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ijk  

  
  پيشگفتار

  !خوانندة گرامي
شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد كه گاهي فالن موضوع طوري گنگ 

يـا يـك خبـر از راه دور تـا     ، و مبهم مي نمايد كه تشخيص آن مقدور نيست
ي براي شما گيچ كننده و خسـته كننـده   ا هزماني كه مستند ثابت نشود به انداز

كشـمكش  ، شما را كالفه مي كند بويژه اگر موضوع خيلي مهم باشد است كه
مذاهب و مكاتب اعتقادي و فكري قرنهاست ادامه دارد و در ايـن اواخـر بـا    
پيشرفت علم و تكنولوژي و رشد چشمگير اقتصاد و اسباب و امكانات نشـر  
و پخش و دعوت پر و پا قرص بسياري از اين مذاهب و مكاتب اعتقـادي و  

راه تبليغات و پروپاگنده را در سطح خيلي قـوي و گسـترده اي پـيش    فكري 
گرفته اند بگونه اي كه شايد براي خيلي هـا حتـي كسـاني كـه اهـل فكـر و       

تـرين و   يكـي از قـوي  ، مطالعه هستند صدها شبهه و اشكال ايجاد كـرده انـد  
قدرت مندترين اين مذاهب اعتقادي مذهب شيعه اثناعشري است كه گر چـه  

مسلمانان جهان را بيشتر تشكيل نمي دهند اما بدليل داشـتن  %) 5(صد پنج در
امكانات سياسي و اقتصادي گسترده چنان طوفـاني از تبليغـات و شـايعات و    

بخشـي از ايـن تبليغـات    ، شبهات بپا كرده اند كه خودشان هم در شگفت اند
منظـور از استبصـار يعنـي    [» استبصـار «متعلق به موضع به اصطالح خودشان 

 ]راهياب شدن و هدايت يافتن از مذهب اهل سنت به مذهب شيعه اثناعشري
مبلغان مـذهب اثناعشـري بـه گـزاف مـدعي هسـتند كـه تعـدادي از         . است

شخصيتهاي عمده اهل سنت از عقيده خودشان برگشته و مـذهب اثناعشـري   
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گـاهي مصـري و گـاهي    ، را پذيرفته اند اما دريغ از يك سند و مدرك قـاطع 
نـه  ، اهي آسيايي و گاهي اروپايي و آفريقايي مستبصـر مـي شـوند   اردني و گ

زيـر  ! جالب اينكه ايـن فتوحـات مبـين   ، افراد عادي بلكه علماء و دانشمندان
  !.عباي وحدت و تقريب انجام مي گيرد

اگر وحدت و تقريب ، !تناقض زياد است اين هم يكي! در اين اسالم ناب
اهل سنت است پس » استبصار«مه اگر هدف و برنا! است اين ادعاها چيست؟

اگر ايـن ادعاهـا درسـت مـي بـود      ! شعار وحدت و تقريب چه معنايي دارد؟
حداقل اين تناقض هم كمي وزن مي داشت اما كجاست استبصـار و هـدايت   

چند نفر گمنام و بي هويت به خـود اجـازه   ! علماء و شخصيتهاي اهل سنت؟
ها هدايت شده اند يا عده اي عوام داده و برايشان سوژه ساخته اند كه گويا اين

از فالن كشور آفريقايي يا آسيايي به خاطر سد رمق و فرار از شرايط سـخت  
اما كجاسـت  ! زندگي فقيرانه تن به شيعه شدن و حتي نصراني شدن مي دهند

  !علماء و شخصيتهاي اهل سنت؟» استبصار«
و  اما در عوض شخصيتهاي بزرگ و حقيقي كه با علـم و دانـش و عقـل   

منطق از خرافات روي گردانيده و راه حق را انتخاب كرده انـد آقايـان سـعي    
مي كنند كه آنها را در تاريكي مطلق نگه دارنـد و هـيچ گونـه اثـري از آنـان      

  .بدست مردم نرسد
اما اين واقعيت است كه اين شخصيتهاي بزرگواري كه از تشيع به مذهب 

كه مانند ساير اهل سـنت همـواره   اهل سنت روي آورده اند نه تنها عالمند بل
غير از آيـت اهللا سـيد ابوالفضـل برقعـي     ، داعي وحدت حقيقي بوده و هستند

قمي مؤلف اين كتاب كه ايشان را با قلـم خودشـان خواهيـد شـناخت چنـد      
  :شخصيت را به طور نمونه معرفي مي كنيم

  آيت اهللا سيد علي اصغر بنابي تبريزي - 1
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 ئيني زنجانيعالمه سيد اسماعيل آل اسحاق خو - 2
 استاد حيدر علي قلمداران قمي - 3
 آيت اهللا شريعت سنگلجي تهراني - 4
 دكتر يوسف شعار تبريزي - 5
 مهندس محمد حسين برازنده مشهدي  - 6
 حجت اإلسالم دكتر مرتضي رادمهر تهراني  - 7
 علي رضا محمدي تهراني - 8
 استاد علي محمد قضيبي بحريني  - 9

  اقيآيت اهللا العظمي محمد بن محمد مهدي خالصي عر -10
  آيت اهللا اسداهللا خرقاني -11
  استاد صادق دانشگاه تهران، دكتر صادق تقوي -12
  دكتر علي مظفريان شيرازي -13

كه تقريبـا تمـامي شخصـيتها از خـود آثـار علمـي و تحقيقـي بـه جـاي          
اميدواريم پس از مطالعة اين كتاب خوانندگان عزيز خود قضاوت ، ندا هگذاشت

يسـت و چـه كسـاني بايـد راه استبصـار را      كنند كه حق چيست و حق جو ك
  !.بپيمايند

اما از پيروان و داعيان شيعة اثناعشري مخلصانه و مجدانـه خواهشـمنديم   
كه براي تحقق وحدت واقعي بين مسلمانان از لعنت و نفرين صحابة رسـول  

دست بردارند و از تبليغ منفي و منحرف كردن اهـل  ، أجمعين نو ، صاهللا
تا همة امت اسالمي بتوانـد در مقابـل دشـمنان اسـالم     سنت صرف نظر كنند 

  .محكم و استوار بايستد و از مقدسات اسالمي دفاع كند
بعضي مسلمانان ناآگاه و خوش ، اگر قرار باشد به بهانة وحدت و تقريب

نيت اهل سنت را از عقايد و باورهايشان منحـرف كـرده و از مـذهب اصـيل     
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مطمئن باشند كه ، اثناعشري سوق دهنداهل سنت دور كنند و به مذهب شيعة 
مسلمانان باالخره از اين برخورد غير اخالقي سـر در خواهنـد آورد و آنگـاه    

بـه اميـد آنكـه عقـالي ايـن      ، همة تالشها و زحمتهايشان بر باد خواهد رفت
مذهب با مسلمانان رك و راست پـيش بياينـد و در فكـر وحـدت عملـي و      

الن عـاطفي خودشـان را بگيرنـد زيـرا كـه      حقيقي مسلمانان باشند و جلو فعا
مصلحت علياي امت اسالمي مهمتر از مصلحت يك مذهب و طائفه اسـت و  
وحدت و اتحاد هرگز با دشنام و اهانت و لعن و نفرين و تبليغ بـراي شـيعه   

  .گري ممكن نيست
  !خوانندگان گرامي

ي الزم به ذكر است كه شايسته دانستيم مؤلف اين كتاب آيـت اهللا العظمـ  
سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعي قمي را از زبان خود ايشان معرفـي كنـيم لـذا    
مطالبي را به طور پراكنده از كتاب سوانح ايام يا خاطرات كه بـه قلـم توانـاي    

ان شـااهللا كـه بتوانيـد    . خود ايشان نگاشته شده را انتخاب و سر هـم كـرديم  
نم براي آشنايي بيشتر شخصيت اين بزرگوار را بدرستي بشناسيد و تأكيد ميك

با اين چهره ناشناختة ايران زمين تمام كتابهاي ديگر ايشان بويژه سوانح ايـام  
  . مراجعه كنيد) يا خاطرات(

  ناشر
 

 

 

 

  گی نامة مؤلف از زبان خودشزند

حمد و سپاس خدايي را كه به اين ناچيز تميز درك حق و باطل داد و ما 
@†à§a@@@æc@üìÛ@ð†nèäÛ@bä×@bßë@aˆ@bãa†ç@ðˆÛa. را به سوي خود راهنمايي كرد
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a@bãa†çL@@@Þì‰@Ši@…ë†Èßbã@…ë‰…@ë@oãc@bß@‰…c@@oãc@üìÛë@ÙîÜÇ@nÜÛ…@oãc@ïg
†àª@…ìàª@Ðİ–ßó@ص@μg@æbyhi@êìÈjma@åíˆÛa@éÇbjmcë@éibz•cë@éöbÔÛ@âìíN@ @
يد ي از دوستان و همفكران اصرار كردند كه اين حقير فقير سا هعد. و بعد

ي  هابوالفضل ابن الرضا برقعي، شرح احوال و تاريخ زندگي خـود را بـه رشـت   
تحرير در آورم و عقايد خود را نيز ضمن ذكر احوال خود بنگارم تا مفتريـان  

زيرا كسي كه با عقايد خرافي مقدس . نتوانند پس از موتم تهمتي جعل نمايند
ون كسـي را مخـالف   نمايان مبارزه كرده دشمن بسيار دارد، دشمناني كـه چـ  

عقايد خود بدانند، از هر گونه تكفير و تفسيق و تهمت دريغ ندارنـد و بلكـه   
و البته در كتب حديث نيز براي ايـن  !! اين كارها را ثواب و مشروع مي دانند

كار احاديثي جعل و ضبط شده است كه اگر فردي كم اطـالع آن روايـات را   
  !ديده باشد مي پندارد كه آنها صحيح اند

به هر حال اين ذره ي بي مقدار خود را قابل نمي دانم كه تاريخ زندگاني 
داشته باشم، ولي براي اجابت اصرار دوستان الزم دانستم كه درخواستشـان را  
رد نكنم، و بخشي از زندگاني ام را به اختصار برايشان بنگارم، گرچه گوشـه  

ده ام و به لحاظ اهميـت  هايي از آن را در بعضي از تأليفاتم به اشاره ذكر نمو
  .آنها ناگزير در اينجا نيز بعضي از آن مطالب را تكرار مي كنم

  

 ]نسب مؤلف[
بدانكه نويسنده از اهل قم و پدرانم تا سي نسل در قـم بـوده انـد و جـد     
اعاليم كه در قم وارد شده و توقف كرده موسي مبرقع فرزند امام محمد تقي 

مي باشد كه اكنـون قبـر او در قـم     ؛فرزند حضرت علي بن موسي الرضا 
معروف و مشهور است، و سلسه نسبم چون به موسي مبرقع مي رسـد مـا را   
برقعي مي گويند، و چون به حضرت رضا مي رسد رضوي و يـا ابـن الرضـا    
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» ابـن الرضـا  «خوانند و از همين جهـت اسـت كـه شناسـنامه ي خـود را       مي
  .ما هگرفت

كـــه در كتـــب انســـاب و ي نســـب و شـــجره نامـــه ام، چنان هسلســـل
تـراجم  «ذكر شـده و در يكـي از تأليفـاتم موسـوم بـه       )شجره نامه(مشجرات
ابوالفضل بن حسن بن احمـد  : م، چنين استا هنيز در باب الف نوشت» الرجال

بن رضي الدين بن مير يحيي بن مير ميران بن اميـران األول ابـن ميـر صـفي     
د محسـن الرضـوي الـرئيس    الدين بن مير ابوالقاسم بن مير يحيـي بـن السـي   

بمشهدالرضا من أعالم زمانه بن رضي الدين بن فخر الدين علـي بـن رضـي    
الدين حسين پادشاه بن ابي القاسم علي بن أبي علـي محمـد بـن احمـد بـن      

رضي اهللا . محمد األعرج ابن احمد بن موسي المبرقع، ابن االمام محمد الجواد
  .عن آبائي و عني وغفراهللا لي ولهم

سيد حسن، اعتنـايي بـه دنيـا نداشـت و فقيـر و تهـي دسـت و از         والدم
زاهدترين مردم بود و در سنين پيري و در حـال ضـعف و نـاتواني حتـي در     

ولي خوش حالت و شـاد و  . فصل زمستان و در هواي يخ بندان، كار مي كرد
. شب زنده دار و اهل عبادت و بسيار افتاده حال و سخاوتمند و متواضع بـود 

رز و بـي ريـا و از   اد اول يعني والد والدم، سيد احمد مجتهدي بود مبو أما ج
شاگردان ميرزاي شيرازي صاحب فتواي تحريم تنباكو، و مورد توجه وي بود 

نيـز آورده ام وي پـس از ارتقـاء بـه درجـه ي      » تراجم الرجال«و چنانكه در 
و اجتهاد از سامراء به قم مراجعت كرد و مرجـع امـور ديـن و حـل و فسـخ      

قضاوت شرعي محل بود و اثاث البيت او ماننـد سـلمان و زنـدگي او سـاده     
  .مانند ابوذر بود و درهم و ديناري از مردم توقع نداشت
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  ]تحصيالت ابتدايي[

به هر حال چون پدرم فاقد مال دنيا بود، در تعليم و تربيت ما اسـتطاعتي  
ب مي فرسـتاد  نداشت، بلكه به بركت كوشش و جوشش مادرم كه مرا به مكت

و هر طور بود ماهي يك ريال به عنوان شهريه براي معلم مي فرسـتاد، درس  
  .خواندم

زني عابده، زاهده و قانعه بود كه پدرش حاج شيخ » سكينه سلطان«مادرم 
غالمرضا قمي صاحب كتاب رياض الحسـيني اسـت و مرحـوم حـاج شـيخ      

باشـند و كتـاب   غالمحسين واعظ و حاج شيخ علي محرر برادران مادرم مـي  
به هـر حـال مـادرم زنـي بـود      . را شيخ غالمحسين نوشته است »ةالمما ةفائد«

و در سـال  . بسيار مدبره كه فرزندانش را به توفيق إلهي از قحطي نجـات داد 
قحطي يعني در جنگ بين الملل اول كه ارتش روسـيه وارد ايـران شـد، ايـن     

  .بنده پنج ساله بودم
ي  هب مورد توجه معلم نبودم، بلكه به واسطهنگام كودكي و رفتن به مكت

و . خواندن و نوشتن را فـرا گـرفتم   ،گوش دادن به درس اطفال ديگر، كم كم
در مكاتب قديمه چنين نبود كه يك معلم براي تمام شاگردان يك اتاق درس 

نويسنده چون شـهريه  . بگويد بلكه هر كدام از اطفال درس اختصاصي داشتند
خصوصي نداشتم، فقـط در پرتـو درس اطفـال ديگـر     مرتب نمي دادم درس 

توانستم پيش بروم و حتي دفتر و كاغذ مرتبي نداشتم بلكه از كاغذهاي دكان 
بقالي و عطاري كه يك طرف آن سفيد بود استفاده مي كـردم، ولـي در عـين    
حال بايد شكر كنم كه كالسهاي جديد با برنامه هـاي خشـك و پرخـرج بـه     

ا با اين برنامه هاي جديد هر طفلي بايد چندين دفتـر و  زير. وجود نيامده بود
چندين كتاب داشته باشد تا او را به كالس راه بدهند، اما همچو مني كه حتي 
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يك قلم و يك دفتر در سال نمي توانستم تهيه كنم چگونه مي توانستم دانش 
  .بياموزم
  
  ]تحصيالت حوزوي[

بود كـه عـالمي بـه نـام     پس از تكميل درس فارسي و قرآن در همان ايام 
حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي كه از علماي مورد توجه شيعيان بود و در 

به دعوت اهل قم در ايـن شـهر اقامـت كـرد و بـراي       اراك اقامت داشت، بنا
سال داشتم  12نويسنده كه ده سال يا . طالب علوم ديني حوزه اي تشكيل داد

به مدرسـه ي رضـويه كـه در    تصميم گرفتم در دروس طالب شركت كنم، و 
بازار كهنه ي قم واقع است، رفتم تا حجره اي تهيه كنم و در آنجا به تحصيل 

صحاف كه پسر خاله ي مادرم بود  محمد سيدي بنام سيد. علوم ديني بپردازم
در آن مدرسه توليت و تصدي داشت و در امور مدرسه نظارت مي كـرد، امـا   

ند لذا ايوان مانندي كه يـك متـر در   بودم حجره اي به من نداد چككوچون 
ي داالن مدرسه واقع بود و خادم مدرسه جاروب و سطل  هيك متر و در گوش

خود را در آنجا مي گذاشت بـه مـن واگـذار شـد، خـادم لطـف كـرده دري        
شكسته بر آن نصب كرد من هم از خانه ي مادر گليمي آوردم و فرش كـردم  

 چـك و كو ن حجـره ي محقـر  و مشغول تحصيل شدم و شب و روز در هما
بودم كه مرا از سرما و گرما حفظ نمي كرد، زيرا آن در شكاف و خلل بسـيار  

به هر حال مدتي قريب بـه دو سـال در آن حجـره ي محقـر بـودم و      . داشت
گاهي شاگردي عـالف و گـاهي شـاگردي تـاجري را پذيرفتـه و بودجـه ي       

ف پـدر و يـا   و از طـر . مختصري براي ادامـه ي تحصـيل فـراهم مـي كـردم     
خويشاوندان و يا اهل قم هيچگونه كمك و يا تشويقي به كسب علـم بـرايم   
نبود، تا اينكه تصريف و نحو يعني دو كتاب مغني و جامي را خواندم و براي 
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امتحان به نزد حاج شيخ عبدالكريم حائري و بعضي از علماي ديني ديگر كه 
رفتم و بـه خـوبي از    طالب در محضر ايشان براي امتحان شركت مي كردند،

بنا شد شهريه ي مختصري كه ماهي پنج ريال باشـد  . عهده ي امتحان برآمدم
به من بدهند، ولي ماهي پنج ريال براي مخارج ضروري من كافي نبـود، لـذا   
چند نفر را واسطه كردم تا با حاج شيخ عبدالكريم صحبت كردند و قرار شـد  

فتم به آن هشـت ريـال قناعـت    تصميم گر. ماهي هشت ريال برايم مقرر شود
كنم و به تحصيل ادامه دهم و براي اينكه بتوانم بـا همـين شـهريه زنـدگي را     
بگذرانم ماهي چهار ريال به نانوايي مي دادم كه روزي يك قرص و نيم نـان  

بنابر ايـن  . جو به من بدهد، چون نان جو قرصي يك دهم ريال قيمت داشت
رر داشتم كه در ماه مـي شـد چهـار    هر روزي سه شاهي براي مصرف نان مق

و دو ريال ديگر را براي خورش مي دادم و يـك مـن برگـه زرد    . ريال و نيم
آلوي خشك خريداري كردم و در كيسه اي در گوشه ي حجره ام گذاشتم كه 
روزي يك سير آن را در آب بريزم و با آب زردآلو و نان جو شـكم خـود را   

ز آن هشت ريال را كـه بـاقي مـي مانـد     سير گردانم و يك ريال و نيم ديگر ا
براي مخارج حمام مي گذاشتم كه ماهي چهار مرتبه حمام بروم كه هر مرتبـه  

  .هفت شاهي الزم بود و مجموعا يك ريال و نيم مي شد
بدين منوال مدتي به تحصيل ادامه دادم تا به درس خارج رسيدم و فقه و 

ي كه مقدمات مي خواندند اصول را فرا گرفتم و در ضمن تحصيل، براي طالب
تدريس مي كردم و كم كم در رديف مدرسين حوزه ي علميه قرار گـرفتم و  
بدون داشتن كتاب هاي الزم و از حفظ، فقه و اصول و صرف و نحو و منطق 

  .را درس مي گفتم
  ]گاه ديگرانبرقعي از ن[ 
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عالوه بر اين چون در جواني و در دوران تحصيل بـا آيـت اهللا سـيد     �
ريعتمداري همدرس بودم و در ايام اقامت در قـم بـا ايشـان مـراوده     كاظم ش

وي تـا هنگـام كتـاب    . ، گمان نمي كردم وي انصاف را زير پا بگـذارد مداشت
تا حدودي از من حمايت مي كرد و مهمتر اينكـه تأييديـه   » درسي از واليت«

اي برايم نوشته و از من تعريف و تمجيـد نمـوده و تصـرفات مـرا در امـور      
نيز تا مـدتي  » درسي از واليت«عيه مجاز دانسته بود و حتي پس از انتشار شر

من نيز با توجه به سوابقم با وي، جواب او را به استفتايي . سكوت اختيار كرد
كه در اين موضوع از او شده بود، در كارتي كوچك چاپ و تكثير كردم و به 

از اين كارتهـا مـي    هر يك از كساني كه به مسجد يا منزل ما مي آمدند، يكي
 .دادم

 
همچنين آيت اهللا حاج شيخ ذبيح اهللا محالتي در پاسخ سؤال مردم درباره 

 :مي نويسد» درسي از واليت«كتاب 
كتاب درسي از واليت حجت االسـالم عـالم عـادل آقـاي برقعـي را       �

سـخنان مـردم   . خوانده ام، عقيده او صحيح است و ترويج وهابي نمـي كنـد  
اتقوا اهللا حق تقاته، ايشان مي فرمايـد ايـن قبيـل شـعر     . تتهمت به ايشان اس

  :درست نيست

  .بنده هم عرض مي كنم اين شعر درست نيست
  محالتي: امضاء

 :آقاي علي مشكيني نجفي نيز مي نويسد �
ي از واليت را مطالعه نمودم و اينجانب علي مشكيني كتاب مستطاب درس

  .از مضامين عاليه آن كه مطابق با عقل سليم و منطق دين است خرسند شدم

*كندشود علي فناش ميجهان اگر فنا
 

كنـد  شود علي بپاش مير بپاگقيامت ا
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  علي مشكيني: امضاء
  

  :آقاي حجت االسالم سيد وحيدالدين مرعشي نجفي مي نويسد �
  بسمه تعالي

حضرت آقاي عالمه برقعي دامت افاضاته العاليه، شخصي است مجتهد و 
كتاب و تـأليف شـخص دليـل    (ب و بنا به گفتار مشهور عادل و امامي المذه

و ايشان مطالب بسيار عاليه راجع به مقـام  ) عقلش و آينه عقيده اش مي باشد
و ساير ائمه هدي عليهم السالم در كتاب ) ؛(و شأن حضرت اميرالمؤمنين 

كه تـازه بـه طبـع رسـيده و در سـاير      » تراجم الرجال«و كتاب » عقل و دين«
رشان نوشته اند، و جار و جنجال و قيل و قال يك عده اشخاص كتابهاي ديگ

مغرض و يا عجول و عصبي كه كتاب مسـتطاب درسـي از واليـت را كـامال     
نخوانده و ايمان خود را از دست داده و قضاوت ظالمانه در حق معظم له مي 

واي به حال كساني كه ايـن  كنند كوچكترين تأثيري نزد علما و عقال ندارد 
تصـديق   ،اهر ائمه هدي عليهم السالم را كه از چنـد نفـر مراجـع   ذريه ط

اجتهاد دارد رنجانيده و در عين حال بهتان عظيم و افتراي شديد بـر يـك   
ـيعَ «: حق تعالي فرموده. نفر مسلمان عالم فقيه ميزنند ِبُّـونَ أَن تَشِ ينَ حيُ إِنَّ الَّـذِ

ابٌ  ـذَ ـمْ عَ نُوا هلَُ ينَ آمَ ةُ يفِ الَّذِ شَ احِ أَنـتُمْ الَ  الْفَ لَـمُ وَ عْ اهللاَُّ يَ ةِ وَ ـرَ خِ اآلْ يَا وَ نْ يمٌ يفِ الـدُّ أَلـِ
ونَ  لَمُ عْ    .سورة النــور) ١٩( »تَ

  سيد وحيدالدين مرعشي نجفي : خادم الشرع المبين
   1389به تاريخ شهر ذي القعده الحرام 

22/10/1348  
آيت اهللا خويي مرا خوب مي شناخت و بـه يـاد دارم زمـاني كـه در      �
سخنراني مي كردم و البته در آن زمان به خرافات حوزوي مبتال بـودم،  نجف 
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و اظهار رضايت از حقير،  قايشان سخنان مرا بسيار مي پسنديد و براي تشوي
 .پس از پايين آمدنم از منبر، دهانم را مي بوسيد

و حتي زماني . آقاي شاهرودي نيز بسيار مرا تشويق و تمجيد مي كرد �
ي از فلسـفه بوجـود آمـده و عـده اي از طـالب بـه       در نجف شعب باطلـه ا 

فراگيري كتب و افكار فالسفه حريص شـده بودنـد و مراجـع نجـف از مـن      
خواستند براي طالب آنجا كه اكثرا در اثر بي اطالعي از قرآن و سنت، تضـاد  
آنها را با افكار فالسفه نمي دانند، سـخنراني كـنم، و بـدين منظـور آيـت اهللا      

زلش را براي سخنراني من فرش مي نمـود و از مـن مـي    شاهرودي حياط من
خواست كه منبر بروم و مسايل اعتقادي را براي طـالب بيـان كـنم، مـن نيـز      

و . درخواست ايشان را اجابت كرده و حقايق را براي طالب بيـان مـي كـردم   
ايشان نيز از من اظهار رضايت و تجليل و تمجيد بسيار مي نمود، ولي در اين 

ه مبارزه با خرافات قيام كردم همه كساني كه مـرا مـي شـناختند و    اواخر كه ب
سوابق مرا مي دانستند مرا تنها گذاشتند و سكوت اختيار كردنـد و بعضـي از   

 .ايشان نيز به مخالفت برخاستند
پس از اينكه حكومت شاه سرنگون شد و آقاي خمينـي بـه رياسـت     �

ني حـدود سـي سـال بـا     رسيد، خواستم با ايشان تماس بگيرم، زيرا در جـوا 
يكديگر همدرس و در يك حوزه بوديم و ايشان مـرا كـامال مـي شـناخت و     
حتي پيش از آنكه به ايران مراجعت كرده و با اوضاع و احوال جديد ايران و 
وضعيت معممين در ايران آشنا شود، در سخنراني خود پس از فـوت فرزنـد   

روزنامـه   9در صفحه  كه متن آن(بزرگش آيت اهللا حاج سيد مصطفي خميني 
ت نكرد اسـمم را  أهر چند جر) چاپ شده 1359كيهان پنجشنبه اول آبان ماه 
اينهـا هـم از   ! از آقايان علماي اعالم گلـه دارم «: بياورد ولي به اشاره گفته بود

بسياري از امور غفلت دارند، از باب اينكه اذهان ساده اي دارند، تحت تـأثير  
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ه مياندازد واقع مي شوند، تـا از امـر بزرگـي كـه     تبليغات سوئي كه دستگاه را
همه گرفتار آن هستيم غفلت كنند، دستهايي دركار است كـه اينهـا را بغفلـت    
واميدارد، يعني دستهايي هسـت كـه چيـزي درسـت كننـد و دنبـالش سـر و        
صدايي راه بياندازند، هرچند وقت يكبار مسأله اي در ايران درست ميشـود و  

اعالم وقتشان را كـه بايـد در مسـايل سياسـي و     و علما تمام وعاظ محترم و 
در اينكه زيد مثال كـافر  . اجتماعي صرف شود در مسايل جزئي صرف ميكنند

عالمي را كه پنجـاه  . است و عمرو مرتد و آن يك وهابي است صرف ميكنند
سال زحمت كشيده و فقهش از اكثر اينهايي كه هستند بهتر است و فقيـه تـر   

، اين اشتباه است، اشخاص را از خودتـان جـدا   !د وهابي استميباشد ميگوين
نكنيد، يكي يكي را كنار نگذاريد، نگوييد اينكه وهابي است و آن كه بي دين 

بـراي شـما چـه    ) اگـر ايـن كـار را كرديـد    ! (است و آن نميدانم چه هست؟
 »!ميماند؟
با شنيدن نامم آقاي خميني به دختـرم احتـرام بسـيار كـرد و نامـه را       �

رفت و با خود برد و دخترم براي خداحافظي به انـدرون نـزد خـانواده وي    گ
زوجه ايشان به دخترم گفت ما جواب نامـه را از آقـا مـي گيـريم و     . برگشت

پس از مدتي خانم ثقفي به تهران آمـد و ميهمـان   . برايتان به تهران مي آوريم
پـدرتان   آقا در جواب نامه: دخترم شد ولي پاسخي همراهش نبود، فقط گفت

گفتند آقاي برقعي خودشان مجتهد و صاحب نظرنـد، ولـي ايشـان مـردم دار     
 .نيستند
 
ديگر آيت اهللا طالقاني كه وقتي در اوايل انقالب از زندان آزاد شـد و   �

من به مالقاتشان رفتم، در اثنـاي صـحبت ايشـان سـرش را پـيش آورد و در      
ه اين حقـايق را  مطالب شما حق است ولي فعالً صالح نيست ك: گوشم گفت
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پس كي صالح اسـت  : من مطمئنم در آن دنيا از ايشان سؤال مي كنند! بگوييم
 !كه حقايق را بگوييد؟

نمي دانم اعالميه ام به دست آقاي بازرگان رسيده بود يا نـه، بـه هـر     �
م آقاي مهنـدس مهـدي   دحال در ايامي كه دوره نقاهت را در منزل مي گذران

پس از . س توسلي براي عيادتم به منزل ما آمدندبازرگان و دكتر صدر و مهند
احوال پرسي، صورتم را نشان دادم و گفتم آيا نتيجه تقليد را ديديد، كسي كه 
با من چنين كرده يك مقلد است كه كور كورانه از ديگران تقليد مـي كنـد و   
اصالً از آنها نمي پرسد، دليل شما براي صدور چنين دستوري چيست؟ پـس  

 .انتان از تقليد آخوندها دست برداريدشما و دوست
پسرم كه مي دانست آقاي موسوي اردبيلي مرا خوب ميشناسـد و در   �

دوران جواني زماني كه من در انزلي منبـر ميـرفتم وي پـس از مـن بـه منبـر       
 .ميرفت
رونوشت اين نامه را خطاب به آقاي محمد امامي كاشاني كه قبـل از   �

زم، به اينجانب بسيار اظهـار ارادت مـي كـرد،    اينكه به مبارزه با خرافات بپردا
 .نيز فرستادند

پسرم در دوران طلبگي با محمد محمدي ري شهري مـدتي همسـايه    �
بود و در مدرسه حجتيه حجره هايشان به هم متصل بـود و ري شـهري او را   

 .ميشناخت
از قضا روز جمعه اي براي عرض تسليت به منزل آيت اهللا فـيض، كـه از   

آن روز ايشان . ز خويشاوندان ما و مدعي مرجعيت نيز بود، رفتماهالي قم و ا
مجلس روضه و دعا داشت، چون بـراي دلـداري و تسـليت گـويي خـدمت      
ايشان رسيدم با آنكه هميشه اظهار لطف و خصوصيت مي كرد، اين مرتبه بـا  

ي عبوس با من روبرو شد، مثـل آنكـه بـه نويسـنده اعتـراض داشـت،       ا هچهر
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تفاقي افتاده كه اوقات شما تلخ اسـت؟ در جـواب فرمودنـد    عرض كردم آيا ا
عرض كردم موضوع چيست؟ گفـت شـما نامـه اي    . من از شما توقع نداشتم

نوشته ايد و مرا تهديد كرده ايد كه اگر غير از بروجـردي را بـراي مرجعيـت    
عرض كردم مـن از ايـن نامـه    . معرفي كنم آبروي ما را در بازار قم مي ريزيد

م، ممكن است نامه را بياوريد اگر امضا و خط من باشـد مجعـول   خبري ندار
 .است و برايشان قسم خوردم تا ايشان سخنم را باور كردند

پس از خاتمه مجلس كه بيرون آمدم، حيرت زده در اين انديشه بودم كـه  
دست مرموزي براي تعيين مرجع تقليد دركار است و قضيه آنچنـان كـه مـن    

هميدم مرجعيت هم بازي شـده بـراي بازيگرهـا، و بـا     ف. ميپندارم ساده نيست
قضاياي بعدي معلوم شد دستي مرموز آقـاي بروجـردي را مرجـع كـرد و از     

  .وجود او بهره ها برد
شمسي در زمان رئيس الوزرايي احمد قـوام، آيـت    1328در سال  �

اهللا كاشاني قصد دخالت در انتخابات كرد تا از تعداد وكالي انتصـابي دربـار   
نويسـنده از دوسـتان صـميمي آيـت اهللا كاشـاني بـودم و       . جلس بكاهددر م

تابستانها كه مي آمدم تهران به منزل ايشان وارد مي شدم، در همين سال بـود  
كه به من فرمودند شما برويد يك ماشين دربست كرايه كنيد بـراي سـفر بـه    

مـد  آقاي شيخ مح. خراسان، اين بنده نيز چنين كردم و مهياي مسافرت شديم
ي و يكي دو نفر ديگر نيز حاضر شدند با نويسنده و آقاي كاشـاني  ا هباقر كمر

و يكي از فرزندانشان كه جمعا شش نفر مي شديم به طـرف مشـهد حركـت    
كرديم، دولت از مسافرت ما وحشت داشت كه مبـادا در شـهرهاي بـين راه،    

ب كند بـه  ايشان وكاليي را براي مجلس تعيين و پيشنهاد كند و مردم را ترغي
انتخابات و تعيين نمايندگاني كه خيرخواه ملت باشند، و لذا چون ما از تهران 
حركت كرديم، شهرهاي بين راه مطلع و آماده استقبال شـدند و از آن طـرف   
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مورين شهرستانهاي بين راه ابالغ كرده بود كه تا مي توانند اخالل أدولت به م
  .اهللا كاشاني را به تهران برگردانند ي بدست دولت بدهند كه آيتا هكنند و بهان

 

يـد،  ا هي مرا ديدند گفتند خـوب نوشـت   هسرهنگ و اطرافيان چون نوشت �
نامه را بردنـد و فـرداي آن روز آمدنـد كـه شـاه دسـتور داده مـالي قمـي و         

 .همراهانش آزادند
 

ها محبوس  ها و كمونيست يا هي از تودا هدر اتاق متصل به اتاق ما عد �
گفـتم اشـكالي نـدارد    . دادند كه ما مي خواهيم فالنـي را ببينـيم  بودند، پيغام 

ي غير روحاني كه با من بازداشت بودند، گفتند ممكـن  ا هعد. تشريف بياورند
مـن گفـتم چـه اتهـامي، نترسـيد      . است ما را به كمونيست بودن مـتهم كننـد  

به هر حال آمدند و اظهـار خوشـوقتي كردنـد كـه يـك نفـر       . بگذاريد بيايند
مـا بـا ايشـان    . شود كه با ديكتاتوري مخالف باشد ني شجاع هم پيدا ميروحا

گرم گرفتيم، آنها سؤاالت و اشكاالتي به قوانين اسـالم داشـتند كـه بـه آنهـا      
 .جواب گفتم

 

چون ما را در توپخانه پياده كردند، با همراهان خداحافظي كـردم   �
اگـر چـه   . ارو رفتم منزل آقاي كاشاني، كاشاني مجتهدي بـود شـجاع و بيـد   

چـون مـن وارد   . خودش در لبنان تبعيد بود، ولي خانواده اش در تهران بودند
 .شدم بسيار خوشحال شدند

در آن زمان تمام اهل علم از سياسـت و امـور مملكتـي بركنـار بودنـد و      
جستند و اگر كسي ماننـد كاشـاني و يـا ايـن بنـده وارد مبـارزه بـا         دوري مي

رد عالقه مردم نبوديم، و اصـال مـردم ايـران و    شديم چندان مو ديكتاتوري مي
ها باشد كه هـر   خود ايران مانند قبرستاني بود كه سرنوشتش به دست گوركن

فردي مانند كاشـاني منحصـر بـه فـرد بـود و      ! كنند كاري بخواهند با مرده مي
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ايشان زجر و حبس زياد ديد تا حركتي و موجي در ايران بوجود آورد تـا آن  
ي غير ملي اصال وجود نداشت، و مرحوم مصـدق   هلي و جبهزمان جبهه ي م

ولي چون كاشاني سـعي داشـت يـك مجلـس     . شناختند را جز معدودي نمي
شوراي ملي و وكالي خيرخواه ملت سركار بيايند، لـذا فتـوا مـي داد كـه بـر      
جوانان واجب است در انتخابات دخالت كنند، و لذا در همان زندان لبنان بـه  

اي نوشت كه آقاي برقعي مانند آخوندهاي ديگر مسجد را دكان اينجانب نامه 
قرار نده و بپرداز به بيداري مردم و به سخن مردم كه مي گويند آخوند خوب 
كسي است كه كاري به اوضاع ملت نداشته باشد وكناره گير باشد، گوش مده 
 و كاري كنيد كه مردم مصدق را انتخاب كنند، تا آن وقت ملت نمي دانسـتند 

مصدق كيست، و چه كاره است، كاشاني به تمام دوستانش توصيه مـي كـرد   
كه وكاليي صحيح العمل از آنجمله مصدق را انتخاب كنيد، پس به واسطه ي 

كه در رأسشـان خـود ايشـان    [سفارشات و سخنراني هاي كاشاني و پيروانش
ـ      ]يعني آيت اهللا ابوالفضل برقعي قمي بود ا مـردم نـام مصـدق را شـنيدند و ت

و در مواقع انتخابات مريدان كاشاني از اول شب تا صـبح  . اندازه اي شناختند
در پاي صندوقها مي خوابيدند كه مبـادا صـندوق عـوض شـود و كاشـاني و      

كرديم به رأي دادن به آقاي كاشـاني   مصدق وكيل نشوند، مردم را تحريك مي
بـه واسـطه    و مصدق و چند نفري كه با اين دو نفر همـراه بودنـد، تـا اينكـه    

فعاليت مريدان كاشاني اين دو نفر رأي آوردند و وكيل تهران شـدند، دولـت   
  .ناچار شد كاشاني را آزاد كند و از لبنان به ايران آورد

چون ملت خبر شد كه كاشاني با هواپيما وارد تهران مي شود، لـذا همـان   
. معيت بودروز ورود ايشان از فرودگاه مهرآباد تا درب منزل ايشان مملو از ج

ما آن روز در تهران فعاليت مي كرديم، تا استقبال خـوبي از ايشـان بـه عمـل     
  .آيد
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 ]جلوگيري از تجليل و دفن جنازه رضاشاه در قم [
چند سال طول نكشيد كه رضاشاه در جزيره موريس فوت شد، معروف 
است كه در آن جزيره قدم مي زده و به خود گفته اعليحضرت، قدر قدرت، 

ت، زكي آي زكي، آي زكي، كه ياد زمان سلطنت خود مي كرده و قوي شوك
مقصود او اين بوده كه در ايران اطرافيان او يك مشت مردمان هوا پرست 

حضرت قدر قدرت، و چون وفات كرد  متملق بودند كه به او مي گفتند اعلي
مي كردند كه مردم از  تشويقجنازه او را به ايران آوردند، و دولت و شاه 

زه او تجليل كنند و با تشريفات زيادي جنازه را در قم دفن كنند، و علما جنا
و بزرگان قم را دعوت كردند كه از جنازه استقبال به عمل آيد، آيت اهللا 
بروجردي كه مرجع تقليد بود با صفوف طالب بر جنازه او نماز بخوانند، و 

ي براي حفظ آقاي بروجردي كه يكي از علماي رياست مĤب بود و از هر كار
رياست خود خودداري نمي كرد و به عالوه به شاه و درباريان و وكالي 

  .مجلس عالقه داشت، حاضر گرديد تا بر جنازه شاه اقامه نماز كند
نويسنده فكر كردم كه اگر از جنازه رضاشاه تجليل شود تمام كارهاي 

يل جنازه فاسد او امضاء خواهد شد، درصدد برآمدم كاري كنم كه مانع از تجل
چند نفر طلبه جوان به نام فداييان اسالم تازه با من رفيق شده بودند، . گردد

در آن زمان تقريبا سي و پنج سال داشتم و از مدرسين حوزه علميه قم بودم، 
اين فداييان جوان كه سنشان از پانزده الي بيست و پنج سال بيشتر نبود با من 

ا بود، و برخي از ايشان نيز نزد نويسنده مأنوس بودند و پناهگاه ايشان منزل م
با آنان مشورت كردم كه در منع تجليل جنازه پهلوي . درس مي خواندند

  .فكري بكنيد، گفتند شما اعالميه بنويسيد ما آن را نشر مي دهيم
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ي نوشتم و در آن تهديد كردم كه هر كس بر جنازه شاه نماز ا هاعالمي
اضر شود، برخالف موازين دين رفتار كرده بخواند و يا در تشييع جنازه او ح

  .و ما او را ترور خواهيم نمود
اين اعالميه چون منتشر شد، اثر بسيار خوبي داشت و كساني كه براي 
نماز بر جنازه دعوت شده بودند مخصوصا آقاي بروجردي به هراس افتادند 

صدد بر  و لذا در. كه مبادا به ايشان توهين شود و يا مورد حمله واقع شوند
آمدند كه ناشرين اعالميه را پيدا كنند، فداييان كه در قم منزل معيني نداشتند 
پراكنده و اكثرا مقيم تهران بودند و احتمال چنين كاري به ايشان نمي رفت، و 
از طرفي كمتر احتمال مي دادند كه نويسنده اعالميه اي به آن تندي، سيد 

اين وقت ورود جنازه بسيار نزديك و ابوالفضل برقعي قمي باشد و عالوه بر 
 افكار مسئوالن حكومت پريشان بود، تا اينكه جنازه را وارد كردند، ولي آن
چنانكه مي خواستند تجليل نشد، و چون در مسجد امام قم مجلس فاتحه اي 
گرفتند و سيدي به نام موسي خوئي قصد داشت در آن مجلس شركت كند، 

زدند به طوري كه خون از سرش جاري شد، رفقاي ما او را گرفتند و كتك 
چون دولت چنين ديد از دفن جنازه در قم منصرف شد و جنازه را به تهران 

  . بردند، ديگر در تهران چه شده، بنده حاضر نبودم
  ]اشعار مؤلف راجع به مظلوميت خود[

در ايامي كه روحاني نمايان و دكانداران مذهبي عليه من متحد و كمر به 
دنم بسته بودند و به دولت شاه و اعمال زور متوسل شدند و عوام را بدنام كر

تحريك كردند و منزلم در محاصره  }گذر دفتر وزير{ براي غصب مسجد
  :آنان قرار داشت و امنيت از زندگيم سلب شده بود، ابيات ذيل را سرودم

*گمرهان را بهر خود دشمن نمود
 

برقعي چون راه حق روشن نمود
 

*اســـت و پـــرآزار بـــودراه پرخـــار
 

آري آري راه حــــق دشــــوار بــــود
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ــختي كشــد در راه حــق ــدش س *باي
 

هر كـه عـزت خواهـد از درگـاه حـق     
 

*روضــه خوانــان عــوام بــي حيــا
 

ــا  ــان دغـ ــالم نمايـ ــبب عـ ــن سـ زيـ
 

*بــا خــران خــود بــه كوشــش آمدنــد
 

پس بـه همدسـتي بـه جنـبش آمدنـد     
 

ــتهم ــا را مـ ــد مـ ــه بنمودنـ ــا كـ *تـ
 

اهــل ســتم  رشــوه هــا دادنــد بــر   
 

*بسته شد مسجد ز اهل شـور و شـر
 

ــيم و زر    ــبان و س ــه زور پاس ــس ب پ
 

*بـــاز شـــد دكـــان نقـــاالن خـــواب
 

ــد خــراب     ــق پرســتي ش ــاه ح پايگ
 

*جاي آن شد نقـل كـذب هـر كتـاب
 

ــراب    ــد خ ــرآن ش ــن و ق ــاه دي پايگ
 

*سود ديدي ني زيان زين كـار و بـار
 

ــيار  ــه دل اي هوشـ ــا بـ برقعـــي گفتـ
 

ــور در راه ــم مخ ــيغ ــق پرداخت *ح
 

گفــت بــادل، آنچــه اينجــا بــاختي    
 

*چـاره سـازرآنچه آيد پيش، حق پد
 

نيست بازي كـار حـق، خـود را مبـاز    
 

*صاحب مسجد تو را انـدر دل اسـت
 

رو كـان گـل گركه مسجد رفـت گـو  
ــت اســــــــــــــــــــــــــــــ

 

*نيستتو بمان اي آنكه چون تو پاك
 

رو، باك نيسـت گركه مسجد رفت گو
 

*د دكـانترك آن بنما كـه مسـجد شـ   
 

ــوفيان  ــاه صـ ــجد خانقـ گشـــت مسـ
 

*جاي جمع حق پرستان مسجد است
 

جاي درس و بحث قرآن، مسجد است
 

*نيست مسجد جاي هر شمر و سـنان
 

نيســت مســجد جــاي مــدح و روضــه
ــوان خــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وضــهر خوانســت خوانســت روضــه روضــه
ــوان *خـــــــــــــــــــــــــــــ

 

آنكه همكـار اسـت بـا شـمر و سـنان     
 

*دين حـق را مـيكن از بـدعت جـدا
 

ا كــــن بــــر إمــــام الفتــــياقتــــد
 

*نــي امــامي كــه كنــد ديــن را دكــان
 

ــتان  ــارگر در بوســـ ــام كـــ آن امـــ
 

*ني گرفتي مسجدي بـا شـر و شـور
 

ــل زور  ــودي اهـ ــه نبـ ــامي كـ آن امـ
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*مي نخـوردي آن امـام از ايـن حـرام
 

ــام   ــهم ام ــا س ــس ي ــي خم ــي گرفت ن
 

ــر ــي خبـ ــقان بـ ــام فاسـ ــي امـ *نـ
 

ــر   ــل و هنـ ــش و فضـ ــام دانـ آن امـ
 

ــدايان را ــاناخـ ــدي در دعـ *نخوانـ
 

ــدا   ــز خ ــدي ج ــه نخوان ــامي ك آن ام
 

*ناخــداي كشــتي امكــان يــك اســت
 

قاضي الحاجات در عـالم تـك اسـت   
 

*وسـتاخاك و باد و آب سـرگردان
 

آن كه هستي، نقشي از فرمـان اوسـت  
 

*از حســــودان دنــــي بــــي خبــــر
 

ــن حــذر   ــا حــق بســاز و ك ــي ب برقع
 

ها رسان پيغام ما را شعري خطاب به دشمنان خود نيز با عنوان به دشمن
 :سرودم

*دشــمن مــا را ســعادت يــار بــاد
 

روز و شــب بــا عــز و شــأنش كاربــاد
 

*هر كه كافر خواند مـا را گـو بخـوان
 

او ميــــان مردمــــان دينــــدار بــــاد 
 

*هــر كــه خــاري مــي نهــد در راه مــا
 

ــاد    ــزار بــ ــا راه او گلــ ــار إلهــ بــ
 

*هـر كــه چــاهي مـي كنــد در راه مــا
 

ــ ــواهم همـ ــادراه او خـ ــوار بـ ي همـ
 

*هر كه علم و فضل مـا را منكراسـت
 

ــاد  ملــك و مــالش در جهــان بســيار ب
 

*هر كـه گويـد برقعـي ديوانـه اسـت
 

ــاد    ــيار ب ــه، او هوش ــا ديوان ــه م !گوك
 

*ما نه اهل جنگ و ني ظلـم ونـه زور
 

دادخواه ما بـه عقبـي قـادر جبـار بـاد     
 

  
واقـع شـده ام،همچنين در همان احوال پنداري مورد إلهام حضرت حق 

 :مستزاد ذيل را سرودم
ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ

 

بنده بي كس من، من كس و غمخوار تـوام 
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

گر تو تنها شده اي، غصه مخـور يـار تـوام   
 

*بــــــاز ناميــــــد مشــــــو
 

گر جهان رفت زدستت، طـرف يـأس مـرو   
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــوام    ــق دار ت ــن ح ــان م ــردان جه ــاز گ ب
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ــه ــدوز از همـــ ــده بـــ *ديـــ
 

گر تو را نيست انيسي بـه جهـان در شـب و
 وزر

 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــوام    ــددگار ت ــا و م ــه ج ــو، هم ــونس ت م
 

*نيســـــت حـــــق را بـــــدلي
 

ــازار ولــي  گــر چــه حــق را نبــود رونــق ب
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــازار تــوام  أظهــر الحــق، كــه مــن رونــق ب
 

*نيســـــت يـــــك دادرســـــي
 

ــيچ ك  ــود ه ــو را كارگشــايي نب ــر ت ســيگ
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

غم مخور كـار گشـا هسـتم و در كـارتوام    
 

ــد ــته كنــ ــه شايســ ــا كــ *تــ
 

گر تو را غصه و غم، رنـج و سـتم خسـته
ــد كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــوام    ــع آزار ت ــن داف ــه م ــن آر ك ــه م رو ب
 

ــت ــت نيســ ــت از ذلــ *غمــ
 

علـت و بيحكمـترنج و غمهـاي تـو بـي
نيســــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ن و گنه بخش و نگهـدار تـوام  مصلحت بي
 

ــو ــل تـــ ــجد و محفـــ *مســـ
 

ــو     ــزل ت ــد در من ــاش بكندن ــه اوب ــر ك گ
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

بــا خبــر بــاش كــه مــن حــافظ آثــار تــوام
 

*كـــــــان هـــــــذا لـــــــوال
 

دوست دارم شنوم صوت تو در رنـج وبـال  
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــوام  ــار ت ــه شــب ت ــه و افغــان ب طالــب نال
 

ــر ــده حــ ــك بنــ ــاش يــ *بــ
 

رميدند ز تـو مـردم دون، غصـه مخـور    گر
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــوام   ــاظر پيكــار ت ــو و هــم ن ــق ت ــن رفي م
 

*يــــا دلــــت بريــــان اســــت
 

گر ز غمهاي جهان ديده تـو گريـان اسـت   
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــوام   ــار ت ــده خونب ــن آن دي ــي ك ــن تالف م
 

ــت ــين اسـ ــت غمگـ ــا دلـ *يـ
 

بر دلت بار غم و غصه اگـر سـنگين اسـت   
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ــور ــم مخــ ــوامغــ ــار تــ *يــ
 

ــوام  ــار ت ــر غــم و شــوينده زدل ب ــع ه داف
 

ــاش ــزدان بــ ــا يــ ــاز بــ *بــ
 

گر كسي ناز تو را مي نخـرد خنـدان بـاش   
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

راز با خـالق خـود گـو كـه خريـدار تـوام      
 

ــو ــن گـ ــا مـ ــود بـ ــم خـ *غـ
 

گر كه مظلوم شدي از سـتم و جـور عـدو   
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــدار   ــدل، طرف ــم و از ع ــر حق ــوام دادگ ت
 

ــت ــنن اســــ *در ره ذوالمــــ
 

ــت    ــن اس ــر م ــر به ــو گ ــعي ت ــي س برقع
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

قابــل ســعي تــو و ناشــر افكــار تــوام     
 

 

  ]شعري در باره اوضاع كنوني ايران[

  :اوضاع ايران در اين زمانه، شعر زير را سروده ام ةاينجانب در بار
ــاه و نيــــك پنــــداري  يــــاري آگــ

 

ــاري ــازنين يـ ــود و نـ ــي بـ *محفلـ
 

ــي داري   ــه گفتنـــ ــازگو آنچـــ بـــ
 

ـــالم ــه اســـ ــتمش در زمينــ *گفــ
 

ــاري  ــيش و احبـ ــر كشـ ــارغ از هـ فـ
 

ــت ــاني:گفـ ــدون روحـ ــي بـ *دينـ
 

ــاري  ــرد بيكـ ــه مـ ــم نـ ــي هـ مرتضـ
 

*مصــطفي مجتهــد نبــود و أمــي بــود
 

ــداري؟   ــد نگه ــن كن ــس از دي ــه ك چ
 

ــتمش ــردم كيســت؟:گف ــاي م *رهنم
 

ـــداري   ــن نگهـ ــرض، دي ــه ف ــر هم ب
 

*قــرآنرهنمــا بــود!هــان:گفــت
 

ـــب    ــر طالـ ــت ب ــي اس ــب عين واج
 

*بــر همــه علــم ديــن بــود واجــــب
 

ــلّ و نــي كــه ســر بـــاري  نــي بــود كَ
 

ـــن ــد دي ــا فروش ــن كج ــادي دي *ه
 

ديـــن نباشـــد ز جنــــس بـــــازاري
 

ـــد ــا باشن ــه رهنم ــان ن ــن فروش *دي
 

دينشـــان ايمـــن از دغلكـــــــاري  
 

*كســـب روزي ز راه ديـــن نكننــــد
 

داريدينشـــان ايمـــن از دكانـــــــ  
 

*نردبـــان سياســـتش نكننـــــــــــد
 

ارزش كفــــش پــــاره خــــــــواري
 

ـــي ــيش علــ ــي نداشــت پ *حكمران
 

ـــاري  ــد و بلغــ ــاز و هلنـ ــه حجـ نـ
 

ـــت ــرو دلهاســ ــان قلم ــك ايش *مل
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ــت ــاري  :گف ــر ب ــق س ــر دوش خل ب
 

ـــا ــدم جويــــ ــد را ش *نقــش آخون
 

ــت ــتاري :گف ــبس و كش ــر و ح تكفي
 

ـــردم ــار او را چــه؟ جســتجو كــ *ك
 

ـــاداري    ــود وفــ ــدش ب ــه عه ــي ب ك
 

ـــرور ــراب غـ ــت از ش ــود مس او ب*
 

احيــاي رســــم تاتـــــاري  :گفــت
 

*گو كه چيسـت حـزب اهللا؟:گفتمش
 

ــت ـــاري :گف ــي پرستـــ ـــار ب بيمــ
 

*حــال مملكــت چونســت؟:گفــتمش
 

داشــت از بهــر مــا چــــه آثـــــاري؟
 

*انقــالب بـهمـــن مــــــاه:گفــتمش
 

ـــراي  ــد بــ ــوجبي ش ـــداري م بيـــ
 

ــت ــت:گف ــراوان داش ــرر ف *آري ض
 

ـــاري  ــان و دل فداكــــ ــرد از جـ كـ
 

*ملـــــت انــدر هـــــــواي آزادي
 

ـــاري   ـــدش گرفتــ ــر شـ ـــد براب ص
 

*گــر چــه از چالــه اوفتــاد بــه چــــاه
 

ـــاري   ــت و هشي ـــداري اس ــاره بي چ
 

ـــد ــه دام افتـادنـ ــت ب ــون ز غفل *چ
 

گفـــت وقـــــت تضـــــــرع و زاري
 

ــتمش ــد؟:گف ــي باش ــو نجــات ك *گ
 

ـــاري   ـــي و گرفتـ ــن سختــ ــع اي رف
 

ـــد ـــدا خواهن ــه از خـ ــدي جمل *باي
 

  ]كتاب الغدير اميني و نظريه مؤلف در باره آن ةمطالع[

كه بودم كتاب الغدير تأليف عالمه عبدالحسين اميني  ]زندان[ در آنجا
نه و تبريزي را كه سالها پيش خوانده بودم، مجدداً مطالعه كردم، صادقا

كار آقاي اميني در اين كتاب جز «ند ا هتعصب بگويم، آنان كه گفت بي
اگر اين . درست گفته اند »افزودن چند سند بر اسناد حديث غدير نيست

كتاب بتواند عوام يا افراد كم اطالع و غير متخصص را بفريبد ولي در نزد 
ز روي مطلعين منصف وزن چنداني نخواهد داشت، مگر آنكه اهل فن نيز ا

به . تعصب يا به قصد فريفتن عوام به تعريف و تمجيد اين كتاب بپردازند
اهللا سيد ابوالحسين اصفهاني در اين مورد مصيب بود  نظر من استاد ما آيت

چاپ اين كتاب از وجوه شرعيه  ةكه چون از او در مورد پرداخت هزين
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 ؛ پرداخت سهم امام«: اجازه خواستند، موافقت نكرد و جواب داد
  .»، شايد مورد رضايت آن بزرگوار نباشد!!براي چاپ كتاب شعر

بسياري از مستندات اين كتاب از منابع نامعتبر كه به صدر اسالم اتصال 
برخي از . وثيق ندارند أخذ شده كه اين كار در نظر اهل تحقيق اعتبار ندارد

اورده و احتجاجات او هم قبالً پاسخ داده شده، ولي ايشان به روي مبارك ني
باطن مي دانند كه با  گمان دارم كه اهل فن در. مجدداً آنها را ذكر كرده است

الغدير نمي توان كار مهمي به نفع مذهب صورت داد و به همين سبب است 
كه طرفداران و مداحان اين كتاب كه امروز زمام امور در چنگشان است به 

انه آقاي حيدرعلي هيچ وجه اجازه نمي دهند كتبي از قبيل تأليف محقق
يا كتاب باقيات صالحات كه » شاهراه اتحاد يا نصوص امامت«قلمداران به نام 

، موسوم به محمد عبدالشكور هند قاره ةتوسط يكي از علماي شيعه شب
دهلوي فرزند شاه  تأليف عبدالعزيز »تحفه اثني عشريه«لكهنوي و يا كتاب 

كه آقاي عبدالرحمان  »دليرانراز «مختصر  ةولي اهللا احمد دهلوي و يا جزو
در قم نوشته و » در راه حق و اصول دين« ةسربازي آن را خطاب به موسس

اين حقير و نظاير آنها كه  ةترجم »رهنمود سنت در رد اهل بدعت«كتاب 
براي فارسي زبانان قابل استفاده است چاپ شود، بلكه اجازه نمي دهند اسم 

كه اگر مغرض نبوده و حق طلب مي  در حالي. م برسدداين كتب به گوش مر
بودند اجازه مي دادند كه مردم هم ترجمه الغدير را بخوانند و هم كتب فوق 

مطالب آنها سؤال كنند  ةرا، تا بتوانند آنها را با يكديگر مقايسه و از علما دربار
و پس از مقايسه اقوال، حق را از باطل تمييز داده و بهترين قول را انتخاب 

فبشر عباد الذين يستمعون القول «: ي هط در اين صورت است كه به آيفق. كنند
بشارت ده بندگاني را كه سخن را بشنوند و «: يعني» فيتبعون أحسنه

أما نه خود چنين مي . عمل كرده اند) 18/الزمر(» نيكوترينش را پيروي كنند
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ال مرا كنند و نه اجازه مي دهند كه ديگران اينگونه عمل كنند بلكه جواب امث
  !!با گلوله و يا به زنداني كردن مي دهند

  ]استادان[

حاج شيخ  - 2آقاي خوانساري نزد شيخ ابوالقاسم كبير قمي،  -1عالوه بر 
آقاي سيد  - 4آقاي ميرزا محمد سامرايي،  - 3محمدعلي قمي كرباليي، 
حاج  -6حاجي شيخ عبدالكريم حايري،  -5محمدحجت كوه كمري، 

آقاي شاه آبادي و چند تن ديگر نيز تحصيل  - 7و سيدابوالحسن اصفهاني 
 :ندا هند كه از آن جملا هم كه تعدادي از آنان برايم تصديق اجتهاد نوشتا هكرد

اإلشارات و الدالئل في «مؤلف كتاب » تهراني سامرايي علي محمد بن رجب«
 ةكه ايشان در خاتمه اجاز» مستدرك البحار«و » ما تقدم و يأتي من الرسائل

  .متن اجازه ايشان به اين حقير چنين استو ي نوشت ا هادش برايم اجازاست
áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @

ìÜ–Ûaë@´½bÈÛa@l‰@@†à§añ@ÜÇó@Ðİ•a@åíˆÛa@ê…bjÇó@@åíŠçbİÛa@éÛeë@†àª
ÐÇ@ïãaŠèİÛa@ïÜÈju‰@åi@ †àª@ïãb¦a@ †jÈÛa@ ÞìÔîÏ@ †Èiëó@ë@ bàèäÇc@bàèibn×@ bîmë

îÛa@ïã‹bvna@†Ó@bàèäîàîiþa@Š‚Ï@ÝîjäÛa@bÈÛa@ÝîÜ¦a@†þaë@æaŠÓ@ÝšÐÛaìiüa@Ýöbß
@ ïàÔÛa@ ïÈÓÛacm@ ïÛbÈm@ a@ âa…díaë‰@ ê†îíò@@ïÛ@ oËbë@ éníaë‰@ ïÛ@ oz•@ bß

g‰@b½ë@ém‹buc@énícýç@@ÙÛbäç@bß@ÖìÏë@ÙÛˆÛgμbÈm@a@pŠ‚n@ëc@émŒuc@ðëŠí@æ
‰ì×ˆ½a@ ÖŠİÛbi@ Ç@ ñ‹buüa@ ¿@ ñ‰ì×ˆ½añ@‰ì×ˆ½a@ ÖŠİÛaëñ@@…bÛa@ †Üa@ ¿

ÜÇ@ ìçë@ ‰bzjÛa@ Ú‰†nß@ jØÛa@ bäibn×@ åíŠ’ÈÛaëó@@bã§@ ‰bzjÛa@ pa†Ü©@ …†Ç
ë@ êŠ@†Ó@ ïÜa@ éßýÈÛac@ bß@ éîÜÇ@pˆc@ÞìÔÛa@ ¿@ Âbînyüa@ åß@ bäîÜÇ@ ˆ

@ÝàÈÛaëgibvna@æbÄßë@émaìÜ@¿@ïmbÏë@†Èië@ïmìîy@¿@ïãbäí@ü@æò@@bà×@émaìÇ…
@ücäqüa@âìí@Š–Ç@¿@êbã@éä@‰ìè‘@åß@k•üa@ku‰@åß@åíŠ’ÈÛaë@ÉiaŠÛa@´

ýrÛa@†Èi@´n@ë@¼ë@éöbc†ßby@ÑÛa@bîÜ–ß@aŠÐÌnßN@ @
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» هالي تصانيف الشيع هالذريع«حاج شيخ آقا بزرگ تهراني مؤلف كتاب  - 9
  :اجازه زير را براي اين حقير نوشته است

Ôq@éi@ë@áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
@ †à§a@ëÐ×@ óý–Ûaë@ ñÜÇ@ âýÛaëó@@ïÐİ–½a@ †àª@ bäîjãë@ bãüìßë@ bã†î

ÜÇëó@cþa@ éàöüa@´ßì–È½a@ éöbî•ë@áèîÜÇ@a@paìÜ•@ Š’Ç@qc@´Èºgμ@@âìí
åí†ÛaN@ @

†Èi@ëZÏhßýÈÛa@†äÛa@†îÛa@æ@òŠbÐß@kyb•@†ànÈ½a@@ÝöbšÐÛa@Éßbu@â‰bØ½aë
þa@ bãüìß@ Šçb½a@ÑÛû½aë@ Ê‰bjÛa@Ñä–½a@ ábÐ½aë@ †îÛa@ Ýu@ðì™ŠÛa@ ÝšÐÛaìia

μì½a@Ý¬@@âa…@ïàÔÛa@ïÈÓÛa@åy@†îÛa@å·û½acb»@¿@Šr×ë@éÛbšÏ@ñ@åí†Ûac@éÛbrß
@ß@kÜ@†Ó@Ñî•ìnÛaë@ÅíŠÔnÛa@åÇ@bäîäÌí@bß@ÑíŠ’Ûa@éàÜÓ@pbz‘‰@åß@‹Ši@†Ó

@éäÃ@å§g‹buñ@@†îÛa@†í†Ûa@†îÈÛa@ÝjÔ½a@lb’Ûa@ŒíŒÈÛa@éëŠë@éÐäÛ@éíaëŠÛa
y@†àª´Šy@@bàèmŒudÏ@´Ç@Ý×Š‘@åß@a@éc@ïÛ@oz•@bß@Éîº@Ç@bíëŠí@æ

Ïb×@åÇ@ éníaë‰ò@þa@ï±b’ßë@ âbÈÛaë@˜b¨a@åß@ âýÇc@ï±b’ß@Þëa@ Š×ˆÛbi@—
·bìçëò@sÛbq@ ´q†aë@ åí†èna@@´y@ a‹½a@ xb§a@ éßýÈÛa@ bä‚î‘@ ´îÜa

þa@ÑväÛbi@¿ìn½a@ð‰ìäÛa@éä@¿@ÒŠ‘QSRP@@bíëÜÏcÞb@@éäÇ@Ç@bàèöbÔi@a
‰ìİ½a@éà¨a@éÓŠ@Éîà @ñ¿@·b@òŠv’½aë@ÝöbìÛa@Ú†nß@lbn×@ñ@ÉÓaìß@¿

ë@ õb‘@ å½@ âìväÛacíbÇ‰@ Éß@ Čkyò@@ bàèß‰bØß@ åß@ õbuŠÛaë@ Âbînyüac@ïãaŠ×ˆí@ æ
bî§a@¿@æaŠÐÌÛbiñ@íe@ ‰a…@¿@ æaŠè@¿@ é’ÈmŠ½a@ð†îi@ ém‰Šy@ Lpbà½a@ †Èiëò@a@

§a@éÛ@‰ìÐÌ½aë@ïãbÔÛbİÛa@†»a@†îÛa@xbc@è’Ûa@ïãbÐÛaë@åz¶@ïà½a@õï½a@ bã
@bÓfiبزرگ@@…ìÛì½a@Éîi‰@b@¿@ïãaŠèİÛaQSXR@IŠèßH@ @
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در فروع  غوالي اللئالي«عبدالنبي نجفي عراقي رفسي مؤلف كتاب  -10
بوده » ميرزا حسين ناييني«و كتب كثيره ديگر كه از شاگردان » علم اجمالي

  :متن ذيل را نوشته است برايم. است
áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @

ý–Ûaë@ õa†è’Ûa@ õbß…@ïÜÇ@ õbàÜÈÛa@ …a†ß@ÝšÏ@ðˆÛa@´½bÈÛa@l‰@@ †à§añ@
ÜÇ@âýÛaëó@ÜÇë@õbäßþa@éÛeë@†àªó@c@õbzÜ–Ûa@´ÈibnÛa@éibz•gμ@õbÔÜÛa@âìíN@ @
جناب مستطاب عالم فاضل جامع الفضايل  مخفي نماندكه امابعد

الفضالء و المدرسين معتمد الصلحاء والمقربين عماد العلماء ة ووالفواضل قد
االسالم و المسلمين آقاي آقاسيد  ةالعالمين معتمد الفقهاء والمجتهدين ثق

رضوي سنين متماديه در  ةطهراني معروف و ملقب بعالم ىابوالفضل قم
نجف اشرف در حوزه دروس خارج حقير حاضر شدند و نيز در قم سالهاي 

بحوزه دروس اين بنده حاضر شدند براي تحصيل معارف الهيه و عديده 
علوم شرعيه و مسايل دينيه و نواميس محمديه پس آنچه توانست كوشش 
نمود فكد وجد واجتهد تا آنكه بحمد اهللا رسيد بحد قوه اجتهاد و جايز است 

صحاب أ از براي ايشان كه اگر استنباط نمود احكام شرعيه را بنهج معهود بين
واجازه دادم ايشان را كه نقل  ،ضوان اهللا عليهم اجمعين عمل نمايند بĤنر

روايه نمايد از من بطرق نه گانه كه براي حقير باشد بمعصومين عليهم السالم 
را در نقل فتاوي كما اينكه مجاز است كه تصرف نمايد  ىو نيز اجازه دادم و

ن و مجاز است در در امور شرعيه كه جايز نيست تصدي مگر باجازه مجتهدي
و تمام اينها مشروط است  ؛قبض حقوق ماليه و ال سيما سهم امام 

من الفاني  1370الحجه الحرام في سنه  بمراعات احتياط و تقوي بتاريخ ذي
  )مهر(الجاني نجفي عراقي 
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آيت اهللا سيد ابوالقاسم كاشاني نيز برايم تصديق اجتهاد نوشت كه  -11
  :ممتن آن را ذيالً نقل مي كن

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
ý–Ûaë@´½bÈÛa@l‰@@ †à§a@ ñÜÇó@ÜÇë@ éÛì‰ó@´ßì–È½a@ åíŠçbİÛa@ éÛe@

†Èië@vy@Þ…bÈÛa@ bÈÛa@lbäu@ æbÏò@@éßýÈÛa@ ÝšÐÛaìia@ †îÛa@´àÜ½aë@ âýüa
ÒŠ•@ †Ó@ ðì™ŠÛa@ ïÈÓÛa@c@éîÛì•þa@ Ýöb½a@ Ýî–¤@ ¿@ ÑíŠ’Ûa@ êŠàÇ@ Šr×

ny@éîèÔÐÛaëó@a‡@‰b•@ìÔÛa@ñ@éîèÔÐÛa@ÊëŠÐÛa@…‰@åß@éî†ÔÛagμ@c@b¶@ÝàÈÛa@éÜÏ@bì•
ë@ éİjänagë@ éuŠ‚na@ bàîÏ@ †îÜÔnÛa@ éîÜÇ@ âŠ°ë@ ê†ènucß‹ý¶@ éî•ëò@ìÔnÛaô@

bÇaŠßë@ñÜÇë@bäîÜÇë@éîÜÇ@âýÛaë@Âbînyüaó@´§b–Ûa@a@…bjÇ@ @
þa@ïãb‘bØÛa@î§a@ábÔÛaìia@ŠÔyIŠèßH@ @

زماني كه قصد مراجعت از نجف را سيد ابوالحسن اصفهاني نيز  -12
  :داشتم، تصديق زير را برايم مرقوم نمود

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
ý–Ûaë@´½bÈÛa@l‰@@†à§a@ñ@@@@@@´jîİÛa@éÛeë@†àª@éÔÜ@@ïÜÇ@âýÛa@ë

äÈÜÛaë@åíŠçbİÛaò@àöa†Ûaò@ÜÇó@c@áèöa†Çc@æŁa@åß@´Èºg@@@@æbÏ@†Èië@åí†Ûa@âìí@ïÛ
@ë@ÝßbØÛa@Ý™bÐÛa@lbäu@@@þa@xëŠß@Þ…bÈÛa@bÈÛa@@ČŠÓ@âbØyñ@@@@@†îÛa@ŒÇüa@îÇ

@@@@@þa@Ýî–¤@¿@ê†èu@Þˆi@å¾@éma†îídm@oßa…@ïÈÓÛa@ÝšÐÛaìia@@@éîÇŠ’Ûa@âbØy
çŠi@éîüa@Ò‰bÈ½aëò@@…bÐnüa@¿@a†©@êŠç…@åß@aŠİ‘ë@êŠàÇ@åßñ@@@@´büa@åß

jmŠß@a@†à¡@ÍÜi@yò@îÛbÇò@ý–Ûbi@bãëŠÔßë@…bènuüaë@ÝšÐÛa@åß@éÛë@…a†Ûaë@
ë@bèîÏ@ð†–nÛac@émŒucí@æd@ë@xbînyüa@‰†Ôi@âýÛa@éîÜÇ@âbßüa@áè@åß@ˆg@Þb‰

@éäß@†öaŒÛagμ@@@ë@áçËë@pa…bÛaë@õaŠÔÐÜÛ@bèäß@‰a†Ôß@ÒŠ•@ë@ÑväÛac@@émŒuc@æ
ë@éníaë‰@ïÛ@oz•@bß@Éîº@Ç@ðëŠíaÔíŠ@ð†äÇ@|šmé@@ðìÔnÛa@éß‹ý¶@éî•ëa@ë

bÇaŠßëñ@@ë@Âbînyüacü@æĆflbÄÏby@@aë@pbibvnüa@æbÄß@¿@õbÇ†Ûa@åß@ïãbäí@
´»aŠÛa@áy‰a@ìçë@RR@@év°‡VR@@ïãbèÐ•üa@ðìì½a@å§aìia@@IŠèßH@ @
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سيد شهاب الدين مرعشي معروف به آقا نجفي صاحب تأليفات در  -١٣
  :مشجرات و انساب برايم اجازه زير را نوشت

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
ïÜÇ@@†à§a@@bßcàÈã@åß@Îbò@ëcý–Ûaë@‹bu@ñ@‹b©@éÛeë@†àª@ïÜÇ@âýÛaë

ÔîÔ§aò@†Èië@ ‹ba@ éÔîÔyë@ ZÏhæ@†îÛa@†ànÈ½a@ bÈÛaë@ †äÛa@ÛbjäÛa@ õb@ á‘ò@
Šüa@åí‹ë@bèîz™ëñ †ÇbÓ@„‡bjÛa@ÒŠ’Ûa@‰bäß@ë@ƒßb’Ûa@‰b‚ÐÛa@áÜÇ@é@Þe@åßñ 

İaëë@Ýqû½a@†aò@ÐÛaìia@†îÛa@lbäu@Ý–Ð½a@†ÔÈÛa@†îÛa@†ibÈÛa@ÑíŠ’Ûa@åia@Ýš
ýÇ@âa…@ïãa†îÛa@ïàÔÛa@ðì™ŠÛa@åyú@êbÔmë@éÇ‰ë@¿@†í‹ë@êc@¿@kË‰ë@kyc@æ

aëŠÛaë@´q†a@ÙÜ@¿@áÄnäíñ @ïÛbÈÛa@x‰†Ûa@ aˆç@¿@x‰†äíë@´ßbî½a@ ê…a†ua@åÇ
ém†uë@b½ë@ïÛbÌÛa@ÁàÛaë@cë@ýçc@ýšÏë@bàÜÇ@éäß@p‹ŠycíaëŠÛa@éÛ@pŒuò@@Ç

z•@bß@Éîà oËbë@éníaë‰@o@g@âaŠØÛa@ï±b’ß@åÇ@énäÈäÇ@oíìÓë@ê†ä@@ém‹bu
c†Ç@áçë@sí†§a@éÜ»ë@éÔÐÛa@´bñ @åß@´md½a@ÍÜjmc⁄a@bäibz•@ïÛa@bÏbšß@éîßbß

ÖŠÏ@ Šöb@ ÖŠ@ åß@ ïÛbß@⁄aí†íŒÛa@ âýò@îÜîÇbüaëò@Üibä§aëò@îÈÏb’Ûaëò@
îØÛb½aëò@îÐä§aëò@·@Š×ˆi@ÁjÛa@äØ¹@üë@ bçËëÏ@ÖŠİÛa@âbd@¼@…a†Èni@ïÐn×

ë@ …†ÈÛa@ aˆèi@ b×m@ bèäßc@ å¾@ ÞìÓc‹buübi@ éäÇ@ðë‰ñ@Ûëbä½aëò@öaŠÔÛaëò@@ÊbàÛaë
@ åß@ bçËë@ ŠÈÛaëcsí†§a@ Ýà¤@ õb−@gàöa@ âbßò@íaëŠÛaò@@¿@ âa†Ô½a@ ˆjè¦aë

ía‰†Ûaë@ÞbuŠÛaò@‹buüa@Œ×Šßñ @êˆç@¿@éîÛg@åßë@ð‡bna@ÖaŠÈÛa@òßýÇ@ÖbÏŁa@†äß
Ûa@ë@ðüìß@âbãþa@´i@ïÛbÈm@a@oíe@âýüa@òvy@ð…bànÇa@éîÜÇë@ð…bäng@âìÜÈ

@éä@¿ìn½a@ðìì½a@åí†Ûa‰†•@åy@†îÛa@†àªìic@ð†îQSUT@NNNNNN@bß@ aˆç
@æc@ÝšÐÛaë@¨a@éÛbã@ÝšÐÛa@ïic@†îÛa@lbävÜÏ@òn@ïçë@ÖŠİÛa@åß@êŠ×‡@oß‰

½a@éÜ–n½a@áèÓŠİi@åí‰ì×ˆ½a@ï±b’ß@åÇ@ðëŠí@pa…bë@ÞìŠÛa@μg@bänàöa@μg@òäÈäÈ
ñ‰ŠÔ½a@ÁöaŠ’ÜÛ@bîÇaŠß@òíÛa ⁄aë@âŒ§a@éíbÇ‰ë@ÝÔäÛa@¿@ojrnÛa@åß@bèÜª@¿@Âbîny

@âbn¨a@¿ë@bçËëc@ê†u@†uë@ê†È@ÖbÏë@ê†©@âa…@éî•ëc@ÕíŠ@ÚìÜ@Ê†í@ü@æ
@¿@…a†Ûaë@ðìÔnÛacë@éÛbÈÏc@ë@éÛaìÓcß†@¿@êŠàÇ@Šr×a@ÒŠ–í@æò@@ë@áÜÈÛa@åí†Ûa

´ÜŠ½a@†î@ÊŠ‘@wíëŠmë@ëcü@æ@Ìí@îã†Ûa@bîã†Ûa@êˆç@Ò‰bŒiò@ë@bèuŠi‹ëc@æ
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@…‰ë@†ÔÏ@pì½a@Š×‡@åßŠrØíc@æc@´äßû½a@î×cŠ×‡@áçŠr×a@ë@pìàÜÛc@åß@ŠrØí@æ
‰bí‹ñ ⁄aë@ŠibÔ½aþa@ÙÜni@‰bjnÇ@ÉÏbäÛa@õaë†Ûaë@Öë‰bÐÛa@ÖbíÛa@éãbÏ@Šqaë†Ûa@ta†u

ë@paìè’Ûa@åÇìÜÜÛcní@æ@¿@Ýßbcåß@áèã@ë@aìãb×caìãb×@åí@ë@aìãb×@Ñî×ëgμ@c@åí
ë@‰ìjÔÛbi@‰ì–ÔÛa@aìÛ†jnaë@aë‰b•@Ñî×ë@aë‰b•cý•@Úí@ü@æñ ÝîÜÛa@bßa@Êbİn

ëcbnÓë@éÐäÛ@oÓìí@æ@nÛa@åß@…‰ë@†ÔÏ@éÐã@éîÏ@kb°dbß@éäß@†î×@ü@@éîÜÇ@†íŒß
@ÝjÓ@aìjby@éÛìÓ@bèäàÏcjy@ÙÐã@kby@éÛìÓë@aìjb¤@æò@aéãbÏ@éØíŠ‘@ÙíŠ’Û@

ca@ âa…@cë@ éßbíc@ †Èc@ éßaìÇcbnÓë@ b@ ´Ç@ æ@@ Éîšnmc@Éí‹ìm@ ÞbÓ@ †ÔÏ@ émbÓë
þabçÏìm@pbÓë@@éjba@†öaìÏ@åßëc@éãcÜÇ@ÑÓë@æó@Û‹ò@@¿c@lb§a@ð†Û@éÛbàÇ

iìnÛbi@bè×‰a†mò@ëgßˆÛa@õaŠiò@ëgÜÇ@ÉÜa@æó@‰†•@@ÜÇ@éÛ@ŠØ‘ë@a@†»@éäßó@
Ûa@êˆèi@ÕîÏìnÛaàÈäò@ÜîÜ¦aò@ëc@a@ÕÔy@éî•ëeë@éÛbßc@|Ü•céÛbàÇ@cİÛb‚½a@ÝÜÔí@æò@

Š‘bÈ½aë@ ñþài@´àn½a@ bàî@Š–ÈÛa@ õbäiò@Ï@áÜÈÛah@éÜàn’ß@áèÜÏbªë@áèí…aìã@æ
ÜÇó@@bjÛbË@å»ŠÛa@Á‚@t‰ìí@bßg@‡cë@lbînËüa@áèmŠ×aˆß@Šr×c⁄a@âì§@Ý×@æaì

@ÝîÓ@†ÔÏgjîÌÛa@æò@cë@bnîß@lbnÌ½a@á§@Ý×g‡@åß@lbnÌ½a@æb×@ac@æb×@áÜÈÛa@Ýça@éibînË
×dbnîß@ éà§@Ý×@bßìàß@Ïhßìàß@õbàÜÈÛa@ âì§@æò@ Nbäà–Ç@ë@ag@ÝÛŒÛa@åß@Úbí

ìÐa@ åßë@ Ýİ¨aëñ @ ÝàÈÛaë@ ÞìÔÛa@ ¿gÜÇ@ Ší†ÔÛa@ éãó@@ÙÛbäç@ b¶@ Ší†¦aë@ ÙÛ‡
ëcdμbÈm@éÛ@c@åß@ÙÜÈ¯@æcë@Ùi@†’íë@åí†Ûa@âýÇc@ÙÛbrßc@´ße@´àÜ½a@‰‹@´ße
ëc´Ø½a@ †jÈÛa@ éi‰@ ÝšÏ@ ïuaŠÛa@ bã@c@§a@ î§a@ åí†Ûa@ lbè‘@ ïÛbÈ½aìi

ibã@ïÐväÛbi@ìÇ†½a@ðìÐ–Ûa@ðì™ŠÛa@ðìì½a@ï’ÇŠ½aò@a@Þì‰@Þe @ÐÇó@
Ûb©@¿@ bçŠíŠ¤@åß@ ÎŠÏ@ †Óë@ éÛ@ æb×ë@ éäÇ@a@c@ŠÐ•@åß@ åšß@týrÛ@ bçŠ

QSUX†Üji@ñ@éÏŠ’½a@áÓ@@@@@@@@@@þa@âŠyàöò@@@IŠèßH@ @
سيد محمد حجت كوه  آيت اهللا -15شيخ عبدالكريم حائري و  -14

كمري نيز برايم تصديق اجتهاد نوشتند كه اصل اجازه نامه اين دو تن را براي 
تعيين تكليف در مسأله سربازي به وزارت فرهنگ آن زمان تحويل دادم كه 

نه موجود باشد، اداره طبعاً بايد اين دو اجازه نامه در اسناد بايگاني آن وزارتخا
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مذكور نيز پس از رؤيت اين دو تصديق گواهي زير را صادر نمود كه در 
  :اينجا رونوشت آن را مي آورم

  وزارت فرهنگ - 16
ي از فصول و مواد ا هقانون اصالح پار 62اول ماده  ةنظريه بند اول و تبصر

ه مدارك و نظر به آيين نامه رسيدگي ب 1321قانون نظام، مصوب اسفند ماه 
اجتهاد متعلق به  ةشوراي عالي فرهنگ، اجاز 1323آذرماه  25اجتهاد مصوب 

صادره  21285دارنده شناسنامه شماره ) برقعي(آقاي سيد ابوالفضل ابن الرضا 
شمسي در هفتصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي عالي  1287از قم متولد 

از مراجع مسلم مطرح، و صدور اجازه مزبور  7/8/1329فرهنگ، مورخ 
  .اجتهاد محرز تشخيص داده شد

  دكتر شمس الدين جزائري وزير فرهنگ
ناگفته نماند با اينكه در قوانين مشروطه دولت حق نداشت متعرض 
مجتهدين شود، مع ذلك حكومت به اصطالح مشروطه گرفتاري بسيار برايم 

  .فراهم آورد
ايان مي برم كه دين سخن را با يادآوري اين نكته به خواننده محترم به پ

تعظيم خالق و خدمت به مخلوق، آن : اسالم در دو امر خالصه مي شود
براي همگان توفيق قيام به اين دو امر را از . چنانكه خالق خود فرموده است

  .درگاه ايزد رؤوف خواستارم
كه » تائيه او ةدعبل خزاعي و قصيد«در اينجا، چند بيت از آخر كتاب 

م و وصف حال اينجانب است، مي آورم و پس از آن ا هردسالها پيش تأليف ك
نيز اين كتاب را با شعري ديگر كه خطاب به جوانان است و آن را هنگام 

. م، خاتمه مي دهم و از خوانندگان التماس دعا دارما هسفر به زاهدان سرود
  .والسالم علي من اتبع الهدي
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  ]من و دعبل خزاعي[

ــامي   ــاحب مقـ ــد از صـ ــكر ديـ تشـ
 

ــر ــامياگــ ــل را امــ *زر داد دعبــ
 

كـــه در آنهـــا بيـــان گشـــته عقايـــد
 

*مــرا صــدها كتــاب اســت و قصــائد
 

بـــه جـــز ايـــراد و طعـــن نـــاروايي 
 

ــايي ــي عط ــكر، ن ــك تش ــدم ي *ندي
 

ــات  ــرا خــوف اســت از اهــل خراف م
 

ــات ــائف از مقام ــود خ ــر وي ب *اگ
 

ــن اســت   ــراي اصــل دي ــه ب ــرا گري م
 

*اگر وي گريه اش بر اهل دين اسـت
 

ــرا ا ــامي مــ ــد از مقــ ــي نباشــ منــ
 

*اگــر وي گفــت رازش بــا امــامي
 

هدف، اين مادحين را جمله پول است
 

*اگــر اشــعار وي طبــق اصــول اســت
 

دو ســي ســال اســت مــا را دل پــر از
 خوف

*اگر سي سال ترسي داشت در جوف
 

ـــي   ــت پناهــــ ــر الطافـ ــدارم غيـ نـ
 

*الهـــا بـــر غـــم و رنجـــم گـــواهي
 

ـــوران   ــر كــ ــتم به ــرآت گش ــرا م چ
 

*الهــا مــن بســي هســتم پشــيمان
 

ـــد   ــتال شـــ ــد اب ــور از ص ــنم رنج ت
 

*در اينجــا خســته جــانم از بــال شــد
 

ــدارد دهــر مــا جــز رنــج و عصــيان  ن
 

ـــان ــر و طغيــ ــان كف ــا زم ــان م *زم
 

نــه يــاري نــي معينــي نــه جليســـــي
 

ــي ــن انيس ــدارم م ــري ن ــن پي *در اي
 

رساني مـرگ مـا بـا روح و راحـــت    
 

*مــول رحمــتمگر مـا را كنـي مش  
 

مزيــد فضــل خــود بــر او عطــا كــــن
 

ـــن ــا كـــ ـــي را بهـ ــا برقعــ *إلهـ
 

  ]خطاب به جوانان[

مــؤمن و ســالم و خــوش رفتاريــد   
 

*جوانـــان كـــه شـــكر گفتاريـــد اى
 

از خموشـــان جهـــان يـــاد آريـــد   
 

*چون شـما نـاطق و گـل رخسـاريد
 

ــماريد  ــدا بشــــ ــان خــــ زمحبــــ
 

ــاه ــه گ ــوتش گ ــس م ــي را پ *برقع
 

ــر ــتي از بهــ ــددســ ــا برداريــ دعــ
 

*گـــاه گـــاهي اگـــرش يـــاد كنيـــد
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خـــدمتش را بـــه نظـــر بســـپاريد   
 

*برقعـــي خادمتـــان بـــود و برفـــت
 

ــود   ــرخ كب ــن چ ــت اي ــته از محن خس
 

ــود ــه ب ــن خســته ك ــد از اي ــاد آري *ي
 

ــون   ــه و خ ــر از غص ــت پ دل او گش
 

ــردمِ دون ــس از مــ ــد آزار بــ *ديــ
 

خســته از تهمــت و بهتــان و ســتم   
 

ــان، زخــم ــته از زخــم زب ــمخس *قل
 

رفــــت در محكمــــه عــــدل إلــــه
 

*دســتش ار گشـــت ز دنيـــا كوتـــاه
 

   2/2/1370. وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
  در زيارات قبور خرافات وفور كتاب از مقدمه شده گرفتهبر 
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  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  .»هللالوال أن هدانا ا ينه وما كنا لنهتديهدانا لد يالذاحلمدهللا «
 يد و اعمال و  اصول و فروعش مطابق مداركيد عقايبا يإله يقين حقيد. و بعد

خداپسندانه و  يحيشود نقل صح يد بررسيبا يو أما نقل. ا عقليا نقل يباشد 
كه  يا ث فرقهيبه نقل اخبار مجهوله و احاد يعني. باشد يت إلهيكه حج يمدارك
كه  يثيا احاديو . توان اعتماد كرد ينمدا باشد يجعل و غرض در آن هو يها نشانه

  .د استناد نموديبه نفع جاعالن آن باشد نبا
ل به صدها يك مسلك بوده، تبديك راه و ينا يقيكه  ين إلهيدر زمان ما د

ث و يخود هزاران حد يادعاها يك برايهر  يان مذهبيمذهب شده و مدع
 يا دهيهر عق يبرا پسندند آورده و يكه فقط خودشان م يها و مدارك يباف فلسفه

و هر كدام به « ﴾كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لََدْيهِْم فَرُِحونَ﴿ده يگردده يصدها مدرك و خبر تراش
  .باشد يم »آنچه نزدشان است خرسند و خشنودند

  : فرموده 32و  31ة يح در سورة روم آيآن به نص صر يكه در كتاب إله ياسالم
َن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم َوكَاُنوا ِشَيعاً ِم * َوال َتكُوُنوا ِمَن الُْمْشرِِكَني﴿

  .)32- 31/  روم(﴾                  كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لََدْيهِْم فَرُِحونَ
عه يعه شين خودشان را فرقه فرقه كرده و شيد از آنانكه ديمشرك نشو«

  .»شده و هر كدام به آنچه نزدشان است خرسند و خشنودند
ن فرقه شده و هر كدام نام يچند نيدر قرآن باز مسلم ياتين آيبا وجود چن

خوشنود و خوشند، و  مآرنام و به آن خود گذاشته و به آن  يبرا يا و فرقه يمذهب
چكدام حاضر يدانند، و ه يل خود را بر حق ميو هر كدام با هزاران دل. غافلند
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ر به تفكر در ند و اصال حاضيا قبول نمايرا مطالعه و  يگريستند دالئل مذهب دين
  .ستنديگران نيدالئل د
ا ياز عقل و  يليا دليآ يا دوازده اماميو  يق كرد مسئلة مهديد تحقين، بايبنابرا

است، و در  يبلكه ضد عقل و ضد كتاب آسمان. ريا خيدارد  ياز كتاب آسمان
ح است بر كذب انحصار امامت در دوازده يصر ياتيقرآن، آ يعني يكتاب آسمان
كه  يت چنانيمهدو ياست كه داللت دارد بر كذب ادعا ياتين آينچ عدد، و هم

ات را در نظر خوانندگان يآن آ يق و بررسيما پس از تحق. نديگو يان آن ميمدع
را به نظر  يت و امامت انحصاريان مهدوين دالئل مدعيچن م، و هميگذار يم

از  يكه غرض ميريگ يو خدا را شاهد م. م تا خود قضاوت كننديرسان يخوانندگان م
 يت و راهنمائيو هدا يتعاليحضرت بار يست جز رضاين كتاب در كار نينوشتن ا

دار مذهب  كه خود دكان يو أما كسان. ت باشنديكه طالب هدا يهموطنان و كسان
 يد كرده و دارايكه از آنان تقل يا كسانيخورند و  يبوده و از راه مذهب نان م

 يك دكان سبزيرا يز. رود يشان نمية ات درباريبوده گمان هدا يتعصب مذهب
رد، يا مالك دكان بخواهد دكان را از او بگيو  يل كنيتعط يرا هرگاه بخواه يفروش
بلكه حاضر است با . ل نخواهد داديتواند و تا قدرت دارد دكان را تحو ياو تا م

كه در هر سال و هر  يچنگال چشمان صاحب دكان را درآورد، چه برسد به دكان
  .دهند يان بدون عوض پول ميونها درآمد دارد و بدون زحمت خود مشتريليماه م

 يو اگرچه باطل باشد، اگر درآمد يد دانست هر بدعت و هر مذهبياصال با
رود، بلكه اگر  ين نمياز ب يباشد بزود  ا مذهب داشتهيصاحبان آن بدعت و  يبرا

و كرده و بواسطة به آن ر يادتريداشته باشد روز بروز افراد ز ياديدرآمد ز
شود  ياد ميكند و طرفداران آن ز يدا ميكرده و قهرا نشر پبه آن توجه  يبردار بهره

مثالً . ن خواهد رفتيز از بين برود كه خود آن باطل نيمگر آنكه درآمد آن از ب
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شده بواسطة داشتن نذورات و موقوفات  يارت قبور كه در اسالم از آن نهيمسئلة ز
مت و يقياء ذيح و وقف اشيدر ضرختن پول ياجاره است و ر و يسرقفل يكه دارا

ره، روز بروز يسه و غيقه مانند فرشها و تابلوها و لوسترها و اهداء جواهرات نفيعت
ج شده و هزاران خبر دروغ بنام آن ساخته شده و هزاران نفر فراش و خادم و يترو

ت يزوار قبور از جمعت يشده و جمع يدا كرده و در نظر مردم عبادتيمال طرفدار پ
ذكر  يبيعج يآن ثوابها يادتر شده و دكانداران آن برايحافظان قرآن و مساجد ز

در  يا هين آيچنان ثوابها وارد نشده است، و كوچكتر يچ عبادتيه ياند كه برا كرده
ما را بداند به كتاب  يادعا يقرآن به آن اشاره ننموده است هر كس بخواهد راست

  .ارات قبور مراجعه كنديخرافات وفور در ز
شان يت اين ننوشته و به هدايدكانداران و متعصب ين كتاب را برايپس، ما ا

ت و يكه طالب هدا ياهل انصاف و كسان ين كتاب را برايبلكه ا. ميستيدوار نيام
  .ميده يب ميباشند ترت يت ميواقع

ا يآ ه چه از نظر عقل و چه از نظر شرعيد دقت كرد طبق قواعد اوليحال با
ا وجود ير؟ آيا خي يلين قلياست، آن هم منحصر به چند نفر مع يامامت انحصار

 يمذهب و دكانداران مذهب يرؤسا ير؟ البته برايا خيدارد  يمردم نفع يبرا يمهد
ان مختصر و يار دارد به بيست بلكه ضرر بسيعموم نافع ن يد است اما برايار مفيبس

  : ليروشن ذ
  

  ؟است يا امامت انحصاريآ
  .باطل است يدهد كه امام و امامت انحصار يم يو عقل گواه يكتاب آسمان

بزرگان و دانشمندان و  يعه و دارايه كه از فرق شيديم زينيب يأما شرع، ما م
 يعنيشده آنهم در چهار نفر،  يامامت انحصار يباشند، مدع يم ياريكتب بس
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ان يشواير پيه سايديز اگرچه(ن قبول دارند، يدباالع نيرا تا حضرت ز يحضرت عل
ه را يعة امامير امامان شي، و سا)كنند يز امام خطاب ميخود پس از آن چهار نفر را ن

. اند ث كه در كتب خود نوشتهيل و صدها حديدانند با هزاران دل يامام منصوص نم
را منكرند  يرا قبول دارند و باق يه كه شش نفر از امامان اماميلين اسماعيو همچن
ن يباشد كه ا يع ميگر كه منشعب از تشين مذاهب ديچن دالئل خود، و همآنهم با 

رجوع شود . ادتر برسنديا زيد به هفتاد فرقه و يع بوده و شايتش يمذاهب همه مدع
عه يعالم بزرگ ش: »المقاالت و الفرق«و كتاب  ياثر نوبخت »لشيعةفرق ا«به كتاب 

  .بوده است يكركه از اصحاب حضرت عس يقم يسعد بن عبداهللا اشعر
كه  يدانند به همان امامان ين مذاهب امام و شمارة آنرا منحصر مياز ا ياريبس

داند  ينم يت را منحصر به چند نفريقرآن امامت و امام هدا يول. خود قبول دارند
ت را، ما چند عدد از ينه امام كفر و ضاللت را منحصر كرده است، نه امام هدا

 يعقل يلهايم، و پس از آن به دليآور يمطلب دارد من يرا كه داللت بر ا ياتيآ
  : ميپرداز يم

  
  !يارصحامامت ان يات در نفياز آ يا پاره

  :ديفرما يعباد الرحمن مدر اوصاف  يكه حقتعال 74ة ياول، سورة فرقان آ

ُينٍ َواْجَعلَْنا َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْع﴿
  )74/  فرقان(  ﴾ِللُْمتَِّقَني إَِماماً

به ما همسران و  ،پروردگارا :نديگو يرحمن آنانند كه م يبندگان خدا«
شوا ين امام و پيمتق يكه نور چشمان باشند عطا فرما، و ما را برا ياتيذر

 .»قرار ده
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واست درخ يرحمن كه از حق تعال يداند كه بندگان خدا يم يشعور يذ هر
ن يمتق يو كوشش وعلم و عمل خود حائز مقام امامت آنهم برا يدارند كه به سع

  .ستيك نفر و ده نفر و صد نفر نيشوند، منحصر به 
ند قرآن را يگو ياند و م دهيات را ندين آيا چنيعه گويتعجب است كه بزرگان ش

امامت  يآورند برا ياز قرآن م ياتيخالف گفتة خود آ خود بر يفهمد ول ينم يكس
اگر  :شان گفتيد به ايبا. ندارد يچ داللتيكه ه يامامت مهد يا برايو  يانحصار

كه  ياتيد كه آن آيديفهمد چگونه فهم ينم يد كه قرآن را كسيهست يشما مدع
  !!.باشد؟ ين ميمع يو اشخاص يد راجع به امامت شخصيآور يم

   :ديفرما يكه م 12ة يدوم، سورة توبه آ
  .)۱۲ :التوبة( ﴾مَّةَ الْكُفْرِ إِنَُّهْم ال أَْيَمانَ لَُهْمفَقَاِتلُوا أَِئ﴿
  .»ندارند يمانيد كه آنان پيبا امامان كفر قتال كن«

ا يكه باشد منحصر به شش نفر و  يو روشن است كه امامان كفر به هر معن
ان كفر ممكن است صد هزار نفر باشند يشوايچگونه است كه پ. ستيدوازده نفر ن

ت يد امامان هدايكه بايهستند، در صورت يمان منحصر به عدة كميان ايشوايأما پ
ا كمتر از ينفر  6ا ينفر  12ن انحصار امام به يش از امامان ضاللت باشند، پس ايب

  .سازان است مذهب يانحصارطلب
  :ديفرما يم يكه حق تعال 71ة يسوم، سورة اسراء آ

  )۷۱: سراءاإل(                        ﴾َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أَُناسٍ بِإَِماِمهِْم﴿
  .»پيشوايشان فرا خوانيمرا با  يهر مردم) امتيروز ق(كه يروز«

نفر  12ستند تا آنان را با يا منحصر به دوازده فرقه نيو مسلم است كه مردم دن
را با پروندة اعمال او  ياست و هر فرد يمأموم امام يامام بخوانند بلكه هر فرد
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ا يان، پروندة عمل امام او است و منحصر به دوازده شخص و خوانند و هم يم
  .ستيدوازده پرونده ن

   :12ة يچهارم، سورة احقاف آ
  )۱۲: حقافاأل(   ﴾َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماماً َوَرْحَمةً﴿
شوا و رحمت بوده يامام و پ )تورات يعني( يش از قرآن كتاب موسيو پ«
  .»)ت استو اكنون قرآن امام و رحم(
- يو حضرت عل. ز آمده استين 17ة ين مطلب در سورة هود آيچنانكه هم
قَْد َنَبذَ الِْكَتاَب َحَملَُتُه، َوَتَناَساُه فَ« :ديفرما ينهج البالغه م 145در خطبة  - عليه السالم

) قرآن يعني(كتاب  نيق اي، به تحقيعني .»َوأَْهلُُه َمْنِفيَّاِن طَرَِيداِن فَالِْكَتاُب َيْوَمِئٍذ؛ َحفَظَُتُه
. اند ن آنرا فراموش كردهيمسلم يعنيآن پشت سر انداختند و نگهبانان آن  حملةرا 

كَأَنَُّهْم « :ديفرما يماند، تا آنكه  ن كتاب و اهل آن مطرود و دور انداخته شدهيپس ا
قرآنند و قرآن  يمامان بران مردم ايا اي، گويعني. »أَِئمَّةُ الِْكَتابِ َولَْيَس الِْكَتاُب إَِماَمُهْم

ز آن حضرت يو ن. آخر آن خطبه تا) د بعكس باشديكه بايدر حال(ست يشان نيامام ا
 ييإن رسولک حممدا نب« :كند يعرض م الصالةم يبعد تسل يه در دعايفة علويدر صح

ا من يخدا :يعني ،»يه وإماميأنزل إل يوإن الکتاب الذ ينيشرعت له د ين الذين الدإو
ن يد يع كردياو تشر يكه برا ينيغمبر من است و ديه رسول تو محمد پگواهم ك

عليه - و حضرت صادق. امام من است يكه به او نازل كرد يمن است و كتاب
و هم  القرآن ءةقرادر باب اول از ابواب  لشيعةوسائل ات يز طبق رواين - السالم

كه  تر نها روشنيم اقرآن را امام قرار داده، و از تما ،ت باب سوم همان بابيروا
 17ص  يبحار مجلس 92ت جلد يطبق روا -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا

ات فوق و يكه بر ضد آ يپس مذهب تراشان. »قرآن امام هر مسلمان است« :فرموده
ن و حضرت يرالمؤمنيو كالم ام -صلى اهللا عليه وسلم- بر ضد كالم رسول خدا
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د ياند، با دهيتراش يخود دوازده امام انحصار ياند برا آمده -ا السالممهيعل-صادق 
امامان  ينظر كرده و برا ستند، و از امامت قرآن صرفيبفهمند كه تابع قرآن ن

ن يز قبول نكرده و در ايكالم امامان خود را ن يزنند و حت ينه ميمجعولة خود س
كه يدانند در حال يرا امام خود م - عليه السالم- يعه و عليحال چگونه خود را ش

  .ر از قرآن استيغ يگريشان اشخاص ديقرآن است، و امام ا يعل امامِ
اء را نام برده، ياز انب ياريبس ي، پس از آنكه حق تعال73ة ياء آيپنجم، سورة انب

   :ديفرما يم
  .)۷۳: نبياءاأل( ﴾َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا﴿
  .»ت كننديم كه به امر ما هدايا قرار داده انامبران را ما امامين پيا«

ائمة  يول. ستنديامامند و منحصر به دوازده نفر ن ياء بجعل إلهيپس انب
  .است يث خودشان و انحصاريتراشان مجعول احاد مذهب

   :فرموده يتعال ة كه حقيششم، سورة قصص آ
  .)۵: القصص(  ﴾ َوَنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً َوَنْجَعلَُهُم الَْوارِِثَني﴿
شان را يگران قرار داده و ايرا امامان د )لياسرائ ين از بنيمستضعف(ما «

  .»مينمود )ن مصريزم(وارث 
ل منحصر به دوازده نفر نبودند، پس امامت ياسرائ يو معلوم و مسلم است كه بن

ن كه در قرآن ذكر ين و صادقين و مؤمنيكه متقيغلط است، همانطور يانحصار
  .ستين ين انحصاريالمتق أئمةست، همانطور هم ين يشده، انحصار
   :ديفرما يسورة قصص كه م 41ة يهفتم، آ

  )۴۱:القصص(  .﴾َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َوَيْوَم الِْقَياَمِة ال ُيْنَصُرونَ﴿
آتش دعوت  يم كه به سويقرار داد يان را امامانيما قوم ستمگر فرعون«
  .»نشوند ياريامت يكردند و روز ق يم
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ن امامان اهل ينفر بودند، پس امامان اهل آتش و هم چن 12ا قوم ستمگران يآ
كه در قرآن  ياتير آيسورة سجده و سا 24ة ين آيو همچن. ستين يبهشت انحصار
  .ستين ينيو منحصر به عدد مع ينكه امام و امامت انحصاريداللت دارد بر ا

  يامامت انحصار يبر نف ياز دالئل عقل يبعض
ن از زمان رسول ين باشد كه مسلميزمامدار مسلم يل اول، امام اگر به معنيدل
 يزمامدار ينفر برا 12خواهند و  يامت زمامدار ميتا ق -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
توانستند امامت كنند و اما  يصد سال زنده بود و ميا سيست و پنجاه سال و يدو

زندگان  يتواند برا يه امام مرده مندارد، چگون يزندگان معن يامامت مردگان برا
ك يامامت آنان بودند در زمان ما  يعه مدعيكه شين امامانيا ايكند، آ يزمامدار

ك يا ياند، آ دفع امراض كشف كرده يك دوا برايا يابان را اسفالت كرده؟ آيخ
ا آن امام يا رفته و يا آن امامان از دنياند، آ بشر اختراع كرده يراحت يبرا يزيچ

ا دشمنان ينموده و  يا اختراعيكرده و  يرا راهنمائ يب تا بحال كسيوم غاموه
 يها ال و قصهيتراشان با خواب و خ مذهب يآر. ريالبته، خ!! اسالم را دفع كرده؟

و امام اگر به . سازد و نه با نقل يجعل كرده اند كه نه با عقل م يزهائيدروغ چ
ست بلكه يا دوازده نفر نيشش نفر و ن باشد كه مسلم منحصر به يد يراهنما يمعنا
  .باشد يم ين راهنمائيفة هر عالم متديوظ

 ين شوند و ملت اسالميد مردم به آن متديكه صد هزار سال با ينيل دوم، ديدل
 12 ين ملتياحكام دارد چگونه زمامدار چن ياج به زمامدار و مجريامت احتيكه تا ق

گفته باشد زمامداران امت من  - وسلم صلى اهللا عليه- ا اگر رسول خداينفر است، آ
صلى اهللا عليه - رسول خدا ين رسوليامت منحصر به دوازده نفر است، چنيتا ق

توان  يد ميكه برخالف حس و برخالف عقل سخن گو ياست، رسول -وسلم
  .ريالبته خ! را قبول كرد؟ رسالت او
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 .)۳۸: الشورى( ﴾َنُهْمَوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْي﴿: كه در قرآن فرموده ياتيل سوم، آيدل
، و هم يتر است از امر زمامدار مهم يحواله داده، چه امر ىن را به شوريامر مسلم

امامت و  :ديفرما يالبالغه كه م ن در مكتوب ششم نهجيرالمؤمنين خبر اميچن
كه در . گريمهاجر و انصار است، و صدها خبر د يموقوف به شورا يزمامدار

م يتوان يا ميآ. ن استيشما مسلم يموقوف به رأ يدارزمام :منبر فرموده يباال
ما ! سازان راست است؟ فقط اخبار مذهب يات و اخبار دروغ، وليم تمام آن آيبگوئ

 ياالثن يما جاء فيف«، در باب »ينقد بر كتاب اصول كاف«ا يو » شكن بت«در كتاب 
صر به دوازده كه امامت را منح يم كه تمام اخباريا ثابت كرده »هميوالنص عل عشر

دا و يدا و پيها و عالئم جعل در آنها هو نفر كرده دروغ و مجعول است، و نشانه
  .ديد به آن كتاب مراجعه نمايت باشد، بايق و هدايروشن است، هركس طالب تحق

ن اخبار انحصار امامت يگانه از ا خود همان ائمة دوازده ياطالع يل چهارم، بيدل
 يل را برايپس از خود فرزند خود اسماع - معليه السال- حضرت صادق. است

امامت  يد محمد را برايامام دهم فرزند خود س ين كرد، و حضرت هادييامامت تع
د محمد هر دو قبل از وفات يل و حضرت سياتفاقا حضرت اسماع ن كرد، وييتع

شخص امام پس  از يا رفتند و معلوم شد حضرت صادق و حضرت هاديپدر از دن
و . ستيدانستند امامان پس از خودشان ك ياند، و نم نداشته يخود اطالع از
ن اصحاب خاص ائمه مانند زراره وهشام بن سالم و هشام بن حكم و يچن هم

ن ينداشتند و ا ير و مانند آنان از امام بعد از امام زمان خود اطالعيبص يمفضل و اب
ما صد و . انستندد يگانه جعل شده نم اسم و رسم امامان دوازده يكه برا ياخبار

ن يم كه از ايا چهل نفر از اصحاب خاص ائمه را با نام و نشان و مدرك نشان داده
 12ن ينداشتند و به امامت ا يبه دوازده نفر اطالع يه و امامت انحصارياماماخبار 

ن اخبار انحصار امام به دوازده نفر پس از زمان ائمه جعل يو ا. نداشتند ينفر اعتقاد
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ا نقد بر اصول يشكن و  بت«ده است، شما رجوع به كتاب ير گردشده و متوات
  .ميا در آنجا داده يال روشن گردد كه ما شرح كافيد تا تفصيمراجعه كن» يكاف

صلى اهللا - ت رسولياهل ب يرگان و علمازسادات و ب ياطالع يل پنجم، بيدل
 يد بن عليمانند ز يسادات و علمائ. امامت ياست از اخبار انحصار -عليه وسلم
ام نمودند، يامامت شده و ق ير آنان كه مدعيفخ و سا ين بن علين و حسيبن الحس

دانستند و بلكه از  يدا كرده اصال نميراكه زمان ما شهرت پ ين امامت انحصاريو ا
ام كند ير قيدانستند كه با شمش يم يكلمات آنان روشن است كه امامت را حق كس

ان اطاق يرا بعمل آورد نه آنكه در م يزمامدار ن را اداره كند و وظائفيو مسلم
و  يك عده مردم خرافي يامامت گردد برا يندازد و مدعيند و پرده بيخود بنش

 -عليه السالم- نيبن الحس يد بن عليگران باشد چنانكه زيخود محكوم به حكم د
  .ميسراغ ندار ين اماميما چن :فرمود

ندارد و بلكه  يگانه اصال مدرك هپس چون معلوم و مسلم شد كه امامان دوازد
نكه پس از يكرد كه با ا يد بررسيخ است، حال بايبرخالف كتاب خدا و عقل و تار

كه  يسورة نساء كس 165ة يبه نص قرآن آ -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا
َتمَّْت « :البالغه كه فرموده نهج 90 :ن در خطبةيرالمؤمنيست و با نص اميحجت ن

صلى اهللا -  غمبر ما محمديحجت خدا با پ. »ُحجَُّتُه) صلى اهللا عليه وآله( ُمَحمَّدبَِنبِيَِّنا 
، و »به آن حضرت ختم شد يوح. »َخَتَم بِِه الَْوْحَي« :، و فرمودهتمام شد -عليه وسلم

نفر  12نكه يحجت است، با ا يشود و نه قول كس يم يوح يپس از او نه به كس
ات و اخبار و عقل است، ين آيبرخالف ا ينفر حجت إله 12و  يامام انحصار

ا اقرار يد معتقد شد، آيد قبول كرد و چگونه آنرا بايرا با يچگونه وجود دوازدهم
ن يد تابع ديكه با ين؟ و اماميا از فروع دين است و ياز اصول د يبه وجود مهد

  !!.ن شده است؟يا فروع ديباشد چگونه از اصول و 
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ن و يچن يبنام مهد ين شخصيچن يت دارد بر نفات قرآن دالليآ :ميگوئ يپس م
ر يدر اول سورة انفال و اول سورة مؤمنون و سا. نديگو يسازان م كه مذهب يچنان

ده از يد در مؤمن و مسلمان باشد ذكر گرديبان و آنچه يموارد قرآن صفات مؤمن
سورة در اول . ستيمان به امام در آن نياز ا يد و افعال، و ابدا ذكريمان و عقايا

   :انفال فرموده
إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم َوإِذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم ﴿

الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا  *َآَياُتُه َزاَدْتُهْم إَِمياًنا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ 
أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقًّا لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِّهِْم  *نَ َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُو

  )۴-۲/ نفال األ(  .﴾َوَمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي
مؤمنان تنها آنانند كه چون خداوند ياد شود، دلهايشان ترسان گردد و «

چون آياتش بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگارشان 
ايم  گزارند و از آنچه به آنان روزى داده كسانى كه نماز مى. كنند وكّل مىت

در نزد پروردگارشان درجات و . اند اينان به راستى مؤمن. كنند انفاق مى
  .»آمرزش و رزقى ارزشمند دارند

مان به ياز ا يان كرده و ابدا ذكريرا ب يقيصفات مؤمن حق ،اتين آيپس در ا
سازان امام و امامت را از اصول مذهب خود  گونه مذهبست، پس چيامام در آن ن

  :ديفرما يم 15ة يو در سورة حجرات آ. دانند يمان ميقرار داده و مقوم ا
إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ﴿

  .)۱۵ :احلجرات( ﴾لِ اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَبِأَْمَواِلهِْم َوأَْنفُِسهِْم ِفي َسبِي
اند،  مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده«

سپس هرگز شك و ترديدى به خود راه نداده و با اموال و جانهاى خود 
  .»اند آنها راستگويانند در راه خدا جهاد كرده
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سورة بقره كه مقومات و صفات  285و  177و  136و  61ات ين آيو هم چن
  .اد نكرده استي ين را شمرده و از اعتقاد به اماميمؤمن

كند و  يام ميق ين است كه از طرف خدا اماميسازان ا مذهب يباضافه مدعا
كند، و  ين را مسلمان ميزم يكند و تمام مردم رو ير مردم را اصالح ميبزور شمش

ن را پر از عدل و داد يكنند و زم يم يهم زندگش با يكند كه گرگ و م ين ميچن
ر شكم يكشد كه تا ز يكند پس از آنكه مملو از ظلم و جور شده باشد و آنقدر م يم

شان مانند بحاراألنوار و يكه در كتب ا يگريد و  اوصاف ديآ ياسب او خون باال م
ارد مان نديهر كس به او ا :نديگو يخ صدوق ذكر شده است و مين شياكمال الد
ن مختصر يد، ما در ايگو يات قرآن خالف آنرا ميم آينيب يما م يول. ستيمؤمن ن
  .ن كتاب ذكر شديكه در ا ياتيم، اضافه بر آن آيآور يه از قرآن ميچند آ
  

  كند يم يرا نف ين مهديكه وجود چن ياتياز آ يبعض
   :سورة رعد 11ة ياول، آ

  )۱۱: الرعد( ﴾تَّى ُيَغيُِّروا َما بِأَْنفُِسهِْمإِنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر َما بِقَْومٍ َح﴿
دهد مگر آنكه آنان  را تغيير نمى) و ملّتى(خداوند سرنوشت هيچ قوم «

  .»!آنچه را در خودشان است تغيير دهند
فرستد كه بزور  يدهد و مأمور نم ير نمييخدا مردم را بزور تغ :ديگو يه مين آيا

از  يكنند نه امام و رسول د خود را اصالحيار دهد بلكه خود مردم بييمردم را تغ
  .ر اصالحشان كنديد بزور شمشيايطرف خدا ب
   :سورة انفال 53ة يدوم، آ

ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمَغيِّراً نِْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْومٍ َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ﴿
  .)۵۳: ألنفالا(                                              ﴾بِأَْنفُِسهِْم
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ن است كه يبواسطة ا )نيت كفار و منافقيان و عدم هدايهالكت فرعون(«
ر دهد تا آنكه خودشان ييرا تغ ين نبوده كه خدا نعمت قوميبر ا يسنت إله

  .»ر دهند آنچه خود دارندييتغ
ر ييرا بزور جبر و اكراه تغ يچ قومياز اول خلقت بشر تاكنون ه يحق تعال

 ياريف اختياصال جبر برخالف تكل. شان رايشان را و نه نعمت ايه، نه نقمت انداد
  .ياست نه اجبار ياريا اختيبشر در دن يبرا يف إلهياست، تكال
   :ديفرما يم يهود و نصاريدر وصف  يتعاليسورة مائده كه خدا 14ة يسوم، آ

  .)۱۴: املائدة( ﴾ْومِ الِْقَياَمِةفَأَغَْرْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َي﴿
  .»امتيم تا روز قيا ختهيبرانگ يتوز نهيو ك يشان دشمنين ايب«
   :فرموده 64ة ين سوره آيو در هم

  .)۶۴: املائدة( ﴾َوأَلْقَْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة﴿
  .»امتيا روز قم تينه انداختيشان عداوت و كين ايو ب«

خواهند  يامت باقيهود تا قيز يو ن ىنصار يفرقه ها ،ات فوقين طبق آيبنابرا
قرآن  يبين از اخبار غيان خواهد داشت و اينشان عداوت و بغضاء جريبود و ب

شان را برطرف كند و همة ينة ايو ك يبفرستد و دشمن يا اگر خدا امامياست، حال آ
  !ر؟يا خيات خواهد بود ين آيشان را مسلمان كند برخالف ايا

   :سورة ممتحنه كه فرموده 4ة يچهارم، آ
  .)۴: املمتحنة( ﴾َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاُء أََبداً﴿
  .»األبد يها إليتوز نهيو ك يشه دشمنين ما و شما هميداراست بيو پد«

كه  يا اخباريراست فرموده و  ا خدايآ. ديفرما يهود ميكه راجع به مسلمانان و 
  .دهد يد و همه را صلح و صفا ميآ يم يمهد :ديگو يم

   :ونسيسورة  99ة يپنجم، آ
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َولَْو َشاَء َربَُّك لَآَمَن َمْن ِفي الْأَْرضِ كُلُُّهْم َجِميعاً أَفَأَْنَت ُتكْرُِه النَّاَس ﴿
  .) ۹۹:يونس(                              ﴾ َحتَّى َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني

مان ينند ايكه در زمياگر پروردگار تو بخواهد بدون شك تمام كسان«
مان يتواند مردم را مجبور به ا ياگر خدا بخواهد م يعني( خواهند آورد

  .»؟يكن يمان ميمردم را باكراه وادار به ا ،) محمد يا(ا تو يآ) كند
مان باكراه ياگر خدا ا يتو اكراه ندار يعنياست،  يه انكارين آياستفهام در ا

كه نكرده، پس تو يتوانست مردم را مجبور كند در حال يخواست خود م يم
  .يمان كنيمردم را مجبور به ا يتوان ينم

   :256ة يششم، سورة بقره آ
  .)۲۵۶: البقرة( ﴾ال إِكَْراَه ِفي الدِّينِ قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ﴿
روشن شده  يرا رشد و گمراهيست، زين ين و قبول آن اكراهيدر د«

  .»است
فرستد كه  يرا خدا م يد اماميگو يست بعد ميد در آن اكراه نيگو يكه م ينيا ديآ

 يزين چينا چنيقي، پس !!ر؟ين دعوت كند، آنهم با شمشيبزور و اكراه مردم را به د
  .است يات و سنت إلهيدروغ و ضد آ

   :سورة شعراء 4و  3ة يهفتم، آ
إِنْ َنَشأْ ُنَنزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن  * َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني َباِخٌع َنفَْسَك أَالَّ لََعلََّك﴿

  .)۴ :الشعراء(﴾ السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضِعَني
شوند كه ما اگر  يكه چرا مؤمن نم يخود را بباز د تويشا )! محمد يا(«

آن  يم كه گردنشان برايفرست ين فرو مااز آسم يتيشان آيم بر ايبخواه
  .»خاضع و ناچار گردد
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كند از حرص و فشار  ين است كه رسول خود را منع ميپس سنت خدا چن
بر سر مردم  يا آتشيو  يتوانست عذاب يخواست م يمان مردم و اگر خود ميا يبرا

تواند  ينخواسته، حال چگونه و كدام كس م يمان شوند، ولينازل كند كه ناچار با ا
مان به يباشد آن هم ا يل صفويمان كند مگر شاه اسماعيبزور مردم را وادار به ا

  .خرافات
   :ديفرما يسورة آل عمران كه م 55ة يهشتم، آ

َيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا ﴿
الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ثُمَّ إِلَيَّ  َوَجاِعلُ الَِّذيَن اتََّبُعوَك فَْوَق

  .)۵۵: آل عمران(﴾ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُُم َبْيَنكُْم ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ
ه قرار دهم يبدون شك من تو را قبض روح كنم و تو را بلندپا !يسيع يا«

رو تو هستند فوق و برتر يپن پاك گردانم و آنانكه يو تو را از كفر كافر
 يامت، سپس بازگشت شما به سويكه كافرند تا روز قيقرار دهم از كسان

 يتان حكم و داور نيد بيكرد يمن است، پس دربارة آنچه اختالف م
  .»خواهم نمود

   :سيسورة  68ة ينهم، آ
  .)۶۸ :ـسي(﴾   َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَال َيْعِقلُونَ﴿
، آيا تعقل ميآور يم يم و در خلقت او نقص و سستيفزائيهركس را عمر ب«

  .»نمي كنند
  .ن استيچن يو سنت إله
   )۶۲: األحزاب(       ﴾َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديالً﴿
  . »افتي ينخواه يلير و تبدييتغ يو هرگز در سنت اله«
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د و جوان باشد چنانچه ب شود و هزاران سال عمر كنيغا ينكه كسيپس ا
  .است يند نشدنيگو ياز قرآن م خبران يب

   :سورة هود 119و  118ات يدهم، آ
 إِالَّ * َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعلَ النَّاَس أُمَّةً َواِحَدةً َوال َيَزالُونَ ُمْخَتِلِفَني﴿

أَْملَأَنَّ َجَهنََّم ِمَن َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم َوَتمَّْت كَِلَمةُ َربَِّك لَ
  .)۱۱۹-۱۱۸ :هود(  . ﴾الْجِنَِّة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني

 يعني(ك امت قرار داده بود يو اگر پروردگارت خواسته بود مردم را «
كه پروردگارت او را رحم  يشه اختالف دارند مگر كسيو هم) نخواسته
دگارت تمام است و فرمان پرور ،ديشان را آفرياختالف ان يهم يكند و برا

  .»كه البتّه دوزخ را از تمام جن و انس پر كنم
سالم اكه همه را متّحد به  يك اماميشه اختالف خواهد بود و يه همين آيطبق ا
ن موضوع يز در اين يگريات ديو البتّه آ. نباشد امكان ندارد يگر كافريكند كه د
  .ک عرشة كاملةتل :م كهيكن يه اكتفا مين ده آيما به هم يول. آمده است

لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيَِّناِت َوأَْنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم ﴿
  .)۲۵: احلديد(﴾ النَّاُس بِالِْقْسِط

و ) آسمانى(ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب «
نازل كرديم تا مردم قيام به ) ن عادالنهشناسايى حقّ از باطل و قواني(ميزان 

  .»عدالت كنند
  سازان برخالف عقل است مذهب يمدعا

ن يقوان :ن آنكهيشان باطل است، از جملة براهيا يمدعا يادين زيبه ادله و براه
ن راستگو باشد ياصالح بشر و دفع مفاسد آمده و اگر شارع د يبرا يإله ينيد

د و خبر يگو ينم يزيكند و بر ضرر مردم چ ينممردم باز  يفساد را به رو يدرها
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كه يد كه اخباريا ا فكر كردهيآ. كند يد و اخبار نميگو يرا به مردم نم يمضر دروغ
را به مردم ياند چقدر ضرر و فساد دارد ز و آمدن او ساخته يوجود مهد يبرا

 يك نفر بنام مهدياصالح آنهم بزور از طرف خدا  يبرا ياند روز مسلمان گفته
صدها نفر  ياند، آن وقت بنام مهد گذاشته ين كسيد و مردم را به انتظار چنيآ يم
 ياند و چه ضررها گر واداشتهيكديكرده و مردم را به قتل و كشتار و غارت  اميق
اند، صدها هزار نفر  شامل حال مردم شده و چه قدر فساد و فتنه كرده ياديز

م چقدر از مردم عوام وجوهات يو هستب عام اينكه ما نايبنام ا يآخوند و روحان
اند و بلكه سد راه مردم از  نكرده و بر نداشته يك قدم اصالحيگرفته و خورده و 

اردها بنام سهم امام از مردم عوام گرفته و صرف نشر خرافات يليم. اند بوده يداريب
 ل كارخانة عام المنفعهيو نه تشك ي، نه كشف دوائيك اختراعياند، نه  خود كرده

دار و از دام خرافات برهاند او يرا ب يخواسته كس ي، و اگر دانشمند آگاه!!اند كرده
تا بحال و تا زمان ما . اند م كردهيدن و خواندن سخن او را تحريكرده و شنر يرا تكف

ست به آنكه ين ياند كس ختهيامت كرده و خون مردم را ريق يهفتاد نفر بنام مهد
، بلكه !ست؟يچ مدرك تو :ديب بر حق امامم بگوياا نيب امام و يد من نايگو يم
شان روز بروز خرافات را يا. ندارند يستند و مدركيه هم نيبان اصال فقين نايا

ن ياند، و د تر نموده و مردم را از قرآن و سنت دور نگه داشته عيتر و وس قيعم
  . اند د را آوردهيآن تقل يم و تعلم بوده برده و بجاين تعلياسالم كه د

  
  موجب فتنه و فساد شده ياخبار مهد

د آل محمود كه يخ عبداهللا بن زيدار معاصر بنام شيرخواه بيخ ياز علما يكي
نتظر ي يمهد ال« :نوشته بنام يباشد كتاب يه در مملكت قطر ميس محاكم شرعيرئ

 :ديگو يموهوم دانسته و م يعه را مبدء و منشأ خرافت مهدي، و ش»د البشريبعد س
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موعود و  يمهدزمان و مكان غوغا بر پا كرده و به بهانة  در هر يمهدمكرر بنام 
را  يا غوغا طلب و جاهالنيامت كرده و مردم ساده و يق يبنام او اشخاص فاسد

خته و يرا ر ياريبس يجاد كرده و خونهايجانها ايبدور خود جمع كرده و ه
نند مردم را به جان د كييرا تأ يا حقيو  ينينكه ديجه و بدون ايآخراألمر بدون نت

موجب  يمهدو حاصل آنكه نام . اند را بوجود آورده يآتگر انداخته و ابتاليكدي
رخواه الزم يده، برعالم خيكشان يرا به گمراه ياريفتنه و فساد شده و عدة بس

ن ين سازد، و از ان فساد فكركند و مردم را اگر بتواند روشيدفع ا يبرا. است
 ،دهامينام او اصال در كتاب خدا يو ق يكند كه نام مهد انيها دور سازد و ب فتنه

را در يو اخ. برخالف آن آمده است ياتيامده، آيدر قرآن ن عالوه بر آن بخصوص
ان و مردم ساده را بدور يهوچ اهل غوغا و يب بر حق مهديبنام نا يديران سيا

.اند ا غارت كردهاردها اموال ريليونها نفر را به كشتن داده و ميليخود جمع كرده و م  
ن باشد نه اصل و فرع آن، پس يد تابع ديبا ياصال هر امام :ديگو  سندهينو

و در قرآن از او . ن است و نه فرع آنيكه نه اصل د ين اماميا دعوت به ايگفتگو و 
ده دارد و چرا مردم عوامرا به آن دعوت كرده و هر دوره ينشده چه فا يذكر

كه شب و  يدكانداران مذهب يد برايبگو ياست كسممكن ! كنند؟ يفسادها برپا م
 يرمنطقيغ يلهايكنند و هزاران فلسفه و دل يروز مردم را به امام منتظر دعوت م

ن يدر ا يدياردها سهم امام است، و لذا تأكيليها دارد و آن گرفتن م تراشند، فائده يم
بان مردم را دعوت مة شعيندارند، و لذا همه ساله نگر يموارد د يمورد دارند كه برا
آن  يكه برا يكنند و جشنهائ ينار ميونها درهم و ديليمو خرج  يبه جشن و چراغان

كه يدر حال. رنديگ يغمبر آخرالزمان نميتولد پ يبرا ياء و حتيتولد انب يرند برايگ يم
م ين اصال نداريبزرگان د يا عزا برايگرفتن جشن تولد و  يبرا يدر اسالم دستور

صلى اهللا عليه -  روز تولد رسول خدا ير خلفاء برايطالب و سا يببن أ يعل يحت
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وفات او عزا بر پا نكردند، بلكه روز وفات  يجشن نگرفته و همه ساله برا -وسلم
ب االمام يبدون مدرك خود را نا يا عده ،يآر. ل نكردنديرسول خدا را تعط

در  يتعال يه خداخورند چنانك يرند و ميگ يخوانند و مالها بنام سهم امام م يم
   :شان فرمودهيا يآگاه ين هشدار داده و برايبه مؤمن 34ة يسورة توبه آ

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ كَِثرياً ِمَن الْأَْحَبارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَْمَوالَ ﴿
  )۳۴ :التوبة(.   ﴾َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّهالنَّاسِ بِالَْباِطلِ َو

ل اطبه مردم را ب ن اموالياز علماء و مقدس ياريبدون شك بس ،نيمؤمن يا«
  .»دارند يو از راه خدا باز مخورند  يم

شد كه موجود  معلوم دهند ضرر دارد پس يالبته مردم عوام كه سهم امام م
ن همه فتنه و فساد از يا :ديگو يالذكر م عالم فوق. ندارد يعوام نفع يمنتظر برا

بفوت و فن ساخته و همه ساله مردم را وادار به  يك منتظريباشد كه  يعه ميش
ب آنان را يهوده مشغولشان سازند و جين افكار بيكنند تا به ا يم يجشنها و چراغان

  .كنند يخال
 يا نام مهدياند  ت كردهيكه اهل سنت روا يثياحاد :ديگو يم 7و در ص 

 يف است، و كتب مهميآن ضع ا اگر ذكر شده سنديحا در آنها ذكر نشده و يصر
از  يو بعض .ضعف آنها يبرا اند اوردهيث را نيو مسلم آن احاد يح بخاريمانند صح
چنانكه (ست ين يگرياست و كس د ميبن مر يسي، عيمهد :ديگو يث ميآن احاد

كه قرآن داللت دارد بر وفات ين را گفته در حاليز هميعه نياز اخبار ش يبعض
  ).اند متأسفانه مردم را از قرآن دور كرده يول ،- معليه السال- يسيحضرت ع

فرزند منصور  ي، مهديآن مهد :ديگو ياز اخبار م يبعض :ديگو يم 9و در ص 
هوده است و انتظار يكتب ب در ين اخبارياست كه زمان او گذشته و ذكر چن يدوانق
عباس در جعل  يشود بن يمعلوم م(حماقت است  يفرزند منصور دوانق يمهد



59 البفهرست مط

شان جعل و نشر يا يها استياز س يكياند، و  شركت داشته دروغين يث مهدياحاد
از اوالد حسن  يمرد :ديگو يث مياز آن احاد يو بعض ).بوده است ين اخباريچن

از اوالد حسن بن  ياريو البته بس. ن استيث چنيشتر آن احاديو ب. است يبن عل
كه  يار مردميكردند، و چه بسام ين نام و بهانه قية اسالم بهمياول يدر قرنها يعل
ر از يكردند و جان و مال و اوالدشان تلف شد و بغ يآنان همراهال به ين خيبه ا

سالم مردم به كتاب خدا و سنت رسول آشنا ااول  ينكه قرنهاينبود، با ا يزيفتنه چ
. باز گول خوردند يز بدهند وليتوانستند امام بحق را از امام باطل تم يبودند و م

عه اكثرا يش يعلما يو حت(خبرند  ياز كتاب خدا ب يزمان ما كه مردم بكل البته
صادق را از كاذب  حال چگونه امامِ نيدر ا) ستيقرآن قابل فهم مردم ن :نديگو يم

  .ص دهنديتشخ
است كه  ياو فرند حسن عسكر :ديگو يه مياخبار امام :ديو در همان صفحه گو

 يات مهديو اختالف در روا. نبوده است ياند او را فرند ن باتفاق گفتهيمورخ
است و هر  يو ساختگ يمحل اتفاق نبوده و جعل يل است كه مهدين دليبزرگتر

كه اخبار  يو علمائ. اند ساخته و پرداخته يشرفت كار خود اخباريپ يدسته برا
 يمودود ياند از جمله ابواألعل ار بودهياند بس دانسته يو ساختگ يرا جعل يمهد

كتاب خدا باشد ندانسته و از جمله  كه در يا د الزمهيده را از عقايعق نياست كه ا
د ي، و از جمله رش480ص / در دائره المعارف جزء نهم  يد وجديابن خلدون فر

شان به كتاب خدا و سنت يد كرد كه تعصبات مردم، و جهل ايچه با يول. رضا
  .ته استق بازداشيشان را از فهم حقايا -صلى اهللا عليه وسلم- رسول
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  كه آن را تكامل دهد ندارد ياج به مهدين كامل احتيد
بنام اسالم  ين كامليد -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا :ديگو 14و در ص 

امروز «، ﴾الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم﴿ :سورة مائده فرمود 3ة يآورد كه خدا در آ
 ينكرد و عنوان ياز مهد يذكرو در كتاب خود  »دينتان را براى شما كامل كردم

صلى اهللا عليه -  ا او از محمديآورد و  يم ين بهتريد يا مهديآ. اوردياو ن يبرا
 او و ما با داشتن كتاب خدا و سنت رسول). نعوذ باهللا(تر است  باالتر و مهم -وسلم

م كه او يندار ياج و كسريم و احتيهست ياز مهد يمستغن -صلى اهللا عليه وسلم-
  .م كنديا تتميضافه و د ايايب

ج يترو يبزرگ آمدند و رفتند و برا يهزاران نفر از علما :ديگو يم 17و در ص 
را  ينكه مهديدند و اصول و فروع آنرا واضح كردند بدون ايها كش ن زحمتيد
صلى اهللا عليه - داشته باشند و اصحاب رسول خدا يا از او اطالعيده باشند و يد

ا يداشته باشند و  يخبر ينكه از مهديان بودند بدون ان همه مسلميو تابع -وسلم
ن يعه و اصحابشان از ايخود ائمة ش يحت :ديسنده گوينو(ده باشند ينام او را شن

عه منتشر شده در يان شيدر م يخبر بودند و اگر اخبار يب بيدوازده امام و امام غا
ئل آنرا ذكر دال» شكن بت«قرن سوم ساخته و پرداخته شده چنانكه ما در كتاب 

  ).ميا كرده
نبوده كه  -صلى اهللا عليه وسلم- اصال شأن رسول خدا :ديگو يم 20و در ص 

 ينام او بتواند دكانبب وعده دهد كه هر كسبه ير معلوم غايك مرد غيمردم را به 
ن كار از يد ايجاد نمايام كند و مردم را به كشتن دهد و فتنه و فساد ايا قيباز كند و 

  .د استيت بعغمبر رحميپ
است يد هفت سال ريايب ياليعه اگر امام خيطبق اخبار ش :ديگو يم 21و در ص 

ا سزاوار است هزاران يحال آشود،  يكشته م يدار شيزن ر رهيكند و بدست پ يم
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كند و  ياست ميكه فقط هفت سال رين كسيچن يسال مردم را در انتظار كشند برا
د و هر دوره بنام او مردم را به يساد بوجود آن همه فتنه و فين انتظار ايدر اثر چن

  .ها افكنند فتنه
اد بودند و لذا علماء شرق و يز يان مهديچون مدع :ديگو يم 22و در ص 

اسالم  ياز خراب يريجلوگ يدند متفق شدند كه برايشان را ديغرب فتنه و فساد ا
م كرده و ببهانة اسالم اقدا يت قتال كرد تا نتوانند به خرابيان مهدويد با مدعيبا

  .اورنديت بدعتها نيمهدو
را از اهل بدعت شمرده و دفع و قتال با  يطرفداران مهد ،24و در ص 

  .ن فكررا واجب دانسته استيصاحبان ا
 يث بدعت مهديعلماء، احادو ن ياز متأخر ياريكرده كه بس نقل 25و در ص 

ض بوده يضد و نق يارااضافه بر تعارض د ياخبار مهدو :نديگو ياند و م را رد كرده
  .باشند يا مجهول الحال ميف و يو باضافه روات آن ضع

  
  ت كردهيمهدو يكه ادعاياز جمله كسان

ت را برده از جمله ابوطاهر يان مهدوياز مدع ينام بعض 52عالم مذكور در ص 
د و در يس قرامطه كه در اواخر قرن سوم ظهور كرد، و وارد حجاز گرديرئ يالجناب

ر قتل و غارت كرد و سنگ حجراألسود و درب كعبه را كند و با خود مكه چه قد
  .س را غارت كرد و همراه خود بردياء نفيبرد و چه قدر از اش

رآمد و چه قدر قتل نفوس كرد و ب يو از جمله محمد بن تومرت كه مرد كذاب
  .انجام داد يعفت ين را مباح نمود و چقدر بيمسلم يحرمها

 :بود و گفت يهوديمون كه جد او يداهللا بن ميبنام عبملحد  يو از جمله مهد
موعودم و مردم عوام را بدور خود جمع كرد و بر بالد مغرب مسلط شد  يمن مهد



62 بررسي دعاي ندبه

ه مدتها بر ممالك غرب مسلط بودند و چه قدر يديعب نينان او بنام سالطيو جانش
  .بدعتها آوردند و اسالم را خراب كردند

ران يآمد و در ا يب خاص مهديبنام نا كه يخ احمد احسائيو از جمله ش
ه و چقدر قتل نفوس و يه و باالسريم خانيه و كريخيبوجود آورد بنام، ش يمذاهب

  .داند يغارت اموال شد كه خدا م
كرده و  يزير يه را او پيه و بهائيمحمد باب كه مذهب باب يد عليو از جمله س

ران غوغا و يقدر در ادانست و چه  يو بعدا خود مهد يخود را اوال باب مهد
  .خت و مالها بغارت رفت و هنوز ادامه دارديجنگ و جدال برپا شد و خونها ر

 ام و اقدام كرد و مذهبيت قيدر هند بنام مهدو يانيو از جمله احمد قاد
جاد كرد و چه قدر قتل و غارت و فساد و فتنه برپا كرد كه هنوز هم يرا ا يانيقاد

  .ادامه دارد
ام كردند و بجز يق يب بر حق مهديا بنام ناين نامها و يهمب يگريو كسان د

  .نشد يا جهيجنگ و جدال نت
عه بنام يه كه در كتب شيعة اماميپردازم به اخبار ش ياكنون م :ديسنده گوينو
عه را جمع كرده يكه اخبار كتب ش ين كتابيم، و بزرگتريكن يم يآمده و بررس يمهد

د همة آنها يطبع جد 53و  52و  51در جلد كه  است يمجلس» بحاراألنوار«كتاب 
كرده و به نظر خواننده  يما بطور اختصار تمام ابواب آنرا بررس. را جمع كرده است

ن يدرا يرا اخباريضاوت كند كه ارزش آنها چه قدر است، زم تا خود قيرسان يم
كه يو تعجب است كسان. سه جلد آمده كه نه با عقل موافق است و نه با قرآن

اندك  ياگر كس!!. اند؟ ن اخبار را جمع كردهياند چگونه ا علم و عقل بوده يمدع
 يم برايما ناچار يبرد، ول يم يبافندگان پو خرافت  يداشته باشد به نادرست يفكر
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. مياوريات آن را بياز جعل يقت، و روشن شدن خوانندگان، بعضينشان دادن حق
  . امده استيهت سند نان آنها از جيح در ميث صحيك حدي :توان گفت يم

رجال خود  يرا طبق گفتار علما يان اخبار مهديراو ين كتاب، معرفيما در ا
عه، او را مجهول يرجال ش يم مجهول الحال، خود علمايو اگر گفت. ميآور يعه ميش

مان او معلوم ياست كه نه اسالم و نه ا يو مجهول كس. اند ا مجهول گفتهيالحال و 
ه، يعة اماميرجال ش يمهمل، خود علما :ميو اگر گفت. اف اواست و نه عدالت و انص
رجال  يف، علمايضع :ميو اگر گفت. اند را مهمل گذاشته او را اصال نام نبرده و او

شان او را يو امثال ا يو نجاش يو عالمة حل يو ممقان يخ طوسيل شيعه از قبيش
فسق و  يادارايه و د او فاسد بوديا عقاياست كه  يف كسيو ضع. اند ف دانستهيضع

از تمام » بحاراالنوار«و چون . ا كذاب و جعال و دشمن بوده استيبوده و  فجور
ق در آن سه جلد يم به تحقيكن يشتر جمع كرده، شروع مين اخبار را بيعه، ايكتب ش

  .53و  52و 51 يعنيبحار 
  

  بحار 51أما جلد 
است،  ين، سخن باطليااست، و » نور األنوار«عشر  يامام ثان :ديگو يم 1در ص 

ا يه بفكر ناقص خود خدا را فقط خالق عقل اول و يخيحكما و فالسفه و ش
   :فرموده 2ة يخدا در سورة انسان آ يدانند، ول ينوراألنوار م

  .)۲: نساناإل(                ﴾إِنَّا َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة أَْمَشاجٍ﴿
  .»ميخلق كرد در و مادرما انسان را از نطفة مخلوط پ«
  .اند نه از نور اء از نطقه خلق شدهيانب يحت يو هر انسان
فة يب را خلي، كه آن غا»فة الرحمن الحجة بن الحسنيخل« :ديگو يم 1و در ص 

ن يب نشده و نمرده و نرفته تا جانشيغا يتعاليكه خدايدر صورت. خدا خوانده است
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او باشد و مقام خود را به مخلوق  ياج يمكان ندارد تا كس يتعال  بخواهد و حق
 يان، كه از خودخواهيدة خرافاتيدر جا و مقام او باشد، مگر به عق ينداده تا مخلوق

چنانكه در سورة بقره آمده چون  يفه ندارد، وليخواهند قبول كنند كه خدا خل ينم
   :خدا به مالئكه فرمود

   )۳۰ :البقرة(﴾ إِنِّي َجاِعلٌ ِفي الْأَْرضِ َخِليفَةً﴿
  .»د آوردميپد يا فهين خليمن در زم«

ن كه قبال ين و سفاكيمفسد يخواهد بجا يدند كه خدا مين فهميمالئكه مخاطب
   :خلق كند، و لذا گفتند ينيآنان جانش ين بودند و هالك شدند بجايدر زم

  .)۳۰: البقرة( ﴾أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء﴿
  .»دينما يزيكه در آنجا فساد كند و خونر ينيافريرا ب يكس ايآ«
د از خطبة اول يشما مالحظه كن. شود يفة خدا كه سفاك و مفسد نميوگرنه خل

د دانست كه تمام مردم چه مفسد و چه يو البته با. است يكتاب خرافات جار
فة يفة خدا بلكه خليفه هستند أما نه خليمصلح و چه مؤمن و چه كافر، همه خل

گذشته  ين و وارث انسانها و نسلهاي، جانشيهر قرن و زمان ين، كه انسانهايسابق
فه ين معنا خليهمة ما بدن يبنابرا. برند يباشند كه قدرت و تمدن آنان را بارث م يم

   :ديفرما يم 39ة يم چنانكه خداوند در سورة فاطر آيهست
   ﴾َمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُهُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم َخالِئَف ِفي الْأَْرضِ فَ﴿

  .)۳۹: فاطر(
اوست كه شما را جانشينانى در زمين قرار داد هر كس كافر شود، كفر او «

  .»به زيان خودش خواهد بود
توان گفت كه نسبت به او كافر  يفة خدا اگر انسان باشد نميكه خليدر حال

  .!!گردد؟ يم
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كند او را  يم ين، زندگيپشت در زماندر  پشتنكه يپس خدا انسان را باعتبار ا
   :ديفرما ين اعتبار دربارة شب و روز ميده چنانكه بهميفه ناميخل

  .)۶۲: الفرقان( ﴾َوُهَو الَِّذي َجَعلَ اللَّْيلَ َوالنََّهاَر ِخلْفَةً﴿
  .»كه شب و روز را جانشين يكديگر قرار داد آن ستو او«

  .ه است؟ديق گرديد كرد كه خرافات سد حقايچه با يول
  

  باب والدته و احوال أمه – 2ص 
ض آورده ين قول ضد و نقيو چندنجا در باب تولد او و احوال مادر ايدر ا
  : است

و  256در سال  :ديگو يم 4را در ص ياما سال تولد او را مجهول قرار داده، ز
 255ت كرده كه سال تولد او در سال يروا 2و در ص  15ن در ص يچن هم
ت يروا 25و در ص . متولد شده است 258سال  :ديگو 23ص  و در. باشد يم

 254ت نموده كه در سال يروا 16و در ص . ا آمده استيبدن 257نموده در سال 
شود سال تولد او مجهول  يات معلوم مين رواياز مجموع ا. ده استيتولد گرد

  .است
كرده ت يروا 23شعبان، و در صفحة  15ت كرده يروا 2در ص  :و أما روز تولد

 19ع األول، و در ص يرب 9ت كرده و در روز يروا 24رمضان، و در ص  23كه 
و در . مة شهر رمضان متولد شده استيمه عمة او كه شب نيت كرده از حكيروا

نقل كرده كه در  15و در ص . به جهان گشود شعبان پا 3ت كرده در يروا 25ص 
رمضان تولد او بوده  كرده كه شب جمعة ماه تيروا 16شعبان و در ص  8روز 
ا آمد تكلم كرد، و يعمة او كه چون به دنمه ينقل كرده از حك 19و در ص . است
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ن مخالف قرآن است كه در يه از قرآن قرائت كرد، و ايو چند آن گفت يشهادت
   :فرموده 78ة يسورة نحل آ

  .)۷۸: النحل( ﴾اًَواللَُّه أَْخَرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم ال َتْعلَُمونَ َشْيئ﴿
بيرون آورد كه چيزى ]  در حالى[و خداوند شما را از شكمهاى مادرانتان «

  »دانستيد نمى
  چيات قرآن هيتا چهل سال از آ -صلى اهللا عليه وسلم- باضافه رسول خدا

، وقت )اگر بوجود آمده باشد(باشد  ياز أمت او م يكين طفل كه ياأما . دانست  ينم
 يگريمه بشكل دين حكيرا از هم 14ت يو باز روا. خواند يم ا قرآنيورود به دن

مه اصال يشود كه حك ين كتاب بحار معلوم ميكه از هميكرده است، در حالنقل 
است مجهول بنام  يمرد 14ت يروا يو راو. ده استيشنده، بلكه يطفل را ند

د چه دروغها بنام اسالم ساخته و يشما نگاه كن .يم الكوفيمحمد بن ابراه
  .اند پرداخته

  
  !ست كه بوده؟يو أما مادر او معلوم ن

  . نرجس است يت كرده كه نام مادر مهديالحسن روا ياز اب 2در ص 
ات يل است كه در زمان حيا صقيقل و يت كرده كه نام مادر او صيروا 5در ص 

  .فوت شده است يحضرت عسكر
  .شوعا استيكه بنت يمل) يمهد يعني(ت كرده كه نام مادر او يروا 7در ص 

  .حانه بوده استيث آورده كه نام مادر او ريحد 15و در ص 
  .ت كرده كه نام مادر او سوسن بوده استيز رواين 15و در ص 
  .مه بودهيت كرده كه نام مادر او حكيروا23و در ص 
  .ث آورده كه نام مادر او خمط استيحد 24و در ص 
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  .باشد يه ميد العلويز م دختريت نموده كه نام مادر او مريروا 28و در ص 
   :عهيرجال شناس ش يث از نظر علماين احادين باب و ايان ايو أما راو

  .مدرك است يسند و ب يت اول بيروا
آن بعض نامش  كه معلوم نكرده »بعض أصحابنا يأخبرن« :ديت دوم گويروا

  .مجهول است ي، بكل!ا فاسق؟يعادل بوده ! بوده؟ يكجائ! چه بوده؟
از او  يباشد و نام ين بن رزق اهللا است كه مهمل ميآن حس يت سوم، راويروا

! اكافر؟يا مسلمان بوده يآ! ر؟يا خيا وجود داشته يست كه بوده آيدر كتاب رجال ن
ت كرده از مجهول يو او روا!. ا دروغگو؟يا راستگو بوده يآ! ا عادل؟يا فاسق بوده يآ
عه مهمل و مجهول يرجال شز طبق ياو ن هك القاسمبن محمد بن  يبنام موس يگريد

ما امام و حجت  يگر براياز مجهول د يشود مجهول يپس معلوم م. است
من  :ديگو يمه دختر حضرت جواد ميان آن، و أما متن آن، حكين راويا!!. اند آورده

مه ين حكياز هم 364در ص  يدم، ولياو شدم، و او را د يوقت تولد بودم و ماما
ام،  دهيند :؟ در جواب گفتهيا دهيرا د يند حسن عسكرآن فرزا شما يآ :ندا دهيپرس
  .ام دهيشن يول

ن بن محمد بن عامر كه حال او مجهول و مذهب يآن حس ي، راو4ت يأما روا
  .او نامعلوم

  .ن نفرين چنديبن محمد مجهول الحال ومشترك ب يآن عل يراو 5ت يروا
ن يچن :نديگو يكه اهل رجال م يشابوريالن ين بن عليآن حس يراو 6ت يروا

ه كه هر يم و مارياو نقل كرده از نس. امده استيا نيبه دن يعنيوجود نداشته،  يكس
ا آمد ياند كه چون طفل به دن ت كردهين دو مجهول روايو  ا. باشند يدو مجهول م

ان مجهول بپرسد ين راوينبوده از ا ي، كس!!عطسه كرد، و خود را حجت خدا خواند
تواند خود را حجت  يم يريا هر طفل صغيبخواند  را حجت يد كسيا خدا بايآ
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ست چه طفل باشد چه يحجت ن يغمبران كسيپس از پ: ديفرما يقرآن كه م. بخواند
  .ر آن، چه امام باشد و چه مأموميغ

او  ن چند نفر،يم بن محمد مجهول مشترك بيت كرده ابراهيت هفتم، روايروا
ا يا عادل بوده يآ! اره بوده؟ست چه كيم خادم كه معلوم نيت كرده از نسيروا

  !.فاسق؟
  .م خادم مجهول استينس ت قبل ازيز مانند روايت نين روايت هشتم، ايروا
اح كه طبق علم رجال، او مهمل و يت شده از اسحاق بن ريت نهم، روايروا

  .مجهول الحال است
كه حال او و مذهب  يزرانيخ يعل يه از ابيلويت شده از ماجيت دهم، روايروا

  .ز معلوم و نه رسم اويكه نه اسم آن كن يزيت كرده از كنيو او روا. مجهول استاو 
و  يات مجهوله آخر چه حجتين روايقطاركردن ا كند از يحال انسان تعجب م

  .ن اشخاص مجهول الحال ثابت كرد؟يا توان با يم يو فرع يچه اصل
ت كرده از يرواكرده ابن المتوكل كه نام او مجهول و او  تيازدهم، روايت يروا

  .ر معلوميغانم الخادم كه حال او مجهول و نام او غ ياب
ر معلوم يكرده ابوالمفضل كه نام او مجهول و حال او غ تيت دوازدهم، روايروا
ض كه يبوده و هم قائل به تفو يت كرده از محمد بحر كه هم غالياو روا. است

در كتب رجال حال او مان كه يت كرده از بشر بن سليو او روا. موجب كفر است
ت كه از مادر امام زمان ين روايخواسته به ا يممقان يول. مجهول و مهمل است
را از ين اشتباه است، زيا يق كند، وليكرده او را توث يداريگفتگو كرده و او را خر

د قبال حال او معلوم و ثقه يتوان حال او را معلوم كرد، بلكه با يت نمين روايخود ا
ن يتازه هم. ت او قبول شود، وگرنه ممكن است جعل كرده باشديباشد تا روا

و برده فروش . برده فروش بود يعنياو نحاس  :ديگو يرا ميت در ذم اوست زيروا
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ن يحال بدتر. ن مردم خوانده استيبدتر -صلى اهللا عليه وسلم- را رسول خدا
  .»الناسمن باع رش الناس « :كند يما مادر حجت را معرف يخواهد برا يمردم م
ف يت شده ضعيز از همان مرد مجهول برده فروش روايزدهم نيت سيروا
  .كالسابق
از طبق علم رجال،  يل مجهوليت كرده محمد بن اسماعيت چهاردهم، روايروا

  .يم الكوفيبنام محمد بن ابراه يگريمجهول د
رجال  يا كه تمام علمايبن زكر يت كرده از حسن بن عليت پانزدهم، روايروا

  .ف بوده استيانت ضعين و دياز جهت د يعنياند،  ف شمردهيا ضعر او
ن هم يا. كه حال او مجهول و اسم او نامعلوم يت كرده از مردي، روا16ت يروا
  ).عن رجل(ث يشد حد
كه در  يم الكوفيت كرده از همان مرد مجهول محمد بن ابراهي، روا17ت يروا

  .گذشت 14ث يحد
شابور كه حال او مجهول ين ياز حسن بن عل هيلويت كرده ماجي، روا18ت يروا

بنام حسن بن  يگريت كرده از مجهول ديعه، و او روايرجال ش ياست بقول علما
و او . ستيالفتح كه وجود او معلوم ن يت كرده از حمزه بن ابيالمنذر، و او روا

  .داده شده است يمحمد فرزند ياب يبه من بشارت دادند كه برا :ديگو
چه به او بشارت داده مگر او چه كاره بوده  يده كه بوده و براحال بشارت دهن

خوانها آنان را  هت است كه هر ساله روضيون جمعيليران چهل مياالن در ا! است؟
ا بشارت يحفظ دكان است و  ين بشارتها برايا اي، آيدهند به تولد مهد يبشارت م

ن يو تازه ا!!. دهند يبشارت م اهللا إلىقربة اند و فقط  دهيرا د يدهندگان مهد
ن برخالف يكه ايجعفر است، در حال يبه اب يآن طفل مكنا ::ديگو يمنامعلوم  يراو
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-  ة رسول خدايو كن. غمبر استية پية او كنيكن :نديگو ياست كه م يگريات ديروا
ده ين خودش طفل را نديو باضافه ا. ابوجعفر نبوده است -صلى اهللا عليه وسلم

انش يم اكثرا بلكه كال راويكه تابحال ذكر كرد يتيجده روايهن ياگرچه تمام ا. است
  .ده بودنديطفل مولود را ند

رجال  يا كه تمام علمايبن زكر يت كرده است از حسن بن عليروا، 19ت يروا
ت كرده از محمد بن ياو روا. گذشت 15ث ياند چنانكه در حد ف شمردهياو را ضع

الحال و او از جدش مجهول الحال ل مجهواز پدرش،  الن مجهول الحال و اويخل
  .اث بن اسد مجهول الحاليو او از غ

باشند  يانش مجهول الحال ميكه راو ياتين روايد صد هزار از ايشما تماشا كن
ك ياند كه چهل كالغ به  ن كردهيان كالغ چين آقاي، ا!ك پول ارزش دارد؟يا يآ

  .كنند يسنگ فرار م
از  نور يدم كه مهديمن شن :فرموده اث بن اسد مجهول چه فرموده،يخوب غ

نبود و راستگو  يآسمانها، اگر او خراف يكشد تا به باال يم ؟؟؟؟تتق سرش يباال
  .بود تازه سخنش مورد قبول نبود

ك يت ين روايدر ا يباشند، ول يم 19ث يان حديانش همان راوي، راو20ت يروا
در ائمه نفاس ام: ديگو ين است كه ميگر وجود دارد و آن ايد يمطلب خراف

ن ضد يستند، و اير افراد بشر ني، مانند سايعنينفاس ندارند،  شوند، و خون ينم
   :است كه خدا به رسول خود فرموده يات إلهيآ

  .)۱۱۰: الكهف(            ﴾قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم﴿
   .» جز اين نيست كه من بشرى مانند شما هستم: بگو«

دم يمه كه روز سوم رفتم ديث كرده از حكيحد 19ص  كه در ن استيعجب ا
  !!.قبول كرد؟د يض را چگونه بايات ضد و نقين روايا ايآ!! بحالت نفاس است
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  .ت شده از احمد بن حسن بن اسحاق مجهول الحالي، روا21ت يروا
من  :گفته كه يمجهول الحال ين علويحسن بن حس ضا ازي، ا22ت يروا

ا فرزند را يخوب آ يليبه والدت فرزندش، خ ت گفتميرا تهن يحضرت عسكر
ت او چه فائده يحال صرف تهن. ت ساكت استيت گفته، روايده تهنيا نديده يد

  .چيالبته ه! دارد؟
ا يآ. بن محمد بن حباب كه حال او مجهول است يت كرده علي، روا23ث يحد

  ! تواند ثابت كند يرا م يزيات مردمان مجهول چه چيروا
ث يمجهول كه در حد ين علويشده از همان حسن بن حس تي، روا24ث يحد

  .ذكر شد 22
در ص  يكرده ول يده و مامائيمه كه ولد را ديت كرده از حكي، روا25ث يحد

  .ب نموده استيث را تكذين حديام، و خود او ا دهيشن يام ول دهيمن ند :ديگو 364
و مهمل  ع بن بنان كه مجهول الحاليبن سم يت كرده از علي، روا26ث يحد

ن ضد يدم و ايرا درحال نفاس د يمه كه مادر مهديت كرده از حكياست، و او روا
  .ستم استيت بيروا

ا كه او يو او از حنظله بن زكر مجهول يت كرده از احمد بن علي،روا27ث يحد
ث سابقه است، يث مانند احادين حديو ا. عه مجهول الحال استيز در رجال شين
ك روز بمانند ي :ديگو ين است كه ميا نداشتند و آن ادارد كه آنه يخرافت يول
باشد،  يساله م 15ن طفل پانزده روز پس از تولد ي، ايعنيشود،  يكسال بزرگ مي
  .است »ركميبشر غ«ست بلكه ين »بشر مثلكم« :يعني

 يمجهول الحال است كه تمام علما يايز از همان حنظله بن زكرين 28ث يحد
ل را يات مجاهين روايدانند، حال چگونه ا يمعتبر نممجهول را  يث راويعه حديش

  .دين و عقاياند، آنهم در اصول د جمع كرده
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 يت شده، حال راوي، روايعني» يور« :ديگو يعنينشده  ي، ذكر راو29ث يحد
نام  يب يست، آن راويچ معلوم نيه! داشته؟ يست نامش چه بوده چه مذهبيآن ك
نام آن بعض را معلوم نكرده  يولالحسن  ياز خواهران اب يت كرده از بعضيروا

  .گرينام و نشان د يك بيت كرده از ينام و نشان روا يك نفر بياست، 
ست و سند او يت كرده است، حال عالن كي، عالن بسند خود روا30ث يحد

خ يد تارينقل كرده كه صدق و كذبش را با يزيست، او چيچگونه بوده معلوم ن
د پس از دو ين است كه سيو آن ا. ذكر نشده است يزيخ چين كند و در تاريمع

. د و كدام ابوالحسنيكدام س :ديد پرسيبا. الحسن متولد شده است يسال از فوت اب
ده است، و اگر مقصود يم، عالن هم كه نپرسيم كه بپرسيت ما نبوديچون وقت روا

 باشد و آنكه فرزند او پس از دو سال از فوت او يالحسن، حضرت عسكر ياز اب
ن يحال ا. ماند يرا طفل دو سال در شكم مادر نمينا دروغ است، زيقيمتولد شده 

  !!اند؟ چه جمع كرده يات مسلم الكذب را براين روايعه ايش يعلما
 يعاتي، توقياست كه به قول مجلس ينيد يمرد ب يآن شلمغان ي، راو31ث يحد

بن روح خواست ن يابت شد و با حسين ياز امام در لعن او صادر شده و او مدع
ن يو ا. ن بن روح شديدر گرفتن وجوهات شركت كند و لذا مورد لعن حس

ل نكردند يعه بود، اما چون او را وكيكتب ش ياز جمله دانشمندان و مؤلف يشلمغان
نقل  32ت يت و رواين روايحال ا. ديات او ظاهر گردياست ندادند كفريو به او ر
دو  يكه حضرت عسكر يه از مرد مجهولت كردي، و او رواين كسين چنيشده از ا

گران اطعام يقه كن و خود بخور و به دياو فرستاده كه آنها را عق يعدد گوسفند برا
خواهد  يرا م يزيچه چ يست و مجلسيث چين احاديكن، حال مقصود از ذكر ا

  .ست؟يات نادرست و مبهم اثبات كند معلوم نين روايبا ا
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و اما متن آن، از . همل و مجهول استت شده از خشاب كه مي، روا33ث يحد
ت من مانند ستارگانند هر ينقل شده كه اهل ب -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

كه شما به آن ستاره توجه يطلوع كند تا وقت يگريغروب كند ستارة د يا ستاره
د از ياست با ين، چه مربوط به مهدي، حال ا!!رانديد ملك الموت او را بميكرد
  !د؟ياند پرس كه فعال مرده يسندگانينو

 يهوديداند  يكه هر كس م يهوديمنجم  ك نفري، نقل كرده از 34ث يحد
و بعالوه !! خورد؟ يم يچه درده ب يهوديك نفر يت از يا روايدشمن اسالم است آ

كه سخن منجم را  اند ت كردهيروا -صلى اهللا عليه وسلم- غمبريعه از پيخود ش
توان يرا م يزهائين چيا چنيحال آ. كند كافر استق يد و هر كس تصديق نكنيتصد

  !!مدرك قرار داد؟
گذشته  ين قرن از زمان حضرت عسكري، كشف الغمه، پس از چند35ث يحد

متولد » يمن رآ سر«در  258در سال  بن الحسن حجةكه  ينقل كرده از مرد مجهول
ه، همه ن سال از آن نقل گذشتيران پس از چنديا يخوانها أما روضه. شده است

 36ت ين است روايچن و هم! ده دارد؟ين نقل چه فايا اي، آ!كنند برخالف آن ينقل م
د كه دو قرن از يخ مفياست از ش يخيكه نقل شده از كتاب ارشاد كه آن كتاب تار

  .متأخر است يزمان حضرت عسكر
ا نقل از يآ. 35ث ي، باز نقل شده از كتاب كشف الغمه، مانند حد37ث يحد

هر چه در  :مير، مگر آنكه بگوئيخ! دهند؟ يرا حجت قرار م يزيچ ين كتبيچن
مانند سهل بن  ياز مردم كذاب يمجلسنجا، يدر ا. است ينيخ ذكر شده حجت ديتار
نكه چون امام به ياز جمله ا. نقل كرده كه مخالف عقل و قرآن است ييزهاياد چيز
آن به خالئق و اعمال د كه بواسطة يآ ياو بوجود م يبرا يد ستون نوريآ يا ميدن

  .نديب يمردم را م يكند و كارها يمردم نظر م
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- صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا ين ستون نور برايچرا ا :ديسنده گوينو
خبر بود و  ياز كار مردم ب -صلى اهللا عليه وسلم- نصب نشد و چرا رسول خدا

ل مردم را ست كه عميوب نيمگر خدا ستارالع. گان خود خبر نداشتياز همسا يحت
كه بنا  يمه در شبينقل كرده كه چون حك ينجا مجلسيدر ا!!!. نشان دهد يبه كس
د، تعجب نمود، يدر طفل نددر ما ياز حاملگ يچ اثريرد، هيمان صورت گيبود زا

اء، حملمان در شكم يتعجب نكن، ما گروه اوص :به او گفت يلذا حضرت عسكر
م، يشو يباشد و از رحم خارج نم يشان ميست، بلكه حمل ما در جنوب ايمادر ن

ن خرافات يا بنوشتن ايآ :د گفتيبا. ميشو يمان خارج ميبلكه از ران راست مادرها
ف و ين اخبار كه تمامش ضعين باب از ايپس در ا. شود يثابت م يحجت يضد قرآن

م به باب يد، بپردازيآ يبدست نم يزيده بودند چيا فاسد العقيانش مجهول و يراو
   :گريد

  
  اب أسمائه و ألقابه و كناه و عللهاب

و او با  ين مردم محمد بن جمهور العميت كرده از دروغگوتري، روا1ث يحد
كه او را ذكر كرده و نه نام او نه ياز كس يعني، »عمن ذكره«ك واسطه نقل كرده ي

ن را كشتند يشده كه چون حس يان كرده كه به حضرت باقر وحيت او را بيهو
دة تو را يكه برگز يا غافليآ ،ايخدا :ه كردند و گفتنديو گرمالئكه ضجه زدند 

ختم به « :ديگو يالبالغه م در نهج -عليه السالم-  يد كه عليد پرسيحال با !.كشتند
ختم شد، پس چگونه  يوح -صلى اهللا عليه وسلم- غمبر اسالمي، به پيعني، »يالوح

  .شود يبزرگتر م نياز ا يمزخرف. ه كردنديحضرت باقر خبر شد كه مالئكه گر
و او از مجهول  يمجهول الحال يالكوف ي، نقل كرده از حسن بن عل2ث يحد

د يبه خدا توجه كن شما را ،و او از عمرو بن شمر يگريو او از مجهول د يگريد
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ات فكر و ين روايسندگان ايا نويآ يگريو او ازمجهول د ياز مجهول يمجهول
شود و  يجمع م يا نزد مهديتمام اموال دن :ديگو يو أما متن آن م .اند نداشته يكسب

خواهند  يان هم هر چه ميراو :د گفتيبا. دهد يخواهد م ياو به هركس هر چه م
  .اند ع مردم نوشتهيتطم يات را براين روايسند، و اينو يم

 يند برايگو يبه قائم، قائم م :ديگو يو متن او م. ندارد ي، اصال سند3ث يحد
ده دارد و ين سخن چه فايا :ديد پرسيحال با. كند يام مياو قنكه پس از مردن ذكر يا

  .ن سخن چه كس است معلوم نكرده استيندة ايو گو. كند يز را ثابت ميچه چ
و  يگريت كرده از عبن عبدوس مجهول الحال، او از مجهول دي، روا4ث يحد

 ياد مهديچون  گر كه حضرت رضايگر، و او از مجهول ديآن مجهول از مجهول د
  .ان نشده استيث بين حديه كرد در ايه نمود، حال مگر چه شده كه او گريكرد گر
  .است ي، مرفوع و بدون راو5ث يحد
ف است و در يا ضعيمجهول و  يآن عبداهللا بن القاسم الحضر ي، راو6ث يحد

  .ستين يديمتن آن مطلب مف
  .ث سابق استي، مانند حد7ث يحد
گر قبل از خود، از حضرت يان ديراون ييبدون تع يمجهول يك راوي، 8ث يحد
، دربارة امام )١(﴾َوَمْن قُِتلَ َمظْلُوماً فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاناً﴿ة يت كرده كه آيباقر روا

است، و  يان كذاب بپرسد كه قتل فعل ماضين راوينبوده از ا ين است، كسيحس
ات يو كشته نبوده، و آن مظلوم نبود يه نازل شده، امام حسين آيكه ا يآن وقت
  .ستيمخصوص اشخاص ن يقرآن يقانون

___________________  
او ]  دم[و هر كس كه از روى ستم كشته شود، براى ولى «: يعني .۳۳: سراءاإل -1

  .» ايم قدرتى مقرر داشته
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ة يكه كن ي، كشف الغمه كه در قرن هفتم بوده نقل كرده از مردم مجهول9ث يحد
  .ستيدو اسم است، حال به چه مدرك معلوم ن ي، ابوالقاسم، و دارايمهد
وم را معل يدوا كند و مجهول يرا كه درد ين باب بود و مطلبين بود آنچه در ايا

  .كند نبود
  هيعن التّمس يباب النّه

  )حرام است نام او را بردن(
كه از حضرت باقر سؤال كرده از اسم  يخالد كابل يت شده از ابي، روا1ث يحد

او ! رد؟يد دست او را بگياز راهها او را د ين امر تا اگر در بعضيو رسم صاحب ا
گفتم به تو  ير به كس مكه اگ يار مشكلياز امر بس يسؤال كرد :ديگو يدر جواب م

  :د گفتيبا. گفتم يم
اند،  بوده يت غالبا مردمان سادة كم سواد كم فكر مجهولين روايان اياوال، راو

د كه در زمان يگو يرا م يست؟ اگر مهديا اسم و رسم صاحب كدام امر معلوم نيآ
د دست او را ياز راهها اگر اورا د يوجود نداشته تا در بعض يحضرت باقر مهد

  .رديگب
ن يده كه اياو نپرس يا سؤال كرده يمشكل ياريا، امام به او فرموده از امر بسيثان
مگر معادالت ؟است و مشكل آن كجا است يا ار سادهيار ساده و سؤال بسيامر بس
عه يش يعلما يول. د نه سؤال معقول و نه جوابيشما توجه كن!. است؟ يهندس
  .اند م را سرگرم مهمالت نمودهن سخنان دل خود را خوش كرده، و مرديبهم

ات او ياست كه در روا يهاشم جعفر ياز اب يت از مرد مجهولي، روا2ث يحد
ت كرده از حضرت جواد كه او اسم و رسم يروا ياف ار است، دريض بسيضد و نق

از حضرت  ينجا پس از مدتيدر ا يول. كرد يت امام دوازدهم را به او معرفيو هو
ن قدر ينكرده، و هم يف پس از خلف خود را به او معرفت كرده كه خليروا يهاد
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ست اگر از ترس است كه زمان يحال چرا حالل ن.ستيگفته نام بردن او حالل ن
در خبر  :دينجا گويدر ا يمجلس. بردن ترس نداشته است را يهاشم، نام مهد ياب

ر خبر لوح اصال دروغ است و ما خب :د گفتيبا. ح به اسم او شده استيلوح تصر
را ذكر  كذب آن يها نشانه از نشانه 28شكن ذكر نموده، و  لوح را در كتاب بت

  .م، مراجعه شوديا كرده
شود  يبرده نم يت آورده كه نام مهديروا 13 ين باب مجلسينكه در ايمختصر ا

از دست  يكس حال اگر. كه نام او را برد ملعون و كافر است يو حرام است، و كس
چه نام بردن او  يبرا :دهد، بپرسد ينم يتيتمال هتك و اذث احين احادين ايمروج

ا، حجت يثان !ا خدا حرام كرده مدرك آن كجا است؟ن حرام ريا ايحرام باشد؟ آ
ند يد و نه شخص او را ببيبگو ياست كه نه اسم اورا كس ين نارسائيا به ايخدا آ

   :د گفتيبا. مگر خدا هم زورگو است
  .)۱۴۴: األنعام( ﴾َتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً ِلُيِضلَّ النَّاَس بَِغْيرِ ِعلْمٍفََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افْ﴿
پس كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد تا مردم را «

  .»از روى نادانى گمراه كند؟
اگر نام بردن نزد دشمنان حرام بوده از ترس، نزد دوستان چرا، و اگر حرام 

اتشان كه همه مجعول است نزد ما يسابق نام او را در روابوده، پس چرا امامان 
؟ و او يسؤال كرده از نام مهد يعمر از عل 13ن است كه در خبر يعجب ا. اند برده

مان گرفته كه نام اورا ياز من پ -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا :در جواب گفته
صلى اهللا -  ل خداخوب رسو: د گفتينجا بايدر ا. م تا خدا او را مبعوث كندينگو

گران يچه بر د يمان نگرفته برايگران كه پيمان گرفته از ديپ ياز عل - عليه وسلم
و بعالوه . اء استيرا مبعوث نكرده، بعثت مختص انب يا، خدا اماميثان!! حرام باشد؟

د، به يبگو يبه بعض -صلى اهللا عليه وسلم- نبوده، كه رسول خدا ين اسالم، سريد
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صلى - غمبريبه همه اعالم نموده چنانكه خدا به پ يبطور مساو د، بلكهينگو يبعض
   :ديفرما يم -اهللا عليه وسلم
  )۱۰۹: نبياءاأل(       ﴾فَقُلْ آذَْنُتكُْم َعلَى َسَواٍء﴿
من به شما به طور يكسان آگاهى و : پس اگر روى برگرداندند بگو«

  .» هشدار دادم
   :ز فرمودهيو ن

  .)۵۴: النور(  ﴾ الَْبالغُ الُْمبُِني َوَما َعلَى الرَُّسولِ إِالَّ﴿
و بر عهده اين پيامبر جز رساندن . يابيد و اگر او را اطاعت كنيد هدايت مى

  .»نيست]  پيام وحى[آشكار 
  باب صفاته و عالماته و نسبه

كه مجهول الحال  ين بغداديت كرده محمد بن احمد بن الحسي، روا1خبر 
ت كرده از بكر بن يبوده، او روا يه فاسقاحمد بن فضل ك ده ازراست، او نقل ك

ت يگر روايكدين مردمان مجهول از قول يكه مجهول الحال است، ا ياحمد القصر
ت باشد كه هزاران يكرده كه قائم، امام پسر امام است، حال كدام امام، اگر امام هدا

ه داند، و در لغت ب يخود را امام م ينفرند و اگر زمامدار باشد كه هر زمامدار
 ين خبر مانند خبر كسيپس ا. دارد يوص يند، و هر زمامداريگو يزمامدار امام م

  .د استيد ماست سفيگو ياست كه م
ك خبر ي، يبن هالل الضب يموس از ي، خبر داد، عباس بن عامر مجهول2خبر 

 يستم، صاحب شما كسيمن صاحب شما ن :را كه حضرت صادق فرموده يمهمل
است كه والدت او  يعه مدعيش :ديسنده گوينو. نداننداست كه والدت او را مردم 

شود تماما دروغ است  يمعلوم م. اند آورده يداند و در باب والدت او اخبار يرا م
  .بنا به قول حضرت صادق
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حواسش پرت شده و آنرا دوم  يمجلس نكه سوم است،يخبر با ا ني، ا2خبر 
ت يان بدتر از مشرك است روايكه از غال يالراز يو آنرا احمد بن عل. شمرده است

بن عباس و  يبنام عل يو او از فاسق يبنام محمد بن اسحاق المقر يكرده از مجهول
 يگريت كرده از مجهول الحال ديبنام بكار، و او روا يكرده از مجهول تياو روا

او . يريان جريبنام سف يگريت كرده از مجهول دين، و او روايبنام حسن بن حس
ف است، قسم خورده كه يضع :ديگو يم يبن عبدالرحمان كه ممقانمحمد  :ديگو يم

فرزند  ينكه مهدين، با ايد مگر از اوالد حضرت حسيآ ينام هرگز بوجود نم يمهد
آخر . خورده است يشود او قسم دروغ يبوده، معلوم م يهم مهد يدوانقمنصور 

ست كه تماما ا يخوان نام او مهد د و روضهيزمان ما هزاران س. ثين هم شد حديا
  .ستندين نياوالد حس
از ) يبقول ممقان( يگر و او از مجهولياز مجهول د ي، بهمان اسناد مجهول3خبر 

بن  يد بن عليز ،يآر. است ين بن عليحس منتظر از اوالد :كه گفته يد بن عليز
ندازد يكه در خانه بماند و پرده ب يامام :فرمود يداند، و م ين خود را امام ميالحس
برادر خود  يام كند و امر به معروف كند وحتياست كه ق يست، امام كسين امام

 يو مجلس يخ طوسيمضحك است كه ش يليحال خ. حضرت باقر را قبول نداشت
  .موهوم خودشان يمهد ياند برا ل قرار دادهيگفتار او را دل

و او  يو او از كذاب و ملعون يغال ياز برمك يغال يت كرده اسدي، روا4خبر 
 - اند ان جعل كردهيناً راويقيكه -فرموده  يكه در منبر خبر -عليه السالم-  يعلاز 

است كه  ين و چنان وصفيچن يكند و دارا ياز اوالد من خروج م يمرد :كه فرمود
 يدارد و چه فرع يا دهين نقل چه فايآخر ا. ق گردديبر هزاران نفر ممكن است تطب

ن خبر پس از آنكه اوصاف يادر . چيه هالبت !؟ان شدهيب ينياز اصول د يا اصليو 
 :ديگو يكند، م يان مين و چنان است، بيض و چنياو عر يخروج كننده را كه رانها
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شوند، و در  يپس از آنكه پرچم او حركت كند مردگان در قبر همه خوشحال م
  .دهند يو بهم مژده م. روند يگر ميكديارت يقبرهاشان به ز

ان مجهول از قول حضرت يرا راوير گذشته است، زتر از تمام اخبا ، مهمل5خبر 
 د و هريرو يم يو سنت رسول در دل مهد ت كرده كه علم به كتاب اهللايباقر روا

 :ديت شده كه به او بگوئيكه از شما او را مالقات كرد، به او سالم كند و روا
ا از يعلم  :دين پرسين كذابيد از ايحال با. »أرضه ية اهللا فيا بقيك يالسالم عل«

مگر اصحاب حضرت  :ايثان. كدام است؟ يدنيا از تعلم، علم روئياست و  يوح
ن يدر ا »اهللا بقية« :ثالثاً. امده ممكن است مالقات كننديا نيرا كه به دن يباقر مهد

و  ينان هر چه دل و هويا! ه دارد؟ير بقيه و غيبق يتعالي، مگر خدا!چه؟ يعنيخبر 
 يز معقولياند چ سواد بوده ياند، و چون اكثراً ب ب زدههوسشان خواسته بنام امام بقال

  .اند اوردهين
ل اخبار چه ين قبيا از تكرار ايكه در باب سابق گذشت، آ 13، مكرر خبر6خبر 
  !!.ع وقتيياست جز تض يمقصود

ن خبر ياندارد، در  يم اعتباريبست كه گفتن باي، مكرر خبر دوم هم7خبر 
ستم، يمن صاحب شما ن :ديگو يخبر دوم محضرت باقر، پس از آنكه مانند 

ا كشته ينكه ياز ما اشاره نشود مگر ا يكيبا انگشت و باال انداختن ابرو به  :ديگو يم
 يث، چگونه مجلسين هم شد حديا ايشما را به خدا آ. رديظ خود بميا بغيشود و 

  !كند؟ ين خرافات را مكرر ميا
صاحبان امر  يعني، »األمر يولا«ه است كه يعه و امامي، مخالف مذهب ش8خبر 

در . دانند يك از آنان را صاحب األمر ميدانند، و هر  يرا منحصر به دوازده امام م
ر، يخ :د؟ فرمودهيباش يا شما صاحب األمر ميآ :ديگوبه حضرت رضا  ينجا راويا

 :ت فرمودهين روايباضافه حضرت رضا در ا. باشد ياست كه تولد او مخف يغالم
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عه ين برخالف مذهب شيو ا. رديم يا در بستر ميشود و  يا مسموم ميما  ك ازيهر
حضرت  يول. »مامنا إال مسموم أو مقتول« :نان معتقدند كه امام فرمودهيرا اياست، ز

. رديم ياز ما بر بستر م يبعض :ث رد كرده و فرمودهيحد نيشان را در ايرضا قول ا
  .ورده استن تناقض را آيمتوجه نشده و ا يحال چگونه مجلس

كه حال و مذهب او مجهول است از  يت كرده عبداهللا بن موسي، روا9خبر 
ز مجهول است ياز پدرش كه او ن ين الثعلبيبن حص يگر بنام عبداالعليمجهول د

است؟ و امام به او وقت فرج را  يا فرج كيآ :كه گفته از حضرت باقر سؤال كرد
ده شده از اهل خود كه والدش يبر يكتاي ياو مطرود تنها :نگفته و فقط فرموده

. است يمبرية عم او است و صاحب پرچمها، و نام او نام پية او كنيكشته شده و كن
حل شده است؟ نه  يمعلوم و مشكل يزين خبر چيا از ايحال خواننده توجه كند آ

  .واهللا
ت كرده همان خبر يگر روايو او از مجهول د ياز مجهول ي، مجهول10خبر 

  .مهمل نهم را
  .اند همان خبر نهم را گر نقل كردهيكديكه همه مجهولند از  يا ، عده11خبر 
د يد ديشود، حال با ياند كه مطلوب شما از مكه خارج م ت كردهي، روا12خبر 
و مبهم . نباشد يازيامت يزين چيچن. اند كه از مكه خارج شده يار اشخاصيچه بس

مكه  ال محمد بن جعفر الصادق ازمثگذاشته نه اسم او معلوم، ونه وصف او معلوم 
  .امامت بود يخروج كرد و كشته شد و خود مدع

هرگاه سه نام محمد و «ث ملعون كه يت كرده احمد بن هالل خبي، روا13خبر 
كه مورد  ين كسيا خبر چنيآ. »قائم است يد چهارميو حسن پشت سر هم آ يعل

  .لعن امام بوده قبول است
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 يت كرده از داود الرقيمجهول الحال روا يني، محمد بن احمد المد14خبر 
است و نام پدرش نام  يغمبرياسم پ ياسم مهد :كه حضرت صادق به او گفته يغال
ات ينكه حواله به مجهول داده با روايا ت عالوه برين روايو ا. است يغمبريپ يوص
نام پدرش نام « :فرموده -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا :ديگو يكه م يگريد

  .»باشد يمن است مخالف م پدر
ت كرده كه حضرت باقر به او يروا يعقوب مجهول الحالي، عباد بن 15خبر 
ن امر از همة ما كوچكتر است از سال و يصاحب ا :كرده و فرموده يمعما گوئ

صة يص يذ« :ديگو يم يمجلس. »صة لواءيص يكل ذ رفعي« :است كه يوقت او وقت
حضرت را روشن  يكند و معما يبلند م يپرچم ،يهر صاحب قدرت يعني »لواء

  .به تو چه :د گفتيحال چرا حضرت معما گفته با. كرده است
ام يچون قائم ق«اند كه  ت كردهياز مردمان مجهول الحال روا يا ، عده16خبر 

ن چه يباشند، ا ين ميمردم چن اكثر :د گفتيبا. »ستيدر گردن او ن يعتيكند ب يم
  .17 يعني يعدن خبر بيچن شد و هم يازيامت

نداشته از  يده به اماميحمزه كه مجهول است و عق يب بن ابي، شع18خبر 
ر، او در زمان فترت يخ :د؟ فرمودهين امر شمائيده صاحب ايحضرت صادق پرس

  .امديم پس چرا نيجرئت دارد بپرسد هزار سال است در فترت يحال اگر كس. ديآ يم
از رجال خود كه نه اسم آن  يبعض ت كرده ازيروا يداهللا بن موسي، عب19خبر 

ن مجهول يم بن حسيت كرده از ابراهيمعلوم و نه رسم او، و آن مرد نامعلوم روا
. ن شد سنديا. اشيل بن عيبنام اسماع يگريت كرده از مجهول ديالحال، و او روا
غمبرتان يبنام پ ين مردياز صلب حس :فرموده -عليه السالم- يعل :و اما متن آن

حال شما . و بعد قسم خورده كه اگر خروج نكند گردن او زده شودند، ك يخروج م
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زند و  يگردن او را م يد چرا اگر خروج نكند گردن او زده شود؟ و كيتوجه كن
  .الجعال است يبطن الراو ينها تمام فيچرا حضرت قسم خورده ا

آمده  يبنام احمد بن هوذه كه حمران نام يت كرده مرد مجهولي، روا20خبر 
 ير، او كسيخ :؟ فرمودهيضرت باقر را قسم داده كه صاحب و اولواألمر توئح

د از يحال با. ن استياو چن يها ن و صورت او چنان و شانهياو چن ياست كه ابرو
دة خودتان است ين خبر را كه ضد عقيد كه اوال اين خبر پرسين ايو ناقل يمجلس

ن صفات چشم و ابرو و يا ايثان. ديا د چرا آوردهيدان ياألمر م يرا اول يكه هر امام
ن باشند صاحب يكه چن يا تمام مردمياز مردم وجود دارد آ ياريشانه در بس

  !!األمرند؟
نقل كرده  يزيچ يگرياز مجهول د يستم است كه مجهوليز مانند بين 21خبر 

  .مبهم و بالفائده
تا  يگريوب از مجهول دين بن ايبنام حس يمرد مجهول ت كردهي، روا22خبر 

ا صادق و خود ندانسته كدام امام كه يحضرت باقر و  :ر و او گفتهيبص يبرسد به اب
ن است كه يو عجب ا. دهينفهم يراجع به قائم گفته است كه خود راو يزياو چ
ازده امام را قبول ندارند چه ي يعنيهستند  ين اخبار واقفيا ةروا :ديگو يم يمجلس

  .بيبرسد به قائم غا
ست يس كه مجهول الحال و معلوم نيرده محمدبن فضل بن قت كي، روا23خبر 

گر مانند خودش بنام يت كرده از مجهول ديداشته و او روا ينيچه كار بوده و چه د
تا  يمحمد بن حسن قطوانبنام  يگرياحمد بن حسن بن عبدالملك و مجهول د

است،  ياهيز سيوسف و مادر او كنيه به يقائم شب :برسد به حضرت باقر كه فرموده
ت ين روايگر ايات ديبوده و روا د و خوشگليار سفيكه نرجس خاتون بسيدر حال
ك شب كار او را اصالح يخدا به « :پس حضرت باقر فرمودهس. كند يب ميرا تكذ
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كند شمارا به خدا  يچه مگر كار او فاسد است كه خدا اصالح م يعني، »كند يم
مردم درب فتنه  يمجمالت براات ن مبهمات و كلميخواهند بهم يم يا د عدهينيبب

  .ندازديگر بيكديام كند و مردم را به جان يبنام قائم ق يكس باز كنند و هر روز
بنام احمد از  يگريبنام عبدالواحد از مجهول د يت كرده مجهولي، روا24خبر 
بنام حكم كه او به امام باقر  يگرياز مجهول د يبنام احمد بن عل يگريمجهول د

 يعل يعنياست،  »فاطمة ماءاإل رةيابن خ يببأ« :نيرالمؤمنيول امق يمعن :گفته
 يكه قطعا عليز فاطمه است، درحالين كنيزان آن بهترين كنيبهتر يپدرم فدا :فرموده

ست مگر آنكه يز نيداند كه فاطمه كن يم يمسلمان د و هريگو ينم ين سخنيچن
ات ين روايد ايشما بنگر د شد، حالير خدا نبايغ يو بعالوه فدا. ار احمق باشديبس

  . كند يرا دوا م يچه درد
بنام  يگريل الحال از مجهول دت كرده قاسم بن محمد مجهوي، روا25خبر 

 :؟ گفتميچه خبر آورد :وارد شدم بر امام صادق؟ فرمود :الصباح كه گفت ياب
ا يكند كه پسر شش ساله و  يد كه خروج كرده و گمان ميت زياز عمو يخوشحال

زان است؟ ين كنين أمت او است و او فرزند بهترياست و قائم ا يمفرزند شش
 :ديسنده گوينو. او دروغ گفته، اگر خروج كند كشته شد :حضرت صادق فرمود

بمانند امام  يرل القدين به مرد مجاهد و جليان چه قدر بدبين راويد اينيشما به بب
آن . هستم يرزند ششما فيمن شش ساله و  :د هستند و تهمت به او زده كه گفتهيز

ن است كه من يمقصود او ا :ديخواسته اصالح كند بدتر كرده و گو يوقت مجلس
چ يعه است و هينكه عصمت فالن امام از مجعوالت شيبا ا. فرزند شش معصومم

ت ين روايا ايثان. دانستند يا پدرانشان را معصوم نميك از ائمه و اوالدشان خود و ي
ن يخواسته به ذكر ا يمجلس. دارد يام حسن عسكرفرزند ام يبه مهد يچه ربط

كه خود  ين است كه مجلسيب ايو عج. ات نامربوط كتاب خود را بزرگ كنديروا
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ات ين روايداند، در ا يعه او را اعلم العلماء ميدانسته و ش يرا اعلم اهل زمان خود م
 يعنيد ل و اصالح كنير و تأويسواد را تفس يان بيات راويكوشش كرده سخن و روا

  .اد استين قدر زيا يتعصب مذهب
بنام محمد و  يگريت از مجهول دين روايبن الحس يبنام عل ي، مجهول26خبر 

ز مجهول الحال است و يت كرده از پدر خود كه او نيا احمد بن الحسن و او رواي
و أما متن آن بر . ديزيبنام  يگريبنام ثعلبه و او از مجهول د يگرياو از مجهول د

د مذكور يزيرا يز. ود امام تراشان است و موجب فتنه و فساد استضرر خ
ا يآ :از كوفه خارج شدم و وارد بر امام صادق شدم و سالم كردم فرمود :ديگو يم

او  :كرد؟ گفتم يچه صحبت م :از معتزله، فرمود يمرد :همراه تو بود؟ گفتم يكس
ن است يل بر آن ايو دل ن، امام قائم استيكند محمد بن عبداهللا بن الحس يگمان م

-  و نام پدر او نام پدر رسول خدا -صلى اهللا عليه وسلم- كه نام او، نام رسول خدا
ن نام در ياگر مدرك تو نام است، ا :است، من به او گفتم -صلى اهللا عليه وسلم

ز است، ياست؟ اوجواب داد كه مادر او كن ين محمد بن عبداهللا ابن عليفرزند حس
؟ يگفت چه جواب :داهللا بن الحسن حره است؟ امام صادق فرمودمحمد بن عب يول

). القائم يعني( »نه ابن سنةلو تعلمون أ« :فقالم، ينداشتم كه بگو يمن جواب :گفتم
از رسول  يشده، اخبار يا روز موجب فتنه هر ين خبر مهدياد يشما مالحظه كن

ه كه يامام يعلما يحتاند،  ا دروغ نقل كردهيبراست و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
ن يو لذا هم. محمد بن عبداهللا يعنينامش محمد و نام پدرش عبداهللا است،  يمهد

كه نام او محمد بن  يه نوادة امام حسن مجتبينفس زك يشد برا يا اخبار بهانه
ام كرد و صدها و ينه قيطالب بود، در مد يبن اب يعبداهللا بن الحسن الحسن بن عل

عت يز با او بيفرزندان حضرت صادق ن يعت كردند و حتيبلكه هزارها با او ب
خروج كرد و صد نفر را به  يمنصور ذوانق يعنيكردند، و او بر ضد سلطان وقت 
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مال يكشتن داد و خود او كشته شد، و چه قدر اموال مردم بغارت رفت و نفوس پا
 يام مهدجاد شد بنيفساد ا نداشت، بلكه سرتاسر فتنه و يا دهيچ فايهم ه آخر. شد
ات محمد بن عبداهللا نام را از يعه روايش ير آخوندهايو سا يحال مجلس. ا قائميو 

گر و يام كس ديكنند و باز به انتظار ق ينقل م -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  .26ن خبر ياز جمله هم. گرنديفتنه و فساد د

از  يبن موس بنام عبداهللا يگريبن احمد از مجهول د يبنام عل ي، مجهول27خبر 
امر « :كرده كه حضرت باقر گفتهت يالجارود روا يبنام اب يو او از ملعون يكذاب

ان يسندگان و راويحال به نو. »ن ذكر ما استين سن ما و خاموشتريدربارة كوچكتر
اند كه  يده دارد و هزاران نفر موصوف به صفاتيچه فا ين مجمل گوئيا :د گفتيبا

 يات جز در فتنه باز كردن چه حاصلين رواياحضرت باقر گفته است، و از 
  !!.است؟

بنام  يگريت كرده احمد بن مابنداد مجهول از مجهول الحال دي، روا28خبر 
شود اكثر  يپس معلوم م. تين هم شد روايا ايآ. گريل او از مجهول دياحمد بن هل

ست و أما متن آن را. ان مجهول الحال استياز راو ياخبار مجلدات راجع به مهد
 ايده آيندانسته از كدام امام پرس يده اما خود راويامام پرس از يا دروغ، راويو 

به  يا امر أولوا األمريبهرحال سؤال كرده است آ. ا حضرت باقريحضرت صادق 
 يبه مهد ين چه ربطيحال ا. خواهد شد يبزود :رسد؟ او جواب داده ينابالغ هم م

  .يام كند بنام مهديتواند ق يم يبالغان توقع دارند هر ناين راويا ايدارد آ
 يو او از ملعون ياز كذاب  گر نقل كردهيكدين از ياز مجهول يا ، عده29خبر 

  .را 27همان خبر 
بنام احمد بن  يبندار از مهملبنام احمد بن ما يت كرده مجهولي، روا30خبر 

ك مطلب يبنام اسحاق بن صباح، او از حضرت رضا  يل و او از مجهوليهل
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ن امر ين مطالب أجل است كه فرموده باشد ايرا كه شأن حضرت رضا از ا يرفمزخ
كون له يمن  يإل يفضيإن هذا س« :حمل باشد يكه دارايبه كس رسد يم يبزود
  .»الحمل

، كشف الغمه مرفوعا نقل كرده از حضرت رضا خلف صالح از فرزندان 31خبر 
ا يثان. اوال كه مرفوع استن چند اشكال دارد يو ا. است يمحمد الحسن بن عل ياب

 كيند و گرنه به ا ر امامان خلف ناصالحيشود سا يخلف صالح او است، معلوم م
محمد است بطور  ياز فرزندان اب :ديگو يو ثالثا م. نفر نتوان گفت خلف صالح

و  يك فرزند آنهم مهديو فقط  .نداشته است ينكه ابومحمد فرزندانيجمع، با ا
  .ك فرزند را هم نداشته استين يمورد اختالف است كه هم

 يمهد« :ت كرده از منخل مهمل مجهول كه حضرت باقر فرمودهي، روا32خبر 
گفته جن است  يكند مگر كس يخواننده تعجب م. »است آدم يفرزند فاطمه مرد

  .كه او فرموده آدم است
است  يجوان يمهد :را فصول المهمه گفتهيشتر موجب فتنه است، زي، ب33خبر 

او باال و  يشانياش و دماغ او نازك و پ خته بر شانهياو ر يشانه خوشرو و موچهار 
  .ب شديدر سرداب غا 276در سال 

ن صفاتند و هركس يا يكه شمرده هزاران نفر دارا يث و صفاتين حديا
 يا، فصول المهمه چه حق دارد برايثان. ام كندين خبر را بهانه كرده و قيتواند ا يم

 :ديگو ياست كه م ين خبر ضد آن اخباريثالثا، ا. ن كندييتع يملت اسالم مهد
ت يض را هم اهمين ضد و نقين مؤلفيشود ا يمعلوم م. ب شديوقت تولد غا

ب شد، يدر سرداب غا 260ا يو  255در سال  :ديگو يگر ميات ديو روا. دهند ينم
ت ينماز م يحضرت عسكر يو چون خواستند برا. ب شديو وقت تولد غا

  .ب شديد و دو مرتبه غايو ظاهر گردبخوانند ا
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  ام القائميات المأوله بقيباب اآل

ام يا اشاره كرده باشد به قيه در قرآن كه صراحت داشته باشد و يك آيكه  بدان
ا يكرده و  ياند با قرآن باز از اشخاص خواسته يا عده يول. ، وجود ندارديمهد
. اند كرده يه كه خواسته بازيهر آ با يمناسبت كنند و دلبخواه يل بيا تأوير و يتفس
ات قرآن مخصوص يل آيم كه تأويا خود و كتب خود ثابت كرده يجا ا، ما دريثان

  : خداست چنانكه فرموده
  )۷: آل عمران( ﴾اللَُّه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ﴿
   .»داند نمى]  كسى[آن را جز خدا » تأويل«و «

   :و او در جملة
به آن ايمان : گويند و راسخان در علم مى« ﴾...ِفي الِْعلْمِ َوالرَّاِسُخونَ﴿
در قرآن است  ياتيبهرحال آ. ديآ ياست، وگرنه كفر الزم م ينافيواو است  .»ايم آورده
 يو ما بعض. ام كندير قياست كه بزور شمش يام اماميا اشارتا ضد قيحا و يكه صر
خود  يطبق رأسازان  را كه مذهب ياتينجا آيو در ا. ميات را قبال ذكر كردياز آن آ

م تا دكان يساز يم و عدم مناسبت آنها را روشن ميآور ياند م كرده يق با مهديتطب
   :تراشان بلكه بسته شود يمهد
   :سورة هود 8ة يم گفته آيبن ابراه ير علية اول، تفسيآ

قُولُنَّ َما َيْحبُِسُه أَال َيْوَم َولَِئْن أَخَّْرَنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة لََي﴿
  .﴾َيأِْتيهِْم لَْيَس َمْصُروفاً َعْنُهْم َوَحاَق بِهِْم َما كَاُنوا بِِه َيْسَتْهزِئُونَ
  )۸/  هود(
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ند يگو يم، البته مير افكنيبه تأخ ينيشان تا وقت معيو اگر ما عذاب را از ا«
د يايشان بيا يراكه عذاب ب يز عذاب را مانع شده، آگاه باش روزيچه چ

  .»كردند يشان آنچه بدان استهزاء ميد به ايبرگشت ندارد، و فرود آ
ن است كه اگر عذاب را تا خروج قائم عقب يمقصود ا :م گفتهيبن ابراه يعل

. اصحاب قائمند ،﴾أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة﴿ :كه او فرموده يت كرده از عليم و روايندازيب
بهر حال . اصحاب يوقت است نه به معنا يعننجا به ميأمت در ا :ديسنده گوينو
 ن خود رسول خداياوال، سورة هود در مكه نازل شده و آن وقت مشرك :ميگوئ يم
را قبول نداشتند تا چه برسد به امامت، آنهم امام دوازدهم،  -صلى اهللا عليه وسلم-

 ين موضوعات نبوده است تا كسياز ا ياصال در آنوقت سخن. ام او رايآن هم ق
ن وعدة عذاب هزاران سال بعد در ين مسخره است كه به مشركينكار كند، و اا

  .ام قائم را بدهديوقت ق
امت و يه راجع به عذاب قين آيكند كه ا يه، معلوم مين آية قبل از ايا، آيثان

   :فرموده 7ة يآ يعنية قبل يرا آيعذاب پس از مرگ است، ز
ِذيَن كَفَُروا إِنْ ْن َبْعِد الَْمْوِت لََيقُولَنَّ الََّولَِئْن قُلَْت إِنَّكُْم َمْبُعوثُونَ ِم﴿

  )7/  هود(  .﴾ِسْحٌر ُمبٌِني َهذَا إِالَّ
ن يا :نديگو يد شد البته كفار مياز مرگ زنده خواه كه شما پس ياگر بگوئ«

  .»ست مگر سحر آشكاريسخن ن
م در همانجا يبن ابراه يو خود عل. امتيمربوط است به عذاب ق 8ة يپس آ

  .نين است نه اشخاص معيوقت مع ي، به معن﴾أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة﴿ :گفته
اسالمش  ين كسيف قرآن است و چنيم قائل به تحريبن ابراه يثالثا، عل

ات يل آيباضافه تأو. ل اويمشكوك است، چه برسد بقول او، و چه برسد به تأو
  . يست جز حقتعاليز نيجا ياحد يبرا
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  !.اند؟ كرده يات قرآن بازين چگونه با آيبتأمل كن به  !خوانندة محترم
   :ميسورة ابراه 5ة ية دوم، آيآ

َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآياِتَنا أَنْ أَْخرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ ﴿
  .)۵: براهيمإ(   ﴾َوذَكِّْرُهْم بِأَيَّامِ اللَِّه

رون آور قومت را يم كه بيادات خودمان فرستيرا با آ ين ما موسيقيو به «
  .»متذكر كن يخدائ يشانرا به روزهاينور، و ا يها به سويكياز تار

م و يكه از غرق نجات داد يم و روزيكه شما را از فرعون نجات داديروز يعني
مقصود از «م گفته، يبن ابراه يعل يول. ..م وويفرستاد يكه بر شما من و سلويروز

 يا اصحاب حضرت موسي، آ»امت استيروز مرگ و روز قام قائم و يام اهللا روز قيا
   :مي، بهرحال در جواب گوئ!!ام قائم معتقد بودند؟يبه ق

  .ه نازل شودينبود تا آ يام مهدياست و در مكه سخن از ق ين سوره مكياوال، ا
 ياميچه ا -عليه السالم- سىام مهم زمان مويان شده كه ايا، در خود قرآن بيثان

ن يه را در همين آيات پس از ايشما آ. ان كنديم بيبن ابراه يت علسيبوده، الزم ن
   :ديفرما يد كه ميسوره و سورة بقره مالحظه فرمائ

  .)۶: ابراهيم(   ﴾ إِذْ أَْنَجاكُْم﴿
  .»نجات دادزمانى كه شما را «
  .)۷: ابراهيم(  ﴾َوإِذْ َتأَذَّنَ َربُّكُْم﴿
  .»و آن گاه كه پروردگارتان اعالم داشت«

   :سورة بقره به بعد فرموده 49ة يآ و در
  .)۴۹: البقرة(   ﴾َوإِذْ َنجَّْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ﴿
  .» هنگامى كه شما را از فرعونيان نجات داديم] بياد آوريد نيز[و «
  .)۵۰: البقرة(   ﴾َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر﴿
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   .» ا شكافتيمهنگامى را كه دريا را براى شم) به خاطر بياوريد(و «
  .)۵۱: البقرة(  ﴾ َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى﴿
   .»و آن وقت كه ميعاد مقرر كرديم با موسى«
  .)۵۳: البقرة(   ﴾َوإِذْ آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َوالْفُْرقَانَ﴿
هاى جدا كننده  معجزه(و فرقان ) تورات(و هنگامى كه به موسى كتاب «

  .» داديم) حقّ از باطل
قوم خود تذكر داده تماما در  يبرا يرا كه موس يام و اوقاتيات ايآ لين قبيا
م كم سواد بوده و متوجه نشده و بلكه يبن ابراه يعل يمنته. موجود است قرآن

كه قابل توجه يم كسيبن ابراه يعل. كرده است يات قرآن بازيبدلبخواه خود با آ
      .باشد نبوده تا استدالل به سخن او شود

   :سورة اسراء 8تا  4ة ية سوم، آيآ
َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي إْسراِئيلَ ِفي الِْكَتابِ لَُتفِْسُدنَّ ِفي الْأَْرضِ َمرََّتْينِ ﴿

فَإِذَا َجاَء َوْعُد أُولَاُهَما َبَعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََنا أُوِلي  *َولََتْعلُنَّ ُعلُوا كَبًِريا 
ثُمَّ َرَدْدَنا لَكُُم  * َمفُْعوالًالدَِّيارِ َوكَانَ َوْعًدا  َبأْسٍ َشِديٍد فََجاُسوا ِخلَالَ

إِنْ  *الْكَرَّةَ َعلَْيهِْم َوأَْمَدْدَناكُْم بِأَْمَوالٍ َوَبنَِني َوَجَعلَْناكُْم أَكْثََر َنِفًريا 
لَْآِخَرِة أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم ِلأَْنفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها فَإِذَا َجاَء َوْعُد ا

ِلَيُسوُءوا ُوُجوَهكُْم َوِلَيْدُخلُوا الَْمْسجَِد كََما َدَخلُوُه أَوَّلَ َمرٍَّة َوِلُيَتبُِّروا َما 
َعَسى َربُّكُْم أَنْ َيْرَحَمكُْم َوإِنْ ُعْدُتْم ُعْدَنا َوَجَعلَْنا َجَهنََّم  *َعلَْوا َتْتبًِريا 

  .)۸-۴/ سراء إلا(  ﴾ِللْكَاِفرِيَن َحِصًريا
ل كه شما دو ياسرائ يبن يبه سو )تورات(م در كتاب يما قضاوت كرد«

، پس چون يبزرگ يد برتريجوئ يم يد و برتريكن ين فساد ميمرتبه در زم
باشند بر شما مسلط  يديشد يروين يرا كه دارا يد بندگانيآ يوعدة اول
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 ين وعده شدنيبگردند و تجسس كنند و ا هها را ان خانهيم كه ميكن يم
م و شما را باموال يشان را برگردانيشما تاخت و تاز بر ا ي، سپس برااست

د به يكرد يكيم، اگر نيكن يشتريم و شما را نفرات بيو فرزندان مدد ده
د يآ يگريد، پس چون وعدة ديد به خود كرديد و اگر بد كرديخود كرد

نكه داخل مسجد شوند چنانكه يا ينكه وجوه شما را بد كنند و برايا يبرا
 يافته، نابودي ين مرتبه داخل شدند و تا نابود كنند آنچه را كه برتريلاو

م و يگرد يد ما برميد است پروردگار شما رحم كند و اگر برگشتي، اميكردن
  .»مين قرار داديدوزخ را زندان كافر

ن فساد يدر زم( ﴾لَُتفِْسُدنَّ﴿: مخاطب :م طبق دلخواه خود گفتهيبن ابراه يعل
كه نقض عهد  ن و اصحابشان استيخيش يعنيد امت محمد مقصو) ديكن يم
و مقصود از بندگان . شوند يخالفت م يمدع يعنيند يجو يم يكنند و برتر يم

و مقصود از جملة . و روز جنگ جمل است يد حضرت عليشد يرويصاحبان ن
و . تزنان آل محمد اس يارين و اصحاب او و اسي، حس1﴾َوَجَعلَْناكُْم أَكْثََر َنِفًريا﴿

، قائم و اصحاب او است تا آخر »گريوعدة د ﴾َوْعُد الَْآِخَرِة﴿مقصود از جملة 
  .او يها بافته
  :د گفتيبا

ن و جنگ يخياست و در مكه صحبت از خالفت ش ياوال، سورة اسراء، مك
  .نازل شود ياتينبوده تا آ ينداشته و منكر ياز قائم خبر يجمل نبوده و كس

به امت  ين چه ربطيل است، و اياسرائ يهود و بني ات،ين آياً، مخاطب ايثان
نعوذ باهللا اول  :نديگو  يدارد مگر خدا هم نامربوط م -صلى اهللا عليه وسلم-  محمد

كند و خطاب به امت  يرا رها م ك مرتبه آني ﴾َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي إْسراِئيلَ﴿ :ديگو يم
___________________  

 .»و شما را نفرات بيشتري كنيم« :يعني -1
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به  يان چه حرصيعين شيم ايدان يما نم. كند يم -صلى اهللا عليه وسلم- محمد
ام قائم يخواهند به ق يم شيات را بزور سريل قرآن دارند كه آيف و تأويتحر

ت قآن و! اند؟ نموده ينطور بازيخود ا يبا كتاب آسمان يچ أمتيا هيبچسبانند، آ
  .م رايبن ابراه يكند سخنان عل يه ميكه توج يعجب است از مجلست

   :سورة طه 113ة ية چهارم، آيآ
ذَِلَك أَْنَزلَْناُه قُْرآناً َعَربِّياً َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ أَْو َوكَ﴿

  .)۱۱۳ :طـه(  .﴾ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً
د را در آن مكرر يم و انواع تهدينازل كرد ين ما قرآن را عربين چنيا«

  .»ديبوجود آ شانيبر ا يا تذكريزند و يشان بپرهيد ايم تا شاينمود
، »ديشان بوجود آيا تذكر براي. ﴾أَْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً﴿« :م گفتهيبن ابراه يعل

  . »يانيامر قائم و امر سف از يعني
   :ميگوئ

امت است ياز ق يداتيات تهدين آياست و در مكه در هم ياوال، سورة طه مك
   :ديگو يبه بعد م 109ة يد كه در آيا ه را نخواندهين آيات قبل از ايمگر شما آ

  )۱۰۹: طـه(   ﴾َيْوَمِئٍذ ال َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ﴿
  .»در آن روز شفاعت كسى سودى ندهد«

به قائم و  يامت است، و چه ربطيكه تماما راجع به ق 113ة يرسد به آيتا م
  .دينكن يات خدا بازين طور با آيد و ايشما از خدا بترس! دارد؟ يانيسف

 يانيچ جا مربوط به قائم و سفيقرآن مكرر شده و در ها، كلمة ذكر در يثان
   :ست، و در سورة قمر خدا مكرر فرمودهين

  .)۱۷ :القمر(﴾ َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ﴿
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 يا رندهياد گيا ياد گرفتن، پس آي يم براين قرآن را آسان نموديق ايبه تحق«
  .»هست

  .م ندارديبن ابراه يان علياج به بيقرآن روشن است و احت اتين آيبنابرا
   :اءيسورة أنب 12ة ية پنجم، آيآ

  .)۱۲ :نبياءاأل(  .﴾فَلَمَّا أََحسُّوا َبأَْسَنا إِذَا ُهْم ِمْنَها َيْركُُضونَ﴿
  .»كنند يچون عذاب ما را احساس كردند ناگه از آن فرار م«

   :ميگوئ. كنند ينند از آن فرار ميرا به ب ه قائميام يچون بن :م گفتهيبن ابراه يعل
ه را يام ياز قائم نبوده تا بن يمكه نازل شده و آن وقت ذكر در ن سورهياوال، ا

 -صلى اهللا عليه وسلم- ه از خود رسول خدايام يرا آن وقت بنيبترساند، ز
م يبن ابراه يعل يراست. يچه برسد به فرزند دوازدهم حضرت علدند يترس ينم
ات راجع به تمام ستمگران است و به تمام ين آيده، ايه را ندين آيبل و بعد اات قيآ
ه ين آية قبل از ايرا آيز. ستيه نيام يو بالد مربوط است و مخصوص بن يقر

   :فرموده
. ﴾َوكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً َوأَْنَشأَْنا َبْعَدَها قَْوماً آَخرِيَن﴿
  .)۱۱ :نبياءاأل(
م و پس از آنها يكه ستمگر بودند ما خراب كرد يچه قدر از شهرها و قر«

  .»ميد آورديگر را پديقوم د
. است يتماما فعل ماض ﴾أََحسُّوا﴿و  ﴾أَْنَشأَْنا﴿، ﴾كَاَنْت﴿، ﴾قََصْمَنا﴿ :و كلمات

  .ه باشديام يات مكه خراب نشده بود كه راجع به بنيو زمان نزول آ
  .فرار كنند ياليه وجود ندارد تا از قائم خيام يبنما  يها زماندر ا، يثان
   :اءيسورة انب 105ة ية ششم، آيآ
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َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزَُّبورِ ِمْن َبْعِد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَْرَض َيرِثَُها ِعَباِدَي ﴿
  )۱۰۵ :نبياءاأل(  .﴾الصَّاِلُحونَ

را بندگان صالحم  نيم كه زمينوشت) ةتورا(و البته ما در زبور پس از ذكر «
  .»برند يارث م

  . بندگان صالح قائم و اصحاب او است :م گفتهيبن ابراه يعل
   :ميگوئ
بندگان صالح نبودند كه در  -عليهما السالم-  مانيا حضرت داود و سليآ :اوالً

ا يآ بندة صالح نبود؟ - عليه السالم-  يا حضرت موسيآ دا كردند؟ين سلطنت پيزم
ن تسلط يارانش صالح نبودند كه در زميو  -عليه وسلمصلى اهللا - حضرت محمد

ن يا ايآ! عه و اصحابش صالحند؟يش ياليا فقط قائم خيآ ؟دا كردنديو قدرت پ
 يمهد يعه جرئت كرده برايست، چگونه شين نير صالحياء و ساين به انبيتوه
  .ن كندين توهيخود به تمام صالح يفرض
ة قبل يامت است چنانكه در آيحبت از قة فوق صيات قبل و بعد از آيدر آ :ايثان

   :ديفرما يم 104ة يآ يعني
َيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ﴿

  .)۱۰۴: االنبياء( ﴾ُنِعيُدُه
ها چنانكه  نوشته يدن طومار برايچيم آسمان را مانند پيچيپ يكه م يروز«

  .»ميده يم اعاده ميآغاز كرد نش راياول آفر
به الف و الم است كه شامل تمام  ية فوق محليدر آ ﴾الصَّاِلُحونَ﴿و كلمة 

خداوند : ديگو يه ميند، آياينده بين كه در آيك دسته از صالحيشود نه  ين ميصالح
ة يدر سورة زمر آ يتعاليبرند، و خدا ين را تمام صلحاء بارث ميزم وعده داده كه

   :نديگو يشوند، م ين داخل بهشت ميكه چون صالحفرموده  74
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الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدقََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثََنا الْأَْرَض َنَتَبوَّأُ ِمَن الَْجنَِّة  َوقَالُوا﴿
  .)۷۴: الزمر(  . ﴾َحْيثُ َنَشاُء فَنِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني

ت به ما راست نمود و ما را كه وعدة خود را نسب يش خدائيستا :نديو گو«
م پس چه يم از بهشت هر جا را كه بخواهيريگ ين كرد، جايرا وارث زم

  .»خوبست اجر كارگران
ن بهشت هرجا كه ين خدا كه اكنون بصورت بهشت درآمده، در ايزم يعني

م به يكن يم يكه ما اكنون در آن زندگ ينين، زميبنابرا. ميريگ يم يم جايبخواه
  :ديفرما يم ميسورة ابراه 48ة يل خواهد شد چنانكه خدا در آيداز بهشت تب يقسمت

  .)۴۸: ابراهيم( ﴾َيْوَم ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر الْأَْرضِ َوالسََّماَواُت﴿
  .»ل شوديتبد يگرين و آسمان ديبه زم ن و آسمانيكه زم يروز«
   :فرمودهاء يسورة انب 106ة يآ يعنية مورد بحث ية بعد از آيثالثا، در آ

  .)۱۰۶ :نبياءاأل(   ﴾إِنَّ ِفي َهذَا لََبالغاً ِلقَْومٍ َعابِِديَن﴿
   .»براى عبادتگزاران كفايتى هست] امر[بى گمان در اين «
. اند كه عبادت كننده يبندگان ياست برا يديام و نوين كه ذكر شد پيالبته در ا
امل همة ندارد، بلكه ش يك عدة بخصوصيه اختصاص به ين آيشود ا يكه معلوم م

و از . ميده يشان مين را به همة ايخداوند فرموده زم عبادت كنندگان است، و
دند يد را شنيام و نوين پيكه ا - صلى اهللا عليه وسلم- جمله اصحاب رسول خدا

  .ستنديد نين نويآنان مشمول ا :توان گفت يو نم. گردد يز ميشامل آنان ن
  :سورة حج 39ة ية هفتم، آيآ

  .﴾يَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَِديٌرأُِذنَ ِللَِّذ﴿
  )۳۹ :احلج(
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شان ينكه ايشود اذن جهاد داده شده بواسطة ا يشان قتال ميكه با ايبه كسان«
  .»شان توانا استيا ياريمظلوم شدند وخدا بر 

ه راجع به ين آيكه ااند  اهل سنت گفته يعنيم گفته كه عامه يبن ابراه يعل
رون يشان را از مكه بيشان ظلم كردند و ايش به ايو اصحاب اوست كه قر محمد

ه راجع به قائم ين آير ايخ يتصاحب كردند، ول شان رايها نمودند و اموال و خانه
 اء خون ويما اول :دين، و گويكه خروج كند به طلب خون حس ياست فقط، وقت

  :ميگوئ .مين هستين خون حسيطالب
و اصحاب او است  -صلى اهللا عليه وسلم- ه مربوط به رسول خداين آياوال، ا

   :ة بعد فرمودهينكه در آيل ايبدل
  )۴۰: احلج(. ﴾الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِدَيارِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ﴿
  .»هاشان بدون حق اخراج شدند آنانكه از خانه«

د يايد بيكه در مستقبل شا يماست، و مربوط به قائ يفعل ماض ﴾أُْخرُِجوا﴿و 
اصحاب ه راجع به محمد و ين آياند كه ا اهل سنت گفته :ديگو يو باضافه م. ستين

گران از يو د يو طوس ير طبرسين تفسيرا اياست، ز ين دروغ روشنياوست، و ا
و  -صلى اهللا عليه وسلم- ه راجع به رسول خداين آيا :اند عه، همه گفتهيش يعلما

ه راجع ين آيا :نقل كرده فرموده يو حضرت باقر چنانچه طبرس. اصحاب او است
  .به محمد و اصحاب او است

ه يشان آيشان خارج نكرده تا بر ايها را از خانه قائم و اصحاب او يا، كسيثان
  .نازل شود
ن است نه به آنانكه در زمان نزول اصال وجود يه راجع به موجودين آيثالثا، ا
  .نداشتند
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اذن  دمكه بودن و اصحاب او در -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رابعا، چون رسول
امت آن اذن ينه آمدند به جهاد مأذون شدند و تا قيجهاد نداشتند و بعد كه در مد

به قائم و اصحابش داده شود  ينكه اذنياج به ايگر احتياست، د ين باقيمسلم يبرا
كرده هر چه خواسته ه نيكه اصال تفكر در آ يك نفريد يشما مالحظه فرمائ. ستين

جاد يتفرقه و ا ياند برا نوشته و پس از هزار سال قول او را مدرك خود قرار داده
  .فساد
   :سورة حج 60ة ية هشتم، آيآ

ذَِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه ثُمَّ ُبِغَي َعلَْيِه لََيْنُصَرنَُّه اللَُّه إِنَّ اللََّه ﴿
  .)۶۰ :احلج(  . ﴾لََعفُوٌّ غَفُوٌر

و آنكه عقاب كند بمانند آنچه  )ن استيت خدا نسبت به مهاجرين عنايا(«
   .»عفو و غفران است يرا خدا دارايكند ز ياريعقاب شده البته خدا او را 

ات راجع به ين آياند كه ا ن عامه و خاصه نوشتهير مفسريو سا يخ طبرسيش
ها و  و هجرت كردند و خانههاشان اخراج شده  است كه بزور از خانه ينيمهاجر

گرفتن  يكردند و برا يشان تالفين تصاحب كردند، و بعد اياموالشان را مشرك
ن ابتداء حمله كردند و يمشرك ين آمدند، ولياز مال خود سر راه مشرك يمقدار

ن را كشتند و ين غلبه كرده و مشركيدفاع در آمدند و بر مشرك يشان در مقاميا
ن كار ين از ايه در ماه محرم الحرام بود مسلمين قضيچون ابمثل كردند، و  يتالف

ست و خدا عفو ين يه نازل شد كه عقاب بمثل، كار بديخود منفعل بودند، آ
 يچ مناسبتين است، و هيات قبل و بعد راجع به مهاجرينجا كه آيحال در ا. كند يم

   :حا فرمودهية قبل صريرا آيبا قائم ندارد ز
  )۵۸/  حج(  ﴾وا ِفي َسبِيلِ اللَِّهَوالَِّذيَن َهاَجُر﴿
  .»و كساني كه در راه خدا هجرت نمودند«
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بن  يعل يول. نده ندارديچ مربوط به قائم آياست و ه يماض ﴾َهاَجُروا﴿و فعل 
كالم  يچ تناسب براينان هيشود ا يمعلوم م. مربوط به قائم است :ديگو يم ميابراه

  .ستيدرآمده معلوم نات قائم ين آيا يستند، از كجايخدا قائل ن
   :سورة حج 41ة ية نهم، آيآ

الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَاُموا الصَّالةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا ﴿
  .)۴۱: احلج(. ﴾بِالَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعنِ الُْمْنكَرِ

كرده و  م نماز را اقامهين تمكن داديشان در زمين كه اگر به ايآن مهاجر«
  .»اند زكات داده و امر به معروف كرده

   يصفت است برا ﴾الَِّذيَن﴿كلمة 
  )40/ حج (  ﴾الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِدَيارِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ﴿
  .»همانها كه از خانه و شهر خود، به ناحق رانده شدند«

اج خود اخر يها ن كه بدون حق از خانهيآن مهاجر يعنية قبل است، يدر آ كه
نماز و زكات و امر به  يدا كردند اوامر الهيند كه اگر تمكن پا يشدند كسان

م يبن ابراه يعل يول. ندارد يبه مهد يچ ربطيه هين آيا. نديمعروف را اجراء نما
ات قبل ينازل شده، توجه به آ يه در شأن آل محمد و ائمه و مهدين آيا :ديگو يم

باطل  و ير برأيواقعا سخن او تفس. تگف ينم ين سخن نامربوطينكرده وگرنه چن
  .است
   :سورة شعراء 4ة ية دهم، آيآ

إِنْ َنَشأْ ُنَنزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن  * لََعلََّك َباِخٌع َنفَْسَك أَلَّا َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني﴿
  .)۴ -۳: شعراءال( .﴾السََّماِء َآَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضِعَني

و (آورند  يمان نميكه چرا ا) غصه از( يخود را كن )حمدم يا(د تو يشا«
شان را يم ايتوان يم(م يما اگر بخواه) مان شونديآنان مجبور به ا يخواه يم
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 يم كه گردنهاياز آسمان نازل كن يا عذابيه ويآ) م كهيمان كنيوادار به ا
ن يما با ا يمان آورند وليو به جبر ا(خاضع شود  آن شان در مقابليا

  .»)ميخواه ينم يمان اجباريرا ايم زينكرد ن كار رايا ،قدرت
   :ليگر از قبيات دينة آيبقر ين معنيا

  .)۹۹: يونس( .﴾أَفَأَْنَت ُتكْرُِه النَّاَس َحتَّى َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني﴿
  .»توانى مردم را وادار كنى تا مؤمن گردند؟ آيا مى«
را كه باجبار و  يام قائميد قكن يم رد ميه چنانكه قبال گفتين آيو ا. روشن است

مان يخواهد و ا ينم يمان جبريرا خدا اير مردم را مسلمان كند، زيبزور شمش
ارادة جبر نكه خدا يل است بر اياء و انزال كتب دليندارد و ارسال انب يارزش يجبر

را درك نكرده و  ين روشنيكه مطلب به ايتعجب است از كسان يول. نكرده است
ام قائم است كه مردم را مجبور به يه راجع به قين آيا :ديگو يمم يبن ابراه يعل
ل بر مطلب يشان است دليكه رد بر ا يا هيآماند  ير ميواقعا انسان متح. كند يمان ميا

ن است يه به اين آيت كرده كه مقصود از ايآورند و از حضرت صادق روا يخود م
ا خبر ندارند كه هزار سال يگو نانيا. شود يقائم گردنشان خاضع م يه برايام يكه بن

دل  ين اخبار از ائمه برايورود ا. اند ن رفتهيه و دولتشان از بيام يشتر است كه بنيب
ه در فشار بودند، بوده است كه قائم يام يخوش كردن دوستانشان كه در دولت بن

ر كبايكنند، و هر چند وقت  يه فرار ميام يرساند و بن يم يد و شما را به نوائيآ يم
) ريام كنندة با شمشيق(ف يك نفر قائم بالسيشد كه باألخره  يجعل م ياخبار

را يدها لغو درآمد زياتفاقا همة ان نو. رديگ يخواهد آمد و حكومت را از دشمنان م
  .ديايب يل شد بدون آنكه چنان قائميه دولتشان زايام يبن

   :سورة نمل 62ة يازدهم، آية يآ
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رَّ إِذَا َدَعاُه َوَيكِْشُف السُّوَء َوَيْجَعلُكُْم ُخلَفَاَء أَمَّْن ُيجِيُب الُْمْضطَ﴿
  )۶۲ :النمل(  . ﴾الْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قَِليالً َما َتذَكَُّرونَ

را برطرف  يهرگاه او را بخواند و بدكند  يآنكه مضطر را اجابت م«
را  ينت هر قريجمع(ن يكند در زم يگر ميكدينان يكند و شما را جانش يم

كامل الذات و الصفات  ين خدايا با ايآ) دهد يق قرار مبقرن سا يجا
  .»ديشو يهست كم متذكر م يخدائ

 يكتاپرستين است به يخدا و دعوت مشرك يات راجع به قدرت نمائين آيا
  :ديفرما ية قبل ميچنانكه آ

  .)۶۰: النمل(  .﴾أَمَّْن َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض﴿
  .)۶۱: النمل(  . ﴾لَ الْأَْرَض قََراراً َوَجَعلَ ِخاللََها أَْنَهاراًأَمَّْن َجَع﴿

ن را آرامگاه خود قرار داده و يا آنكه زميآ ؟دهين را آفريها وزم ا آنكه آسمانيآ«
ه و ين آيرسد به ا يتا م .»ك داديساخته شر يها جاريدر خالل آن نهرها و جو

حال تعجب است . كتا استي يبه خداو اقرار  يات بعد كه تماما استفهام انكاريآ
است  يمذهب و هفت امام يفضال كه واقف يم كه از حسن بن عليبن ابراه ياز عل

ن يت كرده كه ايروا ين كسيداند، از چن يو اصال امام هشتم تا دوازدهم را دروغ م
ه داللت بر وجود قائم دارد كه ين آياگر ا :د گفتيبا. است يه راجع به قائم مهديآ
نان از يا. قائم يمنكر مهد يك نفر واقفيخواهد، آن هم از  يث نميحد گريد

ات قرآن را بدون تناسب راجع به قائم يجالت نكشد تمام آكه دارند اگر خ يتعصب
چون  يفهمد ول ينم يقرآن را كس :نديگو ين است كه ميتعجب ا. خواهند دانست

ت كند يخدا هدا- .استاند كه مربوط به او  دهيات را فهميراجع به قائم است آ
نبود تا  يا منكر مهديو  يمدع ياست و در مكه كس يمك باضافه سوره. -شان رايا
  .ه نازل شوديآ
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   :سورة عنكبوت 10ة ية دوازدهم آيآ
َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه فَإِذَا أُوِذَي ِفي اللَِّه َجَعلَ ِفْتَنةَ النَّاسِ ﴿

َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن َربَِّك لََيقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا َمَعكُْم أََولَْيَس اللَُّه  كََعذَابِ اللَِّه
  )۱۰:العنكبوت(  .﴾بِأَْعلََم بَِما ِفي ُصُدورِ الَْعالَِمَني

م و چون در راه يمان آورديند به خدا ايگو يند كه ميازمردم كسان يو بعض«
قرار دهد، و اگر  ينند عذاب خدائمان به خدا عذاب شود فتنة مردم را مايا

 يتعاليا خدايم آيند ما با شما بوديگو يد البته مياز پروردگارت آ ينصرت
  .»ان استيجهان يها نهيست به آنچه در سيداناتر ن

ا راجع به ين است و يه راجع به منافقين آيا :اند ن گفتهير مفسريو سا يطبرس
نه يمد يخانواده هجرت كرد به سوعه كه مسلمان شد و از ترس يرب ياش بن أبيع

اشامد و سرش يقبل از هجرت رسول خدا، پس مادرش قسم خورد كه نخورد و ن
رث انشود تا پسرش برگردد، پس فرزندان او ابوجهل و ح يد و داخل اطاقيرا نشو

مان ينه آمدند و آن قدر اصرار و پياو بودند در طلب او به مد يكه برادران مادر
نه او را خارج كردند كت او را يردند برگردد، و چون از مدك ياضبستند كه او را ر

 -صلى اهللا عليه وسلم-  ن محمديانه به او زدند تا از ديك صد تازيبستند وهر 
مان ياست كه اظهار ا ين آنچنانيقا راجع به منافيه ين آيحال ا. اظهار برائت كرد

دار ين ديمؤمن يرا برا گردند و چون نصرت خدا يكنند و چون مبتال شوند بر م يم
چ يعه و امثال او باشد هياش بن ربيع به عجا رايم و يما باشما بود :نديگو يكنند، م

ل يم كه ميبن ابراه يعل يهم احتمال نداده، ول يقائم ندارد و كس يبه مهد يربط
ه را مربوط به قائم دانسته و عجب است از ين آيه در شأن قائم باشد ايدارد هر آ

   :ه بصورتيو بعالوه در قرآن آ. جمع كرده استاقوال او را در بحار كه  يمجلس
  ﴾َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن َربَِّك﴿
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  .»بيايد) براى شما(پيروزى از سوى پروردگارت اگر و«
 »هم نصر من ربكإذا جاءو« :شان آنرا بطور غلط و بصورتيا يباشد، ول يم
  !اند نوشته
   :يسورة شور 41ة يزدهم، آية سيآ

 :الشورى(﴾ َولََمنِ اْنَتَصَر َبْعَد ظُلِْمِه فَأُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن َسبِيلٍ﴿
۴۱(.  

ن يمؤمن :ديگو يكه م) به بعد 37ة يآ(ات قبل از آن يه مربوط است به آين آيو ا
شان يبه ا يكنند و چون ستم يره اجتناب ميكه توكلشان به خداست از گناهان كب

اور كند پس از يو آنكه طلب « :ديگو يه كه مين آيد، تا اكنن يم ياريبرسد طلب 
  . »ستيبر او ن يراديمظلوم شدن راه ا

 يعل يول!. قائم است؟ يچ مربوط به مهديا هيد آيات را مالحظه كنين آيشما ا
ه و يام يام كند از بنيقائم چون ق يعني :ديگو يم يم طبق نقل مجلسيبن ابراه

جسته كه  يارياز دشمن  يچ عاقليا هيآ!! ديجو يم يارين و دشمنان خود يمكذب
ن مطالب ياند كه ا داشته ين چه مرض و غرضين مؤلفيا ايآ!. ن كار كند؟يا يمهد

ا منكر يو  يمدع ياست و در مكه كس ين سوره مكيباضافه ا!. را ضبط كرده اند؟
  . ه نازل شودينبوده تا آ يمهد
   :1ة ية چهاردهم، سورة قمر آيآ

  .)۱ :القمر(  . ﴾السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقََمُر اقَْتَرَبِت﴿
  .»ك شد و ماه بشكافتيامت نزديساعت ق«

است،  يهر دو ماض ﴾اْنَشقَّ﴿و  ﴾اقَْتَرَبِت﴿امت است و يه مربوط به قين آيو ا
  :ةيآورد مانند آ يم يرا مستقبل محقق الوقوع را متكلم بصورت ماضيز

  )۵۱: ـسي(   ﴾َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ﴿
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  .»و دميده شود در صور«
باشدكه انشقاق قمر چنانكه در  يقيحق يماض ﴾اْنَشقَّ﴿و ممكن است جملة 

قبل از  -صلى اهللا عليه وسلم- عه آمده در زمان رسول خدايو ش ير سنيتفاس
ست، يقائم ن يچ مربوط به مهديه هين آيبهرحال ا. افته باشديهجرت در مكه انجام 

، يعنيامت يساعت ق :م گفتهيبن ابراه يعل يول. ديكن عه را مالحظهير شيشما تفاس
 ي، در قرآن مكرر آمده و همه جا به معن»ساعت«كلمة  :ميگوئ يم. خروج قائم

غمبر را يا اهل مكه كه قرآن و پيثان. ستين يخروج كس يامت است و ابدا به معنيق
شان وعده يغمبر را به ايپ يفة دوازدهميخدا خل :توان گفت يما يقبول نداشتند آ

 ين سوره مكي، و ا!اند؟ ميبن ابراه يگو مانند عل هودهيداده مگر خدا و رسول هم ب
  .به قائم ندارد يچكدام ارتباطيد كه هيه را مالحظه كنين آيات بعد از ايشما آ. است
   :64ة ية پانزدهم، سورة الرحمن آيآ

  )۶۴:الرمحن(  ﴾ ُمْدَهامََّتاِن﴿
  .»يبزاهند از كثرت سيآندو بهشت س« 

. ة قبل آمده استيكه در آ» جنتان« يصفت است برا» مدهامتان«ن كلمة يو ا
. نه درخت خرما بهم متصل استين مكه و مديما ب :ديگو يم ميبن ابراه يعل يول

داشته كه  يا غرضي! ده است؟يفهم يم نميبن ابراه يعل :ميممكن است بگوئ يراست
نه درخت خرما بهم متصل است، يو مدن مكه يا بيآ. هر چه خواسته بهم بافته است

ابان خشك گرم يده كه بيند ينه را كسين مكه و مديا بيآ! ه است؟ين آيا يدر كجا
ن يچن يچ عاقليه!! خرما بهم متصل است؟ ياست، چگونه درختها يزار شن

خدا  ين سخنياست اگر چن ين سوره مكيد؟، باضافه ايگو يسخنان پرت و پال م
ه چه ين آيا :ديد پرسيحال با. كردند يهمه مسخره مگفت  ياهل مكه م يبرا

  !!دارد؟ يبا مهد يارتباط
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   :8ة ية شانزدهم، سورة صف، آيآ
ُيرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا ُنوَر اللَِّه بِأَفَْواِههِْم َواللَُّه ُمِتمُّ ُنورِِه َولَْو كَرَِه ﴿

  .)۸ :الصف(. ﴾الْكَاِفُرونَ
را خاموش كنند و خدا نور  يت الهياخواهند نور هد يم )نيكفار و مشرك(«

  .»رساند و اگر چه كافران كراهت دارند يخود را به اتمام م
  .رساند يت را بقائم به اتمام ميم گفته خدا نور هدايبن ابراه يعل
. ده بودند چگونه كراهت داشتنديا كافران كه اصال نام قائم را نشنيآ :د گفتيبا

ا ي!! ه كرده كه بالقائم را نگفته؟يا خدا تقيه است آيآ يدر كجا» بالقائم«باضافه كلمة 
 يخدا كسان :گفتد يبا. رساند يخدا خودش قدرت نداشته و گفته قائم به اتمام م

ش از هزار يدارد چنانكه ب يخاموش كنند، موفق نم مي خواهند اسالم را را كه نور
ا و يبلكه دن. امده استيبدستشان ن يقيتوف ياند، ول آورده يساختگ يسال است مهد

  .اند آخرت خود و مردم را خراب كرده
   :17ة ية هفدهم، سورة صف آيآ

  .)۱۳: الصف( ﴾َوأُْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيٌب﴿
 )بهشت يكي :ز در اثر جهاديا بشارت دهم شما را به دو چيآ ،نيمؤمن يا(«

كه (ك يخدا و فتح نزد ياري و آن ،آن را دوست داريدكه شما  يگريو د
  .»)همان فتح مكه باشد

فتح  يعني :﴾فَْتٌح قَرِيٌب﴿ :ديگو ين ميم بر خالف تمام مفسريبن ابراه يعل يول
ن معقول است كه خدا به يا ايآ د؟ آخرين بافته چه بگويانسان در جواب ا. »قائم

ب شما يد فتح قائم نصين شما اگر جهاد كرديمؤمن يا :دياصحاب رسول خود بگو
ست و كجاست و چه وقت است فتح يقائم ك :دنديا اصحاب نپرسيخواهد شد، آ

  .ب هزاران سال بعد از مردن شماين فتح قريا :ديو خدا هم در جواب بگو ؟او
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   :24ة يجدهم، سورة جن آية هيآ
َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْضَعُف َناِصراً َوأَقَلُّ ﴿

  .)۲۴ :اجلـن(. ﴾َعَدداً
او  يان كند برايهركس خدا و رسول او را عص :ه فرمودهين آية قبل از ايدر آ

شوند  يكه آنچه وعده داده ميتا وقت« :ديگو يه مين آياست، و در ا يشگيدوزخ هم
ف و نفراتش ياورش ضعي يپس خواهند دانست چه كس) دوزخ را يعني(نند يبب

ن يار است، و ايو عدد ما بس ياوران ما قوي :گفتند يمرا كفار مكه يز. »كمتر است
م برخالف تمام اهل قرآن و برخالف تمام يبن ابراه يعل يول. است يز مكيسوره ن

د كه چه كس ينند خواهند فهمين را به بيرالمؤمنيچون قائم و ام« :ديگو يمفسران م
ا قائم را د صبر كنند تيا اهل مكه بايآ. »تر و عددش كمتر است فيناصرش ضع

گفته  ين سخنيچن يچ عاقليا هيآ! نند و بفهمند كه چه كس عددش كمتر است؟يبب
قائم  يان براين خرافاتيكه اياتيشتر آيات او؟ اتفاقا بيچه برسد به خدا و رسول و آ

  .ق نموديست به قائم تطبياست كه ممكن ن يات مكياند، آ آورده
   :17و 16و  15ات ية نوزدهم، سورة طارق آيآ

فََمهِّلِ الْكَاِفرِيَن أَْمهِلُْهْم  *َوأَِكيُد كَْيًدا  *إِنَُّهْم َيِكيُدونَ كَْيًدا ﴿
  )۱۷-۱۵/  طارقال(  .﴾ُرَوْيًدا

د، پس كافران را ياست شد يرنگيد و مرا نيشد يرنگين كفار را نيمحققا ا«
  .»مهلت ده ياندك

. داشتند يرنگين د كرده كفار را كه با رسول اوياست و خدا تهد ين سوره مكيا
ش يت قريام كند و از طواغيمهلت بده كفار را تا قائم ق« :م گفتهيبن ابراه يعل يول

 يا كفاريقدرت نداشته كه انتقام بكشد، آ ا خود خدايآ. »ه انتقام بكشديام يو بن
شان يد و انتقام از ايايب يد صبر كنند تا قائم مهديبه بايش جهل و عتبه و يمانند اب
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 ير علمايو سا يما از مجلس!. گفته است؟ ين سخنيچن يا وانهيچ ديا هيآ! بكشد؟
اند،  مدرك قرار داده يوجود مهد يم را برايبن ابراه يعه كه سخنان عليش
چه كاره است و چه حق دارد كه  يسواد قم م كميبن ابراه ين عليم كه ايپرس يم
خدا كه  ؟غمبر استيا پيا او حجت است، آيآ! ل كند؟يرا بدلخواه تأو يات إلهيآ
  :ديفرما يم

  .)۷: آل عمران(  ﴾ اللَُّه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ﴿
   .»داند نمى]  كسى[آن را جز خدا » تأويل«و «

  .»يم القميبن ابراه يله إال عليعلم تأويما « :شود گفت  يا ميآ
   :2و  1ة يل آيستم، سورة لية بيآ

  .)۲ -۱ :الليل(   .﴾نََّهارِ إِذَا َتَجلَّىَوال * َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى﴿
  .»رد، و قسم به روز چون جلوه كنديكه فرا گيقسم به شب هنگام«

فة ينجا خليل در ايل« :ت كرده از حضرت باقر كه او فرمودهيم روايبن ابراه يعل
انت كرد و او يخ يعنيغش كرد  ين عليرالمؤمنياست كه در دولت خود با ام يثان

ات ين آينهار در ا« :، و فرمود»شود يشان منقضيه صبر كند تا دولت ارا امر كرد ك
  .ام كند و بر دولت باطل غلبه كنديت هرگاه قيام قائم ما اهل بيق روز يعني

 :را كلمةيار كم سواد بوده زيشود او بس يمعلوم م يت قمين روايازا :ميگوئ
انت، مضاعف يخ يابمعن» غش« يمعتل الالم است، ول» يغش«از مادة  ،﴾َيْغَشى﴿

را از » يغش«نا حضرت باقر كه عرب بوده يقين دارد، و ياست و دو حرف ش
ن يم عجم بوده و ايبن ابراه يمانند عل يانيراو يول. داده است يز ميتم» غش«

باشند و  يات پروردگار ميه از آيآ باضافه شب و روز دو. اند ز ندادهيمطلب را تم
قسم بخورد اسم او  يفة ثانيخواست به عمر خل يخدا به آندو قسم خورده و اگر م

 يبه عل :ديگو يبعالوه م. فه را ببردينام خلده يه كرده و ترسيبرد البد خدا تق يرا م
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هم كامال اطاعت كرد، معلوم  يشود وعل يامركرد كه صبر كند تا دولت آنان منقض
 يرم كه از علرا سراغ دا يدينجانب سيا. فه بوده استيع خليكامال مط يشود عل يم

ده بود، به او ير او را ديتفس يبنام جامع نوشته كس يريد كرده و تفسيتقل ميبن ابراه
شود  يباشد، معلوم م يفة ثانيخل» ليوالل«گفته بود هرگاه طبق گفتة شما مقصود از 

داشته كه خدا به او قسم خورده  يار مهم و مقدس بوده و نزد خدا ارزشيعمر بس
  .است
   :30ة يكم، سورة ملك آيست و ية بيآ

  .)۳۰ :امللك(. ﴾قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أَْصَبَح َماُؤكُْم غَْوراً فََمْن َيأِْتيكُْم بَِماٍء َمِعنيٍ﴿
 ياگر صبح آب شما فرو رود چه كس برا :بگو )ن مكهيبه كفار و مشرك(«

  .»آورد يشما آب گوارا م
دهد  يمكه تذكر مات قدرت خود را به اهل ياست و خدا آ ين سوره مكيا

ت كرده از حضرت رضا كه خدا در يم روايبن ابراه يعل يمان آورند، وليبلكه ا
شما امام  يب شود چه كس برايبه اهل مكه بگو اگر امام شما غا« :ه فرمودهين آيا
م و ياصال ما امام ندار :البد اهل مكه در جواب خواهند گفت. »آورد يم
و قطعا  .هوده را ترك كندين سخنان بيد بگو اخو يبخدا !محمد يم، و ايخواه ينم

  .كذاب به او بسته است ينگفته است بلكه راو ين سخن مهمليامام رضا چن
   :33ة يست و دوم، سورة توبه آية بيآ

ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه ﴿
  .)۳۳ :التوبة(. ﴾ُمْشرِكُونََولَْو كَرَِه الْ

 ن حق فرستاد تا آنيت و دياست كه رسول خود را با هدا ياو آن خدائ«
  .»ن كراهت دارنديان ظاهر و غالب كند و اگرچه مشركيرا بر تمام اد
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در جواب . باشد يه نازل شده دربارة قائم كه امام مين آيم گفته ايبن ابراه يعل
   :د گفتياو با

  .»مامهإ« :، و نفرموده﴾َرُسولَُه﴿ه أوال، خدا فرمود
برد و همه را  ين ميرا از ب ها نيامام قائم همة د :ديگوئ يه مياماما، شما يثان

فرموده  أما، خدا »ان كلهايمحوا األديل« :ديبگود يكند، پس خدا با يمسلمان م
 گرددبر آنها ظاهر و غالب باشد تا اسالم  يباقگر يان ديد اديكه با، ﴾ِلُيظْهَِرُه﴿

ان در مقابل اسالم شكست ينهم در صدر اسالم واقع شد و تمام اديو ا بالحجة
گر غلبه كند و غلبه يان دين اسالم بر ادين معناست كه دي، بهم»ظهرهي«خوردند و 

ز يگر نيات دين معنا در آيه ظاهر و غالب آمده چنانكه همين در آيهم نمود، بنابرا
   :آمده 14ة يذكر شده از آن جمله در سورة صف آ

  )۱۴: الصف(  ﴾ فَأَْصَبُحوا ظَاِهرِيَن﴿
  .»!و سرانجام بر آنان پيروز شدند«

و خود قرآن خبر داده . باشد ين ميغالب يه، بمعناين آيدر ا ﴾ظَاِهرِيَن﴿كه كلمة 
چ وقت محو يهستند و ه يامت باقيتا ق يهود و نصاري يها كه كفر و شرك و فرقه

روند با قرآن مخالفت كرده و ضد  ين ميان از بيتمام اد :مينخواهند شد، و اگر بگوئ
م كه آنقدر عوامانه يم كم سواد توقع نداريبن ابراه يعل بهرحال ما از. ميا آن گفته

بن  يه است كه سخن عليگر اماميو دانشمندان د يتعجب از مجلس يا نه، وليببافد 
  .دهند يم را مدرك خود قرار ميابراه
را از آن جمله  ﴾أَيَّاَم اللَِّه﴿ :قرآن مكرر كرده يدر چند جاست و سوم، خدا ية بيآ

   :فرموده 5ة يم آيسورة ابراه
َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآياِتَنا أَنْ أَْخرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ ﴿

  .)۵: ابراهيم( .﴾َوذَكِّْرُهْم بِأَيَّامِ اللَِّه
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ها به  يكيات خودمان كه قوم خود را از تاريآ را با يم موسيما فرستاد«
  .»ادشان آوريرا ب يام إلهيرون بر و أينور ب يسو

اند كه  دانسته يبوده كه م -عليه السالم-  ين نزد قوم موسيمع ياميه اين آيدر ا
ام بقول تمام يحال آن ا. ادشان آوريفرموده ب - عليه السالم- يخدا به حضرت موس

ا روز ينازل كرده و  يا عذابيشان داده و يبه ا يكه خدا نعمتبوده  ين روزهائيمفسر
ان غرق شدند ياست كه فرعون يام اهللا روزيمثال از جملة ا. امت استيا قيمرگ و 

كردند و  يپرست كه گوساله يدا كرد، و روزينجات پ -عليه السالم- يو قوم موس
تورات را خدا بر  ايو  يكه من و سلويشان را قبول كرد، و روزيسپس خدا توبة ا

ام اهللا يا :ن گفته استيم بر خالف تمام مفسريبن ابراه يأما عل. شان نازل كرديا
گر فكر نكرده در زمان يروز رجعت است، د يكيام قائم است، و يروز ق يكي

دانستند كه خدا  يا رجعت را چه ميام قائم و يق - عليه السالم- يحضرت موس
كنند  يال ميم هر چه او گفته خيبن ابراه يدان عليرأما م. ادشان آوريبفرموده باشد 

  .است يإله يوح
   :2و  1ة يه آيچهارم، سورة غاش ست وية بيآ

  .)۲ - ۱ :الغاشية(. ﴾ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ * َهلْ أََتاَك َحِديثُ الَْغاِشَيِة﴿
هايى در آن روز خاشع  چهره؟ تو آمده يرنده برايث هول فراگيا حديآ«
  .»بارند تو ذلّ
م آمده تمام آن يبن ابراه ينجا عليا. شرح داده است 16ة يه راتا آيكه خدا غاش

 :ديده گرفته و گويان كرده، ناديه را بيشرح روز غاش يتعال يرا كه خدا ياتيآ
كه در  ياتيز است تمام آيا جاير او، آيرد شمشيگ يه قائم است كه همه را فرا ميغاش
به  يخدا عقل. قانع شود ين عجميند وبه سخن ارها ك يه آمده كسيل غاشيذ
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رد عذاب يرش همه را فرا گيكه شمش يباضافه امام. م بدهديبن ابراه يدان عليمر
  .تينه امام هدا ،است و جالد

   :158ة يست و پنجم، سورة انعام آيه بيآ
أَْو َيأِْتَي َبْعُض  أَنْ َتأِْتَيُهُم الَْمالِئكَةُ أَْو َيأِْتَي َربَُّك َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ﴿

آَياِت َربَِّك َيْوَم َيأِْتي َبْعُض آَياِت َربَِّك ال َيْنفَُع َنفْساً إَِمياُنَها لَْم َتكُْن 
  )۱۵۸: األنعام(  . ﴾آَمَنْت ِمْن قَْبلُ

نكه مالئكه يآورند جز ا يمان نميكشند و ا ين انتظار مياهل مكه و مشرك«
ات پروردگارت ياز آ يا بعضيند و يايا پروردگارت بيند ويايشان بينزد ا

مان يكه قبال ايمان كسيا ديايات پروردگارت بياز آ يكه بعض يد، روزيايب
  . »دهد ياورده نفع نمين

ا فرشته بر ما نازل يهود را داشتند كه ي يمردم مشرك همان بهانه و درخواستها
 210ه يقره آدر سورة ب كه گريات ديآ يا بعضيم و ينيد به بيايا خدا بيشود و 

  .آورند يمان نميگذشت و لذا ا
م يبن ابراه يبه ائمه دارد كه عل يه چه ربطين آيحال خواننده خوب دقت كند ا

معلوم . باشد كه مورد انتظار بوده است ينجا ائمه وامام قائم ميات در ايآ :گفته
  !!.ات عذاب رايآ يدانند حت يات را منحصر به ائمه ميه آيشود امام يم

   :16ة ير آيست و ششم، سورة تكوية بيآ
  )۱۶-۱۵/  ريتکوال(  . ﴾الَْجَوارِ الْكُنَّسِ * فَال أُقِْسُم بِالُْخنَّسِ﴿
  .»شونده ير نور مخفيخورم به ستارگان فرو رونده در ز قسم مي «

خ صدوق كه يأما ش. نيع مفسرير جميه طبق لغت و تفسين است ترجمة آيا
است كه در زمان  يحضرت باقر كه مقصود امام ت كرده ازيبوده در قم روا يكاسب

 ينيگفته كه اگر او را بب يهان  شود و به أم يشود سپس ظاهر م يخودش پنهان م
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غمبرش را قبول يمكه كه پ اهل يارممكن است خدا ب ايآ. شود يچشمانت روشن م
چ كس يكه ه ن دوازدهم اويجانش دانند قسم بخورد به ينكرده و قرآن او را سحر م

ب مفرد است يباضافه الجوار جمع است و امام غا. ده و قبول ندارديده و نشنيدن
  . ؟!!داند يت نميمگر خدا عرب

 يكم است كه ذكر شد حال چرا مجلسيست و ية بيست و هفتم، همان آية بيآ
ه را از قول ين آيباضافه ا. خواهد كتاب خود را بزرگ جلوه دهد يا ميمكرر كرده آ

بن  يكه عليب گرفته، در صورتيامام غا يبمعنا يحمزة بطائن يبن اب يت عليو روا
عه يش يب را منكر است، چگونه علماياست و امام غا يواقف يحمزة بطائن ياب

  .اند غفلت كرده
   :3ة يست و هشتم، سورة بقره آية بيآ

  .)٣ -٢: البقرة(   ﴾الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ * ُهدًى ِللُْمتَِّقَني﴿
پروا و  يز دارند وگرنه كفار بيكه از ضرر پره(ن است يمتق يراهنماقرآن «
ت يدانند هدا يخود الزم الدفع نم يبندوبار كه احتمال ضرر را برا يب
مان يب ايكه به غ ندا ين كساني، متق)ستنديت نيطالب هدا ابند وي ينم
  .»آورند يم

ام ير به قند كه اقراا ين كسانيت كرده كه متقيصدوق از حضرت صادق روا
مان به فرزند ين بود اياز متقغمبر خاتم كه يا پيآ :ديشان پرسيد از ايبا. قائم دارند

ن باشد و يد از متقيا خود آن امام قائم بايآ. دوازدهم خود اگر نداشت مؤمن نبود
د خود از خودش يمان آورده كه مسلمان شده و بايب است ايالبد به خودش كه غا

ن يك از مفسريچيه. ب داشته باشديمان به غايب و ايغ مان بهيب باشد تا ايغا
ب باشد مانند ذات يشه غايب آن است كه هميرا غياند ز امام نگرفته يب را بمعنايغ

  :ز ذكر شده است ماننديگر قرآن نيات ديدر آ ين معنيت و به اياحد
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لِْقْسِط َوأَْنَزلَْنا الَْحِديَد َوأَْنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس بِا﴿
. ﴾ِفيِه َبأٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ

  .)۲۵: احلديد(
 يبرا ياست و منافع يديم آهن را كه در آن صالبت شديو نازل كرد«

ز ياست و ن يدنيناد ب ويمردم دارد تا خدا بداند چه كس او را كه غ
  .»كند يم ياريرسوالن او را 

   :ديفرما يا ميو 
إِنََّما ُتْنِذُر َمنِ اتََّبَع الذِّكَْر َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ فََبشِّْرُه بَِمْغِفَرٍة ﴿

  )۱۱ :يـس(  ﴾ َوأَْجرٍ كَرِميٍ
]  خداى[توانى هشدار دهى كه از پند پيروى كند و از  تنها كسى را مى«

پس او را به آمرزشى و پاداشى ارزشمند بشارت . رحمان در نهان بترسد
  .» ده

فه ين كه وظيست و متقيب نيگر غيب ظاهر شود ديو بعالوه هرگاه امام غا
ا در يمان آورند، آيب ايمان داشته باشند، در آن وقت چگونه به غيب ايدارند به غ
  !!.لغو به حساب آورند؟ يه را كالميآن وقت آ

   :20ة يآ/ ونس يست و نهم، سورة يب ةيآ
َوَيقُولُونَ لَْوال أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه فَقُلْ إِنََّما الَْغْيُب ِللَِّه فَاْنَتِظُروا إِنِّي ﴿

  )۲۰ :يونس(. ﴾َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتِظرِيَن
از پروردگارش  يا محمد نشانه و معجزه چرا بر :نديگو يم) نيمشرك(و «
ست كه آمدن ين نيجز ا :بگو) ديفرما يجواب خدا م در(شود  يازل نمن

و مخصوص خدا است شما منتظر  يبيست غيمعجزه از طرف خدا امر
  .»نميد من هم با شما از منتظريباش
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 است و رسول خدا يبيست و امر غيه داللت دارد كه معجزه كار رسول نين آيا
ه چه ين آيجادش خبر ندارد، حال ايااز آمدن و وقت  يحت -صلى اهللا عليه وسلم-

اند خدا  خواسته ين مكه كه معجزه ميا در جواب مشركيدارد آ يبه مهد يربط
د كرد كه ي، أما چه با!!است؟ معقول ين گفتاريا چنيد آيباش يمنتظر مهد :فرموده

خ يش يكه اصال امام دوازدهم را قبول ندارد برا يواقف يحمزة بطائن يبن اب يعل
  !!!.ت او مدرك شده استيت آورده و رواين او روايقلدصدوق و م

  !.مكرر كرده است يباشد كه مجلس يم 21ة يام، همان آ ية سيآ
   :22ة يات آيكم، سورة ذاريو  ية سيآ

فََوَربِّ السََّماِء َوالْأَْرضِ إِنَُّه لََحقٌّ  * َوِفي السََّماِء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ﴿
  .)۲۳-۲۲/  اتيذارال(  ﴾َتْنِطقُونَ ِمثْلَ َما أَنَّكُْم

د، پس قسم به يشو يشما و آنچه وعده داده م يو در آسمان است روز«
ن كه آن حق است بمانند آنچه را كه سخن يپروردگار آسمان و زم

د، نطق و سخن را حق يگوئ يسخن م يهمانطور كه وقت يعني(د يگوئ يم
د كه به تكلم يك ندارد و شين داريقيبه نطق و تكلم  يعنيد يدان يم

د كه يشو يامت وآنچه وعده داده ميد، همانطور است قيباش يمشغول م
  .»)است يو وقوع آن مسلم و قطع ينيقياست  يامر

 تيف از ابن عباس روايك عده مردم مجهول الحال ضعياز  يخ طوسيش يول
ا ابن عباس به يآ :د گفتيبا. است يمقصود خروج مهد :كرده كه او گفته است

ان دروغ ير، راويا خي، و !!دانسته است؟ ينم يا عربيقرآن آشنا نبوده و آ يها وعده
  .است يجعل ين اخبارينا چنيقي!!. نديگو يم

   :17ة يد آيو دوم، سورة حد ية سيآ
  )۱۷/  ديداحل(  ﴾يِي الْأَْرَض َبْعَد َمْوِتَهااْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُيْح﴿
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را  ن بائريزم يعني(را پس از مردن آن،  نيكند زم يد كه خدا زنده ميبدان«
  .»)ن از قدرت او استياند و ايرو يم

اند كه گفته خدا به  ت كردهيف از ابن عباس روايان مجهول الحال ضعيراو يول
زنده  يتا بحال زنده نكرده، پس ك يعني. كند ين مرده را زنده ميقائم آل محمد زم

حتما  !؟ان جعاليا راوي عباس گفته ابن ايآ ،رين هم شد تفسيست، ايكند معلوم ن يم
  .راويان جعال

/ ات يالذار( 31ة يهمان قول ابن عباس را در ا باز يخ طوسيو سوم، ش ية سيآ
باضافه باز . و اهللا اعلم! شود؟ يمحكم م يا از تكرار مطلب سستيتكرار كرده آ) 22

  بقره  سورة 148ة ياز قول ابن عباس آورده كه آ يان مجهول الحالياز راو
  )۱۴۸: البقرة(  ﴾ أَْيَن َما َتكُوُنوا َيأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميعاً﴿
  .»كند يامت جمع ميحساب ق يد خدا شما را برايهر جا باش«

شان را در يه خطاب به اصحاب قائم كه خدا ايآ نيا :ابن عباس گفته يول
أَْيَن َما ﴿طاب ا خيآ :ميپرس يات مين روايحال ما از طرفداران ا .كند يجمع م يروز

ر ين غيبه مخاطب اين موجود بوده و ي، به مخاطب﴾بِكُُم﴿، و »ديهر جا باش =﴾َتكُوُنوا
ن يشان به ايا  دانم چگونه يمن نم! دارد؟ ين معنيا خطاب به معدوديموجود؟ آ

  !اند؟ ات دل خود را خوش نمودهيروا
بن عبداهللا  اسحاق ك عده مردم مجهول ازيت كرده از يو چهارم، روا ية سيآ

اند  ل نمودهيرا تأو) اتيسورة ذار 22ة يا(كم يو  ية سيكه همان آ يمجهول الحال
. ميما جواب آن را قبال داد! را دارد؟ يات إلهيل آيهر كس حق تأو ايآ. به قائم
   :ديفرما يسورة نور را آورده كه م 55ة يباضافه آ

لُوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم ِفي الْأَْرضِ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوَعِم﴿
كََما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم 
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كَفََر  َولَُيَبدِّلَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفهِْم أَْمناً َيْعُبُدوَننِي ال ُيْشرِكُونَ بِي َشْيئاً َوَمْن
  .)۵۵ :النور(﴾ َبْعَد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ

و  ص مخاطب محمد(اند از شما  مان آوردهيخدا وعده داده به آنانكه ا«
ن ين كند در ايشان را جانشياند كه ا عمل صالح نموده و) اصحاب اوست

ا تمكن شان رين نمود، و البته ايشان را جانشين همانطور كه قبال از ايزم
شان يشان پسند كرده اجراء كنند و البته خوف ايرا كه بر ا ينيدهد كه د يم

ك من نكنند و يرا شر يزيمرا كنند و چ يكند كه بندگ يل به أمن ميرا تبد
  .»هر كس بعد از آن كافر شود پس آنان خود فاسقند

ه صلى اهللا علي- ن زمان رسول خدايوعده داده به حاضر يه حق تعالين آيدر ا
 :نكه فرمودهيو ا. ن خالفت دهديشان را در زمي، كه ا﴾ِمْنكُْم﴿ل كلمة ي، بدل-وسلم

از  يشان در قسمتيش از ايهمانطور كه مردم پ يعني ،﴾كََما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم﴿
ن خالفت ياز زم يز همانطور در قسمتيشان نين، اين خالفت نمودند نه همة زميزم

صلى -  ن زمان رسول خداين وعده وفا كرد و مسلميو خدا به ا. و حكومت كنند
ن خدا انجام يسته را طبق فراميشا يمان داشتند و كارهايكه واقعا ا -اهللا عليه وسلم

شان ين و كفار بدست ايمشرك يها نين شدند و زمين كفار و مشركيدادند، جانش يم
ز ين 146بة طالبالغه خ نهجدا كردند، و در يتمكن پ ينيمراسم د يد و در اجرااافت

ا يمشورت كرد كه آ يعل ران، عمر باين با ايجنگ مسلمآمده است كه چون بهنگام 
ه يه اشاره و تكين آيبه هم يران برود، حضرت عليلشكر اسالم به ا ياري يبرا

 »نْدهونَحنُ علَى موعود منَ اهللاِ، واهللاُ منْجِزٌ وعده، ونَاصرٌ ج« :نموده، فرمود
 :شوند، و فرمود يروز ميدهد و لشكر اسالم پ يمرو كه خدا وعدة خود را انجام م

فَكُنْ قُطْباً، واستَدرِ الرَّحا بِالْعرَبِ، وأَصلهِم  !فَهم كَثيرُونَ باالِْسالَمِ، عزِيزُونَ باالجتَماعِ«
ارند، و تو قطب يببركت اسالم بس كه لشكر اسالم ،تا آخر »...دونَك نَار الْحرْبِ
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بر ضد كالم خدا و بر  يخ طوسيو ش يأما مجلس .»ن جا بمانيهم و ياسالم يايآس
ن صدر يه مربوط به محمد و مسلميم كه آيدار يتيند ما روايگو يم يضد كالم عل

  .معدوم در آن زمان است يست بلكه راجع به مهدياسالم ن
   :5ة يو پنجم، سورة قصص، آ ية سيآ

َوُنرِيُد أَنْ َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي الْأَْرضِ َوَنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً ﴿
  .)۵ :القصص(. ﴾َوَنْجَعلَُهُم الَْوارِِثَني

م و ين زبون شده بودند منت گذاريم بر آنانكه در آن سرزميخواست يو م«
  .»ميرث گردانشان را وايم و ايقرار ده) گرانيد يبرا( يشان را امامانيا

   :ة جلوتر فرمودهيرا در آيل است، زياسرائ يه راجع به فرعون و بنين آيا
إِنَّ ِفْرَعْونَ  * َنْتلُو َعلَْيَك ِمْن َنَبِأ ُموَسى َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ﴿

  .)٤ -٣: القصص(   .﴾..َعال ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَ أَْهلََها ِشَيعاً
]  عبرت گرفتن[موسى و فرعون را براى ]  مهم[سرگذشت  بخشى از«

بى گمان . خوانيم آورند به حق و راستى بر تو مى مردمى كه ايمان مى
   .»فرعون در آن سرزمين تكبر ورزيد و مردمانش را گروه گروه كرد

ن مصر علو كرد و اهل آنجا را يفرعون در سرزم يعني ﴾..َوُنرِيُد﴿رسد به  يتا م
م يم اراده كرديف شمرد و ما كه خدائيو فرقه فرقه كرد و همه را ضع عهيعه شيش

 يشان را امامانين مصر و  ايف شمرده شدند در زميم بر آنانكه ضعيكه منت گذار
 ﴾اْسُتْضِعفُوا﴿ه كلمة ين آيم، در ايقرار ده) انيفرعون(شان را وارث يگران و ايد يبرا
، مانند ﴾َوُنرِيُد﴿ :دگان، و كلمةنيو راجع به گذشته است نه راجع به آ يماض

ة بعد آمده است، و كلمة يباشد كه در آ يم ﴾...َوُنرَِي ِفْرَعْونَ﴿و  ﴾َوُنَمكَِّن﴿ :كلمات
- ه كه راجع به رسول خدايز با الف و الم عهد آمده است، مانند آن آين ﴾الْأَْرضِ﴿

   :فرموده -صلى اهللا عليه وسلم
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: سراءاإل( .﴾َنَك ِمَن الْأَْرضِ ِلُيْخرُِجوَك ِمْنَهاَوإِنْ كَاُدوا لََيْسَتِفزُّو﴿
۷۶(.  

تو را از اين سرزمين بلغزانند، تا از آن ) با نيرنگ و توطئه(و نزديك بود «
  .»!بيرونت كنند

ن يرا از كرة زم -صلى اهللا عليه وسلم- ست كه رسول خدايكه مقصود آن ن
الم عهد آمده كه مقصود مكه  ف وز كلمة ارض با الينجا نيرون اندازند بلكه در ايب

ل ياسرائ يرا تمام بنيست زين ياسيان سيشوايز پين» ائمه«و منظور از . نه استيو مد
 ياز دعاها يكي :سورة فرقان است كه فرموده 74ة ين، مانند آيد و ايگو يرا م

   :نديگو يبندگان صالح خدا آن است كه م
  )۷۴: الفرقان(   ﴾َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماماً﴿
  .»و ما را پيشواى پرهيزگاران ساز«

  .ن و انصار، ائمه هستنديچنانكه مهاجر
شان را واجب شمرده و ياز ا يرويمتابعت و پ 100ة يو خدا در سورة توبه آ

  :فرموده
  )۱۰۰: التوبة(   ﴾َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن﴿
  .»و كسانى كه به نيكوكارى از آنان پيروى كردند«

 -عليه السالم- يسورة قصص مربوط به داستان موس 5ة يبنابر آنچه ذكر شد آ
و فرموده  ،ان نمودهيرا ب ﴾َوُنرِيُد﴿ل است، و خدا مقصود از ياسرائ يو فرعون و بن

   :ن شكل كهيم وبه ايدين اراده را تحقق بخشيا
َعلَْيِه فَأَلِْقيِه ِفي الَْيمِّ َوال  َوأَْوَحْيَنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرِضِعيِه فَإِذَا ِخفِْت﴿

 :القصص(﴾ َتَخاِفي َوال َتْحَزنِي إِنَّا َرادُّوُه إِلَْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن الُْمْرَسِلَني
۷(.  
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او را شير ده و هنگامى كه بر او «: ما به مادر موسى الهام كرديم كه«
، كه ما بيفكن و نترس و غمگين مباش) ى نيل(ترسيدى، وى را در دريا 

  »!دهيم گردانيم، و او را از رسوالن قرار مى او را به تو بازمى
فهمد،  يات را بخواند مين آيكه هر كس ا است يزين مطلب، چيو ا. تا آخر

ه كه راجع ين آيخواهند از ا يم يات ضد قرآنيبزور روا يمجلس يخ طوسيش يول
ه دربارة ين آياند ا درست كنند، و لذا گفته يندگان مهديآ يبه گذشته است، برا

  !!.نازل شده است؟ يمهد
   :16ة يد آيو ششم، سورة حد ية سيآ

أَلَْم َيأِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اللَِّه َوَما َنَزلَ ِمَن الَْحقِّ ﴿
الْأََمُد فَقََسْت َوال َيكُوُنوا كَالَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبلُ فَطَالَ َعلَْيهُِم 

   )۱۶ :احلديد( .﴾قُلُوُبُهْم َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ
شگاه يكامال در پ يبودند ول  مان آوردهيكه ايه خدا به كسانين آيدر ا

ن كه يمنؤم ياروقت آن نشده ب ايآ« :ديفرما يخاشع نبودند، م ياوامر إله
ع شوند يت قرآن مطايآنزول  ياد خدا خاضع گردد و براي يشان برايدلها
ش كتاب داده شدند، پس مدت يكه از پ يهود و نصارينباشند مانند و 

شان ياز ا ياريد و بسيگرد يشان گذشت كه دلهاشان قسيبر ا يطوالن
  .»فاسقند
خ صدوق و يقائم دارد و چگونه ش يمهد يچ ربطيه هين آيد ايحال شما نظر كن

معلوم . اند قائم كرده يحمل بر مهدت ياند، و بزور روا خواسته و گفته يم يمجلس
أجهل الناس وأكذب « :عهيش يه راست گفته كه علمايميبن تاشود مرحوم  يم

  .»الناس



120 بررسي دعاي ندبه

است كه صدوق ) ديسورة حد 17ة يآ(و دم  ية سيو هفتم، همان آ ية سيآ
  .آورده و جواب او گفته شد

   :140ة يو هشتم، سورة آل عمران، آ ية سيآ
ْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوِتلَْك الْأَيَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن إِنْ َيْمَسْسكُْم قَ﴿

  )۱۴۰: آل عمران( ﴾النَّاسِ
اگر به شما زخم و « :ديفرما ين جنگ احد است كه ميه راجع به مجروحين آيا

ن روزگاران يد ايهمانند آن رس يز جراحتين قوم كفار نيده است به ايرس يجراحت
ز متمي) ر مخلصيتا مؤمن مخلص از غ(م يآور يش ميپ) به نوبت(ن مردم يرا ب
شود و  يخدا محقق م روبرو شدن حق با باطل، مطلوب يها ، در صحنهيعني، »شود
ه يآن يكرده كه ا تيصدوق روا يول. شوند يجدا م يين ادعاياز مؤمن ين واقعيمؤمن

 يخلقت آدم، دولت يز ابتداشه ايت كرده كه هميو روا. دربارة قائم نازل شده است
طان، پس دولت خدا كجاست، دولت خدا همان يش يبرا يخدا بوده و دولت يبرا
ات مخصوص يآ يو بعد يه به قرائن قبليآ :د گفتيبا يول .است يك قائمي

منحصر به قائم ومدتش طبق  باضافه دولت خدا هرگاه. ن احد استيمجروح
. خواهد يرا نم ين دولتيو خدا چنندارد  يعه هفت سال باشد، لذتيات شيروا

  .خواهد بود يامت باقيات قرآن شرك و كفر تا قيبعالوه طبق آ
   :4ة يو نهم، سورة مائده آ ية سيآ

: املائدة(﴾ الَْيْوَم َيِئَس الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن ِدينِكُْم فَال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن﴿
۳(.  
ن شما كامل يقرآن است، د هن سورية مائده كه آخررامروز با نزول سو(«

د از من كه يشان نترسيوسند، پس از اين شما مأيو امروز كفار از د )شد
  .»ديم بترسيخدا
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توانند  يبه شما نم يبيست و آسيساخته ن يگر از دشمنانتان كاريمقصود آنكه د
  .برسانند
دارد از عمرو بن شمر  يريبوده تفس يخراف ياز علما يكيكه  ياشينجا عيدر ا

ه ين آيدر ا» وميال« :ت كرده است كهيف شمرده اند روايرجال او را ضع يعلما كه
سواد  يان بين راوينبوده به ا يكس. وس شونديه مأيام يام قائم است كه بنيروز ق
. وس شونديمأ يگر وجود ندارد كه از وجود مهديه هزاران سال ديام يد كه بنيبگو

ندارد  يبا مهد يچكدام تناسبيآمده كه ه» وميال« :ه سه مرتبهين آيو باضافه در ا
  .بلكه ضد آن است

   :3ة ية چهلم، سورة توبه آيآ
َوأَذَانٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحجِّ الْأَكَْبرِ أَنَّ اللََّه َبرِيٌء ِمَن ﴿

  .)۳: التوبة(﴾ الُْمْشرِِكَني َوَرُسولُُه
مردم روز حج اكبر كه  ياست به سو از طرف خدا و رسول او ياعالم«

  .»زارندين بيخدا و رسول او از مشرك
مأمور شدند  يه در همان سال نهم هجرت نازل شد كه ابوبكر و علين آيو ا

است خبر  يا از همه جا بيگو ياشيع يول. ام حج به مردم ابالغ كننديبروند و در ا
ن زور را از حضرت باقر ن سخياست، و ا يام مهديه راجع به روز قين آيا :ديگو

  .باشد يشان ميت كرده است كه تهمت به ايو صادق روا
   :36ة يكم، سورة توبه، آية چهل و يآ

  .)۳۶: التوبة(. ﴾َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَافَّةً﴿
  .»جنگند يبا شما م ين همگيد چنانكه مشركين بجنگيبا مشرك يهمگ«

 يامده و اگر مهديه نين آيل اياز حضرت صادق نقل كرده كه تأو ياشيباز ع
خبر و از  يخ صدر اسالم بينان از تاريا ايگو. ماند ين نميزم يرو يام كند شركيق
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 :د گفتيبا. بنام مذهب باز كنند يا خواستند دكانياطالعند و  يب يات بلكينزول آ
امت وجود خواهد داشت و يمان و كفر و اسالم تا قيح قرآن، شرك و ايطبق صر

  .د و شرك بر طرف شود دروغ استيايب يمهد يك زماني
 ياشيو ع ياست كه مجلس) سورة هود 8ة يآ(ة اول ية چهل و دوم، همان آيآ

  . دية اول ذكر گرديدر آ ياشيمكرر كرده است، و بطالن گفتة ع
  .باشد ية اول مية چهل و سوم، باز همان آيآ
 ياز برين يو مجلس ياشيست و عين يراجع به مهدة چهل و چهارم، اصال يآ
ة چهل و چهارم يو پنج كه همان آ ة چهلين است آيچن اند و هم اوردهين يمهد
  .است
ة سوم سابق الذكر يكه همان آ 6و  5و  4ة يآة چهل و ششم، سورة اسراء، يآ

آورده است،  ياشية چهل و هفتم كه عين آيو همچن. است كه جواب آن گفته شد
  .نقل نموده است ياز حضرت عل ياشية چهل و هشتم كه عين آيمچنو ه
   :سورة مدثر 8ة ية چهل و نهم، آيآ

  .)۹ - ۸ :املدثر(﴾ فَذَِلَك َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري * فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ﴿
  .»است يده شود پس آن روز روز سختيپور دميچون در ش«

از  ينعمان نعمت يول. امت استيمقصود ق :دان كه تمام اهل قرآن باتفاق گفته
ت كرده كه از يروا يك نفر غاليبنام محمد بن حسن و از  يك مرد مجهولي

روز  ،ده و آن حضرت جواب داده كه آن روزيه پرسين آيحضرت صادق از ا
 يها سورة مدثر از سوره :ديان بگوين راوينبوده به ا يكس. امت امام مستور استيق

حال . امتير مكه نازل شده و اهل مكه همه مشرك بودند و منكر قه است كه دياول
عقل  يكم يتعال يخدا! شان بفهمانديرا به ا يام مهديا خدا آمده خواسته روز قيآ

  .ان بدهدين راويبه ا
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و  يو چهارم است كه مجلس ية سيسورة نور كه همان آ 55ة ية پنجاهم، آيآ
سورة  8ة يآ(ة اول يكم كه همان آياه و ة پنجين آيچن اند و هم مكرر كرده ينعمان
ة پنجاه و دوم كه ين آيهمچنو . ن ظاهر شديمتأول يها است كه بطالن گفته) هود

ة پنجاه و سوم ين آيو همچن. باشد يم) سورة بقره 148ة يآ(و سوم  ية سيمكرر آ
ست يچ يات براين آيحال تكرار ا. است) سورة حج 39ة يآ(ة هفتم يكه همان آ

  .ستيمعلوم ن
   :سورة الرحمن 41ة ية پنجاه و چهارم، آيآ

 :الرمحن(. ﴾ُيْعَرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ بِالنََّواِصي َوالْأَقَْدامِ﴿
۴۱(.  

 يو قدمها يشانيپ يماشان شناخته شوند وموين به سيامت مجرميروز ق«
  .»شان گرفته شود و در دوزخ افكنده شونديا

   :ديمافر ية بعد ميو آ
  )۴۳ :الرمحن(﴾ َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي ُيكَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ﴿
ب ين به آن تكذيكه مجرم ين است دوزخيشان گفته شود ايبه ا«
  .»كردند يم

   :ات قبل از آنهم فرمودهيو در آ
  )۳۷ :الرمحن( ﴾فَإِذَا اْنَشقَِّت السََّماُء فَكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن﴿
گل سرخى همچون روغن ] مانند[چون آسمان بشكافد، آن گاه پس «

  .»گداخته شود
  .است روشن يفهمد و مطلب يامت است و هر كس ميات مربوط به قين آيو ا
ه ين آيا مجهول الحال كه اين و يان شاك در ديت كرده از راويروا ينعمان يول
من . شده است مورد قائم نازل را حضرت صادق حمل نموده كه در ين روشنيبه ا
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كردن با قرآن بهتر  يا بازيآ! اند؟ داشته يراهه رفتن چه هدفين بينان از ايدانم ا ينم
  .نان جواب خدا را چه خواهند گفت؟يا ايآ! شود؟ ين مياز ا
   :سورة سجده 21ة ية پنجاه و پنجم، آيآ

﴾ لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ َبرَِولَُنِذيقَنَُّهْم ِمَن الَْعذَابِ الْأَْدَنى ُدونَ الَْعذَابِ الْأَكْ﴿
  )۲۱: السجدة(
چشانيم به ايشان از عذاب كمتر قبل از عذاب اكبر قيامت تا  و البته مي«

  .»برگردند به راه حق
  :ة قبلينة آيكه خدا راجع به كفار و فساق بقر

  . )۲۰: السجدة( ﴾َوأَمَّا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْواُهُم النَّاُر﴿
  .» است]  جهنّم[جايگاهشان آتش  و اما فاسقان،«
ت كرده از يروا يكراجك يول. ن بودين هميه طبق نظر تمام مترجميترجمة آ

ن يبنام محمد بن حس يگريبنام جعفر بن عمر بن سالم و او از مجهول د يمجهول
ه سؤال ين آيحضرت صادق دربارة ا كه از يك نفر سائل غاليعجالن و او از 

با  يو عذاب اكبر مهد يعذاب كمتر گران :ب فرمودهدر جوا نموده و آن حضرت
 اين سوره در مكه نازل شده آيو ا يات مكين آياوال، ا :د گفتيبا. ر استيشمش

 ير مهديشناختند چگونه حواله به شمش يخدا به اهل مكه كه هنوز رسول او را نم
ذاب د آن هم عيدان يرا عذاب م يا، مگر شما امام مهديثان!!. داده است؟ يفرض
ة يان فرموده چنانكه در سورة زمر آيثالثا، خدا در قرآن مكرر عذاب اكبر را ب. اكبر
  :فرموده 26

: الزمر( ﴾فَأَذَاقَُهُم اللَُّه الِْخْزَي ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َولََعذَاُب الْآِخَرِة أَكَْبُر﴿
۲۶(  
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ب پس خداوند خوارى را در زندگى اين دنيا به آنها چشانيد، و عذا«
  .» آخرت شديدتر است

   :فرموده 33ة يو در سورة قلم آ
  )۳۳: القلم(﴾ كَذَِلَك الَْعذَاُب َولََعذَاُب الْآِخَرِة أَكَْبُر﴿
، و عذاب آخرت از آن هم )خداوند در دنيا(اين گونه است عذاب «

  .»بزرگتر است

-۲۳ :الغاشية( ﴾لْأَكَْبَرفَُيَعذُِّبُه اللَُّه الَْعذَاَب ا * َمْن َتَولَّى َوكَفََر إِالَّ﴿
۲۴(  

خداوند او را به عذاب بزرگ  .ليكن هر كه روى بگرداند و كافر شود«
  »!كند مجازات مى

چ يم هيباشد كه گفت يم) سورة نمل 62ة يآ(ازدهم ية ية پنجاه و ششم، همان آيآ
  .ندارد يبا مهد يارتباط
باشد كه جواب آن  يم) 8ة يسورة صف آ(ة شانزدهم ية پنجاه و هفتم، همان آيآ

الجارود ملعون كه حضرت باقر فقط  ينجا نقل شده از ابيبعالوه در ا. گفته شد
 يچ سخنينجا هي، و در ا»كند يد خدا آنرا رها نمياگر شما اسالم را رها كن« :فرموده
آنرا نقل  يچرا در كتاب خود آورده و چرا مجلس ينشده، حال كراجك ياز مهد
 يرمعقوليز غيچ يلوست، ين ياز مهد يچ سخنيفصل هن يدر ا. ميدان يكرده نم

   :ديفرما يسورة تغابن كه م 8ة ينكه  دربارة آيوجود دارد و آن ا
  .)۸: التغابن(﴾ فَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوالنُّورِ الَِّذي أَْنَزلَْنا﴿
  .»ميكه نازل نمود يد به خدا و رسول او و به آن نوريمان آوريپس ا«

 يكه نازل نموده امام است خدا امام را نازل كرده، حال كس ينور آن :ديگو
 يكذاب بپرسد امام از كدام آسمان از كجا نازل شده آنزمان كه امام ينبوده از راو



126 بررسي دعاي ندبه

را نور  يا خدا در قرآن مكرر كتب آسمانيثان. است يفعل ماض ﴾أَْنَزلَْنا﴿نبوده و 
   :ديفرما يقرآن مراجع به  52ة يآ يف فرموده و در سورة شوريتوص

َما كُْنَت َتْدرِي َما الِْكَتاُب َوال الِْأَميانُ َولَِكْن َجَعلَْناُه ُنوراً َنْهِدي بِِه ﴿
  )۵۲: الشورى(﴾ َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا

مان كدام است؟ يست و ايكتاب چ) نيا(كه  يدانست يتو نم) محمد يا(«
  .»...م يكن يت ميا آن هدام كه بيقرار داد يرا نور )ن كتابيا(ما  يول

ف يمان به قرآن را واجب شمرده چنانكه در سورة بقره در توصين ايو همچن
   :ن فرموديمتق

  )۴: البقرة( ﴾َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك﴿
) بران پيشينبر پيام(و آنان كه به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پيش از تو «

  .»آورند نازل گرديده، ايمان مى
ت گفته هر كجا قرآن نور گفته مقصود امام است، ين رواينكه در ايتر ا و عجب

ن يدر ا. »أحسنها أكذبها« شتر بهتريد هر چه بيچون نوبت به غلو رس يآر
را مكرر نموده كه ما ) سورة توبه 33ة يآ(ست و دوم ية بياثبات قائم آ يت برايروا
  .ميان نموديال جواب آنرا بقب

است كه جواب ) سورة توبه 33ة يآ(ست و دوم ية بية پنجاه و هشتم، همان آيآ
چون  :ديگو ينكه مياضافه نموده و آن ا يك مطلب خرافينجا يا يول. او داده شد

ا يك كافر و يكه اگر يماند تا جائ ينم يا مشرك باقيك كافر و يا يد در دنيايب يمهد
ر من يمؤمن ز يآ د كهيشوند آن سنگ به صدا درآ يمخف ير سنگيدر ز يمشرك

نكه يگر ايو د. ن استيهم ين اجباري، ديآر :ا او را بكشياست ب يكافر و مشرك
نان قرآن يا ايگو :ماند ينم يا باقيدر دن يو نصران يهوديك نفر ي :ديگو يم

   :فرموده 14ة ياند كه در سورة مائده آ نخوانده
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  )۱۴: املائدة(﴾ َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةفَأَغَْرْيَنا ﴿
 .»ايم تا روز قيامت توزي برانگيخته بين ايشان دشمني و كينه«

   :فرموده 64ة يو در آ
  )۶۴: املائدة( ﴾َوأَلْقَْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة﴿
  .»بين ايشان عداوت و كينه انداختيم تا روز قيامت و«

اند با  است كه خواسته يسازان ن خرافات مال مذهبيتمام ا. گريات ديو آ
  .ن ببرنديرا از ب خرافات خود اسالم و قرآن

) سورة توبه 33ة يآ(ست و دوم يه بي، ايعنية قبل يآمان ة پنجاه و نهم، هيآ
ام قائم، گوسفند و گرگ، و گاو و يكه هنگام قت آورده ين روايباضافه در ا. است

د يبا. گر در أماننديكدينموده و از شرّ  ير، و انسان و مار، در كنار هم زندگيش
  .ديت نمايان را هدايخدا خرافات :گفت
   :15ة ية شصتم، سورة قلم آيآ

﴾ َعلَى الُْخْرطُومِ َسَنِسُمُه * إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطُري الْأَوَِّلَني﴿
  .)۱۶ -۱۵ :القلم(
تالوت شود ) ات قرآنيآ(ات ما يچون آ )پست يبر آن درشت خو(«
د بن ين و مورد نزول وليمقصود از ا(ان است ينيشيپ يها افسانه :ديگو
روز جنگ بدر بر دماغ او (م يگذار يم يبر دماغ او داغ يبزود) ره بودهيمغ

  .»)وارد شد يزخم
از او  يب به قائم آل محمد است، حال كسيمقصود تكذ :گفته يكراجك

ات جمع و قائم مفرد يو بعالوه كلمة آ. يه قائم را درآورديآ يده از كجاينپرس
  .اند نان هر چه دلشان خواسته بافتهي، ايآر. است
   :39و  38ة يكم، سورة مدثر، آية شصت و يآ
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ِفي َجنَّاٍت  *َحاَب الَْيِمنيِ أَْص إِالَّ *كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َرِهيَنةٌ ﴿
  )۴۰-۳۸/ دثر امل(  ﴾َيَتَساَءلُونَ

است كه كسب كرده مگر اصحاب دست راست  يزيگرو آن چ يهر جان«
  .»باشند يكه در بهشتها م

ر يبوده و تفس يسواد م كه مرد كميفرات بن ابراه يه روشن است، وليآ يمعن
ة يو در آ. باشد يعة ما ميما و ش ﴾لَْيِمنيِأَْصَحاَب ا﴿ :حضرت باقر فرموده :نوشته گفته

   :نديكه اهل جهنم گو 43
  )۴۳/  دثرامل(  ﴾لَْم َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني﴿
  .»ميخواند يما نماز نم«
و  46و  45ات يم، و در آينبود يعة عليش يعنيم يخواند ينماز نم :فرات گفته

   :نديان گويكه كفار دوزخ 47
َحتَّى أََتاَنا  *َوكُنَّا ُنكَذُِّب بَِيْومِ الدِّينِ  *َخاِئِضَني َوكُنَّا َنُخوُض َمَع الْ﴿

  .)۴۷-۴۵/  دثرامل(  .﴾الَْيِقُني
م تا مرگ ما يكرد يب ميم و به روز جزا تكذيگفت ياوه ميان يگو اوهيبا «

  .»ديرس
أََتاَنا ﴿ام قائم است، و يوم قي، ﴾بَِيْومِ الدِّينِ﴿ :فرات گفته يات روشن است، وليآ

را از حضرت باقر نقل كرده، چون  ين معانيام قائم آمد، و ايا يعني، ﴾لَْيِقُنيا
ان يعيش :ميم بگوئين نگفته است، ما ناچارينا چنيقيدانسته و  يم يحضرت باقر عرب

شان تهمت ياند به ا بدتر بودند و هر چه توانسته يان عليعين او از شيو معاصر
باضافه حضرت باقر عادت نداشته كه به هر . دداركنين آنان را بيخدا مقلد. اند زده
ن اندازه خودپسند ي، تا ايعنيم، يم، مقصود مائيمقصود مائ :دية خوب برسد بگويآ
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َوالسَّابِقُونَ ﴿ :حضرت صادق فرموده :دين جا فرات گويو اتفاقا در هم. نبوده است
  .ميمائ 1﴾أُولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ*  السَّابِقُونَ

   :88و  87و  86ة ي، سورة ص آة شصت و دوميآ
 ِذكٌْر ِللَْعالَِمَني إِنْ ُهَو إِالَّ * قُلْ َما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمَن الُْمَتكَلِِّفَني﴿
  )۸۸-۸۶/  ص( ﴾َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه َبْعَد ِحنيٍ* 

ان يهانهمة ج يخواهم و قرآن برا ينكه من بر رسالتم اجر نميخبر ا«
  .»د دانستيخواه ياست، بعد از هنگام يتذكر

آمده  يكاف ياست، ول ين سوره مكيد و ايگو ين ميسخن را به مشرك نيخدا ا
ا يآ!! د دانستيرا وقت خروج قائم خواه خبر آن :ديف خود گويت ضعيطبق روا

ه ام قائم مگر زنده هستند كيان تا قيمانند ابوجهل و ابوسف ينيفكر نكرده كه مشرك
انسان به خرافات افتاد فكر و عقل را از دست  يوقت. را خواهند دانست خبر آن

بن عباس و او از  يبنام عل يفيرا از مرد ضع ن خبر مجعوليا ينيو كل. دهد يم
  .ت نموده استيمثل خود از حضرت باقر روا يانيراو
ث يخب يحمزة بطائن يبن اب يت كرده از عليروا ية شصت و سوم، باز كافيآ

 53ة يسؤال كرده از آ يش از هفت امام را قبول ندارد كه راويكه ب يگمراه واقف
   :سورة فصلت

 ﴾َسُنرِيهِْم آَياِتَنا ِفي الْآفَاقِ َوِفي أَْنفُِسهِْم َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ﴿
خودشان به  يات خود را در آفاق آسمانها و در جانهايآ«. )۵۳: فصلت(
  .»شان روشن گردد كه خدا حق استيا يم تا برايانينما يشان ميا

___________________  
 .»هستند] درگاه خداوند[اينان مقرّبان . پيشى گيرندگان كه پيشتازند و« -1
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كند تا  يمسخشان م يعني ،﴾ِفي أَْنفُِسهِْم﴿ :و حضرت صادق در جواب فرموده
شان روشن شود يخروج قائم است كه بر ا :فرمود، ﴾َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ﴿ آنجا كه در

  .كه آن حق است از نزد خدا
 ير نام و پرچم امام با قرآن بازيه كن چگونه در زخوانندة باهوش مالحظ

خدا به رسول خود  :نديگو يان نادان مين راوياست، ا ين سوره مكياند، ا كرده
 :، بگو)نديگو يوانه و كذاب ميكه تو را قبول ندارند و بلكه د(فرموده به اهل مكه 

ا يآ! ستد خروج قائم حق ايم تا بدانيده يات قدرت خود را به شما نشان ميآ
  .نه واهللا. دارد يچ مناسبتيه ين سخنيچن

   :ميسورة مر 75ة ية شصت و چهارم، آيآ
َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ إِمَّا الَْعذَاَب َوإِمَّا السَّاَعةَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن ُهَو ﴿

  )۷۵: مرمي(﴾ َشرٌّ َمكَاناً َوأَْضَعُف ُجْنداً
، يا )اين دنيا(يا عذاب : ا چشم خود ببينندتا زمانى كه وعده الهى را ب«
خواهند دانست چه كسى جايش بدتر، و ) آن روز! (قيامت) عذاب(

  .» لشكرش ناتوانتر است
چون  :فرموده 73ة يدر آ يتعالياست، خدا ين سوره مكيو ا يات مكين آيا

   :نديگو ين آن خوانده شود ميات ما بر اهل مكه و مشركيآ
  .)۷۳: مرمي(﴾ نِ َخْيٌر َمقَاماً َوأَْحَسُن َنِدّياًأَيُّ الْفَرِيقَْي﴿
ن مقامش بهتر و مجلس او ين و مسلميق مشركيك از ما دو فريكدام«
  .»كوتر استين

اعتناء  يات قرآن بيتر است به آ يشتر و قويت ما بين كلمات كه جمعيو بهم
ن يا« :ديفرما يكه م 75ة يرسد به آ يكردند تا م ير مين را تحقيبودند و مسلم

امت، آنوقت يا قيو  يويا عذاب دنينند يكه وعدة خدا را ببيشان تا وقتياستهزاء ا
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فهمند كه چه كس در مكان شر است و چه كس لشكر و افرادش ناتوانتر  يم
آورده كه وعدة  يتيث روايخب يحمزة بطائن يبن اب يقول عل از يكاف ي، ول»است
كنند تا وقت خروج  يدر طول عمر مش آنقي، كفار قريعنيخروج قائم است،  خدا

ان نادان ين راويا سخن ايآ .رسند يشان ميجة استهزايفهمند و به نت يقائم، آنوقت م
جعاالن هر چه ن يا!. ديگو يسخن م يمعن ين سست و بياخدا چنيآ!! ح استيصح

ت نموده كه قول يحمزه از حضرت باقر روا يو اب. اند كرده ياند با قرآن باز توانسته
   :ديفرما يكه م 26ة يعزوجل در سورة معارج آ ياخد

  )۲۶ :املعارج(﴾ َوالَِّذيَن ُيَصدِّقُونَ بَِيْومِ الدِّينِ﴿
  .»ق دارنديآنانكه به روز جزاء تصد«
  .ق به خروج قائم استيمقصود تصد

است كه جواب آن ) قصص 5ة يآ(و پنجم  ية سية شصت و پنجم، همان آيآ
  .داده شد
ه و مطلب آورده كه همان مكرر يچند آ يز از كتب خرافبا ينجا مجلسيدر ا

و  يو چهارم و س يو دوم و س يكم و سيو  يات سيآ يعني. ات قبل استيآ
كه  ياتيو بعد شروع كرده در ابواب نصوص و روا. پنجم را مكرر نموده است

اند و  دهيخود تراش يسازان برا و مذهب تن و غاليا مجهولين و ين و كذابيجعال
ر معقول است و باضافه يض و غيگر و ضد و نقيكديآنها تمام مخالف متن 
اكنون . نموده است نيچنيني نيز باشد، كل يمار يكذب و جعل در آنها بس يها نشانه

  .يم بحول قوة إلهيپرداز يبه ذكر آن ابواب م
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  ناشكال و جواب آ
 :وان گفتت يا مين كثرت آيكه وارد شده با ا ين همه اخباريا :ديبگو ياگر كس

م، اخبار مردمان مجهول الحال هزار ياست؟ جواب گوئ يتماما مجعول و ساختگ
   :ميگوئ يباضافه م. ارزد يك درهم نميآن به خبر 

اصل  يكه مشهور شده ول يزيار چيچه بس« :يعنين جمله، يا »أصل لها ال رب شهرة«
ن خود اخبار هزاران ما خود در زما. ن قاعده را تمام علماء قبول دارندي، و ا»ندارد
 يم كه بدون اصل و دروغ و مجعول عوام بود، مثال چون مقدماتيديرا د ينفر

كه به نظر عموم مجسمة  يت اهللا العظميك نفر آيفراهم شد كه شاه رفت و بنا شد 
در زبان اكثر مردم بود كه  يوارد شود، خبرادارة مملكت  يبود برا يعدالت و تقو

ونها نفر ناقل يليده و ميه اهللا را در صفحة ماه ديآگفت عكس حضرت  يهر كس م
ن خبر بود با آنكه معلوم شد دروغ صرف بوده و مجعول يا يو مدع نندهيو ب
و مردم را بدان  كرده عين مردم شاينكه مثال بيا ايو  ..مداران بوده است استيس

م يريگ يبوده و از كشور عربستان پول م يو دشمن عل ياند كه ما وهاب معتقد كرده
را  بلكه خود( يم و نه دشمن عليهست يكه هر سه دروغ است نه ما وهابيدر صورت

 يگر پوليد يا جاياز عربستان و  يناريو نه تا كنون د) ميدان يم ياول دوست عل
  .ران هستمين آخوند ايرتريم بلكه فقيا گرفته
ارند يبسن وارد شده است،و چه يقياز خضر در كتب فر يا مثال خبر و اخباريو 
 ايو  ده و از او سؤال نموده است،يخضر را د اند فالن كس يكه مدع يكسان

ار يه چه بسيمرشدان صوف. كرده است خضر نقل از ل رايكم ير دعايحضرت ام
دانند  يباشند و خرقة خود را از او گرفته و منتسب به او م يت خضر ميرؤ يمدع

. اند نقل كرده يده و از او مطالبيرا د ن خضرين و بلكه ائمة ديار مقدسيو چه بس
قرآن را قبول دارد  ياست، اگر مسلمان قرآنكه تماما دروغ و مخالف يدر صورت
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: ديفرما يم ياء محمد مصطفيرا قرآن به خاتم انبيرد، زيتواند اخبار خضر را بپذ ينم
 يماندن يباق ينمانده است و كس يباق يقبل از تو همه مرده اند و كس يبشرها

  :ديفرما يم 34ة ياء آيچنانكه در سورة انب .ستين
 :نبياءاأل(﴾ َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ ِمْن قَْبِلَك الُْخلَْد أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم الَْخاِلُدونَ﴿
۳۴(.  

م، يا قرار نداديقبل از تو بقا و ماندن در دن يچ بشريه يما برا) محمد يا(«
  .»!هستند؟ يگران ماندنيد يريا اگر تو بميآ

  :ديفرما ية بعد ميم چنانكه در آيريم يو همه م. ريلبته خا
  )۳۵: نبياءاأل(﴾ كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت﴿
  .»هر نفس چشندة مرگ است«

  باشد يدن خبر ميدن با چشم بهتر از شنيباضافه د
نم كه پانصد نفر مرد عاقل مسلمان در ك يرا نقل م يا هيشما قض يبرا :سندهينو

ن يه ايو آن قض. قائم شدند يدن امام زمان مهديد يمجلس مدعك يك شب و ي
 به ا و عمامه ساكن قم بودم وعازم شدمبا قبا و عب يسالگ 35ر درسن ياست كه حق

دم به شهر آباده كه يرفتن به هند، چون حركت كردم، رس يرفتن بندر بوشهر برا
سفران ما  اول مغرب هوا در شدت سرما، هم راز،ين اصفهان و شياست ب يشهر

سنده ينو ية گرم، وليو اغذ يدن چاينوش يبرا يا خانه هجوم كردند به داخل قهوه
در كوچة جنب  :خواستم اول نماز بخوانم، لذا از مسجد سؤال كردم گفتند يم

 نكهيمن به طرف مسجد رفتم تا ا. با و خوبيار زياست بس يخانه مسجد قهوه
نماز مغرب را ) شترينفر بلكه ب پانصد(ار يت بسيدم جمعيداخل مسجد شدم، د

برق مسجد را هم روشن  يدن موعظه و چراغهايشن ياند برا وهمه نشسته خوانده
و بعد  خواندم، من با عجله نماز را .جوشد يهم م يساخته و سماور بزرگ چائ
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همه منتظر واعظند و  :باشند؟ در جواب گفتند ين مردم منتظر چه ميسؤال كردم ا
من نزد خود  .نجا برسديبه ا يست چه ساعتيد و معلوم نيته اقلمتأسفانه واعظ رف

رت يبص يبرا يد إلهيات توحياز آ اهللا لىقربة إال كردم بروم منبر و چند كلمة يخ
م ساعت مطالب يبا حدود نيبهرحال منبر رفتم و تقر. ان كنميمردم بطور اختصار ب

ان داشتم، ياز قرآن ب يات چنديشان ذكر كردم و آيا يو ارزشمند برا يار عاليبس
ن ما درصدد حركت باشد با عجله از منبر فرود آمدم و يچون ممكن بود ماش يول

مردم . ن عازم حركت است تا سوار شدم حركت كرديدم ماشيروانه شدم و د
ن آمده بودم به يار لذت برده بودند، و چون از منبر پائيمسجد از سخنان من بس

ما به صد درجه  يهايكرد و از منبر يخوب سخنرانار يد بسين سيا :گر گفتنديكدي
ض سخنان يم تا مردم را به فيبه مدت ده شب دعوت كن بهتر است، خوبست او را

جستجو و  يبرافرستند  يپس از خروج من از مسجد چند نفر م. خود برساند
پرسند وهمه جا  يدوند و از هر كس م يآنان به سرعت به هر طرف م. دعوت من
از من  يچ خبريه يكنند ول يخانة جنب مسجد را هم جستجو م وهبلكه آن قه

ن، يا به زمين آقا به آسمان رفته يست ايمعلوم ن :نديگو يخود م شيابند، پي ينم
كنند، لذا  يدا نميابند و پي يروند مرا نم يبهرحال بهر طرف م .غرب ا بهيبشرق رفته 

ن آقا همان امام زمان بوده كه يكنند كه ا يگردند و به مردم اعالم م يبه مسجد برم
ده يب گرديم، و پس از خروج از مسجد غايارتش را داشتياق زياشت يما عمر

كنند به اظهار تأسف خوردن و ناله كردن و بر سر  يشان و مردم بنا مياست، و لذا ا
 م، بهيت شويفدا ،امام زمان يآقا، ا يا :اد كردن كهيه و فرينه زدن و گريو س

و  رازيو به ش. نالند يو تا صبح در مسجد م. ميو ما تو را نشناخت يمسجد ما آمد
خبر دادند كه امام زمان شب گذشته  يآنجا تلگراف كردند و دست جمع يعلما

راز ين خبر در شيا. ده استيب گردينموده و دوباره غا ينرا آمده مسجد و سخن
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ده كه امام زمان را آبا يدا كرد و در تمام منبرها از قول پانصد نفر اهاليشهرت پ
خوانها با آب وتاب گفتگو كرده و به مردم مژده  روضه يهر منبرر اند، د دهيد
دم يشن يها ميمنبر ن اخبار را ازيشدم، ا يراز وارد ميمن چون در مساجد ش. دادند يم
ك يك نفر يكتاب خود را پر كند از قول  يحال مجلس. ان نداشتميجرئت ب يول

 :شما به ابواب. ميديم و شنيديكجا پانصد خبر آنرا ديما كه  ينفر مجهول الحال
انش تمام ثقه و يكه راو يك خبري. دينظر كن »ومن آبائه يالنصوص من اهللا تعال«

  !!.ان آنها وجود ندارديمعلوم الحال باشد در م
  

  ومن آبائه يالنصوص من اهللا تعال ابواب
  مةو العا من طرق الخاصةبالقائم  ص يخبار النبما ورد من أخبار اهللا وأباب 

بنام احمد و او از مجهول  ياز مرد مجهول مهمل يت كرده نعمانيخبر اول، روا
بنام احمد بن منصور، او از مجهول  يگريل و اواز مجهول ديبنام اسماع يگريد
بنام  يگريمجهول د از بنام سعد و او يگريمجهول د و او از بنام هدبه يگريد

بنام عكرمه بن عمار، و او از مجهول  يگريمجهول د اد و او ازيعبداهللا بن ز
ف و كذاب يعه او را ضعيش يبنام اسحاق، و او از انس بن مالك كه علما يگريد
. عه استيرجال خود ش يشان بقول علما نان و ضعفيو مجهول بودن ا. دانند يم

ان فرموده كه ما پسر -صلى اهللا عليه وسلم- ن است كه رسول خدايو أما متن آن ا
و  يو خود و حمزه و جعفر و عل. ميعبدالمطلب سادات و بزرگ اهل بهشت هست

ان ين آقايست به اين يحال كس. را نام برده است ين و مهديفاطمه و حسن و حس
ات باعث ين روايهم. ده دارديد، چه فايات صدها بشمريل رواين قبياز ا :ديبگو

ا يآ. اند و به شرك افتاده توجه به خدا، متوجه مخلوق شده يشده كه مردم بجا
از  ين همه مردانيوبعالوه ا. دانست را حجت يانين راويت با چنين روايتوان ا يم
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چكدام يشان نازل شده هيدر شأن ا ياتيم كه در قران آيمانند مر ياء و زنانيانب
  !!.حمزه و جعفر از بزرگان اهل بهشت هستند؟ يستند، وليبزرگ اهل بهشت ن

هر كس از  :ديگو يرا مياست ز ير ضعف سند، متن آن خرافخبر دوم، عالوه ب
 يد و اگرچه بر رويشما خود را به او برسان قائم تخلف كند به هالكت رفته و

م كه خدا يان كرديب 22ما در ص  :ديسنده گوينو. فة خداستيبرف باشد و او خل
  .فه ندارديخل

ند كه از مشرك ا انش از غالتيو هم ضد قرآن و هم راو يخبر سوم، هم خراف
شدم  يخدا خطاب كرد به محمد كه من راض :ديگو يت مين روايمثال در ا. بدترند

 :ديگو يالبالغه م كه قرآن و نهجيحجت من باشد در حال يو عل يتو بندة من باش
گران بندة يست كه دين يباضافه مگر خدا راض. ستيحجت ن يغمبران كسيپس از پ

اء بزرگ كه خدا به ير انبيو سا -عليه السالم- ميا حضرت ابراهياو باشند، و آ
د و در سورة يشان اقتداء نمايدستور داده كه به ا -صلى اهللا عليه وسلم- محمد
   :فرموده 90ة يانعام آ

  )۹۰: األنعام(﴾ فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه﴿
  .»شان اقتداء كنيت ايبه هدا) محمد يا(«

كه خدا در سوره نساء يدر حال شان بندة او باشند،يكه ا ستين يمگر خدا راض
   :فرموده 125ة يآ

  )۱۲۵: النساء( ﴾َواتََّخذَ اللَُّه إِْبَراِهيَم َخِليالً﴿
  .»و خداوند ابراهيم را دوست گرفت«

اند  ان چون عوام بودهين راويست اين ث عقالنيين حدياصال جمالت ا
طان از يزب الشح يلة عليت آمده كه بوسين رواياند چگونه ببافند، در ا نتوانسته

  !!.شود يز داده مييحزب اهللا تم
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مانند عبداهللا بن محمد الصائغ و  يانيث چهارم، عالوه بر مجهول بودن راويحد
و متن آن هم معلوم . يهوديرسد به كعب األحبار  ينها مير ايد بن مسلم و غيول
شوند طبقة  يعشر منقض ياثن يچون خلفا :ديگو يبهم بافته، م يست چه مهملين

 ياثن يشود خلفا يكند، معلوم م ياد ميشان را زيد كه خدا عمر ايآ يم يا صالحه
  .عشر را صالح ندانسته است

، و معلوم يا ن عدهيكه مشترك است ب يميت كرده از تميروا ث پنجم،يحد
 :ديگو يست، بلكه ميهزار ساله ن ياز مهد يو أما متن آن سخن. يميست كدام تمين

ن سخن يا، اگرچه ايخواهد ساخت در دن يالت را جارن عدياز اوالد حس يشخص
  .ستيز موافق قرآن نين

و  يل الصواريه دارد مانند محمد بن اسماعيمجهول الهو يانيث ششم، راويحد
صلى اهللا عليه -  رسول خدا :ديگو يأما متن آن م و. عيس بن ربين االشقر و قيحس

و ناچار  امت البد يراب يفاطمه قسم خورد كه مهد يدر مرض وفاتش برا -وسلم
صلى - كه رسول خدايدر حال. است و دو مرتبه قسم خورد كه او از اوالد تو است

خدا  :ديگو يكرده از قسم خوردن به اسم خدا و قرآن م يخود نه -اهللا عليه وسلم
نان يا ايگو. فاطمه كه بدون قسم قبول دارد يد، آن هم براياوريرا در معرض قسم ن
  .ن رسول خدا را بدون قسم قبول نخواهد كردمعتقدند فاطمه سخ

بنام عثمان از  يگريمانند حفار از مجهول د يت كرده مجهوليث هفتم، روايحد
 :ديكه گو يليل يرسد به عبد الرحمن بن اب يقالبه تا م يبعنوان اب يگريمجهول د

داده  يبر پرچم را بدست عليروز خ -صلى اهللا عليه وسلم- پدرم گفته رسول خدا
تا  را ير و بعض فضائل عليخدا بدست او فتح نموده، سپس ذكر نموده روز غدو 
 :؟ فرموديكن يه ميچه گر يه نمود، گفته شد برايغمبر گريسپس پ :دينكه گويا

كنند و  يكنند و او را از حقش منع م يل به من خبر داد كه به او ظلم ميجبرئ
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كه  يلمها زائل گردد و كسانن ظيام كند ايقائم ق يوقت يكشند، ول يمفرزندش را 
 يول :ديمؤلف گو. تا آخر. اد گردنديل گشته و مداحانشان زيشانند ذليبدخواه ا

د يأما با. مشغولند ياد و شب و روز به ثناخوانيامده مداحان زيزمان ما هنوز قائم ن
ده است چنانكه يت ناميعمل جاهل و آن را از ينه ين اسالم از مداحيدانست كه د

  .باشد يا مين مطلب روشن و گويبه ا -صلى اهللا عليه وسلم- برغميسنت پ
را يمتن آن مجعول است، ز ،ان آنياز راو يث هشتم، عالوه بر ضعف بعضيحد

ا يخدا :كشته شد مالئكه ضجه زدند و گفتند - عليه السالم-  نيچون حس :ديگو يم
ن يو ا. شان دادشان ني، خدا قائم را به ا)يخبر ندار ايآ(ن شده يدة تو چنيبا برگز

مگر به حضرت  :ديشان پرسيد از اي، با!مطلب را از حضرت صادق نقل نموده است
 دانند كه پس از رسول خدا ينان نميا اين كردند، آيشده كه مالئكه چن يصادق وح

د هنوز قاتالن يايقائم ب يا مگر وقتيد، و ثانيقطع گرد يوح -صلى اهللا عليه وسلم-
ن انتقام يلة قائم از قاتالن حسيخدا بوس :ديگو يت مين رواياند كه در ا ن زندهيحس
  .ز بسازند و ببافندياند چه چ اند نتوانسته ان چون عوام بودهين راويا!. رد؟يگ يم

از عباد بن  يت كرده احمد بن محمد بن بشار از مجاهد بن موسيخبر نهم، روا
را ثابت  يزيچه چ گريكديمجهول از ن مردم يا اخبار ايعباد كه همه مجهولند، آ

  !.كند يم
-  غمبريپ :ديگو يرا ميان، متن آن مهمل است، زيخبر دهم، عالوه بر ضعف راو

كه اكثر يب گردد تا جائيبه خدا قسم خورد كه البته قائم، غا -صلى اهللا عليه وسلم
مگر  :ديان پرسين راويد از ايبا. ستين يخدا را در آل محمد حاجت :نديمردم گو

! دارد؟ ياجير آل محمد احتيا به غيبوده است؟ و  ياجيمحمد احتخدا را به آل 
سندگان يان و نويراو يشود، ول يتر م ن مزخرفياز ا يد سخنيشما مالحظه كن

ن اخبار را ين كتب و ايعه ايش يا علماياند، آ فكر خود ندانستند كه چه آورده يب
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 طانيگر شيرك كند، دهركس قائم را د :ديگو يت مين روايدر ا! اند؟ مطالعه نكرده
ندارد، مگر او از اصحاب  يچگونه به او راه :دين پرسيد از ايندارد، با يبه او راه

باالتر است  -صلى اهللا عليه وسلم- اء باالتر است، و مگر او از اصحاب محمديانب
كشاند  يطان قسم خورده كه همه را به گمراهيش !شان راه بود؟يطان را به ايكه ش

   :ميخوان يم 82ة ية ص آچنانكه در سور
  )۸۲/  ص(﴾ قَالَ فَبِِعزَِّتَك لَأُغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني﴿
  .»كنم يشان را گمراه ميقسم بعزتت كه تمام ا:) طان به خداگفتيش(«

ان افتاد، چنانكه در يبه عص -عليه السالم- به وسوسة او حضرت آدم يو حت
  :آمده كه 121ة يسورة طه آ

  )۱۲۱/ طه (  ﴾ُه فََغَوىَوَعَصى آَدُم َربَّ﴿
  .»پس گم كرد راه را .و آدم از پروردگارش نافرمانى كرد«

 يخوان بنام مبارك بن فضاله، او از قصه يت كرده از مجهوليازدهم، روايخبر 
نكه سالها از زمان ابن عباس متأخر بوده بطور مرفوع از يبنام وهب بن منبه و او با ا

شب معراج خدا از  :فرمود -ى اهللا عليه وسلمصل-  ت كرده كه رسول خداياو روا
است كه  يدانم تا آخر، مطالب يا نميخدا :نزاع مالئكه در چه بود؟ گفتم :ديمن پرس

 ين مطالبيم چنيم حكيعل يان باشد وگرنه رسول خدايخدا كند از جعل راو
از  يكيباضافه !. كند يه مياست كه آنها را توج يتعجب از مجلس. ديگو ينم

ام كرد و بصره يق 255ام صاحب زنج شمرده كه در سال يرا ق يام مهديق يها نشانه
ام كرده و هنوز يشتر است كه صاحب زنج قينكه هزار سال بيرا خراب نمود با ا

ن خبر در همان سالها مجعول و ساخته شده يشود ا ي، معلوم م!امده استين يمهد
  !است
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ان مطلب متن ضد قرآن يت راويزدهم، عالوه بر مجهوليخبر دوازدهم و س
  .است

اد كه يت شده از محمد بن جمهور و سهل بن زيخبر چهاردهم و پانزدهم، روا
 هر :ديگو يو متن آن م. باشند ينان ميد ينام و از بدهر دو از كذابان معروف و ب

امبر و از تمام يق پيد، به او اقتداء كند، او رفيام نمايكس قبل از آنكه قائم ظهور و ق
اوال، قبل از ظهور او چگونه به او اقتداء  :شان گفتيد به ايبا. تر است يمامت گرا
ن يده و رفتار او را ندانسته به او اقتدا كرده بهتريكه او را نديا، چگونه كسيكنند ثان

  !!. شود؟ ين دو خبر ميباالتر ازا يانيا هذيآ. امت است
  )۴: الفرقان(  ﴾ إِنْ َهذَا إِلَّا إِفٌْك افَْتَراُه﴿
   .»اين فقط دروغى است كه او ساخته«

 - صلى اهللا عليه وسلم- الگو و اسوة شما رسول خدا :و بعالوه خدا فرموده
   :است

  )۲۱: األحزاب(﴾ لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ﴿
  .» پيامبر خدا الگوى نيكويى است] روش و رفتار[يقيناً براى شما در «
را يست زيح نيان، متن آنها صحيم و هفدهم، عالوه بر ضعف راوخبر شانزده

  .ن خودشانيشود از د يم يباعث گمراه يبت مهديغ :نديگو يم
ن لطمه ين است كه بفقدان او ديا فروع دياز اصول و  يمگر مهد :د گفتيبا

  .ن اخبار هم مجعول است و هم مكرريمعلوم شد تمام ا. بخورد
ر يان مطلب غيت راوي، عالوه بر ضعف و مجهولست و دوميجدهم تا بيخبر ه

شك كند،  يهر كس در امر مهد :نديگو يرا ميح و بلكه قول زور است، زيصح
شده  -صلى اهللا عليه وسلم- كافر است، و هر كس منكر او شود، منكر رسول خدا

ا اركان ين و ياز اصول د يچرا كافر شده مگر وجود مهد :نبوده بپرسد يكس. است
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 ؟نيا خود دين اسالم است ياگر راست باشد تابع د يا مهديآ :ديبگوئ ؟ن استيد
از علما  يكيمنكر  ير اتباع اسالم باشد، اگر كسيد مانند ساياگر تابع اسالم است با

در سورة نساء  يتعال يخدا ل؟يا كافر است بچه دليباشد آ ين اسالميا مصلحيو 
   :فرموده 136ة يآ

َوَمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فَقَْد َضلَّ  َوَمْن َيكْفُْر بِاللَِّه﴿
  .)۱۳۶: النساء(﴾ َضالال َبِعيداً

امت كافر يهركس به خدا و مالئكة او و كتب و رسوالن او و به روز ق«
  .»دور از حق يشود او گمراه است بگمراه

ز موجب كفر يه چن كرده كه انكار چيه حدود كفر را معين آيدر ا يحق تعال
ز در يو ن .»كفر باألئمةيو من « :نكرده و نفرموده ياز امام ياديگر ياست د

   :فرموده 177ة يسورة بقره آ
﴾ َولَِكنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوالَْمالِئكَِة َوالِْكَتابِ َوالنَّبِيَِّني﴿
  .)۱۷۷: البقرة(
ت كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب و بلكه نيكوكار كسى اس«

  »پيامبران ايمان آورد
عه را قبول ندارند ياز امام ننموده است، و لذا تمام اهل سنت كه ائمة ش ياديو 

خبر از قرآن حق دارند حد و حدود كفر و  يان عوام بين راويا ايحال آ. مسلمانند
به قرآن بلكه  ياخبار اعتنائن يان اياوشود ر يمعلوم م!! اد كنند؟يا زيمان را كم و يا

د يبا. اند ن خدا افزودهياند از خود به د به آن نداشته و هر چه توانسته ياعتقاد
   :گفت
  .)۲۱: األنعام(﴾ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو كَذََّب بِآَياِتِه﴿
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بندد تا مردم را از  كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ و«
  .»روى نادانى گمراه كند؟

ان گذشته يمانند راو يان مجهوليست و ششم، همان راويست و سوم تا بيخبر ب
و عمران القطان و  يو سهل بن تمام البصر يسيبلكه بدتر مانند محمد بن هاشم الق

 يعلج هن نامها همير و ايا خياند  ست وجود داشتهينان كه اصال معلوم نيمانند ا
ن يو باضافه در ا. ن اخبار تكرار همان اخبار گذشته استيا و أما متن. تسا

 ين از او راضين آسمان و زميمبعوث شود ساكن يد، چون مهديگو يات ميروا
او قطرات  يد برايايبندگان، عبادت داخل شود و چون او ب يشوند و در قلبها
سمان آن يساكن :ديشان پرسياز اد يبا. ن بذر خارج شودياو از زم يباران نازل و برا

ز يستند و مگر آنها را نين يشوند مگر اكنون از او راض يم يچطور از او راض
او  يچه؟ و چرا فقط برا يعنيو در قلب مردم عبادت داخل شود !. كند يمسلمان م

شود؟  يچه قطرات باران نازل م يامده برايقطرات باران نازل شود و اكنون كه او ن
  .ان جواب آنها را بدهندين راويد اياست كه با يتنها سؤااليا

بن قادم، متن آن  يان مانند علي، عالوه بر ضعف و جهل راوست و هفتميخبر ب
رسول  :ديگو يرا ميه است زيعشر يات اثنيه و مخالف روايمخالف مذهب امام

م نا) يمهد( .يه اسم أبيو اسم اب ياسمه اسم« :فرموده -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
 يعني. نام او محمد بن عبداهللا است يعني. »او نام من و نام پدرش نام پدر من است

ن مضمون ين خبر به ايدر بحار چند. ستين يمهد يمحمد بن الحسن العسكر
كه  يعه چرا خبريش يحال آخوندها. نامش محمد بن عبداهللا است ياست كه مهد

  .شيتشبث بكل حشيق يلغرا :د گفتيبا!!. اند؟ شان است جمع نمودهيبر ضرر ا
ان آنها يام، عالوه بر مجهول بودن راو يست و نهم و سيست و هشتم و بيخبر ب

 -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا :ديگو 30و  28در خبر  .ندارد يحيمطلب صح



143 البفهرست مط

ن يتواند باستناد ا يم يديهر س :د گفتيبا. تمياست از اهل ب يمرد يمهد :فرموده
را از گردن  يذلت رق و بندگ يمهد :ديگو يم 29در خبر . ام كنديل اخبار قيقب

د كه در آن يگو يرا م خدا ياست، اگر بندگ ين سخن نامربوطيو ا. دارد يشما برم
ان فقط ين راويا. ستند تا او آزاد كندين يست، و اگرنه، مردم بندة كسيذلت ن
  .بخرج دهند يبكنند و تملق يفياند تعر خواسته

گر و او از وهب بن منبه ياز مجهول د يآن فرد مجهول يكم، راويو  يخبر س
و اوهم از ابن عباس كه ابن عباس قسم خورده است  پرداز بوده، قصه يكه شخص
 ن اسالميا ديآ :ديد پرسيبا. است يست بلكه از اوالد علياز اوالد من ن يكه مهد

و بعالوه . شود يده ميبوده است كه با قسم ابن عباس فهم يو سر يمخف ن اندازهيا
گران كه قسم ابن عباس را ين و ديريوهب قسم خورده، پس سا يابن عباس برا

  !.ست؟يفشان چياند تكل دهينشن
ت رسول طلوع ياز اهل ب يا است كه هرگاه ستاره يو سوم، خبر مبهم يخبر س

كند و محل نظر مردم و مورد اشاره گردد ملك الموت او را قبض روح كند، حال 
 ،يآر. دارد يبه مهد يث چه ربطين حديبافنده بپرسد ا ين راوينبوده از ا يكس
جة يپر حجم شدن كتاب و گول خوردن عوام خوب است و نت ين خبر برايا
  !.ندارد يگريد

ن يان، و آن مطلب ايدارد زشت، عالوه بر ضعف راو يو چهارم، مطلب يخبر س
ا يآ :فرمودطالب  يبه جعفر بن اب -صلى اهللا عليه وسلم- است كه رسول خدا

 -صلى اهللا عليه وسلم- ، رسول خدايبل :را بشارت دهم؟ او گفت تو يخواه يم
ز يچه چ(دهد  يل نزد من بود و مرا خبر داد كه آن كس كه به قائم ميجبرئ :فرمود
نه،  :او، گفت تسيك يدان يا ميآة تو است، ياو از ذر) دهد معلوم نكرده يرا م

ش مانند اره است و ينار است و دندانهايند داست كه صورتش مان يكس او :فرمود
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رون يشود درحالت ذلت و از كوه ب يق نار است، داخل كوه ميرش مانند حريشمش
خوب  :ديسنده گوينو :اند ل او را در پناه گرفتهيكائيل و ميرود در حال عزت، جبرئ

بهم بافته كه خود هم  ين عبارت نظر كند كه چه مزخرفياست خواننده در ا
-  ليكائيل و ميو جبرئ -صلى اهللا عليه وسلم-  ده است، فقط رسول خداينفهم
پناه دادن كه  يست براين ياخدا كافيرا ابزار دست خود قرار داده، آ -السالم ماعليه
صلى اهللا عليه -  غمبريدانند كه پس از پ يشان مگر نميا ايآ. دهد يل پناه ميجبرئ
  !.شود؟ ينازل نم يل بر كسيجبرئ -وسلم

اند كه موجب  كرده يتيمجهول از حضرت باقر روا يانيو پنجم، راو يسخبر 
در سفر اول  يحضرت موس :ديگو يعمران است كه مبن  ين به حضرت موسيتوه
ا مرا قائم آل محمد قرار يخدا :د و گفتينظر كرد و مقام قائم آل محمد را د ةتورا

دوم نظر كرد و مانند شد كه او از نسل احمد است، سپس در سفر   ده، به او گفته
ا مرا قائم آل محمد قرار ده، باز همان جواب به او داده يخدا :گفت د و بازيآنرا د

د و همان تقاضا را تكرار كرد و يشد سپس در سفر سوم نظر كرد و باز مانند آنرا د
اگر  يفهمامرد جاهل نك نفر يسخن را دربارة  نيا ايآ. ديهمان جواب را شن

ده ينكه جواب شنيرمعقول كرد و با ايغ يت كه سه مرتبه تقاضاسين نيند توهيبگو
 يچه غرض ين به رسوالن إلهيان از توهين راويدانم ا يمن نم!!. باز مكرر كرد؟

مان يا يد به حضرت موسين قائم اگر راست باشد، خود او باياند باضافه ا داشته
  .آورد و گرنه كافر است

ن ي، در ايعني. ست كه ضد قرآن استو دوم ا يو ششم، مانند خبر س يخبر س
) ميكه سهوا از قلم ما افتاد و ذكر آن را فراموش كرد(و دوم  يخبر و در خبر س

عالوه بر ضعف . را خبر داده كه ضد قرآن است يو نماز خلف مهد يسينزول ع
  .انيراو
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كه  يم اصفهانينع يكه كشف الغمه مكرر كرده از اب ياتيو هفتم، روا يخبر س
با . ن نموده استينقل كرده و كلوخ چ يث مكررة قبليث مانند هماناحاديچهل حد

. را قبول ندارد ياصال دوازده امام انحصار يعنيرا قبول ندارد،  ينكه خود او مهديا
  .ا مردوديف باشد و چه مورد قبول و يث نموده، چه ضعيبلكه او فقط جمع حد

ان يث مجعوله از راوياحاد ز ماننديل سنت نهم از اهل سنت و ايبهرحال، ابونع
 يارياهل سنت بس ياز علما يا تعجب است عده. اند اد نقل كردهيمجهول الحال ز

ل بر يعه همان اخبار را از آنان گرفته و دلياند و ش عه را نقل كردهيان شياز اخبار راو
است  يم اخبارينع يث ابين چهل حديحال در ا. دهند يصحت مطالب خود قرار م

 3و  2 و 1مثال در خبر . سازد يرا روشن و مبرهن م ياليخ يودن مهدب يكه خراف
انه سال ياست كند هفت، وگرنه هشت و ياگر عمر كند و كم ر يآورده كه مهد

نگو  همه بگو و نيا اند و ه كتب را پر كردهمه نيا ايآ :د بپرسديبا يحال كس. است
كه هفت سال يكس يبرا سال انتظار بكشندد كه هزاران يا سرخرمن داده يها وعده

 يا، جهان مملو از ظلم و جور باشد باستثنايدر تمام مدت دن يعنياست كند، ير
ن وعده؟، چه برسد به يكند به ا يدل خود را خوش م يچ عاقليا هيهفت سال، آ
از ولد فاطمه است و در  يمهد :ديگو 6و  5و  4و در خبر . ميحك يرسول  خدا

صلى اهللا عليه -  رسول خدا يماريدرموقع بحضرت زهرا  هد كيگو يم 5خبر 
به او  -صلى اهللا عليه وسلم-  كرد، رسول خدا يه ميبستر او گر يباال -وسلم
ع و يترسم پس از تو ضا ينكه ميا يبرا :؟ گفتيكن يه ميچرا گر :دوفرم
به  بر خدا دارد و مقدرات خود را يكه توكل يا زن عاقليآ. سرپرست بمانم يب

ا با يد، آيگو يم ين سخنان ناقصيبستر پدر چن يداند باال يم ميحك يدست خدا
كه  يآنهم فاطمه زن! گردد؟ يشتر پدر خود ميب يسخنان خود موجب ناراحت
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تر و  ميا فاطمه خدا را رحي، آ!دارد؟ يدانشمند و شجاع مثل حضرت عل يشوهر
  !.داند؟ ينم -صلى اهللا عليه وسلم-  مهربانتر از رسول خدا
ن ضد يكند، و ا يام ميبنام كرعه ق يا هياز قر يمهد :ديگو يدر خبر هفتم م

 10و 9و  8و در خبر . كند يام مياز مكه و در مكه ق :ديگو ياست كه م ياخبار
 يخال يكند كه مثال بر گونة راست مهد يان ميرا ب يمهد يصفات جسمان 11و
او  ينيو ب يباشد و صورتش مثل ستاره و برافروخته است، رنگ او رنگ عرب يم

. هستم يمن مهد :ديتواند بگو يم ين صفاتيكه هر كس با چن. باشد يبرگشته م
-  امبريآورده كه شأن پ ييرهايپرداخته و چ ينجا به قد و قامت مهديبهرحال در ا

 يدندانها :ديگو 13و در خبر . ن فرموده باشديد است چنيبع -صلى اهللا عليه وسلم
و در خبر . كند ين را پر از عدل مياست و زم او باز يشانياو از هم جدا و پ يجلو

 يامام مردم است، كس يسلطان روم از آل هرقل است و مهد :ديگو يدوازدهم م
ن ين روم و هرقل صدها سال است از بيطسال :ديسواد بگو يب ينبوده به راو

م كه ين مطالب را از حافظ ابونعيا يدا نشده است و مجلسيپ ياند و هنوز مهد رفته
را اثبات كرده باشد، در  يمهد سنت بوده نقل كرده است تا كامال وجوداهل 
و در خبر پانزدهم آورده . ف استيكس نقل شود ضع هر ف ازيكه مطالب ضعيحال

 يان به زندگيرسد و چهار پا يمبعوث شود امت به نعمت م يكه چون مهد
اه ين، گينون زما اكيآ :ديد پرسيبا. كند ياه خود را خارج مين گيپردازند و زم يم

   كند؟ يخود را خارج نم
 يباال :فرمود - صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا :ديگو يم 16و درخبر 

فة يخل يمهد :كند يندا م يك نفر منادياست كه در داخل آن ابر  يابر يسرمهد
م ين مطلب را ذكر كرديفه ندارد و ما قبال ايو مسلم است كه خدا خل. خداست

ن يخود جانش يكرده و نه مسافرت نموده و نه مكان دارد تا برارا خدا نه وفات يز
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فه ين آمده است نه خليفه السابقيخل يفه بمعنايرد، بلكه در قرآن مكرر، كلمة خليبگ
است كه ندا  يسر او ملك يد در بااليايب يچون مهد :ديگو 17و در خبر . اهللا
بعوث شود ساكنان م يچون مهد :ديگو يم 18و در خبر . است ين مهديكند ا يم

 :ديگو 19و در خبر . كند يم ميتقس يو او مال را بطور مساو يآسمان از او راض
ن را عدل و داد يكند و زم يت من پادشاهياز اهل ب يامت مرديقبل از ساعت ق

ة يكن :فرمود -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا :ديستم گويو در خبر ب. دينما
ة او ابوالقاسم و يكن :ديگو يگر است كه مياخبار د ن ضديو ا. ابوعبداهللا است يمهد

  .ض هم ابا ندارندينان از گفتن ضد و نقيشود ا يمعلوم م. ر آن استيا غي
 :فرمود -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا :ديگو يكم ميست و يو در خبر ب

 يشود آن مهد يپس، معلوم م. اسم او اسم من و اسم پدر او اسم پدر من است
 :ديگو يم 24و  23و  22 يو خبرها. ستيان نيعيحمد بن الحسن قائم شموعود م

ست يو در خبر ب. باشد ياو گوارا م يعطا كرد و ن عدل و داد خواهديدر زم يمهد
هفت سال كار  يمهد :فرمود - صلى اهللا عليه وسلم-  د، رسول خدايگو يو پنجم م

 همه نيهفت سال ا ياوال برا. دينما يت المقدس نزول ميكند و به شهر ب يم
است كه  ين خبر ضد اخباريا ايو ثان. موهون است يإله يها ها و حواله وعده

 خدا سولر :ديگو يست و ششم ميو در خبر ب .كند يدر كوفه سكونت م :ديگو يم
اه را كه از طرف خراسان حركت يس يها چون پرچم :فرمود - صلى اهللا عليه وسلم-
فه اهللا و يرا او خليد زيبرف باش يرچه با زانو و رود نزد او و اگيائيد بيديكند د يم

اه بودند يس يپرچمها ينان لشكر ابومسلم را كه دارايشود ا يمعلوم م. است يمهد
ن خبر از مجعوالت يو ا. اند دانسته يو ابومسلم را مهد يآنان را لشكر مهد

ست و ي، و در خبر ب!!ده دارد؟يعه چه فايكتب شاو در عباس است، و وجود  يبن
ن مطلب را تكرار و ابومسلم را يز هميو سوم ن يو دوم و س يهفتم و خبر س
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ز همان مطالب گذشته را ين 31و  30و  29و  28 يو در خبرها. دانسته است يمهد
امت را پس از فساد،  نيخدا قادر است كه امر ا :ديگو يتكرار نموده است و م

ن است و در زمان او يكند چننت طت من سلياز اهل ب يد و چون مردياصالح نما
. از سادات اهل بهشت است ين نبات خود را خارج كند و مهديآسمان ببارد و زم

غمبر يپ از ما است؟ يا مهديغمبر سؤال كرده كه آياز پ يآورده كه عل 34و در خبر 
اسم او اسم من و اسم  :دين خبر گوين در ايو همچن. باشد ياو از ما م يآر :فرموده

ند يگو ينان ميشود محمد بن حسن كه ا يسم پدر من است كه معلوم مپدر او، ا
  است عهيو هفتم ضد مذهب ش يو خبر س. ستين

هرگز  :فرمود -صلى اهللا عليه وسلم- و در خبر چهلم نقل كرده كه رسول خدا. 
در  يم در آخر آن و مهديبن مر يسيكه من در اول آن و ع يبه هالكت نرسد امت
   :ز ضد قرآن است كه فرمودهين نيوسط آن است، و ا
  .)۵۸: سراءاإل(﴾ َنْحُن ُمْهِلكُوَها قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمِة َوإِنْ ِمْن قَْرَيٍة إِالَّ﴿
يچ شهر و آبادى نيست مگر اينكه آن را پيش از روز قيامت هالك و ه«

  .» كنيم مى
  . اند ن اخبار ضد قرآن را جمع كردهيچه ا يبرا :ديد پرسيحال با

ف يقرن ششم تألنجا باز نقل كرده از كشف الغمه كه در يو هشتم، در ا ير سخب
كه او  يگنج يوسف شافعيمحمد بن  ة الطالبيكفاشده كه او نقل كرده از كتاب 

از روات  يكه سابقا ذكر شد منته يباب، همان اخبار 25در آن كتاب جمع كرده 
را ثابت نخواهد  يزين چيلتكرار كردن اخبار مجهو :د گفتيبا. ن اهل سنتيمجهول
ز وجود دارد كه در اخبار سابق ين يگريه الطالب خرافات ديدر اخبار كفا يول. كرد
نقل كرده كه  -صلى اهللا عليه وسلم- از رسول خدااز آن جمله در باب سوم . نبود

باشند، سپس  يفه ميشود كه هر سه فرزند خل ينزد گنج شما سه نفر كشته م :فرمود
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كنند، سپس  يند و قتل عام ميآ ياه است از طرف مشرق ميكه س يمهد يپرچمها
نبوده از  يكس. دميفرموده كه من نفهم يزيچ -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

ده يچه فا ين مبهم بافيفه، ايجعال بپرسد نزد گنج شما كدام گنج و كدام خل يراو
و  م وجود ندارديكردادتر از آنچه ذكر يز يزيچ 5و  4و  2و  1 يو بابها!. دارد؟

مقامش  يمهد :ديگو يم هفتمو در باب  .ديان گرديست مكرر بيتكرار همان مطالب
مقام و رتبه جعل كرده در  يسيحضرت ع يباالتر است آمده برا يسياز حضرت ع

ح ياورد كافر است و طبق صريمان نيا يسيبه ع يا هر امامي يكه اگر مهديصورت
 يسيات در قرآن در شأن عيو بعالوه آن همه آ. رندمان آويد به او ايقرآن همه با

را  ين مهديامده، بلكه قرآن وجود چنين ياز آنها در شأن مهد يكينازل شده كه 
ز از يو در باب هشتم ن. است يامت باقيكفر و شرك تا ق :ديگو يكند و م ينمد ييتأ

 .كند ياست ميهفت سال ر ينقل كرده كه مهد -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
ة فاطمه يز گريو در باب نهم ن. ازدهمين در باب يچن ن در باب دهم و هميهمچن و

را  يخلف مهد يسيو نماز ع -صلى اهللا عليه وسلم-  بهنگام وفات رسول خدا
نقل  -صلى اهللا عليه وسلم- و در باب چهاردهم از رسول خدا. نموده است مكرر

ز يشود محل خروج او ن يمعلوم م پس. كند ية كرعه خروج مياز قر يكرده كه مهد
نقل كرده  -صلى اهللا عليه وسلم-  ادرا در باب ششم از رسول خيست، زيمعلوم ن

گر آمده كه در كوفه خروج يو در اخبار د. كند ينه و مكه خروج ميكه از مد
را رسول يگر نخواهد بود زيد يسي، عيپس از مهد :ديگو 12و در باب . كند يم

و . ستين يپس از مهد يدر زندگان يريفرموده كه خ -وسلمصلى اهللا عليه -  خدا
است  ين ضد اخباريا :مية او ابوعبداهللا است كه گفتيز آورده كه كنين 13در باب 

همان تكرار گذشته است كه  15و در باب . ة او ابوالقاسم استيكن :ديگو يكه م
ندا  ينادك نفر مياست كه در آن  يهنگام خروج ابر يسر مهد يباال :ديگو يم
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است كه  يسر او ملك يباال :ديگو 16و در باب . فه اهللا استيخل ين مهديكند ا يم
ز است اگر يا سخن فرشته با انسان چه چيآ :ديد پرسيحال با. كند يم ين ندائيچن
. ده استيقطع گرد -صلى اهللا عليه وسلم- پس از رسول خدا ياست كه وح يوح

مانند خال در صورت او  يمهد ياف جسمانهمان اوص 19و  18و  17 يو در بابها
تم سلطنت كند و ياز اهل ب يمرد :ديگو 20و در باب . را مكرر نموده است

زهمان مطالب ين 23و  22و  21و باب . كند يلم را فتح ميه و كوه ديقسطنطن
اثبات او  يفه اهللا خوانده و براياو را خل 24گذشته را تكرار نموده است و در باب 

   :ئده راما 67ة يآ
  .)۶۷: املائدة(﴾ َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك﴿
به (آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملًا ! ى پيامبرا«

  »!برسان) مردم
ل آورده يست و پنجم دليو در باب ب. ندارد يچ داللتيكه هيل آورده در حاليدل
كه قرآن ياس در حاليو عمر خضر و ال يسيع يه بقااس كرده بيو ق يات مهديبر ح

و . ستيح نيگران صحياء به دياس انبيباضافه ق. اند نان وفات كردهيهمة ا :ديگو يم
 يبقا ينجا برايدر ا .اس مؤمن به كافر،يس، قيدجال و ابل يباز استدالل كرده به بقا

   :نساء كه فرموده 159ة ياستدالل كرده به آ -عليه السالم-  يسيع
  )۱۵۹: النساء(﴾ لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه َوإِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ إِالَّ﴿

ن يندارد بلكه در ا - عليه السالم- يسيع يبه بقا يچ ربطيه هين آيكه ايدر حال
 يسايست مگر آنكه قبل از مرگ خود به عين يچ اهل كتابيه« :ه خدا فرمودهيآ

گر يهنگام مرگ و رفتن به عالم د يلبته هر محتضروا  »آورد يمان ميا يقيحق
مان و توبه كه از ين ايا يآورد، ول يمان ميند و ايب يق را آنطور كه هست ميحقا
  .ده استيفا ياست ب يناچار يرو
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 يبه مهد يچ ارتباطيه آورده كه هيدو آ ياثبات وجود مهد ينجا برايو در ا
تمام شد . ميام القائم قبال ذكر كرديوله بقات المأيات را در باب اآليندارد و ما آن آ
  .مطالب آن ابواب

و نهم، باز كشف الغمه همان اخبار سابقه را از محمد بن طلحه نقل  يخبر س
ن يم پائيبن مر يسيكند و ع يسال سلطنت م 7 يكرده و مكرر نموده است كه مهد

اسم او اسم  :فرموده -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا :دينجا گويد و در ايآ يم
ن يبنابرا. ، او محمد بن عبداهللا نام دارديعنيمن و اسم پدر او اسم پدر من است 

  .ستيمحمد بن الحسن ن :د گفتيبا
ن يت كرده كه سيروا» حمعسق«ر ينقل كرده كه او در تفس يخبر چهلم، از ثعلب

 يد و نصارين آياست كه از آسمان پائ يسيو ق، قوت ع يمهد يرفعت و روشنائ
  .ساها را خراب كنديو كل. بكشد را

 -صلى اهللا عليه وسلم- كم، از ابن عباس نقل كرده كه رسول خدايو  خبر چهل
  .طاووس اهل بهشت است ي، مهديعني، »طاووس أهل الجنة يالمهد« :فرموده
از  ياتين مكررات شروع كرده به روايپس از تمام ا ينجا مجلسيدر ا

ازآنها مبهم و مغلق و  يكه مقدار ياتيروا يمة بعدن و از ائين و از حسنيرالمؤمنيام
خرافات  يآنها دارا از يان آنها همه مجهول الحال و مقداريمكرر و راو يمقدار

مثال در خبر ششم حضرت . ان استياند و از جعل راو نا ائمه نگفتهيقياست كه 
 ر بر دوش خوديخود را دارد و هشت ماه شمش ية عمويكن يمهد :ديگو ين ميحس
صلى اهللا -  ن در مسجد رسول خدايحضرت حس: ديو در خبر هفتم گو. كشد يم

ه و با قسم خوردن به نام جالله، به آنان يام ياز بن يا برخورد به حلقه -عليه وسلم
و در خبر اول از . كشد يد و هزاران هزار نفر از شما را ميآ يم يمهد: گفت كه

شش سال و شش  يمهد يصغرابت يغ :ت كرده كه فرمودين روايبن الحس يعل
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و . با هفتاد سال بوديتقر :ديگو يعه ميكه كتب شيماه و شش روز خواهد بود درحال
ا شش يا شش ماه و يشش روز و  يبت مهديكرده كه غ تين روايرالمؤمنياز ام

ن يتمام ا :د گفتيبا. دانسته است ين شك داشته و نميرالمؤمنيام يعنيسال است، 
ت يروا يهفتم از حضرت عسكر و در خبر. ن نادان استايات از جعل راويروا

 :گفت يگر مينكه اخبار ديد است با ايسف يسرش پرچمها يباال يكرده كه مهد
 يا ز مهم و تازهين اخبار چيبهرحال در ا. نديآ ياه و از طرف مشرق ميس يپرچمها

  .ندارد جز إتالف وقت
  

  خبر به الكهنهأما يباب نادر ف
ن باب پرداخته ين از ائمه فارغ شده، در ايان مجهولير راوچون از اخبا يمجلس

نكه يبا ا. به اخبار كاهنان و بافندگان و چهار صفحه از كتابش را پر نموده است
من « :فرموده 2ج / نه البحار يطبق نقل سف - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا
ل اهللا به من قول فقد كفر بام أنزيصدقه بام يساحر أو كاهن أو كذاب  مشى إىل
كه او را و سخن او  يا كذابيا كاهن و ي، هر كس برود نزد ساحر و يعني .»كتاب

نان يا. ق به آنچه خدا نازل كرده و از كتب كافر شده استيق كند، بتحقيرا تصد
خود حاضرند قول كاهنان را كه موجب كفر است قبول  يالياثبات هدف خ يبرا

  .كنند
  
  لغيبهاثبات ا يعل ئفهخ الطايش ذكرها يالت ب ذكر األدلهبا

كه  ييلهايو دل يبت مهدياثبات غ ين باب پرداخته به استدالل برايدر ا يمجلس
ن است كه ياو مثال ا يلهاياز دل يكي. تر است از تار عنكبوت آورده است سست
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ست، پس ين يس معصوم باشد، و زمان ما كسيمردم رئ يبرا يد هر وقتيچون با
ر ين است كه خيجواب او ا. ب استيهست و او غا يمعصومك يم يم بگوئيناچار
ن است كه بر همة مردم حفظ يحفظ د يم، اگر برايس معصوم ندارياج به رئياحت
صلى اهللا عليه - خطا محفوظند چنانكه رسول خدا ن واجب، و اجماع مردم ازيد

 يكه شما مدع يبه اضافه كسان. »على الخطأ يتجتمع أمت ال« :فرموده -وسلم
 يسيك رئيبه اضافه . دانند يكار م د، آنان خود را خطاكار و گنهيصمت آنان هستع

باز دارد و بر  يمردم خدمت كند و مردم را از تعد يان مردم باشد و برايكه م
ابانها يجاد كند و خيمردم كارخانه ا يكند و برادشمن بتازد و امور مردم را اصالح 

كه  يبيس معصوم غايهتر است از آن رئرا اسفالت كند و اگرچه معصوم نباشد ب
كار بوده يب يچون مجلس يول. ابان در عرض هزار سال اسفالت نكرده استيك خي

ال خود ين صفحه طول داده تكرار كرده و به خيرا چند يليل عليك دليآمده 
انجام ندهد كالعدم است و  يكاركه ب يمعصوم مستور غا. تر كرده است مشكل

 يبين است كه معصوم غاين سخن بر فرض ايا. دم استوجود ناقص بهتر از ع
 يباضافه بقول شما عل. ستين يبين غايچنوجود  بر يليچ دليكه ه يباشد در حال

ن كه معصوم يراشد ينتوانست مفاسد را اصالح كند و خلفا يمعصوم بود ول
هود و ي چون ج كردند و دشمنانيشتر كار كردند و اسالم را تروينبودند بهتر و ب

را مسلمان  يو كشورهائ. و زنادقه را دفع كردند و بالد كفر را فتح نمودند يصارن
  .نمودند
را هزاران سال نگه  يا ك بندهين است كه خدا قدرت دارد يشان ايگر ايل ديدل

ن است كه يجواب ا. را هزاران سال عمر دهد ياو فرد يدارد و ممكن است برا
ل بر يشود، بلكه دل يل نميت و دلسين يعمر، كاف يصرف قدرت و امكان اعطا

هزار سال عمر دهد  اسالم را غمبريخدا قدرت داشت كه پ يوقوع الزم است، آر
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از  ياريبس. اورد و خدا به او پر بدهد أما نداديدر ب ممكن بود ابوذر پر. نداد يول
را خدا  يهرمقدور. انجام نداده است يخدا مقدور و ممكن است ول يزها برايچ

كه آن مقدور واقع شده  اورديل بر وقوع بيد دليبا يمدع. دهد و نداده يانجام نم
  .ده ندارديوگرنه صرف امكان فا

 -صلى اهللا عليه وسلم- شان، اخبار متواترة از امامان و رسول خدايگر ايل ديدل
ن اخبار در قرن ين است كه ايجواب ا. بت و ظهور اويو غ ياست بر امامت مهد

 - صلى اهللا عليه وسلم-  و از زمان رسول خدا. ر شده استدوم و سوم جعل و منتش
را يز. ، آحاد هم نبوده، چه برسد بتواترين اخباريچن يتا زمان حضرت عسكر

ت يض و اختالف در آنها و هم مجهوليو ضد و نق يگوئ ل تناقضيقرائن جعل از قب
ار يبس از آنها با كتاب خدا و عقل ياريها، و هم مخالف بودن متن بس ان آنيراو

ل شده قن اخبار از قول اصحاب رسول و ائمه نيعه، ايش يعلما يدعاا، بايثان. است
م كه تمام اصحاب ائمه يكن يما مشاهده م يول. اند ت كردهيكه آنان از ائمة خود روا

و لذا ما صد و چهل . اند ن اخبار خبر نداشتهين اخبارند، خودشان از ايان ايكه راو
شان را كه يرخاص ايشان و چه اصحاب غياصحاب خاص ا ان ائمه چهينفر از راو
م كه خودشان امام پس از امام وقت ينيب يم، ميا دهيشان را دياز ا دةياخبار رس

كردند كه اگر  يآمدند از امام وقت خود سؤال م يدانستند و مكرر م يخودشان را نم
امام بعد از ا پس از شما يم و يرخ داد، پس از شما به چه كس رجوع كن يا حادثه
ر يكردند، همان اصحاب متح ياز ائمه فوت م يكيوقت  ست و هريشما ك

كه فوت  يست، و هر اماميماندند كه به چه كس رجوع كنند و امام بعد ك يم
شد، مثال حضرت صادق كه فوت شد، پس از  يان اصحاب او اختالف ميشد م يم
افطح مراجعه كردند و  و به عبداهللا يفطح يا دان او هفت فرقه شدند، فرقهيمر

و  يناووس يا ل مراجعه كردند، فرقهيو به محمد بن اسماع يلياسماع يا فرقه
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و ... و ... و ... عت كردند و يامامت ب يو به محمد بن جعفر برا يمحمد يا فرقه
 ا اخبار واردةينكه اخبار واردة انحصار ائمه به دوازده نفر و يل است بر اين دليهم
ن چنان يب خواهد شد و چنياست و غا ينكه او دوازدهميو ا يحق مهد در
شما به احوال . ن جعل شده استييشود، تمام پس از گذشت زمان ائمة عسكر يم

ر آنان را مالحظه يد و تحيزراره و هشام بن حكم وهشام بن سالم رجوع كن
و  منحرف بودند، ياند،كسان را نقل كرده يبت مهديكه غ يانيو بعالوه راو. ديفرمائ

مملو از كفر و شرك و بر خالف  ي، مطالبيد اسالمير عقايو سا يد و وحيدر توح
و شرك  يات ضد قرآنياز روا يو ما مقدار اند، قرآن نقل و به ائمه نسبت داده

، ين مردم جعاليكه چن ين اخباريم، بنابرايا شكن نقل نموده شان را در كتاب بتيا
  .نقل كنند از درجة اعتبار ساقط است

اند خبر لوح  شان به آن تمسك جستهيا يه كه تمام علماين خبر اماميلثا، بهترثا
نه و يقر 28م، معلوم شد يكرد يدگيجابر است و ما آن خبر را سندا و متنا رس
و . اند گران ذكر كردهيو د يدر كاف ينينشانة جعل در آن وجود دارد و آن خبر را كل

م، يا وفور، قرائن جعل آنرا ذكر كرده ز دركتاب خرافاتي، و نيما در نقد بر كاف
اخبار  گر ازين باشد، ديچن يشان است وقتين خبر ايخبر لوح كه بهتر. شودمراجعه 

كه راجع  يصثابت شد كه تمام نصو يالبته پس از بررس. يگرشان چه توقع داريد
نصوص امامت  يشما به كتاب بررس .به امامت وارد شده، همه مجعول است

  .ديمراجعه كن
ن آنان، از ير از مجهوليم اكثرا غيكرد ين اخبار بررسيرابعا، ما در احوال رجال ا

اند كه اسالم را  نان خواستهيا. اند كذابان مشهور و جعاالن و دشمنان اسالم بوده
است بواسطة ن ين مسلميف، تفرقة بيتضع يله براين وسيدند بهتريف كنند، ديتضع

ت يتقو ياش جعل اخبار است برا لهيوسن يساختن مذاهب، و ساختن مذهب بهتر
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گر يكدين را به جان ين اخبار را جعل كردند و مسلميلذا آمدند او . يهر مذهب
مانند  يروان هرمذهبياند، و پ شان نمودهين اينه بيجاد عداوت و كيو ا  انداخته

 يشان برايخبرند و دكانداران ا يباور و ساده و از همه جا ب ان مردمان خوشيعيش
كردند كه خودشان مطلع شوند و نه گذاشتند  ياستفاده و بهره بردن نه بررسسوء

ن اسالم را صدها مذهب نموده و چنان يك ديق بپردازند، و لذا يروانشان به تحقيپ
گر يستند به كتب مذهب ديچ كدام حاضر نيجاد كردند كه هيشان اين ايب يعداوت

 يزيشان چيا يداريب يبراكند و  يرخواهيخ يق كند و اگر كسيمراجعه و تحق
ق كرده و آن قدر به او تهمت ير و تفسياو را تكف يداران مذهب سد همان دكانيبنو
  .جرئت نكند به كتاب و نوشتة او نظر كند يزنند كه كس يم

 ياريبس يلهايخامسا، ما در كتاب عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، دل
و  ين اخبار مهديآل رسول از ا ت و سادات بزرگواريم كه خود ائمة اهل بيآورد

د و انصاف يشما مراجعه كن. نداشتند ياخبار انحصار ائمه به دوازده نفر اطالع
  .ديده

  اءيه من سنن األنبيباب ما ف
  )اءياست از روش و اوصاف انب يآنچه در مهد(
روش و  يدارا يآنكه مهد ياند برا باز كرده ينجا، بابين در ايريو سا يمجلس
اء است چند يرو انبيو هر كس پ يگر فكر نكرده هر مسلمانيد. ء استاياوصاف انب

اء يد روش انبين تماما باياء را داراست و اصال روش مسلمياز اوصاف انب يوصف
  .است يروين مورد پيمؤمن ياء برايباشد و سنن انب

كه منكر امامت ياند از قول كسان آورده ياتيو مانند او روا يآن وقت مجلس
نه ! ات آنان حجت است؟يا قول و روايآ!!. اند ر امامت دوازده امام بودهو منك يمهد

مثال . ، نه واهللا!كنند؟ يروينان پيد ين جعاالن و بيد از ايبا يدار نيا هر ديواهللا، و آ
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ر جعال است و يت دوم از محمد بن جمهور كذاب و ابن عمين باب روايدر ا
اكار بوده و از عثمان يلعن ائمه و رت چهارم از احمد بن هالل است كه مورد يروا

م به امور ينكه قيبن جعفر را اختالس كرد و با ا ياست كه مال موس يسيبن ع
كه نزد او بود همه را خورد و  يانت كرد و تمام امواليبن جعفر بود خ يموس

د، و يبن جعفر گرد يو منكر امامان پس از موس. را جعل و بنا كرد يمذهب واقف
ت او را مدرك قرار يعه روايش يا علمايحال آ. ن خوانديد يو بآنان را كذاب 

مثال .باشد ياز اشخاص م ياريكه همان اوصاف در بس ياوصاف مهد ياند برا داده
حمزة  يبن اب ياند از عل ات كردهياست كه آنان روا يت هفتم از چند نفر غاليروا
است  ياز موس يسنت يت كرده كه در مهديه و او روايس مذهب واقفيرئ يبطائن
كه مردم دربارة او  يسيع است از يد و فرار كرد از فرعون، و سنتيترسكه 
از محمد  يوسف است كه به زندان رفت، و سنتياز  يتهمت زدند و سنت ييزهايچ

  .شود يكشد كه خدا راض ير نمود و آنقدر از دشمنان خدا ميام به شمشياست كه ق
ن اوصاف و روش را دارا بوده و يماز بندگان ه يارياوال، بس :د گفتيبا

ترسند و از چنگ او فرار  يباشند، مثال از سلطان و زمامداران زمان خود م يم
سنده كه ياز مردم هستند كه مبتال به تهمت مردند، مثال خود نو ياريكنند و بس يم

از  ياريشدم و بس يان كردم مورد هزاران تهمت دكانداران مذهبيرا ب يقيچون حقا
 يارياند، و بس ر به زندان رفتهيتقص يوسف بيخدا هستند كه مانند حضرت  بندگان

توان  يجهت نم يا، بيو ثان. اند ام كردهير قياند كه با شمش از سادات و بزرگان بوده
ات را ين روايثالثا، آخر ا. ستين جبر و اكراه نيرا در قبول ديدشمنان را كشت، ز

. انيمدع يفتنه و آشوب برا يكردن درها دارد جز باز يآوردن چه اثر يمهد يبرا
 ياهيز سيكن يت هشتم را از چند نفر مجهول الحال آورده كه مادر مهديمثال روا
ار يمادرش دختر سلطان روم و بس :ديگو يات شما مياوال روا :دگفتياست، با
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اه بوده است، اما يز سيم مادرش كنيا، ما قبول كنيو ثان. د و خوشگل بوده استيسف
و مثال . ده داردين چه فايد يكند و برا يدوا م يده دارد و چه درديچه فان يا

آورده است كه حضرت صادق  يك عده مردم مجهول و غاليت نهم را از قول يروا
چد و يپ يكند و به خود م ياد مياند كه نشسته مانند زن بچه مرده ناله و فر دهيرا د
 :چه شده؟ گفت :ده است، گفتندير كرده و رنگ او پرييكند وحال او تغ يه ميگر
اد و خوف دارم، چون در كتاب ين طور از ته دل فريكنم، و ا ياد ميفر يمهد يبرا
ان است، يت دروغ و از جعل راوين رواينا ايقي :ديسنده گوينو. دمين و چنان ديچن
اد است و امام عاقل كه از امام پس يز يت مطالب باطلة ضد قرآنين روايرا در ايز

و . كنديسته نميناشا ياد و كارهايداد و فر يمهد ين گونه برايخبر ندارد، ا از خود
باز  حقه يحمزة بطائن يبن اب يان آنها عليكه راو يات بعدين است روايچن هم

مانند صاحب  يمثل مهد :ديگو يات آخر ميو در روا. معروف و امثال او است
و . شود يرد، سپس زنده ميم يسورة بقره ذكر شد كه م 268ة يحمار است كه در آ

رد تا يم يزنده است و نم يمهد :ديگو يگر است كه ميات ديت ضد رواين روايا
ت جمع يزده رواين باب سيدر ا يپس آنچه كه مجلس. دين را پر از عدل نمايزم

  .هوده و اتالف وقت استيب يكرده است، كار

  
  نيباب ذكر اخبار المعمر

اثبات طول  يكردند، برا يكه عمر طوالنين باب ذكر اخبار كسانيدر ا يمجلس
 يآنكه چون كسان يآورده بران باب را يقائم آورده است، و ا يبت مهديعمر و غ

ن يعمر كند و مخالف يكردند پس امكان دارد مهد يا عمر طوالنيدر مدت عمر دن
   :ن است كهيجواب ا. د بشمرنديرا بع د آنينبا
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گر هم يداده ممكن است به كس د يعمر طوالن يكسان يتعال ياوال، چون خدا
را يز. ل بر وقوع الزم استيست، و دلين يصرف امكان كاف يبدهد، ول يعمر طوالن

پس نداد،  ياء هزار سال عمر بدهد وليم ممكن بود خدا به خاتم األنبينيب يحسا م
  .وقوع آن الزم است يبرا يليست بلكه دلين يصرف امكان كاف

توان اثبات كرد، چون نوح هزار سال عمر كرده،  ينماس يا، طول عمر را با قيثان
  .ن غلط استيد هزار سال عمر كند و ايوسف هم بايپس 

ج كم شده يبوده، و بتدر ياكثر بشر طوالن يخلقت بشر عمرها يثالثا، در ابتدا
م با يا آمده بسنجيره به دنيرا كه در قرون اخ يكس توان عمر ياست، پس نم

 يطوالن ين حضرت نوح، همه عمرهايمثال معاصر. اند هكه صد قرن قبل بوديكسان
   :گفتند يدانستند و بهم م يمانند خود م ياند، و لذا او را بشر نوح داشتهمانند 

  :)املؤمنون(﴾ َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيرِيُد أَنْ َيَتفَضَّلَ َعلَْيكُْم َما َهذَا إِالَّ﴿
  .»ديجو يشما برترخواهد بر  يمانند شما م يمگر بشر) نوح(ن يست اين«

اگر  يحت يساله، او هر ادعائ 70گران يد و اگر نوح عمر هزار ساله داشت و
كه  يو بعالوه اجساد كسان. نمودند يشان قبول مينمود، ا يهم م يخدائ يادعا

كردند، با اجساد مردم زمان ما فرق داشت چنانكه خدا دربارة  يم يطوالن يعمرها
   :ديفرما يم اجساد قوم عاد پس از هالكتشان

   )۲۰ :القمر( ﴾َتْنزُِع النَّاَس كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ ُمْنقَِعرٍ﴿
درخت خرما بودند  يها شان تنهيا ايكند گو يشان را از جا ميا) عذاب ما(«

  .»خ و بن كنده شدهياز ب
   :فرموده 7ة يو در سورة حاقه آ

  )۷: احلاقة(﴾ َجاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍةفََتَرى الْقَْوَم ِفيَها َصْرَعى كَأَنَُّهْم أَْع﴿
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 يدرخت خرما يها شان تنهيا ايام از پا افتاده گويآن قوم را آن ا يديد يم«
  .»اند دهيپوس
اند آنان مورد  كرده ياند كه عمر طوالن خ ذكر شدهيكه در تار يرابعا، اشخاص

ده و يداو را ن يكه احديدارد به آن كس ين چه ربطياند، و ا مشاهدة مردم بوده
  .دينخواهد د

 يعمر طوالن يشان همگ قوم نوح و عاد و ثمود، خودشان و رسوالن يآر
ا خدا مجبور است هرچه در آن زمانها يبه زمان ما دارد، آ ين چه ربطيكردند، أما ا

 يا ست هر وقت صالح باشد بندهيا خدا قادر نيآ!. ز انجام دهد؟يبوده در زمان ما ن
كه پس از هزاران . ك نفر را نگه دارديد ياد كند كه باجياصالح مفاسد ا يرا برا

و صدوق در كتب خودشان ذكر  يكه مجلس يهائ ن قصهيا. سال اصالح مفاسد كند
را دوا  يدرد ياد كردن اوراق كتاب خوب است، وليپرچم كردن و ز ياند برا كرده
  .كند يرا اثبات نم يزيو چ

خود منزجرند و چنانچه  ير طوالنكنند از عم يم يكه عمر طوالنيباضافه، كسان
باشند و مرگ خود را از خدا  يم يهمواره ناالن و شاك ياز احوالشان بپرس

ها و يدن سختياعضاء و كش يو بعالوه، طول عمر موجب سست. خواهند يم
   :فرموده 68ة يس آيدر سورة  يتعال  يخدا. ها است بتيمص

   )۶۸ :ـسي( ﴾أَفَال َيْعِقلُونَ َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ﴿
ا تعقل يم آيكن يسست م خلقتم او را در يهر كس را كه عمر ده«
  .»ديكن ينم

   :ديشاعر گو
 ستيا كه از بيگذشت و  يچو عمر از س

 

 ستيد دگر چون غافالن زيشا ينم 
 

 نشاط عمر باشد تا چهل سال
 

 زد پر و باليچهل رفته فرو ر 
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 يدرستپس از پنجه نباشد تن 
 

 يسست يرد پايپذ يبصر كند 
 

 داريچو شصت آمد نشست آمد پد
 

 د افتد آلت از كاريچو هفتاد آ 
 

 يديبه هشتاد و نود چون در رس
 

 يديكش يتيكه از گ يبسا سخت 
 

 ياز آنجا گر به صد منزل رسان
 

 يبصورت زندگان يبود مرگ 
 

 ر گرددياد كاهوگيسگ ص
 

 ر گردديش چون پيرد آهويبگ 
 

 يديه آمد سفيس يچو در مو
 

 يديد نشان نااميد آيپد 
 

 زپنبه شد بنا گوشت كفن پوش
 

 از گوش يرون نازين پنبه بيهنوز ا 
 

مار و ياد گردد سست و بين است كه هر كس عمر او زيا ي، سنت إلهيآر
 يريد عوارض پيد باياد اثبات كنيد عمر زيخواه يم يمهد يشما برا. چاره گردديب

   :ن استيچن يرا سنت إلهيد، زياو قبول كن يبراز يرا ن
  )۶۲: األحزاب(﴾ َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديالً﴿
  .»ل نكندير و تبدييتغ يتعاليهرگز سنت خدا«

و نقص  يبدون سست يات در قرآن است كه طول عمر مهدياز آ ياريبس ،يآر
هزاران سال عمر  يمهد :نديگو يكه ميا كسانيسازد، گو يكند و باطل م ياو را رد م

  .كرده باز جوان و سالم است قرآن را قبول ندارند
اد شده، يز يها جهيها و نت فرزندان و نواده ياد كرده دارايخامسا، هر كس عمر ز

ان يعين شيا ايگو. يا ده شده و نه نوادهياز او د يست، نه اوالدين نيچن يأما مهد
 يدانند، مهد ينم -صلى اهللا عليه وسلم- ارا مسلمان و تابع سنت رسول خد يمهد

ند كه يال و اوالد او كجايج كرده عياگر تزو ،ريا خيج كرده يا تزوياگر زنده است آ
گر عمل ياء ديبرخالف سنت اسالم و انب ين مهديج نكرده چنيده؟ و اگر تزويد

   :غمبر فرمودهيبه پ 38ة يخدا در قرآن در سورة رعد آ. رفتيد پذيكرده و نبا
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  .)۳۸: الرعد(﴾ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَْزَواجاً َوذُرِّيَّةً﴿
شان زنان و فرزندان يا يم و برايفرستاد يغمبرانيش از تو پيق پيو به تحق«

  .»ميقرار داد
سال و  300جمع كرده كه فالكس  ينجا مجلسيكه در ا ين داستانهائيبنابرا

 يوجود مهد يبرا يليسال و فالنكس چقدر سال عمر كرده، دل 200فالنكس 
  .نخواهد بود

  
  ه بعض احوال سفرائهيباب ماظهر من معجراته و ف

از احوال  يظاهر شده و مقدرا يآنچه از معجزات مهد(
  )او يسفرا

 يخود معجزاتبزرگان  ياهل آن، برا ياوال، هرمذهب و مسلك :د دانست كهيبا
شما . نانيه و امثال ايخيه و شيه و شاه نعمت اللهيه و باطنيند صوفاند مان قائل شده

ر كتب را يو سا يا كتاب نفحات األنس جاميو  يشابورياء عطار نيتذكره األول
ن يچن مرشدان گمراه ذكر كرده است و هم يد هزاران معجزه براينيب يد ميمطالعه كن

 يت مسلك و مذهبيل بر حقانيپس ذكر معجزه دل. يهود و نصارياست كتب 
  .شود ينم

ق يتصد يست بلكه كار خداست براياء نيمعجزه، كار انب :ديگو يدر قرآن م. ايثان
 سرد شد خدا سرد -عليه السالم- ميابراه ياگر آتش برا. اءيت و صدق انبيبه حقان

نازل  معجزه است خدا قرآن را -صلى اهللا عليه وسلم- محمد ياگر قرآن برا. كرد
- صالح ي، و اگر برا- صلى اهللا عليه وسلم- داست نه كالم محمدنمود و كالم خ

بوده  يتعال ح قرآن كار حقيرون آمده بصرياز سنگ ب يغمبر، شتريپ -عليه السالم
 يها نكه معجزه را نسبت به بندهيغمبر، پس ايپ -عليه السالم- است نه عمل صالح
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اء را خدا ياشع يچه؟ طبا يعني يمعجزات مهد. است يخدا دادن نسبت غلط
ر او، پس معجزات منسوب ين كند نه غيتواند تصرف و تكو يبوجود آورده و او م

  .اند اء دادهياء كار خدا بوده و مجازا نسبت به انبيبه انب
داشته بافندگان معجزه  يشتريكه درآمد ب يا بدعتيو  يثالثا، هر مذهب و مسلك

چ يباشد، ه يشبعه م مسلك يكه برا يشتر است، و درآمديآن ب يو كرامت برا
داشته باشد،  ين درآمدياست كه چن يا كمتر مسلكيندارد و  ين درآمديمسلك چن

ج دكانشان هر يترو ياد و برايز زياد شد، دكانداران آن نيچون درآمد  بهرة آن ز
در  يكه مجلس ي، شما معجزات!!تراشند يم يچه بتوانند از معجزه و كرامت وخوب

امام و  ياست كه برا يد اكثر آن راجع به وجوهاتيعه فرمائن باب ذكر نموده مطاليا
ر او از نام آورنده و مقدار آن يب و سفيا ناياند كه آن امام و  بان او آوردهينا يا براي

آنها و صاحبان آنها خبر داده است، اگر واقعا راست باشد، معلوم  يو چگونگ
. اند ن به او خبر دادهيطايش ر جن داشته و جن وياو تسخ بيا نايشود آن امام و  يم
، يآر. باشد يب مين معجزات بر سر اموال مردم و خبر داده به غيشتر ايرا بيز

  .دروغها گفته و خواهند گفت نياشه بر سر مال ديهم
  :رابعا، خدا مكرر در قرآن به رسول خود فرموده كه

  .)۵۰: األنعام( ﴾الَْغْيَب قُلْ ال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَُم﴿
  .»يدانم مگر بوح يب نميمن غ: .... بگو«

و از نام ب و از مقدار مال يشود چگونه دم بدم از غ ينم ييو به امام كه وح
ن يا -صلى اهللا عليه وسلم-  چرا رسول خدا!! دهد يب خبر ميصاحبان اموال از غ

صلى اهللا عليه - ل خدارسو يكه برا يكرد و چرا زكوات و وجوهات يكارها را نم
 خيلي. داد يصاحبانش خبر نم يو از نامها يآمد از مقدار و از چگونگ يم -وسلم

اند  اند، آمده ل به صد مذهب نمودهين اسالم را تبديك ديكه  يتعجب است كسان
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آنان  يغمبر خدا و شارع اسالم باالتر برده و برايبزرگان مذهب خود را از پ
رسول و  يا وصيآ :دينبوده بگو ياند كس بوجود آورده يشتريمعجزات و كرامات ب

  !!.باشند؟ يا فرزندان او باالتر از خود او مي
ا يا جعال و يا كذاب و يا مجهول و ين معجزات اكثرا يان اين و راويخامسا، ناقل

 ين اخبار را بررسيك از ايك يما . اند بودهگرفتن اموال مردم  يدار برا خود دكان
ر و يا هر سفيهر مرشد و  ينان برايا. ميگذار يقضاوت خوانندگان مم و به يكن يم
رسول خدا ذكر  يرا برا ك آنياند كه صد  آنقدر معجزه آورده يب مهديا هر ناي

ن دكانداران باالتر و يك از اياست كه هر  ين باور نكردنيپس ا. اند نكرده
  !!.باشند -صلى اهللا عليه وسلم-  از رسول خدا ربزرگوارت
كه نام و وصف آنان را معلوم  يجماعت ت كرده ازيروا يخ طوسياول، ش خبر

  !!!نكرده است
كه  ياست به نام و وصف شلمغان ينيد يث و بيآن مرد خب يراو خبر دوم،

  .ح استين كس صحيا خبر ايرا حالل كرد، آ ينبوت شد و محرمات إله يمدع
است ضد قرآن  يك مطلب خرافيمتن آن،  يول. ستيمعلوم ن يخبر سوم، راو

پس از چهل روز از والدت صاحب الزمان گذشته وارد شدم بر  :مه گفتهيرا حكيز
د، يگو يرود در خانه و با زبان افصح سخن م يدم صاحب الزمان راه ميمحمد، د ياب

م، يكن يك سال نشو و نما ميك روز مانند يما ائمه در  :د و گفتيابا محمد خند
اء يانب :ديگو يكند و م يقرآن آنرا رد م يشده، ول چهل روزه چهل ساله يمهد يعني
  :ر افراد بشرنديز مانند ساين

  .)۱۱: ابراهيم(﴾ َبَشٌر ِمثْلُكُْم قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِنْ َنْحُن إِالَّ﴿
  . نيستيم مانند شما يبشر ما جز :پيامبران شان به آنان گفتند
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 - صلى اهللا عليه وسلم- ن و خود محمديو حسن يباضافه چگونه حضرت عل
مه در ين حكيا، هميثان. ن شديچن يمهد يكسال بزرگ نشدند، وليك روز بقدر ي

ن يهم 346ام چنانكه در ص  دهيشن يام ول دهيرا ند يمن مهد :ديگو يگر ميخبر د
ا يفهمند،  يض را نميا ضد و نقينان يشود ا يمعلوم م. جلد بحار ذكر شده است

اند بر خالف قرآن و  نان هر چه توانستهي، ايآر. اند حافظة خود را از دست داده
علم به ماكان و  -صلى اهللا عليه وسلم-  مثال رسول خدا. اند سنت و عقل بهم بافته

نه نزد رسول يعامر آمد مد يفة بنيكه ابوبراء بزرگ طايكون نداشت، لذا وقتيما 
ا ي :رد وگفتله كين حياغفال و كشتن مسلم يو برا -صلى اهللا عليه وسلم- خدا

شان يچند نفر از اصحاب خود را بفرست به طرف طائفة ما در نجد تا ا !رسول اهللا
چهل نفر از اصحاب  -صلى اهللا عليه وسلم- را به اسالم دعوت كند، رسول خدا

شان را گرفتند و يان دور ايدند، نجديخود را فرستاد چون به نجد در بئر معونه رس
ن بن ين اخبار آمده است كه حسيدر خبر اول از ا يول .همه را به قتل رساندند

ز يبه حج برو، و او ن روح به فالن كس گفته با قافلة مقدم نرو، بلكه با قافلة مؤخر
رسول  ياندو آر دهيقافلة مقدم همه به قتل رس يولن كرده و سالم مانده است يچن
ست كه يت نجه يب. نان دارنديا يب نداشت وليعلم غ -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا
اند كه نواب  و گفته. عباس بوده است ين بن روح جاسوس بنيحس :اند گفته يبعض

گرفتند و به دولت وقت  يان را ميعيش بوده كه اموال عباس يأربعه جاسوسان بن
  . دادند يم

) ت شدهيروا(» يرو« :ج گفتهيكتاب خرا يعنيست، يمعلوم ن يخبر چهارم، راو
ت كرده از يمجهول روا يو آن راو. ن آن و نه مكان آنمعلوم است، نه زما ينه راو

ده و مجهول المذهب است، و او يز مجهول العقيكه او ن يمحمد بن هارون الهمدان
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ب يمقدار پول را او از غ يز مجهول است، وليداده به محمد بن جعفر كه او ن يپول
  .ب استي، عالم الغين هر مجهوليبنابرا. خبر داده است

محمد  كه در قرن ششم بوده از ج خوديدر خرا يت كرده راونديواخبر پنجم، ر
كه هم مجهول و مهمل است و هم در قرن سوم بوده و معلوم  يوسف شاشيبن 

وسف يبهرحال محمد بن . اند چه كسان بوده يو شاش ين راونديست واسطة بين
 ستيحال معلوم ن. م را به حاجز بدهديمال غر :ن گفتهيبه محمد بن حص يشاش

ن يا مقصود از جمع ايآ. ز مهمل و مجهول استين ست و اوين كيمحمد بن حص
  !.توان به آنها ثابت كرد؟ يز را مين چه بوده و چه چيث مجهولياحاد

عن (از اهل استرآباد  ين صاحب خرائج از مرديت كرده هميخبر ششم، روا
، و !!تست چه كاره بوده و چه مذهب داشته اسيكه معلوم ن) رجل من استراباد

بده و از  يآنچه همراه دار :به من گفت يا غالميو  يزيداشتم كن ياشرف يس :گفته
. پس به او دادم. يا عدد است در پارچة سبز بسته يها س يب خبر داد كه اشرفيغ

داده است حال  يا غالميز يمجهول پول خود را به كن يد مرديشما مالحظه كن
بر ضد قرآن را يب خبر داده زيا غالم از غيز و يد قبول كند كه آن كنيخواننده با

ال او ين به عيقفمنا يوقت -صلى اهللا عليه وسلم-  ، رسول خدايآر. عمل كرده است
ب خبر نداشت و تا دو ماه يشه گفتند از غيبافتراء دربارة عا يتهمت زدند و سخنان

 يات افك براينكه آيخواست او را رها كند تا ا ينسبت به او كم لطف بود و م
ا ياند گو ب شدهيگران قائل به غيد ينان برايا يول. شه نازل شدير تبرئة عايتطه

  !!دانند؟ يم -صلى اهللا عليه وسلم- گران را باالتر از رسول خداينان ديا
كه من به فشار افتادم و به حسن بن  ت كرده مسرور الطباخيخبر هفتم، روا

آمد كه  يدم مرديدان رسيبه م افتم، چون برگشتميراشد نوشتم و او را در خانه ن
به من داد و بر آن نوشته بود  يسة پوليدم دست مرا گرفت و كيو را نداصورت 
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ان يد صاحب كتاب خرائج بيشود با يز ثابت مين خبر چه چيحال با ا. مسرور طباخ
  .كند كه او هم مرده است

ت كرده صاحب خرائج در قرن ششم از محمد بن شاذان كه يخبر هشتم، روا
. ح استير صحي، پس تمام اخبار خرائج مرسل و غ!!در قرن سوم بوده بدون واسطه

 :دياو گو. ان قرن سوميرا تمام اخبار خود را بدون واسطه نقل كرده و از راويز
او  يو ننوشتم چه قدرش مال من است، ول يدادم به محمد بن احمد قم يپول

كه يب خبرداد در حالياز غبر ضد قرآن  يعني. نوشت كه چه مقدارش مال من است
شان از ين مهمالت را ايا ياست، ول يمرد مجهول مهمل يمحمد بن احمد القم

چه از معجزات  يدارد و برا يبه مهد يچه ارتباط اند حال شمرده يمعجزات مهد
  !ست؟ياوست، معلوم ن

ما را  :گفت يت شده كه مرد مجهوليست، روايآن معلوم ن يخبر نهم، راو
بنام جعفر بن عبدالفغار، قبل از  يگريمرد مجهول د يكردند بهمراهنور يد يمتول

د، پس چون يد چنان كنيد برويهر گاه خواست :خ آمد و گفتيم، شيآنكه خارج شو
  .ميم، آنچه گفته بود بجا آورديرفت ير

گفته ما را  ي، مرد مجهول!شود؟ ين ميبهتر از ا يشان گوئيپر :ديسنده گوينو
ن مرد مجهول كه بود و مقصود او چه بود و چه كس او را يانور كردند، يد يمتول
خ يچنان كن، ش يرفت يآمده گفته چون ر يخي، ش!ستينور كرد معلوم نيد يمتول

به  ين چه ربطي، حال ا!!ستيچ معلوم نيبرود چه كار كند، ه يچه ر يكه بوده برا
  .خواهند يان چه مين آقايماند ا ير ميانسان متح. دارد يمهد

كه بوده از قول  يت شده و معلوم نكرده راويهم، باز خرائج گفته، رواخبر د
رون رفتم، يدر طلب ب :ديگر كه گويت كرده از مجهول ديبنام غالل، او روا يمجهول

باشد پس از سه سال ظاهر  يزياگر چ :ز، و به خود گفتميأما نگفته در طلب چه چ
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 :ديگو يدم كه ميرا شن يئدم، صدايرا ند يدم و شخصيرا شن يشود، پس صدائ يم
را  - صلى اهللا عليه وسلم- ا رسول خدايآ :به اهل مصر بگو !نصر بن عبد ربه يا
ست و كدام ينصربن عبدربه ك :ديسنده گوينو(د يا مان آوردهيد كه به او ايا دهيد

ست هر كس يو الزم ن. ستين سؤال چه بوده معلوم نيبوده، و مقصود از ا يرند
ن چه يحال ا. ده باشديآورد او را د -صلى اهللا عليه وسلم- مان به رسول خدايا

  .)ستين ين خبر كه اصال مربوط به مهديآخر مهمالت ا دارد، تا يبه مهد يربط
ازدهم، باز خرائج كه در قرن ششم بوده نقل كرده بدون واسطه از احمد يخبر 

ر مرسل ن خبيا با ايآ. روح كه در قرن سوم بوده و مجهول الحال است يبن اب
  .ن راييت كند خرافاتيثابت كرد، خدا هدا يا توان معجزه يا ميمجهول الحال آ

كه هم مهمل و هم  ياريعبداهللا الس يت كرده محمد بن ابيخبر دوازدهم، روا
كه بوده و  يبردم، حال مرزبان يمرزبان يرا برا ييزهايچ :ديمجهول الحال است، گو

 يطالئ يالنگو يمرزبان :ديسپس گو. ستينده؟ معلوم وچه ب يچه كاره بوده و برا
دم وسط آن چند مثقال آهن و مس يكه در آنها بود، پس داد، و من آنرا شكستم د

حال مقصود از . او فرستادم يش را برايرا خارج كردم و طال آهن و مس آن. بود
بپرسند و او را  مرده يد از راويدارد، با يبه مهد يست و چه ربطين خبر چيذكر ا
  .ه كنند تا جواب دهدزند

به بغداد  يت كرده كه ساليروا يگرياز مرد مجهول د يزدهم، مجهوليخبر س
روز ماندم، پس  22رون روم، اجازه گرفتم، اجازه صادر نشد پس يرفتم و خواستم ب

وس بودم، پس به يدن به قافله مأيرون رفتم و از رسياز آن اجازه صادر شد، پس ب
ت يسندة روايو نو يد از راويحال با. مالقات كردمدم و قافله را ينهروان رس

بغداد رفته چه بكند و چه كس بوده و از  ده دارد؟يچه فا يگوئ شانين پريا :ديپرس



169 البفهرست مط

انسان  يدارد، راست يبه مهد ين موهومات چه ربطي، و ا!!كه اذن خروج خواسته
  .اند كار بودهيسندگان بين نويكند كه ا يتعجب م

ت كرده از مرد مجهول يبنام نصر بن صباح روا يمجهول خبر چهاردهم، باز مرد
رون آمد و به اطباء نشان دادم و ياز من ب يكه كورك يوسف الشاشيبنام  يگريد

نوشتم و التماس دعا كردم، جواب آمد كه  يا آن بكار نبردند، پس نامه يبرا يدوائ
وب، خ يليخ. نگذشت مگر آنكه خوب شد يا ت دهد، پس هفتهيخدا تو را عاف

به  ين چه ربطيدهد، ا يشود و خدا شفا م يخوب م ياز چند پس يهر كورك
ست نامه به چه كس و به كجا نوشته و جواب يتازه معلوم ن!! دارد يمعجزات مهد

  !!!.از كجا آمده است
نظر از  كه قطع يرا مرد مجهولين اخبار رسواتر است، زيخبر پانزدهم، از تمام ا

چون پدرم وفات كرد امر به من  :كاره بوده گفتهست چه يت معلوم نين روايا
ر امام زمان يل و سفين جمله خواسته استفاده كند كه او وكياز ا يممقان(واگذارشد 
ان نواب و سفرا ذكر نشده يكه نام محمد بن صالح و نام صالح در ميبوده در حال

ه مقصود د گفتيخ مفيش(م از مردم طلب داشت ياز مال غر يهائ و پدرم سفته) است
پس من نوشتم و او را اعالم كردم، به من نوشت  :ديگو) باشد يم يم مهدياز غر

ك مرد كه يها را پرداختند مگر  ت مطالبه كن، پس مردم سفتهينهايمطالبه كن و ب
بود، آمدم نزد او مطالبه كردم، مرا معطل كرد و  ين او چهار صد اشرفيسفتة د

ش يچه شده، من ر :ت كردم، او گفتيشكا پسرش مرا استهزاء نمود، من به پدرش
اد كرد و به اهل يدم بوسط كاروانسرا، پس پسر او فرياو را كش ياو را گرفتم و پا

بر سرم جمع شدند،  ياريپدرم را كشت و خلق بس يرافض يقم :گفت يبغداد م
د يكن يم ياحسن بر شما با ظالم همراه !اهل بغداد يا :پس سوار اسبم شدم و گفتم

ن مرا به قم نسبت ياز اهل همدانم از اهل سنت، و ا يب مظلوم، من مرديغره يعل
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ل يه او ميخواند تا حق مرا ببرد و مالم را بخورد، پس عل يم يدهد و مرا رافض يم
شان را ساكت كردم و ينكه من ايكردند و خواستند وارد حجرة او بشوند تا ا

در حال بپردازد و من از  صاحب سفته، سفته را خواست و به طالق قسم خورد كه
  .او تمام را گرفتم
اند مطالعه  شمرده يعه از معجزات مهديش ين خبر را كه علمايشما خوب ا

 يم از نواب مهدين شخص اگر قبول كنيبوده، ا يد چه دكان پر درآمدينيد به بيكن
 يگر آبروئيكرده، د ين زور و غوغا از مردم بنام سهم امام پول وصول ميبوده و به ا

اند  ل نواب صدها بودهين قبيا شود از ياخبار معلوم م از. ماند ينم يباق يمهد يبرا
  !!.ن بوده استيكه كارشان هم

كه پس  يضيالعر يسيبنام حسن بن ع يت كرده مرد مجهوليخبر شانزدهم، روا
صاحب امر به مكه آمد، و اختالف  ياز مصر برا يمال ياز وفات امام حسن عسكر

بنام سفارت مال را از او  يانيعيا به كه بدهند، باألخره اصحاب و ششد كه آن مال ر
معجزات كه در باب  ين چه مربوط است به معجزات مهديخوب  يليخ. گرفتند

ابت و نواب اربعه و نواب يار بوده كه به سفارت و نين مالها بسيازا. آورده است
كه  ياست از مالهائ عه مملوير كتب شيو سا يكتاب كاف. اند گر گرفته و خوردهيد
  .آورند يا نواب او ميامام و  يبرا

 يآورد برا يزياز اهل آبه چ يت شده كه مرديروا يخبر هفدهم، از مرد مجهول
اورد فراموش كرده بود، به او نوشتند يخواسته بود، ب يريو شمش. هيرساندن ناح

آمد  يمه اموال يناح يخوب، از همه جا برا يليخ :د گفتيبا!!. ر چه شد؟يشمش
ر چه ياند شمش ن است كه به او گفتهياز معجزات ا يكيحال ست ين يا ز تازهيچ

  !.ن معجزه باشد؟يتوان ا يا مي، آ!!!شد؟
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مجهول الحال كه نامة  يت كرده حسن بن محمد االشعريجدهم، روايخبر ه
د قاتل فارس بن حاتم بدعتگزار يجن(د يد را بدهيجن يآمد كه مستمر يمحمد م ياب

گر را، و چون يدو نفر د ين مستمريو همچن) يبه امر حضرت عسكربوده 
آن دو نفر را  يوفات كرد، نامه آمد كه مستمر يحضرت عسكر يعنيمحمد  ياب

د يد در نامه نبود، من محزون شدم، بعد معلوم شد جنياز جن يذكر يد وليبده
باب در  يبه معجزات دارد كه مجلس ين چه ربطيخوب ا يليخ. وفات كرده است

از  يست، ممكن است كسيباضافه نامه از كجا آمده معلوم ن. معجزات آورده است
  .د مطلع بوده استيوفات جن

ست يسراج كه معلوم ن ينوريرسد به احمد د يخبر نوزدهم، خبر مرفوع است م
كسال ينور و ارادة حج كردم، پس از يل برگشتم به دياز اردب :ديچه كاره بوده، گو
عه نزد ما جمع شدند و شانزده هزار يش يت امام حسن عسكرو دو سال از وفا

ها را بنام  ن امواليا :ديگو. هيناح يدادند كه من حمل كنم با خود به سو ياشرف
دم احمد بن الحسن بن يك بود حمل كردم، چون به كرمانشاه رسيك هر يهر

 ، او خوشحال شد)ز مجهول الحال استين احمد نيو ا(م آنجا بود يالحسن مق
 :خوب به من داد و گفت يسه و چند جعبه لباسهايدر چند ك يسپس هزار اشرف

مالها را گرفتم و وارد  :ديل، گويرون مده مگر با دلين را برسان و از دست خود بيا
بنام  يگريبنام اسحق احمر و د يگريود يبغداد شدم و نزد چند نفر بنام باقطان

ببر به  :گفت ينكه ابوجعفر عمريا ادم تيند يل و حجتيرفتم و دل يجعفرعمر ياب
د، خانة ابن الرضا پربود از يل بده، گويمنزل ابن الرضا، به فالن وك يسر من رأ

 يماندم تا مقدار :ديگو يا شدم، دربان نشان داد تا آنكه ميل جويت، و از وكيجمع
آورد كه نام صاحبان پولها و مقدار آن ذكر شده  ييها از شب گذشت و او نوشته

ده تا آنجا كه ين خبر را رسانيا ينجا مجلسيدر ا. ل دادميپس اموال را تحو. بود
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بن  يقبر موس يمة شب بااليش نيدر مقابر قر :ديالبغل گو ين بن ابيابوالحس :ديگو
 :اد داد و گفتيفرج را به من  يدعاخواند و  يارت نامه ميدم، زيرا د يجعفر جوان
ا محمد يو يا علي يا عليا محمد وي« :يگوئ يو صد مرتبه م يرو يدر سجده م

ات قرآن كه يبر ضد آ يعني، »ينكما ناصرافإ يوانصران يايفانكما كاف يانيكفأ
ست، تو يحاضر جز خدا ن يبيد و مدعو غير خدا را در حوائج نخوانيغ :فرموده

محمد شما دو نفر مرا  يو ا يعل يبرضد آن عمل كن و مشرك شو و بگو ا
   :فرموده 36ة ياكه در سورة زمر آ، خديعني(د يت كنيكفا

  )۳۶: الزمر(  ﴾ أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف َعْبَدُه﴿
  »!اش كافى نيست؟ بنده) نجات و دفاع از(آيا خداوند براى «

  .د گوش دادينبا
   :خدا كه فرموده يعني. ديكن ياريمرا  يا عليا محمد و يو 

  )۱۰۷: البقرة(﴾ َنِصريٍ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال﴿
  .»ديندار ياوريو  يشما جز خدا سرپرست«

مقصود از  :ديسنده گوينو. فرج را بخوان يد گوش داد، و بر ضد قرآن دعاينبا
حال مشرك . ن بوده كه مردم را مشرك كننديل همين طول و تفصيخبر نوزدهم با ا
همان بهره كه  :گفت ديسندگان دارد باين نويا يبرا يا چه بهره يشدن و امام پرست

. ا هست خواهند آورديآورند باز هم تا دن يم ينيبنام وجوهات د يهزاران اشرف
   :فرموده 12ة يدر سورة غافر آ يتعال يخدا

ذَِلكُْم بِأَنَُّه إِذَا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدُه كَفَْرُتْم َوإِنْ ُيْشَرْك بِِه ُتْؤِمُنوا فَالُْحكُْم ﴿
  )۱۲ :غافر(﴾ الْكَبِريِِللَِّه الَْعِليِّ 
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شد،  آن است كه چون وقتى خداوند به تنهايى ياد مى بسبب] كيفر[اين «
پس . آورديد شد، ايمان مى و اگر به او شرك آورده مى. كرديد انكار مى

  .» داورى با خداوند بلند مرتبه بزرگ است]  اينك[
  .ن استين مشركيه دربارة همين آيا

اند،  ب خبر دادهياز غ ير مرفوع آمده كه نواب مهدنجا دو خبيستم، در ايخبر ب
   :پس قرآن كه در سورة نمل فرموده

  )۶۵:النمل(﴾ اللَُّه اِت َوالْأَْرضِ الَْغْيَب إِالَّال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماَو﴿
  .»داند جز خدا يب نميغ ين كسيدر آسمانها و زم«
ا خبر را عرضه يد يسنج رد قرآن را با خبيا باين اخبار است، حال يبرخالف ا

  .ديو با قرآن سنج نبه قرآ
ابت و سفارتند، و هر چه يان نيآن مدع يست و دوم، راويكم و بيست و يخبر ب

ن يدر ا يزياگرچه چ. ستيرفته نيند چون به نفع خودشان است نزد عقال پذيبگو
  . دو خبر ذكر نشده است

كه در قرن ششم بوده  يت كرده احمد بن محمد العلويست و سوم، روايخبر ب
كه در قرن سوم بوده بدون ذكر  يمجهول الحال ينيالحس يالعلو ياز محمد بن عل

ست ين يا ن اخبار معجزهيبهرحال در ا. واسطه، پس خبر مرفوع و بدون اعتبار است
در . ذكر كرده است »ما ظهر من معجزاته«ن اخبار را در باب يا يچگونه مجلس

به من  يدم كه دعائيرا د يمهد يدارين خواب و بيب :ديگو يم يراو ن خبريا
نبوده  يده مهديد يدارين خواب و بيآموخت كه مؤثر بود، مسلم است آنكه را او ب

ده و شناخته يده چگونه در خواب فهميرا ند يمهد يداريكه در ب يرا كسياست، ز
  .اند ال دل خود را خوش كردهينان به خواب و خيا. است يكه او مهد
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از اصحاب كه نه  يبن محمد از بعض يت كرده عليت و چهارم، رواسيخبر ب
ن خبر است، و ين سند موجب ضعف ايرا، و ا دة اوينام او را ذكر كرده و نه عق

  .ن خبر ذكر نشده استيدر ا يا ا معجزهيز مهم و يتازه چ
از وكال و نواب است بنام حسن بن نضر  يكيآن  يست و پنجم، راويخبر ب

 :ديگو ين خبر ميو در ا. ستيح نيفع خود او است قبول آن صحچون خبر به ن
ج امام يالبته ترو :شد يآوردند كه خانه پر م يه ميناح يها برايآنقدر لباسها و اشرف

  .اند اد بودهيابت زيان نيست كه مدعيجهت ن يزاده با خدام است، و ب
لحال و كه مجهول ا يت شده از فضل الخزار المدائنيست و ششم، روايخبر ب

را  يزيكند، بلكه چ يرا ثابت نم يزينكه چيو أما متن، عالوه بر ا. ف استيضع
فرزند  يگفتند، حضرت حسن عسكر يا نه عدهيدر مد :ديگو يرا ميكند، ز يباطل م

 ين دكان پوليج ايترو يشود برا يپس معلوم م. ندارد، پس مواجب آنان قطع شد
ان كند نه تنها يق اسالم را بيحقا ياگر كسز يو در زمان ما ن. هم در كار بوده است

  .زنند ينخواهد داشت بلكه هزاران تهمت به او م يمواجب
ابت و سفارت ين يباشد كه خود مدع يم قام بن العال يست و هفتم، راويخبر ب

ب شده است، كه يعلم غ يصاحب مدع يآورده و برا يتيو به نفع خود روااست 
د پس از تولد يآ يا ميه خدا به تو داده و به دنك يا حضرت صاحب به او گفته بچه

  :است كه خدا فرمودهن ضد قرآن يو ا. رديم ينم
َوَما َتْدرِي َنفٌْس َماذَا َتكِْسُب غَداً َوَما َتْدرِي َنفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ ﴿

  .)۳۴: لقمان(  ﴾ َتُموُت
داند كه  و هيچ كسى نمى. آورد داند فردا چه به دست مى و هيچ كس نمى«

  .»ميرد در كدام سرزمين مى
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و مرگ اصحاب خود  ياز زندگ -صلى اهللا عليه وسلم- و خود رسول خدا
-  از رسول خدا يوارد شده كه مسائل 22ة ير سورة كهف آيو در تفس .خبر نداشت

سؤال كردند وعده داده جواب دهد و چون إن شاء اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم
و . ضرت ندانست و نتوانست جواب دهدامد و آن حين ينگفت تا چهل روز وح

   :سورة حجرات 6ة ير آين در تفسيهمچن
  )۶: احلجرات(﴾ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فََتَبيَُّنوا﴿
اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

  .»درباره آن تحقيق كنيد
أخذ  يد بن عتبه را برايول - صلى اهللا عليه وسلم- ه كه رسول خداوارد شد

د و ين وليت بيالمصطلق فرستاد، چون در زمان جاهل يلة بنيقب يصدقات به سو
ال يد خيم به استقبال او آمدند، وليتعظ يشان برايواقع شده بود و ا يشان خونيا

صلى اهللا عليه -  دااند فرار كرد، و آمد نزد رسول خ آمده يكرد به قصد قتل و
صلى اهللا -  المصطلق مرتد شده و زكات ندادند، رسول خدا يبن :و گفت -وسلم

پس  :شان فرستاد و فرموديبر سر ا يخالد را با جمع در غضب شد و -عليه وسلم
ة فوق نازل يشان اگر ارتداد مسلم شد مقاتله نما، پس آياز تجسس احوال ا

دانست كه  يب داشت ميعلم غ -ه وسلمصلى اهللا علي- حال اگر رسول خدا.شد
 يدر جنگ احد وقت يو حت. فرستاد يشان نميو لشكر بر سر ا راست نگفتهد يول

او را شكست، آن حضرت از آمدن سنگ خبر  يشانيسنگ به طرف او آمد و پ
ن يهم ياو را شكست، و برا يشانيه سنگ پكنينداد تا ا ينداشت و لذا جا خال

   :ديفرما يخدا به او مب است كه ينداشتن علم غ
َولَْو كُْنُت أَْعلَُم الَْغْيَب لَاْسَتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ َوَما َمسَّنَِي  ...قُلْ ﴿

  .)۱۸۸: ألعرافا(﴾ السُّوُء
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به من  ياندوختم و بد يم يارير بسيب داشتم خياگر علم غ : ...بگو«
  .»ديرس ينم

ب نداشت و اگر داشت از يعلم غ -صلى اهللا عليه وسلم- ن، رسول خدايبنابرا
ن يحال با چن. شد يك روز مغلوب نميك روز غالب و ينمود و  يضررها اجتناب م

  .دانند يب ميعالم به غ غمبر راين پيا يخبر فرزندان دختر يب يا عده يات واضحيآ
و أما متن آن . حسن بن فضل مجهول الحال است يست و هشتم، راويخبر ب

 يا پوليد باشد و يدادند كه مر يرا م يجواب كسمسلم است كه سفرا و نواب (
 يسؤال كرد جواب او را ندادند، آر يهيفق :ديگو ين خبر ميدر ا) فرستاده باشد

كه ارادت  يهيدهند، أما فق يرا كه پول دهند، م يشان جواب ارادتمندان و كسانيا
را  شده، لذا جواب او يه بوده مجذوب نميهم نفرستاده چون فق يندارد، و پول

شد جواب ندادند، جواب آن است كه اگر  يچون قرمط :ديگو يم يراو. اند نداده
  .د به او جواب دهنديكافر هم باشد با

و . ف استيف مجهول الحال و ضعيآن حسن بن خف يست و نهم، راويخبر ب
ان نكرده چه كس يأما بنه فرستاد، يرا به مد يخدمتكاران :ديگو يأما متن آن، م
از خادمان شراب خورد،  يكيدند، يچه فرستاد، و چون به كوفه رس يافرستاده و بر

چه  يبرا ييشان گوين پريحال ا. اند نبوده ين خادمان اهل تقويشود ا يمعلوم م
چه در باب  ينه واهللا، پس برا! در آن است؟ يا ا معجزهياست، آ يمقصود

  .ستيآورده اند معلوم ن يمعجزات مهد
كه  يرا راويزده است يرا به انتهاء رسان ييگو انشينجا پريام، در ا يخبر س

، نام او يعنيرجال  يق علمايباشد بتصد ياست مهمل م ين بن الحسن العلويحس
ن روز ياز مأمور يا، او نقل كرده از مرديثان. عه ذكر نشده استيدر شمارة رجال ش

 يحسنم روز يا نديست و چه كار بوده؟ آن مرد مأمور و يك يا روز حسني، آيحسن
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كند و  ياو گفته اموال جمع م. ستيابدا معلوم ن! چه بوده و چه كاره بوده است؟
خواننده . انندياو ك يكند و وكال يدارد، معلوم نكرده چه كس اموال جمع م يوكالئ

ن را يگفته، و ا يمطلب مجهول ياز قول شخص مجهول يمجهول يمالحظه كن راو
 يشد كتاب، آن شخص مجهول جاسوس ن هميآخر ا. اند شمرده ياز معجزات مهد

ا از يا از نواب بوده و يست آيا محمد بن احمد كينزد محمد بن احمد فرستاده، آ
اء و نفحات يان تذكره االوليمعجزات صوف يسابقا ما وقت. ستيباز معلوم ن ؟وكال

م كتاب يدانست يم، أما نميديخند يسندگانشان ميش نويم به ريخواند ياألنس را م
  .ا بدتر از آنها استم يعلما

 :ديبت خود گويدر كتاب غ يخ طوسيو دوم، ش يكم و سيو  يخبر س
توان  ياد است كه نميآنقدر ز يعني(آنست كه شمرده شود  شتر ازيب يمعجزات مهد

 يست و حتيچ مربوط به معجزه نيرا شمرده كه ه ييزهايشماره نمود آن وقت چ
از آنها را ذكر  يما مقدار :ديگو يمكه يست، در صورتين آنها نيك عدد معجزه بي
ن است كه بطور مرفوع ياز آنها هم يكيو ) ميكن يأهم آنها را ذكر م يعني(م يكن يم

ار نقل كرده بدون ذكر واسطه، و خود يم بن مهزياز محمد بن ابراه يعنيآورده، 
ست بلكه باز كردن دكان پر يچ مربوط به معجزه نيو أما متن آن، ه. »رفعه« :ديگو

 يجمع شده از مال مردم كه برا يادينزد پدرم مال ز :ديگو يرا مياست، ز يدرآمد
بدرقة او  يم، و من برايرون آمديو با من ب يحمل كرد در كشت اند، آنها را امام داده

ن يمرا برگردان و از خدا دربارة ا :مبتال شد و گفت يديهمراه شدم، او به تب شد
ز يپدرم به چ :ش خود گفتميفات نمود، من پت كرد و ويمال بترس، و به من وص

عراق و لب  يكند و من مال را حمل كردم به سو يت نميوص يحير صحيغ
م واضح شد كه يكنم، اگر برا يرا خبر نم ياحد :ه كردم و گفتميكرا يا خانه شط

از نواب  يكين خود يا :ديسنده گوينو(كنم  يگرنه خود صرف م فرستم و يمال را م
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لب  :ديگو يباألخره م) ريا خيدارد  يت اصليداند مطلب مهدو ياست كه نم
آورد كه  يفت و بعد هم خبرآمد مالها را گر ينكه كسيه كردم تا ايكرا يا خانه شط

 يخواهد اموال ي، هر كس ميعني، يب امام شديم تو نايابت داديپدرت ن يتو را جا
باز كردن  يدرك شد بران خبر ميا :شان گفتيد به ايبا. (بپردازد به تو بپردازد

فرق  ين معجزه و دكانداريشان بيواقعا موجب تأسف است كه ا. دكان، نه معجزه
  ).اند نگذاشته

 يمهمل است و علما يمانيد اليآن حسن بن فضل ز يو سوم، راو يخبر س
و  يبت طوسيو كتاب غ يدر كاف ياند، ول اوردهيعه نيرجال نام او را در رجال ش

كه صدق و كذب آن معلوم  ييگو شانيو نقل شده مانند پراز ا ييزهايبحار چ
باز  يابت شود و دكانين يخواسته مدع يشود كه م ياز تمام آنها استفاده م. ستين

  .د به كه و به كجا و چه نوشتميگو ينوشتم اما نم :ديگو ينجا ميدر ا. كند
ال مهمل و مجهول الح ندر غالم احمد بن الحسآن پ يو چهارم، راو يخبر س

ست بعد قائل به يمن قائل به امامت نبودم، حال معلوم ن :دياست، و خود او گو
ت يد بن عبدالملك فوت كرد و به من وصيزي :ديگو ير، و بعد ميا خيامامت شده 

ت كرده و يست و به چه مناسبت به او وصيد بن عبدالملك كيزيست يمعلوم ن. كرد
او  يمن، و معلوم نكرده موال يالند مرا بده به موبر و كمريگفته مركب و شمش

دم كه مركب را به او ندهم، و معلوم نكرده ين ترسياز كوتك :ديگو يست و بعد ميك
 :ديگو يباألخره م. ت نكردهيده و عمل به وصيچه ترس يست و براين كيكوتك

نار فروختم، و ير و كمربند را به هفتصد ديت نكردم و مركب و شمشيعمل به وص
ست نامه از كه ينار را بفرست، و معلوم نيعراق آمد كه آن هفتصد د از يا بعد نامه

كه از  يك خبرين يبب !زيخوانندة عز. او بفرستد يبوده و چه كاره بوده و چرا برا
  .اند شمرده ين را از معجزات مهدياست، ا ياول تاآخر مهمل گوئ
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 بن نصر مهمل و مجهول الحال است، او يسيآن ع يو پنجم، راو يخبر س
ن خبر مجهول الحال است، يز قطع نظر از اياد كه او نيبن ز يت كرده از عليروا
نوشته، خواسته است او را  ين كسانير چنيتطه يكه رجال خود را برا يممقان يول

بهرحال . ستيح نين كار صحيكه اين خبر حسن الحال بشمرد در صورتيبواسطة ا
ات مرا به من دادند كه تو در خبر وف :ديگو يرا ميمتن آن مخالف قرآن است، ز

من از وقت  :ديگو يالبالغه م در نهج يكه علي، در حاليكن يسال هشتاد وفات م
  البالغه مكرر شده است و تا آن اندازه ن مطلب در نهجيوفات خودم خبر ندارم، و ا

ا او يص دهد آيآورد كه تشخ يم يهوديك نفر دكتر يخبر بود كه  ياز فوت خود ب
فوت خود نداشته  البالغه چون خبر از ز در نهجيكند و ن يا فوت ميند ما يزنده م

ادِي« :ديفرما يم يعَ نَاءُ مِ الْفَ نَ فَ إِنْ أَفْ مِي, وَ ُّ دَ يلِ ا وَ أَنَ قَ فَ ز در آخر يو قرآن ن. »إِنْ أَبْ
   :ديفرما يسورة لقمان م

بِأَيِّ أَْرضٍ َوَما َتْدرِي َنفٌْس َماذَا َتكِْسُب غَداً َوَما َتْدرِي َنفٌْس ﴿
  .)۳۴: لقمان(﴾ َتُموُت

ميرد  داند به كدام زمين مي كند و هيچ كسي نمي داند فردا چه مي كسي نمي«
  .»)و خدا عالم الغيب است(

  !ا خبر ضد قرآن معجزه است؟يآ
ش از طرف امام يارت مقابر قرياز ز يت كرده كه نهيو ششم، روا يخبر س

مطابق عقل و سنت رسول  ين نهيو ا. حائرارت ياز ز ين نهيرون آمده و همچنيب
 ير، باقطانيرا وزيز. اند ن را از معجزات شمردهيا يو مجلس يخ طوسيش يول. است

ر كنند در يش را دستگيفه دستور داده است زوار قبور قريرا خواسته و گفته خل
عمل  -صلى اهللا عليه وسلم- فه خواسته به قرآن و سنت رسول خدايكه خليحال

  .كنند يج ميرا ترو ينان برخالف سنت رسول قبر پرستيا يشود، ول
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كه مهمل و مجهول  يت كرده محمد بن احمد صفوانيو هفتم، روا يخبر س
د است از قاسم بن العال كه يف و تمجيو أما متن خبر سر تا پا تعر. الحال است

در مدح  ياتيد رواياند، با ابت بودهين يكه مدعيابت بوده است، والبته كسانين يمدع
ن است كه يو عجب ا :ر استيه فطيما يو إال ب. خود و مدح امام خود داشته باشد

 :ديگو يبه او م يق او عبدالرحمن ناميامام خبر از وفات من داده است، رف :ديگو يم
ة يآدر سورة لقمان (عز و جل  يو خدا يهست ياز خدا بترس تو مرد عاقل فاضل

   :فرموده) 33
ٌس َماذَا َتكِْسُب غَداً َوَما َتْدرِي َنفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ َوَما َتْدرِي َنفْ﴿

   )۳۴: لقمان(﴾ َتُموُت
رد يم ين ميداند به كدام زم ينم يچ كسيكند و ه يداند فردا چه م ينم يكس«
  .»)ب استيو خدا عالم الغ(

   :فرموده) 27ة يسورة جن آ(كه در 
َعاِلُم الَْغْيبِ  * ْم َيْجَعلُ لَُه َربِّي أََمداًقُلْ إِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب َما ُتوَعُدونَ أَ﴿

- ۲۵ :اجلـن(﴾ َمنِ اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ إِالَّ * فَال ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحداً
۲۷(  

ك است آنچه وعده داده يا نزديدانم آ يمن نم :بگو ،)رسول ما يا(«
دهد  يار مقر يآن مدت ينكه پروردگارم برايااي) امتيق يعني(د يشو يم

ب يگرداند بر غ يدهد و مطلع نم يب است كه بروز نميپروردگارم عالم غ
را به آن  ياخبار يعني(را كه او را بپسندد  يرا، مگر آن رسول يخود احد
ب يآورد و مؤمن به غ يم يبيكند و آن رسول به آن اخبار غ يم يرسول وح

  .»)است



181 البفهرست مط

فرموده  ﴾ِمْن َرُسولٍ﴿ا در قرآن خد :ديگو ينجا عبدالرحمن به او ميبهرحال در ا
 يموال :ديگو يخندد و م ينكه سخن خدا را قبول كند، ميا ي، او به جاياست؟ ول

شود  يمعلوم م. ﴾ِمْن َرُسولٍ﴿ :من همان رسول مورد پسند است كه خدا فرموده
كه معتقد باشد امام همان رسول است، از يدانند و كس يرا رسول م ينان هر اماميا

ن مطالب را در كتب خود ينست كه ايو عجب ا. ارج شده استاسالم خ
. خوانند يم ين و رافضيد ينان را بيا يسند، و لذا دانشمندان فرق اسالمينو يم

فرزند قاسم بن العال كه نام او حسن  يابت را براين خبر در آخر مقام نيبهرحال، ا
ابت عامه دارد، ينو  ينياست ديبوده بوجود آورده است، در زمان ما هم هر كس ر

نها در اطرافش يش از ايد و مداح و چاپلوس و متملق بيآ يش مياردها پول برايليم
  .باشد يم

آمده  يصاحب األمر م ياز قم و اطرافش برا يو هشتم، ذكر شده اموال يخبر س
داد كه چه آورده و آنچه  يب خبر ميز از غيل نيشده است و وك يل او داه ميو به وك

   :ديفرما يخدا به رسول خود م ياند، ول ل ندادهيو تحومانده  يباق
  )۵۰: األنعام(﴾ َوال أَْعلَُم الَْغْيَب... قُلْ ﴿
  .»دانم يب نميمن غ :...بگو«

شان گفت، يد به ايبا. »بيأعلم الغ ينإقل « :ب امام گفتيد به نايبا يول
ا به ر يب نداشت، و لذا كسانيشان است، علم غيكه پدر امامان ا يحضرت عل

انتخاب و نصب نمود كه اكثرشان خائن و دزد درآمدند، و  يت و زمامداريتول
دانست  يرا نم يعه مكرر شده، حكم آب مذيچنانكه در كتب ش يحضرت عل يحت

را يبپرسد ز -صلى اهللا عليه وسلم-  د از رسول خدايكش يخجالت م يو از طرف
ز رسول خدا سؤال كن تا تو ا :حضرت فاطمه زوجة او بود تا آنكه به مقداد گفت

  .رمياد بگيمن حكم آن را 



182 بررسي دعاي ندبه

  .و پنجم است كه مكرر شده يو نهم، همان خبر س يخبر س
احمد بن  يكيند، ا ان هر دو مجهول الحاليكم، راويخبر چهل و چهل و 

 ياند از ابن اب ت كردهيدبن مروان، و هر دو روايمحمد بن عباس، دوم محمد بن ز
ن يالزمان است، و از ا صاحب يال كرده كه او مهديخ ده ويرا د يسوره كه او كس

  .ار اتفاق افتاده استيعوام بس ياالت در زمان ما برايخ
ن ياش مختل العقل و الديآن احمد بن محمد بن ع يخبر چهل و دوم، راو
است و از آن  يحيقب يده كه دعايرا تراش يپنجم رجب ياست، همان است كه دعا
ا تو يخدا. »نهم إال أنهم عبادكينك وبيالفرق ب« :ديگو يجمله در آن دعا به خدا م

از  ي، و بعد هم مطلب»نكه آنان بندگان تو هستنديجز ا يبا بندگانت ندار يفرق
كفر و الحاد شد و محرمات  ينقل كرده كه مدع يشلمغان ياباجعفر محمد بن عل

ده ن خبر هست كه از معجزات شمريكه در ا يعمده مطلب. راحالل كرد يإله
امام بوده  يبه دعا :ديگو يباشد كه م يو زوجة او م يغالب زرار ياصالح بن اب

  .ستين معجزه نيو تازه ا. است
ابت و يباشد در ن ين بن روح مين حسيو ب ين شلمغانيخبر چهل و سوم، نزاع ب

بوده در  يچه اصرار :د گفتيبا. ام من حاضر به مباهله :گفته يسفارت، كه شلمغان
داشته  ياريان بسيبوده، و لذا مدع يكه دكان پر درآمد ن استيا جواب ابت؟ين نيا

 يبهرحال اتفاق افتاده كه شلمغان. م كرديابت را ذكر خواهيان نيمدع يكه ما نامها
نان اندك يا. اند دانسته يا ن را معجزهيحال دكانداران معجزه ا. ا رفتيزودتر از دن

جواب » يبزوفر«ن جا يثال در همم .اند خود معجزه كرده يرا برا يش آمديپ
ا يو . اند ب امام خواندهيرا گفته آنرا از معجزات امام شمرده و او را نا يا مسئله

را از معجزات امام  داده و آن يه را خدا فرزندانيبن بابو يصدوق عل خيش
ث از حفظ داشته اگرچه يحد يه نسبتا مقداريبن بابو يمثال محمد بن عل. اند دانسته
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كه ياند در صورت ن را از معجزة امام شمردهيهم يهم از خرافات بوده، ول يمقدار
  .اگر معجزه بود مخلوط به خرافات نباشد

ب ياز نواب بود، از غ يكيمحمد بن جعفر كه  :ديگو يخبر چهل و چهارم، م
ن محمد بن جعفر مجهول الحال است و يكه ايداده است، در صورت يخبر م

. ز مجهول الحال استيم نياو محمد بن شاذان بن نع و ناقل از يمشترك، و راو
ن يا يول. بوده ثقه بلكه مافوق ثقه است هيل ناحيوك چون :ديگو يم ياگرچه ممقان
ائمه فاسق وگمراه و فاسد از كار درآمدند مانند  ياز وكال ياريرا بسياشتباه است ز

سه از وكال و ن يكه ا يسيو عثمان بن ع ياد قنديو ز يحمزة بطائن يبن اب يعل
شان را به وكالت خود يبن جعفر بودند و آن حضرت ا يقوام به امر حضرت موس

انت كردند و اموال حضرت را خوردند و باضافه مذهب يخ يگماشته بود، ول
ن يد يكذاب و ب بن جعفر را يجاد كردند و امامان پس از موسيه را ايواقف

  .دعه مراجعه كنيهركس بخواهد به رجال ش. خواندند
چون  يعقوب مجهول الحال است، وليآن اسحاق بن  يخبر چهل و پنجم، راو

ت ياز او روا يممقان. ل القدر خوانده استياو را جل ياست ممقان يخرافات يراو
بت من يوجه بهره بردن در غ :بت خود به او نوشته است كهيكرده كه امام دربارة غ

ن ياهل زم يرود و من امانم برار ابر يد است، چون زيمانند بهره بردن از خورش
ه امام در حال ين تشبيا :ديسنده گوينو. اهل آسمان يچنانكه ستارگان امانند برا

   :از آن جمله ياست از جهات يست و خرافيح نير ابر، صحيد در زيبت به خورشيغ
ب يامام غا يده، وليآفتاب وجودش در نزد همه مسلم و همه كس او را د - 1
  .ستين نيچن

ن است و با تابش آن نباتات و اشجار يز زميد مقدم بر همه چيود خورشوج - 2
  .ستين نيب چنيامام غا يد وليآ يو سنگها بوجود م
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توان  يص روز ميآفتاب در پشت ابر هم باشد محسوس است چنانكه تشخ - 3
  .ستين نيب چنيامام غا يم باشد، وليداد و اگرچه ابر ضخ

اگر صد سال مثال در استتار باشد كه  د اندك است ويدوام استتار خورش - 4
استتار امام بدوام است  يده باشد آنرا ممكن است انكار كنند، وليچ كس آنرا نديه

  .و استحقاق انكار دارد
شود و  يده ميگر ديد يها نند در نقطهيك نقطة جهان نبيآفتاب را اگر در  - 5

  .ستين نيب چنيامام غا
رات تابعه و پرورش نباتات و اشجار و د از گرم كردن كيانتفاع از خورش - 6

آن  يها ز استفادهيشمار آن و نير منافع بياها و سايوانات و معادن و جزر  ومد دريح
ست مگر با ين نيب چنيشود، أما امام غا يانسان بواسطة استتار قطع نم يبرا

  .عرفان مداران يبافندگ
ن و رد بدعتها و رد ياء معالم ديمنافع وجود امام كه مربوط به او است از اح

و  يل حكومت اسالميتشك ان احكام ويت مردم و بيخرافات و شبهات وهدا
از  يريحدود و اقامة جمعه و جماعات و جلوگ ين و اقامة جهاد و اجرايج ديترو

ت يرد و محروميگ يبت او صورت نميك در حال غيچياز منكرات ه ياشرار و نه
در  يا دهيو فا چ بهرهياست بلكه ه منافعست بلكه از تمام يت نيمردم تنها از رؤ

در استتار او كه  يا دهيچ بهره و فايست بلكه هياستتار او كه مربوط به او باشد ن
نجا عقل و وجدان شاهد است، يد، در ايست بخالف خورشيمربوط به او باشد ن

عقوب ياسحاق بن  يول. مناسبت است يبت او به استتار شمس بيه غيپس تشب
  .ود وام بوده نتوانسته چه ببافدجعال چون خ
ن، چنانكه ستارگان امامنند ياهل زم يمن امانم برا :امام فرموده :ديگو يو بعد م

  .اهل آسمان يبرا
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است كه  يتعال يرا حافظ و نگهبان اهل آسمان خدايست زيح نينهم صحيو ا
   :فرموده

  .)۴۱: فاطر(﴾ الإِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت َوالْأَْرَض أَنْ َتُزو﴿
  .»دارد تا از نظام خود منحرف نشوند خداوند آسمانها و زمين را نگاه مى«

  .اهل آسمان يو مگر خدا عاجز شده كه ستارگان امان باشند برا
  :ن، خدا به رسول خود فرمودهياهل زم ين برايو همچن

  )۱۰۷: األنعام(﴾ َوَما َجَعلَْناَك َعلَْيهِْم َحِفيظاً﴿
  .»مين قرار نداديهبان اهل زمرا نگ ما تو«

اعتناء  يب يمانند او به قرآن و كلمات إله يعقوب و كسانيأما چون اسحاق بن 
  .ن و چنانستيخودشان دل خوشند باور كرده كه امام چن يها باشند و به بافته يم

شود  يمعلوم م» كميعني غلقوا باب السؤال عما الأ« :امام نوشته :ديو بعد گو
كرده از  ياست، بعد هم نه  انند خودش بوده كه پرت و پال به او نوشتهز ميامام او ن
گران كلمات اسحاق را از معجزات امام يو د يحال چگونه است كه مجلس. سؤال
  .اند شمرده

عبداهللا بن  يفرستاد نزد اب يد كه او غالميت كرده مفيخبر چهل و ششم، روا
ن اشكال ين خبر چنديدر ا. بفروشد كه او بواسط بود كه آن غالم رايد در حاليالجن
ر به كه بر يست و ضميفرستاد، او ك ير او غالميست ضمياوال، معلوم ن :است

ا يثان. خواهد و غالم ندارد يب غالم نميب است كه امام غايگردد، اگر امام غا يم
شر « :فرمود -صلى اهللا عليه وسلم- است كه رسول خدا يكار بد يغالم فروش

ست چه كاره و چه يد معلوم نيعبداهللا بن الجن يثالثا اب .»لناسالناس من باع ا
د چون پول غالم را گرفت و يابوعبداهللا بن الجن :ديگو يو بعد م. كس بوده است
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او به او  يآن گذاشت، ول يكم آمد، از خودش رو يا راط و حبهيجده قياركرد هيع
شم يه دارد مگر با سربه معجز ين چه ربطيا. ديخوب او برگردان يليد، خيبرگردان

  .نديآنرا معجزه نما
 يار كه خود مدعيم بن مهزيت شده از محمد بن ابراهيخبر چهل و هفتم، روا

ن يدر ا يديح مفيمطلب صح يول. ابت و از دكانداران وجوهات بوده استين
است،  يميابت به گردن خود انداختم و آن امر عظينكه من نيست جز ايت نيروا
ه يارت، پس قصد ناحيوارد عسكر شدم بعنوان ز :ديم گوياهرا محمد بن ابريز

ن وقت يبر گرد كه در ا :د و گفتيرا مالقات كردم كه او از نامم پرس يكردم و زن
 :و گفت) ستين زن كه بوده و چه كاره بوده معلوم نيحال ا( يرس يبه مقصود نم

بود و بهمان شب رفتم در باز  :ديا در باز است و در خانه چراغ است، گويشب ب
 يكردم صدائ ين دو قبر ناله مينكه بين ايكه زن گفته بود وارد شدم و در ب يا خانه
چ معلوم يكرده ه يچه و چرا ناله م يعنين خانه مال كه بوده و دو قبر يا(دم يشن
را به  ياز خدا بترس و توبه كن كه امر بزرگ !محمد يا :گفت يو او م) ستين

از خدا  !محمد يا :گفت يحال او كه م. ا خبر تمام شدنجيتا ا. يا گردن انداخته
ه چه كرده بود كه يل ناحيب امام و وكين نايبترس و از گناهان خود توبه كن مگر ا

سر  ين خبر بيو ا. ثين هم شد حديست شما را به خدا ايمعلوم ن! د توبه كند؟يبا
  !.داند؟ يه چگونه معجزه است خدا منو ت

رجال او را  ين نصر بن الصباح است كه تمام علماآ يخبر چهل و هشتم، راو
بوده است، . باشند يف و فاسد المذهب شمرده، و از غاله كه مورد لعن ائمه ميضع
ه صحبت كرده خواسته او را حسن الحال بشمرد، ينجا از ناحيچون ا يممقان يول
ت وخبر پنجم است كه تكرار شده و تماما صحبت از يت همان رواين روايا يول
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آن همان نصر  ين خبر چهل و نهم كه راويو همچن. ه استيفرستادن اموال به ناح
  .ه استيبن الصباح و همان فرستادن اموال به ناح

م كه در خبر چهل و چهارم يآن محمد بن شاذان بن نع يخبر پنجاهم، راو
ابت امام و معجزه تراش بوده ين يم، و او خود مدعيان كرديضعف حال او را ب

  .ه و بردن دزدهاياز صحبت از فرستادن اموال است به ناحاست و ب
آن محمدبن صالح است كه خود از وكال و نواب امام  يكم، راويخبر پنجاه و 

خودش و التماس دعا نموده و جواب آمده  يكرده با دعا يبوده و سؤال يمهد
نكه ين سؤال و جواب را از معجزات شمرده با ايا يحال چگونه مجلس. است
كه » باد اشاله«نكه به يگر ايبخرم و د يزيكن يعنيه يخواهم جار يم :ن بودهيا سؤال

ز را بخر و يد خالص شود، جواب آمد كنيز است دعا كنيدر حبس ابن عبد العز
ده و محبوس هم يز را خريكند، او كن يمحبوس را ان شاء اهللا خدا خالص م

شتر يت، البته بن معجزه اسيا يحال شما را به خدا كجا. خالص شده است
. ستين به معجزه مربوط نيشود، ا يروند از حبس خالص م يكه به حبس ميكسان

  .ب از امام نقل كرده كه ضد قرآن استين چند خبر غيپس از ا
الحال مهمل و مجهول  يمانيهمان حسن بن فضل  يخبر پنجاه و دوم، راو

 ياند و او مدع كرده ب نقلياز امام غا ياز قول او اخبار يركافيو غ ياست كه كاف
ن افكار همه ياو با خبر بوده و ا يب به او خبر داده و از فكر قلبياست كه امام از غ

  :و خدا فرموده. ز نام او گذشتيست و هشتم نياز غاله است و در خبر ب
  )۱۱۹: آل عمران(﴾ إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ﴿
  .»شة دلها آگاه استيفقط خداست كه آگاه به افكار و اند«

   :خدا به رسول خود فرموده يو حت
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﴾ َوِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َمَرُدوا َعلَى النِّفَاقِ ال َتْعلَُمُهْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم﴿
  .)۱۰۱: التوبة(
شان را يو ا يدان ياند تو نم نه بر نفاق خو كردهياز اهل مد يبعض«
  .»ميسشنا يشان را ميم ايما كه خدائ يشناس ينم

   :و در سورة بقره فرموده
  )۲۰۴: البقرة(﴾ ...َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا﴿
و از مردم، كسانى هستند كه گفتار آنان، در زندگى دنيا مايه اعجاب تو «

  .»شود مى
   :ن راجع به ابن ام مكتوم خدا به رسول خود فرمودهيو همچن

  )۳ :عبس(﴾ ْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّىَوَما ُي﴿
  .»دانى شايد او پاكى و تقوا پيشه كند تو چه مى«

گذرد فقط او  يشناس خداست و آنچه در فكر و قلب انسان م بنده ،نيبنابرا
  .داند يم

كه مهمل است  يمانيم اليت كرده رسول جعفر بن ابراهيخبر پنجاه و سوم، روا
نوشتم كه از بغداد خارج  :ديگو يو أما متن آن، م. ستيدر رجال ن ين جعفريو چن

ست به كجا نوشته و از كجا جواب آمده يشوم؟ جواب آمد كه خارج مشو، معلوم ن
كه خدا يدر حال. در جواب بوده است يبيد خبر غيخواهد بگو يو باضافه م.  است

   :فرموده
  )۶۵: النمل(﴾ اللَُّه َب إِالَّقُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ الَْغْي﴿
  .»داند ها و زمين هيچ كس جز خدا غيب نمى در آسمان: بگو«

  .ن شمارهيگر ايد ين خبرهاين اخبار غالبا ضد قرآن است، و همچنيپس، ا
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از او  يكه مهمل است و نام يت شده از اعلم البصريرواخبر پنجاه و چهارم، 
ز مجهول است، و از او يده كه او نرجاء نقل كر يست، و او از ابيدر رجال ن

اند، از جمله  االت او را نوشتهين خيريخ صدوق و ساينقل كرده كه ش ياالتيخ
نكه نام او يا نصر بن عبداهللا، با اي :اند ده كه به او گفتهيرا ند يد و كسيشن يصدائ

ن مطالب يحال ا. ستيده كه او مخاطب است، معلوم نينصر نبوده از كجا فهم
ل يار تعجب است و در ذياند و بس درج كرده يمعجزات مهد يته را برا سر و يب
صلى اهللا عليه - است كه ضد قرآن است و رسول خدا يبيخبر باز دو خبر غ نيا

  .داد ين خبرها به اصحاب خود نميازا -وسلم
ف و مجهول الحال يت كرده از محمد بن هارون كه ضعيخبر پنجاه و پنجم، روا

نكه قرآن فقط خدا را يآمده از قلب او خبر داده با ا يده كه كساست، و او نقل كر
اند،  شمرده يرا از معجزات مهد غالةاخبار ن يداند، چگونه است ا يآگاه از دلها م

 :ديگو ين خبر ميدر ا. اند اند از جهل مردم استفاده نموده شود تا توانسته يمعلوم م
كه  ييكردم در عوض كاروانسراها مال امام نزد من بود، من قصد از يپانصد اشرف

ت من يكه از نيكرده بودم به امام بپردازم و كس يداريخر ياشرف يبه پانصد و س
را كه بازار  غالةخدا لعنت كند  :د گفتيبا. رديل بگيخبر شد آمد آنها را تحو

 غالةاند جوانان خود را از  ست كه ائمه فرمودهيجهت ن يب. اند خرافات را گرم كرده
  .ن بدترنديو مجوس و مشرك يهود و نصارياز  غالةد كه يگه داردور ن

حابس است كه مجهول و  يالقاسم بن اب يآن اب يخبر پنجاه و ششم، راو
نجا آورده كه اخبار يكه در ا ينة اخباريبوده بقر غالةنامعلوم المذهب است كه از 

ها  ياشرف يسك :ديگو ياز جمله م. ه و دستگاه آن قائل شده استيناح يبرا يبيغ
ة امام بفرستم و من بنام پدرش فرستادم نه بنام خودش، پس يبه من داد كه به ناح
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ه يناح ين سال برايدر ا يرا به اسم خودش فرستاد و من هزار اشرف ه قبول آنيناح
  .فرستادم
ج يآن ترو يد خدام و وكاليد بايآ يآن م يبرا ين همه اشرفيه كه اين ناحيچن
  .نجا مذكور استيها است كه در ا نيسازند وهمب يو كرامتها كنند

بن محمد بن اسحاق كه مجهول الحال  يت كرده عليخبر پنجاه و هفتم، روا
ه يت كرده بود، من نوشتم به ناحيوص يمهد يبرا يا دامادم خانه :ديگو ياست، م

بعد از آن . امدين يام، جواب آبستن شده :گفت يزم كه ميراجع به كن يجواب آمد، ول
  .ن خبر معجزه باشديخوب، حال چگونه ا يليخ. ز دروغ گفته استيعلوم شد كنم

د ياند كه نه مف آورده يياز مردم مجهول خبرها يا خبر پنجاه و هشتم، عده
از آن جمله . بطن الشاعر است يف يمبهم و المعن است و نه معلوم، و تمام يا دهيفا

من قرائت  ياز خانه برا ييد و خبرهابر يا ابوجعفر مرا به خرابه :گفته يلين يابوعل
سر  يمو :ديكرد، أما كدام خانه؟ مال كه؟ و خبر آن چه بود؟ معلوم نكرده و گو

 يست؟ برايك» ام عبداهللا«اندازند، حال  يرون ميرند و او را بيگ يمادر عبداهللا را م
  .آخر ن است تاياندازند؟ از كدام خانه؟ باز معلوم نشده و همچن يرون ميچه او را ب

خواسته، أما از كجا و از كه؟  يكفن يمريبن محمد الص يخبر پنجاه و نهم، عل
ن خبر ضد ياند، و ا ست، در جواب او سال فوت او را به او خبر دادهيباز معلوم ن

   :ديفرما يقرآن است كه م
َوَما َتْدرِي َنفٌْس َماذَا َتكِْسُب غَداً َوَما َتْدرِي َنفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ ﴿
  .)۳۴: لقمان(﴾ ُموُتَت
ميرد  داند به كدام زمين مي كند و هيچ كسي نمي داند فردا چه مي كسي نمي«
  .»)و خدا عالم الغيب است(
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از سالها  يدر سال يت كرده كه زنياالسود روا يخبر شصتم، محمد بن عل
حمل كردم به  ياريبس يها ه برسانم، من آنرا با جامهيبه من داد كه به ناح يا جامه

م محمدبن العباس يهمه را تسل :گفت يدم، عمريچون به بغداد رس. »يعمر« يوس
اوال محمد بن  :جواب آنكه. م كردم جز جامة آن زن رايكن، من همه را تسل يالقم
مهمل است، و معلوم  يا، محمد بن عباس القميثان. االسود مجهول الحال است يعل
ب خبر داده كه ياز غ يعمر :ديگو ين خبر ميو بعد در ا. ست چه كاره بوده استين

دن ينان فقط راجع به رسانيب ايشود علم غ يمعلوم م. يجامة آن زن را نرساند
ان ين مدعيكاش ا ين، اآپولها و لباسها و وجوهات بوده است آن هم بر ضد قر

  .آوردند يمردم م يبرا يديا اختراع مفيكردند  يكشف م يك دوائيب يعلم غ
  .اخبار قبل استكم، مكرر يخبر شصت و 

 يت كرده كه زنيل مجهول الحال روايبن مت يخبر شصت و دوم، محمد بن عل
 ين بن روح برسانم، وقتيبه من داد كه آنرا به حس يصد اشرفينب اهل آبه سيبنام ز

 ين بن روح با آن زن به فارسيم رساندم با خود آنزن، حسيرساندم من بتوسط عمو
گفتن معجزه است،  يه معجزه است اگر فارسن حال چگونيكرد، هم يپرس احوال

ك يمال  يصد اشرفيبه نظر ما س يول. باشند يمعجزه م يپس تمام اهل بغداد دارا
  .است يا معجزه ه شدن خوديگران جذب به ناحيد ينارهايزن با هزاران د

ل است كه محمد بن عثمان يبن مت همان محمد يخبر شصت و سوم باز راو
 يجامه بتوسط او فرستاده برا يرستاده است و مقداراو را به واسط ف يعمر
  .معجزه است ن چگونهيا رفته بوده كفن كنند، حال ايكه از دنيكس

است كه او را  يالعلو ييحيآن حسن بن محمد بن  يخبر شصت و چهارم، راو
ث او ينبوده و احاد ءف است، خبر او محل اعتناياند، و چون ضع از ضعفاء شمرده
  .اند را منكر شمرده
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 يم است كه خود مدعيآن محمدبن شاذان بن نع يخبر شصت و پنجم، راو
  .نجا مكرر شده استيز ذكر شد، و ايث او در سابق نيباضافه حد. ابت بودهين

ست كه ياز اهل قم كه نامش معلوم ن يت شده از مرديخبر شصت و ششم، روا
و  ين آن قميك بود بمشتر يا ه فرستاد و چون جامهيامام به ناح يبرا يسيجامة نف

را پس  يميمة آنرا امام پاره كرده و برداشته و نيك او كه مذهب مرجئه داشته نيشر
  .ستين ين خبر مهميدانسته كه مشترك است، و ا يالبد م. فرستاده است

تفحص  ياز وطن خود خارج برا يت كرده كه شخصيخبر شصت و هفتم، روا
دارد و  ين خبر نه مفهوميا. تفحص مكن د كهيبه او رس يا ، پس نامهياز امر مهد

  .اند ان معجزات شمردهيحال چگونه آنرا در م. نه معجزه است
كه مصاحب حضرت صاحب  يت كرده و مرد مجهوليخبر شصت و هشتم، روا

چ چا ذكر نشده است، و او نقل كرده ينام او نامعلوم و در ه يالزمان بوده است، ول
ك از آن ين بن روح برد و يحس ينقره برا از طال و ياريبس يشمشها يكه مرد

ن بن روح در يان شن مفقود شد و حسيشمشها از دست او افتاده و در سرخس م
و معجزات  اءياألول ةتذكرن خبر مانند اخبار كتاب يا ،يآر. بغداد به او خبر داد

شان يد به ايبا. كند از اسالم و قرآن خبر ندارد يكه باور م يان است و كسيصوف
-  مانيفرستادند، و حضرت سل يقاصد م ياطالع از امر يبرا يغمبران إلهيپ :گفت

عليه - عقوبياز اخبار سبا و ملكة آن خبر نداشت و حضرت  -عليه السالم
ان يكه در مصر بود خبر نداشت، و سال -عليه السالم- وسفياز فرزندش  - السالم

بخصوص . جا خبر دارندز و همه يبان امام از همه چين نايا يه كرد، وليدراز گر
  .كه مربوط به طال و نقره باشد ياخبار

ان يز مانند خبر شصت وهشتم از معجزات صوفيخبر ن نيخبر شصت و نهم، ا
ن بن روح ينزد حس ينجا باضافه نقل كرده است كه زنيو مانند همان است، و در ا
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نداز يببرو به دجله  :ن بن روح گفتيز همراه است؟ حسيبا من چه چ :آمد و گفت
ز ين بن روح به كنيسحو انداخت، چون برگشت او رفت . يهر چه همراه دار

است كه آن زن در  يزيد همان چياور، و او آورد، و ديبرو آن حقه را ب :خود گفت
ن يخبر از اسالم و قرآن ا يمردمان سادة نادان ب :ديسنده گوينو. دجله انداخته است
باالتر  -صلى اهللا عليه وسلم- ز رسول خدانان را ايكنند و ا ياخبار را قبول م

. آورند يمان مياند ا ن بودهين و نه فرع ديكه نه اصل د ين كسانيدانند و به ا يم
قوم خود و از  يپرست غمبر اولوالعزم از گوسالهيپ - عليه السالم- يحضرت موس

 لهيبوس ي، و ازعلت سوراخ كردن كشت- عليه السالم- برادر خود هارون يريتقص يب
ز با ينان از همه چيا يلة او، خبر نداشت، وليوار وسيدز ساختن يمصاحب خود و ن

ب يشان غيدانند، ا يب نميا غيانب يچ كس حتيخبر، و بر ضد قرآن كه فرموده ه
  : ديفرما يم -عليه السالم- حضرت نوح. دانند يم

  .)۱۱۲ :الشعراء(﴾ َوَما ِعلِْمي بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ﴿
  .»اند ندارم ن مردم بجا آوردهيبه آنچه ا يمن علم«

  يبن احمد مجهول الحال از جوان يسيده محمد بن عرت كيخبر هفتادم، روا
ست غزال يكه نام او معلوم ن يزين او، او به كنيكه نه اسم او معلوم و نه د يهاشم
امام از خانة  يدان ما سرمه :داران را بگو و او گفته ث سرمهيحد :ا زالل، گفتهيبوده 

. ميكرد يم و چون مال مولود آن جناب بود به آن استشفاء ميگرفت يحسن عسكر
. گر بوديگر و نام آن معجزه چون معجزات دياز مجهول د ين هم خبر مجهوليا

ابت يا نيسفارت و  يبت مدعيكه در زمان غ يد به باب احوال سفرائيحال با
  :مياند بپرداز بوده
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  باب احوال سفرائه
ن يب يبت صغريكه واسطه بوده اند در زمان غ يء و نواباحوال سفرا
  امام و مردم

ن سفراء و نواب يشود ا ين باب استفاده ميمتأسفانه از آنچه از ابواب گذشته و ا
ون وجوهات و اموال و چ. گرفتن وجوهات از مردم ياند برا فقط واسطه بوده

ب خاص يابت شده چه ناين ياند هر كس تا توانسته مدع آورده يامام م يبرا ياديز
  .ب عاميو چه نا

مانند  يبت صغريم، در زمان غيا دهيعه ديث و اخبار كتب شيو ما آنچه از احاد
كه نام برده شده  يو نواب. اند اد بودهيابت و واسطه زيان ني، مدعيبت كبريزمان غ

   :ليذ يات ذكر شده عبارتند از نامهاين روايدر ا
  .يمرد العيابوعمرو عثمان بن سع - 1
  .جعفر يبه اب يمحمد بن عثمان مكن - 2
  .القاسم يبه اب ين بن روح مكنيحس - 3
  .يبن محمد السمر ين عليالحس ياب - 4
  .يباقطان - 5
  .يابوعبداهللا البزوفر - 6
  .اسحاق االحمر - 7
  ).51ج  325ص  يكما ف(محمد بن جعفر  - 8
  .ميمحمد بن شاذان بن نع - 9

  .ياحمد بن الحسن المادرائ -10
  .حاجز -11
  .يمحمد بن احمد بن جعفر القطان القم -12
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  .يابوالحسن االسد -13
  .قاسم بن العال -14
  .ياحمد بن اسحاق القم -15
  .ابا صدام -16
  .حسن بن نصر -17
  .محمد بن احمد -18
  .اريم بن مهزيابراه -19
  .اريم بن مهزيمحمد بن ابراه -20
  .حسن بن قاسم العالء -21
  .الدهقان ين محمد الهمدانمحمد بن صالح ب -22
  .ابن وجنا -23
  .يابومحمد الوجنائ -24
  .احمد يالحسن بن اب ابوالقاسم -25
  ).367ص  يكما ف( يعيابومحمد حسن الشر -26
  ).367ص  يكما ف( يرير النميمحمد بن نص -27
  ).368ص  يكما ف(اكار ير يالصوف ياحمد بن هالل الكرخ -28
  ).369ص  يكما ف( يبالل معروف به باللبن  يابوطاهر محمد بن عل -29
  .ن بن منصور حالجيحس -30
  ).373ص  يكما ف( يالشلمغان يالعزاقر محمد بن عل يابن اب -31
  ).377ص  يكما ف( يپسر برادر محمد بن عثمان العمر يابوبكر البغداد -32
  .ابودلف المجنون -33
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احوال «، و باب »زاتهما ظهر من معج«بحار در باب  51نان كه در جلد ير ايو غ
 يابت كسانيان نين مدعياز ا يمنتها بعض. ك ذكر شده استي، نام هر »السفراء
گر مورد طعن و سب و لعن يد ياز سفرا ياند كه بواسطة مزاحمت با بعض بوده
. گر ظاهر شده استيد يشان بواسطة سفرايا اتياند و خرافات و كفر گر شدهيهمد
اند و وجوهات مردم را  د و مسند بودهيمر يدارا عه وياكثرشان مورد مدح ش يول
اد شده با ذكر يبحار  51شان را كه در صفحات ياز ا يو ما نام بعض. اند برده يم

كرده، سپس، از كتب و  ين باب را بررسيحال ما اخبار ا. ميادداشت نموديصفحه 
   :م نموديابت و نواب خواهيت و سرگذشت نيبه واقع يا گر اشارهيخ ديتوار

نقل كرده كه در اخبار وارد شده كه ائمه  يخ طوسياز ش ينجا مجلسيدر ا
. »ندين خلق خدايبدتر شوند، يامور ما م يكه متول يخدام و كسان« :اند فرموده

را آنانكه خدام و قوام و اصحاب و ياست ز ين مطلب حقيا :ديسنده گوينو
ن راه نان يو از ا اند غالبا بنام مذهب مال مردم را ربوده شان بودهيخواص ا

از آن  يكي. كنند يق مين به مردم تزريخورند و هر چه بدعت است بنام د يم
چرچر و جلب  يرا گرفته و برا ينان اطراف هر اماميبدعتها سهم امام است كه ا

 يده و برايتراش  صدها كرامت يهر امام يكنند و برا يم يعوام معجزه تراش قلوب
كه  ييها ارتنامهين بوجود آورده و زيمين و سيزر يحهايشان گنبدها و ضريل اوبق

اگر . اند دادها و آخرت قرار يده و ائمه را همه كارة دنيدارد تراش يمطالب ضد قرآن
ارات يخرافات وفور در ز«ا به كتاب يارات بحار و يبه ابواب ز يمطلع شو يخواه
ولت وقت سوء توانستند از د ياز افراد كه نم يارياصال بس. مراجعه نما» قبور

وقت  يدادند و از خلفا يآمدند خود را از خواص ائمه قرار م ياستفاده كنند، م
جاد ير كرده و ايرا تحق يكردند و خالفت اسالم يو طعن و لعن م يبجوئيع
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دند و يتراش يكه باالتر از رسول باشد م ياختالف نموده و در مقابل خلفاء امام
  .كردند يامامت برپا م يغاكردند وغو يف ميرا تضع يدولت اسالم

ابت امام ين يكه مدع ينقل كرده از محمد بن صالح الهمدان ينجا مجلسيدر ا
. ذكر شده است ين بحار و كافيگرفته چنانكه در هم يبوده و از مردم بزور پول م

كنند و  يت ميخانوادة من مرا آزار و اذ :نوشتم به صاحب الزمان كه :ديگو يم
خدامنا « :اند ت شده كه فرمودهيكه از پدران شما روا يثيسرزنش نموده و به حد

 يند؟ امام بقول او درجواب او جوابيجو ي، تمسك م»وقوامنها شرار خلق اهللا
گول زدن عوام خوب است كه خدا در سورة  يآورده كه فقط برا يا هيداده و آ

   :فرموده 18ة يسبا آ
ِتي َباَركَْنا ِفيَها قُرًى ظَاِهَرةً َوقَدَّْرَنا ِفيَها َوَجَعلَْنا َبْيَنُهْم َوَبْيَن الْقَُرى الَّ﴿

  .)۱۸ :سـبأ(﴾ السَّْيَر ِسُريوا ِفيَها لََياِلَي َوأَيَّاماً آِمنَِني
اند و از آنجا تا شام  ر سد مĤرب بودهيباشدكه در ز يه راجع به قوم سبا مين آيا

ر سد يوده آباد كه از زب ييها هياست قر ياشجار و انهار ين با بركت و دارايكه زم
زاد و توشه و در  يتوانسته ب يم يه بوده آباد كه هر مسافريتا شام چهار هزار قر

   :نجا فرمودهيحال امن و امان عبور كند، و خدا در ا
م يآشكار قرار داد يها هيبا بركت شام ما قر ين قراين قوم سبا و بيب«

روزها  امن شبها و م در حاليم و گفتيآن اندازه گرفت ر دريس يو برا
  .»دير كنيدر آنها س

با  ،ي، آر!ه دارد؟مبه ائمه و اصحاب و خدام ائ يه چه ارتباطين آيحال ا 
ق كرد، در يخدام و قوام ائمه تطب ه را باين آيتوان ا يم ير به رأيشم و تفسيسر
م و مقصود از يه ما هستين آيبا بركت در ا ينوشته مقصود از قرا نجا امام به اويا
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شما را . است نيه همين آيد، و قسم خورده كه مقصود از ايظاهره شما هست يراق
خدام و قوام  ،يآر. اند كرده يات قرآن بازينان چگونه با آيد ايبه خدا مالحظه كن

شما . يد جعفيزياند مانند مفضل و جابر بن  و خدانشناس بوده يائمه اكثرا غال
بن جعفر را  يسه نفر از خدام و قوام موس مثال. ديد مطالعه كنيشان را بروياحوال ا

افت كرده ياز مال امام در ياند كه هزارها اشرف شان را آوردهيعه احوال ايدر رجال ش
عه را تصرف كنند و يش يزهاينكه اموال و كنيا يبرا يابت خورده و حتيو بعنوان ن

اد جيه را ايبن جعفر شده و مذهب واقف يبه وارث امام ندهند منكر فوت موس
شان يشده و منكر ائمة پس از او شدند و تمام اموال كه نزد ا يكرده و هفت امام

، سوم عثمان بن ياد قندي، دوم زيحمزة بطائن يبن اب ي، عليكي :بود خوردند
و كتب رجال تا صدق سخن ما  يمراجعه كن به رجال ممقان !زيخوانندة عز. يسيع

از . اند وب و فاسد بودهيا معيل و ا مجهول الحاياكثر اصحاب ائمه . معلوم گردد
و ابن فضال و  يم بن اسحاق نهاونديابراه يعه بنامهايباب نمونه شما در رجال ش

وهب بن وهب و ابوالخطاب  يو ابوهارون المكفوف و ابوالبختر يبنحن يمعل
ا و احمد بن محمد يو احمد بن زكر يمحمد بن مقالص و احمد بن هالل عبرتائ

و عبداهللا بن عبدالرحمان األصم و بكر بن  يسحاق بن عمار فحطو ا يبن خالد برق
ب و يالخط يوجعفر بن محمد بن مالك و جعفر بن مثن يريصالح و بشار الشع

و داود بن  يبريعثمان و خ يبن اب يحمزه و حسن بن عل يبن اب يحسن بن عل
عمرو مان بن ياد بن مروان و سليا بن محمد ابوعبداهللا و زيو زكر ير الرقيكث

ونس ير و يحماد و عبدالرحمان بن كث يره و صالح بن ابيف بن عميو س يالنخع
ضد عقل بوده است مراجعه  اتشان ضد قرآن ويگر كه روايان و هزاران نفر ديبن ظب
  .ديق نمائيو تحق
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  جاد نواب و سفراءيت ايفيك
ه يميكه ترجمة مختصر كتاب منهاج السنة ابن ت» رهنمود سنت«در كتاب 

 يامام يعير شيروان محمد بن نصيه پيرينص :سدينو يم 113اشد در ص ب يم
 و از(بود  يامام حسن عسكر ةكه در سامراء خان است يباشد و او از كسان يم

 260در سال  يچون امام حسن عسكر. در مدت نه سال) جمله اصحاب او بود
نداشت،  يدكه رفت و آمد داشتند فرزن يانيعياز ش ياريفوت كرد و طبق اقرار بس

د جعفر برادر امام حسن يلذا تمام اصحاب او به دنبال كار خود رفتند، و س
نكه امام فرزند ندارد و يام كرد براساس ايم تركة او قيبه امر دفن و تقس يعسكر

) نيتمام مورخ يو حت(ن يير علويل و ساين را فاميبرادر وارث او است، و ا
ن، ييس علوين نزد او بود و رئيين علويلودب السادات كه دفتر مويدانستند و نق يم
ان و هواپرستان كه يغال يندارد، ول ياوالد يدانست كه حسن عسكر ين ميز چنين

قت بر آنان ناگوار شد ين حقيامام تراش و به خانة امام حسن رفت و آمد داشتند، ا
و  توانند استفاده كنند يگر نميكه د يزياند جلو چ دند خود را كه واقع شدهيو د
ل يو س(مخالف اسالم بسازند  امام و ثها و دروغها بنامين حدياسالم و مسلم يبرا

شان را از يكردند كه ا ين خود اختراع فكريو نشستند و ب) شود يوجوهات قطع م
 :نديبسازند و بگو ين بود كه امام غائبيش آمد نجات دهد و آن فكر اين پيا

سعد . )ده استياو را ند يو كس(ب شده يبوده و غا يحسن عسكر يبرا يدفرزن
است،  ياز اصحاب امام حسن عسكر يكي عه ويكه از بزرگان ش يبن عبداهللا اشعر

پس از فوت حسن  :سدينو يم 102خود ص » المقاالت و الفرق«در كتاب 
 يحسن عسكر :و چهارده فرقه گفتند. ، اصحاب او پانزده فرقه شدنديعسكر
ن يو ا). ميا دهيما ند يداشته ول يرزندف :ك فرقه گفتي يندارد، ول ياوالد

نكه خود را ين فكر بود، به طمع اين و بوجودآورندة اياز جعال يكير يمحمدبن نص
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ب امام و يات را أخذ كند و لذا خود را نايعيب بداند، و وجوهات شيب آن غاينا
گوش به  ينكه كسيا يو برا. ان او استيعين امام و شيد كه واسطة بير او ناميسف
د يس يعدم ولد را از او باور نكند، لذا برا ندهد و خبر يخن برادر حسن عسكرس

چون محمد بن  يول. لقب كذاب گذاشتند يجعفر برادر حضرت حسن عسكر
گران يد شود و او بابدند كه ياو ترس يرفقا. با اراده و سخنور بود ير مرد قوينص

م ير كنيرا باب و سف يفيضعد مرد سادة يبا :را از وجوهات محروم سازد، لذا گفتند
بود كه جنب خانة حضرت  يم، و لذا مرديم از او استفاده كرده و بهره بريتا بتوان

 يداشته و خود و فرزندش در خانة حضرت عسكر يفروش روغن يحسن عسكر
دند و قرار ين دو نفر را ديد، آمدند و ايكردند بنام عثمان بن سع يخدمت م

ن يد بيآ يو هر چه وجوهات م(ر باشد يباب و سف »ديعثمان بن سع«گذاشتند كه 
ر را محروم يهمكاران و شركاء، محمد بن نص يباألخره با سع. »م كنديهمه تقس

ن فكر را ينكه خود او ايد، با ايب گرديكردند، او خشمناك شد و منكر امام غا
 يحيو فضا يديجد يد و بدعتهاياختراع كرده بود از آنان كناره گرفت و عقا

در » هيرينص«روان او بنام يدا كرد و تا قرن هفتم و نهم پيپ يروانيود آورد و پبوج
  .هيميذ ابن تيكما نقل عن تلم. ه وجود داشتندياطراف شام و سور

ب چهارم بود، يان نايعيكه بقول ش يبن محمد السمر يچون عل :ديسنده گوينو
ا پس از وفات ابت و گرفتن وجوهات رين وزر و بال نيد، نخواست ايوفاتش رس
و عبارت آن . ابت تمام شديبنام امام صادر كرد كه ن يعيرد و لذا توقيبدوش گ

خ يف شيتأل» االمال يمنته«عه از آن جمله در آخر كتاب يع در تمام كتب شيتوق
ا ي« :ن استين باب آورده است، و آن ايز در اين يذكر شده و مجلس يعباس قم

 نينک وبيت ما بينک مفإ :کيخوانک فإ أجرأعظم اهللا  يبن حممد السمر عيل
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قوم مقامک بعد وفاتک, فقد وقعت يأحد ف ىلتوص إ ام فامجع أمرک واليستة أ
املشاهدة أال فمن  يدعيمن  يعتيمن ش أيتيوس« :ديتا آنجا كه گو. »مةبة التايالغ
 يعل يا« :يعني. »حة فهو كذاب مفرتيوالص اينياملشاهدة قبل خروج السف عىاد

ن يرا تو بهميم به برادران تو بدهد دربارة تو زيخدا اجر عظ ،يالمسربن محمد 
تو باشد و پس از  يكه جا ي، پس امر خود را جمع كن، و به احديريم يم يزود

 يواقع شد، و بزود بت تاميق غيت مكن كه بتحقيوفات تو قائم مقام تو گردد، وص
 ياه باش هر كس مدعشوند، آگ يمشاهده م يند كه مدعيآ يانم ميعياز ش يكسان

ع كه ين توقيحال باا. »ت من شود كذاب دروغگو و افتراءزده استيمشاهده و رؤ
و خود را قائم مقام  ابت امامندين يعه قبول دارند، چگونه مدعيش يعلما يتمام
معلوم . رنديگ يدانسته و از مردم وجوهات و سهم امام م يبن محمد السمر يعل
  .اند ردم استفاده كردهنها از جهل ميشود تمام ا يم

ابت قطع شد، دكانداران يچون نواب اربعة امام وفات كردند و ن :د گفتيبا
نكه هر كس يكردند و آن ا يگريآمدند فكر د. شود يده ميدند نانشان بريد يمذهب
 :امام و قائم مقام او است، و نقل كردند كه امام فرموده يث است جايحد يراو

كم وأنا حجة اهللا يعل يثنا فإنّهم حجتيرواة أحاد يرجعوا إلوأما الحوادث الواقعة فا«
ان ين بعدا در مين عناويو ا. در كار نبوده يو چون آن زمان مجتهد و مقلد. »هميعل

ع را يث توقيحد يو لذا بنام راو. دا شده و آن زمان مجتهد نبوده استيمذاهب پ
ب يچگونه خود را ناستند يث نيحد ين راويحال زمان ما كه مجتهد. صادر كردند

ان كه سهم امام به يعيك نفر از شيدانند بدون مدرك و سزاوار است كه  يامام م
تان چه  ابتيدهد، از او مطالبة مدرك كند كه شما مدرك ن يمجتهد خود م
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، »ثنايرواة أحاد ىلوأما احلوادث الواقعة فارجعوا إ« :تي، و أما روا!باشد؟ يم
   :سازد، از آن جمله يرا ظاهر م و بطالن آن است كه كذب ييها نشانه يدارا

ع صادر شده همه مرده بودند، چگونه ين توقيكه ا يث ائمه وقتيان حديراو - 1
د به خود يان رجوع كنيت راويند به روايتوان به مرده رجوع كرد، و اگر بگو يم

توان به خودشان رجوع  يث هم باشند، نميحد ين اگر راوين مجتهديان، بنابرايراو
  .ات رجوع نموديد به روايكرد، بلكه با

ث ائمه، يان احاديث، و معلوم و مسلم است كه راويان احاديراو :ديگو يم - 2
و  يو جبر يو ناووس يو واقف يشان قطحيان ايا كم سواد بوده و ميسواد ويهمه ب
توان به  ياند، چگونه م اد بودهي، اهل لغو زيعني يو جعال و كذاب و غال يخرافات

  .باشند ين افراد حجت مين رجوع كرد و چگونه اشايا
ن يدر اد خدا معلوم كند نه هر كس خود را حجت بداند، يحجت را با - 3
ا خود را حجت يو ثان. را حجت خوانده است يمجهول الحال يراو هر ت، اوالًيروا

د پس از يگو يم 165ة يل اوحجت باشد، خدا كه در سورة نساء آيخوانده بچه دل
   :ست و فرمودهيحجت ن يرسل كس اء ويانب

ُرُسالً ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد ﴿
  .)۱۶۵: النساء( ﴾الرُُّسلِ

مردم بر خدا  يآنان برا رسان بودند تا پس از ميامبران بشارت دهنده و بيپ«
  .»نباشد يحجت

و . ه دانسته استيالبالغه قرآن را حجت كاف در نهج -عليه السالم- يو عل
 .»حجته صلى اهللا عليه وآله نا محمديتمت بنب« :ديفرما يم 90ن در خطبة يهمچن

پس . ستيحجت ن يكس -صلى اهللا عليه وآله- غمبر ما محمدياز پ ، پسيعني
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ان جعال، يگران مانند راويد يتواند خود را حجت بخواند و برا يچگونه امام م
  .كند جعل حجت

ان ائمه يكه تمام راويان در حاليمن حجتم بر آن راو :ديگو يع مين توقيدر ا - 4
ا مردگان حجت الزم دارند و چگونه آن امام يمرده بودند، آ يبت كبريدر اول غ

و البته اشكاالت . است كه جواب ندارد ييزهاينها چيا. مردگان حجت است يبرا
  .ميا ز اشاره نمودهياز قرآن ن يتابش ا دراز آنه ياد است كه به بعضيت زين روايا

 يآورده است برا ياتين صفحه را پر كرده و روايچند ين باب مجلسيا در
. ابتيابت و سفارت نواب اربعه از قول همان دكانداران نياثبات عدالت و امانت و ن

و . معلوم كند نه خود آناند خدا يرا با يت هر كسيرا حجيست زيح نين صحيو ا
ب و يكه امام غا يكسان :د گفتيبا. ع است از طرف اماميات توقيز آن رواا يبعض

ع خط امام و از خود امام است و ناقل ياند از كجا بفهمند كه آن توق دهيخط او را ند
اند چگونه نقل  از قول امامان دروغ بافته انين همه راويا دروغ، ايد يگو يراست م

ذكر هر كدام از نواب  پس از يمجلس!. شان نباشد؟يات اير روايع مانند سايتوق
را كه بر ضد اسالم است رواج  يرپرستبقبورشان و ق ياربعه پرداخته به ذكر جا

با  يو بطالن قبرپرست. ت داده استياست اهم يداده و توجه به قبور را كه كار باطل
. واضح است يامر -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا توجه به قرآن و سنت روش

ن ين ما از ايا بنابر. ميا را آورده يارت قبور دالئل بطالن قبرپرستير كتاب زو ما د
  .ميكن ين كه گفته شد قناعت مينظر كرده، و به هم باب صرف
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  ه والسفارهين ادعوا البابين الذيباب ذكر المذموم
باب و سفارت  ياست كه مورد مذمتند و مدع ين باب در ذكر كسانيا

  اند شده
   :ديگو يشان ميشروع كرده به ذكر اسماء ا 367در ص  يمجلس

و  ياست كه از اصحاب حضرت هاد يعيشان ابومحمد حسن الشرياز ا يكي
از كفر و الحاد از او ظاهر  يت شد و مطالبيببا يبود، و او مدع يحضرت عسكر

  .شد
 يبود، و ادعا ياز اصحاب حضرت عسكر يرير النميگر، محمد بن نصيو د

كفر و الحاد ظاهر شد و ادعا كرد كه خود  يو از او گفتارهاابت نمود يت و نيباب
باشد، و قائل به  يكه حضرت هاد يغمبر است و فرستاده شده از طرف خدائيپ

جاد يت ايفيما قبال ك :ديسنده گوينو. دانست يتناسخ شد و زنا و لواط را حالل م
  .ميشنهاد او نوشتيابت و سفارت را بدست او و به پيفكر ن

و  ي، كه از اصحاب حضرت حسن عسكرياحمد بن هالل كرخ گر،يو د
ابت امام كردند، او ين يدعااد و فرزندش يخواص او بود، وبعدا كه عثمان بن سع

از  يكيرفت، لذا يرا نپذ» محمد بن عثمان«ابت ير بار نرفت و نياورد و زيطاقت ن
ابت نواب يند سؤال كرد كه يحال با. ن بن روح باشد او را لعن كردينواب كه حس

رد موجب كفر و لعن ينپذ يا از فروع كه اگر كسين است و يامام از اصول د
  ! شود؟ يم

او مشهور  ييخدا يات و ادعاين بن منصور حالج است كه كفريگر، حسيو د
  .است

ن بن يداشت، وحس يالعزاقر است كه نزد مردم وجاهت يگر، أبوجعفر ابن أبيو د
القاسم  ياز او بروز كرد، أب ياتيردم داده و چون كفرنزد م يروح او را مقام و منزلت
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ن يسؤال است ا يحال جا. جست و او را لعن كرد يزارين بن روح از او بيحس
دادند مال چه كس  يآمد خبر م يكه م ياز هر مال ب بودند ويعلم غ يكه دارا ينواب
ت حسن خود حضر يكردند و حت يان ميرا و صاحبان آن را ب باشد و مقدار آن يم

العزاقر را  يابن أب لياز قب يداشتند، چرا اشخاص ين نوابيو والد او كه چن يعسكر
كردند تا بعدا  يدادند و از خواص م يدر دستگاه خود و به اطراف خود راه م

كه از اموال مردم  يب اماميامام و نا. ات از آنان ظاهر شود و مطرود گردنديكفر
ض را ين مطالب ضد و نقيا اي، آ!ود خبر ندارد؟ان خيدهد، چگونه از اطراف يخبر م
  !.اند؟ عه در كتب جمع كرهيش يد كرد كه همه را علمايچه با

از  يعيد و توقيو برائت گرد العزاقر مورد قلع يابن أب يابوحعفر محمد بن عل
افكار  يو دارا يصاحب الزمان در لعن او وارد شد، و او معروف است به شلمغان

عه و خصوصا مورد قبول يداشته كه مورد قبول ش يبوده و كتب ياتيو كفر يخراف
ل اشخاص ين قبيده است، و ايود گرددب سوم بوده، و بعد مرين بن روح نايحس

ب يان عالم به غين راويكه عالم بقول ا ياند و چگونه امام ار بودهيدر اطراف بس
  .است اطالع بوده وبه اطراف خود راه داده يل اشخاص بين قبيبوده، از ا
جعفر محمد بن  يخ ابيبراردزادة ش يابت ابوبكر البغداديان نيگراز مدعيو د

است  نيگفته شود ا ديكه با يزيحال چ. ديلعن و طعن گرد عثمان است كه مورد
ب امام ينا فقاهت وجود دارند كه همه خود را يكه در زمان ما هزاران نفر مدع

كه دلبخواه  يرند و بهر مصرفيگ يدانند و از مردم وجوهات و سهم امام م يم
ا ي، آ!يو نه مدرك يدر كاراست و نه كتاب يكنند نه حساب يخودشان است مصرف م

ستند كه يسورة توبه ن 34ة ينان مصداق آيمردم عوام چه بكنند و از كجا بدانند كه ا
   :فرموده
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ْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَْمَوالَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ كَِثرياً ِمَن الْأَْحَبارِ َوالرُّ﴿
  )۳۴: التوبة(﴾ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه

ن اموال ياز علماء و مقدس ياريبس )د كهير گردايد و هشيبدان( !نيمؤمن يا«
  .»دارند يخورند و از راه خدا مردم را باز م يمردم را بباطل م

ت باشد در يكه موجب هدا يزيم و چيدياتمام رسانبحار را به  51ن جلد يما ا
 . ميبپرداز 53و  52د به جلد يحال با. ميافتيآن ن

 .من اتبع اهلد عىلوالسالم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  بحار 52و أما جلد 

  
  باب ذكر من رآه

  اند دهيكه او را ديذكر كسان
را  يرا كه مهد يناند كسا ن باب نام بردهيعه در اير بزرگان شيو سا يمجلس

است كه در  يدن كسانياند مانند د دهيكه او را د يد دانست كسانيبا يول. اند دهيد
ام و يران قياند، چون ملت ا دهيرا در كرة ماه د ينيقرار خود عكس خمزمان ما با

ران خارج شود، پس از يو او ناچار شد از ا يه محمد رضا شاه پهلوياقدام كرد عل
د روح يخود كه در فرانسه بود بنام حاج س ياز علما يكيد به آن ملت توجه كردن

گفتند، و چون او را به  يم يب بر حق مهديو نا يالعظم اهللا يةآو او را  ينياهللا خم
ما عكس آقا را در ماه  :گفت يم ميديد يام ورود، هركس را ميران وارد كردند در ايا
غات دكانداران بوده است، يو به تبل ياليشان خيدن ايبعدا معلوم شد د يول. ميا دهيد

 يسالگ 35سنده در سن ينكه خود نويو مانند ا. دارد يچه اثر يدنين ديحال چن
راز چنانكه قبال هم نوشتم در آباده يكردم به طرف ش يباً از شهر آباده گذر ميتقر

نماز مغرب، پس از نماز چون  يادا يسرد رفتم مسجد برا يوقت مغرب هوا
كردم و با عجله  يم ساعت سخنرانيود و واعظ نداشت حدود نب يائيمجلس مه

سوار شدم و  ير ما بود فورظاتوبوس منت ابان،ين آمده و رفتم به طرف خييپا
م گرفتند كه مرا يفتة سخن ما شده بودند تصميحركت كرد، اهل مسجد كه ش

 كنند و يما حركت م يما به جستجو ده روز و در عقب يسخنران يدعوت كنند برا
 ءب شده بنايكرده و دوباره غا ياو امام زمان بوده و سخنران :دند گفتنديچون مرا ند
راز تلگراف كردند، چون ما وارد ين خبر را به شيو تأسف و ا يه زاريكردند گر
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امام زمان در شب گذشته در  يم در محافل آنجا سخن از سخنرانيديم ديراز شديش
، !!جه دارد؟يخود را در مسجد آباده چه نت يدن پانصد نفر ماديحال د. آباده است
 يدن وحدس زدن به وجود مهديعه نقل كرده تماما ديات شيرا كه روا يآن كسان

كرده  يد شوخيم شايمن مهد :ده شده گفتهيات آن دياز روا ياست، و اگر در بعض
و سخن  يك نفر مرئي يادعا جعل كرده است و بصرف يا راويا دروغ گفته و يو 

   :ميكن يم يبررس ارا فردا فرد يات مجلسيحال ما روا. شود يثابت نم يزياو چ
ف و اهل غلو بوده، و محل ثقه يضع يالراز يآن احمد بن عل يخبر اول، راو

خ معلوم و نه علم و ينه نام ش(شده  يكه وارد ر يخيت كرده از شياو روا. ستين
و او  يم الفدكياهبن ابر يبنام عل يت از شخص مجهولي، او روا)عقل و مذهب او

ن هم شد ين هم شد حجت، و ايآخر ا. يبنام اود يگريت كرده از مجهول ديروا
دم كه خوش يرا د يئتيخوش ه يبو خوش  او گفته در طواف جوان خوشگل. ليدل

ام ظهور يم و أيمن مهد :كالم و خوش منطق بود، و او را نشناخته، او خود گفته
گذرد و هنوز ظهور نكرده  يست سال ميكه هزار و دويدر حال. من ظاهر شده

ن يا :ديگو. ا مجبور شده بزور رفو كنديگو. را اصالح كند آمده آن يمجلس. است
شما را به خدا مالحظه . بدا حاصل شده است يراست گفته بنا بوده ظهور كند، ول

  .پر نموده استد چگونه مردم را مسخره كرده و كتاب خود را يكن
ا مجهول الحال، و او هم يان اهل غلو و مذموم و يراو ز از همانيخبر دوم، ن

سال گردش  يداهللا كه سيمردم قم بنام محمد بن عب از ينقل كرده از مرد مجهول
را در  يجوان خوشگل يول. دا نكرده استيكرده در طلب حق و آخر هم حق را پ

 خدا به دلم انداخت او: ديو گو. باشد يده كه احتمال داده او مهديطواف د
  .ع وقت استيين مطالب تضياصال نوشتن ا :ديسنده گوينو. صاحب الزمان باشد
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از مجهول  يالشجاع يبنام محمد بن عل يلخبر سوم، نقل كرده مجهول و مهم
در  :وسف بن احمد كهيبنام  يگريم از مجهول ديبنام محمد بن ابراه يگريد

ك محل و تعجب يده در ياو فوت شده و چهار نفر را د بحص برگشت از حج نماز
و او  ينيصاحب زمان خود را به ب يخواه ياز آن چهار نفر گفته م يكيكرده و 

او گفته دالئل و عالمات . از آن چهار نفر كه صاحب زمان است يكياشاره كرده به 
كه شتر  ينيبه ب يخواه يا ميآ يچه دوست دار :باشد؟ او جواب داده استاو چه 

شتر دوست يك را بيا فقط بار آن به هوا رود، كداميبا بارش به هوا باال رود، و 
شما . ده است كه شتر با بار آن به هوا رفتهيكند، باألخره د ي، او گفته فرق نميدار
ن خدا را با يخواهند اصول د ينان مين هم شد مدرك، ايد ايبه خدا مالحظه كن را
عه چه يان ششود به دانشمند ير ميواقعا انسان متح. ن مهمالت ثابت كننديهم
  !.د؟يبگو

كه روز وفات حضرت  يگرياز مجهول د يت كرده مجهوليخبر چهارم، باز روا
ده و بر جنازه نماز يچيبر خود پ يده كه ردائيرا د ي، طفل ده وجبيحسن عسكر

. كه از آنجا خارج شده بود يا ر از آن خانهيشده غ يا خوانده و سپس وارد خانه
كه يدر حال. ده شده استيد يكه ثابت كند مهد ات را جمع كردهين روايا يمجلس
ن يبلكه ا. يو نه حجت. يا است و نه نشانه ياز مهد يات نه نامين روايدر ا

  .بوده است يآنان مهد ياند كه مرئ ن، حدس زدهيمجهول
بنام احمد  يمجهول گر، ازياز مجهول د يت كرده مجهوليخبر پنجم، روا

اند  دهيخوشگل را د يجوانم كه ينفر بود يدر مستجار مكه حدود س كه ياالنصار
 يبنام ابوعل يپس شخص. را خوانده است ييكل دعاهايو سپس آن جوان خوش ه

ن شخص صاحب زمان يد ايشناس ين شخص را ميا ايآ ،قوم يا :گفته يمحمود
نكه هفت سال خدا را يا يارب :ل؟ او گفته استيبه چه دل :اند است، آنان گفته
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 ي، سپس راو)لين هم شد دليآخر ا. (نديتا صاحب الزمان را بب خوانده و دعا كرده
را كه  يده كه رسول خدا به او فرموده آن شخصيدر مزدلفه در خواب د :ديگو
توان  ياالت مين خيا با ايشما را به خدا آ. اوصاحب زمان تو بوده است يا دهيد

  !ثابت نمود؟ ياصل
ن كه ياز اهل قزو يده از مردت كريروا يغال يالراز يخبر ششم، احمد بن عل

كه او وارد شده بر  يگرينه نام او را برده و نه مذهب او را و او از مجهول د
ار و سؤال يم بن مهزيبن ابراه ي، عليعنيابت و سفارت بوده ين يكه خود مدعيكس

كه خود من  يا سؤال كرده يكرده از آل محمد و او جواب داده كه از امر بزرگ
 ينم وليان به بيست سال حج كردم تا امام را طلب كنم وعيرا بيز ناتوانمران و يح
است كه  يبين شخص چگونه نايسؤال است كه ا يحال جا. دا نكردميپ يراه

باألخره . د به مراد خود برسديخود از امامش خبر ندارد و سالها حج كرده تا شا
م دكان يحكت يا براين خبر را جعل كرده گويچه ا يب براين نايست ايمعلوم ن

ت ندارد چند يچ مدركية او را كه هين خبر و قضيا يو مجلس. خود بوده است
ها را مكرر نموده و درك  ن قصهيبحار مكرر كرده و چون خوش داشته ا يجا
   :ديب آنرا نكرده كه شاعر گويع

 لةيب كلي الرضا عن كل عنيوع
 

 اياملساو ي السخط تبدنيولكن ع 
 

ك مرتبه امام را يبا زرق و برق  يك قصة طوالنيبا ابت ين ين مدعيباألخره ا
-  و آن امام برخالف سنت رسول خدا. ابان طائف و دور از مردميده آن هم در بيد

ابت يب نكرده نين شخص نايو ا!!. داشته است يدر و دربان - صلى اهللا عليه وسلم
چه  بلكه عرض كرده شما!!. ان كرده استيد نسيخود را از قول او نقل كند شا

ده و نه يداده كه نه خود شنونده فهم يد؟ او جواب مبهميكن يوقت ظهور م
د و ماه جمع ياست كه خورش يظهور من وقت :و در جواب گفته است. خواننده
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مخالف قرآن است، بلكه  يد و ماه بهنگام ظهور مهديكه جمع خورشيدر حال. شود
   :فرموده 9ة يامت آيق امت است كه خدا در سورةيد و ماه مربوط به قيجمع خورش

  .)۹ :القيامة( ﴾َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقََمُر﴿
   .»و يكجا جمع كرده شود آفتاب و ماه«

كه ين ذكر نموده است، در حالياز عالئم ظهور را خروج دابه از زم يكيز يو ن
  .امت استين هم مربوط به قيا

ل و مجهول مجهول الحا يها جالوزه و شرطه يكيخبر هفتم، نقل شده از 
شكسته  يدم كه درب خانه را در سر من رأيم را ديمن نس :االسم كه او گفته است

ست يمعلوم ن(در خانة من  يكن يچه م :ن و گفتهيرون آمده، و بدست او طبرزيو ب
ن خبر سرار مبهم و نقل يا ايآ). ام در خانه يكن يم گفته چه ميبه نس يا كسيگفته و 

  .دارند يان از نقل آن چه مقصوديكند و آقا يرا ثابت مز يك نفر پاسبان چه چياز 
 ينقل كرده از علرا يتر است، ز تر و مبهم خبر هشتم، از تمام اخبار سابقه مهمل

ت كرده از مجهول يبن محمد، و او روا يست كدام علينكه معلوم بن محمد 
در  ن دو مسجديدم بياو را د« :او گفته استل كه يبنام محمد بن اسماع يگريد

). ن دو مسجد كدام دو مسجديه و بديست او كه را ديمعلوم ن. (»كه طفل بوديحال
  .ا كالم مهملين شد خبر يا ايآ

ست نام خادم و حال او، يم عبده، و معلوم نيخبر نهم، نقل كرده از خادم ابراه
م را يآمد و كتاب مناسك ابراه يصفا بودم كه غالم يمن باال« :كه او گفته است

خادم كه بوده و  :ديو امثال او پرس يد از مجلسيحال با. »گفت ييزهايچگرفت و 
حال ! ده دارد؟ين مبهمات چه فايآخر نقل ا !ز گفته آن غالم؟يكدام غالم و چه چ

  .ستيهم بوده چه گفته معلوم ن ياگر مهد
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او را « :س كه او گفتهيم بن ادريل نقل شده از ابراهيخبر دهم، بهمان اسناد مجاه
دم يدست او را بوس ده ويف رسيكه به تكليمحمد، هنگام يس از گذشتن ابدم پيد
  ).ده استيرا بوس ده و دست كييرا د ان نكرده كييمتأسفانه ب(

است، او نقل كرده  يز از خادم عبده نقل كرده كه مجهول الحاليازدهم، نيخبر 
او را  دم و قدياو را د« :يعني، »ته ووصف قدهيرأ« :ديعل بن مطهر گو يكه اب
  .ده و قد او چگونه بوديان نكرده كه را دي، أما ب»ف نموده استيتوص

به نام  يبدتر از شرك از مرد مجهول يك نفر غاليت كرده يرواخبر دوازدهم 
مذهب بوده كه او در  يديكه ز يگريسوره و او از مجهول د يذر احمد بن اب ياب
 از او گرفته و يحوالة پول ده، و با و گفتگو كرده ويرا د ير جوان خوش صورتيح
 يديك نفر زيا قول يحال آ. من محمد بن الحسن هستم :ا او گفتيال كرده و يخ
 :د گفتيمن محمد بن الحسنم، با :حجت است، و اگر او گفته يمذهب امام يبرا

  !.باشد؟ يار است، از كجا معلوم كه مهديمحمد بن الحسن بس
از اهل سنت  يآن زهر يدارد و راون يزدهم، مرفوع است، و آن اعتباريخبر س

در آن از  يا ستهيطلب كردم كه مال شا ين امر را آن قدر بسختياست، او گفته ا
دن يبوده كه رس يدن به مهديامر، و اگر مقصود او رس معلوم نكرده كدام(ن رفت يب

پس  :ديگو ي، م)كرده است يا هودهين است و نه فرع آن و كار بيبه او نه اصل د
رفتم و او را مالزم شدم و خدمت كردم، و پس از آن از صاحب » يمرع«خدمت 

البته دكان (ست يوصول به او ممكن ن يعنين كار يا :الزمان سؤال كردم، او گفت
خضوع و  :ديباألخره گو). ادتر استيدار ناز زيشتر ناز كنند خريداران هر چه ب

شتر يت چون بسيگفت ممكن ن يهمان كس كه م(ا يصبح ب :التماس كردم گفت
، پس صبح حاضر شدم، او به )ايكرده و ممكن شده و گفته صبح ب يچاپلوس

تر و خوشبوتر  بود از همه خوشگل ياستقبال من آمد و با او جوان خوش صورت
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ك، به او اشاره كرد، پس به طرف ينزد يت تجار، چون به او نظر كردم به عمرئيبه
داد، سپس گذشت كه داخل خانه شود ل كردم و از هر چه سؤال كردم جوابم ياو م

ال كن كه وس ياگر خواه :گفت» يعمر«بود، پس  يا هيكرا يها و آن خانه از خانه
د و داخل خانه شد، و با من يد، پس رفتم كه سؤال كنم نشنيد يبعدا او را نخواه
أن  إىلملعون ملعون من أخر العشاء « :ن گفتيشتر از آنكه چنيسخن نگفت ب

  .»ک النجومبتشت
ب صاحب الزمان يست، اگر نايك» يعمر«د، اوالً، معلوم نشد كه يسنده گوينو

ست و چون او تملق يبوده كه اول گفته ممكن ن ين سخن او دكاندارياست كه ا
!. بوده؟ يار است از كجا معلوم كه مهدياً، جوان خوشرو بسيثان. گفته ممكن شده

صلى اهللا عليه - از رسول خدا ثالثاً، ملعون من أخر العشاء غلط است بلكه آنچه
 يعني، »تشتبك النجوم يملعون من أخر المغرب حت« :ن است كهيده ايرس -وسلم

ندازد تا ستارگان يد خواند و ملعون است آنكه عقب بينماز مغرب را اول وقت با
، يعنير يشتر به تأخيو در مورد نماز عشاء مستحب است كه هر چه ب. ظاهر شوند

عه مكرر ين مطلب در كتب خود شيآن خوانده شود چنانكه ا ك به آخر وقتينزد
صلى اهللا - وارد شده كه رسول خدا 146ص / 3ج / شده از آن جمله در وسائل 

. »لينصف الل يألخرت العشاء إل يمت يلوال أن أشق عل« :فرمود -عليه وسلم
ت و ين روايدن صاحب الزمان در اي، د»ل رابعايثلث الل يإل« :ةيروا يو ف
ع يامام زمان در توق :اند عه است كه نقل كردهيخود ش ديانند آن همه مخالف عقام

ت كند او كذاب و افتراء زننده يرؤ يهر كس قبل از ظهور من ادعا :خود فرمود
ت يرؤ يكنند هر كس ادعا يك طرف نقل ميمالحظه كند از شما را به خدا . است
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آورند،   يت ميدر اثبات رؤ يكذاب يگر داستانهايكند دروغگو است، و از طرف د
  !!.ست؟ين تناقض نيا ايآ

ن يبدتر از مشرك غالةكه از  يالراز يت كرده احمد بن عليخبر چهاردهم را روا
داهللا بن محمد يبنام عب يگريو او از مجهول د يبنام محمد بن عل ياست از مجهول

ن يا ستيلوم نو مع. يبنام داود بن غسان البحران يگريبن جابان، و او از مجهول د
اند كه او  نقل كرده يسهل نوبخت يا بدروغ از ابياند و  افراد مجهول راست گفته

 يو تازه ابوسهل از راو. ل استيمادر او صق :وقت تولد طفل را خبر داده و گفته
ت نشان كذب در آن موجود ين روايد، پس ا م ح ه كرده و گفته وقت تولد ميتق

  .است
 يك نفر غاليبهر حال . 14 :ديگو ياشتباه كرده و م يخبر پانزدهم، كه مجلس

از نواب  يكيكه خود را  يابت بنام محمد بن جعفر االسدين يت كرده از مدعيروا
بنام  يت كرده از مرد مجهوليحال تعجب است كه او روا. داند يصاحب الزمان م

ه وسف كيعقوب بن يبنام  يگرين بن محمد بن عامر و او از مجهول الحال ديحس
شده و در آن منزل  يدر مكه وارد منزل :ف كرده و گفتهياو از سفر مكة خود تعر

اگر محمد  :د گفتيبا(است  يد مهديال كرده شايكرده كه خ يرفت و آمد م يكس
بپرسد كه شما در آن  يد از حضرت مهديخود از نواب است با يبن جعفر االسد

ل ين همه طول و تطويگر ايگر بوده است ديا كس دي يكرد يمنزل رفت و آمد م
از آن شخص محتمل ) باضافه. شه دروغ استيشود از ر يخواهد معلوم م ينم

ده پس از يحجت تراش 13را ينقل كرده كه مخالف قرآن است، ز يصلوات يالمهد
 :ديفرما يم 165ة ينكه قرآن در سورة نساء آيبا ا -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
فه قائل شده يخدا خل ين دعا برايت و بعالوه در اسيحجت ن ياء كسيپس از انب

ا قائم را از دست يخدا :دين دعا و صلوات گويو در ا. ز باطل استين نيكه ا
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را او يز باطل است زين ني، و ا)نيالجبار يديوخلّصه من أ(ن خالص كن يجبار

 يوصل عل« :ن صلوات آمده است كهيباضافه در آخر ا :ستين نيدر دست جبار
، و »آجالهم يأعمارهم ورد ف يووالة عهد واألئمة من ولده ومد فك يول
 :باشد، پس، جملة يمهد» كيول«منظور از را اگر ين غلط اندر غلط است، زيا

نكه ائمه همه يگر ايو د. ستنديرا أئمه از اوالد او نيغلط است، ز »ئمة من ولدهاأل«

 يطوالن«. »أجالهم يف أعمارهم، وزد يومد ف« :ن جمالتياند، بنابرا وفات كرده
شود  يمعلوم م. غلط است» شانيا ياد كن در اجلهايأئمه را و ز يكن عمرها

  .خواند يغلط م يداند و دعا يعه زبان عرب را هم نميش يعلما يمهد
د وجود يكه شا يت كرده است مهملي، روايخبر پانزدهم بحساب مجلس

بنام احمد بن  يگريل دث كرد مرا مهميحد :دينداشته بنام الفهام، گو يخارج
ح يت كه از هر جهت صحيك رواين ابواب يتعجب است در تمام ا. محمد بن بطه

 يمرد مهمل، خراف(احمد بن محمد بن بطه  :دين خبر گويدر ا. باشد وجود ندارد
حال كدام (كرده است  يارت ميشده و از پشت شبكه ز يداخل مشهد نم) بوده و

! كرده؟ يارت ميشده و چرا از پشت شبكه ز ينمست و چرا داخل يمشهد معلوم ن
) بوده يشود مرد خراف يمعلوم م. ارت قبر در شرع اسالم مذموم استياصالً ز

 يدم مرديكه از راه خلوت بود آمدم و د يروز عاشورائ :گفته يسپس آن مرد خراف
 :و نام مرا گفت؟ من جواب گفتم يرو يكجا م :ك در نشسته و گفتينزد
 يحال چه حق(كنم  يم حق تو را قضا ميآ يارت كنم ميشت شبكه زخواهم از پ يم

 :؟ در جواب گفتهيشو يچرا داخل نم :ديگو يپس آن شخص م!). معلوم نكرده
 ين راويابهرحال . شوم ير اذن او داخل نميآنكه خانه، مالك دارد و من بغ يبرا

  !.ديگو يخواهد و چه م يست چه ميمهمل معلوم ن
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ست و يبن عبداهللا الوراق كه نام او در رجال ن يت كرده علي، روادهمزخبر شان
، )ستيكدام سعد معلوم ن(ت جعل كرده از قول سعد يد وجود نداشته، و او روايشا

را  يمن مهد ت كرده كه احمد بن اسحاق گفته استياو از احمد بن اسحاق روا
چه دن او يد حال گفتن و. (ام كه صورتش همچون ماه شب چهارده بود دهيد

و . شود يل نميكالمش دل يابت است، مدعين يشود او خود مدع يم يمدرك
از نواب صاحب األمر  يكين است كه احمد بن اسحاق را يتر از همه ا عجب
ذكر كرده كه بحار در خبر سعد بن عبداهللا  52ج  87كه در ص ياند، در حال شمرده

وت كرده و او در حلوان ف ياحمد بن اسحاق در زمان حضرت امام حسن عسكر
 يا ض واهمهيسندگان از دروغ و ضد و نقين نويشود ا يمعلوم م). اند را دفن كرده

  .ندارند
سفارت بوده، از ابن  يكه خود مدع يت كرده است مظفر علويخبر هفدهم، روا

ت كرده از آدم بن يز مجهول است، و او روايمجهول و او از پدرش كه او ن ياشيالع
بن  يت كرده از عليست، و او رواياز او در رجال ن ياممحمد كه مهمل است و ن

و  يت كرده از جعفر نام مهمليز مهمل است، و او رواين بن هارون كه او نيالحس
را در  يمن مهد :ديعقوب بن منفوس كه او گويبنام  يت كرده از مجهولياو روا

است ر امام ياگر خودش سف ين مظفر علويا :د گفتيحال با(دم يدامان پدرش د
ن نفر واسطة يدن او را از چندينكه ديده باشد نه ايد ديرا خودش با يگر مهديد

  ).!است ين چه بازيواقعا ا. مهمل و مجهول نقل كند
بن الحسن بن فرج از  يبنام عل يت كرده مرد مهمل مجهوليجدهم، روايخبر ه
ما از اصحاب  يدم مرديشن :كه او گفته يبنام محمد بن حسن كرخ يگريمجهول د

ان نكرده كه معلوم شود يأما نام آن مرد را ب. ام دهيمن صاحب الزمان را د :گفته يم
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نام و نشان  يا مرد بيآ :ديو امثال او پرس يد از مجلسيا كاذب؟ حال بايبوده  قصاد
  !!.كند؟ يرا ثابت م يزيدارد و چه چ يتين و چنان گفته چه مدركيچن

ه يل از محمد عطار مجهول از معاوه مجهويلويت كرده ماجيخبر نوزدهم، روا
ل و يكه خود وك يوب بن نوح و محمد بن عثمان العمريم و محمد بن ايبن حك

 يم كه حضرت حسن عسكريما چهل نفر بود :اند نان گفتهير امام بوده كه ايسف
د ين امام شما است و متفرق نشويا :و گفت پسرش را در منزلش به ما نشان داد

گر يد كه پس از امروز ديد، آگاه باشيشو يخود هالك م يها نيپس از من كه در د
ن امام يا :نكه گفتهياول ا :ز استيپرسش از چند چ يحال جا. (ديد دياو را نخواه

 ديبا! ديشو يخود هالك م يها نيد كه در ديشما است پس از من متفرق نشو
دوم، مگر . »دخو ينهايد. ادنكميأ« :اند كه فرموده ن داشتهينان چند ديمگر ا :گفت
اگر  ين است كه عدم معرفت به او هالكت است، مهديا فروع دياصول و  يمهد

پس از  :سوم، فرموده. ن باشد نه اصل آن و نه فرع آنيد تابع ديراست باشد با
سفارت بوده، و در  يكه محمد بن عثمان مدعيد در صورتيد ديامروز او را نخواه

من  :گر گفتهيد يز در جايانند نقره است، و ندم گردن او ميمن او را د :گفته يخبر
دروغگو حافظه  :نديگو يبهرحال م. ض شدينكه ضد و نقيا. دميدر طواف او را د

من او  :ديستم باشد، گويكه خبر ب ين محمد بن عثمان در خبر بعديخود هم. ندارد
  .ام گردن او مانند گردن من است دهيرا د

ده و گردن او مانند يبن عثمان كه امام را دنقل كرده از محمد  يستم، راويخبر ب
ن خبر ضد خبر نقل نوزدهم است يا يحال اگر سؤال كن. گردن خودش بوده است

  .جواب ندارند
ست و يكه نام و نشان او معلوم ن يت شده از مرد فارسيكم، روايست و يخبر ب

ده يرا پوشان يا دم بچهيرا د يزيكن :ست كه گفتهيز معلوم نيكذب و صدق آن ن
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نافش سبز بود  يدم كه مويرا د ياست، چون پوشش او را برداشتم طفل خوشگل
سر و  ياست ب يتيروا! ز و كدام طفل، پدرش كه بودهيحال معلوم نكرده كدام كن(
هر دو مجهول و  يبن عبدالرحمان و ضوء بن عل يانش محمد بن عبليراو. ته

  . باشند يمهمل م
بنام عبداهللا بن محمد بن جعفر، و او از  يت كرده مهمليست و دوم، روايخبر ب

بنام  يگري، و او از مجهول ديبنام محمد بن جعفر فارس يگريمهمل و مجهول د
بنام  يگريبنام مسرور و او از مهمل د يگريل و او از مهمل ديمحمد بن اسماع

را كه  يقصة دور و دراز يد الهنديد غانم بن سعيمسلم بن الفضل و او از أبا سع
را گفته در عراق داخل خانه و يز. كند يرا ثابت نم يزيراست گفته باشد چاگر 
أما آن شخص نامش چه . سخن گفت ينشسته با من به هند يشدم، شخص يبستان

  .است يال كرده كه او مهديو ظاهرا خ. بوده و نشانش چه بوده معلوم نكرده
ا تو يردم آسؤال ك ياز محمد بن عثمان عمر :ديگو يريست و سوم، حميخبر ب

الحرام بوده كه  تين عهد من با او در بيو آخر يبل :؟ گفتيا دهيصاحب را د
ن خبر ضد خبر نوزدهم است، يا، و »يما وعدتن يل اللهم أنجز« :گفت يم

  .فراجع
م، و اگر يكرد ين باب را بررسيش از نصف اخبار اينجا بيما تا ا :ديسنده گوينو
ع عمر است، و ييم واقعا تضيكن يم و بررسيسيون باب را بنيم تمام اخبار ايبخواه
 ين باب نقل كرده كه مهديدر آخر ا يمجلس. است ين اخبار تكرارياز ا يبعض
ن يو ا. نهاير ايرا شفا داده، كور را چشم داده، فلج را از فلج رها نموده و غ يكسان
   :ا مورد اشكال است از چند جهتيقضا

ز از بزرگان خود نقل يباطله ن يها را فرقهن معجزات وكرامات يه به اياوال، شب
. ستيگران نيك هزارم اخبار ديك صدم بلكه ينقل شده  ياند و آنچه از مهد كرده
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ه را در يشما از باب نمونه كرامات صوف. رفته شوديد همه پذياست با يرفتنياگر پذ
  .ديو كتاب نفحات األنس بخواناء ياالول ةتذكر
زهر داد و رسول  يهوديرا زن  -صلى اهللا عليه وسلم-  م رسول خداينيب يا، ميثان
 ياز مهد يا كه مجلسين قضايخود را شفا نداد، و ا -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا

. نقل نشده است -صلى اهللا عليه وسلم- ك آن از رسول خداينقل كرده صد 
 كه امام بودند مانند او را ضربت زدند، در بستر افتاد اوالد ين عليرالمؤمنيام

ه و حضرت عباس دور بستر او يمانند محمد بن حنف ين و بزرگانينحضرات حس
 ل برادريباضافه عق. پدر بزرگوار خود را شفا بدهند كردند و نتوانستند يه ميگر

توانست شفا بدهد صلة  يم -عليه السالم- يحضرت در آخر عمر كور شد، اگر عل
ض شدند و خود يمر - لسالمعليه ا-  وبيمانند ا ييايانب يو حت. رحم واجب بود

- الرضا يبن موس يعل. نكه خدا آنان را شفاء دادينتوانستند خود را شفا دهند تا ا
و نتوانست  درآورد و فوت نمود، يچند حبة انگور مسموم او را از پا -عليه السالم

ن او را شفا ين روز عاشوراء تب داشت، امام حسين العابديز ماما. خود را شفا دهد
  .نداد
ر دعاها يجوشن و سا يدر دعا -صلى اهللا عليه وسلم- الثا، رسول خداث

ا چه يآ. »دهد يشفا نم ي، جز خدا كسيعني. »إال هو ىالمرض يشفيال« :خواند يم
شما  :ديگو يفقط خدا، و م :ديگو يرسد، قرآن م يها به داد انسان ميدر گرفتار يكس

ن يد و در ايكن ياو را رها م ريد، و غيكن ياد ميها خدا را خالصانه يدر گرفتار
ن يدربارة مشركو لذا قرآن . كند يها را از شما برطرف ميصورت خدا گرفتار

ا را ياگر حال در يعنيخوانند،  يا خدا را مخلصانه ميشان در دريفرموده است كه ا
و شفا دهندة امراض  يداشته باشند و فقط خدا را برطرف كنندة گرفتار يدر خشك
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ات قرآن را يم آيهما اگر بخوا. رين صورت خير ايواهند بود و در غبدانند، موحد خ
  .كشد يم بحث به درازا مياورين موضوع بيراجع به ا
جرئت  ي، از خدا مهربانتر است، چطور كسيامام مهد :توان گفت يا ميرابعا، آ

  شفا داده است؟ يمهد يا فلج كرده وليخدا كور و  :ديكند بگو يم
   :ديگو يم - عليه السالم- ميشعراء، از قول حضرت ابراه خامسا، قرآن در سورة

  )۸۰:الشعراء(﴾ َوإِذَا َمرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ﴿
دهد  يمار شوم فقط خدا شفا مي، ب)مم رسول خدا هستيكه ابراه(اگر من «

  .»نه خودم
   :اء فرمودهيو خدا به رسول خود خاتم انب

قُلْ إِنِّي لَا أَْمِلُك لَكُْم َضرا  *ُك بِِه أََحًدا قُلْ إِنََّما أَْدُعو َربِّي َولَا أُْشرِ﴿
قُلْ إِنِّي لَْن ُيجَِرينِي ِمَن اللَِّه أََحٌد َولَْن أَجَِد ِمْن ُدونِِه  *َولَا َرَشًدا 

   )٢٢ -٢٠: اجلن(. ﴾اُملَْتَحًد
ك يرا شر يخوانم و احد يبگو، همانا فقط پروردگارم را م )!محمد يا(«

محققا  :ستم، بگويشما ن يبرا يمحققا من مالك ضر و نفع :گوكنم، ب ياو نم
نخواهم  ير او پناهيو هرگز غ يدهد از قهر خدا احد يمرا هرگز پناه نم

  .»افتي
   :و خدا در قرآن مكرر فرموده

  .)۱۷: األنعام(﴾ ُهَو بُِضرٍّ فَال كَاِشَف لَُه إِالَّ َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه﴿
  .»...ست يجز او ن يا برساند برطرف كننده يخدا به تو ضرر و اگر«

ر جز خدا يخ يامراض و معط ين كاشف ضرر و دافع آن و شافين ايبنابرا
ا ير و يتواند جلب خ يخودش نم ياء برايخود خاتم األنب يو حت. اءيانب يست حتين

تواند دفع  ير از خدا نميچكس غيه و. ر افراد بشريكند مگر بقدر سا يدفع ضرر
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ن كارها يا واسطة ايا حاجت روا كند و يا شفا دهد و ي ر كند ويلب خضرر و ج
  .را واگذار نكرده است ين اموريچن يشود و خدا به كس

ده يرا د ينوشتند او مهد يكه مجلسياز كسان يكي :م به اصل مطلبيگرد يبرم
   :ان خواهد شديل بياست كه در باب ذ ياست، سعد بن عبداهللا اشعر

  
  بداهللاباب خبرسعد بن ع

  ده است يكه از او پرس يدن او قائم را و مسائليخبر سعد بن عبداهللا ود
مجهول  يسيو احمد بن ع يبواسطة نوفل يسيصدوق نقل كرده از احمد بن ع

ز مجهول و مهمل يو او ن يالحال است، و او نقل كرده از احمد بن طاهر القم
ن است، و او ير از مشركاست، و او نقل كرده از محمد بن بحر كه از غاله و بدت
نجا معلوم شد كه يدر ا. نقل كرده از احمدبن مسرور كه مهمل و مجهول است

ست، يح نين صحيكه ايپنج واسطه در حال  باصدوق نقل كرده از سعد بن عبداهللا
كند كه پدرش  يك واسطه نقل ميث خود، از سعد با يرا صدوق همواره در احاديز

ن پنج واسطه ينكه سه نفر از ايگر اياشكال د. ديلا محمد بن الحسن الويباشد و 
اشكال . خبر در كمال ضعف است نياست، و ا ياز آنان غال يكيمجهول ومهمل و 

ت از امام يكه روا يث سعد بن عبداهللا را از كسانيرجال و حد ينكه علمايگر ايد
اند  ردهاويحساب ن ده باشند بهيكه معجزه دياند و از كسان زمان كرده باشد نشمرده

نكه يگر اياشكال د. امام بشمرند يخواهد معجزه برا ين خبر ميكه در ايدر صورت
و . ن خبر نقل كرده كه احمد بن اسحاق در زمان امام حسن فوت شده استيدر ا

نكه در يگر اياشكال د. اند است كه او را از نواب امام زمان شمرده ين ضد اخباريا
كه در خبر يكرد در حال يم يآن انار طال بازصاحب األمر با  :ديگو ين خبر ميا

ت ين امر از طفوليصاحب ا :ديفرما يحضرت صادق م 311در جلد اول ص  يكاف
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باضافه داشتن انار طال و بودن آن در منزل امام . ستيو لهو لعب ن ياهل باز
 امام زمان راجع به اموال ن خبريگر آنكه در اياشكال د. موجب نقض امام است

 نيوه در االداند، و بع يب نميغ يكه جز خدا كسيب خبر داده در حاليمردم از غ
خود جا گذاشته  يف دستيرا در ك يره زنياحمد بن اسحاق جامة پ :ديث گويحد

كند و او افسرده  يرا از او مطالبه م اورد و امام آنيامام ب يو فراموش كرده بود برا
 شما را. ابدي يم يحضرت عسكر ير پايبهنگام نماز جامه را در زنكه يشود تا ا يم

ر ياند، انسان متح بنام اسالم ساخته و پرداخته يد چه خرافاتيبه خدا مالحظه كن
-  مگر امام شما باالتر از رسول خدا :شان گفتيد به ايد، بايبگو يماند چه جواب يم

در مراجعت از  -صلى اهللا عليه وسلم- ، رسول خدا!است؟ -صلى اهللا عليه وسلم
ها را حركت دادند از آن جمله هودج  ن راه چون هودجي، در بيالمصطلف يغزوة بن

ون گردنبند خود، چ يكه اودر هودج نبود و رفته بود در جستجويشه را در حاليعا
و . اند با لشكر و اصحاب رفته -صلى اهللا عليه وسلم-  د رسول خدايبرگشت د
 يز آن طرف صفوان ناماورا جا گذاشته است، ا -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

شه ين دربارة عاينه آورد و منافقيد و شناخت و او را به مديشه را ديد و عايرس
تا دو ماه نسبت به او  -صلى اهللا عليه وسلم-  بافتراء گفتند كه رسول خدا يسخنان

ر و يتطه يات افك براينكه آيخواست او را رها كند تا ا يكم لطف بود و م
از جا ماندن  -صلى اهللا عليه وسلم-  د بهرحال رسول خداشه نازل شيعا يپاكدامن

ره زن ينان از جا ماندن فالن جامة پيامام ا يابان خبر نداشت، وليال جوانش در بيع
األرض نداشت و  يهنگام هجرت ط -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. خبر دارد

خها راه دور نان از فرسيا يشد، ول ين راه مخفيو در ب اده هجرت كرديپ يبا پا
ث دربارة ين حديگر، در اياشكال د!.توانند اموال مردم را نزد خود حاضر كنند؟ يم

منظور از كاف، كربال، و  :ديم است گوي، كه در اول سورة مر»عصيكه«حروف 
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ن و صاد صبر ين عطش حسيو ع. ديزي يرواناء پيها، هالك عشرت، و  منظور از
ن و مخالف با قول حضرت يقول مفسرخالف مست و يح نيز صحين نيو ا. اوست

 يكيك از حروف ينقل شده كه هر  ين بحار از حضرت علياست، كه در هم يعل
 ا كاف ياي« :كند يدر دعا به خدا عرض م يز حضرت عليو ن. خداست ياز اسام

ن يامرز، بنابرايم، صادق مرا بي، عليم، هاديكر يا يعني، »يص اغفرل يا ا ع،يها، 
م به ين است كه خدا در اول سورة مريهم» عصيكه«ظور از من :توان گفت يم

  .قت استياد نموده كه آنچه در آن سوره است حقيصفات خود قسم 
ن خبر يباشد و در ا ين خبر مياز اشكاالت ا يبهرحال آنچه ذكر شد بعض

ات قرآن است، و ياز آ ياريباشد و متن آن مخالف بس يم يگريار دياشكاالت بس
، و »المقاالت و الفرق«نوشته بنام  ين سعد، خود كتابيا .ميكن يم لذا ما صرف نظر
ح بود در آنجا ذكر ين خبر صحيدن صاحب االمر نكرده، و اگر ايدر آنجا ذكر از د

  .نمود يم
  

  ه انتفاع الناس بهيفيبه وكيباب عله الغ
  بهره بدن مردم به آن يو چگونگ يبت مهديعلت غ
ك يچ ياند كه ه شمرده يعلل و اسباب يمهدبت يغ ينجا برايعه در ايش يعلما

ست و ياند كه موافق با عقل و قرآن ن از ائمه نقل كرده يست و  اخباريح نيصح
ند و يگو ينم يسخن -صلى اهللا عليه وسلم- قطعا ائمه مخالف قرآن و سنت رسول

نان تعصب يا يول. ممكن است كذابان وجعاالن آن اخبار را جعل كرده باشند
اخبار ما را با قرآن  :اند كه خود ائمه گفتهيتفكرشان شده است، در حال مانع يمذهب

بت ذكر شده يغ ياركه ب يما اكنون علل. ديد و اگر موافق نبود رها كنيسنت بسنج و
م تا خود خواننده قضاوت يسنج يم و با عمل و قرآن ميكن يذكر م يكي يكياست 
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ا از ين و يا از مجهوليا از غالتند ي ن اخبار اكثرايا انينكه راوينظر از ا قطع. كند
   :ميده يم و متن آنها را محل نظر قرار ميشو يو لذا ما متعرض سند آنها نم. نيكذاب

  لخوف قت :علت اول
 2و  1ث ياحاد يخوف از كشته شدن خود است چنانكه مجلس يبت او باريغ

ت و سيح نين صحيو ا. نقل كرده است 22و  231و 20و  18و  16و  10و  5و 
باشد و  يحجت إله يرا اگر بنا باشد كسيو قرآن است، ز يبرخالف سنت إله

شوند، و أبداً  ياء مخفيد تمام انبيكند با يب شود و از ترس مردم خود را مخفيغا
ن او، او را به قتل يدهد مخالف ياحتمال م يغمبريرا هر پيخود را نشان ندهند، ز

  :ديگو يات قرآن ميكه آيحال رد ديد ابالغ رسالت ننمايبرسانند، پس با
  .)۱۰: النمل(﴾ إِنِّي ال َيَخاُف لََديَّ الُْمْرَسلُونَ﴿
  »!ترسند رسوالن در نزد من نمى«
  )۱۷۵: آل عمران(﴾ فَال َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني﴿
  .»پس اگر مؤمن هستيد از آنان نترسيد و از من بترسيد«
  )۴۴: املائدة(﴾ نَّاَس َواْخَشْوِنفَال َتْخَشُوا ال﴿
  .»پس از مردم مترسيد و از من بترسيد«
﴾ اللََّه الَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ رَِساالِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َوال َيْخَشْونَ أََحداً إِالَّ﴿
  )۳۹: األحزاب(
ترسند و جز  رسانند و از او مى كسانى كه پيامهاى خداوند را مى]  همان[«

  .»ترسند كسى نمىخدا از 
   :د به همه برسد چنانكه قرآن فرمودهيبا يو حجت اله
  )۱۴۹: األنعام(﴾ قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ الَْباِلَغةُ﴿
  .» خداست از آنِ]  و محكم[دليل رسا : گوب«
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   :و خدا به رسول خود فرموده
  )۶۷: املائدة(﴾ َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ﴿
  .»كند مردم حفظ مى] شرّ[از و خداوند تو را «

ن علت يرا ايامت ظاهر نشود زيد تا قيبت خوف قتل باشد، بايا، اگر علت غيثان
امت يد تا قيادتر است، پس بايهست بلكه روز به روز خوف قتل ز شه بوده ويهم
  .ب شوديغا

ب بر حق امام است يعه با ناياست و سلطنت مملكت شيثالثا، زمان ما كه ر
ش هم خوف دارد، پس دب برحق خويشود مگر او از نا يچرا ظاهر نمنان، يبقول ا

ن ياد يشما مالحظه كن. ب وجود ندارديغا يا مهديست و يب بر حق بر حق نيا ناي
د يل باشد بايباشد، اگر خوف قتل دل يه ميپا يل چه قدر سست و بيعلت و دل

رسول خدا به  ند ويايرون نيام نكند و خلفاء از خانة خود بيرسول خدا اصال ق
كه رسول خدا از صدها امام وجودش يخوف قتل، در حال يجهاد نرود چرا برا

  .ل خوف قتل خود را پنهان نكردياست و مع ذلك بدل رزتيعز
  

  اءيسنن أنب :علّت دوم
ذكر كرده است و حال  4و  3در خبر  ياء چنانچه مجلسيعلت دوم، سنن انب

از محل خود  يزب نشدند و اگر چند روياء غايك از انبيچ ين نبوده، هيآنكه چن
 -عليه السالم-  يا زمان نبوت نبوده مانند حضرت موسيگر منتقل شدند يد يبجا

ا يند، و يگو يبت نمين را غي، و ا- عليه السالم- بين نزد شعيكه از مصر رفته به مد
كه پس از بت  - عليه السالم- ميحضرت ابراهبوده است مانند  يتيمأمور يبرا

و . ر آن بودير خانة خدا و تعميتطه ياو، به طرف مكه برا يت بعديمأمور، يشكن
ا و يرون رفته به لب دريان امت خود بيكه از م -عليه السالم- ونسياما حضرت 
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از قوم و  يريگ ند بلكه كنارهيگو يبت نمين را غي، پس ايوارد شده در شكم ماه
غضب قوم شده و قوم او را در  غمبر موردياگر فالن پ. شدن است يه إلهيگرفتار تنب

عه چرا يسندگان شين نويا ايآ. ستيبت نين غيا از او كناره كردند ايچاه انداختند و 
  .ستنديرند و حاضر به تفكر نيگ ياء را در نظر نميخ انبيتار

  
  حكمتش كشف نشده :علت سوم

د يف نشده و نباشدارد كه آن حكمت ك يد و حكمتيفهم يعلت سوم، شما نم
نقل كرده  7و  4در خبر  ياز اسرار است چنانكه مجلس يسؤال شود و سر از آن
فهمد اوال چرا در اخبار  ينم يرا اگر كسيباشد ز يم ين هم سخن باطليو ا. است

  .خوف قتل ياند برا گذشته علت آنرا ذكر كرده گفته
خواهد و مكلف به آن  يفهمند خدا از مردم نم يرا كه مردم نم يزيا، چيثان

اء يانب. دا كننديرت پيكنند و بص آنكه بفهمند و فكر يد، قرآن نازل شده براستنين
فهمند نكرد  يرا كه نم يزيمان چيمردم آمدند و مردم را مكلف به ا يآگاه يبرا

   :ديفرما يم 104ة يچنانكه قرآن در سورة انعام آ
﴾ ِه َوَمْن َعِمَي فََعلَْيَهاقَْد َجاَءكُْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْس﴿
  )۱۰۴: األنعام(
به وسيله آن، (داليل روشن از طرف پروردگارتان براى شما آمد كسى كه «

ببيند، به سود خود اوست و كسى كه از ديدن آن چشم بپوشد، به ) حقّ را
  .»باشد زيان خودش مى

   :فرموده 175ة يو در سورة صافات آ
  )۱۷۵:الصافات(﴾ ِصُرونََوأَْبِصْرُهْم فََسْوَف ُيْب﴿
) نتيجه اعمال خود را(اما بزودى ) محتواست چه بى(و وضع آنها را بنگر «

  »!بينند مى
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   :فرموده 13ة يو در سورة آل عمران آ
  )۱۳: آل عمران(﴾ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِلأُوِلي الْأَْبَصارِ﴿
  .»!در اين عبرتى است براى صاحبان بصيرت«

   :ديفرما يم 20ة يه آيو در سورة جاث
  )۲۰ :اجلاثـية(﴾ َهذَا َبَصاِئُر ِللنَّاسِ َوُهدًى َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ﴿
وسايل بينايى و مايه هدايت و رحمت ) قرآن و شريعت آسمانى(اين «

  .»!يقين دارند) به آن(است براى مردمى كه 
   :فرموده 42ة يو در سورة انفال آ

  )۴۲: ألنفالا(﴾ َك َعْن َبيَِّنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍةِلَيْهِلَك َمْن َهلَ﴿
تا كسى كه نابود شده است، از روى دليل نابود شود و كسى كه زندگى «

  .»يافته است از روى دليل زنده ماند
ان يعجز راهنما ين جمالت برايد، ايد و كشف نشده و سؤال نكنيفهم يپس نم

  .ستو جهل آنان ا يو ناتوان
بت را به عدم يغ ه كرده عدم كشف حكمتياز اخبار تشب ينجا در بعضيدر ا

را  يكه مثال چون خضر كشت يحضرت موس يخضر برا يكشف حكمت كارها
را بر پا داشت، حكمت و سبب آنرا  يواريرا كشت و د يسوراخ كرد و غالم

   :ميجواب گوئ. ندانست يحضرت موس
 يزيچ - عليه السالم- يرد، اگر حضرت موساس كيد قينبا ينياوال، در مطالب د

را درك  يزيگر و خصوصا امت اسالم چيشود كه مردم د يل نمين دليرا ندانست ا
  .نكنند



228 بررسي دعاي ندبه

ست كار يوار معلوم نيو كشتن غالم و بر پا كردن د يا، سوراخ كردن كشتيثان
انجام داده، معلوم نكرده و آن  يين كارهايكه چن يخضر بوده و قرآن آن عالم

  .بوده است يع إلهياز فرشتگان مط يكيا ياز بندگان مقرب و  يكي شخص
ان كرد يد و او بيآن كارها را از آن عالم پرس -عليه السالم-  يثالثا، حضرت موس

  .مكشوف شد چنانكه در سورة كهف آمده است يو بار
كرد و به او  يرويپ يغمبر بود و از وحيپ -عليه السالم- يرابعا، حضرت موس

مردم ما  يبرا يتعلم كند، ول ا از اويكند و  يرويه برود مثال از خضر پشد ك يوح
قبول  :ديگو ينكرده كه هر چه مجلس يوح ما نشده است و خدا به ملت يوح
ن ياند ا ا كم سواد هر چه نقل كردهيسواد و  يان بيك عده راويد ينيشما به ب. ديكن
  .كنند يتعصب قبول م يده برايسندگان قول آنها را فكر نكرده و نسنجينو

خضر است  يد برايات جاوين حيشان معتقدند هميكه اياز خرافات يكيخامسا، 
   :فرموده 34ة ياء آيكه مخالف قرآن است چنانكه در سورة انب

  .)۳۴ :نبياءاأل(﴾ َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ ِمْن قَْبِلَك الُْخلَْد﴿
  .»ميا را قرار ندادير دنماندن د) محمد يا(قبل از تو  يچ بشريه يو ما برا«

ا اگر يخدا« :هنگام جنگ بدر فرمود -صلى اهللا عليه وسلم-  ز رسول خدايو ن
 ي، و اگر خضر»ين عبادت نشوياران و اصحاب من هالك شوند پس در زمين يا

. كرد يعرض نم ين سخنيغمبر خاتم چنيزنده و به عبادت خدا اشتغال داشت، پ
اء يفهماند كه تمام انب يد عموم است و ميو مف ياق نفيه در سرة فوق نكيبهرحال آ

. -عليهم السالم- اسيو چه خضر و چه ال يسيو چه ع ياند چه موس ا رفتهياز دن
امبر و امام يپ :نديگو ياند و بنام خضر، م دا شدهيك عده عوام پيبهرحال در زمان ما 

ز ين يدكانداران كنند، و يز تلف مين راه نيمال خود را در ا يرند، و گاهگاهيم ينم
 يكه زمان ما خضر شد و رسوائياز كسان يكيمثال كنند  يم يبردار ن فكر بهرهيازا
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 يصاحب كتاب شبها يرازين شيسلطان الواعظ يبوجود آورد جناب مستطاب آقا
را در  يسواد يب يا سنيو  ياليخ يك نفر سنيبا  ياليك بحث خيكه  شاور استيپ

و أما خضر . قبول نموده است يفرموده آن سن ن آقايآن كتاب آورده و هر چه ا
ابان ارامنة تهران بود و يخ يكيدر نزد ين آقا مدتين است كه منزل اين آقا ايشدن ا

ن ياز قرار نقل ا ،يك نفر سرهنگيبود متعلق به  يار خوشگليابان زن بسيدر آن خ
نكه به او يان و آن شد تا يخانم نازاد بود و اوالد نداشت متوسل به دعا و ثنا و ا

گفته بودند چهل صبح درب منزل خود را آب و جارو كن و متوسل به حضرت 
را  عبور خواهد كرد دامن او ك روز صبح خضر از درب خانة تويخضر باش كه 

ن كه يسلطان الواعظ يآخر بود كه آقا ير، و او از او بچه بخواه، اتفاقا در روزهايبگ
رد كه من يگ ين خانم دامن او را ميو اگذرد  يبود از آنجا م يكليشخص خوش ه

 يدارم، ول يآر :ديگو ي؟ ميشوهر دار :ديگو يخواهم، آقا م يبچه ندارم و از تو م
دار  را بچه م داخل تا من تويخوب برو يليخ :ديگو ياكنون مسافرت رفته، آقا م

 يكم برا ه كمين قضيا. شود يشود و با خانم هم بستر م يكنم، و او داخل خانه م
سلطان  يداد كردن و بد گفتن، آقايكند داد و ب يشوهر سرهنگ او كشف و بنا م

كند  يم يداريخر يمنزل يگريد يكند و در جا ياز آن محله كوچ من ناچار يالواعظ
ر خرافات يجة زنده ماندن خضر و ساين است نتيا ،يآر. دينما يم يرود سكن يو م
  .گريد

  
  در گردن او نباشد يعتيب :علّت چهارم

در گردن او نباشد چنانكه  يعت احديب شده كه بين غايا يعلت چهارم، برا
ن علت از همه يو ا. نقل كرده است 15و  14و  13و  12و  11در خبر  يمجلس

ن مردم يك از خلفاء و سالطيچ يرا هيست، زيح نيتر است و صح تر و سست ليعل
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ن كار را با اهل يجاج اح ،يعت كنند، آريبزور برا مجبور نكردند كه بروند با او 
نه بود نه يفه و سلطان نبود و كار او منحصر به مديحجاج خل ينه نمود، وليمد

  .گريشهرها و بالد د
چكدام مجبور به ي، هين بر امام حسن عسكريا، پدران بزرگوار و ائمة سابقيثان

 ين سخن انحصار به مهديا. نبود يعت احدينشدند و در گردن آنان ب يعت احديب
  .ردندا

در  يعت احديند و رفتند و بدكه آم ين همه دانشمندانين همه مردم و ايثالثا، ا
  .هستند ينان همه مهديا ايب شده باشند و آيد غاينان همه بايا ايگردنشان نبود آ

آنها تعصب بخرج  ياست كه هزاران سال در كتب مانده و برا ين چه مهمالتيا
  .ل استيت آنها عليبت كه علينها بود علل غيا!!. دهند يم

  
  بيو أما وجه انتفاع به امام غا

ت انتفاع يفيبت و كيباب علل غ« :يعنين باب، يدر ا يكه مجلس يمجموع اخبار
بت بود و جواب يخبر است كه كثر آنها مربوط به علل غ 22، آورده »مردم به امام
جواب پس در . ت انتفاع مردم استيفيو چند خبر آنها مربوط به ك. آنها ذكر شد

   :مييگو يم
ب يبهرة امام غا :اند ب خود آورده و گفتهينان در مورد نفع امام غايكه ا ياخبار

ر عاقالنه بوده يغ يح و سخنيناصح ير ابر است، كالميد در زيمانند بهرة از خورش
   :رايباطل است، ز يو بكل

 يوزا چند رير ابر برود چند ساعت و يد زيم اگر خورشياوال، چنانكه سابق گفت
آنرا  يان نشود و ابدا كسيد نماياست نه هزاران سال و اگر هزاران سال خورش

  .كنند يند، مردم در وجود آن شك و بلكه آنرا انكار مينب



231 البفهرست مط

گر آشكار است و ير ابر باشد در بالد دياز بالد ز يد در بعضيا، اگر خورشيثان
ان است ير نماد از پشت ابيخورش يو بعالوه روشن. ستين نيعه چنيش يامام مهد

ن يا يامام مهد يكند، ول يد در پشت ابر حكم ميبوجود خورش يكه هر عاقليبطور
  .باشد ين نميچن

ش فصول و نمو اشجار و يدايد از پيآ يد بوجود ميكه از خورش يهائ ثالثا، بهره
ر امور، ياها و سايفضا و بخار در يهوا و روشن ياهان و رفع حشرات و گرمينمو گ

و أما منافع وجود . مستور به ابر باشد يها وجود دارد و اگرچه گاه هرهن بيهمواره ا
را منافع يز. رود و بلكه رفته و وجود ندارد ين ميب تماما از بيا زمامدار غايامام و 

جاد يت بالد و احقاق حق مظلوم و دفع ظالم و جهاد با كفار و ايامام و زمامدار، امن
ل يالمال و امر به معروف و تشك تيم بيو تقنماز جمعه و جماعات و دفع منكرات 

چكدام ينها است كه هير ايمارستان  وغيجاد بير طرق و اسفالت و ايدانشگاه و تعم
ك امام و زمامدار ظالم بهتر است از وجود يو بلكه وجود . ستيحاصل نشده و ن

 ياديد از جهات زيه او به خورشيپس تشب. ا موهوميب و يك امام و زمامدار غاي
 ياتيروا يمجلس يول. ح استير صحيم، باطل و غيرا ذكر كرد از آن يه ما بعضك

ن خرافات يا مجهول الحال نقل كرده و هر كس ايان كذّاب و جعال و ياز قول راو
ن موهومات مربوط به اسالم يكه ايد او را مسلمان ندانند در حاليرا قبول نكند شا

ن است و مربوط به كتاب خدا و نايشود كفر و اسالم بدست ا يمعلوم م. ستين
صلى اهللا عليه -  ا رسول خدايآ. ستين -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا سنت رسول

نها را يزها معتقد و اين چيات را خوانده بودند و به اين روايو اصحاب او ا -وسلم
  .ال واهللا! دانستند؟ ياز اصول و فروع م

 يمهد :ديگو 2جلد  99فحة ن باب بنا كرده به بافتن و در صيدر آخر ا يمجلس
 ين وقت نبودند و همه منتظر مهديبا پدران خود فرق دارد، پدران او مزاحم سالط
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ام و تمام ممالك را ير قيبا شمش يمهد ير نكردند، وليام به شمشيبودند و ق
راند، تا آخر، آنچه يم يكند و ظلم و جور را م يغلبه م يرد و به هر سلطانيگ يم

   :رايز. نها تمام باطل استيو ا خواسته، گفته است
امام باقر و هست كه  يباب ين بودند و در كافياوال، پدران او مزاحم سالط

 يا امام عليه نبود؟، آيام ين مزاحم بنيا امام حسيآ. »كلنا قائم« :اند صادق فرموده
خواند؟  يه را غاصب نميام ين بنيسالط ا حضرت باقريه جنگ نكرد، آيبا معاو

ن نبودند ينان مزاحم سالطياگر ا! بن جعفر را به زندان نبرد؟ يد موسيشهارون الر
ن امامان را گرفته و به همة يكه دور ايا كسانيآ! دند؟يترس ين ميچه از سالط يبرا

ن يكردند و خلفاء و سالط يو طعن و لعن م يين بدگويو سالط ياسالم يخلفا
چگونه خدا چشم و !! نبود؟نها مزاحمت يكردند، ا ير ميف و تحقيرا تضع ياسالم

عه كه ين شين سالطيا ايها را بواسطة تعصب بسته است؟، آ يگوش و فهم مجلس
هود كمك يو  يو خلفاء جنگ كردند و از نصار ين اسالميام كردند و با سالطيق
عه و بدنام يجاد بدعتها بنام امامان شيدوا كردند جز ا ينان چه درديگرفتند ا يم

ف يعه و تضعيو ش ين مسلمانان و جنگ سنيو نفاق ب كردن آنان وجز تفرقه
ه ووو چه كردند؟ چه يه و زنديه و قاجاريا دولت صفويآ. ن و تسلط كفاريمسلم

ن يزر يها ق و گلدستهيزر ين كردند جز ساختن گنبدهايبه اسالم و مسلم يدمتخ
است كه  ييزهاينها چيا. و بستن درب مساجد يو توجه دادن عوام به قبرپرست

  .كنند ين درك نميعصبتم
كند  يكند و تمام ممالك را مسخر م ير ميام با شمشيق يمهد :ديگو يم يمجلس

هزار نفر را  ير روزيد و با شمشيايب ياست، اگر مهد يال باطلين سخن و خيو ا
هزار نفر را بكشد، تازه پس از صد  يران فقط تا صد سال روزيد در ايبكشد، با
ران را نتوانسته بكشد چه يتمام افراد ا ون ويليم و شش يشود س يبا ميسال تقر
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كشد تا امام زمان گردن آنان را  يش از هزار سال طول ميگر، بيبرسد به ممالك د
. ديآ يخوششان م ينان از آدمكشيا ايكنند، گو ينان فكر ميا ايبزند؟ شما را به خدا آ

   :با آنكه خدا فرموده
  )۲۵۶ :البقرة(﴾ ال إِكَْراَه ِفي الدِّينِ﴿

كه يدهد بطور يكند و همه را صلح م يتمام ممالك را مسلمان م :نديگو ينان ميا
ح قرآن است كه در سورة مائده ين برخالف صرينباشد و ا يگر عدوان و ظلميد
   :فرموده 14ة يآ

  .)۱۴: املائدة( ﴾فَأَغَْرْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة﴿
  .»ايم تا روز قيامت توزي برانگيخته بين ايشان دشمني و كينه«

  : فرموده 64و در همين سوره آية 
  .)۶۴: املائدة( ﴾َوأَلْقَْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة﴿
  .»و بين ايشان عداوت و كينه انداختيم تا روز قيامت«

ن بشر هست و يب يزيعداوت و بغضاء و جنگ و خونرامت ين، تا قيبنابرا
را بفرستد و بزور همه را  يكند كه امام يبرخالف فرمودة خود عمل نمچگاه يه

ش با هم صلح كنند و مردم خوب شوند و فقط يصلح وصفا بدهد كه گرگ و م
امت كافر و يد تا قيگو يعذاب برطرف شود، قرآن م ير و بكليخدا سراز ينعمتها

كه  يالين شهر خيستند و چنيمان نيود خواهد داشت و اكثر مردم اهل امؤمن وج
ن جهت است كه يهمه صالح و پاك و مؤمن باشد وجود نخواهد آمد، و از هم

م نمود يمبتال خواه يامت تمام اهل شهرها را به عذاب و گرفتاريقرآن فرموده تا ق
   :ديفرما يم 58ة يچنانكه در سورة اسراء آ

َنْحُن ُمْهِلكُوَها قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمِة أَْو ُمَعذُِّبوَها َعذَاباً  قَْرَيٍة إِالََّوإِنْ ِمْن ﴿
  .)۵۸ :سراءاإل(﴾ َشِديداً كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكَتابِ َمْسطُوراً
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 ا آنيامت و يش از روز قيم پينكه ما هالك كنندة آنيست مگر اين يا هيقر«
  .»در كتاب نوشته شده استن يا يم كرد عذاب سختيعذاب خواه را

اند و نه از  اند كه نه از قرآن خبر داشته را نوشته يكسان ينان سخنان خرافيا يآر
امت يق ،يآر. اند ل اسالم به مذهب بودهيعقل و فقط به فكر ساختن مذهب و تبد

كند چنانكه در  ين اختالفات حكم مياست كه خدا حق و باطل را از هم جدا و ب
 17ة ين مطلب ذكر شده از آنجمله در سورة حج آيا ياديات زيقرآن در آ

   :ديفرما يم
إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئَني َوالنََّصاَرى َوالَْمُجوَس َوالَِّذيَن ﴿

  .)۱۷: احلج(﴾ أَْشَركُوا إِنَّ اللََّه َيفِْصلُ َبْيَنُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة
در ميان مؤمنان و يهوديان و صابئين و مسيحيان و  به راستى خداوند«

  .»مجوس و مشركان، در روز قيامت داورى خواهد كرد
   :فرموده 92ة يو در سورة نحل آ

ِلُيَبيَِّن لَُهُم الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم كَاُنوا ﴿
  )۳۹ :النحل(﴾ كَاِذبَِني

ورزند، برايشان روشن سازد و تا كافران  كه در آن اختالف مى تا آنچه را«
  .»بدانند كه آنان دروغگو بودند

   :فرموده 69ة يز در سورة حج آيو ن
  )۶۹:احلج(﴾ اللَُّه َيْحكُُم َبْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ﴿
ورزيد، داورى  اختالف مىخداوند روز قيامت بين شما در آنچه در آن «

  .»كند مى
ن يا ايكند آ ياست ميا پنج سال ريفقط هفت سال و  يمهد :نديگو ينان ميا

د ياير شكم اسب او خون باال بيمعقول است كه آن قدر مردم را بكشد كه تا ز
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نان چه قدر يد اينياست كند به بينكه هفت سال ريا يچرا برا. اند چنانكه نوشته
اند كه  ا فكر نكردهيجز تعصب نداده است آ يزينان چيدا به اا خيفكرند گو يب

د يآ ير شكم اسب نميآن كشتار شود خون باال تا ز ين شن است و هر قدر رويزم
 يا جايو  يد اگر صد هزار گوسفند در منينيب بالد را به يد كشتارگاههايشما برو

شود  يسال نمو بعالوه ظرف هفت . ديآ يك وجب خون باال نميگر كشته شود يد
 ير ميامام با شمش :نديگو يمنان يا. ن را گردن زديت كرة زمير همة جمعيبا شمش

ن اسالم يا ديآ! شود؟ يهم م يا عدل زوركيكند، آ يا را پر از عدل ميد و با زور دنيآ
چه  ينان است، وليدر قرآن برخالف گفتة ا ياديات زيآ ؟ن اكراه و زور استيد
  .دن استياندن و مانع فهمده كه تعصب ماندن خويفا

شد، پس از آنان  يم يا گر اگر حادثهيامامان د :ديگو 52ج  99در ص  يمجلس
ن سخن يو ا. ستين يكس يپس از مهد يقائم مقام آنان باشد، بود، ولكه يكس

دوازده  ين مهدياند پس از ا گفته يخودشان است كه در اخبار يها برخالف گفته
گر رجعت يو ائمة د يحضرت عل ين مهديز اا پس اي د ويآ يگر ميد يمهد
 يراد كرده كه به مهديا يكس. اند سخنان خود را فراموش كرده نانيا ايگو. كنند يم

د كه زمان ظهور او است، و زمان رفع خوف يشود، او از كجا خواهد فهم ينم يوح
خدا او  :ديگو 100داده در صفحة  يجواب نادرست ياو شده كه ظهور كند؟ مجلس

ن يجواب ا. ق پدرانش آگاه نموده استيدانا كرده بزبان رسول خود و از طررا 
چ كس آگاه يامت و وقت ظهور او هيد كه از قيدار ياتياست كه خود شما روا

ر ائمه يم، و حضرت صادق و سايدان ياند ما نم ائمه گفته يست جز خدا، حتين
و . »اند اند دروغ گفته ن كردهييآنانكه وقت تع. كذب الوقاتون« :اند مكرر فرموده

ان او دعا بخوانند كه خدا يعيدكه دستور داده شيا نقل نموده يبعالوه از خود مهد
ن ييرا تع يده كه امامان وقتيرس ياخبارباضافه . ك كنديوقت ظهور او را نزد
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 ن و چنان كردند خدا آنيان نموده و چنيعه عصيكردند و بدا حاصل شد و چون ش
  .ر خواهد آمديكه در باب زرا عقب انداخت چنان

  
  ت وحصول البداءيعن التّوق يص و النّهيباب التّمح

  هور و بدا حاصل شدنظن وقت ييازتع يامتحان ونه
و  غالة ا ازيالحال و  ان مجهوليت آورده از راوين باب پنجاه روايدر ا يسمجل

م يگذار يم ما آنها را به نظر خواننده. گرنديكديض يا كذابان و اكثر آنها ضد و نقي
   :تا خود قضاوت كند

قائم از مردم « :ت كرده كه او فرمودهيروا ين عليرالمؤمنيت اول، از اميروا
 :ديد پرسيحال با. »ستين يرا در ال محمد حاجت يخدا :ديب شود تا نادان بگويغا

   :خدا كه در قرآن فرموده. را در آل محمد حاجت است يخدا :ديگو يمگر دانا م
  )۶: العنكبوت(﴾ َه لََغنِيٌّ َعنِ الَْعالَِمَنيإِنَّ اللَّ﴿
  .» بى گمان خداوند از جهانيان بى نياز است«
 :و فرموده

  )۶۴: احلج(﴾ َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد﴿
  .»!نياز، و شايسته هر گونه ستايش است و خداوند بى«

   :ز فرمودهيو ن
  )۶۸: يونس(﴾ ُسْبَحاَنُه ُهَو الَْغنِيُّ﴿
  .» نياز است او بى! منزه است) از هر عيب و نقص و احتياجى(«
   :و فرموده

  )۶: التغابن(﴾ َواْسَتْغَنى اللَُّه َواللَُّه غَنِيٌّ َحِميٌد﴿
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بى نياز بود، و خدا غنى و شايسته ) از ايمان و طاعتشان(و خداوند «
  .»!ستايش است

ر يد محتاج است نه به غب بشود و چه نشود خدا نه به آل محميچه امام غا
  .شانيا

د امتحان شود و يعه بايش :اند ت دوم و سوم، امام باقر و صادق فرمودهيروا
ن يا :د گفتيدر جواب با. رخالص جدا شوديغربال گردد تا گندم خالص از غ

   :فرموده 2ة يدر سورة عنكبوت آ يتعال يعه ندارد خدايامتحان اختصاص به ش
َولَقَْد فََتنَّا  * ُيْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيفَْتُنونَ أََحِسَب النَّاُس أَنْ﴿

  .)٣ -٢: العنكبوت( ﴾الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم
ند و دگر يشوند و بگفتن آمنا رها م يا مردم گمان كردند كه رها ميآ«

  .»ميشان را امتحان كرديق ما مردم قبل از ايشود و به تحق يامتحان نم
ست طبق قرآن خدا تمام مردم را يعه نيب و شيتحان مربوط به امام غاپس ام

 ؟امتحان نداشتند - عليهما السالم- يسيو ع يا أمت موسيآ. كند يامتحان كرده و م
فقط امتحان مخصوص  ؟امتحان نشدند -صلى اهللا عليه وسلم- ا اصحاب رسوليآ

بهرحال خدا از همه . اند ن بستهيبه د يد مهمالتيشما نگاه كن! بت است؟يزمان غ
از آن  ،ن مطلب مكرر ذكر شدهيكند و در قرآن ا يچه مؤمن و چه كافر امتحان م

   :فرموده 7ة يز آيجمله در سورة كهف ن
﴾ إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى الْأَْرضِ زِيَنةً لََها ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمالً﴿
  )۷ :الكهف(
ت زينت آن قرار داديم، تا آنها را بيازماييم كه ما آنچه را روى زمين اس«

  .»!كنند كدامينشان بهتر عمل مى
   :فرموده 35ة ياء آيو در سورة انب
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  )۳۵: نبياءاأل(﴾ كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت َوَنْبلُوكُْم بِالشَّرِّ َوالَْخْيرِ ِفْتَنةً﴿
سختى و هر جاندارى چشنده مرگ است و شما را براى امتحان، به «

  .» آزماييم آسايش مى
   :فرموده 2ة يو در سورة انسان آ

  .)۲: نساناإل(﴾ إِنَّا َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة أَْمَشاجٍ َنْبَتِليِه﴿
  .»آزماييم او را مى. اى آميخته آفريديم ما انسان را از نطفه«

كرده كه  تين روايقطيبن  يرا عليتر است، ز نيريت چهارم، از همه شيروا
ان به آمال و آرزوها يعيست سال است كه شيدو :بن جعفر به او فرموده يموس
دن يام ما و به دولت رسيق ي، به آرزويعنياند  ت داده شده و عادت داده شدهيترب
چه شده كه آنچه به ما گفته شده حاصل  :گفته يفرزندش علن به يقطيو . شانيا

آنچه به شما گفته شده و وعده داده شده  م ويان نائل شديبه دولت عباس يعنيشد 
داده كه  بن جوايقطيبه پدرش  يامد، عليان بوجود نيدولت علو يعنيحاصل نشد 

صد سال يا سيست سال و يگفتند تا دو ياند و اگر به ما م ما را به آرزوها نگاه داشته
كن به يگشت، ول يبر م) از مذهب ساختة خود يعني(عه از اسالم يست شين يخبر

و حاصل . ما مردم را الفت دهند ي، تا دلهاين زودي، بهمين زوديما گفتند بهم
عه است يش يت موجب رسوائين روايده ايآمده د يمجلس. دادند ينكه ما را بازيا

هات يه كرده به توجيسپس توج. ز ذكر شدهين) 369ص /  1ج ( يكه در كتاب كاف
  .يدلبخواه
ل از او ياند كه فض ه ت كرديمام باقر رواان مجهول الحال از ايت پنجم، راويروا

اند  ن كردهيآنانكه وقت مع :سؤال كرده ظهور قائم چه وقت است؟ او جواب داده
كه از ائمه نقل شده كه فالن وقت  ياتيپس آن روا :د گفتيبا. باشند يكذاب م

  .ن خبر استيا سال چند و ماه چند، تمام دروغ و مخالف ايو  يحة آسمانيص
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  .ت هفتم و هشتم و نهمين روايز مانند پنجم است و همچني، نت ششميروا
 ين امر مدتيا ايآ) ست به كه گفتهيمعلوم ن(ر به او گفته يت دهم، ابوبصيروا

ن داشته يمع يمدت يبل :او جواب داده است كه! ما راحت شود؟ يدارد كه بدنها
كن شما يول) ات سابق مخالف استيروا يعني، »كذب الوقاتون«ت با ين روايا(

 يعه عصبانيشود خدا از دست ش يمعلوم م(اد كرد يد پس خدا در آن زيفاش كرد
خواننده !. اد كرده استيك بوده عقب انداخته و زيو وقت ظهور كه نزد! شده

  .ض و برخالف عقل استيات ضد و نقين روايكن تمام ا مالحظه
 :ديگو يثمال را ابوحمزةيگر مخالف است، زيات ديازدهم، با تمام روايت يروا

و فرج است  يتا هفتاد سال بالء است و بعد آسان :فرمود يم يعل :به امام باقر گفتم
 يامام فرمود كه خدا. ميديند يو راحت يو حال آنكه هفتاد سال گذشت و ما آسان

الوقاتون كذب « :اتيروا يعني(امر را موقت كرده بود در هفتاد سال  نيا يتعال
ن ين شدت كرد و ايكشته شد غضب خدا بر اهل زمن يپس چون حس) دروغ است

د پس يم و شما فاش كرديچهل عقب انداخته، و ما به شما گفت امر را تا سال صد و
 :ديد پرسينجا بايا(نزد ما قرار نداد  يوقت نيا ر افكند، و پس ازيرا به تأخ خدا آن

 140سال د كه خدا غضب كرده و تا يشود از كجا فهم يم يمگر به امام باقر وح
مالحظه . مان و آنرا عقب انداختيعه فاش كرد خدا پشيش عقب انداخته و چون

 يشود و عل ينم يبه امام وح :ديبگو ياند، اگر كس د چگونه مردم را معطل كردهيكن
انقطع بموتك األنباء وأخبار « :امبر، فرمودهيالبالغه پس از فوت پ ز در نهجين

صلى اهللا - به رسول خدا. يختم به الوح«ه فرمود 131ز در خطبة يو ن. »السماء
 يها به شما نمين فضوليا :، در جواب خواهند گفت»قطع شد يوح -عليه وسلم

  .رسد
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ن امر دربارة ياند كه ا ت كردهياز امام صادق روا يت دوازدهم، مردم مجهوليروا
 .آورد ية من بعدا آنچه بخواهد بجا مير انداخت و در ذريرا تأخ من بود خدا آن

اوال كدام امر دربارة شما بود و خدا چرا عقب انداخت مگر به شما  :د گفتيبا
 - صلى اهللا عليه وسلم-  غمبرياست كه از پ ين ضد اخباريا ايثان. شود يم يوح

خواهد بود كه اسم او اسم من، و اسم پدر او، اسم  يمهد يآورده بودند كه كس
  .پدر من است

داشته از قول امام  يست چه مذهبيمعلوم نكه  يد مخزوميزدهم، ابولبيت سيروا
از مشكالت اخبار و  :ديگو يم يكه مجلس يسراسر معم يثيباقر نقل كرده حد

در  گو، وامام ينه معم د راهنما باشديسؤال است كه امام با يحال جا. اسرار است
فهمد، و  ينم يكس ن كرده كه اوالييفرج تع يرا بطور معما برا ياوقات ثين حديا
ه كند ين صفحه خواسته توجيچند يو مجلس. مخالف است» كذب الوقاتون«ا با يثان

  .باز نتوانسته است
ز معلوم يآن ن يست و تازه راويباب ن نيت چهاردهم، كه اصال مربوط به ايروا

است و استدالل  يو حتم ينده آمدنيآ :ديت گوين روايدر ا. ست كه بوده استين
شان يدن عذاب به اين مكه و رسيمورد مشرك ة اول سورة نحل كه درينموده به آ
خدا هر گاه خبر  :ديفرما يبه موضوع ندارد، و امام صادق م يچ ارتباطياست و ه
ن چه يخوب ا. »ا انجام شده استيانجام خواهد شد پس گو يزيدهد كه چ

  !!.به موضوع دارد؟ يارتباط
ت يوده رواكه مورد لعن امام ب ين و شخصياز كذاب يا ت پانزدهم، عدهيروا

ر يد كه زيهست يد و مانند بزيشه منتظريان هميعيشما ش :كرده كه امام باقر فرموده
 :د گفتيحال با. يد و نه سنديدار يدست قصاب در هول و ترس است نه شرف
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ن انتظار شما را مذمت كرده است، پس يا، امام ايثان!! ٍدارد؟ يبه مهد ياوال، چه ربط
  !!.ديآنرا رها كن

امام جواب  ياز امام رضا از خواب سؤال كرده؟ ول يزدهم، بزنطت شانيروا
  .دارد؟ يبه مهد ين چه ربطيحال ا. او را موعظه كرده است ينداده و قدر

 ابن ت شوم اصحاب ما ازيفدا :به امام رضا گفتم :ديگو يت هفدهم، راويروا
اند  ردهامام صادق نقل ك از جد تو يتيروا) ن استيمسلم ياز علما يكيكه (شهاب 

 - صلى اهللا عليه وسلم- مانند رسول خدا يخدا نخواسته به احد« :كه فرموده است
 :اگر امام صادق فرموده راست است، گفتم :، فرمود»است بدهديست و سه سال ريب

شما را خدا مبتال  :د تا آنكه فرموديصبر كن :د؟ فرمودييگو يت شوم شما چه ميفدا
كن عمل يد بدل، وليمحبت مائ يد كه مدعيسته يكرده به فاش كردن سر شما قوم

و  يبه مهد چ مربوطيت، كه هيشما است تا آخر روا يشما مخالف قول وادعا
 يقتيد حقيستيعه نيد و شييگو ينكه فرموده شما دروغ ميكن ايست، وليظهور او ن
عليه - يعل يد و اعماليعه بر ضد عقايان شيد و اعمال مدعيرا تمام عقاياست ز
  .است - السالم
چه شده آنچه  :بن جعفر گفتم يبه موس :دين گويقطيبن  يجدهم، عليت هيروا

دروغ از آب  يعنيآمده مطابق واقع نشده است  شيت شده از پيدربارة شما روا
 :ح درآمده؟ فرموديت شده صحيآنچه دربارة دشمنان شما روا يدرآمده است، ول

د يشما معطل شد يشده، ولآنچه دربارة دشمنان نقل شده حق بوده است و همان 
د يحال با!!. ت آمده استيشما همان آرزوها نقل شده و روا يبه آرزوها، پس را

ام دولت يات فرج و ظهور و قيشود كه آن روا يات معلوم ميل رواين قبياز ا :گفت
ست ائمه ين بوده و طبق واقع نين وقائليناقل يه تماما آمال و آرزوهايامام

  .نگه دارندلخوش را د اند آنان خواسته
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ر امام زمان يل و سفيكه خود را وك يت نوزدهم، محمد بن عثمان عمريروا
اهللا،  يأما ظهور الفرج فانه إل« :ت كرده است كهيدانسته از آن حضرت روا يم

ن يو ا. ندين كنند دروغگوييكه وقت ظهور را تع ي، كسانيعني، »وكذب الوقاتون
ن ضد خبر ين وقت آمده است و همچنيياست كه در آنها تع يت ضد اخباريروا

م يبن ابراه يعل :را در خبر ششم آن بابيباشد ز ي، م»ذكره من رآه«ششم از باب 
حضرت  از آن :ديبوده، گو يابت و سفارت حضرت مهدين يار كه مدعيبن مهز

در « يعني »سنة كذا وكذا يف... « :دم و او در جواب فرموديزمان ظهور را پرس
ض را يد چگونه مطالب ضد و نقيشما را به خدا مالحظه كن. »سال فالن وفالن

  .اند جمع كرده و مردم را سرگرم نموده
 :اند كه امام فرموده ت كردهيروا يمجهولان يكم، راويست يستم و بيت بيروا

 يد و شقيد شما خالص شويأس شما و بايشود مگر پس از  ين امر حاصل نميا«
است كه هر  يبتين امر را غيبرسد، و صاحب اد به سعادت يبه شقاوت برسد و سع

را در مشت خود گرفته و  يقد شود مانند آن است كه درخت خاركس به آن معت
از خدا بترسد و به  ديبنده با ياست ول يبتين امر را غيفشار داده باشد، صاحب ا

  ).بت و ظهورياالت غين خينه به ا(» چنگ بزندن خود يد
 :ز قول امام صادق نقل كرده كه او فرموده استا يست و دوم، كذابيت بيروا

از  يد كه بعضيباش يت و بدون علميكه بدون امامت هدايد هنگاميا شما چگونه«
د و يز داده و امتحان شوين هنگام تميد پس در ايجو يزاريگر بيشما از بعض د

ر ياست اول روز ام يسالها و امارت كوتاه ن هنگام اختالفيد، و در ايغربال گرد
ب امام و ينكه صدها نايزمان ما با ا :د گفتيبا. »و آخر روز مقتول و مقطوع است

ار است، پس جواب يو اختالف بس يان علم است باز نفاق و گمراهيصدها مدع
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 يرا امام خود قرار دهند، اختالف و نفاق و گمراه ن است كه اگر مردم قرآنيامام ا
  .ستيگر نيا كس دي و ين مربوط به مهديد، و ايبرطرف خواهد گرد

مطلب ك ي يست و پنجم، دارايست و چهارم و بيست و سوم و بيت بيروا
نكه به يا يان منتظرالخدمت، منتظر دولت ائمه بودند برايعين شينكه اياست و آن ا

بدست خواهد آمد راه  يك ،يو بحث ككردند  يم يو لذا سركشبرسند  ينوائ
م از يكرد يما خدمت امام گفتگو م :گفته يوت راين سه روايو لذا در ا. انداختند يم

هات يد هيهست يدر چه مطلب :دن به دولت، امام به ما توجه كرد و فرموديرس
شود تا شما  يد حاصل نميا د و چشم به آن دوختهيخواه يهات آنچه شما ميه

د و اهللا آنچه شما به آن چشم يگر جدا شويكديد و خوب و بد شما از يغربال شو
  .د به سعادت برسديبه شقاوت و سع يشود تا شق ينمد يا دوخته
ن يمچون پنجم از فرزندان هفت :بن جعفر فرموده يست و ششم، موسيت بيروا

ن يد يد كه احديخود را حفظ كن ينهايد و ديخدا بترس ائمه مفقود باشد شما از
ر ن امر هياست تا برگردد از ا يبتين امر غيصاحب ا يد كه ناچار برايشما را نربا

حال ممكن است . (كه قائل به آن بوده كه خداوند خلق را به آن امتحان كرده است
ن ين بوده است كه هرگاه فرزند پنجم فرزند نداشت، شما ديمقصود آن جناب ا

امامت را  يعنيد ين برنگرديا عدم امام از ديد و به بهانة وجود و يخود را حفظ كن
  .)ديز قرار ندهيآو دست
ست ين يفرج :ديگو يست و نهم، ميست و هشتم و بيتم و بست و هفيت بيروا
د و دو سوم شما مردم كنار بروند و آنكه يكه شما غربال و امتحان شو يمگر وقت

ن يباز و بنام د را اكثر مردم حقهيدارد، ز يتين سخن واقعيو ا. صاف است، بماند
 يبرا يفرج شود و ين اصالح نميمسلم ياين وضع باشد دنيطلبند و تا ا يا ميدن

  .ندرد يبه وجود و عدم مهد ين ربطيو ا. ستيمردم ن
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ا يبه آنچه به آن چشم دوخته و جو :ديگو يكم، ميو  يام و س يت سيروا
نكه مردم خالص شوند يدا نخواهد كرد مگر ايوجود پ) نييدولت علو يعني(د يهست

  .گر جدا شونديكدي زو به امتحان خوب و بد ا
سم به خدا خورده كه البته خوب و بد از هم جدا و و دوم، امام ق يت سيروا

ز طبق واقع است و خدا همه را چه ين سخن نيا. (د شديالبته امتحان و غربال خواه
و وجود و  يبه مهد يچ ربطين مطلب هيمؤمن و چه كافر امتحان خواهد كرد، و ا

  ).عدم او ندارد
رده كه ت كيروا ياز حسن بن عل يان مجهوليو سوم، راو يت سيروا

بوجود ) اصالح دولت و ملت يعني(كه انتظار آن را دارند  يآن امر :فرموده يم
د و يندازيگر تف بيكديد و در صورت يزار شويگر بيكدي زد مگر آنكه شما اياين
است  يهم نشدن نيا(د يگر را كذاب و دروغگو بخوانيكديد و يگر را لعن كنيكدي

  ).ستين يگر كار خوبيكدياختن به و بعالوه تف اند. نخواهد شد يپس اصالح
  اند كه فرموده ت كردهيروا ياز عل يان مجهول الحاليو چهارم، راو يت سيروا
كند و هفتاد  يام ميعه است كه وقت اختالف، قائم ما قير در اختالف شيخ :است
زند سپس  ياندازد و گردن م يبندند جلو م يرا كه بر خدا و رسول او دروغ م يمرد

  ).ستين مطلب مبهم و باضافه موافق قرآن نيا(كند  يامر جمعشان م كيخدا به 
ش يو ششم، راجع به فتنه و امتحان است كه خدا پ يو پنجم و س يت سيروا

   :آورد تا مردم مانند طال خالص گردند يم
 شيطال در كوره گردد آزما

 

 كه تا خالص ز غش گردد در آتش  
 

ام ين باب مربوط به قيات اياكثر روا نيچن ندارد و هم يبه مهد ين، ربطيو ا
و  يت سيروا :ست مانندين باب آورده اند معلوم نيچه در ا يحال برا. ستيقائم ن

ها او را  د كه تمام پرندهيمانند زنبور عسل باش :فرمود -عليه السالم-  يهفتم، كه عل
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شمرند شما با مردم  يف نميشمرند و اگر بركت جوف آنرا بدانند ضع يف ميضع
د، شما مانند سورمة يشان نباشيبا قلب و عمل از ا يد با زبان وبدن، وليراوده كنم

ن مرتبه از سبوس خالص يد كه چنديباش يد و گندميدر چشم و نمك در طعام باش
و هشتم كه اصال مربوط  يت سين فرموده امام باقر در روايز همچنيشده باشد، و ن

  .تسين يبه مهد
كند و نزد  ين را مبتال ميخدا مؤمن :فرموده و نهم، حضرت صادق يت سيروا
كن از يل ده ويمن نگردانيا ايدن ين را از باليگرداند مؤمن يشان را ممتاز ميخود ا
سپس حضرت . ده استيمن گردانيشان را ايو شقاوت در آخرت ا يكور
 :فرمود يگذاشت و م يگر ميكدي يشهداء را رو ين بن عليحس :ديفرما يم

و امثال او پرسد  يد از مجلسيبا(اء است ياء و آل انبيانب يها هما كشت يها كشته
چون نان يد ايشما را به خدا مالحظه كن. دارد يبه مهد يث چه ربطين حديا
ق يالغر :د گفتيبا. اند آورده يرا دربارة مهد يز نامربوطيندارند هر چ يليدل
  ).شيتشبث بكل حشي

و سوم و چهل و چهارم و  كم و چهل و دوم و چهليت چهلم و چهل و يروا
گر ضد يكديچهل و پنجم و چهل و ششم و چهل و هفتم و چهل و هشتم، همه با 

 :امام فرموده :ديگو يكجا مي، و »كذب الوقاتون« :ديگو يكجا مي. ض استيو نق
 :ديگو يكجا مير انداخت و يرا به تأخ د و خدا آنيكن شما فاش كرديدارد ول يوقت

را از آن  د، خدا آنيرا فاش كرد م و شما آنيا به شما گفتبود، م 140وقت در سنة 
را قبول  يكه اصال مهد يوقت عقب انداخت و حضرت صادق به شخص فطح

خدا  :ديگو يگر ميد يام او دو مرتبه عقب افتاده است و جايندارد فرموده كه ق
ه بدتر از هم 45و در خبر . گذاران برخود حتم كرده كه مخالفت كند با وقت وقت

 :ديم پس مطابق واقع درآمد شما بگوئيداد يهر گاه ما خبر :امام فرموده است كه
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م و برخالف واقع و دروغ از آب يداد يو هرگاه خبر) ميما خدائ يعني(صدق اهللا 
ن هم شد يشما را به خدا ا(د يصدق اهللا كه دو اجر دار :ديدرآمد باز شما بگوئ

 ياند كه مجلس كرده يآور جمع يمهد ن است آنچه بناميا :ديسنده گوينو. )خبر
. ل مسئلة بدا اصالح كند كه خواهد آمديباطل را بعدا ذ ين گفتارهايخواهد ا يم

اند چه برسد به  نان نداشتهيب خود اطميشود خود ائمه به اخبار غ يمعلوم م
مطالعة  :د گفتيت ذكر كرده كه واقعا بايپنجاه روا ين باب مجلسيدر ا. گرانيد

  ).ميجز نقل آنها نداشت يا چاره يبررس يما برا يول .ف وقت استآنها اتال
اند از حضرت صادق كه خدا  ت كردهيروا يان غاليت چهل و نهم، راويروا

ها را  ابرص را شفا دهد و مرده دهم كه اكمه و يكرد به عمران كه به تو پسر يوح
الش ي، عمران به عل قرار دهمياسرائ يبن يزنده كند باذن خدا، و او را رسول به سو

دانست كه او  يد و حال آنكه خدا مييحنه خبر داد و او چون حامله شد دختر زا
بود و همان بود كه  يپسر يسيم داد و عيرا به مر يسيد پس چون عيزا يدختر م

م و يگفت يدربارة مرد يزيز اگر چيبه عمران بشارت داده شده بود، پس ما ائمه ن
شما را به خدا . ديكرد شما انكار نكندا ياو مصداق پ يردا فرزند فيزند و دربارة فر
 :د گفتيدر جواب با. اند آورده و در كتب خود انباشته كرده يد چه مهلماتينگاه كن
در قرآن  :ايثان. ستيدا به تو پسر دهد در قرآن نان كه خبه عمر يين وحياوال، چن

ن يد ايآ يآن بدست مپس آنچه از قر. به عمران ندارد يآمده كه ربط» حنه«نذر 
ار پاك و مقدس و پارسا بوده يبس يم و همسر عمران، زنيمادر مر» حنه«است كه 

كه حامله ينموده است و هنگام ياز مياست و اكثرا در حال دعا و با خدا راز و ن
دهد او را  يكند كه هرگاه خدا به او پسر يبندد و نذر م يشود با خدا عهد م يم

ن يا يكرد رو يال ميسا بگذارد، و خيج آن نموده در كنيون و تريوقف خدمت به د
به او داد، بنام  يدختر ن نشد و خدايچن يدهد، ول يم ينذر، خدا هم به او پسر
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ض ائمة يبه اخبار ضد و نق ين چه ربطيحال ا. از او متولد شد يسيم كه عيمر
 يدرست لينان چون دليد ايشما را به خدا مالحظه كن. دارد يعه و وجود مهديش

 يسلنجا مجيدر ا. ز قرار دهنديخود دستاو يخواهند برا يرا م يندارند هر موضوع
دربارة قائم گفتند و واقع نشد در آن  يزين است كه اگر ائمه چيمقصود ا :ديگو يم

كند، پس  يدا ميگر مصداق پيا در شخص ديگر و يبداء حاصل شده و در وقت د
خواهند به مطالب مجعول خود لباس  يم يبافندگن ينان با ايا يآر. ديشما انكار نكن

  .قت بپوشاننديحق
  

  !!چه؟ يعنيبداء 
 يا ائمه خبريو  ياند كه رسوالن إله كرده ين معنيگران چنيو د يبداء را مجلس

دانسته كه آن خبر  يمخدا  يرسانند ول ياز خدا گرفته و به مردم م يرا بظاهر وح
كرده و بعدا ظاهر  يوالن خود مخفرس يواقع را برا يواقع نخواهد شد، ول

شان واقع امر يرا اظهار كردند و نشد از ا يخبر يپس اگر رسوالن إله. سازد يم
 ياسالم ياز علما يكي. دانسته و بعدا ظاهر ساخته است يخدا م يبوده ول يمخف

و  يزياند كه اگر امامشان چ عه دو مسئله را سپر خود قرار دادهيش ينوشته كه علما
عه را به ين ضايبرخالف واقع گفت و بعدا خالف آن معلوم شد بتوانند ا يا حكمي

دوم مسئلة . هيمسئلة تق يكي :امامشان حفظ شود يكنند كه آبرونفع خود اصالح 
د يبا(ه كرده يتق :نديانزل اهللا گفت، بگوبرخالف ما  يشان حكميكه اگر امام ا. بدا
د نه آنكه حكم برخالف ما انزل د سكوت نمويه بايشان گفت در تقيت ايهدا يبرا

ه احكام و يد بعنوان تقيو بعالوه امام نبا. كشاند يان نمود و مردم را به گمراهياهللا ب
د بلكه هر يخود نما ين را فدايبرخالف ما انزل اهللا باشد و د :ديگو يكه م يمطالب

امشان و اگر ام). ن كنند و عكس آن عمل نكننديد يد خود را فدايبا يامام و مأموم
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ند از طرف خدا بداء يگفت و برخالف درآمد بگو يزينده چيداد و از آ يا و عده
داند و هم عالم به ما كان  يعه چون امام خود را هم معصوم ميش. حاصل شده است

ندارند  يلينجا دليخود در ا يمدعا ياگرچه برا(نده يبه گذشته و آ يعنيكون يو ما 
نده ندارد، و اگر يشود خبر از آ يشد معلوم منده داد و واقع نيو اگر خبر از آ

و لذا ) ستيشود معصوم از خطا ن يبرخالف ما أنزل اهللا گفت معلوم م يحكم
كه در  يضياند تا اخبار و احكام ضد و نق ان آوردهيبه م ه و مسئلة بداء رايمسئلة تق
ائمه اگر  :ديگو يم يمجلس. ندينما اند رفو ن است و از ائمه نقل كردهشايكتب ا
فهم ما  يدروغ درآمد و كذب آن واضح شد از بد يعنيدادند و واقع نشد  يخبر

ن باب يكه در ا است يزينها مختصر آن چيا. نديگو ياست وگرنه ائمه دروغ نم
مگر شما . نها عذر بدتر از گناه و رفو كردن باطل استيا يول. آورده است

را معصوم از خطاء و عالم  عصمت نموده و امام يد كه برخالف قرآن ادعايمجبور
د كه بعدا محتاج به يزها بگوئيات قرآن چيد و برخالف آيكون بدانيبه ماكان و ما 

  !!.رفو و اصالح باشد؟
  

  عهيباب فضل انتظار الفرج و مدح الشّ
ث آورده در حالكه اكثر آن مكررات يحد 77ال خود يبخ ين باب مجلسيدر ا

عه يز مطرح نظر شيدو چ ن بابيدر ا. سابق ين باب و چه در بابهاياست، چه در ا
، يآر :د گفتيشان، بايدر جواب ا. عهيدوم، مدح ش. لت انتظار فرجيفض يكي :است

ها دارند،  ها كه تمام ملتياز دل خوش يكيها يها و شدائد و گرفتار يدر تمام سخت
ن اختصاص به يش است، و ايو وقت بودن آنها و انتظار گشاها يگذشتن گرفتار

و هر . وجود او نباشد يبرا يكه مدرك ياليخ يندارد خصوصا مهد ين مهدآمد
  . د خود دلخوش استيبه اعمال وعقا يملت



249 البفهرست مط

توان  ياند، از چند جهت نم خود آورده يدلخوش يها برا يكه مجلس يو أما اخبا
   :به آنها اعتماد كرد، از آن جمله

ن يبنابرا. باشد يج خوب مانتظار فر يدر هر سخت :ديگو ين اخبار مينكه اياوال، ا
  .ستين ياليخ ين مربوط به آمدن مهديا :د گفتيبا

ا مورد لعن ائمة يا كذاب و يها تماما اشخاص مجهول الحال و  نيان ايا، راويثان
 يهستند كه خود اصال اعتقاد يا واقفيو  يا فطحيو  ،اند مانند ابوالجارود خود بوده

ا يبن فضال و  يمانند حسن بن عل. اند ر بودهازده و دوازده نداشته و منكيبه امام 
به قول منكر موضوع اثبات  يچ عاقليو ه. شانيو امثال ا يحمزة بطائن يبن أب يعل

  .كند يرا نم يموضوع
. ات روشن شودين روايم تا كذب ايآور ين اخبار را مياز ا يكي يكيحال، ما 

نان يتعجب است كه ا .ات معلوم گرددين روايها از ا يباضافه سوءاستفادة مجلس
اند چنانكه  كرده ياز قرآن نموده و با قرآن باز ياتيهدف خود استشهاد به آ يبرا

   :ذكر خواهد شد
و عفت و  ييپارسا ين هر اماميد« :ث اول، حضرت صادق فرموده استيحد

ن اسالم بلكه ينه تنها د :ديسنده گوينو. »ش است بواسطة صبريصالح و انتظار گشا
  .ستين يمربوط به مهد يزين چين چنيبنابرا. ن استيچن يحين صحيهر د

 :اند فرموده يو عل -صلى اهللا عليه وسلم-  ث دوم و سوم، رسول خدايحد
 يزين چيباز هم چن. »ش استيافضل اعمال و احب آنها نزد خدا انتظار گشا«

  .ستين يمربوط به مهد
امام چهارم  يعني(ن يبن الحس يكه در امامت عل يث چهارم، ابوخالد كابليحد

منتظر و  يانتظار فرج مهد« :ه شك داشته، نقل نموده كهيو محمد بن الحنف) عهيش
را عقل يز افضلند زياز اصحاب رسول ن ين آن افضل از تمام اهل زمانها حتيمنتظر
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ات قرآن ياست كه مخالف آ ين، اغراق و دروغيو ا. »ادتر استيآنان از همه ز
  .ه برسد به امامد چيگو ينم يچ عاقلياست و ه
مانند او  يف قرآن و كسانيم قائل به تحريبن ابراه يآن عل يث پنجم، راويحد
د يما را كتمان كن ه كرده كه اسراريو أما متن آن، ابتداء حضرت باقر توص. است

است كه كتمان آن  ينيست اگر مطالب ديشان چه باشد، معلوم نيحال اسرار ا(
باشد  يم يتعاليا كتمان كند موجب لعن خدار ينيحرام است و هر كس مطالب د

 ينيگر ذكر شده است و بعالوه مطالب ديات ديو آ 159ة يچنانكه در سورة بقره آ
به همه اعالن شود چنانكه خدا در  يو بطور مساو يد علنيست بلكه باياز اسرار ن
   :غمبر خود فرمودهيبه پ 109ة ياء آيسورة انب

   )۱۰۹: نبياءاأل(﴾ ْنُتكُْم َعلَى َسَواٍءفَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ آذَ﴿
و بدون تفاوت  يرا به همة شما بطور مساو ينين مطالب ديمن ا :بگو«

  .»اعالم كردم
ابالغ  يانه به كسيرا مخف يزيچ -صلى اهللا عليه وسلم-  ن رسول خدايبنابرا

د و يريكه موافق قرآن است بگ يثيهر حد« :سپس حضرت باقر فرمود) نكرده است
ت أما سا حيصح ين مطلبيو ا. (»ديكه مخالف قرآن است، آنرا رد كن يثيحدهر 

شان فراوان يان به آن عمل نكرده و مطالب مخالف قرآن در كتب ايعيمتأسفانه ش
و از قول آمده  يمهمل و خراف يح، مطلبين سخنِ صحيا نجا پس ازيدر ا). است

رد ياز خروج قائم بمت ما عمل كند و قبل يهر كس از شما به وص« :ديامام گو
د يدر قرآن اوصاف شه يتعال يخدا :د گفتيدر جواب با. »ا رفته استيد از دنيشه
د شدند يشه -صلى اهللا عليه وسلم-  از اصحاب رسول خدا ياريان كرده و بسيرا ب

خدا  يهر كس برا. داشته باشند يشما اطالع ياليت و از قائم خينكه از وصيبدون ا
د و يخود را در راه خدا دهد و جهاد كند او شه خالص باشد وجان و مال
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ت شما عمل كرده باشد و چه نكرده يگاهش بهشت است، حال چه به وصيجا
  :فرموده 111ة يدر سورة توبه آ يتعال يباشد، چنانكه خدا
ُيقَاِتلُونَ  إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ﴿

  )۱۱۱: التوبة(  ﴾ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ
) در برابرش(خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خريدارى كرده، كه «

كنند،  مى جنگدر راه خدا :) به اين گونه كه(بهشت براى آنان باشد 
  .»شوند كشند و كشته مى مى

   :فرموده 19ة يد آيو در سورة حد
َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ َوالشَُّهَداُء ِعْنَد ﴿

  )۱۹: احلديد( ﴾َربِّهِْم
اند اينانند كه نزد  و كسانى كه به خداوند و رسولش ايمان آورده«

  .»دنپروردگارشان راستگو و شهيدان
كه اعمال و يمان داشته باشد بطورين او اهر كس واقعا به خدا ور سوال ،نيبنابرا

. ندارد يبه مهد يد او موافق قرآن باشد او اهل نجات خواهد بود و ارتباطيعقا
 يقرآن برا. ث فوق و مانند آن كه موجب غرور است از مجعوالت استي، حديآر
 7ات يان نموده و در سورة زلزال آيرا ب يجه و اثرير و چه شر نتيچه خ يعمل هر
   :مودهفر 8و

 :الزلزلة(﴾ َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشّراً َيَرُه * فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيَرُه﴿

٨-٧(.  
وزن  و هركس هم. اى نيكى كند، آن نيكى را ببيند وزن ذره پس هركس هم«

  .»اى بدى كند، آن بدى را ببيند ذره
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به  يعه بودن كسيست و بصرف شيحساب ن يخدا ب يو قانون ثواب و جزا
   :ديفرما يم 214ة يق است كه خدا در سورة بقره آيدق يرود بلكه بقدر يبهشت نم

أَْم َحِسْبُتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيأِْتكُْم َمثَلُ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم ﴿
  .)۲۱۴: البقرة(﴾ اَمسَّْتُهُم الَْبأَْساُء َوالضَّرَّاُء َوُزلْزِلُو

د، و يرو يبه بهشت م) يبه آسان(د كه يا تصور داريآ) مسلمانان يا(«
هنوز به شما ) كه مورد امتحان شدند(ان شما ينيشيپ) زيآم عبرت( يماجرا
  .»...د يشان رسيها و ضررها به ايده است كه چه سختينرس

به بهشت رد، يام قائم بميعه باشد و قبل از قيسخن كه هر كس ش نيپس، ا
  .ستياالت باطله نيجز خ يزيچ رود يم

ت شده از يهستند، روا يكه هردو نفر غال يو بوفك ياز عمرك ،ث ششميحد
و أما متن آن . است يبن فضال كه خود منكر دوازده امام بوده وواقف يحسن بن عل

   :سورة رعد 29ة ير آيرا در تفسيبا قرآن است ز يباز
 ﴾ا الصَّاِلَحاِت طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن َمآبٍالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُو﴿
  .)۲۹:الرعد(
زه و يپاك ياند، زندگ سته را انجام دادهيشا يمان آورده و كارهايآنانكه ا«

  .»شان استيا يبرا ييكويعاقبت ن
ن يدر ا بىطو« :نقل كرده كه حضرت صادق گفته ندارد، يبه مهد يچ ربطيكه ه

بت قائم به امر ما يكه در غياست به كسان است در بهشت كه متعلق يه درختيآ
سؤال كرده است و امام در  يت درخت طوبيفياز ك يسپس راو. نديتمسك جو

آن در  يها طالب و شاخهيبن اب يشة آن در منزل عليدر بهشت ر« هجواب گفته ك
ات قرآن يد چگونه با آيشما را به خدا مالحظه كن. »ان استيعيمنزل مؤمنان و ش
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 1﴾الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت﴿خدا . اند ا ملعبة دست خود قرار دادهو آن ر يباز
ن و يخدا لعنت كند جعال :د گفتيبا!. ان فرموده؟يعيش :نديگو ينان ميا يفرموده، ول

  .ن رايكذاب
د و با صبر و يوس نباشيش بوده و مأيمنتظر گشا :فرموده يث هفتم، عليحد

  .ستين يمربوط به مهد يح است، ولين صحيو ا. ديباش يتقو
ا و آخرت يآن ابوالجارود است كه امام فرموده او در دن يث هشتم، راويحد

صلى اهللا - رسول خدا :ديگو يآورده ضد قرآن، و م يتيروا ين راويچن. كور است
ده اسماء برادران آخرالزمانم، اسماء يخدا به من شناسان :فرمود -عليه وسلم

كه خدا در قرآن به رسول خود در سورة احقاف يرا، در صورت خودشان و پدرانشان
   :فرموده 9ة يآ

  .)۹: حقافاأل(﴾ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم ...قُلْ ﴿
  .»دانم با من و شما چه خواهد شد يمن نم ... :بگو«

و ابن ام مكتوم كور بود و خدمت رسول خدا آمد و آن حضرت عبوس كرد، 
 يد او طالب پاكيشا يشناس يو او را نم يدان يو عتاب كرد كه تو چه مخدا به ا

نه و ين مديخدا به رسول خود فرموده تو منافق 101ة يز در سورة توبه آيو ن. است
 - صلى اهللا عليه وسلم- فة رسول خداين وظيبنابرا. يشناس يخود را نم يها هيهمسا

به او  188ة يورة اعراف آست، بلكه خدا در سياء نيا اشقيشناختن سعداء و 
   :فرموده

___________________  
 .كسانيكه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته انجام داده اند -1
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قُلْ ال أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفْعاً َوال َضّراً إِلَّا َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنُت أَْعلَُم ﴿
َنِذيٌر َوَبِشٌري  الَْغْيَب لَاْسَتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ َوَما َمسَّنَِي السُّوُء إِنْ أََنا إِالَّ

  .)۱۸۸:عرافألا( ﴾ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ
و (من مالك سود و زيان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا بخواهد : بگو«

و اگر از ) از غيب و اسرار نهان نيز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده كند
و (كردم، و هيچ بدى  غيب با خبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم مى

ام براى گروهى  دهنده رتدهنده و بشا رسيد من فقط بيم به من نمى) زيانى
  .»)و آماده پذيرش حقند! (آورند كه ايمان مى

   :سورة بقره 3و  2ة يكه آ ير غاليت شده از داود بن كثيث نهم، روايحد
﴾ الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ * ذَِلَك الِْكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى ِللُْمتَِّقَني﴿
  )٣-٢: البقرة(
است كه شك در آن راه ندارد و مايه هدايت آن كتاب با عظمتى «

آنچه از حس [كسانى هستند كه به غيب ) پرهيزكاران. (پرهيزكاران است
  .»آورند ايمان مى]  پوشيده و پنهان است

كذاب  ين راويد از ايحال با. ام قائم اقرار كندياست كه به ق يراجع به كس
ب ير؟ و غيا خيمان دارد يب اير؟، و او به غيا خين است يخودقائم از متق :ديپرس

ا اگر ظهور كرد و يآ. ب استيا او از خودش غايگر؟ آيز ديا چياو خودش است 
در  يد چه خرافاتيشما مالحظه كن! مان آورند؟يب اين به غيب نبود چطور مؤمنيغ

ن يا ايظهور كرد آ يشان بپرسد اگر مهديست از اين يكس. اند ترجمة قرآن آورده
ه، ين آيب در ايبهرحال منظور از غ! ر، و لغو است نعوذ باهللا؟يا خيدارد  ييه معنايآ

  .ان شده استيخداوند است كه مكرر در قرآن ب
هر سه  يو نوفل يو نخع يان آن اسديز مانند نهم است و راويت دهم، نيروا

كه  يحمزة واقف يبن اب ياند از عل ت كردهين مردم فاسد روايفاسد و از غالتند و ا
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ب در قرآن يغ :اند نان از قول امام صادق گفتهيو ا. ده امام را قبول ندارداصال دواز
اند  دهيما حجت تراش يرا قبول ندارد، برا ينان كه خود حجتيب است ايحجت غا

  : ونسيست سورة ية بيو آ
اْنَتِظُروا إِنِّي َوَيقُولُونَ لَْوال أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه فَقُلْ إِنََّما الَْغْيُب ِللَِّه فَ﴿

  )۲۰:يونس(﴾ َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتِظرِيَن
 يا( :شود بگو يبر محمد نازل نم يا ه و معجزهيچرا آ :نديگو يم )كفار(«

و به ارادة خدا و  يبيجاد كردن خدا امر غيهمانا معجزه ا !)محمد
  .»نميد و من كه محمدم از منتظريمخصوص او است، شما منتظر باش

 غالةن يا يندارد، ول يبه مهد يچ ربطيه هين آيشود اصال ا يحظه مچنانكه مال
نان اگر از يا :د گفتيبا. ه حجت قائم استين آيب در ايغ :اند ها گفته ين واقفيو ا

  .كردند ينم يات قرآن بازينگونه با آيقبول داشتند ا ينيداشتند و د يخدا ترس
 يباشد و ربط يم 3و  2ث يازدهم و دوازدهم راجع به همان امر حديث يحد
  .ندارد يبه مهد
ف قرآن است، و او يم قائل به تحريبن ابراه يآن عل يزدهم، راويث سيحد

ت كرده از عمرو بن ثابت يبنام بسطام بن مره و او روا يت كرده از مرد مجهوليروا
ن يد چنيداند، حال شما مالحظه كن يعه او را ملعون و طرفدار عثمان ميكه ش
ان يعيك نفر از شياند كه  ت كردهيان جعال رواين راويدارد، و ا يشت چه ارزيروا

الغالة  عىللعنة اهللا  :د گفتيبا. د بدر و احديبت بهتر است از هزار شهيزمان غ
 .نيالكذاب
ن ين بوده ايكه خود شاك در د يث چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم، برقيحد

ن چند يجاد كرده و در ايا چارة ما مذهبيملت ب يت را آورده و برايچند روا
رد مانند آن ين امر بميهر كس در انتظار ا« :ت، از قول امام آورده است كهيروا
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ر يث، انسان متحينهم شد حديشما را به خدا ا. »مة او باشدياست كه با قائم در خ
 - صلى اهللا عليه وسلم-  كه رسول خدا يجائ :دين جعاالن چه بگويماند به ا يم

د و اگر ياد نمايكم و ز يزيباشد و حق ندارد از خود چ يد تابع وحيااء، بيخاتم انب
   :ديفرما يد، از او بازخواست خواهد شد چنانكه خدا به او مياد نمايكم و ز

قُلْ َما كُْنُت بِْدعاً ِمَن الرُُّسلِ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم إِنْ أَتَّبُِع ﴿
  .)۹ :حقافاأل( ﴾َنِذيٌر ُمبٌِني َوَما أََنا إِالَّ َما ُيوَحى إِلَيَّ إِالَّ
دانم كه با من و  نو ظهور نيستم و نمى]  اى پديده[من از ميان پيامبران : بگو«

شود، پيروى  جز از آنچه به من وحى مى. شما چگونه رفتار خواهد شد
   .»اى آشكار نيستم كنم و من جز هشدار دهنده نمى
و  ۱۵ :األنعام(﴾ َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ﴿

  )۱۳: الزمر
روز [اگر نافرمانى پروردگارم كنم، از عذاب روزى بزرگ ) نيز(من : بگو«

   .»ترسم مى] رستاخيز
 ثُمَّ لَقَطَْعَنا * لَأََخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ * َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعَض الْأَقَاوِيلِ﴿

  .)٤٦-٤٤ :احلاقة(﴾ ِمْنُه الَْوِتَني
داد او را به  ياز گفتگوها را به ما نسبت م يبعض)  ن محمديا(و اگر «

  .»ميده بوديم، سپس شاهرگش را بريقدرت و شدت گرفته بود
در جواب مهمالت . ن كذابان روشن استين صورت وضع  وعاقبت ايدر ا

از  ين مطالبيتواند در د يو امام نم شود، ينم ياوال به امام وح :د گفتيشان بايا
ا، قرآن نجات و سعادت را در يو ثان. كه موافق قرآن نباشد يخود ببافد آنهم مطالب

است كه انجام  يدر گرو اعمال يمان و عمل صالح قرار داده است و هر كسيگرو ا
   :دهد چنانكه فرموده يم
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ِكَتابِ َمْن َيْعَملْ ُسوءاً ُيْجَز بِِه َوال لَْيَس بِأََمانِيِّكُْم َوال أََمانِيِّ أَْهلِ الْ﴿
  )۱۲۳ :النساء( ﴾َيجِْد لَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِلّياً َوال َنِصرياً

]  مسلمانان[برخى از شما ]  واهىِ[نه بر وفق آرزوهاىِ ]  كيفر و پاداش[«
هر كس مرتكب كار زشتى . اهل كتاب]  پوچِ[است، و نه بر وفق آرزوهاىِ 

شود و جز خدا سرپرست و ياورى براى خود  آن كيفر داده مى شود، به
  .»نخواهد يافت

  .ستيمه موجب نجات نيبودن در خ ،نيبنابرا
ث قبل است كه از قول يجدهم، همان مطلب مهمل درحديث هفدهم و هيحد

  .ز تكرار شده استينجا نيشاك در ا يبرق
اد يد و به يرا دث نوزدهم، نقل شده از سلمان كه ابتالءات اهل كوفه يحد

رش كرد شما مالزم اشان افتاد، سپس سفيا ه و كسان پس ازيام ياست بنير
د يبا. است برسديست به ريكه از نظر شما حاضر ن يد تا مرد پاكيهاتان باش خانه
ب يا سلمان عالم به غيو ثان. بوده است يد مقصود او حضرت علياوال شا :گفت

  .دارد يه مهدب يت چه ربطين روايو ثالثا ا. ستين
مذهب كه اصال به دوازده  يفطح يساباط ت شده از عماريستم، روايث بيحد

ار مورد تعجب يآورده بس يمهد يرا برا ين كسيحال قول چن. امام اعتقاد نداشته
ك نفر از ما ي :ديگو يم. شود يث كذب و غلو او معلوم ميباضافه از متن حد. است
ان ين راويشود اكثر ا يمعلوم م. در و احدب يرد بهتر است از اكثر شهدايكه بم
د يشان بايدر جواب ا. ر اسالم نداشتندير اصحاب رسول و تحقيجز تحق يقصد
نازل  -صلى اهللا عليه وسلم- غمبرياران پيدر مدح  ياديات زيخداوند آ :گفت

 74ة يده است چنانكه در سورة انفال آينام يقين حقيشان را مؤمنينموده است و ا
   :ديفرما يشان ميدربارة ا
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  )۷۴: ألنفالا(﴾ أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً﴿
  .»مؤمنان واقعى و حقيقى فقط آنانند«

شان را بر ياز ا يرويت و پيگران قرار داده و تبعيشان را الگو و سرمشق ديو ا
   :ديفرما يم 100ة يهمه الزم دانسته چنانكه در سورة توبه آ

لُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّ﴿
َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي َتْحَتَها الْأَْنَهاُر 

  )۱۰۰:التوبة( ﴾َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم
نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها  پيشگامان«

از او خشنود ) نيز(پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها 
شدند و باغهايى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير 
درختانش جارى است جاودانه در آن خواهند ماند و اين است پيروزى 

  »!بزرگ
  .د شده استيشان تمجيه از ايش از صد آير ببهرحال د

 يچ ربطيباشد، و ه يم 3و  2ث يست و دوم مانند حديكم و بيست و يث بيحد
  :ةيجعال استشهاد كرده به آ يراو 22ث يدر حد يول. ندارد يبه مهد

  .)۷۱: ألعرافا(﴾ فَاْنَتِظُروا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتِظرِيَن﴿
  .»!كشم من هم با شما انتظار مى پس شما منتظر باشيد،«
  . اند با قرآن كرده يان شد بازيث دهم بيكه درحد

اهل  ياد كذاب است كه تمام علمايآن سهل بن ز يست و سوم، راويث بيحد
كه آورده  يا هيست و آين يچ مربوط به مهديدانند و متن آن ه يفن او را كذاب م

  .ستين يم مربوط به مهديث دهم گفتيدر حد
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از غالتند كه از  يو نوفل يو نخع يان آن اسديست و چهارم، راويب ثيحد
 ياند كه كس ت كردهينجا رواينان اعتناء كرد و در ايت ايد به رواين بدتر و نبايمشرك

دفاع  ياست كه برا ياو انتظار بكشد همچون كس ياست و برا يكه در انتظار مهد
ن مهمل را در يو ما جواب ا. دكش يانتظار م - صلى اهللا عليه وسلم- از رسول خدا

  .ميا ان كردهيث سابق بياحاد
ه بن يمن بن محرز و معاويان آن بنام ايست و پنجم، دو نفر از راويث بيحد

و باضافه در آن غلو و اغراق است كه هر كس درك قائم . وهب مجهول الحالند
باشند باز  عمل كرده ينيف ديگران به تمام وظاياگرچه د كند اكرم خلق اهللا باشد و

  !.شود؟ يم يد مگر به امام وحيپرس غالةن يد از ايشان اكرم است باياو از ا
 :ديگو يمست و هفتم، در متن آنها، غلو است كه يست و ششم و بيث بيحد

ن مقامشان باالتر ين بدر و احد و حنيك نفرشان از تمام مجاهديند كه يآ يم يقوم
ن و انصار و اصحاب يران از تمام مهاجرينه زنان ايك نفر از سيمثال  يعنياست، 

ست و يث بيحد يباضافه راو. )1(باالتر است -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

___________________  
بلي، اين را خميني با جرأت مدعي هست، طوريكه در وصيتنامه خود مي  -1

من با جرأت مدعي هستم كه ملت ايران و توده ميليوني آن در عصر «: ويدگ
اضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و كوفه و عراق ح

آن . در عهد امير المؤمنين و حسين بن علي صلوات اهللا وسالمه عليهما ميباشند
حجاز كه در عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مسلمانان نيز اطاعت از ايشان 

كه خداوند تعالى در سورهء توبه با نميكردند و با بهانه هائي بجبهه نميرفتند 
و آنقدر بايشان دروغ . آياتي آنها را توبيخ فرموده و وعدهء عذاب داده است

صحيفهء انقالب، وصيتنامه . (»...بستند كه بحسب نقل در منبر بĤنان نفرين فرمود
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بن جعفر را  يباشد و اموال موس يم ياست كه واقف يسيعثمان بن ع يكيهفتم، 
ا و آخرت ياو كور دن :الجارود است كه امام فرموده يگر ابياختالس نموده، و د

 ير از گمراهيان فاسد بغين راويات را با اين روايا :توان گفت يا ميحال آ. است
  !.رياند؟ البته خ گر نوشتهيز ديچ يمردم برا
و  يو دوم و س يكم، سيو  يام، س يست و نهم، سيست و هشتم، بيث بيحد

باضافه . ستين يبوده و اصال مربوط به مهد 3و  2ث يسوم، تماما، مانند حد
 ين مانند برقيا شاك در ديبدتر از مشرك و  يا غاليل الحال و ا مجهويان آنها يراو
  .باشند يم

ف است، و متن آن يقره ضع يآن فضل بن اب يو چهارم، راو يث سيحد
  ة يخراب و ضد آ
  .)۱۶۴: األنعام(﴾ َوال َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى﴿
  .»ستيدار ن را عهده يگريچكس بار گناه ديه«

كرد خدا  يم وحيخدا به ابراه :حضرت صادق فرموده :ديوگ يرا ميباشد، ز يم
كه قرآن در يدر حال( :ال خود ساره گفتيدهد، او به ع يم يبه تو فرزند يبزود

  :ساره تعجب كرد و گفت). ما با ساره تكلم كردنديسورة هود فرموده مالئكه مستق
  )۷۲: هود(﴾ ي َشْيخاًقَالَْت َيا َوْيلََتى أَأَِلُد َوأََنا َعُجوٌز َوَهذَا َبْعِل﴿

كرد كه چهار صد سال اوالد  يم وحيپس چون ساره تعجب كرد خدا به ابراه
نكه او چرا تعجب كرده است و اوالد او مبتال به يا يساره عذاب خواهند شد برا

                                                                                                                                           

هشتم، بهار  چاپ، 12اهللا العظمي خميني صفحه  آية... سياسي الهى رهبر كبير
مصحح اين ). (و ارشاد اسالمي، ايران هنگو انتشارات وزارت فر چاپمان ، ساز1372
 ).كتاب
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ن چه يخوب ا :د گفتيحال با!!. يان شدند تا زمان حضرت موسيدست فرعون
  !.دارد؟ يبه مهد يربط

از كم سوادها بوده و قرآن را طبق  يكيكه  ياشيم، عو پنج يث سيحد
ن ين بيسورة نساء كه راجع به منافق 77ة ير كرده و آيو خرافات خود تفس يخبر يب

است كه در دوران مكه به  - صلى اهللا عليه وسلم- ن در زمان رسول خدايمسلم
ت بدهند كنند و نماز را بپا دارند و زكا يه شده بود از قتال خودداريشان توصيا
ت ينه موقعينكه در دوران مدي، أما هم)كردند يم يتاب يجنگ ب يآنان برا يول(

مختلف از جهاد  يها دند و به بهانهيد از مردم ترسيرسو مقابله با دشمن فرا  يجنگ
   :ديفرما يكردند چنانكه م يخوددار

يُموا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ِقيلَ لَُهْم كُفُّوا أَْيِدَيكُْم َوأَِق﴿
فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ إِذَا فَرِيٌق ِمْنُهْم َيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيِة اللَِّه أَْو 
أََشدَّ َخْشَيةً َوقَالُوا َربََّنا ِلَم كََتْبَت َعلَْيَنا الِْقَتالَ لَْوال أَخَّْرَتَنا إِلَى أََجلٍ 

 ﴾َمَتاُع الدُّْنَيا قَِليلٌ َوالْآِخَرةُ َخْيٌر ِلَمنِ اتَّقَى َوال ُتظْلَُمونَ فَِتيالً قَرِيبٍ قُلْ
  .)۷۷:النساء(
شان گفته شد دست از دفاع نگه يرا كه چون به ا يكسان يا نظر نكرديآ«

شان يا يد، و ليت كنيابتدا خود را ترب(د يد و نماز خوانده و زكات دهيدار
و (شان مقرر شد يچون قتال بر ا يول) گران بودنديفقط به فكر جنگ با د

ترسند  يشان ازمردم مياز ا ينگاه گروهآ) ن فراهم شديط دفاع از ديشرا
پروردگار چرا بر ما قتال  :دتر، و گفتنديشد يا ترسيمانند ترس از خدا و 

متاع  :بگو ؟يفرصت نداد) مرگ(ك يچرا ما را تا اجل نزد يرا مقرر نمود
زكار خوبست و به شما بقدر يپره ياندكست و آخرت براا يو بهرة دن

  .»شود يستم نم ييپوست هستة خرما



262 بررسي دعاي ندبه

است و  يفعل ماض ﴾قَالُوا﴿ و ﴾كُِتَب﴿و  ﴾ِقيلَ﴿ :ن كلماتينكه در ايا حال
نده و ياست راجع به آ يكه فعل ماض ﴾كُِتَب﴿آمده  ياشيست، عين يمربوط به مهد

ر تا زمان ياست راجع به تأخ ي، كه باز فعل ماض﴾اقَالُوا َربََّن﴿ن گرفته، و يامام حس
به حضرت باقر بسته  نها رايكرده است و ا يبا قرآن باز يعنيقائم گرفته است، 

سورة  44ة ينجا آين در ايدانسته است و همچن ينم يشان امام هم عربيا به نظر ايگو
دارد مربوط به شان نيبه امام زمان ا يامت است و ارتباطيرا كه راجع به ق ميابراه

. ن جعاالن روشنتر شوديم تا سخن ايآور يز ميه را نيما آن آ. امام زمان دانسته
   :فرموده 44ة يم آيخداوند در سورة ابراه

َوأَْنِذرِ النَّاَس َيْوَم َيأِْتيهُِم الَْعذَاُب فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُموا َربََّنا أَخِّْرَنا إِلَى ﴿
َدْعَوَتَك َوَنتَّبِعِ الرُُّسلَ أََولَْم َتكُوُنوا أَقَْسْمُتْم ِمْن قَْبلُ أََجلٍ قَرِيبٍ ُنجِْب 
   )۴۴ :ابراهيم( ﴾َما لَكُْم ِمْن َزَوالٍ

د، پس يايشان بيعذاب بر ا) امتيروز ق(كه  يو مردم را بترسان از روز«
د كن كه دعوتت را يما را تمد يپروردگارا مهلت اندك :نديستمگران بگو

شان جواب داده يبه ا(م كرد يخواه يرويم و رسوالن را پينك ياجابت م
و (تان زوال يد كه برايدخور يد كه قبال قسم ميا شما نبوديآ) خواهد شد كه

  .»ستين) ا به آخرتيدن ياز سرا يانتقال
شود  يح در آن است و اصال چنانكه مالحظه ميامت و صريه مربوط به قين آيا
ر تا ي، تأخ﴾...أَخِّْرَنا﴿د منظور از يگو ياشيع يول. ندارد يبه مهد يچ ارتباطيه

د يدان يرا از رسل م يمگر شما مهد :ديد از او و مانند او پرسيبا. است يظهور مهد
  !.د؟يا را در مورد او دانسته ياتين آيكه چن
غلو  27و  26ث يو هشتم، مانند احاد يو هفتم و س يو ششم و س يث سيحد

  .ستين ياست و مربوط به مهد
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از او در رجال  يمان التمار مهمل است و ذكريآن  يو نهم، راو يث سيحد
خواهد او را حسن الحال بشمرد در  ين خبر ميبواسطة هم يممقان يست، ولين

 :ديگو ين خبر ميو أما متن ا. ن خبر حال او معلوم باشديد قطع از ايكه بايصورت
است  يبتيغ) ستيم نكدام امر معلو(ن امر يصاحب ا يبرا« :حضرت صادق فرمود

الن را ياست كه خارِ مغ ين، مانند كسيزنندة به د بت متمسك و چنگيكه در آن غ
ست؟ اگر منظور از ين چيمنظور از د :ديشان پرسيد از ايبا. »كند و بتراشد يخراط

به  يد هر شخصيو با. ندارد يبه مهد ين ارتباطين كتاب و سنت است كه ايد
ها و مجاهدتها ين توام با تحمل سختيبته عمل به دو ال. زند يكتاب و سنت چنگ

  .ندارد يبه مهد يو ربط. ز خواهد بودين
امام  12است كه منكر  يواقف يحمزة بطائن يبن اب يآن عل يث چهلم، راويحد
 يت، معماگوئيفة امام هدايكة وظياست در حال يو أما متن آن معما گوئ. بوده

  .ستين
ا و آخرت است يلجارود است كه كور دنا يآن اب يكم، راويث چهل و يحد

 :ديگو يرا ميو أما متن آن، هم ضد عقل و هم ضد قرآن است ز. بقول امام صادق
كه در بدر با رسول  يكند مگر قوم يا آنان را نابود ميام كنند باليكه ق يهرگروه

ن يد ايبا !خواننده. باشند يبودند و آن قوم مالئكه م -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
  .برد يها پ يات را مورد تأمل قرار دهد تا به خرافات مجلسيوار

محمد بن حسن بن محمد بن جمهور است  يكيآن  يث چهل و دوم، راويحد
ذم امام است و متن آن الجارود كه مورد  يگر ابيكه از كذابان و جعاالن بوده، و د

  .است يالبافيخ
ششم، چهل و ث چهل و سوم، چهل و چهارم، چهل و پنجم، چهل و يحد

هاست و مربوط  هفتم، چهل و هشتم و چهل و نهم امر به سكوت و مالزمت خانه
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ن ين بدتر از مشركين و غاليان آنها اكثرا از كذابيباضافه راو. ستين يبه مهد
 48را در خبر يت، زيام سادات اهل بيشده از ق ينه 48و در خبر . باشند يم

ام القائم مثل فرخ طار يت قبل قيالب مثل من خرج منا أهل« :حضرت باقر فرموده
ت، قبل از يكه از ما اهل ب ي، مثل كسيعني. »انيكوة فتالعبت به الصب ووقع يف

 ياست كه پرواز كند و در سوراخ يا د مانند جوجهيام نمايام قائم خروج كند و قيق
  .كنند يگرفتار اطفال گردد كه با او باز

پنجاه و سوم، پنجاه و چهارم، پنجاه م، كم، پنجاه و دويث پنجاهم، پنجاه و يحد
ان آنها يو پنجم، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، همان مكررات سابق است و راو

ث پنجاه و يو در احاد. باشند ياد كذاب ميا مانند سهل بن زيو  يا خرافاتيو  يواقف
كه  اسراء 71ة ياند به آ كرده و استشهاد كرده يسوم و پنجاه و هفتم با قرآن باز

   :فرموده
َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أَُناسٍ بِإَِماِمهِْم فََمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه فَأُولَِئَك َيقَْرأُونَ ﴿

   )۷۱:سراءاإل( ﴾ِكَتاَبُهْم َوال ُيظْلَُمونَ فَِتيالً
كسانى ! خوانيم روزى را كه هر گروهى را با پيشوايشان مى) به ياد آوريد(«

) با شادى و سرور(ه دست راستشان داده شود، آن را كه نامه عملشان ب
  .»!شود خوانند و بقدر رشته شكاف هسته خرمايى به آنان ستم نمى مى

  .بر وجود او ندارد يست، و داللتين يه مربوط به مهدين آيكه ايدر حال
قبل  يكرده از حضرت صادق كه هر پرچم يپنجاه و هشتم، نقل از كاف يثيحد

. پرستد يعزوجل را م ير خداي رود صاحب آن طاغوت است و غام قائم باالياز ق
دانند،  يب االمام ميكنند و خود را نا يام ميكه در زمان ما ق يانيد به آقاين بايبنابرا

  .اقوتيد نه يد پس طاغوتيشما اگر كالم امام خود را قبول دار :گفته شود
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اند  ه بداهللا دادر بن عباست كه نسبت به جا يث لوحيث پنجاه و نهم، حديحد
ل بر يدل 28شكن و كتاب خرافات وفور  كه روح او خبر ندارد و ما در كتاب بت

لوح  :ديگو ين است كه ميل كذب آن اياز جمله دل. م مراجعه شوديا كذب آن آورده
 يد بن عليحضرت صادق و ز يرا جابر در سال احتضار حضرت باقر آورده و برا

فوت شده و احتضار حضرت باقر در  74در سال كه جابر يخوانده است، در صورت
را ن لوح ي، پس از چهل سال از فوت جابر، جابر ايعنيبوده است  117سال 

  .نيالكاذب عىلأال لعنة اهللا . قرائت كرده
  .اند كرده يان با قرآن بازيث نهم راويث شصتم، مانند حديحد
 :فرموده -صلى اهللا عليه وسلم- د، رسول خدايگو يكم، ميث شصت و يحد

صلى اهللا - مقصود رسول خدا :گفته ي، و راو»برد يخدا اهل ضالل را به بهشت م«
. اند بت گم كردهياز اهل ضالل، آنانند كه مكان امام خود را در زمان غ -عليه وسلم

نكه اهل ضالل را يمنزه است از ا -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا :د گفتيبا
  .كند يد كالم او را معنيايصد سال بيپس از س يبداند و بگذارد تا راو يبهشت

 يث ملعون است كه صوفيآن احمد بن هالل خب يث شصت و دوم، راويحد
 يعلما ياند ول عه او را لعن كردهيشده و ش يابت مهدين يبوده و مدع ياكارير
 ت آمده كهين روايتعجب است، و در ا يلياند خ ت او چنگ زدهيعه به روايش

ث ين حديو ا. ديشما از اصحاب قائم افضل :ديحاب خود گوحضرت صادق به اص
از اصحاب رسول  يحت ياصحاب مهد :ث سابق كه گفته بوديمخالف است با احاد

  !.اند؟ ز ندادهيض را تمينان ضد و نقيا ايد گويشما را به خدا مالحظه كن. افضلند
 يالبالغه كه ابدا مربوط به مهد است از نهج يث شصت و سوم، جمالتيحد

ث آمده كه ين حديبهرحال در ا. البالغه مرسل است ث نهجيتازه احاد. ستين
 يرهايد و دستها و شمشيبر بال صبر كن :به اصحاب خود فرموده يحضرت عل
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د كه هر كس بر يكه خدا عجله نكرده عجله نكن يزيد و به چيخود را حركت نده
د ياشته باشد شهت او را ديمعرفت خدا و رسول و اهل ب يرد وليفراش خود بم

و . فرموده باشد يزين چين است كه چنيباالتر از ا يشأن عل :د گفتيبا. مرده است
ده و اصحاب خود ياست كه از آن حضرت رس يادين مخالف خطبات زيبعالوه ا
 يبه مهد يچ ارتباطيث هين حديو بعالوه ا. ب و امر به جهاد نموده استيرا ترغ

  .شيتشبث بكل حشيق يالغر :گفتد يبا. ستين ندارد و راجع به او
مذهب و از  يبن حسن بن فضال واقف يآن عل يث شصت و چهارم، راويحد

  .سگان بارانده است
ث شصت و پنجم، شصت و ششم، شصت و هفتم، شصت و هشتم، يحد

عالوه بر فاسد . سابق و مكررات سابق است يشصت و نهم و هفتادم، همان غلوها
  .انيبودن راو
كم، هفتاد و دوم، هفتاد و سوم، هفتاد و چهارم و هفتاد و يث هفتاد و يحد

فاقد امامند چه بكنند؟ امام جواب  يكه گاه ياست راجع به كسان ياتيپنجم، روا
ن سابق تمسك يقياند عمل كنند و به  كه داشته يد و اعماليداده كه همان عقا

ه امامشان قرآن كيكسان :د گفتيبا يول. د خوديحفظ عقا يا دعا كنند برايند و يجو
  .شوند يا فاقد امام نميامام و  يچ وقت بياست ه
امام را قبول ندارد  12كه  يواقف يحمزة بطائن يبن اب يث هفتاد و ششم، عليحد

در سورة  يتعال يجعل كرده از قول حضرت صادق دربارة قول خدا يثيآمده حد
   :158ة يانعام آ

الَْمالِئكَةُ أَْو َيأِْتَي َربَُّك أَْو َيأِْتَي َبْعُض  أَنْ َتأِْتَيُهُم َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ﴿
آَياِت َربَِّك َيْوَم َيأِْتي َبْعُض آَياِت َربَِّك ال َيْنفَُع َنفْساً إَِمياُنَها لَْم َتكُْن 
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 ﴾آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إَِميانَِها َخْيراً قُلِ اْنَتِظُروا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ
  .)۱۵۸ :نعاماأل(
مان يا باز ايات و قرآن روشن، آين همه آين پس از اين مشركيا(«
مان يتا ا(شان آمده يا خدا خود نزد ايو منتظرند كه فرشتگان و  )آورند ينم
از  يكه بعضيد، روزيايب) امتيعذاب و ق(ات خدا يآ يا بعضيو ) اورنديب
مان يكه قبال ا يمان كسيد ايايب) امتيا قيروز مرگ و (ات پرورگار يآ
را يز(كسب نكرده، به او نفع ندهد  يمان خود كار خوبيا با اياورده ين
  .»ميز منتظريد كه ما نيدر انتظار بمان :، بگو)ندارد يارزش يمان اجباريا

نجا يدر ا يندارد ول يبه مهد يچ ارتباطيه هين آيشود ا يچنانكه مالحظه م
ه روز خروج قائم ما ين آياز ا مقصود :نقل كرده كه حضرت صادق فرموده يراو
مان يباضافه در روز خروج قائم چرا ا. باشد يه ميل برخالف آين تأويو ا. باشد يم

 يكند اگر برا يام نميمان قيدعوت به ا يشما برا ين مهديا مگر ايآ. نفع ندهد
ق به هر ينان مانند غريا. مان نفع دهديد ايكند با يام ميمان و عدالت قيدعوت به ا

ام قائم يه راجع به قين آياند اگر ا چ فكر نكردهياند و ه ده چنگ زدهيكه رس يزيچ
ه راجع ين آياگر ا :د گفتيمان و عدالت نفع دهد، پس بايد دعوت او به ايد باشبا

. ا عدل و داد نخواهد شديهوده است و دنيام او بيرساند كه ق يام قائم باشد ميبه ق
  .ندهد يمانش نفعيو ا. ديخواهد گرد مان آورد كشتهيبلكه هر كس به او ا

به امام نوشته  يراو. ن باب استيث در اين حدين آخريهفتم، ا ث هفتاد ويحد
شود؟ امام جواب داده هر گاه صاحب شما از خانة  يكه چه وقت فرج حاصل م

را يست و واقع نشده، زيح نين جواب صحيا :ديسنده گوينو. ب گردديستمگران غا
ب شده و باز فرج يصاحب الزمان است كه او غا» ب شماصاح«اگر مقصود از 

  .ان و كاتبان استيراو يل بر نادانيث دلين حديپس نوشتن ا. حاصل نشده است
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بوده  يعباس قو يبن يان دولت اسالمين راويسنده در زمان ايبهرحال به نظر نو
لذا  شان بوده ويا ييگذشته و مانع از سودجو يان مخالف بد مين راويوالبد به ا

ام ير قيك نفر با شمشيخواستند كه  يهمواره منتظر رفع و دفع دولت وقت بوده و م
ان به هدف خود ين راويان افتد تا اي، و دولت به دست علو)فيقائم بالس( كند

اسالم آزاد گردند و لذا از ائمه سؤال  يبرسند و سوء استفاده كنند و در خراب
 يشما چه وقت است؟ ائمه گاه ام قائميفرج چه وقت است؟ ق :كردند يم
را  يكردند و حدس ين ميرا مع يهم وقت يو گاه» كذب الوقاتون« :گفتند يم
 يگفتند برا يآن وقت م يبرا يهم عالمات يشد، و گاه يزدند و برخالف م يم

ا يام حاصل نشده و يا واقع شده و قيكه  يشان، عالماتيا يو دلخوش يسرگرم
. نهايو امثال ا يحة آسمانيوع آفتاب از مغرب و صمانند طل ياست نشدن يعالمات

گان  چارهيب يند اينكه بگويكه خوب بود در جواب آنان گفته شود ا يزيچ يول
ان باشد يش از عباسيان بيعلو يد و ستمگريكار آ يان رويممكن است دولت علو

ش يشان بيان افتاده و ظلم و جور ايبدست علو ين مرتبه دولت جزئيچنانكه چند
بن جعفر كه  يد النار فرزند موسيبوده است مانند ز يش از هر دولتيان و بيعباس از

خدا  :افكند كه مردم گفتند ين خود را در آتش ميد و مخالفياست و امامت رسيبه ر
د ياست و امامت رسيد كه در طبرستان به ريا حن بن زيامرزد و يان را بيپدر عباس

ا يت و چه قدر مردم را هالك كرد و اعمام خود را كش  يچقدر از سادات بن
ن را در اماكن متعدده به قتل يلمسبودند و صدها هزار م يه كه علويصفو
ن را غارت نمودند، و يدند، شهر هرات را قتل عام كردند و مال مسلميرسان
ان زمان ائمه كه خود را ي، راويآر. ر امكنهيچالدران و در بغداد و سان در يهمچن

نان يكردند كه ا يال ميكردند و خ يان را آرزو مياست علويردانستند  يعه ميش
. ستيمعصوم ن يچ بشريگر خبر نداشتند كه هيمجسمة عدالت بلكه معصومند، د
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ند يگو يده و ميداند به دولت رس يب بر حق امام ميكه خود را ناياالن زمان ما كس
چ يمده كه هو كشتار و غارت بوجود آ ياست، آن قدر اختناق و انحصارطلب يعلو
 يو قحط ين كثرت زندانها و گرانين نشده، ايه چنيام يدر دولت بن يحت يزمان

و خدا نكند . نبوده است يچ زمانيان در هياجناس و انحصار اجناس بدست متصد
ر شكم اسبش يكشد كه تا ز يد، او انقدر ميايعه به انتظار اوست بيكه شيآن كس
عه به آن ناطق يات شيت سال چنانكه رواا هفيپنج سال  يرسد، تازه برا يخون م
فرج و  قتيعه به انتظار او است در حقيكه ش يشيپس آن فرج و گشا. است
چون  يق و فشار و اختناق است منتهيو ض يست بلكه بال و گرفتاريش نيگشا

  .ديتوان به آنان فهمان يعه عوام است نمياكثر ش
  

  يبه الكبريالغ يه فيالرؤ يباب من ادع
. اند دهيرا د يمهد يبت كبريكه در غ ين باب را نوشته در ذكر كسانيا يمجلس
ن باب در خبر يدر اول هم. ض استيعه مملو از ضد و نقيد كتب شيد ديحال با

 يالحسن السمر ياب يع به سوياند كه توق عه نوشتهيش ير علمايو سا ياول، مجلس
انت را دربارة تو بشنو، خدا اجر برادر يسمرلبن محمد ا يعل يا« :صادر شد كه

، پس امر خود را جمع كن و يريم يگر ميرا كه تو تا شش روز ديبزرگ گرداند ز
بت تامه واقع يرا غيت مكن كه قائم مقام تو پس از وفات تو گردد زيوص يبه احد

ن ي، و ايتعال يست مگر پس از اذان خداين يپس ظهور) ندارم يبيگر نايو د(شد 
ن پر از ستم شود، و خواهد شد يگردد و زم يا قساست كه دله يبعد از طول مدت

مشاهده گردد، آگاه باش كه هر كس قبل از خروج  يعه مدعياز ش يكه بعض
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والحول «. مشاهدة ما گردد، او كذاب و افتراء زده است يحه، مدعيو ص يانيسف
  .»ميالعظ وال قوة إال باهللا العيل

ن باب در يگر ايبول دارند دعه قيش يع كه همة علماين توقيد توجه كرد باايبا
ع ين توقيطبق ا. ندارد ياند معن ت شدهيرؤ يمدع يبت كبريكه در غ يذكر كسان

 يخود مجلس. ت صاحب الزمان باشد كذاب و افتراء زده استيرؤ يهر كس مدع
ده يرا د يكه مهديبا ذكر كسان يبن محمد السمر يع عليا متوجه شده كه توقيگو

را ذكر كرده  يرا ذكر نكرده بلكه فقط اخبار ين باب كسيمنافات دارد و لذا در ا
نجا يو در ا. نديب يمردم او را نم يند، وليب يد و مردم را ميآ يان مردم ميم يكه مهد

ا يو  يا غاليث و كذاب وجعال و يخب يانيك خبر ذكر كرده از راويست و يب
 ييحيقل كرده از مثال خبر دوم را ن. دا نكرده استيح پيصح يك راويا يگو. يواقف

و خبر سوم را نقل كرده از ابن فضال كه . مهمل و مجهول است كه يبن المثن
در  يمهد :ديگو يدر خبر دوم م. ده است بقول خودشانيو از سگان باران د يواقف

 ينجا جاينند، ايب يمردم او را نم يند وليب يشود و مردم را م يموسم حج حاضر م
هم  او يا لباسهايت ندارد آيدنش جسمب يسؤال است كه خوب خود مهد

را  -صلى اهللا عليه وسلم-  نند، رسول خدايب يت ندارد چگونه مردم او را نميجسم
در خبر سوم آمده . ديانم يخود را مخف يه مجبور شد در غاركنيدند تا ايد يم

موت شد مانند يال يد و حيات آشاميه كرده به خضر كه او از آب حيرا تشب يمهد
عه و چه از يان مالقات خضر چه از شيرا مدعيز غلط است زيه نين تشبيخدا و ا

شود و شناخته  يده ميم، پس او ديديما او را د: نديگو يگران همه ميه و چه ديصوف
ده شده به يه ديشود و تشب يده نميد يد مهديد بگوئيخواه يشود و شما م يز مين
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ات خضر مخالف است يه حم كيو بعالوه قبال ذكر كرد. شود غلط است يده نميد
  .د قبول نموديت و نباسث مخالف قرآن مردود اياء، و حديسورة انب 34 هيبا آ

سندگان ين نويو ا. است كه در خبر دوم ذكر شد يتاخبر چهارم، همان خراف
را هم بد  تأسف است كه امام. اند ن خرافات را به امام صادق نسبت دادهيغالبا ا
  .اند نموده يمعرف

كه  يكس :د گفتينند، بايب يز او را نميفرزندان صاحب ن :ديگو ي، مخبر پنجم
ده يده است، پس اگر نديز او را نديا زن او نيفرزند دارد البد زن هم دارد و آ

خواهند به  يكه م ين است آن علومي، ا!چگونه آبستن شده و فرزند آورده است؟
  . آل محمد نسبت بدهند

نفر با او مالزمند كه وحشت  يس يده وليعزلت گز يمهد :ديگو يخبر ششم، م
گر از قول پدرش نقل يد در اخبار ديمالحظه فرمائ. نه استينكند و منزل او در مد
ابانها مسكن كن، يدرشهرها مسكن مكن در ب :به او فرموده يكرده كه امام عسكر

سؤال است  يجا. نه استيمنزل او مد :ديگو ينجا آن اخبار فراموش شده ميا يول
  .نفر مالزم او باشند يكند تا س يوحشت م يتنهائ ند چرا ازيب ينكه او مردم را ميابا 

در  يو منزل مهد يمأو :ديگو يرا ميخبر هفتم، ضد خبر ششم است ز
ه كه يدان محمد حنفياست از مر ين هم خرافتيو ا. باشد يم يكوهستان رضو

نكه يگر ايخرافت د. ب شده استيغا يه در كوه رضويمحمد حنف :اند گفته
داشته، خدا  ياز جبال فارس بوده، چون ما ائمه را دوست م يكوه رضو :ديگو يم

  .نه آورده استين مكه و مديما ب ياو را نقل مكان داده و به سو
امده و وجود نداشته بنام حازم يا نيكه به دن يت كرده از كسيخبر هشتم، را روا

گفت  ياگر كس :ازم فرمودهحضرت صادق به ح :ديگو ين خبر ميدر ا. بيبن حب
 :د گفتيبا(ق مكن يده او را تصدين امر رسيدست او به خاك قبر صاحب ا
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بوده كه او به حازم  يمگر در زمان حضرت صادق صاحب امر ؟صاحب كدام امر
  ).ن فرموده استيچن

كه مورد لعن امام شده  ياكاريباز ر ت شده از احمد بن هالل حقهيخبر نهم، روا
وسف يشود مانند  يده نميد يمهد :ودهمررده از حضرت صادق كه فت كيو او روا

 يه غلط و سخن بالين تشبيا :د گفتيدند و نشناختند باياو او را د يكه برادرها
ت او گذشته بود و بر يچون سالها از طفول يشد منته يده ميوسف ديرا ياست ز

ن يدادند چن ينمه داده بود، برادرها احتمال يمخصوص تك يتخت سلطنت با لباسها
ز به او يا عزيو  ددند و مكرر با او سخن گفتنياو را د يوسف باشد، ولي يكس

 يه او به كسيشود و تشب يده نميد يد مهديد بگوئيخواه يخطاب كردند و شما م
ن يخواهند ا يان كذاب مين راويد اينيدند غلط است، به بيد يكه همة مردم او را م

  .كنند يهم مانند خود نادان معرف را صادق دهند و اواوهام خود را نسبت به امام 
باشدكه تكرار شده و  يستم، همان مهمالت اخبار سابقه ميخبر دهم تا خبر ب

ا اسحاق بن يب است كه وجود نداشته و مهمل است و يا حازم حبيان آنها يراو
  .نانيا بدتر از اياست و  يعمار فطح
است كه اموال  يواقف يمزة بطائح يبن اب يآن عل يكم، راويست و يخبر ب

 يموس :ه را اختراع نمود و گفتيمذهب واقف بن جعفر را اختالس كرد و يموس
ن و چنان يا را چنيشود و دن يب شده و آخرالزمان ظاهر ميبن جعفر نمرده وغا

صاحب  :حضرت صادق فرموده :ديگو يث مين حدين شخص در ايا ،يآر. كند يم
كه  يروشن است از آن روز يالحمد كه در آن چراغ تيبدارد بنام  يا األمر خانه

ا آن يسؤال است كه آ يحال جا. امش آن چراغ خاموش نشوديمتولد شده تا روز ق
دارد چگونه هزاران سال روغن آن تمام  يگريا روغن دياست و  يچراغ نفت

 پرستان است آتش ين امام و خانة او مانند جايا اياست آ يلتين چه فضيشود ا ينم
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شد مگر  يشان خاموش م چراغ يرسوالن الهچطور . شود يكه سالها خاموش نم
ست يبه چراغ ن ياجيد احتيو بعالوه در نور خورش !؟شود ياء ميباالتر از انب يمهد

د و روشن بودن چراغ بدون جهت اسراف است يو در شب هم كه او خواهد خواب
  .شدن باب تمام يخرافات ا. ن را دوست ندارديو خدا مسرف

  
  با من زماننايباب من رآه قر

ك زمان ما ياند نزد دهيد يبت كبريرا در غ يكه مهد يدر ذكر كسان
  )يزمان مجلس يعني(

ل قصة يدروغ از قب ي، چند قصة ساختگييپرداخته به قصه گو ينجا مجلسيدر ا
ك چون يرمان ت ين قصة ساختگياند كه ا ة آن نوشتهيرة خضراء كه در حاشيجز

ن قصة ين جهت ذكر شده است، و ايدر جذب نفوس مردم دارد، از ا ياثر بزرگ
جذب  يرا برا ياليخ يها ن قصهيشود ا يممعلوم  :ديسنده گوينو. است ياليخ

ن خبر يكه در ا يبهرحال از جمله مطالب. اند نفوس عوام الناس ساخته و پرداخته
 ه و او آنفقط بود ينزد عل يقيقرآن حق :دياست آن است كه گو يموجب گمراه

 أما قرآن :دينزد امام زمان است و گو يقيون آن قرآن حقنموده و اكن يرا نگهدار
ف يست و تحرين يقيك قرآن حقيچيگر كه در دسترس مردم است، پس هيد يها

 يلة خلفايات آن بوسياز آ ياريات آن بهم نامربوط است و بسيباشد و آ يشده م
د يبا. اند، ساقط و حذف شده است دهيات را به نفع خود نديرسول چون آن آ

پس نعوذ باهللا خدا دروغ گفته كه مكرر در قرآن وعدة حفظ قرآن را داده و  :گفت
   :فرموده 9ة ياز آن جمله در سورة حجر آ

  )۹ :احلجر( ﴾ إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ﴿
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را  گمان كه ما البته آن يم و بيدل كرزن قرآن را نايكه ما خودمان ايبدرست«
  .»مينگهبان

اند و فقط به فكر  به قرآن نداشته يا دهيعق ين اخبارين چنيشود جعال يمعلوم م
آمده از جمله آنكه  يادين خبر خرافات زيدر ا. اند بوده يبيفر است و عوامير

اند و  ظهور او آماده يره برايصد نفر از لشكر امام زمان فعال در آن جزيس :ديگو
صد نفر يا آن سيسؤال است كه آ يحال جا(وجود دارد  يزده نفر كسريفقط س

ظهور خواهد كرد كه ذوالفقار به  يآن حضرت وقت :ديگو يز ميو ن) اند هنوز زنده
من دشمنانت را به  لةياهللا بوس يول يا :ديكند و بگوروشن با او تكلم  يزبان عرب

ر گردن بزن ين شمشين را با ايكرة زم يون خود از مردم ريمخالف يعني(قتل رسان 
د ياست كه با يزيزند چ ين را مين همه مخالفير گردن ايك شمشيحال چطور با 

ظاهر  يد، بدنيخورش يبهنگام ظهور در قسمت باال هد كيو گو) ديپرس ياز راو
ن يدرا. ديصاحب األمر مبعوث شده، از او اطاعت نمائ :كند يخواهد شد كه ندا م

دانسته و  يره ميب خاص در ان جزيكه خود را نا(ن يالد از شمس يث راويحد
ح است كه امام زمان فرموده هر ين صحيا ايسؤال نموده آ) خوانده ينوادة امام م
ن در يد شمس الديكند او كذاب است؟ س يبت كبريت در غيرؤ يكس ادعا

ا نكند و ديره را پين جزيا ين گفته كه كسيا يسخن را برا نيامام ا :جواب گفته
اكنون بالد ما از دسترس دشمنان دور است وآنان از قصد و ظلم  يامام را نكشد ول

  ).ت كند بالاشكال استيرؤ يادعا ي، اكنون اگر كسيعني(وسند يبه ما مأ
ر و گردش كشف شده و ياهل س يا برايبهرحال چون در زمان ما تمام دن

اند، وجود ندارد، لذا ما صرف  بافته ياليبا آن صفات كه در قصة خ يرة خضرائيجز
گر به يو چند قصة د. ميكن يع نمين مهمالت ضايم و عمر خود را به ايكن ينظر م
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م به باب يپرداز يو لذا ما م. ستين قصه ملح كرده كه صدق و كذب آن معلوم نيا
   :بعد

  
  باب عالمات ظهوره

ر يغو  يانيل دجال و سفيوقت ظهور او از قب يها عالمات ظهور و نشانه
  امت ذكر شدهياز ق ييها نجا نشانهيآن و در ا

 يادينوشته و اخبار ز يظهور مهد يبرا ييها نجا نشانهيدر ا يبدانكه مجلس
را معلوم  يكند، و مجهول يرا دوا نم يات درديروا نيو ا. جمع نموده است

   :ها بر چند قسم است ن نشانهيرا ايز. سازد ينم
شه بوده و خواهد يامور است كه هم يخراب زمان و ياز آنها سخن از بد يبعض

نكه در خبر دوم يمانند اوجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد  يبود چه مهد
و جوانان شما شوند  يزنان شما بد م :فرموده -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا

ا يعرض شد . ديكن ياز منكر را ترك م يو امر به معروف و نهشوند  يفاسق م
د بود ين، چگونه خواهيو بدتر از ا يبل :ن خواهد شد؟ فرموديهللا ارسول ا
 نيچن ،ا رسول اهللاي :د عرض شدياز معروف كن يكه امر به منكر و نهيهنگام

د و منكر را ينيب ين كه معروف را منكر ميو بدتر از ا يبل :خواهد شد؟ فرمود
 :ل كرده كه فرمودنق -صلى اهللا عليه وسلم-  گر از رسول خدايو در خبر د. معروف

عمل به قرآن كم و  ياد وليان زيدانش برطرف شود و جهل آشكار گردد و قار
ار و ياد و شاعران بسيت كننده كم و فقهاء گمراه خائن زيهان هداياد و فقيكشتار ز

نت كنند و ينت و مساجد را زيها را ز قرآنخود را محل عبادت و  يامت تو قبرها
منكر آشكار گردد و امت تو به آن امر كند و از معروف ار باشد و يجور و فساد بس

كنند و مردان به مردان و زنان به زنان اكتفاء كنند و امرا كافر و سران و  ينه
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ن عالمات يفاسق گردند كه ا يشان ستمگر و صاحبان رديان فاجر و اعوان ايمتصد
ست، و غالب ين يقبل از اسالم و بعد از اسالم بوده و مربوط به زمان ظهور مهد

  .ل استين قبين باب از ايات ايروا
ب يث را رد كرده كه امام علم غين احادياست كه تمام ا يگر، اخباريقسم د

قرآن بوده كه  ن اخبار و موافق باياطالع است، و چون ا ينده بيندارد و از آ
   :ديفرما يم

  )۶۵: النمل(﴾ إِلَّا اللَُّهقُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ الَْغْيَب ﴿
  .»داند جز خدا در آسمانها و زمين كسي غيب نمي«
ن اخبار استشهاد به قرآن شده است مانند خبر هفتم كه حضرت رضا يلذا در هم

دروغ به امام جعفر جدم بسته است كه از  يحمزة بطائن يبن اب علي« :ديفرما يم
ة قرآن، يحضرت صادق طبق آ رايقول او نقل كرده و پدرم را قائم خوانده ز

سورة احقاف به رسول خود  9ة يدر آ يتعال ينده ندارد چنانكه خداياز آ ياطالع
   :فرموده

﴾ ي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْمقُلْ َما كُْنُت بِْدعاً ِمَن الرُُّسلِ َوَما أَْدرِ﴿
  .)۹: حقافاأل(
من و  دانم كه با و نمىنو ظهور نيستم ]  اى پديده[من از ميان پيامبران : بگو«

  .»شما چگونه رفتار خواهد شد
ن اخبار يكند و ضد تمام ا يمب ين باب را تكذيتمام اخبار ا ين خبريو چن

ض نداشته و ندارند ين ضد و نقيعه توجه به ايش يو عجب است كه علما. است
 ين باب راويست و ششم هميكردند، مثال در خبر ب ين اخبار را جمع نميوگرنه ا

ما « :زمان خروج دجال را سؤال نموده و آن حضرت در جواب فرموده يعل از
  .من خبر از خروج دجال ندارم يعني .»املسؤول أعلم من السائل
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د يمضان كسوف خورشرام قائم در پنجم ماه يقبل از ق :ديگو يم 43و در خبر 
د يخسوف ماه در پنجم و خسوف خورش :ديگو يم 41در خبر  يد، وليآ يش ميپ
 :ديگو يم 67و در بر . ديخسوف خورش :ديز گوين 48 در خبر و. ر پانزدهم استد

. 84و  82ن خبر يمة رمضان، و ماه در آخر آن و همچنيد در نيكسوف خورش
آن را از  يعه و سنيرا كه ش يتيست روايمناسبت ن ينجا بيدر ا :ديسنده گوينو

. كرده و قبول دارندمكرر در كتب خود نقل  - صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
ملا « :ميآور يعه است ميعه كه مورد قبول شيت را از وسائل الشيمتن روا. مياوريب

 :انكسفت الشمس فقال الناس صىل اهللا عليه وسلم م بن رسول اهللايمات إبراه
صىل  فصعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم انكسفت الشمس لفقد ابن رسول اهللا

والقمر  إن الشمس !ا الناسهيأ :ه ثم قاليعل ثنىحمد اهللا وأاملنرب ف اهللا عليه وسلم
اته, يحل نكسفان ملوت أحد والي عان له, اليمط ان بأمره,يرجيات اهللا يتان من آيآ

. »بالناس صالة الكسوف فصىلأو واحدة منهام فصلوا, ثم نزل فإذا انكسفتا 
د يرفت، خورش ايم، از دنيابراه -صلى اهللا عليه وسلم- چون فرزند رسول خدا

صلى اهللا عليه - وفات فرزند رسول خدا يد گرفته برايخورش :گرفت، مردم گفتند
احمد و ثنا كرد، را منبر رفت، پس خدا  -صلى اهللا عليه وسلم- ، رسول خدا-وسلم

ند يند، به امر او جاريد و ماه دو نشانه از قدرت خدايخورش ،مردم يا :سپس فرمود
ز يات او نيح يارند و بريگ ينم يموت كس ي، براباشند يو فرمانبردار او م

د، سپس ين دو گرفت نماز بخوانياز ا يكيا يد و ماه يرند، پس چون خورشيگ ينم
اگر طلوع  فرض و بر. »از منبر فرود آمد و با مردم نماز خواند نماز كسوف

ن ياخبار آمده در ا يامت باشد چنانكه در بعضيد از مغرب از عالئم قيخورش
  .بلكه مخالف با آن است. عه ندارديبه امام زمان ش يچ ارتباطيز هينصورت 
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از آنها  يزياست و چ ييو مبهم گو يياست كه مجعل گو يگر، اخباريقسم د
فالن  يفالن و بن ين بنيب :ديگو ياز آنها م يارينكه در بسيد مانند ايآ يبدست نم

 نيو ا. ان، و هكذفال يملك بن يفالن چه خواهند كرد و انقضا يحرب است و بن
كه  يليدل ن اخباريباألخره از مجموع ا. تواند بهم ببافد يرا همه كس م ييمجمل گو

بخصوص كه در . ستين يفرج يكس يست و برايت باشد نياهد موجب رشد و
  .ز وجود داشته باشندين نين و كذابيان آنها جعالين راويب

موت كرده مانند آنكه  گريرا به مجهول د ياست كه مجهول يگر، اخباريقسم د
ا ين و يف فالن زمسا خيو  يام حسنيا قيو  ياميقام ي، قيام مهديق ةنشان :ديگو يم

؟ يك يمانيام يخوب ق :نبوده بپرسد يكس. است يحة آسمانيا صيو خروج دجال 
  .ب استين اخبار رجما بالغيو هكذا كه ا ؟است يك يام حسنيا قيو 

برخالف درآمده،  ين كرده وليم را معاياست كه وقت ق يگر، اخباريقسم د
، مانند خبر هشتم كه »كذب الوقاتون«ات ينكه مخالف است با رواياضافه بر ا

باشد و در سال  يم 195ن عالمات فرج سال ياول :حضرت باقر فرموده :ديگو يم
 شاءاهللا، و ان كند ان يخدا بال را برطرف م 199ن خواهد شد و در سال يچن 198

خبر داده كه هرگاه  ياز حضرت عل يو در خبر. نشد يذشت و خبرها گ شاءاهللا
كه هفتصد سال است يكند در حال يمام يالعباس كشته شدند قائم ق ين بنيسالط

ن اخبار يشود ا يمعلوم م. امت نكرده استيالعباس كشته شده و قائم ق يسلطان بن
خداست،  ب مخصوصيان است و اگر ائمه گفته باشند، چون علم غيراو از جعل

 :ديگو يم يا در خبريو . ائمه رسوا گردند يب برايان علم غيخدا خواسته كه مدع
ز هر يگر نيد يدر سالها :ديسنده گوينو. كند يبخواهد م يخدا هر كار 200در سال 

علم  نده خبر دهند ويخواستند از آ يبهر حال اگر ائمه م. كند يكار خدا بخواهد م
جاد برق را به يت ايفيف شدن برق خبر دهند و كب داشتند خوب بود از مكشويغ
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كروب را يا ميرمسلمان نباشند و ياد دهند كه مردم محتاج به فالن مخترع غيمردم 
ده كه تمام يما چه فاا. گر نوبت به پاستور نرسد و هكذايكردند كه د يكشف م

ومات ن موهيواد بوده و به همس كم يدمشان تا زمان ما مريروان اياصحاب ائمه و پ
ا ياند كم سواد و  بوده ين اخبار مردمانيان ايبهرحال راو. اند دل خود را خوش كرده

نده هر چه خواسته گفته يگو. هيبوده و نه حوزة علم يسواد و آنزمان نه دانشگاه يب
ن باب يدر ا يان مجلسيراواز  يكي. رفته استيشنونده هم بدون تأمل پذ يو راو

كه عمر يكند در حال يرا از او نقل م يتياست كه روان يعمر بن سعد قاتل امام حس
نان احوال امام دوازدهم خود را يدانست، ا ين را امام نميبن سعد حضرت حس

بن سام مجهول  ييحيگر از معمر بن يو در خبر د. خواهند از خبر او درآورند يم
رده اند در مشرق خروج ك ينم قوميب يا ميگو :باقر فرمودهالحال نقل كرده كه امام 

رند و حق را يحق را بگ ام كنند ويشود تا ق يو حق را طالبند، به آنان حق داده نم
الت اشاره است به دولت ان كميا :ديگو يم يمجلس. ندهند مگر به صاحب شما

ال كرده دولت يو خ. را محكم كند و به دولت قائم وصل كند ه خدا آنيصفو
 يوصل شوند و به مهد يه مهدات طالب حق بوده و بيناه با آن همه جيصفو

را  يفالن يا تا انقالب مهديا خدايرند كه خدايگ يمانند زمان ما كه دم م. برسانند
ب ندارد جز يعلم غ يكس :ه فرمودهين آيدر چند يتعاليخدا :ميگوئ يما م. نگاه دار

 اند راست و كه ناقالن أخبار نقل كرده يبين إخبار به غيم كه اياز كجا باور كن. خدا
 ياگر كس!. گران ندارند؟يب دارد و ديواقع خواهد شد؟ چگونه فالن امام علم غ

است، ما  يحتم يحة آسمانيو ص يانيفالن امام گفته است آمدن سف :ديبگو
ل بر صدق خبر يست و واقع نخواهد شد، شما چه دلين ير حتميخ :مييگو يم

 يروز :ديبگو ياگر كس. ديگران داريوكذب اخبار د يحة اسمانيو ص يانيسف
ده شود و يها لولة گاز كش ن اسفالت شود و به تمام خانهيخواهد آمد كه تمام زم
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ن خبر يبر كذب ا يلياست، شما چه دل ين حتميشود و ا يهمه نفت مجان يبرا
. ا فالن مهندسيفالن دكتر و  يبيفالن امام با خبر غ يبيد چه فرق دارد خبر غيدار
ب گفته شده ممكن يرجما بالغ يندارد و سخن يچكدام مدرك آسمانيه :د گفتيبا

 يبعالوه در خود بعض. ديراست درآ يد و ممكن است بعضياست همه دروغ درآ
آورند تناقض است مثال در جلد  يل ميب نسبت به امام دليعلم غ ياخبار كه برا

البزاز و  ييحير  ويمن و ابوبص :ت كرده كه گفتهير رواياز سد 257ص  ياول كاف
نا وهو مغضب فلام يذ خرج إلإ« :ر در مجلس حضرت صادق بودم كهين كثداود ب

ب إال اهللا يعلم الغيما  ,بينا نعلم الغا عجبا ألقوام يزعمون أي :أخذ جملسه قال
وت يب يأ فام علمت يف منيفالنة فهربت  يتيعزوجل لقد مهمت برضب جار

نكه يدانم با ا يب نميغ من :بگو :غمبر فرمودهيكه خدا به پ يجائ :د گفتيبا. »الدار
. ست روشن استين يف امام كه مورد وحين صورت تكليبوده، در ا يمورد وح

و ضعفاء  ةغالا ين و يا جعاليو  ين اخبار و مجهوليان اين راويبخصوص كه در ب
  .ارنديبس

از قرآن استناد شده كه  ياتيعالمات ظهور به آ يات براين روايو بدانكه در ا
ات كه به آنها استناد شده مربوط به عالئم يروا نياز ا يا چه پارهاگر. نامربوط است

كه  ياتيبهرحال آ. ن باب آورده استيخود آنها را در ا يب يست و مجلسيظهور ن
   :ميرسان يال به نظر خواننده مياند ما ذ ن موضوع آوردهيراجع به ا

   :فرموده 37ة يخداوند در سورة انعام آ
لَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر َعلَى أَنْ ُيَنزِّلَ آَيةً َوقَالُوا لَْوال ُنزِّ﴿

  .)۳۷ :األنعام( ﴾َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم ال َيْعلَُمونَ
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از پروردگارش نازل  يا ه و معجزهيچرا بر محمد آ :گفتند) نيمشرك(«
كن اكثر يد ولرا نازل كن يا هينكه آيمحققا خدا قادر است بر ا :نشد؟ بگو

  .»دانند يشان نميا
مانند نزول فرشته داشتند چنانكه در  جاين درخواستها و توقعات بيچون مشرك

كه به  يچرا معجزات :گفتند يغمبر ميپ به ين سوره ذكر شده است و گاهيهم 8ة يآ
بگو كه معجزه  :ه خدا فرمودهين آيشود، لذا در ا ينم اء داده به شما دادهير انبيسا

 يجايب يست، و درخواستهايامبران نيار پيدا و مقدور او است و باختكار خ
ة ية آرحال دربا. شان نخواهد داشتيا يو عذاب برا يجز گرفتار يا جهين نتيمشرك
ه، ين آيدر ا ﴾آَيةٌ﴿الجارود از حضرت باقر نقل كرده كه منظور از  ياب ين روشنيبه ا
  .د از مغرب استيو طلوع خورش يسيو دجال و نزول ع األرض بةدا

جزء عالئم  يالجارود از حضرت باقر نقل كرده و آنرا مجلس يباز اب گر كهيه ديآ
   :ديفرما يسورة انعام است كه م 65ة يظهور آورده آ

قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاباً ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ِمْن َتْحِت ﴿
  .)۶۵: األنعام(﴾ كُْم ِشَيعاً َوُيِذيَق َبْعَضكُْم َبأَْس َبْعضٍأَْرُجِلكُْم أَْو َيلْبَِس

تان ير پايا از زيسر و  ياز باال يخداست كه قادر است بر آنكه عذاب :بگو«
ا لباس تفرقه به يو ) جاد زلزلهيا ايل آسا و يمانند باران س(بر شما بفرستد 

از سطوت  يعه كند و بچشاند به بعضيعه شيشما بپوشاند و شما را ش
  .»گر را بچشانديبعض د
 :م آمده كهااز قول ام يه روشن است وليآ يعنامشود  يچنانكه مالحظه م

، ﴾ِمْن َتْحِت أَْرُجِلكُْم﴿ه است و منظور از حيدجال و ص ﴾َعذَاباً ِمْن فَْوِقكُْم﴿منظور از «
ه عام يآزها غلط است، و ين چيه به ايانحصار آ :د گفتيبا. به زمن فرو رفتن است

  .است
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   :ونسيسورة  24ة يگر، آية ديآ
إِنََّما َمثَلُ الَْحَياِة الدُّْنَيا كََماٍء أَْنَزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت ﴿

الْأَْرضِ ِممَّا َيأْكُلُ النَّاُس َوالْأَْنَعاُم َحتَّى إِذَا أََخذَِت الْأَْرُض ُزْخُرفََها 
أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيَها أََتاَها أَْمُرَنا لَْيالً أَْو َنَهاراً  َوازَّيََّنْت َوظَنَّ

فََجَعلَْناَها َحِصيداً كَأَنْ لَْم َتْغَن بِالْأَْمسِ كَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْآياِت ِلقَْومٍ 
  .)۲۴ :يونس( ﴾َيَتفَكَُّرونَ

م ينازل كرده باش است كه ما از آسمان يا مانند آبيدن يهمانا مثل زندگان«
وان ين از آنچه انسان و حيده شدة زميپس به آن مخلوط گردد روئ

و ) سبز و خرم شود(رد ينت خود را بگين زيكه زميخورد تا هنگام يم
در  دارد امر ما ييشان بر آن توانايآراسته گردد و اهل آن گمان كنند كه ا

ن ينداشته ا يزيروز چيد :ديد و همه را درو كند كه گويايا روز بيشب و 
  .»كنند يكه فكر م يمردم يم برايكن يان ميات را بين آيچن

باران بر آن  بكه آ ييها ه كرده به سبزهيا را تشبيات دنيه حين آيدر ا يحق تعال
ن يه ايرا نابود كند و وجه تشب برسد و آن يببارد و خوش و خرم شود سپس بالئ

دوار يتان به آن سبزه و باران امكه صاحب بسيأس است همانطوريمثل، در رجاء و 
و مرگ  يمارياطلبان حوادث بينطور دنيرسد هم يأس ميعاقبت به  ياست ول

. توان گفت يز ميگر نيد يزهايه را چيو البته وجه تشب. رساند يأس ميشان را به يا
َحتَّى إِذَا أََخذَِت الْأَْرُض ﴿ :ت كرده كه منظور ازياز حضرت باقر روا يمجلس يول
رد و يشان را بگيا يا حهيسلطنت برسند و ص، آل عباس است كه به ﴾...ُرفََهاُزْخ
 يات بازينان با آيد چگونه ايشما را به خدا مالحظه كن. ن ببرديشان را از ب تيجمع
  .اند كرده
  :50ة يآونس يگر، سورة ية ديآ
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ا َيْسَتْعجِلُ ِمْنُه قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبُه َبَياتاً أَْو َنَهاراً َماذَ﴿
  .)۵۰ :يونس( ﴾الُْمْجرُِمونَ

ا يد كه اگر عذاب خدا شبانه و يا دهيا فكر كرده و با چشم دل ديآ :بگو«
  .»خواهند ين از آن بشتاب ميز را مجرميد چه چيايروز ب

پس چرا عذاب  :گفتند يكردند و م يه جواب كفار است كه عجله ميمقصود آ
ت كرده كه منظور يارود از حضرت باقر رواجال ياب ي، ولديآ يم يد پس كيايخدا ن

به  ين چه ارتباطياوال ا :د گفتيه عذاب در آخرالزمان است، باين آياز عذاب در ا
ب ير از تخريان بغين راويا ايه عام است، گويا آيظهور دارد و ثان و عالئم يمهد

  .اشتندائم ديام قين عجله بقيمجرم اما. اند نداشته يگريآن، هدف د
   :155ة يگر، سورة بقره، آية ديآ

َولََنْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوعِ َوَنقْصٍ ِمَن الْأَْمَوالِ َوالْأَْنفُسِ ﴿
  .)۱۵۵ :البقرة( ﴾َوالثََّمَراِت َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن

و كاهش اموال و نفوس و  ياز ترس و گرسنگ يشما را به مقدار و البته«
  .»را بشارت ده) راه نيدر ا(م، و صابران يكن يصوالت امتحان ممح

امت ين تا قير مؤمنين زمان رسول خدا و ساي، به حاضر»كم«ه خطاب ين آيدر ا
 دش خواهيات قرآن ذكر شده خدا همة مردم را امتحان و آزمايدر آاست چنانكه 

ه، ين آيدر ا» جوع«ور از ظت كرده كه منياز امام روا ين باب، مجلسيدر ا يول. كرد
و . باشد يام او مي، خوف پس از ق»خوف«ام قائم، و منظور از يقبل از ق يگرسنگ
  .ت ذكر نموده استيه چند نوع رواين آيدر ا يمجلس
  : 53ة يگر، سورة فصلت، آية ديآ

 ﴾لَْحقَُّسُنرِيهِْم آَياِتَنا ِفي الْآفَاقِ َوِفي أَْنفُِسهِْم َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه ا﴿
  )۵۳: فصلت(
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م يانيشان بنمايمان را در آفاق و در خودشان به ا قدرت يها نشانه يبزود«
  .»شان روشن شود كه اوحق استيا يتا برا
 تايهر چه زمان جلو رود و آ يعنيا قرآن است، يخدا و » او«و منظو را از 

در  يجلسم يول. گردد يت قرآن بهتر ثابت ميكشف گردد حقان شتريانفس و افاق ب
و ظهور اوست كه  ي، مهد﴾أَنَُّه الَْحقُّ﴿ظور از نم :ت كرده كه امام گفتهينجا روايا

شود معلوم  يده ميه فهميآ يرا از كجا يحق است حال مهد نمردم بفهمند آ
  .ستين

   :179 يگر سورة آل عمران، اية ديآ
لَْيِه َحتَّى َيِميَز الَْخبِيثَ ِمَن َما كَانَ اللَُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمنَِني َعلَى َما أَْنُتْم َع﴿

  .)۱۷۹: آل عمران(﴾ الطَّيِّبِ
شما  يعني(د رها كند ين را بر آنچه هستيمؤمن )شما(ن نبوده كه يخدا چن«

د را از ينكه پليتا ا) آورد يش ميپ يگذاد بلكه حوادث ينم را بحال خود وا
  .»پاك جدا كند

ش خواهد آورد يرا پ يها وحوادث صحنه خدا :ديگو يت و مسه روشن ايآ يمعنا
 يول. ممتاز شناخته شوند يقين حقياز مؤمن ييو ادعا يو دروغ ين قالبيتا مؤمن
 يكند ا از آسمان ندا يمناد رك نفيت كرده كه ياز حضرت صادق روا يمجلس

ه ين معنا خالف آيا :د گفتيبا. دياهل باطل جدا شو يد و اياهل حق جدا شو
  .ندارد يمهد به ياست و بعالوه ربط

   :47ة يگر، سورة نساء، اية ديآ
َيا أَيَُّها الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب آِمُنوا بَِما َنزَّلَْنا ُمَصدِّقاً ِلَما َمَعكُْم ِمْن قَْبلِ ﴿

  .)۴۷: النساء(﴾ أَنْ َنطِْمَس ُوُجوهاً فََنُردََّها َعلَى أَْدَبارَِها



285 البفهرست مط

ق يكه تصديم در حاليزل نمودبه آنچه نا، ديكتاب يكه دارا يكسان يا«
ش ازآنكه يد، پيمان آوريكه با شما است، ا) را يكتاب يعني(كند آنچه را  يم

  .» ميم و به عقب برگردانيرا محو كن ييصورتها
نازل شده  يانيش سفيه دربارة جين آيا :ت است كه گفتهياز حضرت باقر روا

  .ل، معلوم نكرده استيحال به چه دل. است
   :222ة يرة بقره، آگر، سوية ديآ

  )۲۲۲: البقرة(﴾ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابَِني َوُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن﴿
  .»دارد يركنندگان را دوست ميكنندگان و تطه خداوند توبه«

و خراسان و  يمانيه، لشكر ين آين در ايمنظور از تواب :حضرت صادق گفته
ان ين راويد چگونه ايرا به خدا مالحظه كن شما. باشند يشان از آل محمد مينظائر ا

  .اند كرده ياز قول حضرت صادق با قرآن باز
   :149ة يگر، سورة بقره، آية ديآ

  .)۱۴۸: البقرة(﴾ أَْيَن َما َتكُوُنوا َيأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميعاً﴿
  .»د خدا شما را جمع خواهد نموديهر جا كه باش«

ت كرده كه منظور از آوردن و يروا يمجلس يامت است، وليه اشاره به قين آيا
 عىلاهللا أال لعنة « :د گفتيبا. است يجمع خدا مردم را، هنگام ظهور مهد

  .»نيالكاذب
   :37ة يم، آيگر، سورة مرية ديآ

فَاْخَتلََف الْأَْحَزاُب ِمْن َبْينِهِْم فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َمْشَهِد َيْومٍ ﴿
  .)۳۷ :مرمي(﴾ َعِظيمٍ

بر آنانكه كافرند از  يان خود اختالف نمودند پس واين احزاب ميپس ا«
  .»محضر روز بزرگ
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ان كرده يات قبل بيرا در آ -عليه السالم-  يسيخداوند پس از آنكه سرگذشت ع
ها  ه فرموده، پس احزاب و فرقهين آيكه او بندة خداست و خدا فرزند ندارد، در ا

 يخود اعتقاد يبرا يتالف پرداختند و هر حزببه اخ -عليه السالم- يسيدربارة ع
ه را دربارة حضرت ين آين ايع مفسريبهرحال جم. گر درست نمودير از حزب ديغ
ن يت كرده از حضرت باقر كه ايروا يمجلس يول. اند دانسته -عليه السالم-  يسيع
هستند قبل از ظهور  كه با اوياست از اهل دمشق كه او و كسان يه دربارة مرديآ
شما را به خدا . ذنب الحمار است يفة بنيكشته خواهند شد و آن مرد از طا يدمه

چة خود ياز قول ائمه، قرآن را ملعبه و بازان ين راويچگونه اد كه يمالحظه كن
و . ميات مورد استناد را آوردينجا آيبهرحال ما تا ا. اند نموده و هر چه خواسته گفته

 يظهور ذكر شده كه نامربوط است و تناسبعالئم  يز برايگر نية ديالبته چند آ
سورة سبا، و  51ة يات عبارت است از آيو آن آ. ندارد، هر كه خواهد رجوع كند

  .سورة شعراء 4ة يسورة معارج، و آ 1ة يآ
  

  حدث عنده و مده ملكهيوم خروجه و مايباب 
  و حوادث وقت آن و مدت سلطنت او يروز خروج مهد

و مخالف  يورده كه اكثر آن مخالف سنت إلهآ ياخبار ين باب مجلسيدر ا
خبر  84نجا يو ا. ده و مهمالت استيفا ين اخبار هم بياز ا يو مقدار. قرآن است

ن اخبار را به نظر خوانندگان يك از ايك يما . ان خرابيآورده است از همان راو
اد ير ابواب مكررات زين باب و سايمتأسفانه در ا. م تا خود قضاوت كننديگذار يم

  .اند ست محل تكرار كردهيك خبر را در ده باب و بي. است
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كند و  يكه قائم روز جمعه خروج م ت كردهيخبر اول، از حضرت صادق روا
در . كند يت كرده كه او روز شنبه خروج ميدر خبر هفدهم از حضرت باقر روا

  .اند را معلوم نكرده يض مجهوليخبر ضد و نق ن دويكه ايحال
 ياز باال :ديگو ياست در وصف حجراألسود م يآور و خرافت خبر دوم، خنده

عت ياست كه با قائم ب يد و اول كسيآ ين ميپائ يكه حجراألسود است مرغ يركن
چه  ينجا قسم برايا. ل و حجت بر قائم استيكند و قسم به خدا آن مرغ جبرئ يم

ران هم غمبير پيمگر بر غ :ديد پرسيبا. كه هست معلوم نكرده است يو حجت برا
  !.شود؟ يل نازل ميجبرئ

قائم وقت ظهورش  :ديگو يرا مي، زياست برخالف سنت إله يخبر سوم، دروغ
   :فرموده 68ه يس آيكه قرآن سورة يدر صورت. باشد يدر صورت جوان چهل ساله م

   )۶۸ :ـسي( ﴾َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَال َيْعِقلُونَ﴿
ا به عقل در يم، آيم در خلقت او نقصان آورياد كنيزهر كه را عمر «
  .»ابندي ينم
  .)۶۲: األحزاب(  ﴾ َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديالً﴿
  . »افتي ينخواه يلير و تبدييتغ يو هرگز در سنت اله«

ف قرآن است و قرآن را يم است كه قائل به تحريبن ابراه يخبر چهارم، از عل
گران يو محمد بن جمهور و د يمانند عمرك يانياز كذابان و غال ف كرده، و اويتحر

حم عسق شمارة سال قائم  :امام فرموده :ديگو يرا م يك مطلب خرافينقل كرده 
آسمان از آن كوه  يا از زمرد سبز كه سبزيط به دنياست مح ياست و ق كوه

در عسق  يزيعلم هر چ :ديز گويو ن !علم ياين دريزنده باد چن :د گفتيبا. است
  .شود ين معلومات صادر نميبهتر از ا يانياز چنان راو :ديسنده گوينو. است
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من  :؟ او گفتهيتو صاحب مائ :به حضرت صادق گفته يخبر پنجم، راو
 يا صاحب شما جوان تازه يرمردم، وليپ يعنير يخ كبيم و من شيصاحب شما

اگر راست باشد ، پس از هزاران سال يصاحب شما برخالف سنت اله يعنياست، 
  .جوان است

را در  يخدا مرد :ديگو يرا مية قرآن است، زين آيخبر ششم، برخالف چند
ن وارد كند و يا كراهت و زور مردم را به ديل و يكند تا بم يآخرالزمان مبعوث م

آورد و تمام درندگان با هم صلح  يمان ميماند مگر آنكه ا ين نميدر زم يكافر
ن يدر د :ديگو ياز قرآن است كه م ياديات زيبرخالف آ نيا :د گفتيبا. كنند يم

حق اكراه  -صلى اهللا عليه وسلم- محمد :ديگو يكه مياتيست و آيكراهت و زور ن
 يزيفة او جز ابالغ چياورند وظيمان نيرفتند و ايندارد و اگر مردم دعوت او را نپذ

   :ه از سورة مائده است كه فرمودهيو برخالف دو آ. ستين
  )۶۴: املائدة(﴾ قَْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةَوأَلْ﴿
  .»و بين ايشان عداوت و كينه انداختيم تا روز قيامت«

 يمان جبريبشر در اختالف است و ا :ديگو ياست كه م ياتيو برخالف آ
  .را نخواسته است ندارد و خدا آن يارزش

و امر او را خدا  يمهد :فرموده -صلى اهللا عليه وسلم- خبر هفتم، رسول خدا
ن يا :ديد پرسيبا يان مجهول الحال خرافيكند، حال از راو يكشب اصالح ميدر 

  !كند؟ يا مگر فاسد است كه اصالح ميكند آ يما معن يخبر را برا
اند از مفضل بن عمر كه اهل غلو  ت كردهيمسلك روا يان غاليخبر هشتم، راو

و عالمة  يعه مانند نجاشيرجال ش يث بوده و علمايوان ابوالخطاب خبريو از پ
ست، ين ياند به كتب او اعتماد تهفكرده و گ ياو را فاسد المذهب معرف يحل

شخص از حضرت  نيث او، بهرحال ايعه مملو است از احاديمتأسفانه كتب ش



289 البفهرست مط

ر كردم، چون ترسدم فرا :ديگو يكند م يام ميت كرده كه قائم چون قيصادق روا
أال لعنة اهللا  :د گفتيبا. غمبران مرسل مرا قرار داديپس خدا مرا حكم داد و از پ

 .نيالكذاب عىل
ضا همان مفضل بن عمر كه در باال حال او ذكر شد، پس از طول و يخبر نهم، ا

رود كه  يام او دوازده پرچم باال ميوقت ق :حضرت صادق فرموده :ديگو يليتفص
ه كردم، يپس من گر :ديگو يغال يم از كدام كس است، راوست كدام پرچيمعلوم ن

از سخن شما كه دوازده پرچم بلند  :گفتم :دي؟ گويكن يه ميچرا گر: امام فرمود
ه ندارد، يشود گر يدوازده پرچم بلند م :گفت يخراف يد به راويبا. شود تا آخر يم

  .ام نكردهيق يكه زمان حضرت صادق امام قائم يترس يخودت م ياگر از گمراه
اد از يبنام سهل بن ز ياز كذاب ياسد يعني يك نفر غاليت كرده يخبر دهم، روا

   :ديفرما يسورة بقره كه م 149ة يمقصود از آ :حضرت جواد كه فرموده
فَاْسَتبِقُوا الَْخْيَراِت أَْيَن َما َتكُوُنوا َيأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميعاً إِنَّ اللََّه َعلَى ﴿

  )۱۴۸: البقرة(﴾ قَِديٌر كُلِّ َشْيٍء
را يد خدا شما را گرد آورد زيك كه هر جا باشين يد در كارهايسبقت جوئ«

  .»ز توانا استيخدا بر هر چ
كند  يآورد و جمع م يامت و حساب ميق يشما را برا يتعال يخدا يعني

َيأِْت ﴿ن يت كرده كه مخاطبينجا كذاب مذكور روايدر ا يگرداند، ول يوحاضر م
است كه موجود نبودند و پس از هزاران  يزده نفريصد و سيستند بلكه سين ﴾بِكُُم

حضرت  :ديخواهد بگو يم يراو :د گفتيبا(شوند،  يجمع م يسال بدور مهد
). دهد يص نميرمخاطب تشخيفهمد و مخاطب را از غ ينم يجواد زبان عرب

مواره كشد و ه  يچون ده هزار بدور او جمع شوند آن قدر م :ديگو يبهرحال م
فهمد كه  ياز كجا م :گفت يم حسنيگردد، عبدالعظ ينكه خدا راضيكشد تا ا يم
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شود كه  يمعلوم م(اندازد  يخدا در قلب او رحمت م :گفت مشده؟ اما يخدا راض
را از قبر  ينه شود الت و عزيو چون وارد مد) دل او رحمت نداشته تا انداخته

دو بت  يمقصود از الت و عز :ديگو يمجلس. زند يمآورد و آتش  يرون ميب
ان ين راويهم :ديسنده گوينو). اهللا عنهما يضر( ن ابابكر و عمريخي، شيعنيشند يقر

ن ين چنين و اين مسلميتفرقة در ب يگرفتند برا ياند كه دور امام را م منافق بوده
  .ساختند يات ميروا

 يجواب كرده و امام ياست، سؤال ةغالاز  يكيازدهم، مفضل بن عمر كه يخبر 
 يامت است به مهديسورة مدثر كه راجع به ق 8ة يآ يت إلهيداده و بدون رضا

نازل شده كه خدا در غمبر يه است كه به پياول يها  سورة مدثر از سوره. ل كردهيتأو
   :آن به رسول خود فرموده 10و  9و  8ة يآ

َعلَى الْكَاِفرِيَن غَْيُر  * ٌريفَذَِلَك َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َعِس * فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ﴿
  .)١٠-٨ :املدثر( ﴾َيِسريٍ

ده شود، پس آن وقت همان روز سخت است كه يپس چون در صور دم«
  .»ستيبر كافران آسان ن

 كه خدا وياست، كفار ياند كه راجع به مهد و مفضل گفته يخ طوسيش يول
ان ين راويحال چرا ا. شان بخوانيرا بر ا ية مهديامت را قبول ندارند آيرسول و ق

  .داند ياند خدا م نداختهيفكر خود را بكار ن
سورة  4ة ياند و آ ت كردهيروا يان غاليك عده راويزدهم، يخبر دوازدهم و س

  :ديفرما يخدا م. اند ه ق كرديه و قائم تطبيام يشعراء را بدون تناسب با بن
 :الشعراء(﴾ فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضِعَني إِنْ َنَشأْ ُنَنزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء آَيةً﴿
۴(  
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م تا ناچار خاضع شوند و ينازل گردان ين كفار عذابيم بر اياگر بخواه«
  .»مان آورنديا

د، يآ  يم يه را بترسان كه مهديام ياند منظور آن است كه بن گفته يان غاليراو يول
لعلهم « يا براي ند ويبگو خود سران آمده كه هر چه بخواهند يا قرآن برايآ
  .»تفكروني

ام قائم در سه يت كرده كه فرج و قيروا ياز عل ةغالك عهده يخبر چهاردهم، 
اه از خراسان و فزع در ماه رمضان، يس يدر اختالف اهل شام و پرچمها :ز استيچ

سورة شعراء را كه در  4ة يسؤال شده از فزع ماه رمضان و امام بدون مناسبت آ
  .شان خوانده استيا يان شد، برايخبر قبل ب

  .باشد يم 14خبر پانزدهم، مانند خبر 
اند؟ و او در جواب  خبر شانزدهم، نشانة قائم را از حضرت رضا خواسته

 ين برخالف سنت إلهياو . شود ير نميام پياست جوان و با مرور ا يريپ :فرموده
  .شناس استاان خدانيقنا از جعل راوياست و 

از امام . گانه را قبول ندارد 12كه ائمة  يحمزة بطائن يبن اب يخبر هفدهم، عل
ت كرده كه ينجا روايكند برخالف خبر اول، و ا يام مينقل كرده كه قائم روز شنبه ق

ماه شعبان و رمضان  :ديگو يكه م يگريات ديكند برخالف روا يام ميروز عاشورا ق
  .كند يام ميق

  .ر شده استجدهم، همان خبر دوم است كه مكريخبر ه
طبق قانون داود و  ياند كه مهد ت كردهيخبر نوزدهم، از حضرت صادق روا

مگر  :ن كذاب بپرسدينبوده از ا يكند، كس يمان و كتاب تورات قضاوت ميسل
  .است يهودي يمهد
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هزار كلمه نوشته شده، معلوم  ير مهدياند كه بر شمش ت كردهيستم، روايخبر ب
  .دارد يا دهيست چه فاين

  .مانند خبر دهم است يكم، خرافتيست و يبخبر 
م يبقدر عمر ابراه يت كرده كه مهديست و دوم، از حضرت صادق روايخبر ب

ن يو ا. كند يسال ظهور م يسال و در صورت س 120 يعنيكند  يل عمر ميخل
  .وجود داشته باشد يبرخالف حس دروغ درآمده اگر مهد

  .باشد يم 22ر ست و چهارم، مانند خبيست و سوم و بيخبر ب
است كه ائمه را قبول نداشته چه  يآن منصور دوانق يست و پنجم، راويخبر ب

ك نفر يره گفته كه يف بن عميت منصور به سين رواي، بهرحال در ايبرسد به مهد
ف در جواب يطالب، س ياز اوالد اب يكند به اسم شخص ياز آسمان ندا م يمناد
من با گوش خود  يآر :كرده؟ منضور گفتهت يرا روا يزين چيچن يا احديآ :گفته
ام، منصور  دهينشن يزين چيمن كه تاكنون چن :ث گفتهيحد يف راويدم، سيشن

  .از آسمان شود من اول اجابت كنندة آن خواهم بود يندائ نياگر چن :گفته
 ﴾فَاْسَتبِقُوا الَْخْيَراِت﴿ :باضافه جملة. ست و ششم، مكرر خبر دهم استيخبر ب

را » راتيخ«ه است يكه در همان آ را .»نيكيها بشتابيد]  سوى[پس به « )۱۴۸: البقرة(
معلوم . ت مفرد استيكه جمع است و واليت دانسته است در صورتيوال يبه معنا

  .دانسته است يم يامام را جاهل به لغت عرب يشود راو يم
به حضرت صادق گفته، همانا حضرت باقر، خروج  يست و هفتم، راويخبر ب

. خوانده است يگر را حتميد يزهايد و چيوطلوع خورش يسمانآ يو ندا ينايسف
ز يخروج قائم ن ه ويمروان و قتل نفس زك يو اختالف بن :حضرت صادق فرموده

اول روز ندا شود از  :چگونه است؟ فرمود يآسمان يندا :گفته يراو. است يحتم
و  يد حق در عليششنوند كه آگاه با يرا به زبان خود م آن يآسمان كه هر قوم
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د حق با عثمان و يطان ندا كند كه آگاه باشيعة او است، سپس در آخر روز شيش
خواهند كه اگر هزار سال  يانداز م ان اختالفين راويا :ديسنده گوينو. عة او استيش
  .باشد يو عثمان باق يام كند باز جنگ و اختالف عليق يگر كسيد

ان كرده يب 27را برخالف خبر  يمانآس ين خبر ندايست و هشتم، در ايخبر ب
 ين رحمت و برايمؤمن يشنوند كه برا يك مياست كه دور و نزد يندائ :ديگو
در ماه رجب سه نداء از  :است؟ فرمود ييچه ندا :گفت يراو. ن عذاب استيكافر

ا معرش يزفة أزفت اآل :دوم. نيالقوم الظامل عىلأال لعنة اهللا  :يكي :آسمان شود
ن يرالمؤمنين امياست كه ندا كند ا ديدر چشمة خورش يم، بدن ظاهر، سونياملؤمن
ش از يان به بيعقل راو :ديسنده گوينو. ن برگشته اشتيهالك ظالم يكه برا است

  .ده استين مطالب نرسيا
گر يكذاب از مجهول د يالكوف يت كرده محمد بن عليست و نهم، روايخبر ب
ست و ياما معلوم نكرده ب. ام كنديشورا قاسم قائم، و روز عا ندا شود به 23كه شب 

  .البد عجله داشته است :ديسنده گوينو!. سوم از چه ماه؟
 يول. كند يام ميل در روز شنبه قيدر كنار جبرئ :ام، حضرت باقر گفته يخبر س

ن يان اياز راو يكي. كند يام ميخبر اول حضرت صادق گفته بود روز جمعه ق
  .ن مشهور استاز كذابا ،ت محمد بن سنانيروا

ست يث است كه مانند خبر بيحمزة خب يبن أب يآن عل يكم، راويو  يخبر س
جنگ عثمان  يعني. و عثمان شود يو هفتم از حضرت صادق نقل كرده ندا بنام عل

  .باشد يهنوز باق يو عل
ن مشرق تا مغرب يب :ديو گو. ست از كدام امام استيو دوم، معلوم ن يخبر س

ل يند و آن صوت جبرئيبنش يستد و هر قائميبا يا كه هر خفته از آسمان شود يندائ
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است و  ين كرويزم :ن گفتين جعاليد به ايبا. معلوم نكرده :ديگو يأما چه م. است
بوده  ين وحيل را هم كه امينان جبرئيا. ندارد يحيصح ين مشرق تا مغرب معنايب

  .اند چة خود كردهيباز
ن ركن ومقام يب :فرموده -عليه وسلمصلى اهللا - و سوم، رسول خدا يخبر س

سنده ي، نوياحمد و عبداهللا و مهد :عت شود و قائم سه اسم دارديم با قائم بيهاابر
حمد بن الحسن باشد كه در مرا كه نامش  يآن مهدكند  ين خبر رد ميا :ديگو

را از اسماء او خوانده  يمهدت ين روايو بعالوه در ا. گر ذكر شده استياخبار د
ه ذكر ياز تسم يكه در باب نه ياتياست با روات مخالف ين رواياضافه اب. است

در  ين ضد و نقضها را مجلسيكه ا شد كه حرام است نام او را ببرند عجب است
   .ه نكرده استينجا توجيا

آنقدر  يمهد :ديگو يرا ميات قرآن است، زياز آ ياريو چهارم، ضد بس يخبر س
ن يز در ايو ن. ن محمدندينماند و همه به د ياقب يگر كافريكشد كه د يمردم را م

هود عمل يرة يس يعنيشان يرة ايمان و داود و سيبه قانون سل يمهد :ديگو يخبر م
 يرا هم آدمكش معرف يبزرگ إله يايخواهند انب ين جعاالن ميا :د گفتيبا. كند يم

 يامهايابالغ پجز  يا فهياء در مقابل كفر و عناد مردم، وظينكه تمام انبيبا ا. كنند
ن يست اينمعلوم . اء بوده استيرة تمام انبيبرخالف س ينداشتند، و آدمكش ياله
  !!.اند؟ داشته ين همه عالقه به آدمكشيچه ا يان برايراو

كند  ياست ميهفت سال ر يمهد :ديگو يو ششم، م يو پنجم و س يخبر س
هفت  يبرا يا مهديآ :ديشان پرسيد از ايبا. كند يام ميطاق ق يعنيل وتر در سا يول

  !.كشد؟ ين همه آدم مياست ايسال ر
  .نجا مكرر شدهيبا قرآن است كه در ا يو هفتم، همان خبر دهم وباز يخبر س
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ل، يمانند محمد بن فض  يانيو هشتم، حضرت صادق طبق نقل غال يخبر س
 شيل استخوانهاين مدت طويكجا بود كه در ا نيا :نديام كند مردم گوياگر ق :فرمود
  .ده بوديپوس

  .و نهم، مكرر خبر هشتم است يخبر س
 :به حضرت صادق گفت ياند كه مرد هدت كريروا يان مجهوليخبر چهلم، راو

از  يد كه مناديكن ين گمان ميند شما چنيگو يكنند و م يعموم مردم ما را سرزنش م
و  ه كرده بود نشست و غضب كرديامام كه تك. كند يآسمان بنام صاحب االمر ندا م

 4ة يد كه درسورة شعراء آيد بلكه از قول پدرم بگوئياز قول من نگوئ :گفت
   :فرموده

  )۴: الشعراء(﴾ إِنْ َنَشأْ ُنَنزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء آَيةً﴿
  .»كنيم اي بر ايشان نازل مي اگر بخواهيم از آسمان آيه«
ه بر رد ين آيم كه ايز گفتيد و قبال نين خبر آشكار گرديبطالن ا 13كه در خبر 

  .باشد يم يمهد
  .كم، مانند خبر قبل استيخبر چهل و 

ت كرده از يمنكر قائم روا يواقف يحمزة بطائن يبن اب يخبر چهل و دوم، عل
العباس از  يبه منبر مروان برود، ملك بن يهرگاه عباس :حضرت صادق كه فرمود

جان مال ما است، يرباو پدرم حضرت باقر به من گفت كه ناچار آذ. رود ين ميب
. شود ياست خسف يابانيداء كه بيد و در بيتان باشيها ن شد، پالس خانهيهرگاه چن

ز يخ نهيد و اگرچه با زانو و سياو بشتاب يحركت كرد به سو يپس هر گاه متحرك
عت ين ركن و مقام كه مردم با او بينم بيب يا من او را ميباشد، و قسم به خدا گو

كه  يبر عرب از شر يوا :د است و فرموديد، بر عرب شديكنند بر كتاب جد
ملك . كند يد معنياي يد راويرا با ييشان گوين پريا :ديگو سندهينو. ك شدينزد
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داران هنوز در  ات طمعيروا يده شده است، وليالعباس هفتصد سال است برچ يبن
ن ين مهمالت را به اسم ديآنچه ناگواراست آنكه ا. مانده است يكتابها باق
  .كنند يم ينگهدار

د، ندا شود به اسم قائم و او پشت مقام است، پس يگو يخبر چهل و سوم، م
  .عت كنديد و با اكراه با او بيايل بيجبرئ

 يحتم يزهاياز چ :ن فرمودهيخبر چهل و چهارم، حضرت صادق طبق نقل كذاب
از آسمان  يه و مناديداء و قتل نفس زكيو خسف ب يانيام قائم، خروج سفيقبل از ق
 يحسن بن حسن المجتب ه محمد بن عبداهللا بنينفس زك :ديسنده گوينو. است
نان هنوز يا يام كرد و كشته شد، ولينه قيصد سال قبل در مديبا هزار و سيتقر

  .منتظرند
  .باشد يم 27انداز  خبر چهل و پنجم و چهل و ششم، مكررِ همان خبرِ تفرقه

در  يك خرافتي ياست، ول يسمانآ ي، باز سخن مكرر نداخبر چهل و هفتم
صلى اهللا - رسول خدا يكفار برا يرا مانند ندا يآسمان ياد شده كه نداينجا زيا

 يندا يعني. عت كردندينه با او بياند در روز عقبه كه مردم مد دانسته - عليه وسلم
ن است يو هم چن. هل الخرافاتنعوذ باهللا من أ. ندارد يكفار فرق يبا ندا يآسمان
است و ذكر  يآسمان يچهل و هشتم و چهل و نهم كه تكرار همان ندا يهاخبر
  .ديگرد

به امام صادق  :دياست گو يخبر پنجاهم، عبدالرحمن بن مسلمه كه مرد مجهول
ص يمبطل تشخ زشما محق را ا :نديگو يكنند و م يمردم ما را سرزنش م :گفتم
داده  يم، امام جوابيندار يجواب :د؟ او گفتيداد يچه جواب :د؟ امام فرموديده ينم

مان دارد يهر كس مؤمن است به او ا :شان بگويبه ا :ندارد فرموده يچ مناسبتيكه ه
   :ةيش از وجودش و آيپ
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  )۳۵: يونس(﴾ أَفََمْن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ أََحقُّ أَنْ ُيتََّبَع﴿
  .»كند سزاوارتر است كه پيروى شود پس آيا كسى كه به حقّ هدايت مى«

امام  :نديگو يا مينان گويا. ستيخواند كه مربوط به سؤال و جواب نرا 
  .گو است نامربوط

است كه ذكر شد و  يآسمان يكم و پنجاه و دوم، مكرر همان ندايخبر پنجاه و 
  .اضافه ندارد يزيچ

رد يآنقدر موت و قتل مردم را فرا گ :خبر پنجاه و سوم، حضرت صادق فرموده
از شدت قتال ندا كند در چه  ييراستگو يپس مناد. ندتا مردم به حرمت پناه بر

اكثرا اخبار  :ديسنده گوينو!. ن قتل و قتال صاحب شما فالن است؟يز است ايچ
  .است يگوئ ا مهملين خبر مجمل و يمانند ا

و جعال و از  يرجال او را غال يان كه علمايونس بن ظبيخبر پنجاه و چهارم، 
را هزار مرتبه لعن كرده است، از  ضا اون مشهور خوانده، و حضرت ريكذاب

 يتعاليرا كه چون شب جمعه شود خدا يبر مزخرفك خيحضرت صادق نقل كرده 
از  يين منبرهايو حسن و حس يمحمد و عل يا فرستد و برايرا به آسمان دن يملك

ن چهار نفر بر آنها باال روند و مالئكه و يت المعمور نصب كنند، و اينور نزد ب
صلى اهللا - آسمان باز شود و رسول خدا ين جمع شوند و درهايو مؤمنغمبران يپ

سورة نور وعده  55 ةيكه در كتابت در آ يگاه پروردگارا وعده :ديگو -عليه وسلم
ن به يو حسن يند و محمد و علين گويز چنيامبران نيباشد، و مالئكه و پ يم يفرمود

اء يم تو هتك شد و اصفيپروردگارا غصب كن كه حر :نديسجده افتند و سپس گو
ل شدند، آن وقت خدا آنچه بخواهد بجا يتو كشته شدند و بندگان صالحت ذل

و غوغا  يو هو يرا با ها يند همانطور كه طفليخواهند بگو يان مين راويا. آورد
. يكنند تا خدا را وادار كنند به كار يز غوغا مين ا و مالئكهين انبيزنند، ا يگول م
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ن خبر دقت يشما در ا. ست و در خبر ذكر نشدهيد باز معلوم نحال آه كار چه باش
از  يكي. امبران همه را به مسخره گرفته استيد كه خدا و مالئكه و قرآن و پينمائ
و از كذابان مشهور  غالة ز ازيت محمد بن سنان است كه او نين روايگر ايدان يراو

 - صلى اهللا عليه وسلم- از رسول خدا :ان گفتين غاليد در جواب ايبا. بوده است
. »ةيالغالة والقدر :سالماإل ب هلام يفينص ال يصنفان من أمت« :نقل شده كه فرمود

و از . انيان و قدريغال :ستيشان نيبر ا يا اسالم بهره، دو دسته از امتم در يعني
امن أن يعن اإلرج به الرجل خيما  نىأد« :ز نقل شده كه فرموديحضرت صادق ن

كه  يزين چي، كمتريعني. »قوله عىلصدقه يثه ويحد ىلستمع إيغال ف ىللس إجي
كند و به  يكه غلو ميند نزد كسين است كه بنشيكند ا يمان خارج ميمرد را از ا

  .ق كنديگفتار او گوش فرا دهد و او را بر گفتارش تصد
 :اند كه امام صادق گفته ان مجهول گفتهيخبر پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم، راو

با  :د گفتيبا. ام روز عاشوراء استي، و ق»ا فالن بن فالني« :قائم ندا شود به اسم
  .ن مكررات باز هم معما حل نشديا

قائم  :اند كه فرمود ان مجهول از حضرت باقر نقل كردهيخبر پنجاه و هفتم، راو
كه شام را فتنه شامل شود كه از فتنه نتوانند خارج شوند و يشود مگر وقت يظاهر نم
از آسمان  يها وسط راه بمانند و مناد د كه كشتهيره بوجود آين كوفه و حيبكشتار 
  .ندا كند

د از طرف يباش يمنتظر صوت ناگهان :خبر پنجاه و هشتم، باز حضرت باقر گفته
است كه ندا را از  ين خبر برخالف اخباريا. است يدمشق كه در آن فرج بزرگ

  .دالن است و منتظر گذاشتن ساده بيبالغ ياگرچه تمامش رم. داد يآسمان مژده م
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ان ساده دل از حضرت صادق يخبر پنجاه و نهم و شصتم و شصت و دوم، راو
گر يكند اگرچه اخبار د ياست مير ياند كه قائم نوزده سال و چند ماه ت كردهيروا
  .ا هفت سال از قول همان اماميپنج و  :ديگو يم

پس از : اند كه فرموده دهت كريان از همان امام روايكم، راويخبر شصت و 
نبوده  يحال كس. كند ياست ميصد و نه سال ريت سياز اهل ب يئم، مردموت قا
مالحظه كن  ،خواننده. ستين يريپس از موت قائم خ د؟يشما كه فرمود :بپرسد
  .ض استين اخبار ضد و نقيتمام ا

  .است كه در خبر دوم آمده است يخبر شصت و سوم، همان خرافت
باشد، مكرر پس  ياست كه در خبر پنجاه م يهارم، همان مطلبخبر شصت و چ

  .از مكرر
  .باشد يست و پنجم ميخبر شصت و پنجم، مكرر خبر ب

هرگاه فرزندان عباس اختالف  :خبر شصت و ششم، حضرت صادق فرموده
شان طمع كند يكرد در ا يكه طمع نم يشان سست گردد و كسيكنند و سلطنت ا

ن اخبار يتمام ا :ديسنده گوينو. ن امر ظاهر شوديا ووو آن وقت است كه صاحب
  .ظاهر نشد يعباس ملكشان رفت و كس يرا بنيباطل شده ز يبيغ

موعظه نقل كرده،  يان از قول حضرت صادق قدريخبر شصت و هفتم، راو
دعوت به خود  يام كرد، ولين كه او قيبن الحس يد بن علياند به ز سپس تهمت زده

م و ينبود يآل محمد نمود، و ما آل محمد راض يرضا يونكرد بلكه دعوت به س
از بزرگان آل محمد بود و او  يد بن عليكه زيدر حال. رد تا آخركت ياو ما را معص

ند و پرده يكه در خانه بنشيكس :فرمود يامامت خود شد و م يام كرد و مدعيق
د امام نكن يرا سرپرست يگران باشد و حوزة اسالميندازد و محكوم به حكم ديب
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اند از قول برادرزادة او را  ان متملق او را رها كردند و آمدهين راويا يول. ستين
  .كنند يمحكوم م

ام قائل هر ين كه قبل از قيبن الحس يت شده از عليخبر شصت و هشتم، روا
است كه از النة خود قبل از آنكه  يا ام كند، مثل او مثل جوجهيكس از ما ق

ن يبنابرا. كنند يرند و با او بازيكند پس اطفال او را بگش محكم شود پرواز يپرها
  !!.اند ش امام سجاد عمل كردهيان زمان ما برخالف فرمايآقا

د تا يد مانند پالس خانه باشين باشينش خانه :خبر شصت و نهم، امام فرموده
نبوده بپرسد آن وقت شما  يد، كسيائيما ب يخروج كند آن وقت به سو يانيسف

  .اند ن اخبار سر مردم را گرم كردهيان به ايراو. ميائيشما ب يبه سود كه يكجائ
  .باشد يكم، مكررات اخبار قبل ميخبر هفتادم و هفتاد و 
صلى اهللا عليه - است مجعول از قول رسول خدا يتيخبر هفتاد و دوم، روا

اهللا فاقتل  ا ويليقم « :ر او را ندا كنديوقت خروج قائم، شمش :كه فرموده -وسلم
شود  يمعلوم م. »ام كن و دشمنان خدا را بكشيست و قيخدا با يول ي، ااهللا أعداء
فهمد كه وقت خروج است، و مانند اسب حضرت  ير قائم، زودتر از قائم ميشمش
د آنجا يد اول او فهميبه كربال رس يشان وقتيكه به قول ا - عليه السالم- نيحس

د آنجا ين و آن، فهميؤال از ان با سيكربال است و حركت نكرد و بعد حضرت حس
  .كربال است

 -صلى اهللا عليه وسلم- از قول رسول خدا يان خرافاتيخبر هفتاد و سوم، راو
مردم قطع  ياز آسمان ندا كند ا يوقت خروج قائم مناد :اند كه فرمود جعل كرده

ن يا -صلى اهللا عليه وسلم- بعثت رسول خدا يچگونه برا(شد مدت ستمگران 
) كنند ين ندا را مياو ا يفرزند دوازدهم دختر يندا نكردند كه برا يمانان آسيمناد
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د پس نجباء مصر از مصر و ابدال ين امت است، به مكه ملحق شويامر بهتر يو ول
شان مانند يا يران روزند كه دلهايعراق كه راهبان شب و ش يها از شام و گروه

نها يتمام ا :ديسنده گوينو. عت كنندين ركن و مقام بيآهن است با او ب يها پاره
ه است و در يرا ابدال و نجباء از خرافات صوفيات است زيب و از جعليرجما بالغ

  .اسالم نبوده است
  .باشد مكرر است يم 12خبر هفتاد و چهارم، مانند خبر 
  .باشد يم 27خبر هفتاد و پنجم، مكرر خبر 
از امام . اعتبار است يگر مرفوعه و بياخبار د يخبر هفتاد و ششم، مانند بعض

ر يشود ز يصبح كه م :م كه قائم خروج كرده؟ امام جواب دادهياز كجا بدان :دهيپرس
. »طاعة معروفة« :است كه بر آن نوشته شده است يا فهيك از شما صحيسر هر 
  .فرستد يم يا ان خدا نامهيعياز ش يكيهر  يا متكاير سر و يشود ز يمعلوم م

سمعوا ا« :آمده است كه يشده كه در پرچم مهد تيخبر هفتاد و هفتم، روا
  .ديد و اطاعت كني، بشنويعني »عوايوأط

اعتبار فرموده كه چون  يخبر هفتاد و هشتم، حضرت باقر طبق خبر مرفوع و ب
كند  يف مين فرو رود قائم به كعبه پناهنده شده و خود را تعريبه زم يانيلشكر سف

تا . ب برسانديدهد كه شاهد به غا يسم من و چنانم و قيك صفحه كه من چنيبقدر 
سپس . او جمع كند يبرا يزيپائ يگاه مانند ابرها نفر را بدون وعده 313نكه خدا يا

ام قائم ندارد و يبا ق يچ مناسبتيسورة بقره را خوانده كه ه 148ة يحضرت باقر آ
  .امتيح است در قيصر

ام يكن و مقام قن ريب :است كه گفتند يخبر هفتاد و نهم، برخالف اخبار
 يل در صورت مرديند و جبرئينش ير درخت سمره ميز :ديگو ين خبر ميكند، ا يم



302 بررسي دعاي ندبه

نجا شده است؟ او يز باعث نشستن تو در ايچه چ !بنده يا :ديگو يد و ميآ يم
ن گرما يمنتظرم عشاء شود و بعد به مكه روم و خوش ندارم در ا :دهد يجواب م

ل يشناسد، پس جبرئ يبخندد، قائم او را م خندد، پس چون يل ميجبرئ. خارج شوم
ز يبرخ :ديگو يكند و م يكند و بر او سالم م يو مصافحه مارد و با يگ يدست او را م

رود،  يم يشود و به كوره رضو يآورد و او سوار م ياو م يبنام براق برا يو اسب
دم سند كه بر مرينو يم ياو عهدنامه و منشور يند و برايآ يم يپس محمد و عل

  .او يها قرائن كند تا آخر بافته
ن يدر ا. است يواقف يكم، مرفوعه است و باضافه راويخبر هشتادم و هشتاد و 

ل يكائيل و ميجبرئ :ديگو ينفر در ركاب قائم هستند م 313اخبار پس از آنكه گفته 
ز خواهند ين يغمبر و علين دو، پيكنند و با ا يعت ميهستند كه با او ب ياول كسان

عت ياز اهل مكه با او ب يليصد نفر و قليكه به او كتاب آمده عمل كن، پس س بود
شوند و  ير نميات خود سيان چرا از جعلين راويدانم ا يمن نم(كنند تا آخر،  يم

  ).اند زها  را جمع كردهين چيان علم چرا ايمدع
كه  است يدر آن خرافات ياعتبار است، ول يدوم، مرفوعه و ب خبر هشتاد و

دارد و آن طال و نقره در طالقان  يقائم گنج :ديگو يقائم است م يب بدنامموج
دارد كه  يده شده باز نشده است و مردانيچيپ يكه از وقت. دارد يست و پرچمين

ران يند مگر آنكه آنرا خراب و ويقصد ننما يچ شهريدلهاشان مانند آهن است، به ه
طلبند  يمالند و بركت م يامام دست م نيشان مانند عقابند و به زيها نيكنند بر سر ز

شود تمامشان  يمعلوم م. (، است»نيا لثارات الحسي«شان يشعار ا :ديگو ينكه ميتا ا
  ).طلبند ين را از مردم آخرالزمان مياهل خرافاتند و خون امام حس

 يباشد، ول يخبر هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم، مكررات اخبار سابقه م
روز  :حضرت صادق فرموده :ديگو يافه آمده آن است كه منجا اضيكه در ا يزيچ
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كند و او را بر  يدا ميكند و بر دجال ظفر پ يام مياست كه قائم ق ينوروز روز
ام يرا آنروز از ايم زيمنتظر فرج هست يزند و ما در هر نوروز يكناسة كوفه به دار م

د مانند يم باشما ه يعني(د يع كرديما است كه عجم آنرا حفظ كرده و شما ضا
نجا آمده كه ين در ايو همچن). ديبرپا كن ين و چهارشنبه سوريان هفت سيرانيا

ماند مگر باندازة  ينم يشان باقيچ كس از ايكه هيكشد بطور يش را ميقائم، قر
  .ك قوچي يغذا

م به خرافات باب يپرداز ين باب از خرافات آمده، اكنون ميتمام شد آنچه در ا
   :گريد

  
  و أخالقه و عدد أصحابهره يباب س

  ات زمان اويره و روش و اخالق او و عدد اصحاب او و خصوصيس
صلى -  قرآن و سنت رسول خدا يعنيد دانست كه در اسالم فقط كتاب خدا يبا

و  يما در اسالم روش يعنيروش او واجب االتباع است  يعني -اهللا عليه وسلم
 21ة يدر سورة احزاب آ يتعال يدانكه خيتر ا واضح. ميبنام سنت االمام ندار يسنت

   :فرموده
لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم ﴿

  .)۲۱:األحزاب(﴾ الْآِخَر
 يكو است براين يتأس ن در حق رسول خدايشما مسلم يق برايبه تحق«

  .»ردامت دايد به خدا و روز قيكه اميكس
فَاهللاَ الَ تُشْرِكُوا بِه : وصيتي« :ديفرما يدر نهج البالغه م -عليه السالم- يو عل

نَّتَهوا سعداً فَالَ تُضَيمحمئاً، ود و ياورين است كه شرك به خدا نيت من ايوص .شَي
و آن حضرت در بحار جلد . »ديع ننمائيرا ضا -صلى اهللا عليه وسلم- سنت محمد
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سنت  .السنة ما سن رسول اهللا والبدعة ما أحدث بعده« :فرموده -266 ص 2
است  يزيقرار داده و بدعت چ -صلى اهللا عليه وسلم- است كه رسول خدا يزيچ

آن حضرت  203ز در نهج البالغه در خطبة يو ن. »دا شده استيكه بعد از او پ
وما استَسنَّ ، نَا، وأَمرَنَا بِالْحكْمِ بِه فَاتَّبعتُهنَظَرْت إِلَى كتَابِ اهللاِ وما وضَع لَ« :ديفرما يم

صلى اهللا عليه وآله( النَّبِي( تُهيينگاه كردم به كتاب خدا و دستورات و اوامر. فَاقْتَد 
ما وضع كرده و ما را به حكم كردن به آن امر فرموده، پس از آن  يكه در آن برا

سنت  -صلى اهللا عليه وسلم- آنچه كه رسول خداو متابعت نمودم و به  يرويپ
 2در جلد  -صلى اهللا عليه وسلم- ن رسول خدايو همچن. »قرار داده اقتداء كردم

 متعمداً  الكذابة وستكثر فمن كذب عيل قد كثرت عيل« :فرموده 225بحار، ص 
فام  يسنتكتاب اهللا و عىلث فاعرضوه يذا أتاكم احلدتبوأ مقعده من النار فإيفل
 .خذوا بهتأ فال يفخذوا به وما خالف كتاب اهللا وسنت يافق كتاب اهللا وسنتو

ار هم خواهند شد، پس آن ياند و بس ار شدهيان بر من و از قول من، بسيدروغگو
 يثيگاه او در آتش خواهد بود، پس هر حديكه عمدا بر من دروغ ببندد جا يكس
د، پس آنچه موافق كتاب يرا بر كتاب خدا و سنت من عرضه كن شما آمد آن يبرا

د و آنچه مخالف كتاب خدا و سنت من بود آنرا يريرا بگ خدا و سنت من بود آن
صلى اهللا عليه - از رسول خدا 606صفحة /  2، ج يز در اصول كافيو ن. »ديرينپذ

 ينام محلكم من كتابه فإياتقوا اهللا ف !اءا معارش القري« :نقل كرده كه فرمود -وسلم
غ الرسالة وأما أنتم فتسئلون عام يمسؤول عن تبل مسؤولون إيننكم إؤول وسم

د دربارة آنچه از يان قرآن، از خدا بترسيگروه قار يا. »يمحلتم من كتاب اهللا وسنت
قتا من از يد، كه حقيرا من مسؤولم و شما مسؤوليكتابش برعهدة شما گذاشته، ز
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خدا و  از كتابد يا هدن رسالت مسؤولم و أما شما از آنچه بر عهده گرفتيرسان
صلى - نقل كرده كه رسول خدا 301، ص 2ز در بحار، ج يو ن. »ديسنت من مسؤول
حممد,  يهد ي اهلدريث كتاب اهللا, وخيإن أحسن احلد« :فرمود -اهللا عليه وسلم

ث كتاب ين حديكوترين. ورش األمور حمدثاهتا, وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
ن امور تازه حادث يت محمد است، و بدتريت هداين هدايخداست، و بهتر

 يگمراه ين بدعت است و هر بدعتيو هر امر حادث شده در د. آنهاست يها شده
نقل  -صلى اهللا عليه وسلم-  از رسول خدا 511، ص 11ز وسائل ج يو ن. »است

 يگمراه يهر بدعت. النار ىللها إيكل بدعة ضاللة وكل ضاللة سب« :كرده كه فرمود
 ز در كتاب مستدرك از رسول خدايو ن. »آتش است يراهش به سو يو هر گمراه

حمدثا  االسالم أو آو من أحدث يف« :نقل كرده كه فرمود -صلى اهللا عليه وسلم-
ا ياورد يب يا هر كس در اسالم تازه. نيه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعيفعل
. »ئكه و تمام مردمدهد پس بر اوست لعنت خدا و مال يو جا يرا مأو يزارگبدعت
قبل اهللا منه يحمدثا مل  من أحدث حدثا أو آو« :فرموده 143، ص 1ز بحار، ج يو ن
دهد،  يرا مأو يا بدعتگزاريجاد كند و يا يهر كس بدعت .عدالً امة رصفاً ويوم القي

نه البحار، يز سفيو ن. »را يو نه فدا و عوض يا امت خدا از او قبول نكند توبهيروز ق
من تبسم « :نقل كرده كه فرمود -صلى اهللا عليه وسلم- از رسول خدا 63، ص 1ج 
هر كس در مقابل اهل بدعت تبسم كند . نهيهدم د عىلوجه مبتدع فقد أعان  يف
ز در يو ن. »كرده است يارين خود يد يمحققا بر خراب) خوش نشان دهد يرو(

 :فرمود -مصلى اهللا عليه وسل-  آمده است كه رسول خدا 296، ص 2بحار، ج 
خدا بر خود حتم نموده كه توبة صاحب بدعت را . اهللا لصاحب البدعة بالتوبة أيب«
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صلى اهللا عليه - نقل كرده كه رسول خدا 117ز در همان جلد، ص يو ن. »ردينپذ
كه بر من  يكس. تبوأ مقعده من الناريقل فلما مل أ من قال عيل« :فرمود -وسلم

و . »خود را در آتش آماده سازد يد جايم، پس باا را كه من نگفته يزينسبت دهد چ
 - صلى اهللا عليه وسلم- منقول است كه رسول خدا 171ز در همان جلد، ص ين

باعدكم من النار إال يقربكم من اجلنة ويء ا الناس اتقوا اهللا, ما من يشهيأ« :فرمود
ه بهشت كه شما را ب يزيد، چياز خدا بترس !مردم يا .تكم عنه وأمرتكم بهيوقد هن

ن يبنابرا. »ان كردميآنرا ب يك و از آتش جهنم دور كند نبوده مگر آنكه امر و نهينزد
است كه پس از رسول  يزهائين، همان است كه خدا و رسول گفتند و بدعت چيد

ا خط امام يم و اما در اسالم سنّت ام. دا شده استيپ -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
د تابع كتاب خدا و سنت يبا يهر امام و مأمور م،يكه واجب االتّباع باشد ندار

  : چنانكه خدا فرموده. رسول باشد
  .)۸۰: النساء(﴾ َمْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه﴿
  .»اطاعت كند از خدا اطاعت نموده است هر كس از رسول خدا«

   :فرموده 66ة يو در سورة احزاب آ
 النَّارِ َيقُولُونَ َيا لَْيَتَنا أَطَْعَنا اللََّه َوأَطَْعَنا الرَُّسوالَيْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي ﴿
 :األحزاب(  ﴾َوقَالُوا َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنا َساَدَتَنا َوكَُبَراَءَنا فَأََضلُّوَنا السَّبِيال *
٦٧ - ٦٦(.   

كاش ما خدا و  يا :نديگو يده شود ميكه صورتهاشان به آتش كشيروز«
ان خود و يپروردگارا ما آقا :نديم، و گويرا اطاعت كرده بودرسول خدا 

  .»شان ما را گمراه كردنديم ايبزرگان خودمان را اطاعت كرد
   :فرموده 33ة يز خدا درسورة محمد آيو ن



307 البفهرست مط

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوال ُتْبِطلُوا ﴿
   )۳۳:مدحم( ﴾أَْعَمالَكُْم

باطل  د و اعمال خودتان رايخدا و رسول را اطاعت كناي مؤمنان، «
  .»ديننمائ

   :ديفرما يسورة نساء م 59ة يو در آ
فَإِنْ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَُّسولِ إِنْ كُْنُتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه ﴿

  )۵۹: النساء(﴾ َوالَْيْومِ الْآِخرِ
د اگر به ياختالف نظر و كشمكش داشت) نياز امور د( يرگاه در مورده«

  .»ديغمبر برگردانيد آن را به خدا و پيمان داريخدا و روز آخرت ا
نهج البالغه، به مالك اشتر  53ه در نامة ين آيدر مورد ا -عليه السالم- يعل

االَْخْذُ بِسنَّته الْجامعةِ : ه، والرَّد إِلَى الرَّسولِاالَْخْذُ بِمحكَمِ كتَابِ: فَالرَّد إِلَى اهللاِ« :سدينو يم
حكم از محكم كتاب او است و رد  از رد كردن به خدا، گرفتن رمنظو .»غَيرِ الْمفَرِّقَةِ
انداز  غمبر است كه تفرقهيغمبر، گرفتن حكم از سنّت متّحد كنندة پيكردن به پ

فَإِنْ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه ﴿ :انيدر ب 128ن در خطبة يهمچن. »ستين
فَرَده إِلَى اهللاِ أَنْ نَحكُم بِكتَابِه، ورده إِلَى الرَّسولِ أَنْ نَأْخُذَ « :ديفرما يم ﴾َوالرَُّسولِ

هنَّتم ورد يحكم كن) قرآن(ن است كه مطابق كتاب خدا يرد كردن آن به خدا ا .بس
م يما اگر بخواه. »ميريم و بگين است كه سنّت او را أخذ كنيغمبر ايبه پ كردن
ن مختصر يكشد و در ا يدرازا مه م، بياورينجا بين مورد آمده در ايكه در ا يآثار
واقع شده كه هر چه از ما به  ياديث زيز احاديعه نيائمة شو از خود . گنجد ينم

الف كتاب خدا و سنت رسول د موافق كتاب خدا باشد و مخيرسد با يشما م
رة يرة رسول واجب االتباع است أما سنت و سين فقط سنت و سيبنابرا. نباشد
 ير، برايا خيست طبق كتاب خدا باشد يامده و اخالق او كه معلوم نيكه ن يقائم
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 يكياختالف دارد،  يگريرة ائمه هر كدام با ديرا سيز. ستيواجب االتباع ن يكس
 يگرين بوده و دينش ه كرده و خانهيتق يگريده است، ده نكرده و جنگ نمويتق

رة آنها اقتدا كرد و خدا هم امر نفرموده ما به سنت يتوان به س يصلح كرده است نم
  .مين عمل كناشيرة ايو س

 يضين باب رفتار و اخالق ضد و نقيم، در ايگوئ ين تذكر، ما ميحال پس از ا
 يا برايكردن آنها الزم است، آ يرويا دانستن و پياند، آ نقل كرده يمهد يبرا
و فقط . رياز كتاب خدا واردشده؟ البته خ يا رفتار او مدركيت افعال او و يحج

ن باب خبر دوم يمثال در هم. سنت رسول است كه در كتاب خدا مدرك دارد
اگر قائم  :اند بن جعفر هر دو فرموده يحضرت صادق و حضرت موس :ديگو يم
خ يش :اند غمبران حكم نكردهياز ائمه و پ يكند كه احد يكم مز حيام كند به سه چيق

كه، در عالم  ينيكشد و ارث برادر به برادر  د يرا م مانع الزكاةكشد، و  يرا م يزان
   :كه خدا فرمودهيدر صورت. رسد ياند، م اشباح برادر بوده
  .)۴۴: املائدة(﴾ اِفُرونََوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَ﴿
  .»حكم نكند كافر است) آنچه خدا نازل نموده(هر كس مطابق ما أنزل اهللا «

ن باب را هو به هو ترجمة عباراتش را نقل يست تمام اين بر ما الزم نيبنابرا
دار يم، تا خواننده بيكن يرا ذكر م بطور اختصار خرافات و موهومات آن يم، وليكن

   :گردد
ت كرده از حضرت باقر كه ياد كذاب است، روايآن سهل بن ز ياوخبر اول، ر

. شود يواگذار شده به اشخاص باطل م ينهايام كند زميچون قائم ما ق :فرموده
  .ستيمعلوم ن يو به چه قانون يزانيچه م يحال رو

قبل  يكند كه احد يز ميام كند حكم به سه چياگر قائم ق :خبر دوم، امام فرموده
  .ا حكم نكرده استاز او به آنه
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از  يرجوع شود به كتاب بررس. خبر چهارم،كه كذب آن ثابت و روشن است
  .نصوص امامت

اند بنام محمد بن احمد  گر نقل كردهيكديخبر پنجم، سه نفر مجهول مهمل از 
 يتعاليم كه در معراج خدايو عباس بن عبداهللا و محمد بن قاسم بن ابراه يالهمدان

ن كرد، برخالف فرمودة خود يمردم مع يه نفر حجت براپس از رسول خود دوازد
و . ستيحجت ن يپس از رسوالن كس :كه فرموده 165ة يدر قرآن در سورة نساء آ

ن را از وجود يزم. به خالفت برسد يكه چون دوازدهم ديث گويدر آخر حد
اء خدا خواهند يامت مردم همه موحد و از اوليق زدشمنان خدا پاك كند و تا رو

هود يامت كفر و شرك و يتا ق :ات قرآن است كه فرمودهيز بر رد آين نيد، و ايگرد
  .خواهند بود يباق يو نصار

ن است كه يد اول كارش ايايقائم كه ب :خبر ششم، حضرت رضا فرموده
اند و زمان ما  ددار كعبه بودهيصد سال قبل كليكه هزار و س(به را يش يبن يدستها

كشد در  ين را ميقتلة حس ينكه ذراريگر ايو د. ندك يقطع م) اند همه خاك شده
  .اند ن رفتهيآنها از ب يكه ذراريحال

 يعنيجفر احمر . رة قائم جفر احمر استيس :خبر هفتم، حضرت صادق فرموده
اء كه رحمت بوده، يرة تمام انبياو برخالف س رتي، سيعني. كشت و كشتار

  .باشد يم
 :ه قوم سبا نازل شده امام صادق فرمودهب عسورة سبا كه راج 18ة يخبر هشتم، آ

ا خدا بدون ربط ي :نديخواهند بگو يان مين راويراجع به امام قائم است، حال البد ا
نكه امام يا ايو  !!ه را راجع به قوم سبا نازل نموده و نعوذ باهللا جاهل بودهيآن آ

آل  سورة 97ة يث با آيحد نين در ايو همچن. صادق از قرآن مطلع نبوده است
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ه دربارة خانة خدا در مكه ين آيرا در ايرا استهزاء نموده، ز و آن يز بازيعمران ن
  :ديفرما يم

  )۹۷: آل عمران(﴾ َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمناً﴿
  .»من استين خانه وارد شود ايهر كس در ا«

هم  ياگر قاتل يو قتل حرام است، حت يزيكه در آن جنگ وخونر يا  خانه يعني
د متعرض او نشد و فقط غذا به او ندهند تا خارج شود و ياه برد بابه آنجا پن

ه يكه در صدر آ» تيأول ب«گردد به  يبر م» دخله«ر در كلمة يو ضم. قصاص گردد
ست ين نيچن :ديحضرت صادق گو يول. است روشن ين مطلبيو اذكر شده است، 

َوَمْن ﴿ظور از ق بست، بلكه منيو اگر خانة خدا خانة امن بود پس چرا حجاج منجن
عت كند يت است كه هر كس داخل بر او شود  با او بيقائم اهل ب ﴾َدَخلَُه كَانَ آِمناً

شما را به . من خواهد بوديرد ايگ رارت او مسح كند از جملة اصحاب او قو به دس
 :د گفتيبا. اند ن از قول امام، چه بر سر اسالم آوردهين جعاليد ايخدا مالحظه كن

  .نيالكذب على أال لعنة اهللا
را به حضرت باقر تهمت زده يتر است، ز ن باب خرابيخبر نهم، از تمام اخبار ا

كه خدا (ن را يالمؤمن شه اميام كند، عايچون قائم ما ق :حضرت باقر فرموده: ديو گو
آورد و بر  يرون ميب كااز خ) او نازل نموده يه در پاكدامنيدر سورة نور شانزده آ

 :ديسنده گوينو(دختر محمد، فاطمه، انتقام بكشد،  يد تا براكن يم ياو حد جار
كه  ياليانتقام خ يحد است بر مردگان، آن هم برا يان اجراين راويرة قائم ايس

ن يدار كند و از ايست خدا ان شاء اهللا امت ما را بين يخود محمد و دخترش راض
زند؟  يانه و حد ميازچرا او را ت :ديپرس يراو) ات نجاتشان دهدين روايكتب و از ا
م اگر راست باشد يتهمت به ام ابراه(زده م يكه به ام ابراه يتهمت يبرا :امام فرمود
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َوال ﴿ :رد مگر خدا نفرمودهيگ يفاطمه م يست و چرا انتقام برايبه فاطمه مربوط ن
را ن حد يچرا خدا ا :گفتم :ديگو يراو 1)؟)۱۶۴: األنعام(﴾ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى

قائم  ينكه محمد رحمت بود وليا يبرا :قائم؟ امام فرمود ير انداخت برايتأخ
  .)مةقبعث القائم نو(نقمت و عذاب است 

 يكه عذاب است چه انتظار ين قائميشما را به خدا از چن !زيخوانندة عز
مگر امام  :باشد بپرسد ين جعاالن كه قائل به رجعت ميست از اين يكس!. باشد؟ يم

و  ياله يا ا باشد پس وعدهيدر دن يو بعالوه اگر تالف. نه و انتقام استيكشما اهل 
. رديد خدا، كتاب خود را پس بگيامت زائد است، و بايحساب و كتاب و عقاب ق

ام قائم مخالف يا قبل از قيرجعت و برگشت به دن :شان گفتيد به ايو باضافه با
   :ديفرما يم 15ه يآ نة مؤمنوجمله خدا در سور از آن. ات قرآن استياز آ ياريبس

 -١٥ :املؤمنون(﴾ ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ُتْبَعثُونَ * ثُمَّ إِنَّكُْم َبْعَد ذَِلَك لََميُِّتونَ﴿

١٦(.  
امت يد، سپس محققا شما روز قيريم ين محققا ميسپس شما پس از ا«

  .»ديشو يمبعوث م
   :ديفرما يم 99ة يز در همان سوره آيو ن

لََعلِّي أَْعَملُ َصاِلحاً  * َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن﴿
 :املؤمنون( ﴾ِفيَما َتَركُْت كَلَّا إِنََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها َوِمْن َوَراِئهِْم َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ

١٠٠-٩٩(   
د يد شايپروردگارا مرا برگردان :ديد گويايشان را مرگ بياز ا يكيكه يتا وقت«

ن كلمه، ين است ايسته كنم در آنچه واگذاردم، نه چنيمن عمل شا
___________________  

  .»دار نيست هيچكس بار گناه ديگري را عهده« :يعني -1
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 ياست تا روز يخزشان بريا و از حولندة آن است يست كه او گويا كلمه
  .»خته شونديكه برانگ

كبار ينكه يشان از اين در سورة صافات از قول اهل بهشت آورده كه ايو همچن
. كنند يم يگر در بهشت نخواهند مرد اظهار تعجب و خوشحاليا مرده و ديدر دن

گفتند چنانكه در  يكبار مرگ نميشان يدر كار بود، ا يحال اگر دو بار مرگ و رجعت
   :از قول اهل بهشت فرموده 60و  59و  58ة يآ

إِنَّ َهذَا *  ُمَعذَّبَِنيَمْوَتَتَنا الْأُولَى َوَما َنْحُن بِ إِالَّ*  أَفََما َنْحُن بَِميِِّتَني﴿
   )۶۰-۵۸ :الصافات(﴾ لَُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم

م، يشو يا ما عذاب نميكبار مردنمان وآيم مگر همان يريم يا ما نميپس آ«
  .»است ين خود بهرة بزرگيحقا كه ا

   :ديفرما ين در سورة دخان خدا در مورد اهل بهشت ميو همچن
 ﴾الَْمْوَتةَ الْأُولَى َوَوقَاُهْم َعذَاَب الَْجِحيمِ َت إِالَّال َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْو﴿
   )۵۶:الدخان(
نخواهند چشيد، ) اند كه در دنيا چشيده(هرگز مرگى جز همان مرگ اول «

  .»كند و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ مى
   :ديفرما يغمبر مي، خدا خطاب به پ31و  30ة يز در سورة زمر آيو ن

ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْنَد َربِّكُْم *  َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ إِنََّك﴿
  .)٣١ -٣٠ :الزمر( ﴾َتْخَتِصُمونَ

امت يرند، سپس محققا شما روز قيم يشان ميو محققا ا يريم يمحققا تو م«
  .»ديكن ينزد پروردگارتان نزاع م

خ و ين رجعت از بيبنابرا. كند يكه رجعت را رد م يگرياد ديات زيآن يو همچن
  .ن استين و كذابيبن دروغ و ساختة جعال



313 البفهرست مط

ان كرده قسم خورده يقائم ب يبرا يخبر دهم، امام باقر، پس از آنكه كالم طوالن
   :آمده 62ة يكه واهللا او مضطر در كتاب خداست كه در سورة نمل آ

   .)۶۲: النمل(﴾ لسُّوَءأَمَّْن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه َوَيكِْشُف ا﴿
دهد و محنت  يكه او را بخواند جواب م يچارة درمانده را وقتيا آنكه بيآ«

  .»است؟ يكند چه كس يرا برطرف م يو بد
كفار مكه  يخدا برا :نديگو ينان ميا يول. ندارد يمهد ياميبه ق ين ربطيو ا

را  يكند و بد يم وقت دعا اجابت كه امام قائم رايا آن كسيآ :نازل فرموده و گفته
ن مكه كه خود يحال مشرك! باشد؟ يم ين مكه چه كسيمشرك يا(كند  يبرطرف م

ن معما با يشان نموده؟، حل اياز ا ين سؤاليمحمد را قبول نداشتند چگونه خدا چن
ه را بدون مناسب راجع به قائم و ين آين خبر چنديو در ا. ان كذاب استيراو

ا يآ. شان ندارديا ياليبه قائم خ يچ ارتباطيكه هيالاند، در ح ر كردهياصحاب او تفس
  !.است؟ يراض ات قرآنيكردن با آ يخدا از باز

مكرر  هالبالغ نكه در نهجينموده با ا ياز خود مداح يازدهم، حضرت عليخبر 
نه از يام كند عداوت و كياگر قائم ما ق :، بعدا فرموده»دينكن ياز من مداح« :فرموده

گرگ  يعني(فت، و درندگان با چرندگان صلح خواهند نمود دل بندگان خواهد ر
ن اوالد برخالف يا :د گفتيبا). رديگ يندارد بلكه روزه م يفند كارسگر به گويد

ن بشر عداوت يامت بيا بر خالفت قرآن است كه مكرر فرموده تا قيثان و يلهاسنت 
   :خواهد داشت چنانكه فرمودهنه وجود يو ك

  )۶۴: املائدة(﴾ ُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةَوأَلْقَْيَنا َبْيَن﴿
  .»و بين ايشان عداوت و كينه انداختيم تا روز قيامت«
ز ين يگريآورده و سپس مطلب د دز در مدح خويآم شرك يمطالب يچگونه عل

  !!.د؟يا كرده يقرآن معرفرا دشمن  يشما عل رمگ :بر ضد قرآن فرموده
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د يايچون قائم ب :ن وعدة سرخرمن داده و فرمودهيبن الحس يدوازدهم، علخبر 
كند و همه حكام و  يدا ميك قوة چهل مرد پيندارند و هر  يماريان ما بيعيش

  !ديان منتظر باشيعيش :د گفتيبا .شوند ين ميفرماندارن زم
 يرجال او را فاسد المذهب معرف يزدهم، محمد بن جمهور كه علمايخبر س

در اشعار خود  او محرمات خدا را حالل و بازار كفر و فسق را :اند و گفته كرده
ت كرده كه قائم در مسجد ياز حضرت صادق روا ين كسيج نموده، حال چنيترو

مگر  :ديد پرسيبا. شان بكشديد و انتقام ما را از ايآال خود فرود يسهله با اهل و ع
  !.ام بكشد؟قاندكه او انت كرده يشان ظلميبه ائمة ا ام كنديشان قيكه قائم ايمردم، زمان

را  نجا آنياست كه در آنجا آمده و ا يخبر چهاردهم، همان خبر ششم وخرافات
  .رجوع شود. مكرر نموده است

است، و در خبر اغراق است كه هر  ةغالعمرو بن شمر از  يخبر پانزدهم، راو
از كتاب خدا كه آنچه يدر حال. د دارديست شهيكس دشمن ما را بكشد اجر ب

ند و دد مردم را به اسالم دعوت كرد و اگر پشت كريشود آن است كه با ياستفاده م
د يجهت كشته با يرا ب يكافر ياگر كس يوحت. د رهاشان ساختينكردند با قبول

جهت خواستند به  يدند و بين اسلحه كشياگر كفار در مقابل مسلم ،يآر. ه دهديد
ن است كه از خود دفاع كنند يفة مسلميصورت وظ نين اقدام كنند، در ايقتل مسلم

. ا صلح شونديم و يكه كفار از جنگ دست بكشند و حاضر به تسليآنهم تا وقت
است  يشان راهنمائيفة ايست بلكه وظين كشتن گمراهان نيفة مسلميوظ ،نيبنابرا

  .ا نكننديچه قبول بكنند و 
  .)۸۲ :النحل( ﴾الُْمبُِني فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبالغُ﴿
تو فقط رساندن ]  عهده[بر ]  بدانند كه[پس اگر روى گردان شوند، «

  .» آشكار است
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قائم  يخبر شانزدهم، حضرت باقر، علم به كتاب خدا و سنت رسول را برا
سنده ياست؟ نو يدنيا مگر علم روئيآ: ديد پرسيبا. دانسته است يدنياه روئيمانند گ

  .يبران از كتاب خدا و سنت رسول آرخ يب يبرا :ديگو
 :نقل كرده كه حضرت باقر فرموده يگرياز مجهول د يخبر هفدهم، مجهول

غمبر مرسل يا پيرد مگر ملك مقرب و يپذ يث ما سخت و مشكل است آنرا نميحد
ر يان ما از شيعيد شيايب يو چون مهد. ا شهر حصار داريش شده و يا مؤمن آزمايو 
بر سر او  يذراترند، دشمن ما را لگدمال كرده و دو دستزه گيتر و از ن يجر
ا يشود؟ آ ين نميان بهتر از ايراو يو خودخواه يهوس باز :ديسنده گوينو. زنند يم

رة رسول ير سيكه بر غ يآن مهد :د گفتيبا. ات است؟ين روايعلوم آل محمد هم
رسول خود خدا به . شود ين نميعمل كند بهتر از ا -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا

   :فرموده
   .)۱۹۹: ألعرافا( ﴾ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف﴿
  .»شايسته فرمان ده] كار[گذشت پيشه كن و به «

 الناس نيكان أل« :اند نوشته -صلى اهللا عليه وسلم- و در احوال رسول خدا  
 يو چون در جنگ احد دندانها. »ن مردم بوديمترين و كرينرمخوتر. كرم الناسأو

شان را يا :او را مجروح نمودند، اصحاب او گفتند يشانيآن حضرت را شكستند و پ
 مل أبعث لعاناً  إين« :شان فرموديدر جواب ا - صلى اهللا عليه وسلم- امبريپ. ن كنينفر

لعن و  يمن برا. علموني فإهنم ال يورمحة, اللهم اهد قوم اً يبعثت داع يولكن
ام  خدا و رحمت مبعوث شده يت به سودعو يام بلكه برا ن مبعوث نشدهينفر
صلى اهللا -  رة رسول خدايس ،يآر. »دانند يشان نميت كن كه ايا قوم مرا هدايخدا
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. زدن به مردم است يشان تو سريرة قائم ايس ين است ولين چنيا - عليه وسلم
   :ت بوده كه خدا به او فرمودهيهدا - صلى اهللا عليه وسلم-  رة رسول خدايس

بِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي اْدُع إِلَى َس﴿
  )۱۲۵: النحل(﴾ أَْحَسُن

ن يو به بهتر. كو دعوت نمايراه خدا با حكمت و اندرز ن يمردم را به سو«
  .»شان گفتگو نمايوجه با ا

  .ت كشتن استيهدا يشان بجايرة قائم ايس يول
حضرت  :دياست، گو يره كه مرد مجهوليهب ياب يد موليجدهم، رفيخبر ه

د يمه زنند، بر عرب سخت است، رفياصحاب قائم در مسجد كوفه خ :صادق فرمود
رة يمگر به س :دن، گفتميذبح و سربر :است؟ فرمود يت شوم چه سختيفدا :گفت

آنچه  به يد، عليا رفينه  :كند؟ فرمود يطالب دربارة اهل عراق رفتار نم يبن اب يعل
دانست  يبود چون م يو آن خوددار) نه به قرآن(كرد  يض بود عمل ميدر جفرا ب

دن يقائم طبق جفر احمر كه سر بر يان پس از خودش مغلوب خواهد شد، وليعيش
ان پس از او مغلوب يعيداند كه ش يرا او مي، ز)نه به قرآن(كند  ياست عمل م

 زمامداران زمان ما هم تابع ن كشتن و بستنيپس ا :ديسنده گوينو(شوند  ينم
  ).اننديعيش يمهد

اكنون  :است كه امام فرموده -عليه السالم-  يموس يخ عصايخبر نوزدهم، تار
ن عصا نطق يباشد، و ا يكه از درخت كنده شده، سبز م ينزد ما است و مانند زمان

كند و  يقائم آماده شده است و در دست او دو لب خود را باز م يكند، و برا يم
به سقف است و فاصلة دو لب از هم  يگرين وديبه زم يكيبلعد، دو لب او  يم

است كه از دانشگاه آل محمد  ينها علوميا. (بلعد يچهل ذراع است و با زبان م
  ).!!؟خارج شده است
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به  يد وليپدرم زره رسول خدا را پوش :ستم، حضرت صادق فرمودهيخبر ب
قامت قائم  يده شد و آن براين كشيزم دم باز بهيشد، و من پوش يده مين كشيزم

بود، و  -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا يخوب و اندازه است همانطور كه برا
 :خدا به رسول خود فرموده :د گفتيبا. (كند يصاحب االمر از چهل سال تجاوز نم

كه يائج .»دانم يب نميمن غ ... :بگو«. )۵۰: األنعام(﴾ َوال أَْعلَُم الَْغْيَب ...قُلْ ﴿
  ).يق اوليگران بطريبت نداند ديغ -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
ست و يست و چهارم، بيست و سوم، بيست و دوم، بيكم، بيست و يخبر ب

ن پنج خبر آمده،  وآن ياست كه پنج مرتبه مكرر شده و متواتر در ا يپنجم، مطلب
د طبق يايبچون قائم  :اند فرموده ين است كه حضرت صادق و حضرت عسكريا

كند قرآن را و  يا امامِ قائم نسخ مينه قرآن، گو(كند  ياحكام داود و آل او عمل م
  .خواهد ينه نميل و بيكند و از مردم دل يو مانند داود قضاوت م) ستيتابع آن ن
 41ة يدر سورة رحمن آ يتعاليرا خدايبا قرآن است، ز يست و ششم، بازيخبر ب
  :فرموده

فَبِأَيِّ َآلَاِء  *ُمونَ بِِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ بِالنََّواِصي َوالْأَقَْدامِ ُيْعَرُف الُْمْجرِ﴿
   .﴾َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي ُيكَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ *َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  )۴۳-۴۱/  رمحنال(
 يشانيپ يشوند و موها مي ماهاشان شناختهين و گنهكاران به سيمجرم«

كدامين نعمتهاى  پس. گرفته شود و به دوزخ پرتاب شودآنان  يوقدمها
و گفته ( !؟)شما اى گروه جنّ و انس(كنيد  پروردگارتان را تكذيب مى

  .»كردند يب مين به آن تكذين مجرميكه ا ين است دوزخيا ):شود
ن يجبار محتاج به شناختن مجرم يخدا :نجا فرمودهيحضرت صادق در ا يول

رد و يگ يو قدم كفار را م يشانيات، امام قائم است كه پيآن يست بلكه منظور از اين
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ال كرده حضرت صادق يخ يراو :ديسنده گوينو(زند  يشان را مير گردن ايبا شمش
 يه را برايده است، و خدا هم آيات نديرا در آ ﴾َهِذِه َجَهنَُّم﴿قرآن نخوانده و كلمة 

زمان قائم نازل  يبلكه برانازل نكرده،  -صلى اهللا عليه وسلم-  ن زمان محمديمسلم
  ).ين است معارف طرفداران مهديا. نموده است
است كه  ين و مهدين ذوالقرنيست و هشتم، فرق بيست و هفتم و بيخبر ب

 يابرها يمهد يرام را انتخاب كرد ول ياو ابرها :اند حضرت صادق و باقر فرموده
پس دل . (است او مسخر كرده يرعد و برق است كه خدا برا يكه دارا سخت را

  ).است يزش سختيهمه چ يان خوش كه مهديعيش
﴾ إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم﴿ة يالرضا آ يبن موس يست و نهم، عليخبر ب

را كه همة اهل   »ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست گرامى« )۱۳: احلجرات(
 يند، ولين شمايزكارتريد خدا پرهن شما نزيتر ياند كه گرام كرده يزبان عرب معن

ن يتر يگرام :ن است كهيه ايآ يمعن :دانسته، فرموده يا زبان عرب را نميآن امام گو
 يراو. ه عمل كند قبل از خروج قائم ماياست كه بهتر به تق يشما نزد خدا آن كس

ه ندارد و از آسمان ين و چنان است و سايآنكه چن :ست؟ فرمودهيقائم شما ك :گفته
كرده به  استدالل يآسمان يندا يفاتبعوه و برا اهللا حجةن است ياو ندا شود ا يراب
   :ة چهارم سورة شعراء كه فرمودهيآ

﴾ إِنْ َنَشأْ ُنَنزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضِعَني﴿
  .)۴ :الشعراء(
 يشان برايم كه گردنهايكن ين نازل مشايبر ا يا هيم از آسمان آياگر بخواه«

  .»آن خاضع شود
ه ين آياصال ا. قائم ندارد يبرا يآسمان يبه ندا يچ ارتباطيه هين آيكه ايدر حال
شما را به خدا . كند يرا رد م شان ندارد بلكه آنيا ياليبه قائم خ ينه تنها ربط
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اند قرآن را  توانسته نان هر چه خواسته ويا. اند د چه بر سر اسالم آوردهيمالحظه كن
ا علوم آل يآ :ديان پرسين راويد از ايبا. اند كرده يات بازيل و با آيل خود تأويبم

  !!.ها است؟ نيمحمد هم
ف يم است كه قرآن را تحريبن ابراه يانش عليكم، راويو  يام و س يخبر س

ن يت ايروا. است يغال يگر جابر جعفيف و ديگر عمرو بن شمر ضعيد كرده و
است  يقو يليقائم خ :لديگو يات مين روايدر ا. ستين اشخاص قابل توجه ليقب

كند و  يشه ميرا از ر ن دست بزند آنيزم ين درخت رويبه بزرگتر يكه وقتيبطور
 يده و خورد شود، و عصايآن كوب ياد زند، تخته سنگهاين كوهها فريچون در ب

ن هم يز ذوالقرنا :ديك گويو  ياست و در خبر س يمان باقيوخاتم سل يموس
 ين كرويم زميكه قبال گفتيدر حال(ن وغرب آن برسد يتر است، و به شرق زميقو

ن پا يكه ذوالقرن يعضچ مويو ه) ستيك مشرق و مغرب نياست و محدود به 
ان ين راويم مگر ايدان يما نم. هم به آنجا پا گذارد يگذاشته نباشد مگر آنكه مهد

  .اند بهم بافته يتن مهمالينداشته كه چن يكار و كاسب
 ين خبر حضرت عسكريرا در ايان است، زيعيو دوم، بر ضد ش يخبر س

مساجد را خراب  يها و هم محرابها كند گلدسته يام كند امر ميچون قائم ق :فرموده
ن بناها را يزها و اين چيچن يغمبر و حجتيچ پيرا كه بدعت بوده و هيكنند ز

ن خبر را قبول دارد يان ايعياگر ش :گفتد يحال با. (تسنساخته و عمل نكرده ا
  ).ديافزا يها م كند و روز بروز بر تعداد گلدسته يبرخالف آن عمل م زچرا هر رو
و چهارم، راجع به اصحاب قائم است كه از فراش خود  يو سوم و س يخبر س
با قرآن  يك مطلب خراب و بازي يشوند، ول يشوند و در مكه حاضر م يمفقود م

امت است يسورة بقره كه راجع به ق 148ة يق آير است است و آن تطبن اخبايدر ا
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ه آن است كه خدا به رسول خود و يآ. ندارد يچ مناسبتيبا اصحاب قائم كه ه
   :امت فرمودهير مردم تا قياصحاب او و سا
َه َعلَى فَاْسَتبِقُوا الَْخْيَراِت أَْيَن َما َتكُوُنوا َيأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميعاً إِنَّ اللَّ﴿

  )۱۴۸: البقرة(﴾ كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
ك كه آخر األمر هر جا كه ين يد به كارهايد و بشتابيپس سبقت جوئ«

  .»ز تواناستيد خدا شما را گرد آورد كه او به همه چيباش
امت را راجع به ية مربوط به قياند كه آ داشته يان جعال چه مرضيحال راو

  .داند ياند، خدا م آورده يمهد
از امام صادق نقل  يگريبنام بكار از مجهول د يو پنجم، مرد مجهول يخبر س

ن يبه ا :قائم است؟ امام فرمود يم كه آن مدعياز كجا بدان :كرده كه به او گفته شد
طاعة « :باشد كه در آن نوشته يا فهيرا سر شما صحيد زيكن ينشانه كه چون صبح م

ن قطعا دروغ و بر ضد يفرستد و ا يمهمة شما نامه  يخدا برا يعني. (»معروفة
  ).قرآن است
به امام  يبه خدا و مشرك يام كند كافريچون قائم ق :ديگو يو ششم، م يخبر س

ا مشرك وجود داشته باشد آن سنگ ياگر در دل سنگ كافر  ينماند حت يباق
ن خبر يا :گفت ديبا. پس مرا خورد كن و او را بكش در دل من كافر است :ديبگو

چنانكه . است يامت باقيكفر و شرك تا ق :است كه در قرآن فرموده ياتيآمخالف 
  .قبال ذكر شد
 :مردمان كذاب و مورد لعن ائمه، مانند ياست از مشتر يو هفتم، خبر يخبر س

. الجارود ياب و ابطالخ يو حسن بن محمد بن جمهور و ابن اب يسيعثمان بن ع
ن صورت يمؤمن و عادل باشد، در اد يخبر دهنده با :ديگوئ يكه شما ميدر حال(
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ن يبهرحال ا). ديا ستند جمع كردهيكه واجد شرائط ن نيجعال نيچگونه اخبار ا
ندا  يمناد ام كند،يچون قائم ق :اند كه فرمود ت كردهين از حضرت باقر روايكذاب
بن عمران  يحمل نكند، و با قائم سنگ موس يچكس با خود طعام و شرابيه :كند

نكه از يمنزل نكنند مگر ا يچ مكانيشتر باشد حمل شود، پس به ه ينيكه به سنگ
ر گردد و هر كس يشكافته شود، پس هر كس گرسنه باشد س يهائ آن سنگ چشمه

نكه از پشت كوفه وارد يشوند تا اراب يز سيان نيراب شود، و چهارپايتشنه باشد س
نان يا ايگو. ستيچ ين مهمل بافيدة ايفا :شان بپرسدينبوده از ا يكس. نجف شوند

  .اند و نوشته هاند و هر چه دلشان خواسته گفت كار بودهيب
سورة حجر كه راجع به قوم لوط  76و  75ات يآ :ديگو يو هشتم، م يخبر س

 يمانيا يكردن با قرآن و از ب ين بازيام قائم است، و اياست راجع به اهل زمان ق
  .ان استيراو

  .و ضد قرآن استكم يست و يو نهم، مانند خبر ب يخبر س
 ين وليكردن حس ياري يچهار هزار ملك فرود آمدند برا :ديگو يخبر چهلم، م

ن يامت نزد قبر امام حسيده تا قيبه آنان اذن داده نشد، پس آنان غبار آلوده و ژول
را به امام يد زيا ن مطلب را از قول امام صادق جعل نمودهيشما ا :ميگوئ يم. اننديگر

كار يمهمل و ب ين فرشتگانيده كه چنيكجا مطلع گرد ازشود  ينم يصادق وح
صلى - است، و رسول خدا يامت كار لغويه كردن تا قيو باضافه گر! وجود دارد؟

ن به يو بعالوه حس. دين كارها را نكنيت ايم يراب :مكرر فرموده -اهللا عليه وسلم
  .بود او خواهد يه كردن برخالف رضاين گريده چنيرس يسعادت و بهشت و راحت

را به امام تهمت زده و يتر است، ز ياخبار خراف يكم، از تماميخبر چهل و 
 ياست به هر طرف يپرچم قائم چوبش ستون عرش اله :حضرت باقر فرموده :ديگو

ن قائم يپس ا :د گفتيبا(گرداند  يل شود خدا او را هالك ميمتما يو به هر كس
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مالحظه كن چطور خدا  !زيندة عزخوان. كشتن و هالك بندگان خدا يام كرده برايق
رق را يآن ب :ديسپس گو). از عرش خداست يرق مهديچوب ب :ديرا مسخره و گو

  .آورد ياو م يل برايجبرئ
است،  يبيز عجيچ 42خبر چهل و دوم، چهل و سوم، چهل و چهارم، در خبر 

ر و آستاندار ينفرند كه همه صاحبان پرچم و ز 313اصحاب قائم  :ديگو يم
 يشان گوئين پريا. شوند يد كه به آن كافر ميگو يم يزيد و امام به آنان چشون يم

تمام  :ديگو يم 43و در خبر . د گفتياگر از ائمه باشد در حق آنان چه با
باشند،  يشان ميا يع اصحاب قائم و طالب رضايدرندگان مط ين حتيموجودات زم

امروز فالن مرد از  :ديگو ينازد و م يكند و م ين به خود فخر مينكه زميا يحت
  ).ن است خبر پنجاه و سوميشده و هم چناصحاب قائم 

اد شد، يدر نزد حضرت صادق از مسجد سهله  :ديخبر پنجاه و چهارم، گو
  .آنجا منزل صاحب ما خواهد بود هر گاه به اهل آن وارد شود :فرمود

ائم هر كس از شما ق :خبر پنجاه و پنجم، حضرت باقر به اصحاب خود فرموده
ا يگو. (الرسالةو معدن العلم و موضع  النبوة تيا اهل بيك يالسالم عل :ديد بگويرا د

  ).اند بلد نبوده يگريز ديچ يباف لنان جز مهميا
: ديرا گويكرده ز ياطالع از قرآن معرف يخبر پنجاه و ششم، حضرت صادق را ب

ة يبقره، آسورة (را چنانكه در قرآن  يخداوند اصحاب موس :حضرت صادق فرمود
   :فرموده) 249

  ﴾ إِنَّ اللََّه ُمْبَتِليكُْم بَِنَهرٍ﴿
 يز به نهر آبين اصحاب قائم نيش و امتحان نمود، و همچنيآزما يبه نهر آب

 -عليه السالم- ية فوق مربوط به اصحاب موسيآ :گفت ديبا. (امتحان خواهند شد
 يل نبياشموئ در زمان - عليه السالم-  يست بلكه، پس از زمان حضرت موسين
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شدند نه  يشين آزمايل بودند كه چنياصحاب شموئ يعنيش آمد، يپ يا ن واقعهيچن
عليه -  يموسل در زمان حضرت ياسرائ ياگرچه بن. - عليه السالم- ياصحاب موس

 يواقعة فوق مربوط به زمان حضرت موس يمورد امتحانها قرار گرفتند، ول - السالم
  ).نبوده است - عليه السالم-

با  يان چه دشمنين راويحال ا. نجاه و هفتم، مانند خبر ششم استخبر پ
  .ستياند، علتش معلوم ن به داشتهيش يبن

و او از حضرت باقر  ياز مجهول يبن حكم خرافات يخبر پنجاه و هشتم، عل
نماند مگر  يباق يا ن دولت است و خانوادهيدولت ما آخر :ت كرده كه فرموديروا

ند ينگودند يباشد تا چنانچه هرگاه روش ما را د يدولت شان قبل از مايآنكه بر ا
ن قول يم، و ايكرد يشان عمل ميم مانند روش ايهرگاه ما مالك دولت شده بود

براى پرهيزكاران ) نيك(و سرانجام «.  .﴾َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني﴿ :خداست كه فرموده
ت و خدا در سورة اس يل برخورد پسندين سخنان دليا :ديسنده گوينو  »!است
  :فرموده 32ة ينجم آ

  .»پس خودستايى نكنيد« )۳۲: لنجما( ﴾فَال ُتَزكُّوا أَْنفَُسكُْم﴿
كه  اند سركار آمده يا واتفاقا زمان ما عده. ديگو ينم ين سخنيو قطعا امام چن

كه  يدانند و ظلم و جور و اختناق ين ميهمه خودخواه و خودپسند و خود را از متق
و مستدل، خواستم چاپ كنم  ينوشتم منطق يكتاب :سندهينو. ابقه ندارداند س آورده

ما  يدار كننده بود، مدتيافت كنم و چون كتاب روشن كننده و بياپ درچ و اجازة
دولت به  يديد :را سرگردان و معطل و باألخره اجازه ندادند و در جواب ما گفتند

د از اداره بدون يترس ينده ميكه گويدر حال. ﴾َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني﴿ ،دهيدست ما رس
   :مستحفظ خارج شود، من به او عرض كردم خداوند فرموده

  .)۵۱ :الدخان( ﴾إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ﴿
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  .»به راستى پرهيزگاران در جايگاهى امن خواهند بود«
  د؟يشه در حال دلهره هستيد و هميترس يپس چرا شما م
ر يآورد غ يم يت كرده كه قائم امرينهم، از حضرت صادق رواخبر پنجاه و 

آورد كه بال است و  ين اسالم مير از ايغ ينياگر مقصود آن است كه د(آنچه بود 
  !).دارد؟ يا چه فائده ين مجمل گوئيگرنه ا

به مسجد  يت كرده كه حضرت عليروا يبن حكم خرافات يخبر شصتم، عل
كه تو را به  يبر كس يران كند و وايكه تو را ويبر كس يوا :د و فرموديكوفه رس

ت من يكه با قائم اهل بير دهد، خوشا بحال كسييطبخ بنا كند و قبلة نوح را تغ
ن كلمات يدة ايفا :د گفتيبا. (ن امت هستنديتو باشد آنان بهتر يشاهد بر خراب

  ).ب ندارديشود و علم غ ينم يامام كه به او وح ست؟يچ
 ياست كه اموال موس يواقف يحمزة بطائن يبن اب يعل يكم، راويخبر شصت و 

ن قدر در يت كرده هميست از كدام امام روايكرد ومعلوم ن بن جعفر را اختالس
  .است يهنوز باق يآخر خبر داده كه هنگام ظهور قائم جنگ عثمان و عل

خبر شصت و دوم، شصت و سوم، شصت و چهارم، شصت و پنجم، شصت و 
كم و يصت و هشتم، شصت و نهم، هفتادم، هفتاد و ششم، شصت و هفت، ش

  .هفتاد و دوم، مكررات همان اخبار سابق است
ع يحرف است و جم 27علم  :حضرت باقر فرموده :ديگو يخبر هفتاد و سوم، م

ن دو حرف را ير اياند دو حرف آن بوده و مردم تا امروز غ امبران خدا آوردهيآنچه پ
ن مردم ياورد و در بيحرف را ب 27ام كند تمام آن يقن قائم ما چواند، و و نشناخته

كه داشته  يمقصود باطل يبهم بافته، ول يمهم يراو :ديسنده گوينو(منتشر سازد 
ر كند و قائم را از همه برتر و باالتر ياء را تحقين بوده است كه تمام انبيظاهراً ا

  ).ببرد
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مان يمقلد آل داود و سلنكه قائم يگر ايخبر هفتاد وچهارم، مكرر سابق است و د
ان ين راويشود ا يمعلوم م. خواهد ينه نميكند و ب ياست و طبق حكم آنان حكم م
  .اند از اسالم و احكام آن منزجر بوده

ا قائم بر نجف و كوفه باشد و از يگو :ديخبر هفتاد و پنجم و هفتاد و ششم، گو
ل از طرف يكائيم ل از طرف راست اويجبرئ :مكه با پنج هزار مالئكه حركت كند

. او باشند و او لشكر خود را در شهرها متفرق سازد ين در جلويچپ او، و مؤمن
 يها هزار درب باشد و خانه ياو بنا شود كه درا يبرا يودر پشت كوفه مسجد

  .كوفه به نهر كربال متصل شود
ستند و يد نيقائم كه آمد مردم محتاج به نور خورش :ديگو يخبر هفتاد و هفتم، م

آن قدر عمر كند كه هزار  يرود، و در زمان او هر مرد ين مياز ب يكيظلمت و تار
خود را ظاهركند و  ين گنجهايو زم. نشان دختر نباشديپسر داشته باشد كه در ب

ن يو ا. نها نبوده استيش از ايب يمعلومات راو :د گفتيبا. (چ كس محتاج نباشديه
، عذاب است چنانكه يكيمت و تارست و نبودن ظليات قرآن نيخبر موافق با آ

   :فرموده 72ة يخدا در سورة قصص آ
قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم النََّهاَر َسْرَمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه ﴿

َمِتِه َجَعلَ َوِمْن َرْح * غَْيُر اللَِّه َيأِْتيكُْم بِلَْيلٍ َتْسكُُنونَ ِفيِه أَفَال ُتْبِصُرونَ
 ﴾لَكُُم اللَّْيلَ َوالنََّهاَر ِلَتْسكُُنوا ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ

   .)۷۳ -۷۲ :القصص(
امت دائم كند كدام يتان تا روز قيد اگر خدا روز را برايمرا خبر ده :بگو«

د و از ينيب يا نميآ ؟ديريآورد كه در آن آرام گ يشما شب يخدا جز اهللا برا
د و در ييريشما قرار داد تا در شب آرام گ يرحمت خود شب و روز را برا

  .»ديد سپاس گزاريد و شايروز از فضل او بجوئ
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ن به نور خدا روشن و ظلمت محو شده و ينكه زمان قائم قائم، زميپس ا
 وأما در مورد عمر.  ستين يزيد نخواهد بود، جز دروغ چيبه خورش ياجياحت

 نيب ما يأعامر أمت« :فرموده -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا :د گفتيمردم، با
 ين النبأ« :ت شده كهيز روايو ن. »وز ذلکجي وأقلهم من نيالسبع ىل إنيالست
بلغوا من يعامر الناس قبله أو ما شاء اهللا من ذلک فكأنه تقارص أعامر أمته أال أ يأر

و بعالوه  .» من ألف شهرريلةالقدر خيفأعطاه اهللا لطول العمر  هم يفريالعمل ما بلغ غ
و باضافه . ب ندارديشود وعلم غ ينم يبه امام وح :دگفتين جعاالن بايدر جواب ا

ك دختر يب است كه خدا هزار پسر دهد و يمگر دختر ع :ديشان پرسيد از ايبا
ن پسران بدون دختر ازدواجشان چگونه است مگر ازدواج سنت يندهد حال ا

. اند ن بافتهيرا بنام د يد چگونه هر مهمليشما را به خدا مالحظه كن !؟ستيمبر نغيپ
 يدرمورد اعطا 49ة يآ يسورة شور ، دردر قرآن يتعال يخدا :شان گفتيد به ايبا

شتر قرار داده و يت بيفرزند، دختران را بر پسران مقدم داشته و آنان را مورد عنا
  :فرموده

  .)۴۹: الشورى(﴾ َناثاً َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُوَرَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء إِ﴿
بخشد و به هر كس كه بخواهد پسر  به هر كس كه بخواهد دختر مى«

  .»بخشد مى
  .ل با قائم و تكرار همان مطالب قبل استيعت جبرائيخبر هفتاد و هشتم، ب
ن مردم ام كند پانصد تا پانصد تا گرديقائم كه ق :ديگو يخبر هفتاد و نهم، م

خبر ن است يكند نه به قرآن و مانند ا يبه جفر احمر عمل م ،يرآ(زند  يش را ميقر
 ،يآر. كند يز خراب ميها را ن ار خانهتشعالوه بر ك: ديگو يكم كه ميهشتاد و 

ر گردن يچگونه قائم با شمش :شان بپرسدينبوده از ا يكس. ن استيعدل هم يمعنا
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ن ير قائم از بيبمب مجهزند چگونه با شمشكه با توپ و تانك و يزند مردم يم
روز نشد و شكست خورد با يد معذلك پيه جنگيبا معاو ي، حضرت عل!روند؟ يم
ت خود را يت جدينكه آن حضرت نهايبود و با ا يكيشان يا يهر دو نكه سالحيا

، آن حضرت قدرت فوق العاده نداشت، يآره و شكست او بكار برد يدر دفع معاو
د يز نبود، لذا جنگيداشته باشد ن يهم كه از شكست خود اطّالعب يعلم غ يو دارا

ب دارند، يالعاده و علم غ حال چگونه اوالد او قدرت فوق. ديو آن همه مصائب د
  .ديان جعال پرسيد از راويبا

  .خبر هشتادم، تكرار خبر ششم و پنجاه و هفتم است
آورد چنانكه  يم يديدام كند امر جيقائم چون ق :ديگو يخبر هشتاد و دوم، م

  .د دعوت نموديدر آغاز اسالم به امر جد -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  .كند ين مردم به حكم داود حكم ميقائم ب :ديگو يخبر هشتاد و سوم، باز م
ن و فلك يكند آسمان و زم يقائم كه آمد خدا امر م :ديخبر هشتاد و چهارم، گو

امت ينكه قيل ايد، بدليل گويه سال باشد بچه دلكسال مانند دير كند كه يس يبكند
  ).ستيح نياس صحين قيو ا(ك روز آن بقدر هزار سال است ي

كه قرآن يكس يزند برا يها م مهيام كند خيقائم چون ق :ديخبر هشتاد و پنجم، گو
خواهد  ين خبر ميظاهرا ا(د يم نمايرا بهمان نحو كه خدا نازل نموده، به مردم تعل

ن يف شده است، اگر چنين است تحريكه فعال در دسترس مسلم يد قرآنيبگو
  ).يدين عقايعه با چنيبر ش يد گفت واياست با

ررات كخبر هشتاد و ششم، هشتاد و هفتم، هشتاد و هشتم، هشتاد و نهم، م
  .سابق است

زند در تمام مشرقها و  يرا قائم گردن م تمام كفار :امام فرموده :ديخبر نودم، گو
تا  يهود و نصاري :ديفرما ين برخالف قرآن است كه ميماند و ا ينم يرمغربها كاف
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 يآل عمران كه خدا 83ة ينجا دربارة آين است كه در ايعجب ا. هستند يامت باقيق
   :دربارة عظمت خود فرموده لىعات

﴾ ونََولَُه أَْسلََم َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً َوإِلَْيِه ُيْرَجُع﴿
  .)۸۳: آل عمران(
ند و فقط به يم خدايند خواه ناخواه تسلا نيكه در آسمانها و زميكسان«

  .»شوند يده مياو برگردان يسو
ه دربارة قائم نازل شده و ين آيبن جعفر كه ا ينقل كرده از موس يغال ياشيع
ن يا دانم يمن نم. ن استيآسمانها و زم يقائم خدا يعني، »القائم يأنزلت ف« :ديگو
  .دارند از خدا شدن امام يان چه هدفيغال

نموده كه آن  يات قرآن بازيكم، تكرار مطالب گذشته است و با آيخبر نود و 
  .به قائم ندارد يات ارتباطيم كه آن آيان نموديد و ما بيات قبال ذكر گرديآ

 ام كند از پشتيهر گاه قائم ق :حضرت صادق فرموده :ديگو يخبر نود و دوم، م
ا زنده يكند آ يمحال چگونه خارج (كند  يست و هفت مرد را خارج ميه بكعب
آنانكه  يست و پنج مرد از قوم موسيب!)) شود؟ يم يالموت ييحيكند كه قائم  يم

و مؤمن آل  يموس يوشع وصيبه حق بودند وهفت نفر اصحاب كهف و  يقاض
ن يا :ديسنده گوينو. (و مالك اشتر را يو ابادجانة انصار يفرعون و سلمان فارس

را آنچه شمرده ياند ز ص ندادهيو هفت تشخ يهفت را از س ست  ويان عوام بيراو
كند معلوم  يچه آنها را زنده م يو أما برا. ست وهفتيشود نه ب يو هفت م يس
  ).ديرا از جعاالن پرس د علت آنيست باين

ك يكند  يام ميو نود و چهارم، باز مكرر كرده كه قائم چون ق خبر نود و سوم
  .ماند ين نميزم يكافر و مشرك رو
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 يها خدا خانه :در حضور حضرت صادق گفت يخبر نود و پنجم، مرد
ن مگو، يچن :ن را خراب و بدست ما خراب كند، حضرت صادق به او فرمودييعباس

  .ن خبر دروغ درآمديو ا. كه آنها مساكن قائم و اصحاب اوست
ن باب و يم، تكرار اخبار سابق در اخبر نود وششم، نود و هفتم و نود و هشت

  .گر استيد يبابها
ده، ياز سگان باران د يواقف يحمزة بطائن يبن اب يآن عل يخبر نود و نهم، راو

كه  يست جز كشتن، و اول كسيقائم شأن او ن :از حضرت باقر نقل كرده كه فرمود
 :د گفتيبا. كند يقبول نم ي، و توبه از كسيمتابعت او كند محمد است، و دوم عل

كه شأن يشود آنهم كس يك نفر امت خود ميغمبر تابع يا پيآ. نيالكاذب عىللعنة اهللا 
  .نفرموده است يزين چيقطعا امام باقر چن. او كشتن و بستن است

  .كشد يقائم پانصد نفر، پانصد نفر م :ن فرمودهيامام حس :ديگو يخبر صدم، م
ارم، صد و پنجم، صد و كم، صد و دوم، صد و سوم، صد و چهيخبر صد و 

  .ششم و صد و هفتم، مكررات اخبار سابق است
مانند  :؟ فرمودهيرة مهديخبر صد و هشتم، از حضرت صادق سؤال شده از س

كند و آنچه قبل از او بوده خراب  يعمل م -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
ن نمود، و رايت را ويامر جاهل -صلى اهللا عليه وسلم-  كند چنانكه رسول خدا يم

عمل به اسالم  يفة هر مسلمانيالبته وظ :ديمؤلف گو. (رديگ ياسالم را از نو از سر م
ن يد همواره چنيزانند، باين اگر از انحطاط گريو مسلم. ن بردن بدعتهاستيو از ب

  ).باشند، نه فقط كشتن و بستن
 :حضرت باقر فرموده :ديگو يخبر صد و نهم، مخالف است با خبر قبل و م

چرا  :كند يسؤال م يراو. ستين - صلى اهللا عليه وسلم- رة رسول خدايرة قائم سيس
ان يدر م -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا :ديچه؟ حضرت در جواب فرما يو برا
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رة قائم كشتن و به يس يگرفت، ول يرفتار كرد و با مردم الفت م يامت خود بنرم
رة او قتل يوست به او امر شده كه سكه همراه او و با ا يكشتن مأمور است، در كتاب

ن يكه منتظر يعدالت ين است معنايا :ديسنده گوينو( ردينپذ يباشد و توبه از كس
كشتن  رة اويس :ديگو يز ميازدهم نيو در خبر صد و دهم و صد و ) !اند يقائم مدع

عة يدانست كه دشمن بر ش يم يرا علي، زيرة جدش عليو بستن است برخالف س
انش يعيپس از او بر ش يداند كه كس يقائم م يكند ول يم يشود و تالف ياو مسلط م
زدهم، صد و چهاردهم، صد و پانزدهم، صد و يصد و س يخبرها. شود يغالب نم

رة قائم قتل و قتال يس :شانزدهم تماما داللت دارند كه حضرت صادق و باقر فرموده
ز اوالد محمد بود رحم در ا نياگر ا :نديگو يكند كه مردم م ياست و آنقدر كشتار م

ان بهتر از يموعود غال يمهد :د گفتيبا(كند  يتوبه هم قبول نم يو از كس دلش بود
  .ن تهمتها به ائمه بوده استيو البته ا). شود ين نميا

سر قائم به امر و  يكه باال يت كرده كه آن كسيخبر صد و هفدهم، از امام روا
د كه يد و گردن بزنيريدهد او را بگ يفرمان مك مرتبه قائم يكند،  ياو عمل م ينه

  .ماند ينم يبدون خوف از قائم باق يا كسيدر تمام دن
. كرده است يمعرف يجدهم، حضرت صادق را دكاندار و خرافيخبر صد و ه

راهن قائم را به تو نشان يپ يخواه يم :آن امام گفت :ديب گويعقوب بن شعيرا يز
رون آورد يب يراهن كرباسيرا خاست و پ يا چه، پس صندوقيآر :گفتم :ديدهم؟ گو

راهن رسول ين پيا :ن چپش خون بود، پس فرموديدم در آستيو آن را باز كرد كه د
راهن قائم ين پيحضرت او را شكستند و در ا ياحد دندانها زخدا است كه در رو

ليه صلى اهللا ع- راهن رسول خدايكرده كه پ ين چگونه امام را معرفيبب(كند  يام ميق
نشان دادن به  يرا ابزار دست كرده و در صندوقچه در خانه نگه داشته برا -وسلم

راهن يبا پ -صلى اهللا عليه وسلم- راهن رسول خدايپ :دينبوده به او بگو يمردم، كس
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راهن يشرافتش از پدارد خود او  يقتيحق ياگر مهد!! ارد؟د يگران چه فرقيد
  .كرباس باالتر است

ف و فاسد يرجال او را ضع ير كه علمايعبدالرحمن بن كثخبر صد و نوزدهم، 
أََتى أَْمُر ﴿كه  ة اول سورة نحل راياند به امام صادق تهمت زده كه او آ ده شمردهيالعق
به كاه انبار  يدزد ناش :نديگو يم .امر خدا كه آمده قائم است :باشد فرموده ﴾اللَِّه
به قائم كه چند هزار سال  يو ربطاست  يماض ﴾أََتى﴿زند او مالحظه نكرده كه  يم

ان ياست، خدا به مك يه مكين آين سوره و ايباضافه ا. بعد خواهد آمد ندارد
پس از هزار سال از موت شما گذشته خواهد  يعنيد قائم آمد يفرموده عجله نكن

ن يد و ايگو يمحمد پرت و پال م :نديگو يان منكر رسول خدا هستند، ميآمد، مك
  .ت او استل بر عدم نبويدل

 :ديگو يكم ميست و يستم، مهمل است، و خبر صد و بيخبر صد و ب
 ينام مرد يريشود و بر هر شمش يقائم و اصحاب او از آسمان نازل م يرهايشمش

 يبطائن يآقا ين هوش كه راويبارك اهللا به ا :د گفتيبا. و پدر او نوشته شده است
  .جعل كندن ين چنيا ييزهايباز جعال توانسته چ حقه يواقف

ان از قول ين و ضعفاء و دروغگوياز مجهول يا ست و دوم، عدهيخبر صد و ب
قائم ما بمانند قصاب، مردمان  :اند كه فرموده گر نقل كرده و تهمت به امام زدهيكدي

د به يبا يكس. ميكن يكند تا آنكه عرق و خون آنان را ما مسح م يمرجئه را ذبح م
  .امده استيردند و هنوز قصاب شما نمرجئه رفتند و م :ديان بگويراو

ست و پنجم و صد يست و چهارم، صد و بيست و سوم، صد و بيخبر صد و ب
  .ست و ششم، همان سخن خبر قبل و مانند خبر قبل استيو ب

حضرت صادق  :دياست، گو ةغالاز  يكيست و هفتم، مفضل كه يخبر صد و ب
عباس و  ياست بنير يبرا :تم؟ گفيا چرا افسرده :در طواف به من نظر كرد و گفت
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معلوم (م يديرس ياست ميا به راست با شما بود ما هم با شميجبروت آنان كه اگر ر
است با ما ياگر ر :؟ امام فرمود)سيلفت ول يخواستند برا ينان ائمه را ميشود ا يم

است يرا در حال ريم زيهست يست و االن در نعمت و خوشيدر آن ن يشود خوش
م و شب و روز يخشك و لباس خشن در بر كن ين غذايرالمؤمنيد مانند اميبا

  .ميزحمت بكش
 يز مطلبيف است نيآن عمرو بن شمر ضع يخبر صد و بست و هشتم كه راو

جمع  ينان و نوائ يشود اطراف امامان همه برا يمعلوم م. مانند خبر قبل است
  .شدند يم

 :امام فرموده :ديان گوياست از جعل راو يست و نهم، دروغيخبر صد و ب
در روز جنگ بدر پارچه نبود بلكه ورق  -صلى اهللا عليه وسلم- پرچم رسول خدا

غرب آن علم را  را نشر كند تمام اهل شرق و درخت بهشت بود و چون قائم آن
جه ين چه نتيمسخره جز استخفاف به د ين دروغهايد ايگو :سندهينو. كنند يلعن م
كه هزار (به را يش يغضب خدا بر خلق است، بن قائم :ديگو يوم!. دارد؟ يا دهيو فا

كشد تا آخر  يش را ميكند و تمام قر يدستهاشان را قطع م) اند سال قبل مرده
  .مهمالت

ست كه چوب پرچم رسول خدا عمود ا يمكرر قبل يام، دروغها يخبر صد و س
  .عرش است

 قائم :ديگو يو سوم، م يو دوم و صد و س يكم، صد و سيو  يخبر صد و س
  .كنند يل ميد مردم با او قتال و قرآن را تأويايچون ب

و پنجم، همان لعن اهل شرق وغرب است  يچهارم و صد و س يخبر صد و س
  .ن خرافه مكرر شده استيپرچم رسول خدا را كه در سابق ا
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اند كه  ا گفتهياطالع از دن يسواد ب يان بياز راو يا و ششم، عده يخبر صد و س
نه و شام و ياهل مكه و مد :كنند يفه با قائم محاربه ميه شهر و طازديس :امام فرموده

و باهله و از دل  يفة ضبه و غنياعراب و طا سان و اكراد ويه و البصره و دميام يبن
حال . زده مكان استين سيا همين و كفار دنيا هميال كرده دنيخ يراو. ياهل ر
  .اند ن موهومات را جمع كردهيان علم چرا ايمدع

 :حضرت صادق فرموده :گفته ينام و نشان يب يو هفتم، راو يصد و س خبر
د و ماه را يشگردد و خور يد بوده از او برمقچون قائم خروج كند هر كس به او معت

  !ان شاء اهللا مبارك است. پرستد يم
است كه كذب  يواقف يحمزة بطائن يبن اب يعل يهشتم، راو يخبر صد و س

ن بر طرف يمؤمن يام كند گرفتاريچون قائم ق :ديا گونجيگفتار اوروشن است در ا
  .و قوتشان برگردد
كوفه قائم مسجد  :بسته كه فرموده يبه عل يدروغ يو نهم، راو يخبر صد و س

ده اگر ينپرس ياز راو يحال كس. كند يو راست م يرا خراب و قبلة او را مساو
  !ا خراب نكرده است؟خوانده و چر يبه طرف آن نماز م يقبله كج بود چرا خود عل
  .ديگو يست چه ميبهم بافته و معلوم ن يمهم يخبر صد وچهلم، راو
نم عم را كه در مسجد يب يم :ودهمفر يعل :ديگو يكم، ميخبر صد و چهل و 
به آن  :ديگو يكه نازل شده است؟ راويكنند همانطور يم ميكوفه قرآن به مردم تعل

نه، هفتاد نفر « :فرمود يست؟ عليه نن قرآن چنانكه نازل شديمگر ا :حضرت گفتم
اند  ش نامشان و نام پدرانشان بوده محو شده و فقط نام ابولهب را گذاشتهياز قر
ن يلعنت بر ا :ديسنده گوينو(. او بوده است يت بر رسول خدا كه عموياذ يبرا
خطبة نهج  يها در ده يست چرا علين قرآن همان قرآن منزل نياوال اگر ا. نيكذاب
كه  ين قرآنيهم :ن خوانده و فرمودهيرا حجت و حبل اهللا المت ن قرآنيغه همالبال
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 ،83، 18، 2، 1 يها د به خطبهينظر كن لو چشم شماست حجت و حبل اهللا است؟ج
ا يثان. نهاير ايغو  145و  198، 183، 176، 158، 156، 138، 133، 127، 110، 86

و ثالثا  ؟را اصالح نكرد در زمان خالفتش آن ياگر قرآن دست خورده چرا عل
د خدا نام او را نبرد يغمبر است بايت پيابولهب را خدا در قرآن ذكر كرده اگر اذ

ن يچه نام هفتاد نفر منافق يوب است، برايرابعا خدا ستارالع ر دارند؟يمردم چه تقص
. كند ين قرآن را حفظ ميا :خامسا خدا در قرآن مكرر فرموده!. اورد؟يرا در قرآن ب

لة نقل قول دروغ و افتراء به ائمه ين بوده كه بوسيان اين راويهدف ا :گفتد يبا
  ).خواستند ين ميهم يقرآن و اسالم را خراب كنند و امام را برا

چگونه خواهد بود حال  :حضرت باقر فرموده :ديخبر صد و چهل و دوم، گو
 يديجد هاشان را بزنند و او امر مهيشما هر گاه اصحاب قائم در مسجد كوفان خ

  .شان خارج كندياست بر ا كه بر عرب نخست
بن جعفر را  يكه اموال موس يواقف يسيخبر صد و چهل و سوم، عثمان بن ع

  .به قائم ندارد يگفته كه ارتباط ياختالس كرد و مطلب
 :ديگو ين خود ميامام قائم به مأمور :ديگو يخبر صد و چهل و چهارم، م

د به كف دست يدان ياست هر چه نمف و عهد تو در كف دستت ضبط يتكال
آب  يسند كه روينو يمخودشان  يبر كف پا يزيچن يد و مأموريكن خودتان نگاه

آب  يشان روينند كه ايب يكنند و م يشان نظر ميان به ايروند، پس چون روم يراه م
ن باشد پس خود او چگونه خواهد بود ياو كه چناصحاب  :نديگو يروند، م يراه م

شان داخل شوند و به يشان باز كنند و ايا يشهر را برا ينگام درهان هيپس در ا
شود اصحاب او  يحال معلوم م(هر چه اراده كنند در آنجا حكم و حكومت كنند 

  ).كنند يز طبق كتاب خدا عمل نميو ن يطبق سنت اله
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الخطاب جعال از  يچهل و پنجم، محمد بن سنان كذاب و ابن اب خبر صد و
نكه از آسمان ندا يرود تا ا ين نميا از بياز قول امام كه دن دان كردهنقل  يز خرافيحر
گر يشوند سپس مرتبة د يك مكان جمع ميد، پس در ياهل حق جمع شو يا :شود

 :ديسنده گوينو. (شوند يد، جمع ميك مكان جمع شوياهل باطل در  يندا شود ا
 را ستين چن جمع شديهدف از ا ؟چه جمع شوند يبرا :ديپرس يد از راويبا

  ).ان نكردهيبافنده ب يراو
د ياز شما با يكيت كرده كه يجعال روا يواقف يخبر صد و چهل و ششم، بطائن

شود تا  يدوارم كه عمرش طوالنيا كند اميمه يريت خروج قائم و لو يا شود برايمه
 يقائم انصار واقف :گفت يد به راويبا. قائمرا درك كند و از او انصار او باشد

  .اهدخو ينم
ن يركذابين و غياز كذاب يا چهل هفتم و صد و چهل و هشتم، عده خبر صد و

ب بود ياسالم در ابتدا غر :اند اند كه حضرت رسول و امام صادق فرموده نقل كرده
عه از رسول يو ش يث را سنين حديا :د گفتيبا. گردد يبحال غربت برم يو بزود
ن يو همچن. ستين يبوط به مهدرماند و  نقل كرده -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا

  .است خبر صد و پنجاهم
- پرچم رسول خدا ياهل بصره چون عل :ديگو يكم، ميخبر صد و پنجاه و 

  .خ استيد و حال آنكه برخالف تاريرا باز كرد قدمشان لرز -صلى اهللا عليه وسلم
 پنجاه و سوم، پنجاه و چهارم، پنجاه و پنجم، پنجاه وخبر صد و پنجاه و دوم، 

 :ديگو يششم، پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم، مكررات اخبار سابق است كه م
 :رود تا حلقه كامل گردد، گفتم يرون نميقائم از مكه ب :حضرت صادق فرمود

ل از چپ او، يكائيل از راست او و ميده هزار، جبرئ :حلقه چقدر است؟ فرمود
ن ند مگر آنكه آدر مشرق و مغرب نما يد، پس احديسپس پرچم به حركت درآ
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ت كرده كه يالخطاب و محمد بن سنان كذابان روا يو از ابن اب. پرچم را لعن كند
ن ياز رختخواب مفقود شود و صبح كنند در مكه و ا يقوم :حضرت باقر فرموده

   :فرموده) سورة بقره 148ة يدر آ(عزوجل است كه  يهمان قول خدا
   )۱۴۸: البقرة(﴾ ُه َجِميعاًأَْيَن َما َتكُوُنوا َيأِْت بِكُُم اللَّ﴿
  .»خواهد آورد]  در ميان[هر كجا كه باشيد، خداوند همه شما را «

  .شان اصحاب قائمنديكه ايدر حال
امت است چنانكه مكرر يسورة بقره راجع به ق 148ة يآ :ديسنده گوينو(

  ).گذشت
 يعه بر پشت بامهاين آنكه جوانان شيدر ب :ديگو يخبر صد و پنجاه و نهم، م

 ؟ستيك يراو. ننديب يده ناگهان بدون وعده و توجه خود را در مكه ميخود خواب
  .كه اصال امام قائم را قبول ندارد يبطائن

ه را ياز حضرت صادق كه دو آ يك نفر واقفيت كرده يخبر صد و شصتم، روا
. شميمگر با سر ندارد يچ ربطيآن حضرت راجع به اصحاب قائم دانسته كه ابدا ه

   :ديفرما يانعام است كه م 89ة يآ يكي
﴾ فَإِنْ َيكْفُْر بَِها َهُؤالِء فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوماً لَْيُسوا بَِها بِكَاِفرِيَن﴿
  )۸۹: األنعام(
م كه يرا گمارد يق به آن قوميپس به تحق شان به آن كفر ورزنديپس اگر ا«

  .»به آن كافر نشوند
ه يو مقصود آ. است يماض ﴾َوكَّلَْنا﴿ :ندارد و كلمة يبه مهد يه ربطين آيو ا
گران و سپس يانصار و د يش كافر گشتند ولياز قر ياريبعثت است كه بس يابتدا

ن جعاالن يد ايمالحظه كن شما. مان آوردنديشرق ا ير كشورهايران و سايمردم ا
سورة مائده است كه در اواخر  54ةي يدوم، آ. اند كرده يات قرآن بازيچگونه با آ
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ست بلكه يف حضرت رسول نازل شده است و مربوط به قائم نيشرعمر 
مان را ندانسته ين قدر اينبوده و هرگاه مؤمن يچ مؤمنيازمند هيخداوند ن :ديفرما يم

ز خواهد داشت يق نيروند، خداوند بندگان خوب و ال يو به طرف باطل وگمراه
   :نكه فرمودهكند چنا ين مردم نااهل ميگزيكند و جا يت ميشان را تقويكه ا

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف َيأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ﴿
: املائدة(﴾ ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزٍَّة َعلَى الْكَاِفرِيَن

۵۴(.  
را  يخدا قوم يبرگردد پس بزودن خود يهر كس از شما از د ،نيمؤمن يا«
دارند نسبت به  يشان او را دوست ميدارد و ا يشان را دوست مياورد كه ايب

  .»ن سختندين نرم دل و بر كافريمؤمن
ان بر ياند كه با شورش ه را راجع به ابوبكر و اصحاب او دانستهين آين ايمفسر

گ كردند و ، جن-صلى اهللا عليه وسلم- ن پس از رسول خدايحكومت و مرتد
و . پابرجا و مستقر نمودند - صلى اهللا عليه وسلم- غمبريرا پس از پ يدولت اسالم

 يا :ديست خدا بگوياصال ممكن ن. ستيه مربوط به اصحاب قائم نين آيابدا ا
آورد و با شما  يگر اصحاب قائم را ميهزار سال د يتعاليد خداياگر مرتد شد ،مردم

  !.كنند يجنگ م
د حكم يايچون قائم ما ب :دوم، حضرت صادق فرمودهخبر صد و شصت و 

اعتناء  يتر و به قانون جدش ب شود او از جدش عالم يمعلوم م. كند ينه ميبدون ب
قائم بدون  يكند ول ينه حكم مي، با ب-صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا يآر. است

  .نهيب
ن يب در :خبر صد و شصت و سوم، حضرت جواد فرموده كه امام صادق گفته

جنب كوه برد و  يا رو بسته طواف مار ا قطع كرد و ما را به خانه يطواف ما، مرد
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ن خدا پس از پدرانش و يام يبارك اهللا ا :و گفتدر آن خانه با ما خلوت كرد 
 يمن تو را خبر دهم و اگر خواه يو اگر خواه تو خبر بده يخواه ياگر م :گفت

ق كن و اگر يمرا تصد ي، و اگر خواهاز تو سؤال كنم يتو سؤال كن و اگر خواه
دوست داشتم  :ار با تو است، تا آنجا كه گفتيق كنم، اختيمن تو را تصد يخواه

ن يآل داود ب يرهايكه مالئكه با شمشين امت بود در حاليا يدو چشمت با مهد
كنند اشباه  يشان ملحق ميكنند و به ا ين ارواح كفار اموات را عذاب ميآسمان و زم

ر از همان ين شمشيا :رون آورد و گفتيب يريا را، سپس شمشيكفار اح آنان از
باشم از تو سؤال  ياس ميمن ال :خود را باز كرد و گفت يرها است، پس رويشمش

. اصحابت باشد يبرا ين گفتگو قوتينكه دوست داشتم ايجهالت جز ا ينكردم برا
ن خدا يامام را ام -1 :نجا خرافات آوردهين چه مقدار در ايبه ب :ديسنده گوينو(

 يبا او خلوت كرده و در حال خلوت برا - 3. طواف او را قطع كرده -2. خوانده
د در حضور يگفت با يكه اگر راست ميقوت اصحابش با او گفتگو كرده در حال

 - 5! آل داودند؟ يرهايمالئكه با شمش -4. اصحابش گفتگو كند كه آنان بفهمند
گفته من  -6. اس از آل داود استياست مگر ال رون آورده كه از آنهايب يريشمش

از خرافات ضد  يكياس تا زمان حضرت صادق يبودن الكه زنده ياسم در حاليال
 يول. اند نداشته يب اسالم قصديات جز تخرين جعليان از اين راويا. قرآن است

  ).اند ها متوجه نشده يتعجب است كه مجلس
د، دوستان يايب يمهد چون :هخبر صد و شصت و چهارم، حضرت صادق فرمود

شود  يمعلوم م. (كشند ير صفت شده و دشمن ما را لگدكوب و با دو دست ميما ش
  ).است يباق ينه تا زمان مهديك

بوده  يست چه جا نوريبن داهر كه معلوم ن خبر صد و شصت و پنجم، عمران
به جعفر  ينام و نشان يت كرده كه مرد بيمان نداشته، روايكه به خدا و كتاب او ا
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 :م؟ جعفر بن محمد فرمودين سالم كنيرالمؤمنيا به قائم بعنوان اميآ :بن محمد گفت
قبل از او پس  ين داده، احديرالمؤمنياست كه خدا به ام ين اسميرالمؤمنين امينه، ا

م؟ يپس چگونه بر او سالم كن :او گفت. ده نشود مگر كافرين اسم نامياز او به ا
ة ي، سپس جعفر بن محمد قرائت كرد آ»ة اهللايا بقيک يم علالسال« :ييگو يم :فرمود

  :سورة هود را كه فرموده 85
  )۸۶/ هود (   .﴾كُْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِنيَبِقيَُّت اللَِّه َخْيٌر لَ﴿
، برايتان بهتر )هاى حالل از سرمايه(آنچه خداوند براى شما باقى گذارده «

  .»!است اگر ايمان داشته باشيد
   :اند كرده ين چگونه اسالم را خراب و با قرآن بازيرك به بيانندة زخو يا

ا زمان جعفر بن يم، آيسالم كن يبه مهد يعنيچگونه به قائم  :ديگو يم - 1
  !.وجود داشته كه به او سالم كند؟ يمحمد، مهد

كه يم در حالين اسم سالم كنيبه ا يعنين يرالمؤمنياو را بنام ام :ديگو - 2
ن امارت داشته باشد چه ياست كه بر مؤمن يست بلكه لقب كسياسم نن يرالمؤمنيام
  .گريد بن حارثه باشد چه كس ديباشد چه ز يعل

جعفر بن  يعنيده نشده مگر كافر ين اسم ناميبه ا :جعفر بن محمد گفته - 3
  .ستين اسم نيرالمؤمنيمحمد متوجه نشده كه ام

ل يكافر است حال به چه دل ند، اوين گويرالمؤمني، امير از عليبه هر كس غ - 4
ن بوده كه چون به يباز مقصودش ا حقه ين راويا. ن كفر استيمگر امارت بر مؤمن

 يندانسته كه كافر كس ين راويا. اند، پس او كافر است ن گفتهيرالمؤمنيعمر، ام
و به هر كس . اسالم را منكر شود ياز اصول و فروع مسلمه ضرور يكياست كه 

  .توان كافر گفت ينم
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 ية او مهديان رفته و بقيا خدا از مي، آ»ة اهللايا بقي« :در سالم به قائم بگو - 5
  !.مانده است؟

حال ما آن . چ تناسب به قائم ندارد قرائت كردهياز سورة هود را كه ه يا هيآ - 6
ن است كه حضرت ية سورة هود ايآ. ن رسوا شوندين جعاليم تا ايكن يه را ذكر ميآ

   :ودهب به قوم خود فرميشع
َوَيا قَْومِ أَْوفُوا الِْمكَْيالَ َوالِْميَزانَ بِالِْقْسِط َوال َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم ﴿

َبِقيَُّت اللَِّه َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم  * َوال َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن
  .)٨٦ -٨٥ :هود( ﴾ُمْؤِمنَِني

مردم را كم  يزهايد بعدالت و چيبدهزان را تمام يل و ميك ،قوم من يا«
 يشما باق يد كه آنچه خدا برايو فساد مكن ين خرابكاريد و در زميده يم

  .»ديمان داريشما بهتر است اگر ا يبرا )از سرمايه هاي حالل( بگذارد
و  ية كاسبيبوده و به قوم خود فرموده بق يفروش از كم يب نهيمقصود شع

شما بهتر از  يبرا ير إلهيماند به تقد يم يشما باق يكه از كسب حالل برا يا بهره
به  يه چه ربطين آياحال . ديد و حرص نزنياست و به آن اكتفاء كن يكم فروش

ات قبل و يروانشان، و آياء و پينبوده جز انب يب امام و مأموميدارد زمان شع يمهد
ا َيا قَالُو﴿ :ن آمدهية پس از ايب است چنانكه در آيبعدش همه صحبت از شع

ه را قرائت ين آيا جعفر بن محمد كه ايآ :ديان كذاب پرسيد از راويبا .﴾ُشَعْيُب
ا يدانسته است؟ آ يهم نم يحضرت امام عرب يعني !؟ نعوذ باهللادهيفهم يكرده نم

  !!.دارند؟ يات چه هدفين رواياز ذكر ا يمذهب يعلما
نام و نشان  يان بياز راو يت كرده مرد مجهوليخبر صد و شصت و ششم، روا

د و  او خود را قائم يد گرديه و شهيام يه بنيام كرد عليكه ق يد بن علياز حضرت ز
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م كه يباش يسورة حج م 41ة يما مصداق آ :دانست و گفت يآل محمد م يو مهد
   :فرموده

ا الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَاُموا الصَّالةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ َوأََمُرو﴿
  .)۴۱: احلج(﴾ بِالَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعنِ الُْمْنكَرِ

تمكّن دهيم نماز بر پاى دارند و  قدرت و كسانى كه اگر در زمين به آنان«
  .»زكات پردازند و به كار پسنديده فرمان دهند و از كار ناپسند باز دارند

ر صد و و باز در خب. ه دارديعشر ياثن يبه مهد يچه ربط نيا :ديسنده گوينو
به  63ات ينام و نشان كه آ يان بياز راو يكرده مرد مجهول تيشصت و هفتم روا
ان يشان را بيكرده و اوصاف ا ديعبادالرحمن تمج كه خدا از(بعد سورة فرقان 

 ين اسالم انحصارياست و د ين انحصارطلبيو ا(ا هستند يمقصود خدا اوص) كرده
شود و  يت نكند گردن او زده ميبه والام كرد هر كس اقرار يو چون قائم ق) ستين
ن است كه هر كس يت از اصول ديا واليآ :ديسنده گوينو(ه يا اقرار كند به جزي

را يتوان گردن زد ز ين را هم نميتازه منكر اصول د. شود يمنكر شد گردن او زده م
   :فرموده 8ة يدر سورة ممتحنه آ يتعال يخدا

يَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيْخرُِجوكُْم ِمْن ال َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذ﴿
 ﴾ِدَيارِكُْم أَنْ َتَبرُّوُهْم َوُتقِْسطُوا إِلَْيهِْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني

  .)۸ :املمتحنة(
كه يو انصاف و عدالت نسبت به آن كفار ييكويشما را از ن يتعال يخدا«

و منع  ياند، نه رون ننمودهيتان بيها ما را از خانهبا شما جنگ نكردند و ش
  .»دارد يرا خدا انصاف گران را دوست ميكند ز ينم
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ه و گرداندن بيبني ش يخبر صد و شصت و هشتم، باز سخن از قطع دستها
نكه هزار سال است يبا ا. باشد يشان سارقند، مينكه اين مردم و جارزدن ايشان بيا
  .اند به رفته و خاك شدهيش يبن

كم، صد و هفتاد و يخبر صد و شصت و نهم، صد و هفتادم، صد و هفتاد و 
. ت اهللا استيمسجد و طواف ب يدوم و صد و هفتاد و سوم، باز سخن از چگونگ

ف مسجد كوفه آورده ير در تعرياز قول حضرت ام 172و در خبر . مكررات است
از آب  يا و چشمهر، ياز ش يا از روغن و چشمه يا كه در وسط آن مسجد چشمه

ها چگونه در مسجد كوفه است و  ن چشمهيحال ا. آشامند ين مياست كه مؤمن
بنا  يره مسجديدر ح :ديگو 173و در خبر . ديان پرسيد از راويند بايب ينم يكس

د يبا. امام عادل در آن نماز بخوانند 12پانصد درب باشد كه قائم و  يشود كه دارا
  .ب ندارديعلم غ يو جز خدا كس. بنا شده است ين مسجديتاكنون كه چن :گفت

شما بواسطة  :عفور گفتهي يخبر صد و هفتاد و چهارم، حضرت صادق به ابن اب
د و لذا بر او يد آنرا تحمل كنيد كه شما نتوانيگو يثيشما حد ينكه قائم برايا

ن يست به اين يحال كس. كشد يد و او شما را ميكن يد و قتال ميكن يخروج م
  .عفور هنوز زنده استي يد ابن ابيايب يمهد يمگر وقت :ديو امثال او بگو يمجلس

  .167دارد مانند خبر  يخبر صد و هفتاد و پنجم، خرافات
نقمت و عذاب مبعوث  يخدا قائم را برا :ديگو يخبر صد و هفتاد و ششم، م

  .د منتظر نقمت و عذاب خدا باشنديان نبايعين شيبنابرا. كند يم
. نيكافر ينقمت و عذاب است، أما برا يد كه مهديتواند بگو ينم يكس :نكته

را در مقابل  يث كه قبال ذكر شد، مهدين حديز مانند ايث و نين حديرا در ايز
محمد رحمت خدا بود  :ديانداخته و گو -صلى اهللا عليه وسلم- محمد رسول خدا

 عليه صلى اهللا-  البته محمد. قائم نقمت خداست يرحمت مبعوث شد ول يو برا
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مانند محمد  يمهد :ديگو يث مين حديدر ا يكفار نقمت بود ول يبرا -وسلم
  .همه نقمت است يبرا يعنيست، ين

شه در يقائم هم :نعوذ باهللا امام فرموده :ديگو يخبر صد و هفتاد و هفتم، م
اند كه قائم را  كه خودشان نوشته ييها ن قصهيپس ا :د گفتيبا. مسجد سهله است

ار و امثال يبن مهز يت كه منزل او را علساند همه دروغ ا دهيسهله د ر مسجديدر غ
  !!.اند دهيابان دياو در ب

نقل  ياديبنام احمد بن محمد اال يخبر صد و هفتاد و هشتم، از مرد مجهول
طان يحجر كه خدا به ش 38ة يكرده آنهم مرفوعه كه در كمال ضعف است كه آ

   :گفته
  )۳۸- ۳۷/ جر احل(﴾ إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ * يَنفَإِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِ﴿
  .»تا روز وقت معلوم يشدگان تو از مهلت داده«

رد يگ يام قائم است كه قائم او را ميست بلكه روز قيامت نيق ﴾َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ﴿
طان است كه يش. جلا يمنتها ﴾َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ﴿ :ديزند و گو يو گردنش را م

 يات قرآن بازيشان با آيد چگونه ايشما را به خدا مالحظه كن. ام قائم باشديروز ق
  .اند كرده

ث است كه حضرت رضا هزار يان خبيابن ظب ينهم، راو خبر صد و هفتاد و
د در يآ يت كرده كه قائم مينجا روايرا لعن نموده بهرحال در ا ين راويمرتبه ا

كنند و  يد، پس ميبكن :ديكند و گو يم يست و پا اشاره به محلدان كوفه و با ديم
آورند و به  ير و دوازده هزار كاله خود در ميدوازده هزار زره و دوازده هزار شمش

زره و كاله خود به  يال كرده زمان مهدين جعال خيا. پوشانند يم يدوستان مهد
  .ن كار نكرده استيعقل او بهتر از ا. خورد يدرد م
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ت كرده كه يل مجهول رواياز بدر بن خل يد و هشتادم، ابن فضال واقفخبر ص
كه مربوط به نزول عذاب خدا بر گذشتگان وعبرت (اء يسورة انب 15تا  11ات يآ
ا خواسته يگو. باشد يمربوط به قائم م) به قائم ندارد يچ ارتباطين است و هاندگيآ

   :تنسيات ايو آن آ. كند يخبر از قرآن معرف يامام را ب
 *َوكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً َوأَْنَشأَْنا َبْعَدَها قَْوًما َآَخرِيَن ﴿

ا إِلَى َما لَا َتْركُُضوا َواْرجُِعو *فَلَمَّا أََحسُّوا َبأَْسَنا إِذَا ُهْم ِمْنَها َيْركُُضونَ 
 *قَالُوا َياَوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني  *أُْترِفُْتْم ِفيِه َوَمَساِكنِكُْم لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونَ 

  ﴾فََما َزالَْت ِتلَْك َدْعَواُهْم َحتَّى َجَعلَْناُهْم َحِصيًدا َخاِمِديَن
  )۱۵-۱۱/ اء ينبألا( 

م كه اهل آن ستمگر بود و پس از يرا كه درهم شكست يا هيار قريو چه بس«
احساس كردند ناگهان  م، پس چون عذاب ما رايد آورديگر را پديآن قوم د

آنچه در آن به شما  يد به سويد و برگرديزيختند، مگريگر يارشان مياز د
 :د، گفتنديشو يخود تا بازرس يمسكنها يداده شده بود و به سو يفراخ

شان را يشان بود تا اين ندايم پس همواره ايبر ما كه ما ستمگر بود يوا يا
  .»ميدرو شده و خاموش نمود

روم  يه است كه به سويام يات راجع به بنين آيا :باقر فرمودهحضرت  :ديو گو
ب به يد و صليشو يم تا نصرانيده يشما را راه نم :نديان گويكنند، و روم يفرار م

ان پس ياصحاب قائم آنان را از روم يكنند ول ين ميد و آنان چنيزان كنيگردن آو
ر يآنان را با شمش شوند، يآنان را صاحب م يرند و بعد از آنكه گنجهايگ يم
شد  يه و دولتشان هزار سال قبل متالشيام يان خبر ندارند كه بنين راويا. كشند يم

  .رنديرا بگ شان آنيندارند تا ا يآنان گنج و فعال
  .ستين يكم و صدو و هشتاد و دوم، راجع به مهديخبر صد و هشتاد و 
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لوح خبر ث يحد رت كرده كه ديكذاب روا يخبر صد و هشتاد و سوم، راو
خبر لوح جابر دروغ  :ميگوئ يو م. شود تا آخر يد آمده كه در آخرالزمان خارج م ح م

نشانة كذب در آن است مراجعه شود به كتاب خرافات وفور و  30است و حدود 
  .شكن كتاب بت

خبر صد و هشتاد و چهارم، صد و هشتاد و پنجم، صد و هشتاد و ششم، صد و 
- و هشتم و صد و هشتاد و نهم، خبر رسول خداهشتاد و هفتم، صد و هشتاد 

دانستند و اصحاب  يدوازده امام كه خود ائمه نم ياست برا -صلى اهللا عليه وسلم
ل مراجعه شود يتفص يبرا. خاص ائمه خبر نداشتند و از مجعوالت قرن سوم است

  .به كتاب عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  .نبوده است يمربوط به مهد اسالم است و يخبر صد و نودم، در معن

  .است 177كم، همان مكررات خبر يخبر صد و نود و 
رة يام كند به سيقائم اگر ق :حضرت باقر فرموده :ديگو يخبر صد و نود و دوم، م

كه  يپس آن اخبار :د گفتيبا. كند يعمل م -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا
  .ل بوده استكند، باط يقائم به حكم آل داود عمل م :ديگو يم

  .ستيبوده و موافق قرآن ن يسيخبر صد و نود و سوم، راجع به حضرت ع
و درندگان با  يوانات موذيدر آخرالزمان ح :ديگو يخبر صد و نود و چهارم، م

ن برخالف سنت يندارد و ا يوانات گزنده گزندگيكنند و سموم ح يهم صلح م
لم انداخته، و پس از شمارة ك خبر از قينجا يدر ا يومجلس. و افسانه است يإله

  .را آورده است 196، شمارة 194
قائم هر گاه خارج شود پس از هزاران سال  :ديگو يخبر صد و نود و ششم، م

   :ديفرما يس است كه ميسورة  68ة ين برخالف آيجوان است، و ا
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   .)۶۸ :ـسي( ﴾َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَال َيْعِقلُونَ﴿
 يعني(مش يگردان ينش برميم، در آفريرا كه به او عمر دراز ده يهر كس«

  .»ابندي يا به عقل در نمي، آ)ميد آوريپد يدر او نقص و ضعف و پژمردگ
ت ينهج البالغه در وص 31در نامة  ياند و حضرت عل نيو همة افراد بشر چن

 ِيب  َيْعَجَل  َأنْ  َقْبَل  ِمنَْها ِخَصاالً  ُت َوَأْوَردْ  إَِلْيَك, بَِوِصيَّتِي َباَدْرُت « :سدينو يخود م
 ِيف  ُنِقْصُت  َكَام  َرْأِيي ِيف  َأْنُقَص  َأنْ  َأوْ  َنْفِيس, ِيف  بَِام  إَِلْيَك  ُأْفِيضَ  َأنْ  ُدونَ  َأَجِيل 

ت عجله نمودم قبل از آنكه مرگم فرا رسد ين وصي، من به نوشتن ايعني. »ِجْسِمي
  .افته استيشود چنانكه در جسمم نقصان راه دا يپ يم نقصانيشه و رديا در اندي

ن در يچون قائم داخل كوفه شود تمام مؤمن :ديگو يخبر صد و نود و هفتم، م
ان يات راوين از جعليو ا .ستيگر مؤمن نيا ديدر تمام دن يعني. باشند يكوفه م
  .هشتم صد و نود و نهم ن است خبر صد و نود  ويچن و هم. است

آورد  يرون مين را از قبر بيخيكند ش يكه قائم م يل كاراو :ديستم، گويخبر دو
ن است خبر يو هم چن. كه در اسالم نبش حرام استيزند در حال يو آتش م

ان با شوكت اسالم وعظمت خلفاء مخالف ين راويشود ا يمعلوم م. كميست و يدو
در ن هنوز يخين است كه بدن شيدة شما ايمگر عق :ديشان پرسيد از ايبا. اند بوده

  .قبرشان تر و تازه است؟
كرده از اصحاب  يمداح يعنيد يف و تمجيتعر يست و دوم، مقداريخبر دو

   :شان نازل شده كه فرمودهيحجر، در وصف ا 75ة يد آيقائم و بعد گو
  .)۷۵ :احلجر(﴾ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت ِللُْمَتَوسِِّمَني﴿
  .»ل فراست استهائي براي اه همانا در اين موضوع هرآينه نشانه «
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ه و ين آيرا اوال، ايز. به قائم و اصحاب او ندارد يچ ارتباطيه هين آيكه ايدر حال
ر و رو ين زيدر ا :ديفرما يات قبل و بعد آن راجع به هالكت قوم لوط است كه ميآ

   :ركان چنانكه فرمودهيز يقدرت خداست برا يها ن قوم لوط، نشانهيشدن سرزم
فََجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم  *َحةُ ُمْشرِِقَني فَأََخذَْتُهُم الصَّْي﴿

/ جر احل( .﴾إِنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِللُْمَتَوسِِّمَني *ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ 
۷۳ -۷۵( .  

شدند، پس  يكه داخل روز ميشان را فرا گرفت در حاليحه ايپس آن ص«
م، ياز سنگ گل باراند يشان سنگهائيم و بر ايدادر آن قرار يآن را ز يباال

  . »اهل فراست است يبرا يهائ نه نشانهين موضوع هر آيهمانا در ا
را فقط عبرت قرار دهد  را هالك كند و آن يست خدا قومين معقول نيا ايثان
ات قرآن ياصال آ. نديد هزاران سال بعد بوجود آيكه وجود ندارند و شايكسان يبرا

  .ستين يانحصار
رسد،  يكشد كه خون به ساق پا م يم يآن قدر مهد :ديست و سوم، گويخبر دو

 يكي، يكش ين قدر مردم را ميكند كه چرا ا يراد ميبه او ا يشان مهدياز خو يمرد
ن يدر ا. زنم يساكت باش و گرنه گردنت را م :ديگو يزد و ميخ ياز دوستان برم

آورد  يرون ميب - صلى اهللا عليه وسلم-  از رسول خدا يقائم ورقة عهد يهنگام مهد
 :ميگوئ. ن قدر كشتار كنميدستور داده من ا -صلى اهللا عليه وسلم- كه رسول خدا

سورة اسراء  ز خدا دريو ن. فرموده چه باشد يات قرآن كه از قتل ناحق نهيپس آ
   :فرموده است كه 33ة يآ

  )۳۳: سراءاإل(﴾ فَال ُيْسرِْف ِفي الْقَْتلِ﴿
  .»زياده روى كند اسراف و نبايد در كشتن )مقتولوارث (پس «

  .ستيز نيكه اسراف در قتل جا
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عهد كرده و دستور داده  يحال چگونه به مهد. گر محمد حق اكراه ندارديو د
  !!.د؟يدان يرا تابع قرآن نم يمگر شما مهد. برخالف كتاب خدا عمل كند

كشد كه چند فرسخ  ينه ميآن قدر از اهل مد :ديگو يست و چهارم، ميخبر دو
د و يآ يان از كشتار مردم خوششان مين راويشود ا يمعلوم م. رسد يبه خارج شهر م

  .دانند يرا مدح امام م به آن عشق و عالقه دارند كه آن
و لشكر او را در كوفه بواسطة  ياني، سفيمهد :ديگو يست و پنجم، ميخبر دو

مانند  يز خبريم، و قبال نست و ششياست خبر دون يكشد و همچن يقتال همه را م
و  يانياند كه سف كه بتواتر نقل كرده يپس آن اخبار :د گفتيبا. نها ذكر شده استيا

ن بحار ذكر شده، همه دروغ يروند و در هم ين فرو ميداء به زميلشكرش در ب
  است؟

حكم  يائيبه قضا يمهد :حضرت باقر فرموده :ديگو يست و هفتم، ميخبر دو
كنند و او گردن  يراد كرده و قبول نميز اصحاب خودش به او اا يكند كه بعض يم

كند همه را  يراد ميزند و تا چهار مرتبه هر قوم كه بر او انكار و ا يهمة آنان را م
  .رة متكبران و جبارانيا سيامبران است يرة پين سيا ايحال آ. كشد يم

د يقائم هر كس در حضورش آ :ست و هشتم، حضرت صادق فرمودهيخبر دو
صلى اهللا عليه - رسول خدا يول :ميگوئ!. ا طالحيشناسد كه او صالح است  يم

   :ديمأمور شد كه در سورة احقاف بگو -وسلم
  .)۹: حقافاأل(﴾ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم ...قُلْ ﴿
  .»دانم با من و شما چه خواهد شد من نمي: ... بگو«

  .نجا استيات ايف رواگر كه همه برخاليات ديز آيو ن
ث كه مورد لعن امام بوده يف خبيالجارود ضع ياب :ديگو يست و نهم، ميخبر دو

را  ين شما عليپس بنابرا :گفتد يبا. شود يم يت كرده كه به قائم وحيو روا :گفته
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صلى اهللا عليه - ، به رسول خدايعني. يختم به الوح :كه در نهج البالغه فرموده(
  .دي، قبول ندار)قطع شد يبرفتن او اخبار آسمان :و فرمودهختم شد  يوح -وسلم

چون قائم خروج كرد با مردم عرب و فارس، : ديگو يست و دهم، ميخبر دو
و فرانسه زبان  يسيبا مردم انگل :د گفتيبا .ندارد يا ر و كشتن معاملهير از شمشيغ

  .باشدد منتظر او يران كه فارس است نباين صورت مملكت ايو در ا!. ور؟چط
. ا كند، خراج آنرا بدهديرا اح ينيهر كس زم :ديگو يازدهم، ميست و يخبر دو

خواهد  يم ين راويا. رديگ ير ميآنان را بزور شمش ينهايقائم كه آمد تمام زم يول
  .ستين يد كه امام تابع مقررات اسالميبگو

 كند يكه قائم م ياول كار :ديگو يم 200ست و دوازدهم، بر ضدخبر يخبر دو
و  يموس يآورد كه در آن عصا يرون ميه تورات را بيآن است كه از غار انطاك

 يگناه ر ويكه تقص يمرد يفرستد به سو ينكه ميگر ايو د. مان استيخاتم سل
كند در خانة  يجرئت نم ينكه كسيا يكشد، حت ياو شناخته نشده و او را م يبرا

ار يبس يمهد :ديخواسته بگو يراو(ه اوخبر دهد يوار عليد مبادا ديبگو يخود سخن
ات ين برخالف آين محمد و ايماند جز د ينم ينيد :ديگو يو بعد م). مستبد است

 يامت باقيسورة مائده است كه فرموده كفر و شرك و كفار تا روز ق 64و  14
  .اند ا با قرآن عناد داشتهياطالع و  يان از قرآن بين راويشود ا يمعلوم م. خواهند بود
گر را از مشرق و يكدين يدر زمان قائم مؤمن :ديگو يزدهم، ميو س ستيخبر دو
گر يكدي يامده مردم صداين يان خبر نداشته كه هنوز مهدين راويا(نند يب يمغرب م

گر را يكديز يكفار ن ينند و حتيب يگر را از شرق و غرب ميكديرا و صورت 
 يبه مهد يموضوع ربط نين ايبنابرا. ن نداردين امر اختصاص به مؤمنينند و ايب يم

  ).شرفت علوم كفار استيندارد بلكه ببركت پ
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خدا . ست و چهاردهم، مكرر اخبار سابقه و مشتمل بر چند دعا استيخبر دو
تمام . و السالم. نجات دهد يما را از كتب خراف  شر اهل خرافات و ملتما را از 

افت يدر آن ا قرآن باشد يح كه مطابق عقل و يصح يبحار، و خبر 52شد جلد 
  .اند دا نكردهيق پيتوانند و توف ين نميسازان بهتر از ا مذهب. نشد
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  بحار 53و أما جلد 
  

  ت المفضل بن عمريكون عند ظهوره بروايباب ما 
  ت مفضل بن عمريشود بروا يم يآنچه نزد ظهور مهد

ن ياد كند لذا آمده بعنوان خبر مفضل، ايخواسته حجم كتاب خود را ز يمجلس
از مفضل كه  يك خبر طوالنين باب عبارت است از ياد كرده كه تمام ايرا زباب 

اقت يا، مفضل ليثان. گر آمده استيد ياوال مطالب آن، جمله جمله غالباً در بابها
و فاسد  يعه او را غاليرجال ش يرا علماياز او ذكر شود ندارد ز ينكه خبريا

ه يالمذهب مضطرب الروا فاسد ياو كوف :ديگو ينجاش. اند المذهب خوانده
بود كه امام را خدا و تمام محرمات را  يبه مذهب خطاب باشد و گفته شده كه او يم

گران همه ذكر يو د يوممقان يعالمة حل. ستين يدانستند و بر او اعتماد يحالل م
مردم حجت قرار داده،  ياو را برا .است يگو و خطاب اند كه او مزخرف كرده

ا قرار دادن ي، آ!!ا حجت بخوانند؟يد او را حجت بدانند و دارن يان چه حقيعيش
 يخدا!. است؟ان يعير بدست شيا خي باشد و يحجت از طرف خدا و به جعل او م

. ستياء نيپس از انب يمردم حجت يبرا :ديفرما يم 165ة يكه در سورة نساء آ يتعال
البالغه  نهج 90ة دانند در خطب يرو او ميشان خود را پيكه ا - عليه السالم- يو عل

 محمد يغمبري، بواسطة پيعني. »نا حممد حجتهيمتت بنب« :ديفرما يه مين آيموافق ا
پس  يگر كسيد و ديا به آمدن او حجت خدا تمام گرديو  -صلى اهللا عليه وسلم-

  .ستيحجت ن -صلى اهللا عليه وسلم- از رسول خدا
باب رجعت را ن باب پرداخته است به باب رجعت، و چون يپس از ا يمجلس

عت يشاگرد مرحوم شر يد تنكابنيفر يآقا يگران از جمله مرحوم عالم ربانيد
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را  م و آنيكن يم يگر ما خوددارينوشته و جواب داده است، د يبطور كاف يسنگلج
  .ميكن يمكرر نم
تأسف است كه چرا ملتها همواره گول خورده و بدنبال فكر و تعقل  يبس يجا

شان را غرق نعمت نموده و يكه ا يمثالً خدائ. اند نداختهير ننرفته و عقل خود را بكا
د كه من يمرا بخوان :ز قادر است و خود فرمودهيهمه جا حاضر و ناظر و به همه چ

د كه من از هر كس ياز من حاجت بخواه :كترم، و فرمودهياز رگ گردن به شما نزد
او  ياشته و از بندة فرضرا گذ ييخدان يچن. به شما مهربانتر و به حال شما آگاهترم

كتر يتر و مهربانتر و نزد ا او را از خدا آگاهيطلبند و گو يا مدد ميحاجت و 
ا شرك به خدا را كه آن همه يگو. نديگو يم» يدركنأ يا مهدي«و لذا !! دانند؟ يم
ان امور و يگر متصديو از طرف د. دانند ينم يز بدياء با آن مبارزه كردند چيانب

آنان باشند بعكس رخواه يد خيخورند و با ياز دسترنج آنان نان م كه يزمامداران
شان را در جهل و خرافات ي، ايرخواهياند، و در عوض خ همواره آنان را گول زده

امام  :گفت يهمواره م گول زدن ملت خود يز براين ياند چنانكه پهلو نگاه داشته
مرا گرفته و حفظ  يهدن افتادم ميكمر مرا بسته وچون از اسب به زم يزمان مهد

  گول زدن  يگر برايد يا و عده!!. نموده است

  اصل كتاب كه نزد ماست موجود نيستدر  248و  250دو صفحه 


