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 مقدمه

در اسالم پديد آمد كه ما به ذكر بعضي هاي مختلفي  فرقه ص بعد از رحلت رسول اكرم
پـردازيم. البتـه اگـر تمـام      دانسته مـي  از فرقي كه خود را دوستدار علي بن ابي طالب مي

د. و بـراي اطـالع   شـو  مـي  اختالفات را در اينمورد بخواهيم بنگاريم، خود چندين كتاب

) نـوبختي و  يعةالشتوانند به كتب مختلفي منجمله كتاب (فرق  بيشتر خوانندگان عزيز مي
اختالف المصلين) اشعري، و كتاب (ملـل و نحـل) شهرسـتاني، و    سالميين و(مقاالت اإل

 (المقاالت و الفرق) اشعري مراجعه نمايند.
مسلمانان در مورد جانشيني سعد بن عباده و ابـوبكر بـن قحافـه     ،صبعد از پيغمبر 

شب وفات خود ابوبكر در  ص گروهي از ايشان گفتند كه چون پيامبر و اختالف كردند
را به جاي خويشتن با اصحاب امر به نماز فرموده بود آن را دليل شايستگي و اسـتحقاق  

 شد. صسرانجام ابوبكر جانشين پيغمبر وي به خالفت دانستند... و 
بعد از او عمر و سپس عثمان، و بعد از كشته شدن عثمان، علـي بجـاي او نشسـت.    

اي  اصحاب صفين گويند. عـده ها  آن خالفت كردند كه بهاي منجمله معاويه با علي م عده
اصـحاب جمـل   هـا   آن مخالفت كردند كه بهديگر منجمله عايشه و طلحه و زبير با علي 

عمـر، سـعد بـن ابـي وقـاص، خـود را       اي مانند اسامه بن زيد، عبد اهللا بـن   گويند. عده
ون علـي بـه حكمـين    گويند. بعدها چـ  عزلت گيرندگانها  آن طرف نشان دادند كه به بي

علـي كشـته    ما رقين گويند. چونها  آن اي علي را مشرك دانستند كه به راضي شد. عده
 اي گفتند كه وي نمرده و نميرد تا اينكه دنيا را پراز عدل و داد كند. و سردسـتة  شد، عده

يكنفر يهودي مسلمان شده بنام عبد اهللا بن سبا بود. واو اولين كسي اسـت كـه در   ها  اين
سالم ناسزا به ابوبكر و عمر و عثمان را شروع كرد. و در حـق علـي غلـو نمـود، و بـه      ا

اينگروه سبائيه گويند. علي چند پسر داشت منجمله: حسن و حسين و محمد بن حنفيه، 
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 هكيسـاني هـا   ايـن  اي قائل به امامت محمد بن حنفيه شدند كـه بـه   بعد از مرگ علي عده
بيعت كردند هرچند كه علي، حسن را جانشين خود  گويند. گروهي نيز با حسن بن علي

باشـد و در   نساخت چنانكه در كتاب: (مروج الذهب) مسعودي، كه از كتـب شـيعه مـي   
آيا «كتاب (تاريخ طبري) و ديگر كتب آمده كه در هنگام مرگ علي از او سؤال شده كه: 

خـاب كنيـد و نـه    گويم انت در اين باره نه مي«، گفت: »پس از تو حسن را انتخاب كنيم؟
 ».گويم كه انتخاب نكنيد مي

اي با برادرش حسين بن علي، بيعت كردند، بعـد از كشـته    بعد از حسن بن علي عده
ند، گفتند: كه عمل حسين با عمل حسـن جـور در   دشدن حسين، شيعيانش در شك افتا

در يافت آيد. حسن با زيادي سپاه كه با او بود، با معاويه صلح كرد و از او مستمري  نمي
داشت و حسين با كمي يار جنگيد و كشته شد، پس قائل به امامت محمد بن حنفيـه   مي

اسـت و در كـوه رضـوي     اي گفتند كه او نمرده شدند. بعد از مرگ محمد بن حنفيه، عده
آينـد و او از شـير آنـان     پنهان است، و هرگز نخواهد مرد، صبحگاهان آهوان نزد او مـي 

گي در سمت چپ اوست. گروهي ديگـر  نسمت راست او و پلير در شآشامد، و يك  مي
گفتند كه: محمد بن حنفيه مرد و پس از وي امامت به پسـرش ابـو هاشـم عبـد اهللا بـن      

 رسد، و به اين فرقه هاشميه گويند.  محمد كه بزرگترين فرزند اوست، مي
ـ  د اي گفتنـد كـه عبـد اهللا بـن محمـ      محمـد، عـده   نبعد از مرگ ابو هاشم عبد اهللا ب

اي ديگر گفتند كه ابو  درگذشت و برادرش علي بن محمد را جانشين خود ساخت، عده
هاشم عبد اهللا بن محمد وصيت كرد كه پس از وي محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس 

گروهي گفتند كه ابوهاشـم عبـداهللا بـن محمـد بـن      بن عبد المطلب جانشين وي شود. 
 طالب جانيشن او شود. بن معاوية بن جعفر ابيحنفيه وصيت كرد كه پس از وي عبداهللا 

و چون عبد اهللا بن معاويه بدست ابو مسلم كشته شد، يـاران وي سـه دسـته شـدند     
اسـت و در كوههـاي اصـفهان     گروهي گفتند كه عبد اهللا بن معاويه نمرده است، و زنـده 

گـروه  جاي دارد. گروهي گفتند كه او مرد، و پس از خود كسي را جانشين خود نكـرد.  
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اي ديگر قائل به امامـت ابـو جعفـر     ديگر معتقد به تناسخ روح در مورد وي شدند. فرقه
محمد بن علي بن الحسين (امام باقر) شدند. ولي چون امام باقر به سؤال عمرو بن رياح 

سالي ديگر جوابي ديگـر داد، عمـرو بـن ريـاح و ديگـر       جوابي داد و به همان سؤال در
 است. تند و گفتند: چرا به يك سؤال دو جواب متضاد دادهكسان، از او كناره گرف

اي ديگر گفتند كه ابوبكر و عمر و عثمان و علي و محمد بن حنفيه و غيره، همه  فرقه
بر باطل بودند و خالفت از آن عباس بن عبد المطلب عمو و وارث پيغمبر است، و وي 

بسرش عبد اهللا بن عبـاس  است. پس از عباس  نزديكتر بوده صهمه كس، به پيغمبر از 
ابـراهيم بـن    سرا امام دانستند و پس از عبد اهللا بن عباس پسرش علي بن عبـد اهللا سـپ  

برادرش عبد اهللا بن جعفر منصـور را امـام دانسـتند. و ابـو      سمحمد را امام دانستند. سپ
اش عيسـى بـن موسـى بـن      العباس در روزگار خويش، ابو جعفر (منصور) و برادر زاده

ن علي بن (عبد اهللا) بن عباس را جانشين خويش ساخت، عبد اهللا بن علـي بـن   محمد ب
عبد اهللا با منصور از در ناسـازگاري درآمـد، و دعـوي امامـت و جانشـيني ابـو العبـاس        

 (السفاح) را كرد. پس ابو مسلم با وي جنگيد و او را شكست داد، و....
انـد   كند، و علي و حسين امام بودهاي ديگر گفتند كه امام آنستكه با شمشير قيام  فرقه
است، و پس از او پسرش يحيى و پـس از   ماما» زيد بن علي بن الحسين«ها  آن و بعد از

 او عيسى و پس از او محمد بن عبد اهللا معروف به نفس زكيه امام است. 
اي گفتند كه او نمـرده و پنهـان    بعد از مرگ محمد بن عبد اهللا معروف به نفس زكيه عده

صـادق) شـدند. او    ماي نيز قائل به امامت جعفر بن محمد (اما و بزودي قيام كند، فرقه است
در زمان خودش پسرش اسماعيل را جانشين خود نمود و اسماعيل قبل از وي از دنيا رفـت.  
گروهي از شيعيان وي پس از مردن پسرش اسماعيل بازگشته گفتند كه او پيش از اين مـا را  

ن اسماعيل امام است حال آنكه او در روزگار پدرش بمرد و اگـر خـدا   گفته بود كه پس از م
گذشت پس جعفر بن محمـد   او را از امامت اسماعيل آگاه ساخته بود او پيش از پدر در نمي
اي گفتند اسـماعيل نمـرده    عده(امام صادق) را دروغگو خوانده بر امامت وي بدگمان شدند. 
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فرقة اسـماعيليه را تشـكيل دادنـد. چـون     ها  اين خته وود ساخزيرا امام صادق او را جانشين 
اي گفتند كه وي نمرده و نميرد و پنهان گشته و بزودي قيام كنـد.   امام صادق درگذشت، عده

اي حـديث   اي ديگر گفتند كه نوة او يعني محمد بن اسماعيل جانشين وي اسـت. عـده   عده
د امام است. پس بـه امامـت عبـد اهللا    آورند كه امام صادق گفته كه امامت نرد بزرگترين فرزن

بن جعفر ملقب به افطح كه بزرگترين فرزند امام صادق بود، قائل شدند، و فرقيـة فطحيـه را   
 بوجود آورند.  

اي ديگر گفتند كه پس از امام صادق پسرش موسى جانشـين وي اسـت، چـون     عده
وسى بـن جعفـر   اي گفتند كه م موسى بن جعفر كشته شد پيروانش پنج دسته شدند: عده

اي  گشـت. عـده   خواهد است. و از زندان فرار كرده و بزودي ميان شما باز نمرده و زنده
اي ديگـر   باشـد. فرقـه   ديگر گفتند كه جانشين موسى بن جعفر علي بن موسى الرضا مي

واقفـه  هـا   ايـن  گفتند كه امامي بعد از موسى بن جعفر نباشد، و امامت تمام شده كه بـه 
د. گروهي شو مي گفتند كه موسى بن جعفر مرده ولي دوباره بزودي زنده اي گويند. فرقه

ديگر گفتند ما ندانيم مرده يا زنده است، زيرا اخبار زيادي است كه او بزودي در ميان ما 
خواهد بود و بر ظالمين قيام خواهد كرد. گروه ديگر گفتند كه موسى بـن جعفـر پنهـان    

باشد. كه فرقة بشيريه را  محمد بن بشير ميها  اين كند و سردستة گشته و بزودي قيام مي
 بوجود آورد.

اي گفتند كه جانشينش برادرش احمد بـن   چون علي بن موسى الرضا درگذشت عده
موسى بن جعفر ملقب به شاهچراغ است. عدة ديگر از امامت امام رضا دوري گزيدنـد،  

مد بـن علـي جانشـين وي    اي ديگر گفتند كه پسرش مح عده ،و به فرقة زيديه گراييدند
اي او را قبـول نكردنـد، چـون     است و چون محمد بن علي كودك خردسالي بـود، عـده  

محمد بن علي درگذشت، ياران وي به امامت پسرش علي بن محمد ملقب به امام هادي 
 قائل شدند. 

گروه ديگري از پيروان محمد بن علي به امامت مردي بنام محمد بـن نصـير نميـري    
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و پس از وي به امامت مردي بنام احمد بگرويدند، چون امام هـادي پسـرش   بگرويدند، 
را بنام سيد محمد جانشين خود كرد و وي قبل از او فوت شـد، مـردم دچـار اخـتالف     
شدند، برخي گفتند وي نمرده، زيرا پدرش او را جانشين خـود كـرد، برخـي ديگـر بـه      

حسـن عسـكري گرويدنـد.     امامت پسر ديگر امام هادي يعني حسن بن علي ملقـب بـه  
 .اي به امامت پسر ديگر امام هادي يعني جعفر گرويدند عده

چون حسن عسكري درگذشت، و فرزند نداشت، شيعيانش متفرق شـدند و بـه چهـارده    
غيـب شـده و   و اسـت،   اي گفتند كه حسن عسكري نمرده و زنده دسته تقسيم گرديدند: عده

فرزندي نداشته، و ما هرچه جسـتجو   الًصوي ا ظهور خواهد كرد، هفت فرقة ديگر گفتند كه
اي از اين چهارده فرقه گفتنـد   كرديم در زمان زنده بودن و مرگش فرزندي از او نيافتيم. فرقه

كه جعفر برادر حسن عسكري جانشين اوست، فرقة ديگر از اين چهـارده فرقـه گفتنـد: مـا     
از ايـن چهـارده فرقـه گفتـاري     اي ديگر  ر؟ فرقهيدانيم حسن عسكري فرزندي دارد يا خ نمي

باشـد. و   اند و ثابت كردند كه جعفر برادر حسن عسكري جانشين وي مـي  مانند فطحيه گفته
فقط يك فرقه گفتند كه حسن عسكري فرزندي داشته و نامش محمد بوده است، و او غيب 

رده است. و در مورد وي رواياتي ساختند. كه ما به فضل إلهي آن روايات را بررسـي كـ   شده
ايم. و اميدواريم بخواست خدايتعالى اين كتاب دروغهائي را كه به اسـالم   در اين كتاب آورده

اند برمال كند و مردم روشن گردند، و خداپرست شوند، و فكر و وقت و مالشـان را در   بسته
روغهـاي گمـراه   دراه ترويج حق يعني قرآن صـرف گرداننـد، و از اوهـام و بـت پرسـتي و      

مسـئلة امامـت شـيعه و مهـديگري     هـا   آن اند كه يكي از بزرگترين به اسالم بستهاي كه  كننده
 .است دوري گزينند. و حقير را از دعاي خير فراموش نكنند

ئيد نقدي است بـر  فرما مي در خاتمة اين مقدمه بايد عرض كنم كه كتابي كه مشاهده
واني استفاده شـده  كه از ترجمه آقاي علي د جلد سيزدهم لسيجم» االنوار ارحب«كتاب 

را از كتب ديگر شيعه منجمله اكمال الدين زيادي مجلسي در اين كتاب روايات  است و
حديث لوح جابر را كه شـيعه بـه آن   صدوق و غيبت شيخ طوسي و ديگر كتب آورده و 
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است كه كوشـش مـا    اميدايم.  ايم و مورد نقد قرار داده كند از كتب ديگر آورده استناد مي
 خداي متعال قرار گيرد و ما را در راه ياري دينش كمك كند.مورد قبول 

 م عبد اللهي  .توفيقي إال باهللا ماإن أريد اال االصالح ما استطعت و



 

 

 :اول فصل
 نگاهي به رواياتي در بارة مهدي

 »امام مادر«

صـدوق در اكمـال الـدين از     :كتاب مهدي موعود آمده اسـت  183در صفحه  -1
و او از محمد بن عطار از حسين بن رزق اهللا از موسى بن محمد استادش ابن وليد قمي 

بن القاسم بن حمزه بن االمام موسى بن جعفر و او از حكيمه خاتون دختر امـام محمـد   
تقي روايت نموده كه گفت: امام حسن عسكري مرا خواست و فرمود: عمه، امشب نيمة 

آورد كه  ده كسي به وجود ميكن كه خداوند در اين شب فرخن شعبان است نزد ما افطار
زمين است، عرض كردم: مادر اين نوزاد كيست؟ فرمـود: نـرجس،    ىحجت خود در رو

گفتم: فدايت گردم، اثري از حاملگي در نرجس نيست... پـس نمـاز شـام را گـذاردم و     
افطار كردم و خوابيدم سحرگاه بـراي اداء نمـاز برخاسـتم، بعـد از نمـاز ديـدم نـرجس        

 ضع حمل او خبري نيست.خوابيده و از و
كنـد كـه در    نقل مـي  :الدين صدوق از حكيمه خاتون از اكمال 210در صفحه  -2

، امام حسن عسكري براي من پيغام فرسـتاد كـه افطـار را امشـب     255نيمة شعبان سال 
نزدما صرف كن تا خداوند تو را به ميالد مسعود ولي و حجت خود و جانشين خـود و  

وقـت لبـاس پوشـيده، بـه      د، من بسي شادمان گشـتم، همـان  جانشين من مسرور گردان
انـد. گفـتم    خدمتش رسيدم، ديدم آقا در صحن خانه نشسته و كنيزان اطرافش را گرفتـه 

قربانت گردم فرزند شما از چه زنـي خواهـد بـود؟ فرمـود: از سوسـن، مـن كنيـزان را        
 نگريستم و در هيچكدام به غير از سوسن اثر آبستني نديدم.

اول، گفته بود، نام كنيز نرجس است، و اثري  روايتهمانطور كه ديديم، در : توضيح
گفته شده كه نام كنيـز سوسـن اسـت، و اثـر      روايتاز حاملگي در او نبود. ولي در اين 
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 !حاملگي در او بود
 روايتي ديگر بر ضد اين روايت: -3

آورده كـه  از بشر بن سليمان كتاب مهدي موعود از غيبت شيخ طوسي  188در صفحه 
روزي كافور غالم امام علي النقي نزد من آمد و مرا طلب كرد، چون به خـدمت حضـرت   
رسيدم، فرمود: اي بشر، تو از اوالد انصار هستي، دوستي شما نسبت به ما اهل بيت پيوسته 

برند و شما مـورد وثـوق مـا     ارث ميآن را  ميان شما بر قرار است، بطوريكه فرزندان شما
فضيلتي دهم كه در مقام دوستي با ماست و به اين رازي كـه بـا   تو را  همخوا مي باشيد، مي

اي بـه خـط و زبـان     گذارم بر ساير شيعيان پيشي گيري، سپس نامـة پـاكيزه   تو در ميان مي
با خاتم مبـارك مهرنمـود و كيسـة زردي كـه دويسـت و      آن را  رومي مرقوم فرمود و سر

ود: اين را گرفته به بغـداد ميـروي و صـبح فـالن     بيست اشرفي در آن بود بيرون آورد، فرم
ي، چون كشتي حامل اسيران نزديك شدند و اسـيران را  شو مي روز در سرپل فرات حاضر

بيني بيشترشان مشتريان فرستادگان اشراف بني عباس و قليلي از جوانـان عـرب    ديدي، مي
ش كه كنيزي را بـا  باشند، در اين موقع مواظب شخصي بنام عمر بن زيد برده فروش با مي

اوصافي بخصوص كه از جمله دو لباس حريـر پوشـيده و خـود را از معـرض فـروش و      
دارد، با خود دارد، در اين وقت صداي نالة او را به زبـان رومـي    دسترسي مشتريان دور مي

نالـد، يكـي از مشـتريان     ك احترام خود ميتاسارت و ه شنوي كه بر از پس پردة رقيقي مي
د خواهد گفت، عفت اين كنيز مرا به وي جلب نمود، او را به سيصـد دينـار   به عمر بن زي

گويد: اگر تـو مثـل حضـرت سـليمان و داود داراي      به من بفروش، كنيز به زبان عربي مي
گويـد،   حشمت باشي من به تو رغبت ندارم بيهوده مال خود را تلف نكـن، فروشـنده مـي   

كنـي؟ بگـذار    گويد چرا شتاب مـي  نيز ميپس چاره چيست؟ من ناگزيرم تو را بفروشم، ك
خريداري پيدا شود كه قلب من به وفا و امانت او آرام گيرد. در اين هنگام نـزد فروشـنده   
برو و بگو حامل نامة لطيفي هستم كه يكي از اشراف با خط و زبان رومي نوشته و كـرم و  

شـان بـده تـا دربـارة     وفا و شرافت و امانت خود را در آن شرح داده، نامه را بـه كنيـزك ن  
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نويسندة آن بينديشد، اگر به وي مايل بود و تو نيز راضي شدي، من به وكالـت او كنيـز را   
خرم. بشر بن سليمان گويد: آنچه امام علي النقي فرمود امتثال نمودم، چون نگاه كنيز به  مي

نامة حضرت افتاد سخت بگريست، سپس رو به عمر بن زيد كرد و گفت مرا بـه صـاحب   
ين نامه بفروش و سوگند ياد نمود اگر از فروش او به صاحب وي امتنـاع كنـد، خـود را    ا

هالك خواهد كرد. و در قيمت او با فروشنده گفتگوي بسيار كردم تا به همان مبلغ كه امام 
به من داده بود راضي شد. منهم پول را به وي تسليم نمودم و با كنيز كه خنـدان و شـادان   

حال، با بيقراري زياد نامة امام  همان بغداد اجاره كرد بوديم، آمديم، در بود به محلي كه در
ماليد، مـن گفـتم    بدن خود مي نهاد و بر را از جيب بيرون آورده بوسيد و روي ديدگان مي

شناسي؟ گفت: اي درمانـدة كـم معرفـت،     نميآن را  بوسي كه نويسندة اي را مي عجبا، نامه
 ....  دختر يشوعا پسر قيصر روم هستم» مليكه«من  گوش فرادار و دل سوي من بدار

 و بقية داستان چنين است: 
گويد، چون او را به سامره خدمت امـام علـي النقـي آوردم، حضـرت از وي      بشر مي

 پرسيد: عزت اسالم و ذلت نصارى و شرف خاندان پيغمبر را چگونه ديدي؟
 ؟باشيد چه عرض كنم گفت: در بارة چيزي كه شما داناتر مي

هم ده هزار دينار يا مژدة مسرت انگيزي به تو دهـم كـدام را انتخـاب    خوا مي فرمود:
 كني؟  مي

 عرض كرد: به من مژدة فرزندي دهيد! 
فرمود: تو را مژده به فرزندي ميدهم كه شرق و غرب عالم را مالك شود، و جهان را 

 از عدل و داد پركند، از آن پس كه ظلم و جور شده باشد. 
 اين فرزند از چه شوهري خواهد بود؟  عرض كرد:

فرمود: از آنكس كه پيغمبر اسالم در فالن شب و فالن ماه و فالن سال رومـي تـو را   
براي او خواستگاري نمود، در آن شب عيسى بن مريم و وصي او تو را بـه كـي تـزويج    

 كردند؟ 
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 گفت: به فرزند دلبند شما، 
  ؟شناسي فرمود: او را مي

زهرا اسالم آوردم، شبي نيسـت كـه او    طمةكه بدست حضرت فا عرض كرد: از شبي
 بديدن من نيامده باشد. 
خادم فرمود: خواهرم حكيمه را بگو نزد من بيايـد  » كافور«هم به ددر اين هنگام امام 

چون آن بانوي محترم آمد، فرمود: خواهر، اين زن همان است كه گفتـه بـودم، حكيمـه    
يد، آنگاه امـام علـي   دش گرفت و از ديدارش شادمان گرخاتون، آن بانورا مدتي در آغو

كـه   ، او را به خانه ببر فرايض ديني و اعمال مستحبه را به او بيـاموز خواهرالنقي فرمود: 
 او همسر فرزندم حسن و مادر قائم آل محمد است.

گفته شده كه با دو روايـت قبـل فـرق    » مليكه«نام كنيز  : در اين روايت، اوالًتوضيح
پرسـد كـه مـادر قـائم      ، در دو روايت قبل، حكيمه از امام حسن عسكري مـي ثانياً دارد.

 گويد سوسن. گويد نرجس و در روايت دوم مي در روايت اول ميكيست؟ 
ولي در اين روايت معلوم است كه پيش از اينكه حسن عسـكري بـا كنيـزك ازدواج    

را به حكيمه معرفي كـرده   دانسته كه مادر قائم كيست، چون امام دهم او كند، حكيمه مي
 و گفته او مادر قائم آل محمد است. و اين هم تناقضي ديگر.

 قبل: روايتچهارم و اختالف آن با  روايت

هري آورده كـه گفـت:   طبه نقل از اكمال الدين از محمد بن عبد اهللا م 201در صفحه 
ام زمـان  بعد از رحلت امام حسن عسكري به خدمت حكيمه خاتون رسيدم تا دربارة امـ 

كه مردم اختالف نظر داشتند، سؤال كنم، چون به خدمتش رسـيدم، فرمـود: اي محمـد،    
گذارد، و اين منصب بـزرگ   خداوند زمين را از وجود حجت ناطق يا صامت خالي نمي

را بعد از امام حسن و امام حسين به دو برادر نداد و اين بخاطر فضـيلت و امتيـاز آنـان    
ندارند. با اين وصف خداوند ايـن منصـب بـزرگ را فقـط      است كه در روي زمين نظير
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اسـت، چنانكـه فرزنـدان هـارون را بجـاي اوالد       اختصاص به فرزندان امام حسـين داده 
حضرت موسى به مقام نبوت برگزيد، هرچند موسى بر هارون حجت بـود، معهـذا ايـن    

بايـد امتحـاني   فضيلت تا روز قيامت براي فرزندان هارون بماند. در اين امت هم ناچـار  
پيش آيد تا بدانوسيله پيروان باطل و طالبان حق تميز داده شوند و در سراي ديگر مـردم  

ايـن امتحـان بعـد از رحلـت امـام حسـن       ه را از خدا باز خواستي نباشد و الزم بـود كـ  
تبسمي كـرد   ندي دارد؟زعسكري واقع گردد. گفتم اي بانوي من امام حسن عسكري فر

عسكري فرزندي ندارد، پس بعد از او حجت خدا كيست؟ مگـر   و گفت اگر امام حسن
تواند باشـد؟ گفـتم: اي    نگفتم بعد از امام حسن و امام حسين امامت براي دو برادر نمي

بانوي من چگونگي والدت و غيبت آنحضرت را براي مـن شـرح دهيـد... فرمـود: مـن      
سكري به ديدن مـن  كنيزي داشتم كه نامش نرجس بود، روزي پسر برادرم امام حسن ع

گفتم: اگر ميل به او داريد، او را نزد شما روانه ميكنم،  ،آمد و سخت به وي نظر دوخت
كنيـد؟   فرمود: نه عمه جان، ولي من از وي در شگفتم، گفـتم: از چـه چيـز تعجـب مـي     

از  آيد كـه زمـين را بوسـيلة او پـر     فرمود: عنقريب فرزند بزرگواري از وي به وجود مي
از ظلـم شـده باشـد، گفـتم مـن او را نـزد شـما         و پس از آن كه پـر  كند يعدل و داد م

ميفرستم. فرمود: در اين خصوص از پدرم اجازه بگير، من هم لباسي پوشيدم و به منـزل  
امام علي النقي رفتم و سالم كردم، حضرت ابتداء به سخن كرد و فرمود: حكيمه! نرجس 

ام. فرمـود:   هي همين مطلب نزد شـما آمـد  را نزد فرزندم بفرست، عرض كردم آقا من برا
درنگ  هد تو را در ثواب آن شريك گرداند و از اين خبر بهره ور گرداند. بيخوا مي خدا

را فـراهم  هـا   آن به خانه برگشتم و نرجس را زينت كرده و در خانة خودم وسيلة زفـاف 
حلـت امـام   نمودم سپس چند روز بعد باتفاق نرجس نزد پدر بزرگوارش رفتم، بعد از ر

نشست من هم كه مانند سابق كه بـه ديـدن امـام علـي      ردعلي النقي، آنحضرت بجاي پ
: رفتم، نرجس آمد كفش از پـايم درآورد گفـت   گشتم، به مالقات او نيز مي النقي نائل مي

بانو و سرور من تو هستي بخدا قسم كه  :اي بانوي من بگذار كفش شما را بردارم، گفتم 
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ام گفتگوي ما را شنيد، فرمود: عمه! خدا پاداش نيك به تو مرحمـت  گذارم، چون ام نمي
داشـتم، آنگـاه بـر     نمايد. من تا غروب آفتاب خدمت امام بودم و با نرجس صحبت مـي 

 خاستم كه لباس بپوشم و بروم...
د كه حكيمه قبل از اينكه امام حسـن  شو مي : از اين روايتي كه ذكر شد معلومتوضيح

را ها  آن خودش وسيلة زفاف دانسته و اصالً زدواج كند جريان را ميعسكري با آن كنيز ا
د كه در هنگام حاملگي كنيز نيـز  شو مي معلوم 2و  1فراهم كرده، ولي از روايات شمارة 

 دانسته جريان چيست، اين يك تناقض آشكار.  حكيمه نمي
ت بجـاي  بعد از رحلت امام علي النقـي آنحضـر  «دوم اينكه در اين روايت آمده كه: 

گشتم، به مالقـات او   پدر نشست، من هم مانند سابق كه به ديدن امام علي النقي نائل مي
، يعني حكيمه اتفاقي به منزل امام حسن عسكري رفته، ولـي در روايـت اول و   »نيز رفتم
امام حسن عسكري نزد من فرستاد و گفت عمه امشب نيمة شعبان است «گويد:  دوم مي

د كه امام حسن عسكري دنبال او فرستاده است، ايـن  شو مي ، معلوم»افطار را نزد ما بكن
 هم يك تناقض آشكار ديگر.

د كه نرجس كنيز حكيمه بوده و قبل از ازدواج شو مي سوم آنكه، از اين روايت معلوم
با حسن عسكري، حكيمه از مسئلة مادر قائم بودنش خبر ندارد، ولـي در روايـت سـوم    

را به حكيمه معرفي كرده بود و گفته بـود كـه: ايـن مـادر قـائم      ز يديديم كه امام دهم كن
 است. اين نيز يك تناقض ديگر.

: مجلسي در بحار االنوار از كتاب اكمال الدين از ابو علي خيزراني و او روايت پنجم
از خادمة امام حسن عسكري روايت نموده كه گفت: من موقع والدت امام زمان حاضـر  

يقل بود. امام حسن عسكري ماجراي آن بانوي معظمـه را بـرايم   بودم، مادر آقا نامش ص
نقل فرمودكه از حضرت خواسته بود دعا فرمايد مرگ او پيش از وفات امام فرارسـد، و  

 همينطورهم شد.

 چگونگي والدت آنحضرت
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د بقية رواياتي است كه در مورد مادر امام آورده شو مي : اين رواياتي كه آوردهتوضيح
ها در مورد  مقصود ديدن تناقض ،را رها كرديم چون در آن مبحثها  آن ارهشد كه نيمه ك

 نام مادر امام و اوصاف ديگر بود:
از تعقيب  پس»  آمده است: 184در صفحه د: ش كه قبال ذكر 1شمارة  روايتبقية 

اي با اضطراب بيدار شدم، ديدم نرجس نيز بيدار  دم و پس از لحظهيدوباره خواب نماز
چگونه عالمتي در وي مشهود نيست، از اينرو داشتم در بارة وعدة امام ياست ولي ه

كردم كه ناگهان حضرت از جائيكه تشريف داشتند با صداي بلند مرا صدا  ترديد مي
زدند فرمودند: عمه! تعجب مكن كه وقت نزديك است، چون صداي امام را شنيدم، 

وقت نرجس با حال مضطرب شروع به خواندن سورة الم سجده و يس نمودم، در اين 
زبان جاري كردم و پرسيدم  راز خواب برخاست، من به وي نزديك شدم و نام خدا را ب

كني؟ گفت: آري گفتم: ناراحت مباش و دل قوي دار،  آيا در خود چيزي احساس مي
است كه به تو دادم، سپس هر دو به خواب رفتيم، اندكي بعد برخاستم  اين همان مژده
كند، آن ماه پاره را  لد شده روي زمين با اعضاء هفتگانه خدا را سجده ميديدم بچه متو

در است.  ز آاليش والدت پاك و پاكيزهادر آغوش گرفتم، ديدم بعكس نوزادان ديگر، 
، چون او را آورمن بي اين هنگام امام حسن عسكري صدا زد عمه جان! فرزندم را نزد

ران و پشت بچه گرفت، پاهاي او را به سينة  رينزد پدر بزرگوارش بردم، امام دست به ز
مبارك چسپانيد و زبان در دهانش گذارد و دست بر چشم و گوش و بندهاي او كشيد و 

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال «فرمود: فرزندم با من حرف بزن، آن مولود مسعود گفت: 
ائمة طاهرين درود فرستاد و ، آنگاه بر امير مؤمنان و »شريك له وأشهد أن حممداً رسول اهللا

چون بنام پدرش رسيد ديدگان گشود و سالم كرد، امام فرمود: عمه جان، او را نزد 
او نيز سالم كند و باز نزد من بياور، چون او را پيش امام حسن  همادرش ببر تا ب

عسكري برگردانيدم، حضرت فرمود: عمه! روز هفتم والدتش نيز بچه را نزد من بياور، 
وز نيمة شعبان كه به خدمت امام رسيدم سالم كرده، روپوش از روي او برداشتم صبح ر
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ولي بچه را نديدم، عرض كردم فدايت گردم بچه چه شد؟ فرمود: عمه جان، او را به 
كسي سپردم كه مادر موسى فرزند خود را به او سپرد، چون روز هفتم به حضور امام 

ر، او را در قنداقه پيچيده، نزد حضرت بردم، شدم، فرمود: عمه فرزندم را بياو شرفياب
اول فرزند دلبندش را نوازش فرمود و زبان مبارك در دهان او مينهاد، سپس  حضرت بار

، آنگاه بر پيغمبر خاتم و أشهد أن ال إله إال اهللافرمود: اي فرزندم با من سخن گو. گفت: 
 د تا آخر...ائمه تا پدر بزرگوارش درود فرستايك امير المؤمنين و يك 

 است كـه مـا   1: چنانكه عرض شد اين قسمت از روايت، بقية روايت شمارة توضيح
ذكر كرديم كه در واقع يك روايت است كه مجلسي در بحار االنوار آن را  در دو قسمت

د كه حكيمه نديده طفل چه شده، ديگر اينكه در روز شو مي آورده، از اين روايت معلوم
د امام حسن عسكري برده، حاال ما بقية روايت چهارم را كـه در  هفتم والدت، بچه را نز

  .نيمه رها كرديم تا نقد كنيماز آن را  مورد چگونگي تولد امام زمان ساختگي است و
... امام فرمود، امشب را نزد ما بسرببر كه در اين شب،  :آمده است 204در صفحه 

گرداند، گفتم اين مولود مبارك از  ميد كه زمين مرده را زنده شو مي مولود مباركي متولد
بينم؟ فرمود: با اين اوصاف فقط از  چه زني خواهد بود؟ من كه چيزي در نرجس نمي

نرجس خواهد بود، سپس من نزديك نرجس رفتم و او را نگريستم، اثري از حمل در 
وي نديدم، لذا موضوع را هم به امام اطالع دادم، حضرت تبسمي فرمود و گفت: عمه 

د چه او مانند مادر موسى است كه اثر آبستني شو مي قع طلوع فجر اثر حملش آشكارمو
(در وي مشهود نبود، وتا موقع تولد موسى هيچكس اطالع نداشت

0F

، زيرا فرعون براي )1

                                           
و روايـت دروغ   ،موسى اثر آبستنى نبود صحيح نيسـت  است كه در مادر حضرتدر اينكه در روايت  )1(

به بعد نگاه كنيم سبب زنده ماندن حضرت موسـى   16سفر خروج آية  ،است و اگر ما به كتاب تورات
را شـفره و   راني كـه يكـي  بهاي ع و پادشاه مصر به قابله«: هها از خداوند آورده نوشته شد را ترس قابله
گري براي زنان عبراني كنيد و بر شكمها نگـاه كنيـد    عه نام بود امر كرده گفت: چون قابلهديگري را نو
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شكافت، اين هم مانند موسى است، حكيمه  كم زنان باردار را ميشدست يافتن به موسى 
ته مراقب نرجس بودم، او جنب من خوابيده و گاه گويد: تا هنگام طلوع فجر پيوس مي

ناگهان برخاستم و به سوي او شتافتم و او را  گشت، نزديك طلوع فجر پهلو به پهلو مي
به سينه چسپاندم و نام خدا را بر او خواندم، امام با صداي بلند فرمود: عمه! سورة إنا 

گفت: آنچه آقا فرمود، ظاهر  قرائت كن، از وي پرسيدم: حالت چطور است؟ او أنزلناه بر
 شكم مادر با من گرديد. چون به قرائت سورة إنا أنزلناه پرداختم، آن جنين نيز در

ند، بعدا به من سالم كرد، من چون صداي او را شنيدم وحشت كردم، امام حسن خوا مي
كار خداوند تعجب مكن! كه ذات حق ما را از كوچكي با  عمه! از :ردكعسكري صدا 

گرداند، هنوز سخن امام تمام نشده بود كه  ويا و در روي زمين حجت خود ميحكمت گ
 فرياد اي آويختند، از اينرو نرجس از نظرم ناپديد گشت، مثل اينكه ميان من و او پرده

كنان به سوي امام شتافتم، حضرت فرمود: عمه برگرد كه او را در جاي خود خواهي 
پرده برداشته شد و ديدم نوري از وي  ديد، چون مراجعت كردم، چيزي نگذشت كه

كند بعد روي زانو  كند، سپس ديدم طفل سجده مي درخشد كه ديدگانم را خيره مي مي
أشهد أن ال إله إال اهللا وأن «نشست و در حاليكه انگشتان به سوي آسمان داشت گفت: 

به خودش رسيد، . آنگاه تمام امامان را نام برد تا »مري املؤمننيأأن أيب جدي رسول اهللا و
اي مرحمت كن و سرنوشتم را به انجام  به من وعده فرموده اسپس گفت آنچه خداوند

از عدل و داد كن، در اين وقت  رسان، قدمهايم را ثابت بدار و بوسيلة من زمين را پر
ور، چون او را آامام حسن عسكري با صداي بلند فرمود: عمه، او را بگير و نزد من بي

ش بردم، به پدر سالم كرده، حضرت هم او را دربرگرفت، رپدر بزرگوابغل گرفتم نزد 
 ناگهان ديدم مرغاني چند به دور سر او در پروازند.

زد و فرمود: اين طفل را ببر نگهداري كن  امام حسن عسكري يكي از مرغان را صدا

                                                                                                           
ها از خـدا ترسـيدند و آنچـه پادشـاه      لكن قابله ،اگر پسر باشد او را بكشيد و اگر دختر بود زنده بماند

 .»بلكه پسران را زنده گذاردند ،مصر به ايشان فرمود نكردند
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نيز  و در سر چهل روز به ما برگردان: مرغ او را برداشت و پروازي نمود و ساير مرغان
شنيدم كه امام حسن عسكري ميفرمود: تو را به خدائي  به دنبال او به پرواز در آمدند، مي

سپارم كه مادر موسى فرزند خود را به او سپرد. نرجس خاتون بگريست، امام فرمود  مي
مكد، عنقريب او را نزد تو بياورند، همانطور كه  ير نميشآرام باش كه جز از پستان تو 

(ادرش برگردانيدندموسى را به م
1F

﴿ يد:فرما مي . خداوند در قرآن)1            

    ﴾  :نيديم تا اموسى را به سوي مادرش بر گرد«يعني  ]13[القصص

گويد از امام پرسيدم آن مرغ چه بود؟  . حكيمه مي»اش آرام گردد و محزون نگردد ديده
را در كارها موفق ها  آن مر خداوندااست و به  و روح القدس بود كه مراقب ائمهفرمود: ا

دهد، بعد از چهل روز آقا زاده را به امام  و محفوظ ميدارد و با علم و معرفت پرورش مي
برگردانيدند، حضرت مرا خواست، چون به خدمتش رسيدم ديدم جلوي پدر راه ميرود، 

ست، امام، تبسمي فرمود و گفت: فرزندان انبياء و عرضكردم آقا اين طفل دو ساله ا
فت هستند نشو و نمو آنان با ديگران فرق دارد، اولياء كه داراي منصب امامت و خال

 باشند.... كودكان يكماهة ما مانند بچة يكساله مي
اند و چهل روز او را  د كه بچه را به مرغي سپردهشو مي : از اين روايت معلومتوضيح

اين سپردن بچه به مرغ از همان ابتداي تولدش بوده، در صورتيكه در روايت  است و برده
قبل گفته شد، حكيمه گفت روز هفتم تولد رفتم و بچه را ديدم، و ايـن مطلـب تنـاقض    

 آشكار ميباشد بين اين دو روايت.
: از الدين صدوق به نقل از اكمال 210در صفحه  2اكنون روايتي ديگر، بقية روايت 

امام حسن عسكري براي من  255كند كه در نيمة شعبان سال  اتون نقل ميحكيمه خ
                                           

حضـرت موسـى را مـادرش در صـندوقي      ،آيـات قـرآن و آيـات تـورات     بايد توجه داشت مطابق )1(
 ،گذاشت و به رودخانه انداخت و فرعونيان او را ديدند و از رود گرفتند و به خانة فرعـون آوردنـد  

و صحبت از اين نيست كه مادر موسى او را بـه   ،و خداوند ترتيبي داد كه مادر موسى به او شيردهد
 .ار نبوده استمرغي درك ،مرغي سپرده باشد
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پيغام فرستاد كه افطار امشب را نزد ما صرف كن تا خداوند تو را به ميالد مسعود ولي و 
وقت لباس  حجت خود و جانشين من مسرور گرداند، من بسي شادمان گشتم و همان

ه نشسته و كنيزان اطرافش را پوشيده به خدمتش رسيدم، ديدم آقا در صحن خان
» سوسن«اند. گفتم: قربانت گردم فرزند شما از چه فرزندي خواهد بود؟ فرمود: از  گرفته

من كنيزان را نگريستم در هيچكدام جز سوسن اثر آبستني نديدم. بعد از اتمام نماز 
مغرب و عشاء با سوسن افطار كرديم و در يك اطاق با هم خوابيديم، لحظة بعد 

استم و مدتي دربارة آنچه امام فرموده بود انديشيدم، سپس پيش از وقت هر شب برخ
برخاستم و نماز شب را خواندم، سوسن هم ناگهان از خواب پريد و بيرون رفت و 
وضو گرفت و مشغول نماز شب شد، تا به نماز وتر رسيد، در اين موقع به دلم خطور 

كردم ديدم فجر اول طلوع نموده، في كرد كه صبح نزديك است، پس برخاستم و نگاه 
الحال از وعدة امام به شك افتادم. ناگاه صداي حضرت را شنيدم كه از اطاق خودش 

خواهي آن را  نشاءاهللاد، شو مي ميفرمود: عمه شك مكن، همين حاال آنچه گفتم آشكار
ديد. از آنچه در دلم نسبت به حضرت خطور كرده بود حيا داشتم ناچار به اطاق 

رگشتم در حاليكه پيش خود خجل بودم، ديدم سوسن نماز وتر را تمام كرده و ب
آيد، دم درب او را ديدم، گفتم، پدر و مادرم فدايت آيا چيزي در  سراسيمه بيرون مي
كنم، گفتم بخواست خدا  گفت: آري امر سختي احساس مي ؟كني خود احساس مي

ها  آن نشاندم و خود در جائيكه قابلهچيزي نيست، بعد بالش را ميان اطاق نهادم و روي 
نشينند نشستم، او دست مرا گرفت و بر خود سخت فشار  براي وضع حمل زن مي

كرد و شهادت به زبان جاري ميكرد، در اين موقع نگاه كردم ديدم امام  آورد و ناله مي مي
امام صدا  است. م، ديدم پاك و پاكيزهدكند، او را برداشتم و در دامن گذار زمان سجده مي

اش را گرفت و زبان  زد: عمه! فرزندم را بياور، او را نزد پدرش بردم حضرت نور ديده
اي طفل ه ان در دهان و گوشبديده گشود، سپس ز روي چشمهاي او ماليد تا مبارك بر

نهاد و او را در دست چب گذارد و بدينگونه مهدي در دست پدر نشست، و حضرت 
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فرزند، بقدرت إلهي با من سخن گو، آن نوزاد عزيز  او كشيد و فرمود دست بر سر

﴿ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم،گفت:             

                                 

                  ﴾  :اراده كرديم بر «يعني

 كساني (از قوم موسى) كه در آن زمين (سر زمين مصر) مورد استضعاف قرار گرفتند،
قرار دهيم، و را پيشوايان و وارثان قرار دهيم، و در آن سرزمين براي ايشان مكنت ها  آن

. آنگاه بر »ترسيدند نشان دهيم به فرعون و هامان و لشكريانشان همان را كه از آن مي
پيغمبر اكرم و امير مؤمنان و همة ائمه تا پدرش درود فرستاد. امام حسن عسكري او را 
به من داد و فرمود: عمه او را به نزد مادرش ببر تا ديدگانش آرام گيرد و محزون نگردد 

ندارند. چون بچه را نزد  كه وعدة خداوند حق است، هرچند اغلب مردم باورد انو بد
مادرش برگرداندم صبح صادق دميده بود، من هم نماز صبح گذاردم و تا طلوع آفتاب به 
تعقيب پرداختم آنگاه خدا حافظي كردم و به خانه بازگشتم، تا روز سوم كه به شوق 

م، نخست وارد اطاقي كه سوسن جاي داشت رفتم زدها  آن ديدار ولي خدا باز سري به
ولي بچه را نديدم، پس به خدمت امام حسن عسكري رسيدم، اما نخواستم ابتدا به 

 سخن كنم، امام فرمود: عمه! بچه در كنف حمايت خداست.
اسـت و  » سوسـن «: چنانچه در روايت دوم گفته شد، در اين روايت نام مادر توضيح

ه دآمـ  »نـرجس «شد، در صورتيكه در روايت ديگر كه نام مـادر  با وي مي اثر حاملگي در
بود اثري از حاملگي يافت نميشد، اين يك تناقض، تناقض ديگري كـه بـا روايـت قبـل     

رساند، بچـه از روز سـوم غيـب شـده، در صـورتيكه در       دارد اينست كه اين روايت مي
د و تا چهل روز مرغ او را ان بل آمده بود، از ابتداي تولدش بچه را به مرغ سپردهقروايت 
انـد. و ايـن    است. در روايت قبل از آن هم آمده بود كه بچـه را روز هفـتم ديـده    نياورده

 باشد. تناقض اين روايت با دو روايت قبل در اينمورد مي
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كنـد   از حكيمه خاتون روايت مـي از محمد بن ابراهيم  212در صفحه : روايتي ديگر
عسكري در نيمة شعبان سال دويست و پنجاه و پنج  كه حكيمه خاتون گفت: امام حسن

بن رسـول اهللا مـادر ايـن مولـود كيسـت؟      ا گويد: به حضرت گفتم يا مرا خواست، و مي
فرمود: نرجس، چون روز سوم شد، شوق ديدار امام زمان در دلم افزون گشت، پس بـه  

وضـع حمـل   شتافتم و يكراست به اطاق نرجس رفتم ديدم بعادت زناني كـه  ها  آن خانة
است، سالم كردم و به گوشـة خانـه    هنشسته و لباس زردي پوشيده و سرش بست دان كرده
اي سبز روي آنست، پيش رفتم و پارچه را  اند، و پارچه هاي نهاد افكندم، ديدم گهواره نظر

قنداق به پشت خوابيده تا مرا ديد، ديده گشـود و خنديـد و    برداشتم، ديدم امام زمان بي
كرد، او را گرفتم و نزديك دهان بردم كه ببوسم چنان بوي  تها مرا طلب ميبا حركت دس

خوشي از وي به مشامم رسيد كه هيچگاه استشمام نكرده بودم، در اين موقع امام حسن 
 عسكري صدا زد عمه! پسرم را بياور، نزد آقا بردم، فرمود: فرزندم با من حرف بزن...

كه روز سوم بـه ديـدار بچـه رفـتم و بـه       همدچنانكه ديديم در اين روايت آ توضيح:
اطاق نرجس رفتم و بچه در گهواره بود، ولي در روايت قبل آمده بود كه روز سـوم كـه   
براي ديدار بچه به اطاق مادرش رفتم بچه را نديدم و امام حسن عسكري گفته بود بچه 

 در كنف حمايت خداست، اين هم يك تناقض.
حال در پايان اين قسمت بـه مطـالبي از   ضه نموديم براي نمونه چندين روايت را عر

 گوئيم:  كنيم و در بارة آن سخن مي متن اين روايات كه مورد قبول شيعه است، دقت مي
ور، خادمش فداند، و به كا آيد كه امام علي نقي آينده را مي برمي 3از روايت شمارة 

د، در شو مي ، چنين و چنانبيني گفته كه چنين و چنان بكن و آن كنيز را كه در كشتي مي

﴿ :يدفرما مي صورتيكه اين مطلب اشتباه است، زيرا خداوند در قرآن       

             ﴾ ]داند كه فردا  . هيچكس نمي]34: لقمان

 .ميرد ميداند به كدام زمين  كند و هيچكس نمي چه كسب مي
سال ديگر در جنگ ميان  9تا  3بينيم كه خداوند فرموده  در قرآن مي اگر هم مثالً
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است و از  ند، دليلش اينست كه خداوند كه خالق آيندهشو مي ان پيروزيايران و روم، روم
 سورة جن خداوند 25در آية  است. يا مثالً آن خبر دارد، پيغمبرش را آگاه كرده

  ﴿ يد:فرما مي                 ﴾ ]25: الجن[ 

نچه به شما وعده داده شده نزديك است يا آدانم كه  اي محمد) بگو: من نمي(«يعني: 

  ﴿ يد:فرما مي . بعد»پروردگارم براي آن مدتي دور قرار داده         

                               ﴾ 

 .]27-26: الجن[
كسـي از   كنـد، مگـر   داناي غيب فقط خداست و بر غيبش احدى را آگاه نمي«يعني: 

ر ميـان دو دسـت رسـول و پشـت سـرش      ش باشد، پس او دترسولي را كه مورد رضاي
دهد، تا آنكه علم خدا قرار گيرد كه پيامهاي خدا را آن رسول رسـانده و   مراقبي قرار مي

 است. خدا به آنچه نزد ايشان بوده احاطه دارد و هر چيزي را خدا بشمارش قرار داده
از وحي د به اذن خدا شو مي وحيها  آن د كه رسوالن كه بهشو مي از اين آيات معلوم

دانيم امام علي النقي نه نبي  ند، در صورتيكه ميشو مي ر غيبي است مطلعباكه در آن اخ

﴿ بلكه مشمول آيه ،شود بوده و نه رسول، پس مشمول اين آيه نمي      

  ﴾ ]داند در آينده چه كسب خواهد كرد، خواهد  هيچكس نمي ]34: لقمان

اين نيز عالوه بر دالئل گذشته يكي از دالئلي است بر دروغ بودن آن روايت  بود. پس
 كذائي.

ديگر اينكه در روايات قبل آمده فرزند امام حسن عسكري حجت خدا بر خلق است 
طلب را قبول دارند در حاليكه خداوند بوسـيلة انبيـاء اتمـام حجـت     مو شيعيان نيز اين 

چيزي و كسي را بعد از انبيـاء بـراي مـردم بعنـوان      كرده و حجت را به پايان رسانيده و
 حجت قرار نداده است،

﴿ يد:فرما مي سورة نساء 165آية  رچنانكه د            
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                ﴾ ]ر به آية قبل از و اگ ]165: النساء

﴿ :يدفرما مي بينيم سورة نساء نگاه كنيم مي 163اين آيه يعني آيه           

                                  

                            

                              

                           

﴾ 165 -163: [النساء.[ 

ما وحي كرديم به سوى تو همچنانكه وحي نموديم به سوي نوح و انبياء پس «يعني: 
و يعقوب و اسباط و عيسى و  و اسحاق اسماعيلو  از او و وحي كرديم به سوي ابراهيم

را ها  آن سرگذشتداود زبور داديم، رسوالني كه  هايوب و يونس و هارون و سليمان و ب
ايم و خدا با موسى صحبت كرد،  شان را برايت نگفتهتفتيم و رسوالني كه سرگذشبر تو گ

رسوالني بودند بشارت دهنده و بيم دهنده تا اينكه پس از آنـان مـردم را بـر خـدا و در     
 .»باشد مقابل او حجتي نباشد (و حجتي نداشته باشند) و خداوند با قدرت و حكمت مي

اسـت،   وند بوسيلة رسوالنش اتمـام حجـت كـرده   د كه خداشو مي از اين آيات معلوم
 و گفتارشان.  ها كتاب بوسيلة

فَأَهبطَه [أي «معروف به خطبه االشباح آمده كه:  غةنهج البال 90ديگر اينكه در خطبة 

ادبلَى عع ةَ بِهاحلُج يمقيول هلسبِن هضأَر رمعيل ةبوالت دعأَنْ آدم عليه السالم] ب دعب هِملخي ولَم ه
ججِ علَى أَلْسنِ قَبضه مما يؤكِّد علَيهِم حجةَ ربوبِيته ويصلُ بينهم وبين معرِفَته بلْ تعاهدهم بِاحلُ

حجته وبلَغَ  ص رناً حتى تمت بِنبِينا محمدالْخيرة من أَنبِيائه ومتحملي ودائعِ رِساالته قَرناً فَقَ
هذُرون هذْرع املَقْطَع«. 

يعني بعد از توبه و بازگشت آدم، خداوند آدم عليه السالم را به زمين فرود آورد تـا   
بعد  با نسل او زمين خود را آباد گرداند و براي بندگانش او را حجت و راهنما قرار داد.
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از آنكه قبض روحش كرد، مردم را در بـاب ربوبيـت و معرفـت و شناسـائي خـود كـه       
ماند، رها نكرده، بحال خـود و انگذاشـت، بلكـه بسـبب      حجت و دليل بر آن استوار مي

ش فرستاد هدايت كرد. همـة آنـان   نحجتها و دليلهائي كه بر زبان بر گزيدگان از پيغمبرا
اي او بودند، از ايشان پيمان گرفت، تـا اينكـه بوسـيلة    يكي بعد از ديگري آورندة پيغامه

حجتش را تمام كرده و جاي عذري باقي نگذاشـت و بـيم دادن او    صپيغمبر ما محمد
 به پايان رسيد...

أما از جهت عقلي: اگر بگوئيم حجت خدا در ميان مسلمانان كتاب خدا (قرآن) 

 ﴿ است، صحيح است، و طبق آية:                   

         ...﴾ ]ما فرستادگانمان را با دالئل روشن ]25: الحديد ،

 فرستاديم و همراه ايشان كتاب ميزان حق و باطل قرار داديم تا مردم به قسط قيام نمايند.
گوئيم، آيات و روايات خالف ايـن   يد امام زمان حجت است، ميحال، اگر كسي بگو

گويند، اما از جهت عقلي خدا چرا حجتش را از نظرها پنهان كرده، مگـر روشـش    را مي
طبق آيات قرآن اين نيست كه با روشني و آشكاري اتمام حجت كند؟ و إتمام حجت را 

است. ديگر اينكه چگونه  دهبه اتمام رساني صبا انبياء مختلف آغاز و با حضرت محمد 
تواننـد   آورند عذاب كند، در صورتيكه مردم مي ها را از اينكه به حجتش ايمان نمي انسان

بگويند، خدايا حجتت غيب بود ما از كجا بدانيم كه آيا او وجـود داشـت يانـه؟ و شـما     
ا آن ر روايات در اينمورد از حكيمه عمة امام حسن عسكري نقل شـده و  اكثرديديد كه 

با يكديگر ضد و نقيض بود و خالف قرآن، حال چگونه خدا كسـي   ماًهم ديديد كه تما
دانيم چنانكه در  را براي اينكه به حجت او ايمان نياورده مؤاخذه كند، در صورتي كه مي

كتاب فرق الشيعه كه نويسندة آن سه امام شيعه را درك كرده و همزمان بـا امـام حسـن    
كند كه: شيعيان امـام حسـن عسـكري     وفات يافته نقل مي 301عسكري بوده، و در سال 

 بعد از او چند دسته شدند:
است و او غايب شـده و او قـائم    است و نمرده اي گفتند حسن عسكري زنده فرقه -1
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 است زيرا جايز نيست او بميرد در حاليكه فرزندي ندارد.
امـامي نيسـت    اي گفتند: حسن عسكري مرد، پس امامت منقطع شد و ديگر فرقه -2

 چنانكه پيغمبري نيست و او پسري نداشت.
اي گفتند: حسن عسكري مرد و امامت منقطـع شـد تـا وقتيكـه خـدا از آل       فرقه -3

محمد قائمي بعث كند، حال خود حضرت حسن عسكري باشد يا غير او، زيرا او 
 پسري نداشت.

پـس از او   اي گفتند: حسن عسكري وفات يافت و فرزندي نداشـت و امـام   فرقه -4
 باشد مانند فطحيه. جعفر برادرش مي

اي گفتند مانند فطحيه كه حسن عسكري امـام بـود: امامـت جـز در فرزنـد       فرقه -5
بزرگتر نيست، و امام پس از حسن عسكري جعفر اسـت، زيـرا حسـن فرزنـدي     

 نداشت و برادري نيز جز جعفر نداشت.
اسـت زيـرا بـا تمـام وسـائل       اي گفتند: اصال حسن بن علي فرزندي نداشته فرقه -6

جستجو كرديم چه در زمان حسن عسكري و چه بعد از او و از آن نشاني نيافتيم 
اگر جايز باشد كه حسن عسكري فرزندي داشته باشـد كـه مسـتور باشـد بـراي      
هركسي چنين ادعايي جايز است كه بميرد و بگويند او را فرزندي است چنانكـه  

يز جايز است و همچنين بر فطحيه در عبـد اهللا  ن صاين ادعا در بارة رسول خدا 
 بن جعفر.

دانيم در اين باره چه بگوئيم؟ امر بـر مـا مشـتبه اسـت، مـا       اي گفتند: ما نمي فرقه -7
نه؟ منكر فوت او نيستيم و بر رجعت او  دانيم حسن بن علي فرزند داشت يا نمي

 تيم.نيز قائل نيستيم و به امامت كسي از فرزندان او هم قائل نيس
شيعيان و پيروان حسن عسكري در زمان خودش بودند، و ايـن  ها  اين در هر صورت

به حال ديگران، آيا حجت خـدا   چه برسدفرزند حسن عسكري  هشان دربار است عقيده
ديگر اينكه اين حجت خدا چه خاصيتي دارد؟ چه هدايت و راهنمـائي   !چنين بايد باشد
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جوب نام و نشاني در قرآن نيست، مگر ايمـان بـه   در اوست؟ بعالوه چرا از اين امام مح
بايد در انتظـارش باشـند از ايمـان بـه مردانـي كـه در       ها  اين مهدي كه هر لحظه به قول

گذشته مانند لقمان و ذو القرنين كمتراست كه  انگذشته ميزيستند و صدها سال از وفاتش
د؟!! آيا روش كتاب هـدايت  نكن يادي كند و از امام شيعيان يادها  آن خداوند در قرآن از

بايد چنين باشد كه مطالبي كه اهميت آن كمتراست مفصل توضـيح دهـد و مطـالبي كـه     
 مهم است كتمان كند؟.

 ايم. به بحث بيشتري پرداخته» اسالم ناب«در نقد امامت و امام زمان در كتاب 

 تاريخ والدت

كـه فرزنـد امـام    خادم روايـت نمـوده   » عقيد«شيخ صدوق در كتاب اكمال الدين از 
متولد گرديد، و نيـز در همـين كتـاب از     254حسن عسكري در شب جمعة ماه رمضان 

متولد گرديد. و نيز در همين  255كند كه وي در نيمة شعبان سال  حكيمه خاتون نقل مي
بدنيا آمد. بهاء الدين علي بن  256كتاب روايت شده كه امام زمان در هشتم شعبان سال 

نويسد والدت آنحضرت در بيست و سوم  ي در كتاب كشف الغمه ميعيسى اربلي موصل
 است. بوده 258ماه مبارك رمضان 

 چگونگي رشد

با  مجلسي در بحار االنوار رواياتي آورده كه: اوالً» امام زمان ساختگي«در مورد رشد 
 باشـند. مـثالً   ، خـالف قـرآن و كتـب آسـماني و عقـل مـي      هم ضد ونقيض هستند. ثانياً

گويد: حضرت مرا خواست و چون به خدمتش رسيدم، ديـدم   ست كه حكيمه ميا آورده
عرض كردم: آقا: اين طفل دو ساله است، امام تبسمي فرمـود   ،بچه جلوي پدر راه ميرود

و گفت: انبياء و اولياء كه داراي منصب امامت و خالفت هسـتند، نشـو و نمـو آنـان بـا      
 باشد. بچة يكساله ميديگران فرق دارد، كودك يكماهه آنان مانند 

گويـد، چـون روز    حكيمـه مـي    آمده است كه قسمتي از آن اينسـت:  213در صفحه 
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ميـرود،   هچهلم شد، به حضور امام حسن عسكري رسيدم، ديدم امـام زمـان در خانـه را   
صورتي نيكوتر از رخسار او و زباني بهتر از گفتار او نديدم، امام حسن عسكري فرمود: 

خدا بسيار عزيز است، عرض كردم آقا آنچـه بايـد ببينـيم از چهـل      عمه اين مولود پيش
داني كه رشد يكروزة مـا ائمـه    بينيم، امام تبسمي كرد و گفت: عمه جان! نمي روزة او مي

 برابر با رشد يكسالة ديگران است.
كه از تكـرار مكـرر آن    جود داردنيز در اين خصوص وها  اين روايات زيادي شبيه به

 نم.ك خودداري مي
 1بينيم كه در سفر خـروج، بـاب دوم آيـة     و أما جواب: اگر به تورات نگاه كنيم، مي

آمده: و شخصي از خاندان الوي رفته يكي از دختران الوي را به زنـي گرفـت و آن زن   
 حامله شده پسري بزاد و چون او را نيكو منظر ديد وي را سه ماه نهان داشت.

كه حضرت موسى پيش از نهاده شدن در صـندوق  د شو مي از اين جملة تورات، معلوم
مادرش بوده، پس اگـر دو روايـت را قبـول كنـيم،      دو انداخته شدن در رود نيل سه ماه نز

بايد، مطابق روايت اول، رشدش مطابق كودك سه ساله شده باشد، و مطـابق روايـت دوم   
بـه دربـار فرعـون     كنيم، وقتي موسى ساله باشد. حاال، ما كمتر را حساب مي 40مانند مرد 

رسيده باشد بايد مطابق كودك سه ساله و چند روزه باشد، در اين صورت احتياج به شـير  
دانيم خداوند ترتيبي داد كه مادرش به او شـير دهـد، يعنـي     مادر ندارد، در صورتي كه مي

هـاي عـادي    بعد از اينكه به دربار فرعون رسيده بود، پس حداكثر رشدش بايد مانند بچـه 
د كه رشد حضرت موسى، رشد معمولي بوده و روايت غلـط  شو مي باشد، پس معلوم بوده
 .است

دانيم امام حسن سال سوم هجري به دنيا آمد، و امام حسـين   دليلي ديگر بياوريم: مي
گويند سال دهم هجري صورت  سال چهارم هجري و جريان مباهله آنطور كه شيعيان مي

ن شش ساله بايد باشند. يبايد هفت ساله و امام حسگرفته، يعني در آن هنگام امام حسن 
ينيم رشدشان چطور است؟ آيا مطابق روايت مانند مردان سي چهل ساله رشـد  بحال به ب
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 كرده بودند؟ يا كودك بودند؟ 
باشد مراجعـه كنـيم، داسـتان     اگر به كتاب منتهي االمال شيخ عباس قمي كه شيعه مي

د حضرت رسول به خانة علي درآمـد و دسـت امـام    پس بامدا«آورد:  مباهله را چنين مي
حسن را گرفت و امام حسين را بغل كرد، و حضرت اميـر پـيش روي آنحضـرت روان    

ديگر اينكه از اين شواهد بسيار اسـت، و داسـتان   » شد، و حضرت فاطمه از عقب سر...
 هرچند كه از قرآن و روايات صحيح بدستاست  مباهله در هر صورت مورد قبول شيعه

رايشان از آنچه مورد قبولشان است اي صورت نگرفته است. ولي ب آيد كه اصالً مباهله مي
 آوريم. دليل مي

 مسئلة رجعت

باشـد، و آن اينسـت كـه     يكي از مسائلي كه شيعه بدان معتقداست، مسئلة رجعت مي
نوار گردند. ما از كتاب بحار اال قبل از قيامت در زمان ظهور مهدي مردگان به دنيا باز مي

 پردازيم: آوريم و سپس به نقد آن مي مطالبي مي
سي و سوم، از مفضل بـن عمـر روايتـي طـوالني در     در كتاب مهدي موعود در باب 

نزديك به چهل صفحه از كتاب مهدي موعود را بـه خـود اختصـاص    اينمورد آورده كه 
 پردازيم. داده است. و ما بخشي از اين روايت را ذكر نموده به نقد آن مي

است كه گفت:  در يكي از تأليفات شيعه بسلسلة سند از مفضل بن عمر روايت شده
از آقايم حضرت صادق پرسيدم: آيا مأموريت مهدي منتظر وقت معيني دارد كه مردم 
 بدانند كي خواهد بود؟ فرمود: حاشا كه خداوند شيعيان ما را آگاه نكند، و خداوند

﴿ يد:فرما مي                                   

  ...﴾ ]كنند آن ساعت كي خواهد بود؟  اي پيغمبر از تو سؤال مي« ]187: األعراف

 »كند براي هيچكس مگر خودش (خدا)... بگو: علم آن نزد خداست، آگاه نمي

﴿ ساعتي است كه خداوند فرمود: و نيز اين همان         
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  ...﴾ ](قيامت) واقع كنند از تو اي پيغمبر كي آن ساعت سؤال مي« ]187: األعراف 

  ﴿ و هم فرمود كه:«، »دشو مي ﴾ (قيامت)  ] علم آن ساعت34: [لقمان

 ﴿ در آية ديگر فرموده:. و »نزد خداوند است              

  ...﴾ و نيز فرموده:18: [محمد [ ﴿           ﴾ 1: [القمر [

﴿...  و هم فرموده:                      

                                 

     ﴾ 18-17: [الشورى[ 

فرمود: يعني مردم ميگوينـد: قـائم كـي متولـد      چيست؟» يمارون«عرض كردم: معنى 
همه عجله در ها  اين د؟شو مي شده و كي او را ديده، و حاال كجاست و چه وقت آشكار

امر خدا و شك در قضاي الهي و دخالت در قدرت اوست. اينان كساني هسـتند كـه در   
 برند و پايان بد براي كافران است. دنيا زيان مي

اي آن تعيين نشده؟ فرمود: اي مفضل، نه من وقتي بـراي آن  كردم: آيا وقتي بر عرض
كنم و نه هم وقتي براي آن تعيين شده است، هركس براي ظهور مهدي ما وقت  معين مي

است بر اسـرار   تعيين كند خود را در علم خداوند شريك دانسته و ادعا كرده كه توانسته
 .يابدخدا آگاهي 

است و چطور بايد تسليم او شد؟ فرمود:  ونهمفضل گفت: آقا ابتداي ظهور مهدي چگ
د، تا آنكه وضعش باالخره شو مي اي مفضل، او در وضع و شكل شبهه ناكي آشكار

د و نامش باال گيرد و كارش آشكار گردد، و نام و كنيه و نسبش برده شود شو مي روشن
تا اينكه  و آوازة او در زبان پيروان حق و باطل و موافقين و مخالفين زياد برده شود

بواسطة شناختن او حجت بر مردم تمام شود. بعالوه ما داستان ظهور او را براي مردم 
ايم كه: او همنام  ايم و گفته و نام و نسب و كنية او را برده ماي ايم و نشان داده نقل كرده

د اسم و كنية او را نشناختيم. به نكنية اوست تا مبادا مردم بگوي جدش پيغمبر خدا و هم
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اش بر زبانهاي مردم باال  دا سوگند كه كار او بواسطة روشن شدن نام و نسب و كنيهخ
براي ها  اين كنند، همة براي يكديگر بازگو ميآن را  د، بطوريكهشو مي گرفته و محقق

اتمام حجت بر آنهاست. آنگاه همانطور كه جدش وعده داده، خداوند او را ظاهر 

﴿ گرداند قوله تعالى: مي                       

         ﴾ ]كه فرستاد رسول  او خدائي است«. ]33: بةالتو

بر تمام اديان غالب گرداند و اگرچه مشركين آن را  خود را با هدايت و دين حق تا اينكه
 .»دكراهت داشته باشن

﴿ مفضل گفت آقا تأويل:               ﴾ 

اي در عالم نباشد و همة  چيست؟ فرمود: يعني چندان از مشركان بكشيد كه ديگر فتنه
 دين براي خدا باشد.

ها يكي  دارد و همة دين بر مياي مفضل به خدا قسم، اختالف را از ميان ملل و اديان 

    ﴿ شود چنانكه خدا فرموده:  ﴾ ]همانا دين نزد  ]19: آل عمران

 ﴿ خدا اسالم است، و هم فرموده:                       

     ﴾ ]هركس ديني جز اسالم بپذيرد هرگز از وي «] 85: آل عمران

 .»شود و او در عالم آخرت از زيانكاران خواهد بود پذيرفته نمي

﴿ ما در مورد آية: توضيح:                       

    ..﴾ ]كنند صحبت  آيات قرآن كه به آن استشهاد ميدر مبحث  ]33 :بةالتو

 ﴿ كنيم ولي در مورد آية اخير يعني آية مي                    

       ﴾ » شود و و قبول نمياهركس غير از اسالم ديني قبول كند از 

 .»در آخرت از زيانكاران خواهد بود
فقط دين محمد است، و منظور اين منظور از اسالم گوئيم: منظور اين نيست كه  مي
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د بلكه منظور از اسالم، تسليم در مورد حكم خداست، و شو مي ها يكي نيست كه دين
وسى ند، پيروان مشو مي پيروان عيسى كه تسليم خدا و قانون خدا بودند، مسلمان ناميده

توجه فرمائيد:  .كند خودش اين مطلب ما را تأييد مي روايت نيز بعداً همينطور، اتفاقاً
مفضل گفت: آقا، آيا دين كه پدران او ابراهيم و نوح و موسى و عيسى و محمد داشتند، 
همان دين اسالم بود؟ فرمود: آري، همين دين اسالم بود، نه غير آن، عرض كردم: دليلي 

 ﴿ از دليل است، از جمله آية: فرمود: آري از اول تا آخر قرآن پر از قرآن داريد؟

     ﴾ ]است كه  باشد و ديگر اين آيه دليل مي ]19: آل عمران

﴿ فرموده:                 ﴾ ]دين پدر شما ابراهيم ]78: الحج .

كه خداوند  ستناست، اوست كه شما را مسلمان ناميد (تسليم حكم خدا) و ديگر آيه اي

﴿ كند كه گفتند: نقل ميها  آن در داستان ابراهيم و اسماعيل از زبان            

              ﴾ ]ا دوتن مسلمان و تسليم ما دو نفر رخدايا « ]128: ةالبقر

، ديگر اين آيه كه در »خود قرار ده و از اوالد ما نيز مردمي مسلمان بيرون آر هشد

﴿ يد:فرما مي داستان فرعون است و                  

                     ﴾ ]وقتي فرعون«، ]90: يونس 

اي كه بني اسرائيل به او  ست غرق شود گفت: ايمان آوردم كه جز خداوند يگانهخوا مي
، و در داستان بلقيس و سليمان، »ايمان دارند خدائي نيست و اينك از مسلمانان هستم

﴿ يد:فرما مي ملكة سبا       ﴾ ](يعني سليمان گفت) او « ]38: النمل

﴿ ، و چون بلقيس نزد سليمان آمد، گفت:»را تسليم وار نزد من بياورند     

         ﴾ ]و »من با سليمان تسليم خدا، رب جهانيان شديم« ]44: النمل .

 ﴿ يد:فرما مي از زبان عيسى بن مريم عليهما السالم     ﴾عيسى « ؟)

﴿ ،»هند با پذيرش دين خدا مرا ياري نمايند كيستند؟خوا مي گفت) كساني كه  
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                   ﴾ حواريون گفتند: ما ،

آل [، »خدا ايمان آورديم و شاهد باش كه ما مسلمانيمياران ديني تو هستيم، ما به 

﴿ يد:فرما مي ، و در آية ديگر]52: عمران               

 ﴾ ]ميل تسليم  بي و زمين است با ميل وها  آسمان هر آنكه در« ]83: آل عمران

دگي مانند احتياج به نفس كشيدن و نيز خورشيد و . (در مورد جبريات زن»خدا هستند
ماه و ستارگان و افالك و غيره، همه تسليم قوانين تكويني خدا هستند). و در داستان 

﴿ يد:فرما مي لوط                ﴾ ]ما در آنجا «، ]36: الذاريات

﴿ يد:فرما مي . و در آية ديگر»ان نيافتيمبيش از يك خانه از مسلمان         

     ...               ﴾ ]نيد: ايمابگوئ« ]136: ةالبقر 

ك از پيغمبران فرق آورديم به خدا و آنچه از طرف خدا براي ما نازل شده... و بين هيچي

  ﴿ يد:فرما مي ، و در آية ديگر»گذاريم و ما براي خدا تسليم هستيم نمي   

      ﴾ يد:فرما مي تا آنجا كه ﴿        ﴾ ]آيا « ]133: ةالبقر

سيد تا آنجا كه فرموده: و ما همه براي ر شما حاضر بوديد هنگاميكه مرگ يعقوب فرا
 .»خدا تسليم هستيم

مفضل عرض كرد: آقا اديان چند تاست؟ فرمود: چهار تا و هر كـدام ديـن جداگانـه    
گويند؟ فرمـود: بـراي اينكـه در سـرياني      يايست، عرض كرد، چرا مجوس را مجوس م

ازدواج بـا   خود را مجوسي ناميدند و دعوي كردنـد كـه حضـرت آدم و شـيث هبـه اهللا     
حـالل  هـا   آن هـا و سـاير محـارم را بـراي     ها و عمه مادران و خواهران و دختران و خاله

اند كه در وسـط روز آفتـاب را    دستور دادهها  آن كنند كه آدم و شيث به كردند و ادعا مي
اند. (در صورتيكه اين ادعا افتراء بـر   قرار ندادهها  آن سجده كنند و وقتي براي اداي نماز

 ا و دروغ بستن به آدم و شيث است).خد
گويند؟ فرمـود: بـراي اينكـه خداونـد از      مفضل گفت: آيا چرا قوم موسى را يهود مي
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ايم، عرضكردم چـرا   يافته هبه سوي تو را نقل كرده كه گفتند: إنا هدنا إليك. ماها  آن زبان
ند: نحن أنصار است كه به عيسى گفت گويند؟ فرمود: بخاطر اين آيه نصارى را نصراني مي

 كنيم. اهللا، ما دين خدا را نصرت مي
معتقـد  هـا   آن نامند؟ فرمود: براي اينكـه  مفضل گفت: آقا چرا صابئين را بدين نام مي

اسـت و هـر    يهودهبشدند كه وجود پيغمبران و فرستادگان الهي و اديان و شرايع آسماني 
د و نبـوت پيغمبـران و رسـالت    اند باطل است، و از اين راه يگانگي خداون چه انبيا گفته

گويند: نـه دينـي و نـه     را انكار نمودند، و ميها  آن فرستادگان الهي و جانشيني جانشينان
جهان آفرينش هيچگونه رابطي با مبدأ و مدبر ها  آن كتابي و نه پيغمبري است و به اعتقاد

ت مهـم  گردد. عرض كرد: سـبحان اهللا! چقـدر ايـن اطالعـا     عالم ندارد و خود سري مي
است؟ حضرت فرمود: آري، اي مفضل آنچه گفتم به شيعيان ما برسان تـا در امـر ديـن    

 خدا شك نكنند.
كنـد؟ فرمـود هنگـام ظهـورش      مفضل گفت: آقا! مهدي در كدام سرزمين ظهور مي

بيند، هركس جز اين به شما بگويد، او را دروغگو بدانيـد. عـرض    هيچكس او را نمي
شود؟ فرمود: چرا به خدا قسم از لحظـة   م والدتش ديده نميكردم: آقا! آيا مهدي هنگا

د. اول والدتـش  شـو  مـي  است ديـده  والدت تا موقع وفات پدرش كه دو سال و نه ماه
تا روز جمعه هشتم ربيع االول سـال   257موقع فجر شب جمعه هشتم ماه شعبان سال 

را  آن دويست و شصت روز وفات پدرش در شـهري واقـع در كنـار شـط دجلـه كـه      
كند. آن شـهر را   شخص متكبر جبار گمراهي بنام جعفر ملقب به متوكل ملعون بناء مي

ببينـد)، ولـي   آن را  د هـركس شو مي نامند (سر من رأي يعني مسرور مي» سر من رأي«
د، در سال دويست و شصت هر شخص با ايمان و بـا  شو مي ببيند گرفتهآن را  هركس

كسي كه دلش آلودة به شك و ترديـد اسـت او را    بيند ولي حقيقتي او را در سامره مي
د. و در مقـري  شـو  مي بيند، امر و نهي او در آنشهر نفوذي كند و در همانجا غايب نمي
د و هـركس  شـو  مي ظاهر صدر جنب مدينه در حرم جدش رسول خدا » صابر«بنام 



 نقد و بررسي روايات مهدي  34

ل دويسـت  بيند. آنگاه در آخر روز سا سعادت ديدار او را داشته باشد در آنجا او را مي
بيند تا موقعي كه  گردد و ديگر هيچكس او را نمي و شصت و شش از نظرها غايب مي

 گردد. همة چشمها به جمالش روشن مي
كنـد و كـي بـا او     گيرد و باكي گفتگو مي يمكي انس  مفضل گفت: در طول غيبت با

گويند  ن با وي سخن ميجگويد؟ فرمود: فرشتگان خدا و افراد با ايمان، طايفة  سخن مي
د و همان روز كـه وي  شو مي و دستورات او براي موثقين و نمايندگان و وكاليش صادر

كنـد، آنگـاه    د محمد بن نصير نميري، خود را باب او معرفـي مـي  شو مي در صابر غايب
 د.شو مي ز غيبت طوالني) در مكه آشكارا(بعد 

مبر را پوشـيده و عمامـة   بينم كه وارد شهر مكه شده و لباس پيغ اي مفضل: گويا او را مي
علين وصله شدة پيغمبر را به پا كرده و عصاي آنحضـرت را  ناست و  زردي را بر سر گذاشته

دست گرفته، چند بز الغر را جلو انداخته و بدينگونه به طرف خانة خدا ميرود بدون اينكـه  ب
 .دشو مي كسي او را بشناسد. و به سن جواني آشكار

كنـد؟ فرمـود:    گردد يا با حالت پيري ظهور مي بر ميمفضل گفت: آيا بصورت جوان 
داند؟ وقتي خدا فرمان ظهورش را صادر كند هر طـور   سبحان اهللا، مگر از حاال كسي مي

 د.شو مي او بخواهد و به هر صورتي كه او صالح بداند ظاهركه 
گويد  نمائيد كه مفضل بن عمر از امام صادق نقل مي كند كه مي مشاهده ميتوضيح: 

ئيد كه بعـد از آن امـام صـادق    فرما مي د و همچنين مشاهدهشو مي ه سن جواني آشكارب
داند، و اين يـك تنـاقض اسـت. و در صـفحه      گويد سبحان اهللا مگر از حاال كسي مي مي

همين كتاب مهدي موعود از امام حسن مجتبي نقل كرده كه مهـدي بـه صـورت     1067
 ك تناقض ديگر است.د، و اين نيز يشو مي جواني چهل ساله ظاهر

گردد؟ فرمود: اي مفضل  د و چگونه آشكار ميشو مي مفضل گفت: آقا از كجا ظاهر
د شو مي آيد و تنها داخل كعبه گردد و تنها به طرف خانة خدا مي او به تنهائي آشكار مي

 و چون شب فرارسد، همچنان تنهاست، وقتي چشمها به خواب رفت و شب كامالً
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آيند و در آن ميان  وي فرود مي ميكائيل دسته دسته فرشتگان برتاريك شد، جبرئيل و 
است و فرمانت رواست، او  گويد: اي آقاي من هرچه بفرمائي، پذيرفته جبرئيل به وي مي

﴿ گويد: كشد و مي (قائم) هم دست بر رخسار خود مي             

                        ﴾ ]74 :الزمر[ ،

راست درآمد و  اش دربارة ما گذاريم كه وعده خدا را سپاس ميو (بهشتيان) گفتند «
كنيم، پس چه  زمين (بهشت را) به ما واگذار كرد و هر جاي بهشت را بخواهيم منزل مي

، (شرح و تفسير اين آيه در قسمت آيات »پاداش عمل كنندگان به فرمان الهينيكوست 
 خواهد آمد). 

گويد: اي نقبا و مردمي كه بـه   ايستد و با صداي رسا مي آنگاه در بين ركن و مقام مي
من نزديك هستيد، و اي كسانيكه خداوند شما را پيش از ظهور من در روي زمين براي 

، براي اطاعت از من به سوي من بيائيـد، صـداي او بـه ايـن     ياري من ذخيره كرده است
اند، و با اين  در شرق و غرب عالم بعضي در محراب عبادت خوابيدهها  آن افراد ميرسد و

و با يك چشم بهم زدن در ميان ركن و مقام نزد او خواهند  شنوند وصف با يك صدا مي
دي از زمين تا آسـمان جلـوه   دهد كه بصورت عمو بود. سپس خداوند به نور دستور مي

اش بدرخشـد و   و هركه ساكن زمين است از آن نور استفاده كند و نور از ميان خانه كند
دانند كه قائم مـا اهـل    نميها  آن از اين نور دلهاي مؤمنين مسرور گردد، در حاليكه هنوز

و سيصـد  هـا   آن بيت ظهور كرده، ولي چون صبح شود همه در برابر قائم خواهنـد بـود  
 سيزده مرد بتعداد لشكر پيغمبر در روز جنگ بدر هستند.

 مفضل گفت: آقا، آيا آن هفتاد و دو نفر كه با امام حسين در كربال شهيد شدند هم با
كنند؟ فرمود: فقط ابا عبد اهللا حسين بن علي با دوازده هزار نفر از شيعيان  ظهور ميها  آن

كند، عرض كردم:  پوشيده است، ظهور مي امير المؤمنين در حاليكه حضرتش عمامة سياه
آقا، آيا مردم به غير روش و سنت قائم قبل از ظهورش و قيامش با امام حسين بيعت 

كنند؟ فرمود: اي مفضل، هر بيعتي قبل از ظهور قائم كفر و نفاق و نيرنگ است،  مي
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به خانة اي مفضل! تكيه   لعنت كند، بلكهآن را  خداوند بيعت كننده و بيعت گيرندگان
گويد اين دست خدا و  جهد و مي كند و نوري از آن مي خدا ميدهد و دستش را دراز مي

  ﴿ ند:خوا مي از جانب خدا و به امر خداست سپس اين آيه را          

                         ...﴾ ]10: الفتح[ 

كنند، دست خدا  كنند در حقيقت با خدا بيعت مي (اي پيامبر) كساني كه با تو بيعت مي«
باالي دستهاي آنهاست، پس هركس آن بيعت را بشكند، كاري به زيان خود كرده 

د، جبرئيل است و سپس ساير فرشتگان و سبو اول، كسي كه دست او را مي .»...است
زنند و  كنند: مردم در مكه فرياد مي نقبا با وي متابعت ميها  آن باء من و بعد ازنج
گويند: اين مرد كيست و اين جماعت كه با او هستند، كيانند و اين عالمت كه ديشب  مي

گويند: اين مرد همان  ديديم و نظيرش ديده نشده چيست؟ بعضي به بعض ديگر مي
نگاه كنيد ببينيد كسي از همراهان او را  گويند: صاحب بزهاست. عدة ديگر مي

گويند: ما جز چهار نفر از مردم مكه و چهار نفر كه از اهل مدينه  شناسيد مردم مي مي
شناسيم. اين واقعه در آغاز  را نميها  آن باشند هيچكدام از هستند و فالني و فالني مي

اي از چشمة  دهخواهد بود، موقعيكه آفتاب طالع شود، گوينآن روز  طلوع آفتاب
شنوند، وي  ميآن را  و زمينها  آسمان يح صدا ميزند كه اهلصخورشيد به زبان عربي ف

 گويد: اي مردم عالم! اين مهدي آل محمد است و او را با نام و كنية جدش پيغمبر
دهد. آنگاه  حسين بن علي نسبت مي بهند و به پدرش حسن امام يازدهم خوا مي

يد و مخالفت امر او ننمائيد كه شو مي وي بيعت كنيد كه رستگارگويد: با  اي مي گوينده
بوسند و  گمراه خواهيد شد. پس به ترتيب فرشتگان و جن و نقباء دست او را مي

كنيم، هيچ صاحب روحي در ميان مخلوق خدا نميداند  گويند: شنيديم و اطاعت مي مي
نزديك و دريا و خشكي شنود، و كسانيكه در جاهاي دور و  اينكه آن صدا را مي زج

كنند كه با گوش خود چنين صدائي را شنيديم.  آيند و براي يكديگر نقل مي باشند مي مي
زند، اي  هنگاميكه آفتاب خواست غروب كند، كسي از سمت مغرب زمين فرياد مي
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مردم دنيا! خداوند شما در بيابان خشكي از سرزمين فلسطين بنام عثمان بن عنبثة اموى 
وي  يزيد بن معاويه، ظهور كرده، برويد و با او بيعت كنيد تا رستگار شويد، و بااز اوالد 

يد، در آنوقت فرشتگان و جن و نقباء (پيروان شو مي سر به مخالفت برنداريد كه گمراه
گويند شنيديم و نافرماني  كنند و به آن گوينده مي مهدي) گفتة او را رد كرده تكذيب مي

يدي به دلش راه يافته باشد و هر منافق و كافري، با اين كنيم، هركس شك و ترد مي
گويد:  دهد و مي گردد، در آنوقت آقاي ما قائم تكيه به خانة خدا مي صداي دوم گمراه مي

هد آدم و شيث را ببيند، بداند كه من همان آدم و شيث خوا مي أال اي اهل عالم، هركس
، بداند كه من همان نوح و سام هد، نوح و پسرش سام را بنگردخوا مي هستم، هركس

هد ابراهيم و اسماعيل را ببيند، بداند، من همان ابراهيم و خوا مي ، هركسمباش مي
هد موسى و يوشع را ببيند، بداند كه من همان موسى و خوا مي اسماعيل هستم، هركس

هد عيسى و شمعون را ببيند، بداند كه من همان عيسى و خوا مي يوشع هستم، هركس
هد محمد و امير المؤمنين را ببيند بداند كه من همان خوا مي هستم، هركس شمعون

هد حسن و حسين را ببيند بداند كه من همان حسن خوا مي محمد و علي هستم، هركس
هد امامان اوالد حسين را ببيند، بداند كه من همان ائمه خوا مي باشم، هركس و حسين مي

د من جمع شويد كه هر چه خواهيد به شما هار هستم، دعوت مرا بپذيريد و به نزطا
ي آسماني و صحف إلهي را خوانده است، اينك از من ها كتاب اطالع دهم، هركس

كند به قرائت صحفي كه خداوند بر آدم و شيث عليهما السالم  شنود، آنگاه شروع مي مي
ث گويند: به خدا قسم اين صحف حقيقي آدم و شي نازل فرمود، پيروان آدم و شيث مي

دانستيم و بر ما پوشيده بود و يا از  است، اين مرد آنچه را ما از صحف آدم و شيث نمي
دهد، سپس صحف نوح و  آن افتاده بود و يا تبديل و تحريف شده بود، به ما ياد مي

گويند:  ند، پيروان تورات و انجيل و زبور ميخوا مي ابراهيم و تورات و انجيل و زبور را
نشده و قط اآن س زصحف حقيقي نوح و ابراهيم است كه چيزي ا بخدا قسم! اين همان

تبديل و تحريف نگرديده، بخدا قسم، تورات جامع و زبور تمام و انجيل كامل همين 
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ند، خوا مي ايم، سپس قرآن خواندهآن را  اي است كه است و اين بيش از كتب مزبوره
كه خداوند بر پيغمبر نازل گويند: بخدا قسم اين همان قرآن حقيقي است  مسلمانان مي

االرض  بةآنگاه دا است. كرده است، چيزي از آن كم نشده و تحريف و تبديل نگرديده
و در صورت » مؤمن«د و در صورت مؤمنين كلمة شو مي در بين ركن و مقام ظاهر

 . نويسد را مي» كافر«كافران كلمة 
است و رواياتي نيز بـه  غير از مهدي  »دابة االرض«در اينجا معلوم است كه توضيح: 

اند. از طرفـي در   را حضرت علي دانسته »دابة االرض«ها  آن امام صادق نسبت داده و در
از تفسير ابوالفتوح رازي كه تفسيري شـيعي اسـت    554تفسير نمونه جلد پانزده، صفحه 

نويسد، بـر طبـق    مرحوم ابوالفتوح رازي در تفسير خود ذيل آيه فوق مي«نقل نموده كه: 
 .»كنايه از حضرت مهدي است »دابة االرض«باري كه از طريق اصحاب ما نقل شده اخ

 اين نيز يك تناقض آشكار است.
 و اما بقيه داستان: 

سپس مردي كه صورتش به عقب و پشتش به سينه برگشته است، بـه نـزد قـائم آمـده     
ستور داده كـه  گويد: آقا، من بشر هستم، يكي از فرشتگان به من د ايستد و مي جلوي او مي

به شما اطالع دهـم،   هبه خدمت شما برسم و نابودي لشكر سفياني را در بيابان مكه و مدين
گويد: من با بـرادرم در   گويد: داستان خود و برادرت را شرح بده، آنمرد مي قائم به وي مي

لشكر سفياني بوديم، از دمشق تا زوراء هرجا آبادي بود ويران ساختيم، و به حـال خـراب   
گذاشتيم، سپس كوفه و مدينه را نيز خراب كرديم و منبر پيغمبر را شكستيم و قاطران خود 

هم در آنجا سرگين انداختند، آنگـاه از آنجـا خـارج شـديم در     ها  آن را در مسجد بستيم و
ستيم به مكه بيائيم و خانة خدا را ويران خوا مي حاليكه نفرات ما سيصد هزار لشكر بود، و

كه را به قتل رسانيم، ولي چون به سر زمين بيداء رسـيديم در آنجـا منـزل    سازيم و اهل م
كرديم ناگاه صدائي شنيديم كه گفت: اي بيابان، اين ظالمان را در كام خود فروبر، بـا ايـن   
صدا زمين شكاف برداشت و تمام لشكر را بلعيد، بخدا قسم از تمام آن لشكر جـز مـن و   
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اي را  بندند هم باقي نماند، در آن هنگام فرشته شتر را ميبرادرم حتى بندي كه با آن زانوي 
بينـي، سـپس آن    زد و رويهاي ما به پشت برگشت چنانكه مي رت ماوديديم كه سيلي بص

فرشته به برادرم گفت: برو به شام نزد سفياني ملعـون و او را از ظهـور مهـدي آل محمـد     
سرزمين نابود گردانيد، آنگاه به مـن   بترسان، و به وي اطالع بده كه خداوند لشكر او را در

گفت: تو هم برو به مكه و قائم را به نابودي ستمگران بشارت بده و بر دست وي توبه كن 
كشد و به صورت نخست  كند. قائم هم دست روي صورت او مي كه او توبة تو را قبول مي

 .نامد گرداند، و با وي بيعت نموده و همراه او مي بر مي
ند؟ فرمـود: آري و اهللا  شـو  مـي  ا آيا جن و فرشتگان براي بشر آشكارمفضل گفت: آق

گويند، مانند يكنفر آدمي كه با بستگان خـود سـخن    سخن ميها  آن ند و باشو مي آشكار
بگويد، عرضكردم آقا! آيا فرشتگان و طايفة جن همراه قائم همـه جـا ميرونـد؟ فرمـود:     

آيند و عدد ياران او در  ه و نجف فرود ميدر زمين هجرت واقع در كوفها  آن آري، و اهللا
آن موقع چهل و شش هزار نفر فرشته و شش هزار جن است، خداوند هم قائم را پيروز 

 گرداند. مي
را دعوت بـه حكمـت و   ها  آن كند؟ فرمود: مفضل عرض كرد: قائم باهل مكه چه مي

اندان خـود را در  كنند، قائم مردي از خ هم از وي اطاعت ميها  آن كند موعظة حسنه مي
عـرض   لگويد. مفض آنجا به نيابت خود منصوب داشته و مكه را به قصد مدينه ترك مي

اي كـه روز   كنـد؟ فرمـود: آن را ميشـكند و بـر همـان پايـه       كرد: آقا! با خانة خدا چه مي
شده و ابراهيم و اسـماعيل بـاال بـرده بودنـد      نخست در عهد حضرت آدم براي مردم بنا

و آنچه كه بعد از آن در مسجد الحرام تعمير شده، نه پيغمبري و نه جانشين  دارد. مي برپا
ميسازد و هـم آثـاري   آن را  هد،خوا مي كه خدا ساخته است، او همانطورآن را  پيغمبري

كه در مكه و مدينه و عراق و ساير جاها از ستمگران باقي مانـده باشـد، همـه را ويـران     
كند، و همچنين قصر  كرده و بر اساس اولي آن بنا ميكند و مسجد كوفه را نيز خراب  مي

 كند، خدا لعنت كند سازندة آن را، خدا لعنت كند او را. عتيق را نيز ويران مي
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كند؟ فرمود: نه، بلكه نائب خـود را   مفضل عرض كرد: آقا، آيا قائم در مكه اقامت مي
فته اسـت، هجـوم آورده   رها  آن در آنجا ميگذارد، پس چون اهل مكه ديدند قائم از ميان

بطـور سرشكسـته و ذليـل و    ها  آن گردد و بر ميها  آن كشند. قائم به سوي نائب او را مي
گوينـد: اي مهـدي آل محمـد! توبـه      كنند و مـي  آيند و التماس مي گريه كنان نزد وي مي

ترساند، و شخصي از اهل مكه را  كند و از غضب خدا مي را موعظه ميها  آن كرديم! قائم
د. اين بار هم اهل مكه هجوم آورده شو مي كند و از مكه خارج نيابت خود انتخاب مي به

كشند، قائم هم ياران خـود از طايفـة جـن را بـه سـوي مكـه فرسـتاده و         نائب او را مي
را بـاقي نگذاريـد، اگـر بمالحظـة     هـا   آن كند كه جز افراد با ايمان يكنفـر از  سفارش مي

باشـم،   شياء را فرا گرفته، و مظهر رحمتش نيـز مـن مـي   رحمت پروردگار نبود كه همة ا
بكلي از خداوند و من فاصله گرفته ها  آن گشتم، زيرا باز ميها  آن خودم با شما بد سوي

گـردد، بـه    اند. لشكر مهدي هم به سوي اهل مكه باز مـي  و هرگونه پيوندي را قطع كرده
گذارد. مفضـل   ن يكنفر را باقي نميبلكه از هر هزار نفر آناها  آن خدا قسم از هر صد نفر

ند؟ فرمود: مقـر  شو مي گفت: آقا خانة مهدي در كجا خواهد بود و مؤمنين در كجا جمع
است و محل حكومتش مسجد جامع كوفه و بيت المـال و محـل    سلطنت وي شهر كوفه

هـاي صـاف و مسـطح و روشـن      ها و زمـين  باشد، صفه تقسيم غنائمش مسجد سهله مي
ست. عرض كرد: آقا، همة اهل ايمان در كوفه خواهند بود؟ فرمود: آري و ا نجف و كوفه

باشند و بمسـاحت يـك    تمام مؤمنين يا در كوفه و يا در حوالي كوفه ميآن روز  اهللا، در
رسـد، و اكثـر مـردم آرزو دارنـد كـه كـاش        جوالنگاه زمين آن به دو هـزار درهـم مـي   

از » سـبع «وجب شمش طـال بخرنـد و    را به يك» سبع«توانستند يك وجب از زمين  مي
رسـد   طول شهر كوفـه، بـه پنچـاه و چهـار ميـل مـي      آن روز  مضافات همدان است، در

كـربال را محـل آمـد و    آن روز  باشد و خداوند در بطوريكه كاخهاي آن مجاور كربال مي
ارزشي بسزا دارد و چنان بركـت بـه   آن روز  رفت فرشتگان و مؤمنين خواهد نمود و در

آورد كه اگر مؤمني از روي حقيقت در آنجـا بايسـتد و يكدفعـه از خداونـد      مي و رويا
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يـد، آنگـاه حضـرت صـادق     فرما مي طلب روزي كند، خداوند هزار برابر دنيا به او عطاء
كردند از جمله  آهي كشيد و فرمود: اي مفضل تمام اماكن روي زمين بر يكديگر فخر مي

اي كعبـه سـاكت     نمود، خداوند وحي فرستاد كهكعبه مسجد الحرام بر زمين كربال فخر 
مكن زيرا كربال بقعة مباركي است كه در آنجا از درخت به موسـى   باش و بر كربال فخر

بن عمران از جانب خداوند وحي شد و همان تلي است كه مريم و عيسى منزل كردنـد  
ودش تشو دادند و مريم، عيسى را شست و خسو محلي است كه سر حسين را در آن ش

هم بعد از والدت وي غسل كرد كربال بهترين سرزمينهاست، پيغمبر هنگـام غيبـتش، از   
 آنجا به آسمان رفت و آنجا تا موقع ظهور قائم خير و بركت زيادي براي شيعيان ما دارد.

رود؟ فرمود: ميرود به مدينـة جـدم رسـول     مفضل گفت: آقا سپس مهدي به كجا مي
د مقامي بس عجيب خواهـد داشـت كـه باعـث مسـرت      خدا، پس وقتي به مدينه در آم

آيـد   باشد. مفضل گفت: آقا، آن مقام عجيب چيست؟ فرمود: مي مؤمنين و نقمت كفار مي
گوينـد: اي   زند: اي مردم، آيا اين قبر جد من است؟ مردم مـي  كنار قبر پيغمبر و صدا مي

پرسد: چـه كسـاني بـا وي در     مي باشد، مهدي آل محمد، آري، اين قبر پيغمبر جد تو مي
باشـند، بـا اينكـه او از     انـيس او مـي   گويند: دو نفر اصـحاب و  اينجا مدفون هستند؟ مي
ها  آن كند: دهند، سؤال مي شناسد در حاليكه مردم همه گوش مي هركس بهتر آن دو را مي

در اينجا كيانند؟ چطور شد كه در ميان تمام مردم فقط اين دو نفر با جد من پيغمبر خدا 
گويند: اين مهدي آل محمد، كسي  دفن شدند شايد كساني ديگر مدفون باشند؟ مردم مي

اينجا مدفون نيست، از اين جهت در اينجا دفن شـدند كـه خليفـة     رغير از اين دو نفر د
كنـد، سـپس دسـتور     زن او هستند، مهدي سه بار اين سؤال را تكـرار مـي   پيغمبر و پدر

آورند در حاليكه  را بيرون ميها  آن ا از قبر بيرون آورند، مردم همدهد كه آن دو نفر ر مي
پرسـد: آيـا    اند سپس مهـدي مـي   تر و تازه است، و اصال نپوسيده، و تغيير نكرده  بدنشان

را بـه اوصافشـان   ها  آن گويند: ما كسي در ميان شما هست كه اينان را بشناسد؟ مردم مي
پرسد: آيا در ميان شما كسي هست كـه جـز    . ميشناسيم، اينان انيس جد شما هستند مي
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را سـه  هـا   آن گويند: نه! مهدي بيـرون آوردن  اين بگويد دربارة اينان شك كند؟ مردم مي
د، سپس مهدي به آنجا آمـده  شو مي اندازد، و اين خبر در ميان مردم منتشر روز تأخير مي

 يد وفقبرهاي اينان را بشـكا گويد  دارد و به نقباى خود مي را بر ميها  آن و روي قبرهاي
را ترو ها  آن را جستجو كرده تا آنكهها  آن هم با دستهاى خود را جستجو كنيد. نقباها  آن

 را بيـرون آورده و هـا   آن دهد كفنهـاي  آورند، دستور مي تازه مانند روز نخست بيرون مي
درخت سر  دار كشند (لخت مادرزاد)، في الحال، را بر درخت پوسيده و خشكي برها  آن

د، با مشاهدة اين وضع عجيـب دوسـتداران وي كـه    شو مي سبز و پرشاخ و برگ و خرم
دارند، و مـا  ها  اين گويند، بخدا قسم اين شرافت حقيقتي است كه شكي به دل دارند، مي

در دل داشـته باشـد،   هـا   آن هم به دوستي اينان فائز شديم، كساني كه جزئـي محبـت از  
گردنـد. در ايـن هنگـام جـارچي      نگرند و باديدن آن فريفته مي ميآيند و آن منظره را  مي

زند: هركس دو صحابة پيغمبر و انيس او را دوست دارد در يـك سـمت    مهدي صدا مي
و يك دسـته دشـمن آنهـا.    ها  آن ند: يك دسته دوستشو مي بايستد، پس مردم دو دسته

گوينـد: اي   مـي هـا   آن ينـد، بيزاري جوها  آن كند كه از تكليف ميها  آن مهدي به دوستان
ها  آن مهدي آل پيغمبر ما پيش از آنكه بدانيم اينان در نزد خدا و تو چنين مقامي دارند از

با اين وصف براي ما ظـاهر شـده، چگونـه    ها  آن بيزاري نجستيم، اكنون كه فضل و مقام
م؟ بلكه بـه  و سبز شدن درخت پوسيده، از آنان بيزاري بجوئيها  آن تر و تازة  باديدن بدن

ها  آن كه به اينان ايمان ندارند وها  آن كساني كه عقيده به تو دارند وو خدا قسم ما از تو 
جوئيم، در اين وقت جارچي مهدي بـه   را بر دار زدند و از قبر بيرون آوردند، بيزاري مي

ز هاي پوسيدة درخت نخـل ا  آنان را مانند ريشهدهد باد سياهي بوزد و  امر خدا دستور مي
را از باالي دار پائين بياورند و به امـر خداونـد زنـده    ها  آن دهد ميان ببرد. سپس دستور مي

را در هـر كـوره و   هـا   آن دهد، تمام مردم جمع شوند، آنگـاه اعمـال   گرداند، دستور مي مي
افروختن آتش براي  دهد تا آنكه داستان كشته شدن هابيل فرزند آدم و بر اي شرح مي دوره

انداختن يوسف در چاه و زنداني شدن يونس در شـكم مـاهي و قتـل يحيـى و      ابراهيم و
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صليب كشيده شدن عيسى و شكنجه دادن جرجيس و دانيال پيغمبر و زدن سلمان فارسـي  
و آتش زدن در خانة امير المؤمنين و فاطمـة زهـرا و حسـن و حسـين و تازيانـه زدن بـه       

 ن او و سقط شـدن محسـن بچـة او و   بازوي صديقة كبرى فاطمة زهرا و درب به پهلو زد
سم دادن به امام حسن و كشتن امام حسين و اطفال و عموزادگان و يـاوران آنحضـرت و   
اسير كردن فرزندان پيغمبر و ريختن خون آل محمد و هر خوني كه بنا حق ريخته شـد، و  

كـه  هر زني كه مورد تجاوز قرار گرفته، و هر خيانت و اعمال زشت و گناه و ظلم و سـتم  
از زمان حضرت آدم تا موقع قيام قائم از بني آدم سرزده، همه و همه را به گردن ابـوبكر و  

 ....!!!عمر انداخته
  پردازيم. گذاريم، اين قصه طوالني است، و به نقد آن مي ما در اينجا قصه را ناتمام مي

 نقد خبر مفضل بن عمر

 كنيم.  نقد ميآن را  بقية ند جاي آن را نقد كرديم، حاالچما در ابتداي داستان 
گفتـه اسـت در صـورتي كـه در      257اول اينكه مشاهده نموديد والدت قائم را سال 

 گفته است. 255رواياتي كه از حكيمه خاتون مشاهده نموديد والدت را 
ديگر اين كه اين راوي كه اينهمه قصة دروغ سرهم كرده اطالعاتش بسيار كم بوده، 

قتل يحيي و صليب  و«ويد: گ  در همين اواخر داستان ميو مرتكب اشتباه شده، مثالً

در صورتيكه تمام مسلمانان  ،».....عيسي و شكنجه دادن جرجيس و كشيده شدن
دانند كه حضرت عيسي طبق آية قرآن به صليب كشيده نشد و كشته هم نشد،  مي

 ﴿ يد:فرما مي سورة نساء 157-158خداوند در آية                 

                                          

                                     

  ﴾ ]نين است كه ما عيسي چفتارشان گ(يهوديان) «يعني: . ]158-157 :النساء

بن مريم را كشتيم، در صورتيكه كشته نشد و به صليب هم كشيده نشد و ليكن امر بر 
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كردند در مورد آن در شك هستند آنان مشتبه شده، و كساني كه در اين مسئله اختالف 
كنند، در صورتيكه يقينا عيسي را نكشتند، بلكه خدا او را به  يروي نميپمان گو بجز 

 .»باشد داوند با قدرت و با حكمت ميسوي بهشتش باال برد و خ
گويد:  آيند و مي اي در هنگام ظهور قائم، مي ديگر اينكه در اين داستان ديديم كه عده

گذاشـتيم،  وراء هر جا آبادي بود، و يران كرديم، و به حـال خـراب   از دمشق تا ز«

يغمبر را شكستيم و قاطران خـود را  پس كوفه و مدينه را نيز خراب كرديم و منبر پس

 .»ين انداختند....گدر آنجا سرها  آن در مسجد بستيم،

 يمـا اختـراع  پكنـد و ماشـين وهوا   يشرفت ميپداند كه علم  اين راوي نمي أما جواب:
كند مردم با االغ و قاطر  كند در آينده كه به نظر او قائم، ظهور مي د، بلكه خيال ميشو مي

 ريزند! ين هم ميگبندند، و سر كنند و االغ و قاطر را درب منزل مي مسافرت مي
را هـا   آن آورد و (كفن ابوبكر و عمر را در ميگويد:  ديگر اينكه در اين روايت مي

نـين كنـد تمـام ايـن     چيا اين صحيح است كه در انظار مـردم  ، آزند) به درخت دار مي
نـد مـوردي اكتفـاء    چداستان قابل انتقاد است، و ما براي اينكه بحث طوالني نشـود، بـه   

گونه راوي مطالب را بافته و آن مطالب را از قـول امـام صـادق گفتـه و     چكرديم، ببينيد 
 بيش از ده بار در آن به خدا قسم خورده. 

رسـد آيـا فرعـون و هامـان در آن زمـان      پ مفضل از امام صادق مي ستان:حال بقية دا
يغمبر و علي بـا قـائم خواهنـد بـود؟     پكيستند؟ فرمود: ابوبكر و عمر، عرض كرد: آقا آيا 

يغمبر و علي ناگزير بايـد قـدم روي زمـين بگذارنـد......... اي     پفرمود: آري، آري، و اهللا 
يغمبـر جمـع شـده و بـه آن حضـرت      پقـع جلـوي   بينم كه ما ائمه آن مو مفضل گويا مي

 ه به روز ما آورند.چكنيم كه امت بعد از وي  شكايت مي

 باطل بودن رجعت

 كند. گويد كه عيسي مسيح نيز به دنيا رجعت مي ديگر اينكه در همين داستان، مي
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دهيم، و از قرآن و  : در اين مورد نيز همچون گذشته باختصار جواب ميو أما جواب
 آوريم.  الغه كه مورد دسترسي عموم است دليل ميالب نهج

اي از رجعت پيامبر و صحابه و كفار قبل از قيامت وجود ندارد،  در قرآن كريم نشانه

 ﴿ يد:فرما مي سورة زمر 31و  30بلكه خالف آن وجود دارد: خداوند در آية      

                       ﴾ ]31 -30: الزمر[ 

ميري، و ايشان نيز خواهند مرد، سپس شما روز قيامت نزد  (اي محمد) تو مي«
 .»پردازيد پروردگارتان به بحث و گفتگو مي

يغمبر با كفار بحث خواهد كرد. پپس معلوم شد كه بعد از مرگ، در قيامت است كه 
 گويد: سورة مريم از قول حضرت عيسي مي 33داوند در قرآن آية ديگر اينكه خ

﴿                  ﴾ ]يعني عيسي «. ]33: مريم)

ميرم و روزيكه زنده  گفت): سالم بر من (عيسي) روزي كه متولد شدم و روزي كه مي
د كه حضرت عيسي به يكبار متولد شده و يكبار شو مي معلومس پ. »مشو مي مبعوث

 د.شو مي مرده، و روز قيامت مبعوث
از » منتخـب البصـائر  «مجلسي در بحار االنوار از شيخ حسن بـن سـليمان در كتـاب    

اند، به دنيا بازگشت خواهنـد كـرد    مردمي كه مرده«موسي كاظم روايت آورده كه گفت: 
گيرند، به هـركس آزاري رسـيده باشـد بمثـل آن      خود را مي(در زمان رجعت)، و انتقام 

گيرد، و هـركس كشـته شـده     كند و هركس خشمي ديده، بمانند آن انتقام مي قصاص مي
گردنـد تـا    نيز به دنيا بر ميها  آن كند و براي اين منظور دشمنان قاتل خود را قصاص مي

ي ماه زنده سپس همگي در سها  آن خون ريخته شدة خود را تالفي كنند و بعد از كشتن
 .»ميرند، در حاليكه انتقام خود را گرفته و دلهايشان شفا يافته است يك شب مي

 ﴿ يد:فرما مي سورة مؤمنون 102تا  99خداوند در آيات  و أما جواب:     
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                   ﴾ ]99: المؤمنون-

گويد پروردگارم مرا به دنيا  رسد، مي تا آنكه يكي از كفار مرگش فرا مي ي:يعن« ]102
شود  بازگردان تا عمل صالح انجام دهم از آنچه باقي گذاشتم، نه چنين است، ديگر نمي

امي كه در صور برزخ است تا روزي كه مبعوث شوند، پس هنگها  آن برگشت، وجلوي
كنند، پس هر  دميده شود، خويشي بر ايشان فايده ندارد و از خويشي يكديگر سؤال نمي

 .»رستگارانندها  آن كس موازينش سنگين باشد
 كنند. اين آيه رجعت را رد مي

 سورة غافر كه خداوند 46آيات ديگري نيز در قرآن در اين مورد آمده مانند آيات 

 ﴿ يد:فرما مي                        

  ﴾ ]ايشان بر جهنم (برزخي) شان صبحگاهان  يعني:«] 46: غافر

شديدترين عذاب ند و روزي كه قيامت شود آل فرعون در شو مي وشامگاهان عرضه
 .»د گرفتقرار خواهن

 كند. اين آيه نيز رجعت را رد مي
كه در آن حضرت علي، به  31هاي حضرت علي، در نامة  أما در نهج البالغه در نامه

املُخف  ،واعلَم أَنَّ أَمامك عقَبةً كَئُوداً«نويسد:  امام حسن وصيت كرده، در قسمتي از آن مي
وأَنَّ مهبِطَك بِها ال محالَةَ إِما علَى  ،بطئُ علَيها أَقْبح حاالً من املُسرِعِفيها أَحسن حاالً من املُثْقلِ واملُ

 ،فَلَيس بعد املَوت مستعتب ،ووطِّئ املَنزِلَ قَبلَ حلُولك ،فَارتد لنفِْسك قَبلَ نزولك ،جنة أَو علَى نارٍ
يعني: بدانكه در جلوي تو گردنة بسيار دشواري است كه در آن «. »دنيا منصرفوال إِلَى ال

سبكبار از گرانبار خورسندتراست، و كند رفتار از تندرو زشت و درمانده تراست، 
وفرودگاه تو در آن ناچار بهشت است يا بر آتش، پس پيش از رسيدن (به آنسرا) براي 

فتنت منزلي آماده ساز، كه بعد از مرگ وسيلة خشنود يش از رپخود پيشروي بفرست، و 
 .»گردد گرداندن نيست و كسي به دنيا باز نمي
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د: كسي بعـد از مـرگ بـه دنيـا بـاز      يفرما مي ديديم كه در نامة فوق حضرت علي هم
 گردد. نمي

 كنند قرآن و صحابه و تابعين از شيخين بخوبي ياد مي

اد كرديم، از ابوبكر و عمر به بدي يـاد شـده   چون در خبر مفضل بن عمر كه در گذشته ي
است اكنون از آنان طبق قرآن و احاديث ياد كنيم، اگر چه اين مختصـر را مجـال     بود، زيبنده

توانند در اين مـورد بـه كتـاب     باره بطور مبسوط بحث شود، طالبين مي  آن نيست كه در اين
ر گـ ه در كتـاب آسـماني و كتـب دي   نان كچمراجعه نمايند و ما بطور مختصر آن »اسالم ناب«

 :نمائيم آمده، عرض مي

﴿ يد:فرما مي سورة توبه 100خداوند در آية         

                           

                   ﴾ ]ي: يعن ]100:بةالتو

تبعيت در كارهاي نيك ها  آن ان اولين از مهاجرين و انصار و كساني كه ازگيرندگ يشيپ«
رايشان خشنود است و آنان نيز از خدا خشنودند و خدا بها  آن كنند، خدا از مي

نهرها جاري است آماده كرده و هميشه در آن خواهند بود، و ها  آن هايي كه از زير بهشت
 .»گاري بزرگاينست رست

 اند. دانند كه ابوبكر و عمر جزو مهاجرين اوليه بوده سني و شيعه مي

﴿ يد:فرما مي سورة حشر 10تا  8ر اينكه خداوند در آيات گدي      
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  ﴾ ](فيء) براي مهاجرين است كه از سرزمين و «يعني: . ]10-8: الحشر

باشند، و خدا و رسولش  و بهشتش مياموالشان اخراج شدند، بدنبال روزي از سوي خدا 
ويانند، وكساني كه قبل از هجرت مهاجران فوق هم در گراستها  آن كنند و را ياري مي

رفته بودند، و هم در ايمان صحيح اسالمي، كساني را كه به سوي گشهر مدينه سكونت 
يزي از چبينند كه  ايشان هجرت كردند، دوست دارند و در دل خود احتياجي نمي

ر گدهند، ا يرند بلكه آنان را بر خود ترجيح ميگداده شده بها  آن ونه غنيمت كه بهگناي
ه گران نگنين كساني كه خود را از حسد نسبت به ديچاند، آري  ه خود فقير بودهچ

ارا گروردپويند: گ آيند، مي دارند، مؤمنان واقعي هستند، و كساني كه بعد از ايشان مي مي
رفتند، و در قلبهاي ما گمان را كه در ايمان از ما سبقت  ن اسالميبيامرز ما را و برادرا

 .»ارا همانا تو رؤوف و مهربان هستيگروردپاي قرار مده،  نسبت به آنان كينه
و در تاريخ است كه ابوبكر و عمر كه داراي وضع مادي خوبي در مكه بودنـد، آنجـا   

يغمبر راه افتاد و از مكه به مدينـه  پياده همراه پرا براي رضاي خدا ترك كردند، و ابوبكر 
د طبق آيات قرآن، ما بايد براي ابوبكر و عمر و كليـة مهـاجرين   شو مي س معلومپرفت. 

طلب آمرزش كنيم و آنان را برادران دينـي خودمـان بـدانيم و از خـدا بخـواهيم كـه در       
 دلهاي ما نسبت به آنان كينه قرار ندهد.

نمـائيم، أمـا از جهـت روايـت،      ن دو آيه اكتفاء مياز اين آيات زياد است كه ما به اي
 كنيم: اكتفاء ميها  آن ندي ازچروايات نيز زياد است و به 

نقل فرمود  امام علي بن الحسينحافظ ابو نعيم بسند خود از محمد بن حاطب از 

ال هلم اهللا عنهم فلما فرغوا قأتاين نفر من أهل العراق فقالوا يف أيب بكر وعمر وعثمان رضي « كه:

﴿ أال ختربونين أنتم املهاجرون األولون :بن احلسني ىعل             

                           ﴾ قالوا: ال! ؟؟
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﴿ قال: فأنتم                       

                                

        ﴾ قالوا: ال! قال: أما أنتم فقد تربأمت أن تكونوا من أحد ؟؟

﴿ هذين الفريقني، مث قال: أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا عز وجل فيهم    

                                    

            ﴾ اخرجوا فعل اهللا بكم« . 

روهي از اهل عراق به نزد من آمدند و در بارة ابوبكر و عمـر و عثمـان سـخناني    گيعني: 
يـد: ممكـن   فرما مـي  اه امام بـه ايشـان  گذيرد، آنپ ايان ميپها  آن ون سخنانچفتند، گسند) پ(نا

يـد:  فرما مي ها آن است مرا خبر دهيد آيا شما از زمرة مهاجران نخستين هستيد كه خدا دربارة
جوينـد و   ها و اموالشان بيرون راندند در حاليكه فضل و خشنودي خدا را مي را از خانه آنان«

نه، امام فرمود: آيـا  فتند: گ؟ »و هستندگدر ايمان راستها  آن كنند و خدا و رسول او را ياري مي
ـ «شما از زمرة انصار هستيد كه خدا درحقشان فرموده:  يش از مهـاجران در سـراي هجـرت    پ

مهاجرت كردند دوسـت  ها  آن رفتند و در ايمان استوار شدند و كساني را كه به سويگجاي 
نـد  چيابنـد و هر  ه به مهاجرين داده شده در دل خود نميچونه حسدي از آنچگدارند و هي مي

فتنـد: نـه! مـا از انصـار هـم      گها  آن ؟»دارند.... را بر خودشان مقدم ميها  آن ياز داشته باشندن
س امام عليه السالم فرمود: شما خود انكار كرديد كـه در زمـرة يكـي از ايـن دو     پنيستيم!، س

دهم كه شما از دستة (سوم) هم نيستيد كه خداي عز وجـل در   واهي ميگدسته باشيد من نيز 
وينـد:  گ س از ايشان (مهـاجر و انصـار) آمدنـد، مـي    پو كساني كه «شان فرموده است: بارة اي

رفتنـد بيـامرز و در دل مـا نسـبت بـه      گيشـي  پخداوندا ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما 
ه چـ ، بيرون رويد، كه خدا هـر  »اي قرار مده، خداوندا تو رؤوف و مهربان هستي مؤمنان كينه

 .با شما بكند(سزاوار آن هستيد) 
هارم شيعيان را كه امام علي بن الحسين است دربارة ابوبكر وعمر ديديم، چنظر امام 
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هارم شيعيان است وعلماي رجال چنين زيد بن علي بن الحسين كه فرزند امام چهم
شيعه مانند عالمة حلي و شوشتري وممقاني و غيرهم در رجال خود از مناقب و فضائل 

د را بسيار ام صادق و امام رضا هر كدام بنابر مدارك معتبر اماميه، زياند و ام او ذكر كرده
آمده كه امام علي بن موسي الرضا در بارة زيد  »عيون اخبار الرضا«اند، در كتاب  ستوده

لَّه فجاهد أعداءه حىت قُتل يف سبيل نه كان من علماء آل حممد، غضب لفإ«بن علي فرمود: 
از دانشمندان آل محمد بود و براي خدا خشم كرد و بادشمنان زيد بن علي «. يعني: »اهللا

مشهور است كه زيد بن علي وقتي از او ». رديدگخدا نبرد نمود تا در راه خدا كشته 
خداي رحمتت كند، نظر تو «يعني: ؟ رمحك اهللا، ما قولك يف أيب بكر وعمر«سؤال شده كه: 

رمحهما اهللا وغفر هلما، ما «اسخ فرمود: پ، زيد بن علي در »يست؟چدر بارة ابوبكر و عمر 
خدا آندو را رحمت كند «يعني:  »مسعت أحداً من أهل بييت يتربأ منهما وال يقول فيهما إال خرياً

 بيزاري بجويد و جز نيكي دربارةها  آن ام از ك از افراد خانوادهچو بيامرزد، نشنيدم هي
 ».ويدگيزي بچها  آن

قيس بن سعد بن عباده فرماندار مصر براي اهل  اي كه توسط حضرت علي در نامه
الدرجات الرفيعه سيد  1، و جلد 210مصر فرستاد، بنابر نقل الغارات ثقفي شيعي/ ص 

فلما .. «يد: فرما مي ،550، و تاريخ طبري جلد سوم/ ص 336عليخان شوشتري/ ص
إن املسلمني استخلفوا  قضى من ذلك ما عليه قبضه اهللا عز وجل صلى اهللا عليه ورمحته وبركاته مث

ـَّته مث توفّامها اهللا عز وجل  به أمريين صاحلني عمال بالكتاب والسنة وأحسنا السرية ومل يعدوا لسن
ه برعهده او بود، چون رسول خدا انجام داد از فرائض آنچ«. يعني: »رضي اهللا عنهما

س پاو باد، س خداي عز وجل او را وفات داد، صلوات خدا و رحمت و بركات او بر
مسلمين، دو نفر امير شايسته را جانشين او نمودند و آندو امير به كتاب و سنت عمل 

س پكرده و سيرة خود را نيكو نموده و از سنت و روش رسول خدا تجاوز نكردند، 
 ».خداي عز وجل ايشان را قبض نمود، خشنود باشد خدا از ايشان

علي عليه السالم از عمر رضي اهللا عنه،  219در نهج البالغة فيض االسالم در خطبة 
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لَّه بِالد فُالن فَلَقَد قَوم اَألود وداوى العمد وأَقَام السنةَ وخلَّف ل«يد: فرما مي كند و تمجيد مي
ا. أَدهرش قبسا وهريخ اببِ أَصييلَ العبِ قَلالثَّو يقن بةَ ذَهنتالف قِّهبِح قَاهاتو هتى إِلَى اِهللا طَاع

يعني: كجي را « .»رحلَ وتركَهم في طُرقِ متشعبة ال يهتدي بِها الضالُّ وال يستيقن املُهتدي
شت سر پا داشت، و تباهكاري را پراست نمود و بيماري را معالجه كرد، و سنت را ب

ه و كم عيب از دنيا رفت، نيكويي خالفت را دريافت، و از شر آن اك جامپانداخت، 
 .»رهيز كرده حقش را ادا نمود....پرفت. طاعت خدا را بجا آورده از نافرماني او گيشي پ

أراد  لو كان النيب«فت: گر اينكه، روايتي است از حسن مثني بن حسن مجتبي كه گدي
(مث أضاف):  فامسعوا له وأطيعوا، ،والقائم عليكم بعدي أمري هذا ويلُّ !خالفته لقال: أيها الناس

أقسم باهللا سبحانه أن اهللا تعاىل لو آثر علياً ألجل هذا األمر ومل يقْـدم علي كرم اهللا وجهه لكان 
ر به فرض محال، گحسن مثني نؤه امام حسن مجتبي فرمود: ا«. يعني: »ًأعظم الناس خطأ

فت: اي مردم، اين گ راي خود انتخاب كند بايد ميست جانشين بخوا مي صيغمبر پ
س بشنويد و اطاعت كنيد، قسم به پولي امر من است و قائم بر شما بعد از من است، 

علي را انتخاب كرده بود، و علي براي خالفت جلو نيافتاده بود،  صيغمبر پر گخدا ا
غمبر، علي را انتخاب يپد كه شو مي از اين روايت هم معلوم». ها بود خطاكارترين انسان

 است. نكرده
اي، به معاويه  ر اينكه در مكتوب ششم نهج البالغه، علي عليه السالم، در نامهگدي

 إِنه بايعنِي القَوم الَّذين بايعوا أَبا بكْرٍ وعمر وعثْمانَ علَى ما بايعوهم علَيه فَلَم يكُن«نويسد:  مي
 داهلشوالل ارتخلٍ  أَنْ يجلَى روا ععمتاج ارِ فَإِنصواألن اجِرِينهلْمى لورا الشموإِن دربِ أَنْ يائلْغل

 كاماً كَانَ ذَلإِم هوموسللَّه را خإِلَى م وهدر ةعبِد نٍ أَوبِطَع ارِجخ مرِهأَم نع جرا فَإِنْ خرِض ج
نـم الهوو نِنيمبِيلِ املُؤس رغَي هاعبلَى اتع لُوهى قَاتفَإِنْ أَب لَّى اُهللاهوا تكساني كه با «. يعني: »م

يمان پابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند، به همان طريق با من بيعت كرده عهد و 
كه حاضر نبوده، آن را  ورسد كه اختيار كند،  كه حاضر بوده نميآن را  سپبستند، 

رد آمده گون ايشان چذيرد، و مشورت حق مهاجرين و انصار است، و پرسد كه ن نمي
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ر كسي بسبب عيبجوئي گمردي را امام ناميده رضا و خشنودي خدا در اين كاراست، وا
ها  آن ر فرمانگيد، او را به اطاعت وادار نمايند، و اچيپيا بر أثر بدعتي از فرمان ايشان سر

است، و  يروي نمودهپند، بجهت اينكه غير راه مؤمنين را گجن ذيرفت با او ميپرا ن
 ».ه كه به آن رو آورده استچذارد به آنگخداوند او را وا

نـدي از آن را ذكـر   چنانكه عرض شد، روايات در اين مـورد زيـاد اسـت كـه مـا      چ
 نموديم. 

خود دليل بر اين است كه ر اينكه در تاريخ است كه علي دخترش را به عمر داد، گدي
داشته، اين مطلب را شيعه نيز قبول دارد  عمر، مردي مؤمن بوده، و علي او را دوست مي

ر گـ كه علي دخترش ام كلثوم را به عمر داد، آنهم در وقتي كه عمر خليفة مسلمين بود، ا
يغمبر بود و عمر حق او را غصـب  پواقعا علي از طرف خدا انتخاب شده بود و جانشين 

كرد، و علي به حكم  شد كه آشكارا خالف دستور خدا رفتار مي كرده بود، عمر كسي مي
 است. ذاشتهگا پدين حق نداشت كه دخترش را به كسي بدهد كه آشكارا حقي را زير

و بوده و حاضر نبود با معاويه صلح كند و او را به سمت گعلي كه اين قدر انسان حق
ر را به سمت خليفة تمام مسلمانان قرار دهـد، و  شد كه عم طور حاضر ميچمارد، گشام 

 تازه دختر خود را نيز به او دهد؟
بوده و حـق علـي را    س جز اين نبوده كه علي با عمر دوست بوده و عمر مؤمن ميپ

يغمبر بـوده، روايـات دروغـي    پويند علي خليفة بعد از گ غصب نكرده، و اين هم كه مي
جود آورند، و يهوديان نيز در ايـن امـر كوتـاهي    اند، تا اختالف بو است كه درست كرده

دهد كه عبد اهللا بن سباي يهودي در بارة علي روايـات زيـادي    اند. تاريخ نشان مي نكرده
 روه سبئيه از او بوجود آمدند. گجعل كرده و 
رفت، و بعد گر نگدانيم علي، وقتي فاطمه را داشت زني دي ر اينست كه ميگمطلب دي

ندي از فرزندانش در زمان ابوبكر و عمر و عثمان بـه دنيـا   چس پ، رفتگاو زن  گاز مر
خليفه به دنيا آمدند بعضي بنامهاي ابوبكر بن  3آمدند. از فرزندان او كه در زمان خالفت 
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علي، عمر بن علي، و عثمان بن علي هستند. مثال در كتاب منتهـي اآلمـال شـيخ عبـاس     
ر بن علي عليـه السـالم مـادرش ليلـي، بنـت      نيم: ابوبكخوا مي است، قمي كه شيعة اماميه

نج آوردند، امام حسن پسران امير المؤمنين عليه السالم پمسعود بن خالد است، و نيز: از 
و امام حسين و محمد بن الحنفيه و عباس و عمر اكبر، و نيز در همان كتـاب از عثمـان   

 است. بن علي ذكري به ميان آورده
كر، عمر و عثمان خالف راه خدا بروند، حق علي را نمايد كه، ابوب واقعاً عجيب مي

را روي فرزندانش بگذارد، آيا اسم قحطي بود؟! آيا ها  آن غصب كنند، بعد، علي، نام
طور علي نام سه تن از چشيعيان حاضرند اسم يزيد روي فرزندانشان بگذراند؟ 

قه به سه خليفه ذاشته؟ آيا جز اين است كه او عالگفرزندانش را ابوبكر و عمر وعثمان 
داده در آينده مردم روايات دروغ بسازند و تفرقه ايجاد كنند و براي  داشته و احتمال مي

رفع تفرقه اين كار را كرده است؟! تا دوستي خود را با آن خلفاء ثابت كند، و نظرش در 
(كشف نانكه دانشمند شيعي سيد بن طاووس در كتاب چاست.  بارة آنان نظر خوبي بوده

اشته، علي عليه السالم گن »الرسائل«آورده و محمد بن يعقوب كليني در كتاب  جه)المح

بوبكر فقارب أفويلَ ... «نين فرموده است: چضمن نامة خود دربارة رفتار ابوبكر 
، »رفت و به راه اعتدال رفتگابوبكر واليت را با صدق نيت بدست «يعني:  »...واقتصد

كان عمر مرضي السرية من الناس عند و«وده است: نين فرمچو دربارة عمر بن الخطاب 
سنديده و موجب پرفتار عمر از ميان اشخاص در نظر عموم مردم «يعني:  »...الناس

خودداري ها  آن در اين مورد داليل زياد است كه ما براي اختصار از ذكر». رضايت بود...
اد شيعه در مورد كنيم و همان طور كه در مقدمه عرض شد به روايات مورد استشه مي

 ردازيم.پ امام زمان مي
 صكند: از رسول خـدا   كه شيعه در مورد امام زمان به آن استناد مي ريگروايت دي

يعني: هر كس بميـرد و  « »من مات و لَم يعرِف إِمام زمانِه مات ميتةً جاهلية«روايت شده كه: 
 .»است ت مردهجاهلي گامام زمان خود را نشناسد به مر
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ه حد اين روايت صحيح باشـد، ولـي در هـر صـورت     چمعلوم نيست تا  أما جواب:
يشوائي است كه در هر زمـاني،  پمعلوم است، مقصود از امام زمان در اين روايت، امام و 

ر مؤمن باشد الزم است گقدرت را در دست دارد كه خواه اين امام مؤمن باشد يا فاجر، ا
ر فاجر باشد الزم است گسي نقش داشته باشد و او را تقويت كند، و اانسان در امور سيا
س مقصود از اين روايت اين است كـه مسـلمان بايـد از    پيروي نكند. پكه مسلمان از او 

 فتة ما است.گر نيز مؤيد گاوضاع كشورش با خبر باشد، و رواياتي دي
زيد از امام موسي در مستدرك الوسائل جلد سوم از اختصاص شيخ مفيد از عمر بن ي

لَم أَسمع أَباك يذْكُر  :قُلْت .من مات بِغيرِ إِمامٍ مات ميتةً جاهليةً إِمامٍ حي يعرِفُه«كاظم آورده: 
و قَالَ  قَالَصلى اهللا عليه وسلم  اِهللاقَالَ ذَلك رسولُ  اِهللاقَد و : فَقَالَ! هذَا يعنِي إِماماً حياً

. »من مات و لَيس لَه إِمام يسمع لَه و يطيع مات ميتةً جاهليةً صلى اهللا عليه وسلم: اِهللارسولُ 
يد: كسيكه بدون امام بميرد فرما مي ويد از موسي بن جعفر شنيدم كهگ عمر بن يزيد مي

وارت گدر بزرپشناسد، عرض كردم از اي كه او را ب است، امام زنده بمردن جاهليت مرده
يغمبر خدا پند گاين قيد را كه امام بايد زنده باشد نشنيدم: حضرت فرمود: بخدا سو

فرموده است: هر كس بميرد و  صاه حضرت فرمود رسول خدا گنين فرمود، آنچ
است (كلمة امام  يشوائي نداشته باشد كه از او بشنود و اطاعت كند بمردن جاهليت مردهپ

د، مقصود امامي است شو مي ده كه از او بشنود و اطاعت كند قابل دقت است، ومعلومزن
ي و غايب شيعه). و گكه بايد مردم او را ببينند و سخنان او را بشنوند، نه امام زمان ساخت

اهي به آيات قرآن است يعني، گاند مقصود از شناختن امام، شناخت و آ فتهگبعضي 
زيرا يكي از مصاديق امام، كتب آسماني و قرآن است، و خود مقصود از امام قرآن است، 

 و علي نيز امامشان قرآن و تابع قرآن بودند. ص يغمبرپ

 كند! مهدي همه را مسلمان مي

به نقل از احتجاج طبرسي از امام مجتبـي و آن حضـرت از پـدرش     1068در صفحه 
ر ميان جهل و ناداني، روايت نموده كه فرمود: خداوند در آخر الزمان روزگاري سخت د
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نمايـد و   كند و ياران او را حفظ مـي  مردي را برانگيزد و او را با فرشتگان خود تأييد مي
دهد و بر كرة زمين غالب گرداند.... سـپس   هاي خودش او را نصرت مي با آيات و نشانه

 عكند، تمام مردم جهان در مقابـل وي خاضـ   زمين را پر از عدل و داد و نور و برهان مي
د و هيچ بدكاري نباشد جز شو مي ماند، جز اينكه مؤمن ند و هيچ كافري باقي نميشو مي

 گردد.... اينكه اصالح مي
 يد:فرما مي سورة مائده 67است، خداوند در آيه  بينيم: اين مسئله چگونه حال به

﴿                                  

                                 

           ...﴾ يهوديان گفتند كه دست خدا «يعني:  ]64: ة[المائد

است (كنايه از قدرت خدا) دستشان بسته باد، و لعنت كرده شدند بواسطه آنچه  بسته
كند آن طور بخواهد، و البته آنچه از جانب  گفتند بلكه دست خدا بازاست انفاق مي

نشان تا روز كند، وبي را زياد ميها  آن پروردگارت به سوي تو نازل شده، كفر و طغيان
 .»قيامت، دشمني و كينه انداختيم...

آيد تا قيامت يهوديان وجـود دارنـد و بينشـان كينـه و دشـمني       از اين آيه بدست مي
 وجود خواهد داشت.

﴿                                

                ...﴾ 14: ة[المائد[. 

و از كساني كه گفتند ما نصاري هستيم پيمان گـرفتيم پـس فرامـوش كردنـد     «يعني: 
بعضي از آنچه را كه يادآوري شدند به آن و برانگيختيم ميان آنان دشـمني و كينـه را تـا    

 .»قيامت...روز 
آيد كه تا روز قيامت نصاري وجود دارند و ميانشان كينـه   و از اين آيه نيز بدست مي

و دشمني وجود خواهد داشت يا به عبارتي در قبل از قيامت تمام مردم پيرو يـك ديـن   
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 شوند. شوند و همه مؤمن نمي نمي
 

 



 

 

 :فصل دوم
 كنند استشهاد ميها  آن آياتي كه به

سورة انبياء است  105كنند آية  مهدي بدان استشهاد مييكي از آياتي كه درباره  -1

 ﴿ يد:فرما مي كه خداوند                       

  ﴾  :ان گيعني: در زبور بعد از ذكر نوشتيم كه زمين را بند« ]105[األنبياء

 .»برند من به ارث ميصالح 
 گويند صالحان زمين دنيا را در زمان ظهور مهدي به ارث خواهند برد. مي

كنند  : عجيب است آية به اين روشني را چگونه از موضعش تحريف ميو أما جواب
دهند، خدا لعنت كند كساني را كـه روايـات دروغ در    و به أمري پوچ و دروغ نسبت مي

 جروي در اسالم فرستاده شده از طرف خدا گشتند.اسالم وارد كردند و باعث ك
بينيم مقصود از اين آيه چيست؟ بايد دنبال آدرس برويم كه خداوند در اين  حال به

 29بينيم در زبور حضرت داود چه نوشته شده، (در آية  است، يعني بايد برويم به آيه داده
در آن تا ابد سكونت  صالحان وارث زمين خواهند بود و«) آمده كه: 37زامير م 30و 

. از اين آية كتاب زبور كه ذكر صالحان كرده، و وارث زمين شدنشان »خواهند نمود
 اي است كه خداوند آدرس داده و معلوم است كه منظور د همان آيهشو مي است، معلوم

زيرا اگر مقصود زمين دنيا بود، زمين دنيا كه تا ابد پابرجا از ارض، يعني زمين بهشت. 
د، و شو مي صالحان در دنيا كه تا ابد زنده نخواهند بود و باالخره قيامت نيست و

 ﴿ يد:فرما مي خداوند              ﴾ ]لةالزلز :

  ﴿ يد:فرما مي . و خداوند]1-2                       

﴾ ]د، و فقط خدايشو مي يعني: هر كس روي زمين است فاني« ]26-27 :الرحمن 
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 .»ماند صاحب جالل و اكرام باقي مي
 سورة زمر 74در آيات ديگر از قرآن ارض بمعناي ارض بهشت نيز آمده، مثال در آية 

﴿ يد:فرما مي                           

          ﴾ ]گويند، ستايش خدائي را  يعني: بهشتيان مي« ]74: الزمر

م آن بروي اش وفا كرده و زمين بهشت را به ما به ارث داد، هرجا بخواهيم در كه به وعده
در آية مورد استناد  »صالحون«. مضافا بر اينكه »پس چه خوب است مزد عمل كنندگان

د نه فقط صالحان آخر زمان را شو مي محلّي به الف والم است و تمام صالحان را شامل
 گويند. ميها  اين كه

 باشد كه سورة قصص مي 5كنند، آية  يكي ديگر از آياتي كه به آن استشهاد مي -2

﴿ يد:فرما مي خداوند                         

      ﴾  :كنيم كه منت نهيم بر كساني  يعني: ما اراده مي« ]5[القصص

 .»ن و وارثان قرار دهيمرا پيشواياها  آن كه مورد استضعاف در زمين قرار گرفتند كه
كننـد، چنانكـه روشـن     اين آيه را دليل بر اثبات مهدويت گرفته و به آن استشهاد مـي 

است در تفسير هر آيه از قرآن بايد به قبل و بعد آن نيز توجه داشت، آيات ديگـري كـه   
 كند مد نظر داشت، به مكي يا مدني بودن آيه توجه داشت.... آيه را تفسير مي

 ندة عزيز توجه كن كه ما قبل و ما بعد آيه چيست؟ خداوند قبل از اين آيهحال، خوان

 ﴿ يد:فرما مي                           

                ﴾  :يعني: فرعون «]. 4[القصص

را ضعيف كند، ها  آن گروه، گروه كرد، تاآن را  در آن سرزمين برتري جست و اهالي
، سپس »گذاشت، و از مفسدين بود زنده مي بريد، و زنانشان را را سر ميها  آن پسران

هيم، و آنان را ما اراده كرديم بر همان مستضعفان آن سرزمين منت ن«يد: فرما مي خداوند
(يعني مستضعفان بني اسرائيل را) در زمان موسي، و مفسرين  »يشوايان و وارثان نمائيمپ
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، فعل »نمن«را چر كسي اشكال كند كه گاند. حال ا فتهگسني و شيعه نيز اين مطلب را 
اسخ آنست كه خداوند در اينجا لفظ مضارع بكار برده تا نشان دهد ارادة پمضارع است، 

 يد:فرما مي نانكه در آية بعدچيروزي موسي بعد از استضعاف فرعون بوده، پاو به 

﴿...                 ﴾ ]6: القصص[. 

 صاست، با آنكه فرعون و هامان قبل از محمد  نيز به لفظ مضارع آمده »نري«كه كلمة 
كه فعل زمان  »أرينا«كه فعل مضارع است، آورده و  »نري«س خداوند لفظ پاند،  بوده

نشان دهيم آن ها  آن اراده كرديم بهها  آن است، نياورده، يعني بعد از استضعاف ذشتهگ
سوره اعراف نيز به وارث زمين  137اند و دليل ديگر اينكه آيه  عذابي را كه اليق آن بوده

 .كند اسرائيل اشاره مي شدن بني

﴿                             

                                     

            ﴾ 137 :عراف[األ.[ 

هـاي بـاختري و خـاوري     شـدند بخـش   به آن گروهي كه پيوسته تضعيف مي«يعني: 
سرزمين (فلسطين) را كه در آن بركت قرار داده بوديم به ميـراث اعطـا كـرديم و بـراي     

يافـت و آنچـه را كـه    اسرائيل تحقـق   اينكه صبر كردند وعده نيكوي پروردگارت به بني
 .»فرعون و قومش ساخته بودند ويران كرديم

وسترهائي از آن درست كرده و برروي پكنند و  ري كه به آن استشهاد ميگآية دي -3
نويسند و هزينة زيادي را كه بايد صرف تبليغات اسالم راستين  ه با خط درشت ميچارپ

 ﴿ يد:فرما مي د است، كهسورة هو 86كنند، آية  مراه نمودن مردم ميگشود صرف   

         ...﴾  :بقية «ويند منظور از گ . كه شيعيان مي]86[هود

، امام زمان است!!! اين آيه نيز با توجه به ما قبل و ما بعدش بروشني معلوم است كه »اهللا
ه خدا از چم فروشي نكنيد، و آنفرمود: ك يغمبر آنان ميپمربوط به قوم شعيب است كه 
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، سود حاللي »بقية اهللا«سود بجوئيد، و مقصود از ها  آن ذاشته ازگروزي هاي حالل باقي 
آيد، و طرف صبحت قوم شعيب هستند، مفسرين اهل  است كه از راه كسب بدست مي

راه را در اين آيه سود حاللي كه از  »بقية اهللا«سنت، اين آيه را در مورد قوم شعيب و 
اند. در تفسير مجمع البيان كه از تفاسير شيعي است، در ذيل  آيد، دانسته كسب بدست مي

أي ما أبقى اهللا تعاىل لكم من احلالل بعد إمتام الكيل  ،مبعىن الباقي» البقية««اين آيه آمده است: 
منني باهللا هلم ألم إن كانوا مؤ وشرط اإلميان يف كونه خرياً .والوزن خري من البخس والتطفيف

يزي استكه چيعني: بقيه در اين آيه بمعناي باقي، منظور آن « .»عرفوا صحة هذا القول
س از آنكه شما كيل و ترازو را كامل و پذارد، گخداي تعالي از حالل براي شما باقي 

تمام نمائيد و بهتر است براي شما از كم دادن و كمفروشي، و منظور از شرط ايمان كه 
ر به خدا گيمانه و ترازو براي ايشان بهتر است اپذكر كرده يعني تمام دادن ا آن ر در آيه،

 .»ن داشته و صحت اين قول را بفهمندايما
ري از شيعه نيز بر اين مطلب هسـتند، و مقصـود از بقيـة اهللا را سـود     گو مفسرين دي

ر گـ حال ا دانند، دانند، و اين آيه را در مورد قوم شعيب مي حالل از كسب در اين آيه مي
مفسري از از روايتي ضعيف استفاده كرده باشد و حرفي زده باشد، نظرش طبق آية قرآن 

 باشد.  و روايات زياد در اين مورد و نظر مفسرين سني و شيعه، صحيح نمي
 فت خدا اجزاء ندارد كه امام زمان باقي آن اجزاء باشد.گو بعالوه بايد 

 است كه خداوند د آية سوم از سورة بقرهكنن ري كه به آن استشهاد ميگآية دي -4

﴿ يد:فرما مي                             

                           ﴾ ]ويند گ . مي]3-4: ةالبقر

 باشد. منظور از ايمان به غيب، ايمان به مهدي مي
يـريم،  گر اين آيه را با توجه به آيات ما قبل و مـا بعـدش در نظـر ب   گاو أما جواب: 

انـد:   فتـه گد، مقصود از غيب در اين آيات ذات باري تعـالي اسـت. برخـي    شو مي معلوم
نيـز اشـتباه   هـا   آن نهان اسـت، ولـي  پاز نظرها ، قيامت است كه اكنون »غيب«مقصود از 
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د، و امـا دليـل اينكـه ايـن آيـه در مـورد ذات       شـو  مـي  كنند و بزودي دليلش عـرض  مي
 خداونداست و در مورد مهدي نيست:

﴿ يد:فرما مي ) چنانكه توجه شود،1              ﴾ ]ةالبقر :

 .»دارند...... آورند و نماز را بپا مي ساني هستند كه به غيب ايمان ميمتقين ك« ]3
بنابراين، پيش از نماز خواندن بايد ايمان به خدا و جود داشته باشد، تا اينكه براي او 

، ايمان به خداونداست كـه  بِالْغيبِ يؤمنونَد منظور از شو مي نماز خوانده شود، پس معلوم
 .نندخوا مي ، و نماز»الصالةَ ويقيمونَ«د: يفرما مي بعد از آن

، مقصود ايمان بـه خداونـد اسـت،    بِالْغيبِ يؤمنونَ) غيب در اين آيه خداونداست و 2
چون اگر به آيات قبل و بعدش توجه كنيم، خداوند چند چيز را از صفات متقـين قـرار   

ايمان به قرآن و كتب آسـماني، ـ    داده: ـ ايمان به غيب، ـ نماز خواندن، ـ انفاق كردن، ـ    
توان گفت در اين چند مورد ايمان بـه خـدا مطـرح نشـده؟      ايمان به آخرت. حال آيا مي

دانيم كه ايمان به خدا از همه چيز واجب تراست، پس غيب جـز ذات   البته خير، و ما مي
 خداوند متعال در اين آيه چيز ديگري نيست.

خودش ياد كرده و هزاران بار در قرآن از خودش ) خداوند در هر سوره از قرآن از 3
ياد كرده و مؤمنين هم بايد به خداوند ايمان بياورند، ولي از مهدي در قرآن يادي نشده، 

هد مردم به او ايمان آورند! آيا غيب در اين خوا مي چيزي كه از او ياد نشده، چگونه خدا
ا بايد باشد كه اينهمه خدا از خـود  آيه ذات خدا بايد باشد و ايمان به غيب، ايمان به خد

ياد كرده، يا ايمان به مهدي كه يادي از او و نامي از او در قرآن نيست؟ و بعالوه خدا در 
اين آيه، از بشر ايمان به غيب را خواسته و دستور داده به غيب ايمان آورند، در حاليكـه  

د، زيـرا  شـو  مـي  آيـه لغـو  اگر منظور از غيب، امام زمان شيعه باشد، پس از ظهور او اين 
 ظاهر شده و ديگر، غيب نيست تا مردم به غيب ايمان آورند.

 ﴿ يد:فرما مي سورة ملك 12) خداوند در آية 4           

       ﴾  :است يعني: كساني كه خداوند را با آنكه در غيب «] 12[الملك
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 11. و در سورة يس آية »آمرزش و اجر كريم استها  آن در مقابلش خاشع هستند براي

﴿ فرموده:                   ﴾  :و در سورة ق ]11[يس ،

﴿: يدفرما مي 33تا  31آيات                     

                  ﴾  :33 -31[ق[. 

همـان سـوره    4ون در آخـر آيـة   چ) مقصود از غيب در آن آيه، قيامت هم نيست، 5

﴿ يد:فرما مي »بقره«            ﴾ ]متقين به آخـرت يقـين   «، يعني، ]4: ةالبقر

د، و بعيد است كه خداوند شو مي ر مقصود از غيب، قيامت باشد، تكرار مكررگ، ا»دارند
 ايمان به خودش را از صفات متقين نياورد و ايمان به آخرت را دو بار تكرار كند.

سورة  33رة صف است كه در آية سو 9كنند آية  ري كه به آن استشهاد ميگآية دي -5

 ﴿ است: توبه نيز شبيه به آن آمده و آن اين             

                  ﴾ ]يعني: خداست كه « ]33: بةالتو

ها  و آئين درست به سوي مردم فرستاد تا آئين وي را بر تمام آئين يامبرش را با هدايتپ
 .»ند مشركان را خوش آيند نباشدچرداند، هرگيروز پ

ون آيات قبل در بحار آورده كه اين آيه دربارة قائم آل محمد چمجلسي اين آيه را هم
 رداند.گاست و او امامي است كه خداوند او را بر همة كيشها غالب 

در مورد اين آيه، برخي از علماي شـيعه، ايـن آيـه را تحقـق يافتـه در      ب: و اما جوا
مسلط شدند و اسـالم  آن روز  يغمبر اصحابش بر تمام جهانپدانستند كه  صدر اسالم مي

در بحـث   »البيـان «بر همه جا غلبه كرد، من جمله آيت اهللا ابو القاسم خـوئي، در كتـاب   
وينـد اسـالم در   گ داند. و برخي مي در اسالم مياعجاز قرآن اين آيه را تحقق يافته در ص

بر يهود و نصـاري و زرتشـتيان و كفـار غلبـه يافـت، حـال مـا روشـن          گميدانهاي جن
 ه موردي است؟چسازيم كه اين آيه در  مي

، آمده يعني خداوند رسولش را فرستاد تا آئين خود »أرسل رسوله«) در اين آيه قيد 1
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د، غلبة آئين حق بوسيلة رسول شو مي س معلومپند، رداگر غالب گرا بر آئين هاي دي
در  صاند، محمد  انجام شد، و بدين معني است كه برخي گفته صيعني محمد 

تر اين است كه  ميدانهاي جنگ بر كفار و اهل كتاب غلبه نمود، ولي به نظر ما صحيح
نمود، و در ها غلبه  بوسيلة براهين و دالئلي كه در قرآن است بر روش هاي غلط و آئين

﴿ يد:فرما مي 14سورة صف، آية                         

                                  

                              ﴾ 

ايد، ياران خدا باشيد چنانكه عيسي بن  يعني: اي كسانيكه ايمان آورده«. ]14[الصف:
اريون گفتند: مائيم كند؟ حو مريم به حواريين گفت چه كسي مرا در راه خدا ياري مي

اي كفر ورزيدند، پس ما  اي از بني اسرائيل ايمان آوردند و طائفه ياران خدا، پس طائفه
اند  . از جمله كساني كه گفته»كساني را كه ايمان آوردند بردشمنانشان غالب گردانيديم

و اين غلبة پيروان عيسي بر دشمنانشان با حجت بوده، زيد بن علي است كه چنين گفته، 
 است. صاحب كشاف نيز نظير اين قول را آورده

) خود قرآن در چندين آيه تصريح نموده و خبر داده كه يهود و نصاري تا قيامت 2
گويد تمام اديان از بين  هستند وهيچوقت محو نخواهندشد، و اگر ما بگوئيم اين آيه مي

مائده آمده و ما ند با آن آيات شريفه كه در سورة شو مي روند و فقط همه مسلمان مي
از سورة صف، خدا  9شود. و بعالوه در اين آيه يعني آية  قبالً بيان كرديم، منطبق نمي

غالب ها  آن نفرموده رسول را فرستاديم تا اديان ديگر را محو نمايد، بلكه فرموده بر

﴿ سورة مجادله فرمود: 21باشد. ديگر آنكه خداوند در آية          

  ﴾ خدا مقرر داشته كه او و «. مضمون اين آيه اين است كه ]21: لة[المجاد

دانيم كه برخي از رسوالن خدا را  . و ما مي»رسوالنش غالب و پيروز خواهند گشت
 باشد. كشتند. پس منظور از غلبه در اين آيه، غلبة معنوي مي
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 سورة نور است كه خداوند 55كنند آية  از آيات ديگري كه به آن استشهاد مي -6

﴿ يد:فرما مي                             

                             

                                 

﴾ ]هاي صالح را پيشه  يعني: خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و عمل«] 55: النور

ا در زمين خليفه گرداند، همان طوريكه كسانيكه قبل از ايشان رها  آن اند وعده داده كه كرده
دارد براي آنان دينشان را كه برايشان برگزيد، و  بودند در زمين خليفه گردانيد، و ثابت مي

را بعد از خوفشان تبديل به امنيت گرداند تا اينكه مرا عبادت كنند و شريكي ها  آن ترس
گويند، اين  ، مي»كافر شود، جزء فاسقان خواهد بود اينبرايم قرار ندهند، و هر كس بعد از 

 است. آيه در بارة مهدي نازل شده
 و أما جواب: 

د دربـارة كسـاني   شو مي بطور خطاب است كه معلوم »منكُم َآمنوا«) در اين آيه ذكر: 1
 اند. استكه اين آيه را از پيغمبر شنيده

يعني، شما را جانشين نمايد  »....قَبلهِم من الَّذين استخلَف كَما«) در اين آيه، قيد شده: 2
بينيم كه  همان طوريكه قبل از شما را جانشين گرداند. و اگر ما در قرآن نگاه كنيم مي

 26خداوند گذشتگان را در تمام كرة زمين خالفت و سلطنت نداد، مثالً در سورة ص آية 

﴿ يد:فرما مي                         ...﴾  :26[ص[ ،

، »م، پس ميان مردم به حق حكم كن...اي در زمين قرار دادي اي داود ما تو را خليفه«يعني: 
د منظور از خليفه، خليفه بر تمام زمين نيست چون حضرت داود شو مي از اين آيه معلوم

كرد، حال اگر كسي  ن حكومت نموده، و بر تمام اهل آن حكومت نمياي از زمي برگوشه
گوئيم از قرآن  اشكال كند از كجا حضرت داود بر تمام اهل زمين حكومت نكرده باشد، مي

د، حضرت سليمان كه پسر داود بود بعد از داود، از حال اهالي سبا كه خورشيد شو مي معلوم
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او خبر آورد، يعني تمام اهل زمين در زمان داود پرست بودند، با خبر نبود و هدهد براي 
تسليم خدا و دين داود نشده بودند، و از آن خبري نداشتند، و در زمان داود خورشيد 

نيز از داود خبر نداشتند، بعدا در زمان ها  آن پرستاني در زمين بودند كه داود خبر نداشت و
بودند  بسا كساني كه در زمين ميپسرش سليمان كه جانشين داود شد با خبر شدند، و چه 

 .سورة نمل نمايان است 28تا  23خبر نداشت و در آيات ها  آن كه سليمان هم از
در ها  آن گردد مقصود از خليفه شدن، جانشين شدن، بر كفار و غلبه بر پس معلوم مي

ناحية مكه و اطراف آن است كه در صدر اسالم بوقوع پيوست و در دعاي وحدت كه 
ال إلـه إال اهللا وحده وحده وحده، أجنز وعده، ونصـر نيم: خوا مي است، تح مكههنگام ف

است كه  ، خالفت مسلمين بر مكه»أجنز وعده«، و مقصود از عبده وهزم األحزاب وحده

﴿ طبق آية مورد استشهاد                      

 ...﴾  در اين آيه با الف والم آمده، كه  »األرض«بوقوع پيوست، و بعالوه كلمة

 توان گفت الف والم عهد است مانند آن آيه كه خدا به پيغمبرش فرموده كفار مي

﴿ ستند تو را از زمين بيرون كنندخوا مي           

 ﴾  :كه منظور اين نيست كه پيغمبر را از كرة زمين بيرون اندازند بلكه ]76[اإلسراء ،

 كلمة ارض با الف والم آمده يعني از آن زمين معلوم، اخراج نمايند.
) در نهج البالغه آمده كه هنگام جنگ مسلمين با ايران علي به اين آيه اشـاره و بـه   3

. بنـابراين اصـحاب رسـول بـر     »منجِز وعـده  واُهللا اِهللاعود من ونحن علَى مو« عمر فرمود:
اي از زمين  قسمتي از كرة زمين خالفت كردند، همچنانكه مردم پيش از ايشان نيز بر پاره

 خالفت و حكومت كردند.
سورة نمل است كه  83و  82كنند آيات  آيات ديگري كه به آن استشهاد مي -7

﴿ يد:فرما مي خداوند                         
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   ﴾ يعني: هنگاميكه آن گفته (عذاب) بر كفار محقق شود از «] 83-82: [النمل

گويد، زيرا مردم به آيات ما  سخن ميها  آن خارج كنيم كه باها  آن اي بر زمين جنبنده
كردند  داشتند، و روزي كه از هر امتي دسته كساني كه به آيات ما تكذيب مي يقين نمي

 . »باز داشته شوندها  آن كنيم، پس محشور مي
 گوينـد،  باشد، و مي مي »مهدي«، 82يعني جنبنده در آية  »دابه«مي گويند: منظور از 

 باشد. در بارة رجعت مي 83آية 
سخن گفتـه كـه    »دابة االرض«در خبر مفضل بن عمر مشاهده كرديم كه از توضيح: 

كه را غير از مهدي دانسته در صورتي  »دابة االرض«د و شو مي در بين ركن و مقام ظاهر
 مهدي است، و اين يك تناقض ديگر است. »دابة االرض«در روايت آمده كه 
در قـرآن   »دابه«)، بايد گفت: اوالً كلمة 82در مورد آية اول (يعني آية و أما جواب: 

نمل) بايد به ما قبـل آن توجـه    82در مورد اين آيه ( ثانياًبه معني جنبندگان پست آمده، 
مل) در بارة شك كفار است كه به آخرت شـك داشـتند،   همين سوره (ن 66كرد، در آية 

گفتند آيا اگر استخوان شويم و خاك گـرديم،   در مورد صحبت كفار است كه مي 67آية 
گفتند: اين وعدة چه موقع است؟ در آيـة   مي 71يم؟ در آية شو مي روز قيامت برانگيخته

، بعـد  »كنندة كوران نيستيي و تو هدايت تواني بشنوان تو مردگان را نمي«يد: فرما مي 80
محقـق شـود   ها  آن وقتي كه وعدة عذاب بر«يد: فرما مي كه مورد بحث است، 82در آية 

ا مـردم  كند، زير صحبت ميها  آن كنيم كه با اي خارج مي (يعني بر كفار)، از زمين جنبنده
موردي ، معلوم است در »به آيات ما يقين نداشتند«. از عبارت »به آيات ما يقين نداشتند

، پس با توجه »شك بودندكفار در مورد آخرت در «خداوند فرمود:  66ست كه در آية ا
د مقصود قيامت كبري است كه كفار به آن شك داشتند، ديگر شو مي به آيات قبل، معلوم

اينكه اصالً در قرآن صحبت از مهدي نيست كه در مـورد او و ظهـورش صـحبتي شـده     
، ديگـر اينكـه روايـات زيـادي نيـز تأييـد       »قبول نكنندباشد، تا بعضي در شك باشند و 

در  »ارض«كند كه اين آيه دربارة جهان آخرت و قيامت است. ديگر اينكه منظـور از   مي
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 قيامت است كه در گذشته به آن اشاره شد. »ارض«اين آيه همان 
آيه نيز سورة نمل: با توجه به آيات كه گفته شد و در ارتباط با آنها، اين  83أما آية و 

در بارة قيامت بايد باشد و أما چرا گفتنه شده كه از هرامتي دسته كساني را كه تكذيب 
سورة طه 102، 101، 100كنيم؟ جواب آنستكه اگر به آيات  آيات ما را كردند، محشور مي

 ﴿ يد:فرما مي توجه شود، خداوند                      

                                   ﴾ 

هركس از ذكر (قرآن) روي برگرداند، پس روز قيامت بار سنگيني «يعني:  ]102-100:طه[
مانند و در روز قيامت حامل بد باري خواهند  آنان در آن (گناه) همواره ميكند،  را حمل 

 .»د مجرمين در آن روز سفيدچشم محشور گردندشو مي بود و روزي كه در صور دميده
د: بـا اينكـه در قيامـت تمـام     شـو  مـي  از اين آيات كه در مورد قيامت اسـت، معلـوم  

در آن مجـرمين را كـور محشـور     يـد فرما مـي  ند، ولي خداوندشو مي موجودات محشور
كنيم، چون طرف صحبت مجرمين هستند، و معلـوم اسـت كـه غيـر مجـرمين بلكـه        مي

توانيم بگوئيم چون در اين آيه صـحبت   ند، و ما نميشو مي مؤمنين نيز در قيامت محشور
ند، و بقول معروف اثبات شـيء  شو مي از غير مجرمين نشده، پس فقط مجرمين محشور

 كند.  مينفي ما عدا ن
 بينيم توجه كنيم، مي 84ديگر اينكه اگر به آية مورد استشهاد در بحث، يعني آية 

﴿ يد:فرما مي           ﴾ ]يعني: تا اينكه بيايند، به «]. 84: النمل

از آمدن  د منظورشو مي ، پس معلوم»د گفت: آيا آيات مرا تكذيب كرديدآنان خدا خواه
صحبت خواهد كرد، ها  آن آنها، آمدن در صحراي محشر قيامت كبري است كه خداوند با

كند، و اين قيامت است كه  گويند خدا با كسي صحبت نمي ميها  اين چون زمان مهدي كه
 .خداوند با خالئق صحبت خواهد كرد

د كفـار در  د، مسـافتي را بايـ  شـو  مـي  ) نمل معلـوم 84و 83ديگر اينكه از اين آيات (
د، يعنـي  شـو  مـي  را به آتش اندازند، و أما تكليف ديگـران چـه  ها  آن قيامت طي كنند تا
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سورة نمل در مقام  84و 83اشاره شده و آيات ها  آن مؤمنين و ضالين؟، در آيات ديگر به
 وصف حال تكذيب كنندگان پيامبران در قيامت است.

ن ابراهيم از عبد اهللا بن عباس كنند: علي ب آيه ديگري كه به آن استشهاد مي -8

﴿ در تفسير آية صيغمبر پروايت كرده كه        ﴾  :فرمودند ]3[الشمس ،

كه مقصود از روشني در اين آيه، امامان ما اهل بيت هستند كه در آخر الزمان به سلطنت 
 كنند. ر از عدل و داد ميپرسند و زمين را  مي

در قرآن به عصـر ـ روز ـ شب ـ ماه ـ خورشيد ـ زيتون ـ انجيـر و        خداوند  جواب:
د همان مخلوقات اوست، بنـابر ايـن روز كـه در    شو مي قسم خورده كه معلومها  اين غير

د، و اگر شو مي اين آيه خدا به آن قسم خورده همين روز است كه خورشيد از افق ظاهر
مقصود از ليل (شب) كه خدا به آن قسم س پما مقصود از روز را روشني و امام بگيريم، 

قسم كه خدا به آن  »ليل«گويند مقصود از  م؟ ميرا چه بگيري »واللَّيلِ«خورده و فرموده: 
، علي است، بايد ايشان گفـت خداونـد بـه چيـز     »مشس«خورده عمر است، و مقصود از 

آن قسـم يـاد   عمر باشد، خدايتعالي چگونه بـه   »ليل«خورد، اگر مقصود از  مهم قسم مي
خورد، چرا به ليل كه به قول شـما بمعنـي    نموده با اينكه بايد بر چيزهاي خوب قسم مي

 عمر است قسم ياد نموده است؟!!!.
دانيم و استدالل بـاال را از جهـت مطابقـت بـا زبـان       عمر را مسلمان پاكي مي تذكر:

 باشيم.شيعيان و الزام خصم ذكر نمودم تا اينكه به زبان ايشان صحبت كرده 
 گويند: سورة غافر است كه كفار مي 11كنند آية  آية ديگري كه به آن استشهاد مي -9

﴿                                       ﴾ 

ارا دو بار ما را ميراندي و دو بار گروردپفت: گخواهند يعني كفار در جهنم «]. 11: غافر[
س آيا براي خروج از جهنم راهي پناهانمان گس اعتراف نموديم به پما را زنده نمودي، 

 .»وجود دارد
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ام مـردن در  گـ ويند كه مقصود از دو بار ميراندن يكـي هن گ اين آيه را دليل آورده، مي
 د از رجعت است.دومي، مردن بع گباشد، و مر اين دنيا مي

رساند، زيـرا   نين مقصودي را نميچاين آيه داللتي بر رجعت ندارد و آيه و أما جواب: 
وئيم قبل از قيامت رجعتـي باشـد، در ايـن    گر منظور رجعت باشد و ما به فرض محال بگا

، زيـرا يـك   گباشد و دو مر كنند، سه حيات مي صورت براي كساني كه به دنيا رجعت مي
و حيـات   گر، در رجعت و بعد از آن مـر گ، حيات ديگدنيا و بعد از آن مرحيات در اين 

آيد، زيـرا   د سه بار زنده شدن و دو بار مردن. و با آيه جور درنميشو مي سوم در قيامت، و
ر فرض كنيم كه در گكردي. حال ا ويند دو بار ما را ميراندي و دو بار ما را زندهگ كفار مي

ند، در اين صورت دو بار حيات و يـك بـار   شو مي د قيامتميرند و وار رجعت كفار نمي
آيد. هرچند كه قبـل از قيامـت كبـري تمـام      د كه باز هم با آيه جور در نميشو مي گمر

ند و كسـي در  شـو  مـي  ميرند و بعد در قيامت زنـده  كساني كه در روي زمين هستند مي
 شود. روي زمين زنده وارد قيامت نمي

 ه موردي است؟چمورد رجعت نيست، و حال ببينيم در د آيه در شو مي س معلومپ
ويند، خدايا ما را دو بار گ د كه دوزخيان ميشو مي با توجه به خود آيه، معلوم

در ها  آن ميراندي و دو بار زنده كردي آيا راهي براي خروج هست؟ مقصود عذاب
شتند، گبازدوزخ است كه دو باره به حالت بيهوشي افتادند و دو باره به حالت اصلي 

ر گاند، ولي ا شيدهچون عذاب چويند راهي هست ما را از جهنم نجات دهي؟ گ مي
ون چد، شو مي يريم، حرفشان بي ربطگي در دنيا بگو زند گرا در بارة مرها  آن صحبت

ر گدر مورد رهائي از آتش دارد. حال اها  آن ه ارتباط باتقاضايچ گي و مرگاقرار به زند

 ﴿ ميرند طبق آية: هنم نميويد كفار در جگكسي ب       ﴾  :74[طه[ ،

آيد كه آن حالت بيهوشي  كنند، به نظرشان مي ويم كفار به نظر خودشان صحبت ميگ مي
 سوره ابراهيم نيز مؤيد عرض ماست كه 17و  16است، و آية  گناشي از عذابها، مر

 ﴿ يد:فرما مي                          
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                     ﴾ ]16: إبراهيم- 

د و شو مي ندهشاچاه هر جبار عنيدي جهنم است و در آن آب سوزان گيعني: جاي« ]17
 گد و از شدت سوزان بودنش نخواهد خورد و از هر طرف مرشو مي جرعه جرعه داده

 .»و از باالي او عذابي دردناك است ميرد آيد و او نمي مي
آيد ولي  مي گد كه مقصود از اينكه از هر طرف مرشو مي از همين آية اخير، معلوم

 ﴿ حت شود، و از آيةميرد براي هميشه كه را ميرد، اينست كه نمي نمي     

   ﴾ ]د شو مي ، نيز معلوم»دشو مي ميرد و نه زنده يعني: نه در جهنم مي«]، 74: طه

به  گماند، بلكه حالتي بين تبديل شدن مر ميرد و براي هميشه زنده نمي براي هميشه نمي
 كنند. هنم ذكر ميدر جآن را  ي و بعكس كه نوعي عذاب است، و كفارگزند

 ويند:گ آورد كه ايشان مي نين ميچو بعالوه خداوند در قرآن از قول اهل بهشت 

﴿             ...﴾ ] :ر گآيا ما در اين جا دي«. ]59 -58الصافات

د، ايشان فقط يكبار شو مي كه معلوم »ي كه در دنيا مرديمگرهمان يكبار مرگميريم م نمي
ه باشد، درباره رجعت چس اين آيه در مورد هرپاند، آنهم در دنيا.  شيدهچرا  گمر

 تواند باشد. نمي
 



 

 

 :فصل سوم
 حديث لوح جابر

ما در فصول قبل از كتـاب بحـار االنـوار مجلسـي روايـات مهمـي را كـه در اثبـات         
د نمـوديم. اكنـون الزم ديـديم،    را نقـ هـا   آن كنند، آورديم و مهدويت به آن استشهاد مي

ري را كه شيعه به آن در اثبات امامت ومـن جملـه امـام زمـان بـه آن      گاحاديث مهمة دي
ون چـ است بياوريم، و  كند، و مجلسي در جلد سيزدهم بحار االنوار نياورده  استشهاد مي

ار مهم كه بين شيعه بسيها  آن ي شبيه به هم است، به نقد يكي ازگاين احاديث تقريبا هم
س نقد و بررسي و داليل بطالن اين حديث را بيان خواهيم پنمائيم، و س است، اكتفاء مي

 كند. ر از اين قبيل را نيز رد ميگكرد، كه داليل بطالن اين حديث احاديث دي
ـ  اينك به اين حديث معروف كه به حديث لوح جابر معروف است، مـي  ردازيم: در پ

، اين حديث با اين سـند  »عيون اخبار الرضا«در كتاب صدوق و نيز  »اكمال الدين«كتاب 
 آمده: 
»حدثنا حممد بن بنِ إبراهيم نِ  اسحقب دمحنِ مب يدعس نيلَ عاعمنِ إِسنِ بنِ احلَسع الطَّالَقَانِي

محم نع يلَمالس دمحنِ ماِهللا ب ديبع نع رٍ القَطَّانصنِ نب يدعنِ سب دمحم نيمِ عحالر دبنِ عب د
 :محمد عنِ العباسِ بنِ أَبِي عمرٍو عن صدقَةَ بنِ أَبِي موسى عن أَبِي نضرةَ قَالَ

راقالب يلع نب دمحفَرٍ معو جأَب رضتا احلَم  ا بِاعد فَاةالو دنقِعادالص نِهب   هإِلَي دهعيل
يلع نب ديز وهأَخ داً فَقَالَ لَههع:  تيكُونَ أَتأَنْ لَا ت توجنِ لَريسالْحنِ وثَالِ احلَسبِم يف ثَلْتتلَوِ ام

بِالْمثَالِ ولَا العهود بِالرسومِ و إِنما هي أُمور  إِنَّ اَألمانات لَيست !يا أَبا احلُسينِ :فَقَالَ لَه .منكَراً
حدثْنا بِما عاينت من  !يا جابِر :فَقَالَ لَه اِهللاثُم دعا بِجابِرِ بنِ عبد . عز و جلَّ اِهللاسابِقَةٌ عن حججِ 

يفَةحالص. ابِرج فَقَالَ لَه: ي معفَرٍنعا جي !ا بلَاتوإِلَى م لْتخولِ   دسر دمحم تةَ بِنمصلى  اِهللافَاط
يا سيدةَ  :فَإِذَا بِيدها صحيفَةٌ بيضاُء من درة فَقُلْت  لأُهنئَها بِمولد احلَسنِاهللا عليه وسلم 

انوسيفَةُ الَّ !النحالص هذا همكعا ماهي أَر؟ت ي :قَالَتلْدو نم ةماُء اَألئما أَسيهف. ينِي  :قُلْتاوِلا نلَه
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 يا جابِر لَو لَا النهي لَكُنت أَفْعلُ لَكنه قَد نهى أَنْ يمسها إِلَّا نبِي أَو وصي نبِي أَو :قَالَت ؟لأَنظُر فيها
فَقَرأْت فَإِذَا أَبو  :قَالَ جابِر !أَهلُ بيت نبِي و لَكنه مأْذُونٌ لَك أَنْ تنظُر إِلَى باطنِها من ظَاهرِها

 دبع نب دمحمِ ماِهللالقَاس ضتبٍ املُرأَبِي طَال نب يلنِ عو احلَسةُ أَبنآم هطَفَى أُماملُص تةُ بِنمفَاط هى أُم
 دبو عأَب رالب يلع نب ناحلَس دمحو مأَب افنم دبنِ عمِ باشنِ هب داِهللاأَس  يقالت يلع نب نياحلُس

مه شهربانويه بِنت يزدجرد أَبو جعفَرٍ أُمهما فَاطمةُ بِنت محمد أَبو محمد علي بن احلُسينِ العدلُ أُ
 جعفَر بن محمد بن علي الباقر أُمه أُم عبد اِهللا بِنت احلَسنِ بنِ علي بنِ أَبِي طَالبٍ أَبو عبد اِهللا

سمِ بنِ محمد بنِ أَبِي بكْرٍ أَبو إِبراهيم موسى بن جعفَرٍ أُمه محمد الصادق أُمه أُم فَروةَ بِنت القَا
 محمد جارِيةٌ اسمها حميدةُ أَبو احلَسنِ علي بن موسى الرضا أُمه جارِيةٌ و اسمها نجمةُ أَبو جعفَرٍ

ج هأُم يكالز يلع نب نسوا سهمةٌ اسارِيج هأُم نياَألم دمحم نب يلنِ عو احلَسانُ أَبرزيا خهمةٌ اسارِي
و القَاسنِ أَباحلَس ى أُمكَنت ةُ وانما سهمةٌ اسارِيج هأُم يققالر يلع نب ناحلَس دمحو مأَبنب دمحمِ م 

نيعمأَج هِملَياِهللا ع اتلَوص جِسرا نهمةٌ اسارِيج هأُم مةُ اِهللا القَائجح ونِ هاحلَس«. 
ام فـوت  گـ ون حضرت باقر محتضر شـد در هن چ«مضمون اين حديث، اين است كه 

رد، برادرش زيد بـن علـي بـن    پسرش صادق را خواست و عهد امامت را به او سپخود 
ونه كه امام حسن امامت را به برادرش حسـين بـن علـي    گر همانگفت، اگين به او الحس

كنم در اين صورت كار بدي نكـرده بـودي    مان ميگكردي،  نين ميچذار كرد، تو نيز گوا
ذارد)، حضـرت بـاقر بـه او    گـ ست كه امامت را حضرت باقر به او واخوا مي (يعني: زيد

ش مال و اموال نيست كه هر كس به هر كـس  ون بخشچفرموده: اي ابو الحسين امانات 
هـا   اين ه بخواهد بكند،چون رسوم نيست كه هر كس هر چبخواهد بدهد، و عهود الهي 

اه براي اتباع و اسكات زيد، جـابر بـن   گاموري است با سابقه از طرف حجتهاي خدا، آن
حديث كـن،   اي، براي ما ه را در صحيفة ديدهچعبد اهللا را خواست، و فرمود: اي جابر آن

وار خـود فاطمـه عليهـا    گجابر عرض كرد: آري اي ابو جعفر، من وارد شدم بر خانم بزر
اي در دسـت آن   اه صـحيفه گـ ويم، ناگـ سالم تا او را به والدت حسن تهنيت و مباركباد 

بيـنم،   بي زنهاي جهان اين صحيفه كه با شما مـي  فتم: اي بيگحضرت ديدم از در سفيد، 
بـه مـن   آن را  اسماء امامان از فرزندان من اسـت، عـرض كـردم   يست؟ فرمود: در آن چ
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كـردم، لـيكن نهـي اسـت از      ر نهي نبود اين كار را ميگبدهيد تا ببينم، فرمود: اي جابر ا
يغمبـر  پيغمبر يا از خاندان پيغمبر يا وصي پر كسي كه گيرد، مگبدست آن را  اينكه كسي

آن را  فت: من خوانـدم گظر كني، جابر باشد ليكن تو مأذوني كه از ظاهر آن به باطنش ن
نين نام دوازده امـام بـا   چاست و هم نين نوشته بود: محمد مصطفي كه مادرش آمنهچكه 

 .»ه در آن لوح نوشته شده بود.....مادران آنان تا آخر، ك
 أما جواب: 

سته كـه  خوا مي بينيم كه زيد بن علي بن الحسين از امام محمد باقر در اين حديث مي
فته شد زيد بـن علـي از مـؤمنين    گنانكه در قبل چذارد در صورتيكه گرا به او وا امامت

ر قـرار بـود واقعـاً    گـ بوده كه شيعه او را قبول دارد، و زيد برادر امام محمد باقر بـوده، ا 
هد كـه امامـت   خوا مي را زيدچلوحي وجود داشته باشد كه در آن نام دوازده امام است، 

ينكه چرا اين لوح نـزد امـام بـاقر نبـوده و زيـد از آن خبـري       ر اگذار شود؟ ديگبه او وا
 نداشته؟

ر، مـن  گـ را فقط جابر بن عبد اهللا انصاري او را ديده، و دالئل بسيار ديچر اينكه گدي
فته، مثال لوحي كه از همين جـابر اسـت كـه در كتـاب     گجمله نام مادران ائمه را اشتباه 

فتـه در حاليكـه در   گالحسـين را جهانشـاه    اثبات الوصيه آمده نام مادر حضرت علي بن
فته، ولي گاينجا شهربانو ذكر شده، و در آنجا همين جابر نام مادر حضرت رضا را تكتم 

ر ايـن حـديث ايـن اسـت كـه      گران، عيب ديگنين اسماء ديچاست. و هم در اينجا نجمه
حال اينكه نـام  فاطمه عليها سالم فرموده: در اين لوح، نام امامان از فرزندان من است، و 

 نيست.ها  اين يغمبر و علي در آن است، و آن حضرت مادرپ
يك از روات اين حديث از سعيد بن محمد بن نصر القطان تا ابو چر اينكه از هيگدي

رفته؟ و گنصره، نامي در كتب رجال نيست. صدوق اين راويان را از كجا آورده و از كه 
ر ابو گة كتاب اكمال الدين نوشته، ابو بصره، ااين روايت را از كجا آورده؟ اما در حاشي

بصره باشد، محمد بن قيس اسدي است و محمد بن قيس اسدي كسي است كه شهيد 
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كلما كان فيه حممد بن قيس عن أيب «شمرده وفرموده:  »ضعيف« يةثاني او را در كتاب الدرا

نين چاز قول او ر او باشد گ. أما يقيناً او محمد بن قيس نيست، و ا»جعفر فهو مردود
ر ابو بصره باشد، اسم او گاست: ا فتهگاند. و نيز در حاشية همين كتاب  دروغي را بافته
است، و اصالً خود حديث بقدري رسوا است  »مجهول«اء و بهر صورت حميل بضم ح

 .ونه احتياجي به صحت و سقم حديث از جهت رجال آن نداريمچگكه ما هي
ذكر شـده، بـراي    118تا  114طبق تمام تواريخ از سال  ر اينكه وفات امام باقر برگدي

تحقيق بيشتر به كتب ذيل مراجعه شود: المقاالت و الفرق سعد بـن عبـد اهللا االشـعري/    
. در ايـن دو كتـاب وفـات آن    82الشيعة حسن بـن موسـي نـوبختي/ ص     فرق. 72ص 

ـ  23باشد، وفيات االعيان ابن خلكان/ ص  مي 117حضرت سال  / 12وار ج ، و بحـار االن
علمـي، تتمـة المنتهـي/     پاچ. منتهي اآلمال 52تبريز، تاريخ يعقوبي/ ص  پاچ 44ص 
 .215/ ص 1، االصابه/ ج86ص 

است. رجوع شـود بـه    77هجري تا  73اما وفات جابر بن عبد اهللا انصاري ـ از سال  
/ ص 1، االسـتيعاب/ ج 215/ ص 1نجـف ج   پاچـ  77/ ص 9كتب ذيـل: تهـذيب/ ج   

 . 69. تتمة المنتهي/ ص 258/ ص 1غابه/ ج، اسد ال213
هل سال است و چس فاصلة بين وفات حضرت باقر و جابر بن عبد اهللا حد متوسط پ

اميكه حضرت ابو جعفر محمد بـاقر  گفته كه هنگكمتر نيست، كسي به اين حديث ساز ن
نـي  محتضر بود، جابر كجا بود كه تو از قول او حديث لوح را آوردي؟ و اثبات امامت اث

هل سال قبل از احتضار حضرت بـاقر از دنيـا   چعشر با نام ونشان مادر كردي؟ جابر كه 
 ونه آمد و زيد بن علي را به امامت حضرت صادق قانع كرد؟چگرفته، 

شت شـمار  گتري كه اين حديث و احاديث مشابهي را كه تعدادشان ان اما دليل روشن
ه در چـ نانچكنـد، اينسـت كـه     آشكار مياست و در آن نام امامان آمده دروغ بودنشان را 

سـرش را  پتاريخ آمده و شيعة اماميه و اهل سنت نيز قبول دارند، امام صادق، اسـماعيل  
جانشين خودش نمود، و بسياري از شيعيان در بارة اسماعيل نـص صـريح از او شـنيده    
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س از آن حضرت جانشين وي اسـماعيل خواهـد بـود، ولـي     پشتند كه گبودند و معتقد 
ر لوحي وجود داشت و نام دوازده گفت اگماعيل قبل از امام صادق از دنيا رفت. بايد اس

كـرد. و مشـابه    ز امام صادق، اسماعيل را جانشين خـود نمـي  گامام شيعه، در آن بود، هر
نين جانشيني، داستان فوت محمد بن علي بن محمد الجواد معروف بـه سـيد محمـد    چ

به جانشيني انتخاب شد و در زمان امام علي النقي است كه وي از طرف امام علي النقي 
ر لوحي وجود داشت و نام دوازده امام شيعه در آن بود كه امـام  گفت اگفوت شد، بايد 

 كرد. علي النقي سيد محمد را جانشين خودش نمي
ر اينكه قيام سادات علوي، نيز دليل بر اينست كه نصوص امامتي وجود نداشـته،  گدي

وفه با زيد بن علي بن الحسين و خروج آن جناب بدين نام و عنوان از مثالً بيعت اهل ك
مسلمات تاريخ است، و عقيدة آن جناب اين بوده كه امام از فرزندان علي و فاطمـه، آن  

رداختـه و  پكسي است كه براي امر به معروف و نهي از منكر و دفاع از دين به امر جهاد 
حجت آن حضرت است كه آن حضـرت اصـالً    با شمشير قيام كند، و اين از واضحترين
 است.  منكر نص امامت در خاندان نبوت بوده

ر اينكه از قضاياي مسلمة تاريخ، امامت محمد بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسـن  گدي
ان خانـدان نبـوت اسـت، و بيعـت مـردم      گـ المجتبي معروف به نفـس زكيـه كـه از بزر   

ود حضرت صادق كه اكثر اين احاديـث  مخصوصاً بني هاشم با آن حضرت تا جائيكه خ
 نصيه منسوب به آن حضرت است، به بيعت با او دعوت شد.

ر حديثي وجود داشت كه از جانب خدا نام دوازده امـام تعيـين شـده،    گر اينكه اگدي
نين احاديثي براي امامت خـود اسـتناد كننـد، يـا از     چبايد حضرت علي يا امام حسن به 

نين احاديثي چبه ها  آن بينيم نه ر باشند كه باخبر باشند، ولي مينج نفپحد اقل ها  آن ياران
انـد امـام صـادق     فتهگنانكه چخبر داشتند، و ها  آن استناد كرده و نه ياران آن حضرات از

سرش اسماعيل را جانشين خود كرد و اسماعيل قبل از او فوت شـد، و يـا امـام علـي     پ
 و سيد محمد قبل از او از دنيا رفت.النقي، پسرش سيد محمد را جانشين خود كرد، 
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 جانشينان مهدي  

 كتاب مهدي موعود سطر اول آمده است:  1238در صفحه 
كند كه گفت: به حضرت صادق عرض  الدين از ابوبصير روايت مي صدوق در اكمال«

 گفت بعد از قائم دوازده مهدي خواهد بود. كردم يابن رسول اهللا از پدرت شنيدم مي
مردمي از ها  آن امام، 12ود: پدرم فرموده دوازده مهدي و نفرموده حضرت صادق فرم

 ».شيعيان ما هستند كه مردم را دعوت به دوستي و شناسايي ما كنند
 مهدي بعد از قائم خواهد بود. 12آيد كه  از اين روايت به دست مي توضيح:

كنـد   ، سطر ششم از غيبت شيخ طوسي از ابوحمزه ثمالي روايت مي1238در صفحه 
اي ابوحمزه، ما را بعد از مهدي يـازده  «كه حضرت صادق ضمن حديث طوالني فرمود: 

 ».باشند مهدي خواهد بود كه همه از اوالد حسين مي
اين دو روايت كه منسوب به امام صادق است خالف يكديگرند. در روايت  توضيح:

سـت يـازده مهـدي    قبل گفته بود بعد از قائم دوازده مهدي است و در اين روايت گفته ا
 است.

 آمده است: 14، كتاب مهدي موعود، سطر 1238در صفحه 
 گويد: بعد از دولت قائم آل محمد دولتي نخواهد بود... شيخ مفيد در ارشاد مي«... 
ميرد و در آن چهـل روز هـرج و مـرج     گويد: مهدي چهل روز پيش از قيامت مي مي

براي حساب و پاداش اعمـال آشـكار   خواهد شد و عالمت بيرون آمدن و روز رستاخيز 
 ».خواهد شد

 ، كتاب مهدي موعود آمده است:1239در صفحه 
عياشي در تفسير خود از جابر بن يزيـد جعفـي روايـت نمـوده كـه گفـت: شـنيدم        «

فرمود: به خدا قسم مردي از ما اهل بيت بعد از مرگ مهدي سيصد و نه  حضرت باقر مي
 كند. سال سلطنت مي

 چه موقع خواهد بود؟عرض كردم: اين 
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 فرمود: بعد از مرگ قائم است.
 ماند؟ عرض كردم: قائم در عالم خود چقدر مي

 فرمود: نوزده سال از موقع قيام تا هنگام مرگش.
 د؟شو مي عرض كردم: آيا بعد از مرگ قائم هرج و مرج

 فرمود: آري، پنجاه سال.
دينـان را   ود و يارانش. وي بيگردد براي خونخواهي خ آنگاه امام منتظر به دنيا باز مي

گويند اگر ايـن شـخص از دودمـان     برد تا جايي كه مي رساند و به اسارت مي به قتل مي
رساند. طبقات مردم از سفيد و سياه چنـان در   پيغمبران بود اين همه مردم را به قتل نمي

ببرد. وقتي  كنند كه از كثرت و فشار مردم ناگزير شود پناه به حرم خدا اطراف او اجتماع 
گـردد   گرفتاري وي شدت پيدا كرد و امام منتصر وفات يافت، امام سفاح به دنيا باز مـي 
كشـد   در حالي كه از مرگ امام منتصر غضبناك است. پس تمام دشمنان ستمگر ما را مي

كنـد و سيصـد و نـه سـال      د و خداوند كار او را اصالح ميشو مي و تمام زمين را مالك
 كند. سلطنت مي

داني امام منتصر و سـفاح كيسـت؟ منتصـر، حسـين و      گاه امام باقر فرمود: اي جابر، ميآن
 ».سفاح اميرالمؤمنين صلوات اهللا عليه است

 اين روايت نيز برخالف روايت قبلي است. توضيح:
رسانيم هرچند كه آن را مختصر نگاشـتيم و ايـن    در اين جا اين كتاب را به پايان مي

ر فصلي از آن را با توضيحات بيشتري تبديل به كتـابي مفصـل   امكان وجود داشت كه ه
 باشد. مي كه مشاهده نموديد فصلي از كتاب (اسالم ناب) نماييم. اين كتابي

اميد است كوشش ما مورد قبول خداوند تبارك و تعـالي قـرار گرفتـه و خواننـدگان     
 عزيز را سودمند باشد.

 
 عبداللهي –م      
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