و  « .هستی  ما   ۀشیع  تو  ،مالک  ای»:  فرمود  او  به  باقرکه  
به  وپایدارید  و ددهی می زکات د،کنیمی اقامه را نماز که شوید نمی خشنود آیا ،مالک  ای»

این فرمایش    و  «. است  شهید  بمیرد  امر  این  بر  که  شما  ازهرکدام    و!  ؟شویدوارد می  بهشت
کردن روایت  «د.هستی   ما  حقیقی  شیعیان  از  شما  سوگند  خدا  به  ،مالک   ای»:  دیگر امام

  آنان میان    درنیز    اجماع  اصحاب  کهبزرگانی    ؛دارد  دللتنکته    این  بهنیز    او  از  بزرگان
به .  است  شده  واقع  «کامل»  در  قولویهابن  طریق  دروی    اینکه  و  هستند؛ توجه  با  پس 
  روشن   برایت   استممدوح    او گوید  می کهنظر   دومین  قصور و کوتاهی  دانستی   که مطلبی

  بالتر   است شایسته بلکه داشته است؛  بیان  «وجیزهال » در  «مج»  که  طور همان  ؛شودمی
 1« .است ثقه او :شود گفته ها این از

 :گویدمی  عقیلی 

حضرت» سخن  از  قسمت  )  این  ولدي«  من  عشر  الحادي  ظهر    پشت   از»من 
بوده    «فرزندم یازدهمین پشتم،  از»عبارت  اصلو  است شده تصحیف   (فرزندم   یازدهمین

  همان   با  طوسیرا    روایتاین  .  فرزندش   نه  استبوده    حجت  امام  خودِ   منظورپس  .  است
دانیم  می  واند،  کرده  نقل   کلینی  و   قمی  بابویهبنا  را  آن  صحیح   متن  و  نقل کرده است،   سند

  شده   نقل  کلینی  کافی   از  طوسی،  روایت  بنابراین  ؛استبوده    ق328  سال  کلینی  وفات
از ـ صدوق و ،کرده نقل طوسی سند همان با را آن صدوق و ؛نقل در اشتباه با ولی ،است

  و   نعمانی  و  خصیبی  و   قمی  خزاز   را  صحیح   متن .  ه استبود  طوسی  از   قبل ـ  نظر زمانی
  « .اندکرده نقل  عاملی و س وطاو بنا



. 328و  327ص  6مستدرکات علم رجال، شیخ علی نمازی شاهرودی: ج . 1
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 :او  به پاسخ

با    ارتباطیهیچ    که  روشی   چنین  با  مسائل  این   تحقیق.  استنادانی آشکار    و  جهل   این 
  ۀدربار   ومراجعه،    اندکرده  نقل   را   روایت   که   اصلی  منابع   به   باید  بلکه   شود؛ انجام نمی  ندارد علم  

زیرا    س؛ وطاو ابن   کتاب  و  عاملی  کتاب  آوردنیعنی    این  و  کرد؛  تحقیق   روایت   صحیح   شکل
 :  است صورت زیر به  ـاجمالی شکلبه ـ  مسئله تحقیق. کنندمی نقل  دیگران ازها آن

  و   «یازدهمین  پشت  از»  شکلبهگاهی  .  است  آمده  شدهچاپ   منبع  چند  درروایت  این
  یک کدام  اینکه دانستن    و   مسئله   این   تحقیق   برای  و  ؛ «یازدهمین  پشتم،   از»  شکلبه گاهی  

  شکل   دوهر    به را    روایت  این   که  یمنابع  ترین مهم   ادامه به  در  است،درست    شکل  دو   این  از
 : اند خواهیم پرداختآورده 

 اند: کرده  روایت « یازدهمین  پشت از» شکلبه   را  آن که منابعی  .الف 

 کلینی.  شیخ  کافی  کتاب .1

 . سند دو  با  طوسی، شیخ ت غیب کتاب .2
  گفته دروغبه    عقیلی کهبه آن صورتی نیست   و ؛خصیبی  الکبریة هدای کتاب .3

 . کنندمی  روایت را  «پشتم» لفظ  که  شمردهبر   افرادی جزو  را وی  و
 (. شیعی) طبری  جریر بن   محمد ۀالمامدلئل  کتاب .4
 . مفید شیخ اختصاص .5
 . صدوق شیخ ةالنعمتمام  و الدینکمال  کتاب .6

 :  اندکرده روایت  «یازدهمین پشتم،  از» شکلبه  را  آن که  منابعی .ب 

 نعمانی.   شیخ ت غیب کتاب .1

 . صدوق شیخ  ةالنعمتمام  و الدینکمال  کتاب  ینسخۀ چاپ .2
 . قمی بابویه بنا  ةالتبصر  و ةمامال .3
 . قمی خزاز  الثرةکفای .4
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در   یعنی  ؛یما هداد  قرار  «الف»فهرست    در  را   کافی  کتاب  مالحظه کردید  که  طور  همان  
  ؛ اندکرده  روایت   «فرزندم  یازدهمین   پشت  از»صورت  به   را   بحث  روایت  که   منابعیفهرست  

  یازدهمین[  من]  پشت   از »صورت  به   را   آن  کتاب،   ۀشدتحقیق   وچاپی    نسخه   اینکه   رغم علی
   ! است آورده «فرزندم

  دلیل  چند  هب  کتاب  ناشرین  یا   محققین توسط    « پشتظهر =  »  ۀکلم  به  «نمَ   =  یاء»  این 
  از  .هانسخه  برخی  در شدن آن وارد به پاورقی   در  ایاشاره  نبودن  جمله  از : است شده  افزوده
  کافی  اصول  شرح  در  که  طور  همان  ، است  شده  افزوده  روایت به  « یاء» این  خود  اینکه  جمله 
  ـ است   شارح  و  محقق   که از آنجا  ـ   مول   است   مشخص  و 1، آمده  مازندانی   صالح   محمد   مول

بیاورد  ،صورت  این  به  را   متن   این  ندارد  امکان دو شکل  بین  تردید    شرح   در و    ، در حالت 
  انجام این کار را    او  اگر  البته   است؛   نکرده  اشاره  پرانتز در    « یاء»  ندادقرار   علت   به  خودش

  آن  ـاست   آمده  کافی   در  که  طور   همان ـ   کردند  روایت  را   آن  که  افرادی   : جمله  از.  باشد  داده
  نیز   و  2،ابطحیسید    افراد  این   ۀ جمل  از   ؛ اندکرده  روایت   « یازدهمین  پشت   از »صورت  به   را 

   .استبوده  3العقول ةمرآ در  مجلسی  عالمه

  نسبت   به  مسئله  این  که  نیست  شکی  ها،نسخه   از  برخی  در   « یاء»این    ورود  فرضبا  
  بین   «یاء»این    است  شده  باعث  که  شده،قیاسی برشمرده می  ناهنجاری  خود،  هایهمانند

 . بگیرد قرار  پرانتز دو 

  آمده  « پشت  از»صورت  به   زیر   های چاپ   در  روایتاین    الدین،کمال   کتاب   ۀدربار   اما
 :  است

 . ق1428 ،چاپ اول ایران، القربی،  ذو دارالف. 



. 256و  255ص  6محمد صالح مازندرانی: ج  مراجعه کنید به: شرح اصول کافی، مول. 1
. 212تا  206شرح ص  5علی ابطحی: ج تهذیب المقال في تنقیح کتاب رجال نجاشی، سید محمد. 2
. 43ص   4في شرح اخبار الرسول: ج  مرآة العقول. 3



 101 ......................................................................................... عقیلی  فایدۀ با درنگی

 . ق1425 ،چاپ اول ایران،  ،نور   ۀطلیع انتشاراتب. 

 . ق1429 ، چاپ سوم ایران، ، نور ۀ طلیع انتشارات ج. 

 . 1384 /1426 سال  اول چاپ  ،ه الحیدریةمکتب چاپ د.

.  م2004  / ق1424  دوم،  چاپ   لبنان،   بیروت،.  للمطبوعات  اعلمی   ۀ سسؤمه.  
توضیح نوشته    و  مقدمه  برایش  و  کرده  تصحیح  را   آن  اعلمی  حسین  شیخ  عالمه

 . 274 و 273ص. است

  اسالمی انتشارات ۀمؤسس  چاپ در  «پشتم  از: »من ظهري لفظ بااین روایت   کهحال آن
   .است آمده مشرفه قم  مدرسین  ۀجامع نظر  زیر 

کنیم  «الدینکمال »  کتاب   از   روایت این    نقل   دربارۀ   اگر   میرزا   بینیممی  ، کنکاش 
  روایت   «پشت  از»  شکلبه  «الدینکمال »  از  «المکارممکیال »  در   را   آن  اصفهانی   محمدتقی 

 . است  شده  افزوده  روایتاین    به   از آن  بعد  زمان  در   « یاء»  کهبر این  دارد  دللت  که  ،است  کرده

 شکل به   کافی  کتاب  در   را   آن  کلینی   شد   ثابت   ما   برای   که از آنجا    نعمانی،   تغیب  کتاباما  
به    «تغیب» کتاب  در  ید با  را  آن نعمانی  کهماند باقی نمی  شکی است کرده روایت  «پشت از»

:  ظهر»  ۀکلم   به  «یاء»  بنابراین  ؛است  کرده  روایت  کلینی  از  را   آنزیرا    ،کرده  روایتهمان شکل  
  که  طور  همان ـ  روایت این  صحیح شکل  و است،  شده  افزوده دیگری  شخص  توسط  «پشت

 . استبوده   «یازدهمین پشت از» ـاست  آمده معتبر  منابع  در

یک    ۀدربار   حدیث این    بینیم می زیرا    کند؛می   تأییداین واقعیت را    روایت   خود  مضمون
  صدوق .  متولد خواهد شد  آخرالزمان  در  مولود  این   دندهمی  نشان   دیگر  روایات   و  ،است  مولود

 : وی گفته است کهنقل کرده   «ثقفیه  هانیام» از الدینکمال  در

  آقای :  کردم  عرض   ایشان  به .  آمدم   باقر  علی  بن   محمد   آقایم،   نزد  هنگامصبح
 کرده نگران مراو  کندسنگینی می قلبم بر کههست   عزوجل خدای کتاب  در ایآیه من،

  عرض :  گفت  «. بپرس   من  از  ،هانی ام  ای»: فرمود.  را از چشمم ربوده است   شبخواب    و
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ِسُم   َفاَل :  عزوجل  خداونداین فرمایش    من،  آقای:  کردم ق 
ُ
ِس   أ ُخَنّ َجَوارِ *    ِبال  ِس   ال  ُکَنّ  ال 

له ئ مس ه،بل»:  فرمود  (آیند  نو   از  و  شوند  نهان[  دیده  زه ا ک]*   گردان  اختراِن   به  سوگند!  نه)
  از   مهدیاو    ؛است  آخرالزمان  در  مولودی. منظور،  هانیام  ای]مهمی[ از من پرسیدی،  

مردمانی دیگر    و  ، شوندمی  گمراه  آن  درمردمانی    که  دارد  غیبتی   و  حیرت.  است  عترت   این
  که کسی    حاله  ب   خوشا  و  ،کنی   درک   را  آن  اگر  تو،  حاله  ب  خوشا.  شوند می  هدایت  آن  در
 1« .کند درک  را آن

  امام غیبت  دو  با  هامدت زمان این  و ؛ است سال  شش  یا   ماه شش  یا روز  شش  او غیبت 
   خوانی ندارند.هم  حسن بن   محمد



. 137ص  51النوار، عالمه مجلسی: ج و از او: بحار ؛ 330کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق: ص . 1



 زهرا  قبر مکان  کردن مشخص

 :گویدمی  عقیلی 

 !زهرا قبرکردن جای  مشخص: بیستم دلیل»

 آشکار  مردم ۀهم و مسلمانان برای که ایمعجزه اولین و»:  گویدمی حسن بن احمد
 مسلمانان   ۀهم  و ،دانممی  را  ـمحمد  َتنۀ  پار ـ  فاطمه  قبرجای    که است  این  کنممی
کسی  هیچ  مهدی  امام جز    را  مکانشو    است  شده  پنهان  ،فاطمه  قبردانند  می

  کنار   فاطمه  قبر .  است  داده  خبر   من  به  را  فاطمه  مادرم  قبرجای    ایشان.  داندمین
است  به  چسبیده  و  حسن  امام  قبر  آغوش  در  مجتبی   حسن  امام  گویی  ؛آن 

 ! «بخورمقسم   امام برای این گفتهمن آماده و ؛است شده  دفن فاطمه

  اشمدعی  که  است  ایمعجزهمتوقف بر    باشی  یمانی  تو  اینکه:  اول:  بررسی این دلیل
  ، کنی می  ثابت  سوگند  باآن را  گویی  میای و  که آوردهاست    ایمعجزههمان    این  و  ،یاهشد

و    ،گویینمی  دروغ  و  باشی  ثقه  تو  که  است  اینبر    فرع  تو،  سوگند  فتنپذیر   در حالی که
ای است  لهئاین همان مس و ،هستی ینمعصوم ۀخلیف ،یمانی زیرا تو باشی؛ معصومحتی 
  آغاز همان جایی که    به  ناآلما  حقیقتش را بشناسیم؛ در حالی که    کنیممی  تالش که ما  

 « .شودمی نامیده باطل دورِ یعنی به چیزی که  ؛گردیمبازمی یماهکرد

 : او به  پاسخ 

معجزه  یمانی  شما  اینکه»  عقیلی  رکیک   سخناین    بر  متوقف    که  است  ایباشی 
  از   این   ؛ نیست  موهوم قائل این توقف    بهکسی  هیچ .  نیستدرست    اصال    «ایشده   اشمدعی

به آن صورتی که عقل عقیلی  ـ   ، ...خورممی   سوگند:  سید این فرمایش    دیگرسوی    از .  سو  یک
  بلکه  ؛نیست   بودنثقه خوردن متوقف بر  سوگند   ؛نیست  آن  در  دوریـ هیچ  درک کرده است

  باشد بوده    « برائت  قسم»  ، نظرد م  سوگند  اگر.  استانگیز  شگفت   و  عجیب   تو،  سخن   این
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  محضر  در  که کرد درخواست مردی از صادق امام را  «برائت  قسم » و ؟خواهد بود چطور
ها را به شکوه جالل خداوند  سوگند ترین  او بزرگ   بود.  کرده  ادعا  امام  علیه   دوانیقی  منصور
  تو  عذاب  از   پس خداوند  ، شماری می   بزرگ  را   خدا   ،تو   بر  وای»  : فرمود  او  به   امام.  یاد کرد

  پناه   خودم  ۀقو  و  حول  به   و  ، جویممی   برائت  خداوند  ۀقو  و  حول  از :  بگو  ولی.  کندمی   حیا
 1. ه بود که افتاد و ُمردنکرد تمام   را  آنهنوز  و یاد کرد،  سوگند  مردآن  «.برممی

کسی    آیا.  است  کنندهانکار   برای  سوگند  و  ،است  مدعی  برای   بینه :  است حتی روایت شده  
  از   را   خودتان  علمشما    ،عقیلی   ای  ؟ اختصاص دارد  ثقهفقط به    سوگند قائل است به اینکه  

 گیرید؟ می کجا

 :گویدمی  عقیلی 

اسم  :  دوم» اما  می  «معجزه»   را   این تو    مردم باید    باشدمعجزه    اینکه  برایگذاری؛ 
ناتوان    بیاورند  را  ش همانند از اینکه    و  کنند  لمس  خوددر برابر    را  شواقعیت  و  شدنمحقق

ظاهرا  تو    ولی  نیست؟  چنیناین  آیا...  خواهد بود    آنان  علیه  یحجتد؛ در این صورت  نباش
  را تو سخنتواند کسی نمیهیچ و ،است  وهابیت اشغال در بقیعقبرستان  کردی فراموش 

تواند راست  کسی نمیحالی که هیچ  در  ،شود می  معجزه  تواین گفتۀ    چگونه  پس.  کند  تأیید
  کشف   گنجی   من  بگوید کسی    که  است مثل آن    این!  ؟کند  مشخص   رابودنش  دروغیا  

  آیا   و!  ببیند  و  برود  خودش   باید  کند  یقین  خواهدمی  که کسی  .  است   ماه  روی   ولی  ،کردم
 مردمشان   برای  اوصیا  و  انبیا  که  است مثل همان معجزاتی    آوردیتو    که  ایمعجزهاین  
 « ؟ه بودندآورد

 : او به  پاسخ 

  ماده   در  مردم،  از  برخیعقل    ولی  ؛ است  علمی  ایمعجزه  شریف،  قبرکردن این  آشکار
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  آن   تحقیق های  راه   اما.  اندیشند نمی   مادی   ۀمعجزجز    چیزیها به  آن   و  ، است  شده   غرق
.  گیرد  قرار اجابت  مورد  و دعا شود  خصوص  به  مکاِن اینکه در آن    ؛دعا  جمله  از.  است  بسیار

است     قبر  به  رسیدن  دانندمیهمه    و  ؛است  ُمستجاب  ایشان  قبر  نزد   دعاروایت شده 
  مسئله این    حقیقت   ۀ دربار   عزوجل   خداوند از    درخواستراه دیگر  .  است  دسترس   در   ایشان
آماده    اینکه  ؛ است  کرده   مشخص  شما   برای   را   راهی   احمدالحسن  سید   نهایت   در .  است

  متوجه  را   اشراستی   تا  کنند   دعوت  سوگند   به  را   او  شما  مراجع  بزرگان.  اد کندی  سوگنداست  
این    ؛است  کافرانگفتۀ    این  ؛نداردای  فایده   سوگند  نگویید  و  ، شوید   عقیده  به  مسئلهزیرا 

آزاد بگذارد    را گویان  خداوند بیهوده  ندارد   امکان  و   ؛امامت ۀعقید  به خصوص به  ، دارد  ارتباط 
  شنیدم   ابوعبدالله  از :  گفت  ،است نقل شده    صبیح   بن   ولید  از.  کنند  بازی  مردماعتقادات    باتا  

  را   عمرش   خداوند   اینکه  مگر   ،کندنمی   ادعا   صاحبش   جزکسی    را   امر  این »:  فرمودمی  که
 1«.کندکوتاه می 

ابةالتبصر   و  ةمامال»  در    از :  گفت  صبیح   بن   ولید:  استآمده    قمی  بابویهن« 
  اینکه   مگر  کند، نمی   ادعا  صاحبش   کسی جز   را   امر   این »:  فرمود می   که  شنیدم   ابوعبدالله

 2«.کندکوتاه می  را  خداوند عمرش 

 :گویدمی  عقیلی 

وجود دارد همین    آن  در  شهیده  ۀصدیق  قبر  شده  روایت   که  هاییمکان  جمله  از:  سوم»
  را  اخباری از برخی تو  برای و آن را معجزه نامیدی.  کردیتو آن را آشکار  که  است  مکانی

 :ها مطلع شویآنبد نیست از  که  آورممی

   :گفته است  «ةالبهی انوار»  در قمی  عباس  شیخ
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  ، است  شده  دفنبقیع    در  جدش   و  پدرش   با(  صادق  امامگفته است او )  مسعودی»
  سنگ   بقیع،   درروی قبرهایشان    بر   و   ؛شد  داده  سم  او   به  شده  گفته.  داشت  سال   65  و

  خدایی   ستایش.  الرحیم  الرحمن  الله  بسم»:  است  شده  نگاشته  آن  روی  که  است  یمرمر 
  دختر  فاطمه قبر  این،. است شکسته[ هایاستخوان] ۀکنندزنده و ،هاامت نابودگر که را

 بن  علی  و  ،طالب ابیبن    علی  بن  حسن  قبر  و  ،جهانیان  زنانسیدۀ    خدا  رسول
  قمی پایان نقل    «. است محمد بن  جعفر  و   علی  بن محمد و  ، طالبابی  بن  علی   بن   حسین 

 . مسعودی از

 : است افزوده قمی سپس

  مادر   اسد،  بنت   فاطمه  نداهشد  دفن  او  با  امامان  که  فاطمهاین    اما  و»
  طور   همان)درود خدا بر او باد( ـ  خدا  رسولدختر    فاطمه  اما.  است   امیرالمؤمنین

 .« است شده دفن اشخانه در ظاهرا  ـ که در جای خودش تحقیق شد

  را   روایات  از  برخی   «هالشیع  احادیث  جامع»   خود  کتاب  در   بروجردیسید    همچنین
  شیخ   بن  علی  شیخ»  را  این  و...  است    بقیع  در  زهرا  قبرکنند  بیان می  که  است  کرده  بیان

 ۀموسوع  در   نجفی  هادی  شیخ  و   ،کرده  بیان  «الحرمین  اعمال »  در  « مرهون  منصور
گفته    ابوالفرج  البالغه گفته است:نهج  شرح  در  الحدیدابیبن  ا  و  البیتاهل  احادیث

  کرده   وصیت   و  ، شده  دفن  بقیع  در   خدا  رسول دختر    هفاطم  قبر  در  حسن» :  است
 ... «کار جلوگیری کرد این از حکم بن مروان ولی  ،شود  دفن  بود در کنار پیامبر

 نقلوی را    متنبنده    و  ،کرده  بیان  «المسطین  درر   نظم»  در  حنفی  زرندی  همچنین
 :کنیممی

  یعنی )  کرد  مراجعه  عایشه  بهخصوص    این  در  حسین  کرد   وفات   حسن  وقتی»
  ، سوگند   خدا  به:  ند گفت  امیهبنی.  داد  اجازه  او  .(خدا   رسول  جدش در کنار    حسن  دفن  ۀدربار 

.  بجنگند   آنان  باگرفتند    تصمیم  هاشمبنی  و  حسین.  شودنمی  دفن  جاآن  دروجه  هیچبه
  و   ،برداشت   دست  اوو    با آنان مقابله نکن؛به یاد آورد که    را  برادرش   سخن   حسین  سپس
  قبر   زمان  آن  در   مردم.  شود  دفن  بقیع  در  فاطمه  مادرش   قبر  نزد  داد  دستور
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 . شناختندمی را فاطمه

... است  کرده  بیانخصوص    این  در  مفصلی  سخن  «دمشقشهر    تاریخ»  در  عساکرابن
  است   بقیع   در  زهرا   ۀفاطم  ۀصدیق  قبر   اینکه  ۀدربار وجود دارد  متعددی    اخبار   بنابراین 

  هزار   از  بیش  که  هایی کتاب  در  اخبار  این  و...  است  شده  دفن  کنارش   در  حسن  اینکه  و
 «؟ایآورده جدیدی تو چه چیز  پس. است موجود اندشده تألیفاست  سال

 : او به  پاسخ 

  بلکه  ؛ اندنیامده  معصوم از  و  ند یکدیگر   مخالف کردی  بیان که  اخباری باشی  متوجه  اگر 
 شدهثابت  مسائل  با ها این  عالوهبه  1اند.بوده  سنتاهل مشخص از    طوربه و   مردم ظّنیات    زا 

  قائم  جزکس  هیچ   و،  کرد   پنهان  علتی به    را آن حضرت    قبر   علی  اینکه   ؛د ندار   مخالفت
 . است نکرده آشکار را  آن



  آنچه:  گویندمی  یک بار. قرار دارند  گوییدر نهایت تناقض  آخرالزمان،  هایپیروان حوزه  اید کهکرده  مالحظه   شاید .  1
بار دیگر    و  شود؛می  تأیید  ما  هایکتاب   است در  آمده  انبرایش  آنچه  اینکه  رغم به  پذیریم،است نمی   آمده  سنتاهل  از  را
! آمده باشد خاصه هایراه از چیزی باشد که حتی اگر مخالف کنند،می  است استدلل آمده سنتاهل از  آنچه به





 حروف   علم

 :گویدمی  عقیلی

  ادعایش   تاکرده   تکیه  محاسباتنوع    این  بههایش  بیانیه  از  برخی در  حسن بن  احمد»
 «.است شمردهبر  ادله جزو را آن و کند  ثابت را

 : او به  پاسخ 

به این صورت مطرح  آن را   الحسناحمد   سید .  گویدنمی دروغ  مؤمن   و   ، است  دروغ   این  
  علم   بودن صحیح   به   که  داده   پاسخ   «المهدی  ماجد شخصی به اسم »  به   بلکه   ؛ نکرده است

  ملزم به آن    را   خودش   او  که چیزی ملزم کرد    به   را   او  سید و    داشته است؛  اعتقاد  حروف
  ای   پس.  نیست  صحیح   علم   ،مورِد ادعا   علم  این   کهداد    ح توضی  برایشو حتی    ؛بود   کرده

 گویی؟ می دروغ چرا تو   ،عقیلی

  ؛رودمی   توقع ها از شخصیتی همچون او  این   است، به هم بافته    عقیلی  کهاراجیفی    اما
 .اوست در که تراودبرون   همان کوزه از

و  »  کتاب  اول   جلد  در   که  المهدی   ماجد  به  الحسناحمد   سید   پاسخ  بیان حقیقت 
 : شودهست تقدیم حضور می  «راستی با اعداد

  با )  خودت  محاسبات  از  تو  که  چیزهایی  به  من  اگر  کنیمی   تصور  چطورتو    -4» 
  ، نشوم  وارد   است  درست   کنیمی   تصور   و   آوری می  دست   به (  کلمات  کردنبرعکس

 ! دهندنمی آب  چنیناین  را  شترها سعد، ای. بود  خواهد باطل من ادعاهای

  و   درست  به  و  هستی  پایبند  اعداد  حساب  در   خودت  روش  به  تو  اگر  -  5
  تو   برای  اعداد  حساب که  روشی به  و  خودت  روش  همان  به   داری،  یقین   بودنش حق

 « ...کن حساب من با   کنی، ثابت مردم برای  را آن خواهیمی  و است  شده ثابت 
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 : ه استفرمود و  داده قرار  خطاب  را  فرد  این مذکور، کتاب دوم  جلد در ایشان و

  آن   به   که   هاحساب  از   برخی   یا   کلمات   کردنبرعکس  کردم  بیان   تو   برای   و ...  »
 «.است  اشتباه و باطل  کردی،  اقدام

  محمد آل  از  در حالی که  ؛شودمی  روشن  گوییدروغ  از   عقیلیبه این ترتیب ابا نداشتن  
  1« .گویدنمی  دروغ من، ؤم»: است آمده
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 زبانی اشتباهات  ادعای 

  ما   برای   اول    بود   شایسته  عقیلی   بر   نامدمی   «زبانی  اشتباهاتدر خصوص چیزی که او »
 و  ـکند می ن اشتباه:  گویمنمی   وـ   کندنمی  مخالفت  نحو  قراردادی قواعد  با   معصوم  کند  ثابت

  که   طور  همان   عقیده   و  است   عقایداز جمله    عصمت، .  پذیریممی  را   متواتر  حدیث  فقط   او  از
 . شودمی ثابت  متواتر حدیث  با  فقط  گویندمی

  کاملی  و  صحیح  قواعد  نحو،  قراردادی   قواعد  کند   ثابت  ما  برای  است  لزم   او  بر  همچنین  
 .کندرا منعکس می  عرب  زبان واقعا   و  ندارد  کمبودیهیچ  که است

  معصوم  صادق  امامـ  طبق نظر او ـ   آیا روشن کند    ما  برای او باید    هااین تمامی    از  پس  و
  بن محمد  از. خواندمی صورت منصوب به  را  فاعل  ایشاندر حالی که  خیر؟  یا   استبوده 

َم   ُنوح   َناَداَنا   َوَلَقد   کریمه  ۀ آی ابوعبدالله: ، گفتاستنقل شده  مسلم ُمِجیُبوَن  َفَلِنع   1ال 
!  نوح  : کردم  عرض.  خواند  «نوحا  »  را   ( بودیم  کنندهاجابت   ک نی  چهما    و  ؛داد ندا   را   ما   نوح  و)

  . کردیدمی  دقت   ـعربی قواعد    یعنیـ   این   درای کاش    ،شوم  فدایتان:  کردم  عرض   سپس
اشاره    مسئله  اینبه    که دیگری   بسیار  روایات  و 2« .کنیدگندتان رها    بویاین   از  مرا »:  فرمود
 . کنید مراجعه الوسائلمستدرک  به توانید می دارند؛ 

واکاوی    «عصمتپژوهشی در  »  کتاب  درصورت مفصل  به   را   مسئله   این بنده    حال   هر   در
ای  شناسی سررشته زبان در    عقیلی  اگر.  دهممیارجاع    آن  به   را   خواننده  و  عقیلیپس    ؛ما هکرد

 م پاسخ دهد. ا ه باید به مطالبی که در این کتاب نوشت  ـطور باشداین  کنممی ن  گمانکه دارد ـ 
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 گوساله   کتاب

  بهـ   اشتباه  این  و  ،استشده    تاریخی  یشتباها دچار    احمدالحسن   سید  گویدمی  عقیلی
 :گرددبازمی  ایشان  سخن اینبه  ـعقیلی  نظر

  سرگردان  سینا  صحرای   در   اسرائیلبنی   که   ایساله چهل   دوران  در   گوساله   فتنۀ »
  اصالحی  و  الهی  فرامین  از  هاآن  سرپیچی   و  تمّرد  برای  عقوبتی  و   داد،  رخ   بودند
س   در که بود  فسادی  برای  .« بود  دوانده ریشه  هایشاننف 

 :  دهدمی  پاسخ ما  به  است؟ اشتباه  گفته  اینکجای :  بپرسیم  نابغه عقیلِی  از  اگرحال 

  پس  و گوسالهدورۀ پرستش  و ؛نبود سینااز خود   اسرائیلبنی عبور هنگام سرگردانی»
 !«شودمحسوب نمی سرگردانی  جزو ،آن از

چه    ، عقیلی  ای   خوب   بسیار  سال   ۀ فتنحادثۀ    که داری    یدلیلتو  در  های  گوساله، 
 : گویدمی  عقیلی است؟ نبوده سرگردانی 

برای دریافت    موسیوقتی    تا ،نزد  سر  اسرائیلبنی  ازابتدا عصیان و نافرمانی    درزیرا  »
 !«شد فراخوانده خداوند  با دیدار به الواح

  آنانمنحرف    رفتار کنند  بیان می   که  روایاتی  ۀدربار تو    ، عقیلی   ای :  کنممی   عرض  بنده 
  خشک شود   نیل   آب   از   پاهایشان  خیسِی اینکه    از قبل   ـکنیمی   بیانخودت   که   طور   همان ـ

یک  :  است  آمده  مرتضی  امالی  در   آن؟   از  پیش   بساچه  حتی    و   گویی؟می   چه بود    شده   آغاز
پیامبرتان  :  کرد  عرض  امیرالمؤمنین  به  یهودی هنوز  که  نکرد  دفن  را شما  بودید  ه 

  اختالف [ سته] او از[ آنچه  ۀدربار ]»ما : فرمود ایشان. دیشد  اختالفدچار  اشدرباره 
پیامبرتان    که به   ه بود نشد  خشک  دریا   از هایتان  پا  خیسِی شما هنوز    ولی  ۀ او؛دربار   نه   و   کردیم
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 1«.بده قرار  ییخدا نیز  ما  برای  خدایانی دارند آنان  که طور  همان :  یدگفت

 : دهدمی ادامه گونهاین  عقیلی  

  ادامه منحرفشان    رفتاراین    وپرستیدند؛  می  گوساله  اسرائیلبنی  دید   ، بازگشت  وقتی و  »
نپذیرفتند    آنان.  شوند   مقدس   سرزمین  وارد  کرد  درخواست  آنان  از  موسی  اینکه  تا  داشت،

نتیجه  و   اخبار   در  که  طور  همانـ  مقدس   سرزمیناین  .  شدند   عقوبت  سرگردانی،  با  در 
دارد  سینادیگر  سوی    درو    است  فلسطین  ـآمده  مستفیض تا    .قرار  آنجا    مکان فاصلۀ 

  وقتی :  است  آمده  باقر  امام   از   «اختصاص»  در .  است  کیلومتر  صد   چند   گوساله،   عبادت
آخر    ..  شوید  مقدس   سرزمین  وارد:  فرمود  آنان  به  رسیدند،  مقدس   سرزمین  به  آنان تا 
  کرد  حرام  برایشان را جاآن خداوندکردند   ع شدن امتناوارداز  وقتی  :فرمود اینکه تا  ... آیات

 « . شدند سرگردان فرسخ چهار   در سال چهل و

 : او به  پاسخ 

  است  افتاده   اتفاق  سرگردانی  ازقبل    گوساله  عبادتثابت کند  اینکه    ی باید برا   عقیلی 
  مقدس   سرزمین   واردکند    درخواست   اسرائیلبنی   از  موسی   اینکه   از قبل    یعنی   ؛ کند   دلیلی ارائه 

  عالوه به   ؛ دنبال نداردبه   ایفایده هیچ    که  استزنی  یک گمانه   صرفا    سخنشوگرنه    ؛ شوند
 . فلسطینفقط  نه  ،است بوده  شام مقدس، سرزمینآن   دندار می بیان   مستفیض اخبار

 :گویدمی  عقیلی

«  داد  ارمنی  پنج  معاویه،  و  حکم  بن  مروان  به  عثمانگفته که »  این  با  احمدالحسن  سید 
 :  استاز قرار زیر  «درست» عقیلی  پندارطبق   و دچار اشتباه شده است؛ 

  نه   ،استبوده    یای فریقآ  پنج  داد   مروان  به  عثمان  آنچه  دارند  نظر اتفاق  نامورخ»
کار    معاویه  و  ، ارمنی این  نداشت؛    اودر  هیچ  خصوص    این   در  نامورخ   ودخالتی 
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 « !ندارند نظریاختالف

 :او  به پاسخ

تنگناهای    واردآنکه    از  پیش  است  لزمقائل است    احترام  قلمش  و  عقل برای    که  مردی 
را   مردم از  برخیدل   ،بغض و کینه متأسفانه  ولی ؛ کندابتدا جای پایش را استوار  شود وار دش

 . کندمیتنگناها   بدترین  وارد را  آنانپر کرده و 

  پنج   یا  داد  ارمنی  پنج  کهاینمیان    و  ،است  معروفمروان داد    به  ارمنی  پنج  عثمان  اینکه
ندارد  ی ایفریقآ وجود  حضور  گفته   مطالب  از  برخی.  تعارضی  تقدیم  خصوص  این  در  شده 

   :شودمی

 :است آمده  «400ص  ،الدینشرف  سید اجتهاد،  و نص »پاورقی  در  -1

با    امیهبنیزیرا    ؛در این کار درست بود  ر َم عُ   تیزهوشی  و:  گفته است  الحدیدابی  ابن»
  از   و،  شدند  حاکم  شهرها  و  ها ولیتبر    وآنان    فرزندان، و بر  کردند رفتار میمردم خشن  

  و  گرفت رانفر  پنجاو تمام این . شدگشوده  وی روزگار  در ستانارمن. گرفتند می  خراج آنان
 « .داد هدیه مروان به

 : است آمده پاورقی   در و

 « .نیست آن در شکی و است مشهور او، توسط مروان  به ارمنی پنجاین  دادن»

 : 287 ص  پاورقِی ، 1 ج  : طبرسی شیخ  احتجاج، -2

است  «66  ص ،  1  ج  ،البالغهنهج  شرح»  در  الحدیدابی  ابن»   تیزهوشی   و:  گفته 
  و آنان کردند، و بر فرزندان رفتار امیه با مردم خشن زیرا بنی در این کار درست بود؛ "عمر"

و  حاکم  شهرها  و  هابر ولیت   روزگار وی   در  ارمنستان.  گرفتندمی  آنان خراج  از  شدند، 
   «.داد  هدیه  مروان به و گرفت  نفر را او تمام این پنج. گشوده شد





 گانهسیزده امامان  

 :گویدمی  عقیلی

)در حالی که درست این بود که اسمش    «المهدیین  و  مهدیال »  کتاب  از  قائم  ۀ روزنام»
 نود  ۀصفح  در  ـشوداداره می  الحسناحمد  انصار  نظر  زیر  کهـ  (باشد  المهدیون  و  مهدیال

متواتر معنوی    هستند  نفر  سیزده  امامان،  د ندار می  بیان  که   احادیثی» :  نقل کرده است
که    محمدآل  از  امام  دوازده»:  نداهکرد  نقل  طوسی  غیبتزیر را از    روایت  و  «.هستند
 علی  وخدا  رسول و ؛علی فرزندان از وخدا  رسول فرزندان از ،هستند  محدث شانهمگی

  طور   همان  و  است  داده  اختصاص  را  امام  دوازده  اینجا  در  باقر  امام  «.  ...هستند  پدر  دوهر  
ها  آن  و.  هستند  خدا  رسول  فرزندان  جزو  آنان  همگی   آیدمی  بعدی  احادیث  در  که

  رسول   و»:  با این فرمایش خود  امام  عالوهبه  ؛هستندنیز    طالبابی  ابی  علی  فرزندان
  است   قطعی  یتأکید   اینفرماید؛ و  بر این نکته تأکید می  «هستند  پدر  دوهر    علی  وخدا  

(  ها آن  بر  سالم  و  درود)  علی  و  خدا  رسول.  نیست  آن  در  اشتباه  وشبهه    احتمال  که
 ... قائم  ۀروزنامپایان نقل  «.هستند گانهدوازده امامان پدران

  کتاب   در  عسکری  مرتضی   عالمه:  گوییممی  شبهه   این   به   پاسخ  در
اینکه  روایات  اینکه  از  پس  «المدرستینمعالم» برای  را  ادعا   نفر   سیزده  امامان،  مورد 

.  داده است   پاسخ  قوی   دلیل  با  واهی  ۀشبه  این کرده، به    نقل   کافی  اصول  کتاب  از  هستند
  ابوجعفر  از:  گفت  نقل شده است،  زراره  از »:  گفته است  اول  حدیث  آوردن  از  پساو  

  فرزندان   از و    هستند  محدث   شانهمگی  محمدآل  از  امام   دوازده:  فرمودمی  که   شنیدم
  ۀ خالص ...  هستند  پدر  دوهر    علی  وخدا    رسولو    ؛هستند  علی  فرزندان  از  خدا  رسول

 دوازده  با  علی  امام:  هستندنفر    سیزده  بیتاهل  از  امامان  تعداد  که  است  این  حدیث  دو  این
  کافی   از  «الوری  اعالم »  در  طبرسی  و  «ارشاد»  در  مفید  را  روایت  این  که  حالی  در  ؛فرزندش 

  محدث  آنان  همگیکه    محمدآل  از  امام  دوازده»:  است  گونهاین  آن  لفظ  و  کنندمی  نقل
  « هستند   پدر  دوهر    علی  وخدا    رسول  و  ؛فرزندانش  از  َتن  یازده  و  طالبابیبن    علی:  هستند

با این    کلینی  از  را   روایتاین    «خصال»  و  «اخبارالرضا  عیون»  خود  کتاب   درنیز    صدوق  و
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  ، هستند  محدث خدا    رسول  از  پس  آنان   همگی  محمد آل  از  امام  دوازده»:  استآورده    ظلف
  کافی   حدیث بررسی این    از:  مقایسه  وبررسی    ۀ نتیج  « .است  آنان  از   طالب ابیبن    علی  و

  شود میروشن  ـ طبرسی و مفید و صدوق شیخ یعنیـ گرفتندبر  او از کهکسانی  و ما توسط
ما    و  ،ند اه کرد  اشتباه  مفید  شیخ  زمان  از  پس  کافی،  در  حدیث  نگارش   در  نویساننسخه

  ارشاد  کتاب  از الوریاعالم در خود را  اخبار طبرسیزیرا  طبرسی؛  زمان  از پس گوییمنمی
 « .بر منوال آن کتاب قرار دارد و گیردمی  مفید

 : او به  پاسخ 

خوب    و   قوی   را   آن  و   ؟ شدیزده  شگفت   عسکری سید    پاسخ   از   واقعا  آیا    ، عقیلی  ای
  دیدیمی  ،را به کار بیندازی   تذهن  و  بیایی   بیرون  تقلید  قفس  از   یستتوانمی  اگر  ؟! پنداریمی

 : بخوان  پس. استو ضعیف  سست عنکبوت تارهای همچون  او پاسخ 

  علی  بن  محمد :  است  کرده  روایت   «خصال»  در   و  «اخبارالرضا  عیون»  در  صدوق
  حسین   از  اشعری،  ابوعلی:  به ما گفت  کلینی  یعقوب  بن  محمد :  به ما گفت  ماجیلویه

  از  رباط،   بن   حسن  بن   علی  از   سماعه،  بن   علی  از   خشاب،  موسی   بن   حسن   از   عبیدالله،   بن 
  از  امام  دوازده  ما»:  فرمودمی   شنیدم  ابوجعفر  از:  به ما گفت  َاعُین  بن  ةزرار   از  اذینه، ابن
آنان    از  طالبابی   بن  علی  و  هستند  محدث  خدا   رسول از  پسکه همه   هستیم  محمدآل

  1«.است

  از   یعقوب،  بن  محمد  از   ابوالقاسم،:  استزیر    شکلبه  کرده  روایت  مفید   شیخ  آنچه  اما
  از   سماعه،بن    علی   از  خشاب،  موسی  بن   حسن   از  ،(عبیدالله  بن حسن)  از   اشعری،  ابوعلی

  ابوجعفر  از :  گفت  ،داد   خبر   من   به   ُزراره   از   ُاَذینه، بن    عمر   از   رباط،   بن   حسن   بن   علی
  و  طالبابی بن    علی  ،هستند  محدث   گیهم  محمد،آل   از   امام  دوازده»:  فرمودمی  شنیدم 
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   1«.خدا بر آنان  درود ؛ هستند پدر   دوهر  علی وخدا  رسول و ؛ فرزندانش از َتن   یازده

  محمد،   بن   عبدالله   از   یحیی،  بن  محمد  از   او،  از:  است  کرده  روایت   طبرسی  شیخ   آنچه  اما
  از :  گفت  ، زراره  از  اذینه،بن ا   از  رباط،  بن  حسین  بن   علی  از   سماعه،بن    حسن  از  خشاب،  از

  محدث   شانه هم  که  هستند  امام  دوازده  محمدآل  از»:  فرمودمی   شنیدم  ابوجعفر
  وخدا    رسولهستد.    طالبابی بن    علی  فرزندان  و  خدا   رسول  فرزندان  ازو    ؛ هستند

 2«.هستند  پدر دوهر   علی

 نکات زیر قابل توجه است: 

  کتاب   در  کلینی   که   روایتی   با   که   است  دیگری   روایت  اند کرده   نقل  مفید   و   صدوق  آنچه   -1
  کافی  در  کلینی  آنچه.  دارد  دللتبه این نکته    سند  اختالفو    دارد؛تفاوت    کرده  روایت  کافی
  از   کلینی  از   مفید  و  صدوق  که   حالی  در   ، است  کرده  روایت  یحیی  بن   محمد  از   کرده،  روایت

به همین    است   خصال  و  عیون  دررا که    آنچه  اگرـ   کلینی پس    ؛ کنندمی   روایت  اشعری  ابوعلی
  بن   محمد  از بار دیگر    و  ،است  شنیده   اشعری   ابوعلی  از  بار   یک   را   حدیث   ـبپذیریم صورت  

  چه   و   کنند؛می  روایت   دیگریمتفاوت از    شکلیبه   را   حدیث نفر    دو  این   از کدام  هر   و  ؛ یحیی
 آن  وکرده  می   تقویت  را   یحیی  بن  محمد  روایت   کهداشته    وجود   برایش  قرائنی   کلینی،   بسا

 . است کرده  ثبت خود کتاب  در را  ـدیگری  نه وحدیث ـ 

  صدوق را    آنچه  ،نفر  دو  این  است  روشن.  اندگرفتار توهم شده   صافی  و  عسکری  بنابراین  
 شاناعتراض  نتیجه  در   و  ؛ دانندمی   کافی  کتاب   در  شدهنقل   روایِت   همان  ندا ه کرد  روایت  مفید   و
  کهخواهد داشت    یارزشزیرا وقتی    ماند؛ نمی   باقی برایش   ذکریقابل  ارزش  و  رودمی  بین   از

  هستند   متفاوت  نقلاینکه این دو  پس  .  باشند  کرده  نقل  کافی  کتاب   از  دو  هر  مفید،  و  صدوق
این    به   توجه  با .  بوده است  نویسان نسخه سبب  به   کافی   کتاب  در   اشتباهبرای وقوع    یدلیل
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  در  برای وقوع اشتباهات  ی شاهد   عنوانبه   را   خود گفتۀ  شپی  سخن   عسکری، نکته که سید  
 : است گفته  آن از پیش  اوو  ؛استمطرح کرده  کافی  کتاب

اسناد    با  و  حدیثهای  کتاب  هاینسخه  دررا    اشتباهاتی»   در تسلسل 
 ۀ مدرس  فقهای.  کنیممی  مشاهده  خدا  رسول  تا  بیت اهل  ۀمدرس  هایالحادیثجامع
  ۀ مدرس  کهبه آن صورتی    اند،نام ننهاده  «صحیحعنوان »به  را  الحدیثیجامع  هیچ  بیتاهل
  اند. گذاری کردهنام  «صحیح»  را   خودشان  هایالحدیثجامع  از  برخی  و  داده  انجام  خلفا

  زمانی   هیچ  در  را  علمی  وجویجستباب    و  هنکرد  تعطیل  را  هاعقل  کار،  اینبا انجام    هاآن
 و  کنندمی  عرضه  الحدیثةدرای  قواعد  به  خودشان  جامع  دررا    حدیثی  هر  بلکه  ،اندهنبست

برابر   ها  آن  که  استبه آن دلیل    این.  آورندمی  فرودتعظیم    سر  هاپژوهش  این  نتایجدر 
  هر   برایخطاهایی که    ؛نیستند  معصوم  فراموشی  و  اشتباه  از  احادیث،  این  راویان  دانندمی

  مشهورترین   در  عمل،   در  و  د؛شوحادث می  است  نکرده  معصوم  را  او  خداوند  که  بشری
  ... استواقع شده    اتیاشتباه  ـباشد  کافی  کتاب  کهـ  بیتاهل  ۀمدرس  حدیث  هایکتاب

.»1  

با   کافی  از   کرده،  نقل   طبرسی  آنچه  اما    شده   نقل هست    کافی  در   که   لفظی  همان  و 
نمی است متوجه  بنده  و  کرده    این   از   عسکری   چگونه شوم  ،  غفلت    سخن   ونکته 
 است؟ کرده بیان  ـشد  نقل کهـ  را اش گفتهپیش 

  آنچه تردید متوجه  وشکسزاوارتر است این    باشد،   تردیدی هم وجود داشته وشک   اگر   -2
  اختالفمشاهدۀ    از  پسخصوص  به   ؛باشد است    شده  روایت  مفید   و  صدوق  هایکتاب   در

کند  چنین القا می   کنندهتشکیک   فردنکته به    این.  کنندمی  روایتاین دو نفر    آنچهمیان    متن
  ، ندا ه بودشده   سیزدهم  امام  به  روایتاین    دللتمتوجه   ـراویان  بسا   چه  وـ   نویسان نسخه   که

کدام  هر   هستند نفر    دوازده  امامان  که   بوده   شدهثابت   و  مستقر  هایشانذهن در  از آنجا که    و
نتیجه  اند؛داده   تغییرشکلی  به   را   عبارتاین   نیز  .  شد  ایجاد   اختالفاین    در  شاهد دیگری 
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  نتیجه   در   ؛کنند می  معنا   به   نقل   راویان، گر شده است؛ اینکه  هست که در علم خودشان جلوه 
ن  شده باشد، و به ای  اشتباهدچار    معنا[  رساندن]  در  جمالتشان  دارد  امکان  کنندمی   تصور

 .شودتقویت می  اندپنداشته  اشتباه  آنچه  اصالحبرای  انگیزه ترتیب 

  گوید میاو    اگر   .شده سازگار استنتیجۀ گفته   عکسبا    عسکری   ادعای :  دیگر   عبارت به  
  است  این اش  برای این گفته   او  دلیل   و اند،  ایجاد کرده  کافی  کتاب   در   نویساننسخه را    اشتباه 

  ، است  متفاوت  شده  روایت  کافی  کتاب  در  آنچه  باخاص    طوربه   کندمی   روایت  مفید  آنچه  که
دیگری    شکل  موضوع   تا  کنیم  بیان   را   آنان شده توسط  مطرح   موضوع این    عکس  توانیم می  ما
بگیردبه  به خود  زیر  نقل   اختالف:  صورت  از  روایت  نقل   بامفید  شده    کتاب   درشده  روایت 

شکلی که  عبارت به   و   ،شدهدستکاری    مفید   شیخ   کتابواژگان    که این  بر   دارد   دللت  کافی،
  و  ، شودمیمطرح    ادعادر برابر    ییادعا   در نتیجه  ؛ استشده    داده   تغییرکنیم  مالحظه می 

  طور به آنچه تقدیم شد    از  بنابراین .  نیازمند دلیل است  دیگری،   بر   ادعا یک    ترجیح دانیم  می
 . نیاز دارد  دلیلبه   که است  ادعاییآنان صرفا   سخن رسیممی به این نتیجه  خالصه

چه  و حتی    گیرد،شکل می  ذهن  در  که  است  چیزیهمان    ،دلیل :  شود  گفته  بساچه  
  هرآنچه   قطعا    و   ؛ هستند امام  دوازده   ]فقط[  امامان  اینکه   ؛ دارد  وجود   ِاجماع  آنبر   آنچه  بسا

 .است  اشتباهداشته باشد  مخالفت  آن با

  ؛ برخاسته باشد   متوناز  باید   است  بر آن اجماع  و چیزی که در ذهن قطعی شده : پاسخ 
اساس چیزی است که متون   به    متونولی    د، نکندللت می   آن  به پس اصل و  این  فقط 

  دیگری قضایای    و  آن  به  بلکه  ؛کنند دللت نمیاست  شکل گرفته  ها  ای که در ذهن ه قضی
  مانده   پنهان   بسیاری   افراد  از   قسمت اضافه   این   یا مفهوم دیگر    این  اگر  و   کنند،می  دللت

  که   معناست این    به  حقیقت  در  بلکه  ،نیست عدم وجودش    معنایبه   ماندنپنهان این    ، باشد
گاهی  آیا.  انددر نظر نگرفته   را   متون  واند  آن را در خود جای نداده   هاذهن   به   نسبت   ما   ناآ

 !است؟ آن نبودنبرای    ما دلیل چیزی، 
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  دلیلی  و  حجت  ،«مقدار اضافیبه این » اجماع  یا  هاذهن  در نگرفتن تصویر  شکل   قطعا   
دللت دارند این    «زیادت» به این   که متونی  اگرحال . کردنش بشود نخواهد بودرد  باعث که

!  ؟وضعیت به چه صورت خواهد بود  نکند   رد   را   اجماع  وگرفته در ذهن(  )تصویر شکل   ارتکاز
است    و  ؛افزایدمی  آن  به  جدیدی   قضیۀ  و  گذاردمی  باقی  خود  حال  به  را   آن  بلکه بدیهی 

تنگ  تناقض،  یا  تعارض  دایرۀ  بزرگ   وتر  میان    و  گیردبرمی   در  را   تر کوچک  کهـ تری  دایرۀ 
 .افتدنمی   اتفاق ـاست  آن از  رفراگیرت

شده مختلف از روایِت نقل   روایت   دو   کنند مینقل    مفید  شیخ   و   صدوق   شیخ روایاتی که    -3
ق  و   ، هستند  کافی از   نمی س اینکه  عوض  را  چیزی  باشد  مشترک  مضمون  از    ؛ کندمتی 
  برخی  درمضمون    اختالف   که   طور   همان   روایات؛ در سند    اختالف   دیدن   از  بعد خصوص  به 
دیگر  قسمت   از  شود نمی   باعث   جزئیات   از   تعارض   که   زمانی  تا   تهالب   برداریم؛  دست های 

  وجودچنین تعارضی در اینجا    کردیم  اشاره  که  طور   همان  و  ؛ باشد  نداشته  وجود  محکمی
 . ندارد

  در   «اربلی»  کهنکته باشد    این  هستند متفاوتی    روایات  هااین   کندمی   تأیید  آنچه  بسا  چه
هم    و  کافیدر    کلینیهم روایت    یعنی  ؛است  کرده  روایتتوأما     را   خبر  دواین    «ةالغمکشف»

 :وی روایت کرده است  . مفیدروایت 

  دوازده   محمد،آل   از»:  فرمودمی   شنیدم    ابوجعفر  از:  گفت  ، نقل شده است  زراره  از
 1« .هستند پدر دوهر  علی  و خدا  رسول واند؛ محدث همه  که  هستند امام

 : است کرده روایت  همچنین

  از همه    امام  دوازده» :  فرمودمی  شنیدم   ابوجعفر  از :  گفت  ، نقل شده است   زراره   از
  و   ؛فرزندانش  از  َتن   یازده  و  طالبابی بن    علی  ؛هستند   محدث  گیو هم  هستند  محمدآل
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 1«.هستند پدر  دوهر  علی وخدا  رسول

  کتاب  از  ترقدیمی   هاآن   از  برخیکه    معتبر  منبع  چند  در  آن  آمدن  را   کافی  خبرصحت    -4
  از  عبدالله، :  است  شده  روایت.  «بصائرالدرجات»  کتابمثل    کند؛می   تأیید  هستند  کافی
که    زراره  از   اذینه، بن ا   از   رباطه،  بن  حسین   بن  علی  و  سماعه بن ا   از   خشاب،   موسی   بن   حسن

  از   گیهم  محمد،آل   از  امام  دوازده»:  فرمودمی   شنیدم  ابوجعفر  از   :گفت  حدیث  مابه  
  « .هستند   پدر   دوهر    علی  وخدا    رسول .  هستند  علی  فرزندان  و  خدا   رسول   فرزندان

  ابوجعفر.  بود  حسین  بن  علی  مادری   برادریادآور شد؛ او    وآن را گفت    زید   بن   ناعبدالرحم
 2« .ها بودآن از  یکی مادرت فرزند »: فرمود و زد  او ران روی

  شیخ   نوشتۀ   « تغیب»   کتاب   اندکرده   روایت   را   حدیث این    که   معتبری   منابع   جمله  از
ما خبر داد:   و :  است   آمده  آن   در .  است  طوسی به    از  ما،   اصحاب  از   تعدادی   از   جماعتی 
  از  خشاب،  موسی  بن  حسن  از  عبدالله،  بن  حسین  از  اشعری،  ابوعلی  از  یعقوب،  بن  محمد
  از : گفت ،نقل شده است  زراره از اذینه،بن ا  از رباط،  بن حسن بن علی از  سماعه، بن حسن

[  از]  ، هستند  محدث   گی هم  محمد آل   از  امام  دوازده»:  فرمودمی   شنیدم  ابوجعفر
  پدر   دوهر    علی  وخدا    رسول ؛  طالبابی   بن  علی  فرزندان   و  خدا   رسول   فرزندان
  3« .هستند

  حد  به   د نگویمی  سخن  سیزدهم  امام  ۀدربار   که  روایاتیکنیم  خاطرنشان می   عقیلی  به
  «امام  دوازده  از  بعد:  اماما    عشر  بعدالثنی  ما»  کتاب  در  را   هاآن   از  برخیما    و  اند،رسیده   تواتر

 . یما هداد  پاسخ دیگران  و بدری  و  عسکری آقای  سخنان  به کتاب  این در وگردآوری کرده، 

 . کند توقفهمان حد  در  و بشناسد  را  قدر خود   که را رحمت کند کسی  خداوند
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 :گویدمی  عقیلی 

محکمی انجام    تحقیق  مسئله  این  بارۀدر (  کند   حفظش  خدا)   بدری  سامی  عالمه»
  احمد »  که  شبهاتی  به  او.  است  آمده  «هاپاسخ  و  شبهات»  محکمش  کتاب  در  کهداده  

  ندن کمی  بیان  اخبار  که  است  شبهه  این  جمله  از  داده است؛  پاسخ  ،کرده  مطرح   «الکاتب
  عالمه و    نیست؛  روشنی  ۀعقید  صاحب  امامیه، یعنی    این  و  ،هستندنفر    سیزده  امامان،

  آشکار  هاییروایت ،عین حال  درزیرا : گفته است کاتب احمد»: است داده پاسخ طوراین
  ص ،  1  ج  ،کافی   در  رااین    کلینی  و  ،هستندنفر    سیزده  امامان،  دن دار می  بیان  که  شده
 « .است کرده  روایت 534

است  بدری می  هاآن  از  که  کافی  روایاتاین  :  گفته   از   پس  اماماِن شود  دانسته 
 :  به شرح زیر هستند روایت پنج هستندنفر  سیزده پیامبر

  جارود، واب  از  ثبت،  بن  عمرو  از  عصفری،  ابوسعید  از  سندش   با  را  آن  کلینی:  اول  روایت
است،    روایت  ابوجعفر  از  از  َتن  دوازده  و  من»:  فرمود  خدا  رسول:  فرمودکرده 

 « . ...زمین   هایکوه  و هامیخ  یعنی. هستیم «الرض زّر » علی ای  تو و فرزندانم

 کهکرده    روایت  ابوجعفر  از  مرفوع  شکلبه  را  آننیز    خدری  ابوسعید:  دوم  روایت
استفرمود  مفهم  محّدِث   نجیِب   نقیِب   دوازده  فرزندانم  از»:  فرمود  خدا  رسول:  ه 

  از  است شده پرظلم   از که طور همان را زمینو  ،است حق  به قائم  شانآخرین که  هستند
 « .کند می پر حق

  ،فهرستال  در   را  آن  طوسی  شیخو    دارد؛  کتابیو   است  عباد  «عصفری  ابوسعید»اسم  
  که   شودمی  گفته  «اصل»کتاب    آن  به  و.  است  آورده  خود  کتاب  و  رجال  در  نجاشی   و

  گفته   و  رسیده  نوری  شیخ   به  سپس .  گفته است  هذریع  صاحب   که  طور   همان،  است   موجود 
  مرکزی   ۀکتابخان  در  آن  از  اینسخه  و  ،دارد  وجود  حدیث  نوزده]کتاب[    آن  در:  است

  وجود   )اصول چهارصدگانه(  «ةئاربعم  اصول»  نامبه  ایمجموعه  ضمن  در  تهران  دانشگاه
  من »:  فرمود  خدا   رسول:  به این صورت آمده است  اول  روایت  لفظ  نسخه،  این   در .  دارد

به این صورت   دوم  روایت  لفظ  و  «.هستیم  «زّرالرض»  علی،  ای  تو  و  فرزندانم  از  َتن  یازده  و
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  که   هستند  مفهم  محدث  نجیب  نقیب  یازده  فرزندانم  از»:  فرمود  خدا  رسول:  است
  کافی   روایت  در  که   لفظی  ،این کتاب اصلبا توجه به    و  «.است  حق  به  قائم  آنان  آخرین

 « .استبوده  نویساننسخه سوی از  اشتباهی ،آمده

 :او  به پاسخ

  در  را اش  نااستواری ما    قبال    نامیمی   «محکم  تحقیق چیزی که تو آن را »  ،عقیلی  ای 
که  این نکته    به   توجه   با  ؛ تو  ۀ شبهپاسخ  این    ؛ کردیم   ثابت   «اماما    عشر   بعدالثنی  ما»  کتاب
 . کندمی قولنقل  عسکری استادش  از و است مقلد یک  تو مثل نیز   بدریسید  

  ؛داشت وجهی    شبهه   این   کرده بود   نقل   مذکور  «اصل»  از   کلینی  اگر :  کنممی   عرض   بنده 
آن را   کلینی. نکرده است نقلاصل   آن ازکلینی آن را  ،روایت سند گواهی و شهادت  به ولی

  از  حسین،   بن  محمد   از  احمد،   بن  محمد  از   یحیی،  بن  محمد»:  کندمی   روایت زیر    سند   با
  شود می   روشن  بنابراین  «.ابوجعفر  از   ابوجارود،  از   ثابت،  بن  عمرو  از   ،عصفوری   ابوسعید 

بی  شبهه،  این   و   ،کندنمی   روایت   «العصفری  اصل»  کتاب   از  کلینی .  استارزش  توهمی 
  مؤلف   که  نیست  کتابی  همان  است  موجوددر حال حاضر    که  «عصفریال  اصلعالوه »به 

  تاریخ ؛ زیرا  موجود بوده استکه در زمان کلینی  نیست  ای  و حتی همان نسخه   ، استنوشته  
  محقق  1. رسدمی  ـمجلسی  عالمه مشخص به    طوربه   وـ   صفوی  زمان  بهاین اصول    شناخت

 :کرده است  نقل  «مستدرک»ال صاحب از « سخن زیر را محمودی الدینضیاء»

  نزد   نسخه  این :  گفته است  مجموعه  این   از  ۀ خودش نسخ  ۀدربار   مستدرکال  در  و»
است  تصریح   آن  به  بحارابتدای    دروی  که    طور  همانـ  بود  مجلسی  عالمه  و   ـکرده 
  «. است  شده منتشر آن از ییهانسخه

  که  گرددبازمی  کلینی  شیخ   از  بعد   تاریخی  به   اول،  مجلسی  نزد   موجود   هاینسخه تاریخ   
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  که  کلینی شیخ  وفات از پس  سال  هاده  یعنی اند؛ شدهنوشته    394 یا  374 های سال  در
 .کرده است وفات  329 یا 328 سالدر 

گاه «عصفری  اصلاز » کلینی شیخ  کهوجود ندارد   دلیلی تنهانه  بنابراین    و ـ  است  بوده  آ
  اصل   این  از   الن  که  ای نسخه   مخالفت   این،   از   بیش  بلکه  ـ است   کرده  نقل از آن    گویمنمی 

  دربارۀتردید  وشک   به  را   ما  اندکرده   روایت  طوسی  شیخ  و  کلینی  شیخ  آنچه  با  است  موجود
سر گذاشته  را پشِت   نویسنسخه   چند  اینکهخصوص  به   ؛دهدسوق می   نسخه   این  بودن سالم

  اصل  از   ابی،  حسین  بن  حسین   بن   منصور   ،بوده   مجلسی  عالمه   نزد   کهرا    اینسخه   است؛
  عالمه   از  پسسپس   1.استنوشته    قمی  ایوب  بن  حسین  بن  حسن  بن  محمد  ابوالحسن

گاه   آن  از  عسکری   که   اینسخه   این   ۀ دربار   و   ،شد این نسخه تکثیر    مجلسی ما    است  شده   آ
 است؟ سر گذاشته ماجرایی را پشِت  چه  و شده نوشته   ِکی دانیمنمی 

 :گویدمی  عقیلی 

  انصاری   عبدالله  بن  جابر  از  ابوجعفر  از  جارود،واب  از  را  آن  کلینی،:  سوم  روایت»
 که   بود  لوحیدر حالی که در برابرش    رسیدم  فاطمه  خدمت»:  کرده و گفته است  روایت

  «بود   قائم  شانآخرین  که  بودندنفر    دوازده.  شمردم.  بود  آن  در  فرزندانش  از  اوصیا  هاینام
  ، است   کرده  روایت  سند  چند  با  خصال  و  اخبارالرضا  عیون  و  الدیناکمال  در  را  آن  صدوق  و
  از   بعدو   است کرده  جمع  جابراز طریق  کافی  سند  با  سپس. کند نمی نقل  کافی  از  را آن و

  بود   لوحیدر حالی که در برابرش    رسیدم  فاطمه  خدمت»:  و گفته است  کرده  روایت  آن
  البته   ؛«بود  قائم  شانآخرین  که  بودندنفر    دوازده.  شمردم.  بود   آن  در  اوصیا  هاینام  که

بوده    نویساننسخه  سوی  ازاین قسمت اضافه    بنابراین  ؛«فرزندانش  از »  ۀکلم  بیان  بدون
 « .است
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 :او  به پاسخ

بر   بحث   به  «اماما    عشر  الثنی  بعد  ما»  کتابدر  بنده      این   . پرداختم  شبهه   این سی  ر و 
 : شودبررسی تقدیم حضور می 

  مخالفت   کافی  روایت  با  وآمده    منابع   ترینمهم   در  که  را   روایاتی   مسئله،   تحقیق   برای»
 :  صورت زیربه  ؛کنیم می  دقت هاآن در  و فهرست  دندار 

  محمد :  گفت  مابه    عبدالله  بن  سعید :  گفت  مابه    پدرم:  است  آمده  خصال  در   -1
  از ،  ابوجعفر  از  جارود،ابو  از  محبوب،  بن  حسن  از  به ما گفت:  خطابابی   بن  حسین  بن

در حالی که در    رسیدم   فاطمه   خدمت»:  گفت  ، نقل شده است  انصاری   عبدالله  بن   جابر
  از   یکی  که  ند بودنفر    دوازده.  شمردم.  وجود داشتآن    در  اوصیااسم    که  بود  لوحی  شبرابر 
 1« .بود علی  آنان ازنفر  سه  و محمد آنان  ازنفر  سه . بود قائم  آنان

  او   از  خداوند )  ادریس   بن  احمد   بن  حسین »:  است  آمده  اخبارالرضا  عیون   در  آنچه   -2
  هاشم   بن   ابراهیم   و  عیسی  بن   محمد  بن  احمد   از  پدرم، :  گفت  حدیث  ما  برای (  باشد  خشنود

  ما   برای  انصاری،  عبدالله  بن  جابر   از   ابوجعفر،  از  جارود،و اب  از   محبوب،  بن   حسن   از  ـهمگیـ
.  بود  آن  در   اوصیا  های نام  که  بود   لوحی   در برابرش  و   رسیدم  فاطمه   خدمت:  گفت  حدیث 

  علی  آنان  از   َتن   چهار   و  محمد  آنان،   از  َتن   سه .  بود قائم  آنان  آخرین.  بود  َتن  دوازده.  شمردم
   «.بود

 :  استجا روایت شده  دو  در الدینکمال  در  -3

  بن عبدالله  و عطار  یحیی بن  محمد  به ما گفت:  متوکل  بن  موسی  بن   محمد  .الف
  جارود، و اب  از  محبوب،بنا   از  خطاب،ابی   بن  حسین  بن  محمد  از  به من گفتند:  حمیری  جعفر

  رسیدم  فاطمه   خدمت»:  گفت  ، نقل شده است  انصاری   عبداللهبن    جابر  از   ،ابوجعفر  از



. 478و  477خصال، شیخ صدوق: ص . 1
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نفر    دوازده  ،شمردم.  بود  آن  در  فرزندانش  از  اسم اوصیا  که  بود  لوحیدر حالی که در برابرش  
خدا بر    درود)بود    علی  آنان  ازنفر    چهار   و   محمد  آنان  ازنفر    سه.  بود قائم آنان  آخرین.  بودند
 1«(.شانهمه 

  بن   محمد   از   به من گفت:   پدرم   به ما گفت:   عطار  یحیی   بن   محمد   بن   احمد   .ب
  عبداللهبن   جابر از  ،ابوجعفر از جارود، و اب از  محبوب،  بن  حسن از  خطاب، ابی بن   حسین

اسم   آن در که بود لوحی ش در حالی که در برابر  رسیدم فاطمه  خدمت»: گفت انصاری،
نفر    چهار  و  محمد   آنان  ازنفر    سه .  بود   قائم   آنان  آخرین.  ندبود نفر    دوازده  ، شمردم.  بود  اوصیا

 2« بود. علی آنان از

  از   جارود،و اب  از   محبوب،  بن   حسن:  است  آمده  «الفقیه  لیحضره  من»  در   -4
  رسیدم   فاطمه  خدمت»:  گفت  ،است  کرده  روایت  انصاری  عبداللهبن    جابر  از  ،ابوجعفر

نفر    دوازده  ،شمردم.  بود  آن  در  فرزندانش  از  اسم اوصیا  که  بود  لوحیدر حالی که در برابرش  
 3«.بود  علی  آنان ازنفر  چهار  و محمد آنان  ازنفر  سه. بود قائم  آنان از یکی  کهبودند 

بن    جابر  از  ،علی  بن  محمد  ابوجعفر  از  جارود،واب   از:  است  آمده  «ارشاد»  در  -5
در حالی که در برابرش    رسیدم  خدا   رسول دختر    فاطمه  خدمت »:  گفت  ،انصاری   عبدالله

  ها، آن  آخرین .  شمردماسم    دوازده.  بود  آن  در   فرزندانش   از  امامان  و   اسم اوصیا  که   بود   لوحی
 4« .بود علی آنان از  َتن چهار  و  محمد آنان از َتن  سه. بود فاطمه فرزندان  از قائم 

 :  کنیممی را خاطرنشان  نکته  چند

روایات    تعبیر   شودمی   روشن  احادیث   این   در  دقت با    -1 این  در    از »  عبارت  با آمده 



. 52ص  2، شیخ صدوق: ج الرضاعیون اخبار . 1
. 312و  311کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق: ص . 2
. 180ص   4من ل یحضره الفقیه، شیخ صدوق: ج . 3
. 346ص  2ارشاد، شیخ مفید: ج . 4
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  فاطمه  فرزندان  از  است  شده   اشاره  آنان   به   که   ییاوصیا  که   معناست  این  به   «فرزندانش
  روایت )  الدینکمال   روایات  از   یکی  و  خصال   روایت  و   عیون  روایت   ی استثنابه   البته   ؛ هستند

  نفر   دوازدهبر    احادیث  دللت   به   آنان  فهم کردن  برای ساقط   عبارت   این  است   روشن  و   ؛(ب
  دوازدهمین   در نتیجه و    ؛ نیست  فرزندش   و  است  بتول   همسر  علیزیرا    ؛ کندکفایت می

 .است سیزدهم امام ایشان فرزند 

  آنانتهای    در  و   ،نیامده  آن   در  « فرزندانش از»  عبارت  که   خصال  روایتدر خصوص    -2
  از   َتن سه»:  آمده است، این گفته  «بود  علی  آنان  از  َتن  سه  و  محمد  آنان  از  َتن  سه»  عبارت

شوند  نفر می   چهار  ایشان  بازیرا    ؛رودمی  بیرون شمارش  از  امیرالمؤمنین  «هستند  علی  آنان
   به ترتیب زیر:  تا؛ سه  نه

 .طالبابی بن   علی -1

 .حسین  بن   علی -2

 . رضا  علی -3

 .هادی  علی -4

  از»  عبارت   کهکند  به همان چیزی دللت می  «بود  علی  آنان  از   َتن  سه»  عبارت  بنابراین  
دللت    سیزدهم  امامبه    ـخودخودِی بهـ   روایتاین    در نتیجه؛  کندمی  دللت  «فرزندانش

 .کندمی

  داده  پاسخ روایت چنین    دو  این   به   الدین، کمال   از   «ب »  روایت   و   عیون   روایت   اما   -3
  در   نیز  و  الفقیه  لیحضره  من   در  و(  الف  روایت )  الدینکمال  در   صدوق   شیخکه    شودمی

  یحضره  ل  من»  درو حتی    ،دارد  مخالفت  آنمضمون    با  کهکرده است    نقل  را روایتی    خصال
 : کرده است تصریح چنین  ،نقل کرده را شده گفته  روایت  اینکه از پس «الفقیه

  و   الدین کمال»  کتاب  در   است   صحیح   معنا  این   در  انسندش  کهرا    اخباری  و»
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  نیاوردم؛ جا  این  در  را  آنان  از  کدامهیچ  و  آوردم  «ةالحیر   کشف  و  ةالغیب  اثبات  فی  ةالنعمتمام
  و  ،راستی  رسانندۀ خداوند.  دیگریبه منظور  نهام اختصاص داده فقه به را کتاب  اینزیرا 

 1« .است ثوابیاریگر برای کسب  

  روایت  «الفقیه  یحضره  ل  من»  کتاب   در وی    آنچه   کهبه این   است  یدللت  کالم  این   در  
.  استو درست    صحیح قطعا     بلکه   ؛ است  صحیح و حتی    پذیرفتنیاز نظر خودش    است  کرده
گاهی    کرده  روایت   «الدینکمال»  در   آنچه ی که از  لدر حا  شیخ  کرده    بیان  را   سخن  این   داشتهآ
. کردمی   اشاره  آن  به  قطعا  بود    مخالفاست    «الفقیه  لیحضره  من»  در   آنچه   با   اگر  پس.  است

خصوص  به   است؛ دستکاری شده    آمده،   الدینکمال   از (  ب)   روایت   و   عیون  در   آنچه   بنابراین 
  الدین کمال   از  «الشیعه  احادیث   جامع»  کتاب   در  بروجردیسید    کنیم  توجه  وقتی

  الدین کمال چاپی    ۀنسخ  در   آنچه   با  که  کندمی   نقل  شکلیبه   را (  ب)  روایت 2(الدیناکمال )
  کتاب   محقق   سوی   از  چاپی  ۀنسخ   اینکه   بر دارد    دللت  کهای  نکته   متفاوت است؛   وجود دارد

  یا   نسخه  در بر چیزی که  بوده  کتاب  از یک نسخه  در محقق چیزی را که   یا  ، دستکاری شده
تقدیم حضور    است  کرده  روایت  بروجردیسید    آنچه.  است  داده  ترجیح  بوده،  دیگر  هاینسخه 

 :دشومی

من    پدرم:  گفت  ما به    عطار  یحیی  بن  محمد  بن   احمد   -311  الدیناکمال» به 
  ، ابوجعفر  از   جارود،واب   از  محبوب،   بن   حسن   از  خطاب،ابی   بن  حسین  بن  محمد  از  گفت:

در حالی که در برابرش    رسیدم   فاطمه  خدمت:  نقل کرد، گفت  انصاری  عبداللهبن    جابر  از
  قائم  ( فقیه   ـ   هاآن   از  یکی)   شان آخرین  که(  313  اکمال   ـخ ـ   نوشته شده بود )  بود   لوحی

 3  «بود.  علی  آنان از َتن  سهو  ،محمد  آنان از  َتن سه. بود



. 180ص   4یحضره الفقیه، شیخ صدوق: ج من ل  . 1
.نامندمی  الدین« »اکمال  را   سید بروجردی آن  جمله  ای دیگر از عده  و   الدین«،»کمال  را  صدوق  شیخ  ای کتابعده.  2
. 570ص  14جامع احادیث شیعه، سید بروجردی: ج . 3
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  با  که را   چیزی غیبت کتاب   در طوسیشود که بدانیم می  کیدأ تبر این نکته وقتی بیشتر  
  که  روایاتی  بگوییم   قوت با   توانیممیی که ما طور به  ؛ کندمی روایت  دارد  موافقت کافی  روایت

ثبت   با شده   د ندار   مخالفت  کافی  درشده  روایت  تقدیم    طوسی  شیخ   روایت.  انددستکاری 
 : شودحضور می

  از   سلولی،  ةنعم   بن  محمد  از  مالک،  بن  محمد  بن   جعفر  از  پدرش،  از  او،  از  -103»
  یزید،  بن جابر از ،سفاتج واب از خالد، بن عبدالله از قاسم، بن عبدالله از حفص، بن وهیب

  فاطمه  خدمت:  روایت شده است، گفت  انصاری  عبدالله  بن  جابر   از  ،ابوجعفر  از
  ، شمردم.  بود  فرزندانش  از  اسم اوصیا[  آن  در  که  بود  لوحی]در حالی که در برابرش    رسیدم
 1« .بود  علی  آنان  از  َتن  سه  و  محمد  آنان  از   َتن  سه.  بود  قائم شانآخرین  که  بوداسم    دوازده

  از   َتن  چهار»عبارت   حال  عین   در  و  آمده  «فرزندانش  از »  عبارتها  در آن  که   روایاتی  -4
آن  «است  علی  آنان در  آمده  نیز  نظر    استها  »از    رسند؛ می  متناقض به  عبارت  زیرا 

  روشنی  دلیل تناقض، این و کند؛ این تعداد خارج می را از طالبابی  بن علیفرزندانش« 
  عبارت  از  وحذف کرده    را   «فرزندانش  از»  عبارت  کهای  بیگانه   هایدست   دخالتاست برای  

 . نسنجیده را برمال کند دخالت این و باقی بماند  دلیلی به  تا اند شده  غافل  دیگری

  دلیل   ،است  آمده  آن  در   «فرزندانش  از»  عبارت   اینکه  بر  عالوه  ،ارشاد   روایت  دربارۀ  اما  -5
  مختصر  در   را   آن  حلی   عالمه.  استشده    دستکاری دهد  هم وجود دارد که نشان می  دیگری 

  کرده   نقل  «بود  علی  آنان  از  َتن  سه  و»  لفظ  با  است  نامیده  «الرشاد  من  مستجاد»  که  خود
 : صورت زیر به  ؛است

:  گفت  ،انصاری  عبدالله  بن   جابر  از   ، علی  بن   محمد   ابوجعفر،   از  جارود،واب  از»
  اسم اوصیا   که  بود  لوحی در حالی که در برابرش    رسیدم   خدا  رسول  دختر  فاطمه   خدمت

 فاطمه   فرزندان  از  قائم  شانآخرین.  بوداسم    یازده  ،شمردم.  بود  آن  در  فرزندانش  از  امامان  و



. 139غیبت، شیخ طوسی: ص . 1
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 1« .بود  علی آنان از َتن  سه و محمد آنان از  َتن سه. بود

  « الرشاد  من   مستجاد»  کتاب  که  است  کرده  تصریح   «ه ذریع»  کتاب  در  تهرانی  بزرگ  آقا 
   2.است مفید  شیخ  ارشاداز  ایخالصه

 :گویدمی  عقیلی 

  از   یهودی  های پرسشماجرای    در  خدری  ابوسعید  از  را  آن  کلینی 3: پنجم  روایت»
  هدایتگر  امام دوازده امت، این»: فرموده است ایشانو  کرده  روایت امیرالمؤمنین

  کتاب   در  نعمانی  را  خبر  این  مضمون  و  «.هستند  من  از  آنانپیامبرش دارند، و    فرزندان  از
ه فرمود  امیرالمؤمنین  کهکرده است؛ آنجا    روایت  الدین اکمال  در  صدوق  و  خود،   تغیب

  فرزندان   از »  بدون  البته  «.هستند  من   از   آناندارند و    هدایت  امام   دوازده  امت،  این »:  است
 « . است نویساننسخهاضافات  از  نیز عبارت این «پیامبرش 

 :او  به پاسخ

  که   است  ایشبهه و    ،ما ه داد  پاسخ   «اماما    عشر   بعدالثنی  ما»  کتاب   در بنده    را   شبهه  این
داده  اند.کرده مطرح    بدری سید    و   صافی   شیخ  حضور    مذکور   کتاب  در شده  پاسِخ  تقدیم 

 :شودمی

  روایت   الدینکمال   و  عیون   و  خصال   در   صدوق   شیخ   آنچهوسیلۀ  به   صافی   شیخ   بنابراین
  شیخ   روایت  در  که  رسیده  نتیجه  این  به  و  ،کرده  مخالفتکافی    در  کلینی  شیخ  روایت  با  کرده،
 .است  افتاده  اتفاق  تصحیف   کلینی



. 237حلی: ص  المستجاد من الرشاد )المجموعة(، عالمه. 1
. 2ص  21ذریعه: ج . 2
.  ایم داده  را   ما پاسخشو    کرده بود  استدلل  آن  به  قبال    کرده است  استدلل  آن   به  را که  چهارمی  روایت:  نکته.  3

 . پرهیز کند ِپیستـکپی  روش باید از عقیلی
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کند  برعکس  را   ادعایشتوانست  می  صافی  شیخ:  کنممی   عرض  بنده   که این  ؛ارائه 
وقوع    کافی،   روایت   با   صدوق  های کتاب   روایات  اختالف از    های کتاب   در   تصحیف ناشی 

  ش مضمونسند  با  تغیبکتاب    در   طوسی   شیخخصوص که  به   ؛استبوده    صدوق  شیخ
  با »:  به این صورت  ، کندمی  روایت   کلینی   شیخ   از است    کرده  روایت  کافی   در   کلینیرا    آنچه

  محمد   و،  اللهابوعبد   از   زیاد،  بن  ةمسعد  از   ،حسین  محمد  از  یحیی،  بن  محمد  از  سند،  این
شده  نقل    خدری   ابوسعید  از  عبدی،   ابوهارون  از   مدنی،   یحییابی   بن   ابراهیم  از  حسین،   بن

یک    بودم. حاضر من آنجا  شد شجانشین عمر   و رسید  هالکت به   ابوبکر وقتی: ، گفتاست
پیش آمد    است  زمانش   مردم  داناترین  پنداشتند می   مدینه   یانیهود  که  یثرب  بزرگان  از   یهودی

  تو   از را    آنچه   اگر.  ما هآمد  تو   نزد به قصد اسالم    من   ، عمر  ای :  گفت  او  به .  رسید  عمر   به   تا 
کسی هستی که جامع و    ، سنت  و  کتاب  این  اصحاب  داناترین  تو  بدهی   خبربه من    پرسیدم

  ، نیستمچنین شخصی    من:  گفت(  او  به)   عمر:  گویدمی.  پرسممیهرآنچه است که از او  
  آنچه   ۀهم  و  سنت  و  کتاب  به  ما  امت  داناترین  که  کنممی راهنماییکسی    سویبه   را   تو  ولی

:  گفت  او  به   یهودی .  ـکرد  اشاره   علی  به   واین شخص است ـ   او.  پرسیمی  آن  از است که  
با  تو  است  چنین این   اگر  ،عمر   ای   داناترین  فرد   این  که  حالی  در   ،کار   چه   مردم  بیعت  را 

  همان   تو آیا  :  کرد  عرض  و  رفت   علی  نزد   یهودی   سپس.  کرد  دور  را   او  عمر   !شماست؟
:  کرد  عرض .  داد  خبر   ایشان  به و    «گفت؟  چه   عمر »:  فرمود  ؟گفته است  عمر   که   هستی  طور
خواهم بدانم  پرسم که میچیزهایی را از شما می  گویدمی عمر   که  هستی   طور   همان تو    اگر

شوم شما  و به این ترتیب متوجه می   ؟ ها اطالع داشته باشدآیا کسی از شما هست که از آن 
در این صورت به دین اسالم   و ، هستید یانگوراست  داناتریِن  و هاامت  بهتریِن   ادعایتان، در

به تو    عمر  که  هستم   یطور   همان   نم  ه،بل »:  فرمود  علی   امیرالمؤمنین.  خواهم گروید
است یهودی    «.دهممی   پاسخ  تو   به   تعالی  شاءاللهان  که   بپرسخواهی  می   آنچه   از .  گفته 

  از   نگفتی   چرا   ، یهودی   ای »:  فرمود  او  به  علی.  بده  خبر   من   به  یک   و   سه   و   سه   از :  گفت
  بدهی   خبر  من  به   مسئله  سه  ۀدربار   شمااگر  :  گفت  یهودی   «بده؟  خبر   من  به [  مسئله]  هفت
  به   هلئ مس هفت این از  اگر و کنم؛ توقف می گرنه و  پرسممی شما از [ ۀ دیگرمسئل] سه ۀ دربار 
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.  هستی  مردم  به  نسبت  افراد  سزاوارتریِن   و  برترین  و  زمین  مردم  داناتریِن   شما  بدهی  پاسخ  من
  روی   بر   که  سنگی  اولیناز  :  کرد  عرضخواهی بپرس.«  از آنچه می  ،یهودی   ای»:  فرمود
  که  ایچشمه  اولین  و ،شد کاشته زمین روی که درختی  اولین و ، بده  خبربه من  افتاد  زمین
:  کرد عرضایشان  به یهودی سپس . داد خبر  او به امیرالمؤمنین. شد جاری زمین روی

  خبر   من  به   محمد ان  پیامبرت  ۀ دربار   و   دارد؟   هدایت   امام   چند  که   بده   خبر   من   به   امت   این   از
  او  با   بهشت   در   که  بده   خبر   افرادی   ۀدربار   من   به   و   کجاست؟  بهشت  در   او  منزل   که  بده 

پیامبرش    فرزندان  از  هدایت  امام  دوازده  امت  این»:  فرمود  او  به  امیرالمؤمنین.  هستند
  ترین شرافت   با  و  برترین در    بهشت،  در  مامنزل پیامبر    اما  و  ؛ هستند  من  ازهمه    کهدارد  
  هستند [  بهشت]  آندر    ایشان   منزل  درهمراهش  به   کهکسانی    اما  و  است؛  عدن  بهشت  آن،

و   است  هایشانذریه   و  ـمادرشان  مادرـ   شانجدهمادرشان و    و  فرزندان  ازنفر    دوازدهاین عده  
 1« .آن جایگاه شریک نیست در آنان باکس دیگری  هیچ 

  داوری پیش جز  به آیا    ؟است  کرده  بناچه اصل و اساسی    بر  را   خود  ادعای صافی  بنابراین 
 نشود؟  برعکس  ادعااین  چرا  و گیری؟مغالطه و

  کننده دللت  روایات  با موهوم    تعارضتفکر وجود    اساس  بر  صافیبنای    که  نیستتردیدی  
)امام]  دوازده  بر پیش  و  بنا شده است؛(  ایشانبر    خداوند  درود[    موضوع  این  ۀدربار تر  ما 

 . خواهد آمد بیشتر در ادامه   تعالی اللهشاء ان وم، ی صحبت کرد

این    باشددللت داشته    نویساننسخه   سوی  از  دستکاری  هب  اختالف،وجود    اگربله،   
  ؛د ندار   مخالفتاست    کرده  روایت  کلینی   آنچه   با   که خواهد بود    روایاتیتردید متوجه  وشک
. گیردمی سرچشمه    تصحیح   یا  تعدیلتفکر    ازمعمول    طوربه  روایاتیک    عبارات  در  تغییرزیرا  

به عنوان درست و    هاذهن  در  کهخواهد بود    چیزیهمان    میزان  و  مالک  حالتی  چنین  در  و
  ؛ است امام دوازده به اعتقاد  ،شدهنهادینه  در اینجا این باورِ  و  صحیح نهادینه شده است،
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خواهند دید    روایاتی  در  را خود  فعالیت  ها جولنگاه  کنها و پاک قلم است که  در این صورت  و  
 .دارد  مغایرتاست  شده مستقر ذهن  در  آنچه  با  که

  صافی   و  عسکری شود، ولی  ارائه می  روشن   دلیِل های ما در پرتو  که گفته   اللهسبحان  
استقرار    ذهنشان  در  آنچهبرای    کهـ   کافی  روایات  به  خشمگینانه  را   خود  هایدیده   بدری  و

  .اندـ دوخته کنندمی یافته است مزاحمت ایجاد 

  بیان  نعمانی   نقل   ۀدربار   بدریسید    که   شود می  گفته   مطلبی   ۀدربار   شبیه همین سخن
صورت  بهـ   متفاوت  سندی  با  دیگر  روایتی  شده،  نقل  او  از  آنچه با این تفاوت که    ؛است  کرده

:  و گفت  داد  خبر  ما  به  کوفی  عقده   بن  سعید  بن  محمد  بن  احمد  ابوالعباس»:  استـ  زیر 
:  گفت  وخبر داد    ما  به   خود  کتاب  از  اشعری  رمانه   بن  قیس  بن   ابراهیم  بن   مفضل  بن  محمد

  یحیی ابی  بن  ابراهیم ازبه ما گفت:    خزاز سلیمان  بن خاقان: گفت ما به  مهزوم  بن  ابراهیم
  عامر   طفیلواب  ازو    خدا   رسولخواندۀ  فرزند   سلمهواب  بن  عمر   از  عبدی،  هارونواب  از   مدنی،

   1« .واثله بن

 . معارضه کند کافی سند  باتواند  نمی   پس ؛ رسدنمی  معصوم به سند این  است روشن

روایت    به مشخص    طوربه   و   روایت   این  به   که نیر هست    دیگری   ۀ شبه از  این قسمت 
این عده  هستند [ بهشت]  در آن ایشان منزل  همراهش در به   کسانی که  اما  و»: ارتباط دارد

کس و هیچ   است  هایشانذریه   و  ـمادرشان   مادرـ   شانمادرشان و جده  و  فرزندان  نفر از  دوازده
  تعداد از این    علی  اگرگویند:  ای میعده   «.آن جایگاه شریک نیست  آنان در   دیگری با 

  ش منزل  در   خدا   رسول  باخارج باشد در این صورت    است  روایت  منظور   کهنفری    دوازده
 . نخواهد بود  بهشت  در

استنبود  خودش   ۀدربار   سخن  درصدد   علی:  آن  پاسخ    اینجا   در  ایشاناینکه  .  ه 
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  این   به اشاره نکرده است    بهشت  در   خدا   رسول نسبت به    ش خودصراحت به جایگاه  به 
و  »:  ایشان  سخنچه بسا منظور از    و  ؛ نیستهمراه رسول خدا    آنجا   در   ایشان   که  نیست   معنا
باهیچ  دیگری  در  کس  نیست  آنان  شریک  جایگاه    بهشت،   که   باشدنکته    این   بیان  « آن 

ندار   یک  در  مردم  ۀ هم  در نتیجهو    درجاتی دارد،  وها  منزل  این    اگر  د.ن جایگاه قرار  ظاهر 
کس هیچ   نه   و   هستند  منزلت  یک   در  خدا   رسول   ونفر    دوازدههمین  فقط    که روایت بگوید  

  این   به و    ؛ هستند  آن  برخالفروایات دیگری    چراکه  ؛را کنار گذاشت  ظاهراین    باید دیگری،  
  منزلت  و ، دارد بسیار   هایمنزل  بهشت،  است این  منظور گفتیم   کهخواهد شد نتیجه منجر 

  ؛ ندارند  مشارکت در آن    آنان  با   دیگر   مردم  که   ست به قدری رفیع ا   ایشان  بیت اهل   و   رسول
  روایت   دو  در  مثال  عنوانبه   .دارند  مشارکت  ایشان  با   جایگاه  آن  در  خواص  از   برخی  هرچند

 :  استزیر آمده 

  دوست   را   ما   قلبش   با   کهکسی  »:  است  کرده   روایت  بیت اهل   از  خصال   در   صدوق   ـ
همراه  او در بهشت به   کند  پیکار   در برابر دشمنان ما   دستش  با  و  کند   یاری   را   ما   زبانش  با  و  دارد

  همراهبه   و   دهد   یاری   را   ما  زبانش   با  و   ِبدارد  دوست   را   ما   قلبش  باکس  هر   ودرجۀ ماست؛  ما هم 
  دوست   را   ما  قلبش   با کس  هر   و  ؛ است  تر پایین   این   از   درجه  دو   نکند   پیکار   ما   دشمنان   با   ما

   1«.است بهشت   در ما با  ندهد   یاری را  ما  دستش و زبان  با  و ِبدارد

  ابوزرعه   به ما گفت:  جوهری  عبدالله  بن  محمد  بن  احمد:  است  کرده  روایت  قمی  خزاز  ـ
  از  سلمان، بن مالک  از  به ما گفت:   مسعود بن   محمد به ما گفت:  میمونی  جعفر  بن   عبدالله

  بن   زید  از  حسان،  بن   قاسم  از  ربیع،  بن  رکین  از  شریک،:  گفتبه ما    مقری  سعید   بن  عمر
آن دو  .  کرد  عیادت  ایشان  از  خدا   رسول .  شدند  بیمار   حسین   و  حسن :  به ما گفت  ثابت 

  دستش   سپس:  آنجا که گفت  تا ...  برد  بال  آسمان   سویبه   را   دستش   سپس .  بوسید  و  گرفت  را 
  روی   را   دستش  و  «.هستیخدا    ولی  فرزندِ و    امام،   تو»:  فرمود  و  داد  قرار حسن  کتف  روی  را 
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  ی امامان.  هستی  خودت  پشت   از   گانهه نُ   امامان  پدر و    امام  تو»:  فرمود  و  داد  قرار   حسین   پشت
  شما  فرزندان  از   امامان  به  وشما    به   که کسی  .  است  قائمشان  ،شان نهمین  که  سرشت نیکو

  دعای   با آن دو  :  گفت  «. ماست  ۀدرجهم   بهشت   در   و   ماست  با   قیامت   روز   در   بزند   چنگ 
 1خود بهبود یافتند.  بیماری   از خدا  رسول

 :گویدمی  عقیلی 

  متواتر   روایات  در  که  کندمی  استفاده  را  اصطالحاتی  حسن،  بن  احمد  اینکه  به  توجه  با»
 :  اش گفته  اینمثل  هستند؛ حجت امام مخصوص و آمده

علیه تمام مظاهر    ،برکات  و  خدا   نامبه    را  صیااو   و  انبیا  انقالب  آغاز  روز،  این  از  و»
  را   آن  تا و قرار نخواهم گرفت    آرامهرگز    و  ؛کندمیاعالم    زمین   این  در  فساد   و  ستمظلم و  

  ستمظلم و  از شیطانتوسط پیروان  که طور همان ،کنم پر داد و عدل از خداوند نیروی با
 « .است شده پر

آِن    فقط  داد  و  عدل  از  زمین  شدن  پر   قطعی   متواترِ   این  و  ؛است  مهدی  اماماز 
  از  قیس، بن سلیم روایت کندمی دللتنکته  این به که یصحیح  احادیث جمله از .است

  مهدی   به   را  شما  آیا  ،مردم  ای»:  فرمود  خدا  رسول:  گفته است  که  است  فارسی  سلمان
  من   امت  در  متعال  خداوند  بدانید»:  فرمود.  ه، بفرماییدبل:  کردند  عرض  «دهم؟ن   بشارت
  ، کندمی  داد  و  عدل  از  پر  را  زمین  که  فرمایدمی  مبعوث  دادگر  یامام   و  عادل  یسلطان
و بنده    «.است  حسین  فرزندان  از  نهمیناو    و  ؛است  شده   پر   ستمظلم و    از  که  طور  همان
 «.گرفتمبر  حدیثاین   ازرا  ماننیاز  محل

 : او به  پاسخ 

می   را   پدرانش ت  لما ک  الحسناحمد   سید  اینکه کار  عمق    گیردبه    با   او  ارتباط به 
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  پدرش فرمان    به  ه بل  کند،می و داد    عدل  از   پر  را   زمین   اینکه  اما  کند؛دللت می   ایشان
ا   او  در نتیجهو    کند؛ چنین می   که   استکسی    پدرش   و   ،کندمی   پر  را   زمین  که  ستکسی 

  زمین   که   هستند (  باد  آنان  و او    بر   خداوند   درود)خدا    رسول  و   اماماناین    و   ، کندمی   پر   را   زمین 
دللت    که اند  وارد شده   بسیاری   روایات .  است  آنان  از   «خیر»  منبع .  کنندمی از عدل و داد    پر   را 

  جمله از  ؛ کندمی و داد  عدل  از  پر   را  زمین  که  است کسی  الحسناحمد  کنند به اینکهمی
 :  است کرده روایت خود کتاب در قیس بن  سلیم  آنچه

  مهدی  ، سلمان ای»:  فرمود  و زد  حسین ه ب دستش با  سپس :...طولنی ی خبر  در 
  از   ، است  شده   پر   ستم ظلم و    از   که   طور   همان   کندمی   داد  و   عدل   از   پر   را   زمین   که   امتم

  پس   که   پدرشو    ،است  وصی  فرزندِ   وصی  ، عالم  فرزندِ   عالم  ،امام  فرزندِ   امام  ؛اوست  فرزندان
  برتر   مهدی،پیامبر خدا،    ای :  کردم  عرض:  گویدمی  «.است  عالم  وصِی   اماِم   آیدمی  او  از

زیرا    ؛ شان دارداندازۀ همه پاداشی به   اولی.  است  برتر   او  از  پدرش »:  فرمود   پدرش؟   یا   است
 1« .کندمی هدایتوی  ۀواسط به  را  آنان خداوند

  احمد  براین خصوصیت  و    ،آیدمی  او  از   پس  مهدی  پدر  شریف،  حدیث  این طبق  
 . کند سازیپاک  را  زمین و باشد   او امر قائم  تا  فرستدمی  را  او پدرشزیرا  شود؛ می منطبق 

است  سلیم  که  استطولنی    روایتی   آن،  مانند ه  و  کرده    به   خدا   رسول....  روایت 
فضایلی دارد    ودندان شکافندۀ ُبرنده  هشت طالبابی  بن  علیراستی ه ب» :فرمود فاطمه

  هرکس  ازقبل    خدا   رسول  و  خدا   به   آوردنایمان از آن برخوردار نیست:    مردم  از  احدی  که
  سنت   و   قرآن  به   او  دانش  .است  نگرفته   پیشی  او  بر کار    این  در   من   امت  از  کسیهیچ   و  دیگر، 

  مرا   خداوند   زیرا   تو؛   همسر  جز   بداند  را   دانشم   همۀ   که   نیست  من   امت   از  کسیهیچ   و  ، من
  فرشتگان  به  را  دانش آن خداوند  و  ،داندنمی  را  آن کسیهیچ او و من  جز  که  آموخته دانشی

  و  ، بیاموزم   علی   به   را   آن  تا   داد   به من فرمان   و   آموخت به من    فقط  و  ، نیاموخته   رسولنش   و
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به    بداند   مرا   فقه   و   فهم   و   دانش  همۀ  که   نیست   من  امت  از   کسی  پس   ؛ کردمنیز چنین    من
  من،  یهانوه که  حسین  و حسن پسرش دو و ،هستی همسرشکه  ـدخترم  ایـ  تو و ؛او جز

  او)جّل ثنائه( به    خداونداو؛ و اینکه    منکر   از   ی نه  و  معروف  به   امر .  هستند  امتم دوسبط    و
 «.آموخت الخطابفصل  و حکمت

 : بیتهای خاِص اهل ویژگی

  را   هاآنو    ه فرمود  عطا  مارا به    خصلت  هفت   خداوند  که  هستیم  خاندانی   ما   ،دخترم  ای»
مرسلین   و پیامبران آقا و بهتریِن  سید و من: است  نداده آخرین و اولین از  احدی جز ما به به 

  ما   شهید  و   ،است  وزیران  بهتریِن   من   از  پس  وزیرم  و  ،ستاوصیا   بهتریِن   من  یوص  و   ،هستم
آقای    ، خدا   رسول  ای»  : گفت  فاطمه   «.است  شهیدان  بهتریِن   حمزه   عمویم   یعنی  او  آیا 

  و  اولین  از  شهیدان سرور او   بلکه   نه، » : فرمود  « شدند؟ کشته  تو   رکاب  در  که است  شهیدانی 
  دو صاحب    ونمود    هجرت  دو  که   طالبیاببن    جعفر  و   اوصیاست؛  و   پیامبران  جزبه   آخرین، 

  پسرت   دو   و  ؛ کندمی  پرواز  بهشت  در   فرشتگان همراه  بال به   دو  آن  با   خونین است که  بال 
 ه ب   جانم   کهآن  به سوگند    هستند.  بهشت   جواناندو سرور    و  امتم دو سبط    حسین   و  حسن
  همان   کندمی   دادعدل و    از   پر  را   زمین  او  وسیلۀبه   خداوند  کهـ   امت  این  مهدی   اوست  دست
  اینان از ، خدا  رسول ای» : گفت فاطمه «ماست. ـ ازاست شده پر  ستم و  ظلم از که گونه

  و   ،است  امتم   برتریِن   علی  برادرم »  :فرمود   خدا   رسول  «؟است   برتر  کدامشان  بردی  نام   که
 و   حسین  و  حسن  امنوه دو    و  پسرم  دوتو و پس از    از  پس  و  علی  از  پس  دو  این  ،جعفر  و  حمزه

  برتریِن   ـکرد   اشاره  حسین  به  دستش  با   خدا   رسولو  ـ   فرزندم  این  فرزندان  از اوصیایم    از  پس
ولی برتر از  ا و کسی که قبل از اوست از او برتر است،    است،  اینان  از  مهدی   وهستند،    امتم

  برای   خداوند   که  هستیم   خاندانی  مابعدی است؛ زیر او امام است، و آخری وصی اولی است.  
  « .برگزید دنیا  بر  را  آخرت ما
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 پس از خودش.  دستی امت علیه علیخبر دادن پیامبر از هم 

  ، سلمان  ای»  :فرمود  و  نگریست  پسرش  دو  و  همسرش  و  فاطمه  به  خدا   رسول  سپس
  اینان   با   که  کسآن   با  و  جنگم   در   بجنگد   اینان  با   که  کسآن   با   من   که  گیرممی  گواه  را   خدا 

  به   خدا   رسول   سپس  «.هستند  من  با   بهشت   در   نو آنا  ؛صلحم  در   باشد  سالمت   و  صلح   در
ها آن   ؛ دید  خواهی  تندی   برخورد   قریش   از   من   از  پس   تو  ،علی  ای »  : فرمود  و  کرد   رو  علی

  یافتی  یارانی  آنانبرابر    در  اگر  پس  دارند؛شوند و به تو ظلم و ستم روا می دست میعلیه تو هم 
پس صبر    نیافتی،   یارانی  اگر و    وسیلۀ موافقانت جنگ کن،به   مخالفانت   با   و  ، کن  جهاد   آنان  با

همچون    من  به  نسبت   تو   که راستی  به   . یندازن  مهلکه  در   را   خود   و   دار  نگه   دست   و   کن   پیشه
  موسی   برادرش   به  که  همو  ؛نیکوست   الگویی  تو  برای  هارونو    موسی،   به  نسبت  هارونی

  1«" .بکشند  مرا  بود  و نزدیک ، کردند ناتوان مرا  قوم  اینراستی "به :گفت

  ؛ است   برتر  (مهدی)یعنی    او  از  مهدی  پدر فرماید  می  بیان  رسول  روایت  این   در 
  برتر   عسکری  پدرش  از  حسن  بن   محمد   مهدی،   امام  دانیم می ما    دیگر   روایات  از  ولی

  در   مهدی  از  منظور  در نتیجه  ؛است  برتر  حسین  فرزندان  از  امامان  ۀهم   ازو حتی    است
  جمله   از   که  آمده   آن  در   و   ،شده   ذکر   خدا   رسول   وصیت  در  که  است   احمد   روایت، این  
  بن   محمد  مهدی  امامبودن  در رابطه با برتر که    احادیثی  ازیکی  .  است  «مهدیهایش »اسم

 :  شودتقدیم حضور می است  حسن

،  پدرانش  از   ابوعبدالله،  از   ابوبصیر،  از  : نعمانی  ابراهیم   بن   محمد  ، غیبت  کتاب  
  ؛ کرد انتخاب  را  مکه زمین،  از  ؛ کرد انتخاب  را  چیزی  هرچیزی،  از  عزوجل  خداوند»: فرمود

  ؛ کرد انتخاب  آنجاست  در کعبه  که  را  موضعی مسجد،  از و  ؛ کرد انتخاب  را  مسجد  مکه،  از و
  ها، ماه  از  و  ، جمعه  روزِ   روزها،  از  و  ،بز  احشام،  از  و  ؛کرد  انتخاب  را   شانمؤنث  ارپایان، هچ  از  و

  من   ، هاشمبنی   از  و  خاب کرد؛ترا ان   هاشمبنی   مردم،  از   و  ،قدر   شب  ها،شب   از  و   ،رمضان  ماه
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  امام  دوازدهباقی    نیز  و  ،کرد   انتخاب  را   حسین  و  حسن  علی،  و  من  از  و  ؛کرد   انتخاب  را   علی  و
  آنان   قائِم   و   است   آنان  برتریِن   و   آنان  ظاهر و    آنان   باطن   آنان،  نهمیِن که    ، را   حسین   فرزندان  از

  1«.است

 :گویدمی  عقیلی 

 که این  ؟است  آمدهکسی  دربارۀ چه  متواتر  روایاتاین  :  پرسیممی  حسن  بن  احمد  از  ما»
  به   این  آیا  ؛است  شده  پر   ستمظلم و    از  که  طور   همان  ، کندمی  داد  و  عدل  از  پر  را   زمین 
  چیز   آستین  زیر  یا   ؟دیگران  به  برسد  چه  ؟!ندارد  اختصاص  معصومین   از  حجت  امام

 « است؟پنهان  دیگری

 : او به  پاسخ 

  ولی   ؛وجود دارد  حق  و  خیر  تردیدهاها و  تمام این شک   پشت قسم که    پدرتبه  و    ه؛بل 
  منسوب   است  مأمور  پدرش  سوی  از  که  ی فرزند   به کاری  وقتی .  هستیدجماعتی نادان    شما
  زینت برایتان    شما  شیاطیِن برخالف آنچه  پس    ؛ است  صحیح  نیز  پدر  به این کار    نسبت  ،شود
  از .  هستید  دوربه   محمدآل   از  شما  چقدر  !اللهسبحان .  ندارد  وجود  تعارضیهیچ    دهندمی

  مردی  بساچه  »:  فرمودمی  که  شنیدم   ابوعبدالله  از:  است، گفت روایت شده    ابوخدیجه
  انجام  را   کار  آناو    که  حالی  در  ،شود   داده  نسبت   او  به  وروا بدارد    یستم  یاقیام کند    عدالتیبه  

  همان   او،   پس .  اوست  از  پس   که   بوده  فرزند   فرزندِ   یا  فرزند   ،دهندهشخص انجام   و   ؛ است  نداده
 2«.است
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 دوداو ۀستار 

 :گویدمی  عقیلی

  ۀ ستار   است  کرده  هشار اکسی است که    رهبرشانگویند  می  حسن  بن   احمدپیروان  »
اینکه   و  محمد  ، پیامبراسم    ازاست    عبارت   (گذارند می  پا   زیر آن را    مسلمانان   که )  دوداو 

  در   راگفته    این ما    و  (؛اوست   سپر  ،ستارهاین    )یعنیخواهد کرد    ُمهرآن را    مهدی  امام
می  اینترنت  در  آنان  سایت نخستین    در  15  ۀشمار   ۀبیانی   المهدی   ماجد.  کنیممشاهده 

  علیه   آمریکایی  جنگ   آغاز:  المهدی  المام   علی  ۀ اآلمریکی  بدءالحرب» کتاب صاحب
  کشف او    که  است  این   بدتر  و  ترتلخ»:  است  داده  پاسخ  او  بهبه این صورت    «مهدی  امام
  « .به خودش نسبت داده است   ماهکرد  بیان  کتابم  دررا که من   ودو دا  پیامبر خدا  ۀستار 

دانیم  می...  «هجر» فرهنگی ۀشبک  صفحات   در   المهدی  ماجد   نویسنده  ۀمقال از  اقتباسی 
  الخلیج  حرب»  خود  کتاب  المهدی  ماجد  اینکه  تابود    نکرده   بیان  را  سخنی  چنین  کسهیچ

 « .نوشت  را «خلیج  دوم و اول جنگ:  ةالثانی و الول

 : او به  پاسخ 

  اینکه   تا   رسید بست  بن   به  برایت   هاراه تمام  .  است  ضعیف   تو   استدلل   چقدر   ، عقیلی  ای
  ؟چقدر ارزش دارد  آنان   ادعای   ، فالنی  ای   ! آوردی  روی   اندیگر   ادعاهای   و  سخنان   آوردن   به 
  و  ؟تر بوده استکسی پیش چه   کردی  مشخص  آیا  و  کردی  تحقیق  مسئله   این   ۀدربار   آیا  و

  انجام   را   کارها  این   ازکدام  هیچ تو    است؟  کرده  بیان  کسیچه   را   مقدس  ۀستار واقعیت این  
  سویش به   وکند  ات را بازگو میهای درونی چیزی را یافتی که پنداشتی عقده   فقط و    ندادی 
 ! دویدی

 


